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IZVLEČEK 

Osrednji namen dela je bil razviti in evalvirati model, s katerim bi lahko učitelji pri pouku 

matematike načrtno razvijali spretnost samoocenjevanja pri učencih. Učenčevo 

samoocenjevanje znanja je ena izmed pomembnih spretnosti. Povezana je z učenčevo 

zmožnostjo samoregulacije učenja, z razvitostjo metakognitvnih spretnosti, oblikovano 

samopodobo in učenčevo vključenostjo v proces formativnega preverjanja znanja. 

Razvijanje učenčeve spretnosti samoocenjevanja znanja je tudi eden izmed ciljev 

uresničevanja koncepta vseživljenjskega učenja. Učenec s samoocenjevanjem znanja 

razvija kompetenco učenje učenja. Razvijanje spretnosti samoocenjevanja pomembno 

prispeva h kakovostnemu učenju in boljšim učnim dosežkom. V teoretičnem delu 

doktorskega dela je predstavljen koncept samoocenjevanja matematičnega znanja in z 

njim povezanimi pojmi, umestitev samoocenjevanja v učni proces ter njegov pomen v 

procesu učenčevega učenja, obstoječi modeli in tehnike samoocenjevanja znanja ter 

pregled raziskav o samoocenjevanju znanja pri pouku matematike. V empiričnem delu 

predstavimo s teorijo podprt model za razvijanje samoocenjevanja pri pouku matematike. 

Eden izmed pomembnih ciljev empiričnega dela je bil tudi raziskati učenčeve mehanizme 

(uporabo virov informacij, kriterijev ter standardov) samoocenjevanja matematičnega 

znanja pri učnih etapah obravnave nove učne vsebine in utrjevanja, na osnovi česar bomo 

pridobili poglobljen vpogled v to, kako proces samoocenjevanja poteka pri učencu in 

kako lahko učitelji pri pouku pomagajo učencem pri razvijanju te spretnosti. V raziskavo 

smo vključili 6 učiteljev matematike in 164 učencev 7. razreda osnovne šole. V raziskavi 

smo kombinirali kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Raziskava je potekala v 

4 fazah, znotraj katerih smo proučili obstoječe stanje, usposobili učitelje za izvajanje 

modela razvijanja samoocenjevanja ter ovrednotili učinkovitost modela za izboljšanje 

učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja. Oblikovani model predstavlja 

pomemben in izviren prispevek k pedagoško-didaktični znanosti in k specialni didaktiki 

matematike, saj v literaturi tovrsten model še ni razvit, prav tako še niso natančno 

proučeni učenčevi mehanizmi za samoocenjevanje pri pouku matematike. Rezultati 

raziskave so pokazali, da lahko z oblikovanim modelom učinkovito razvijamo učenčeve 

mehanizme za bolj kakovostno samoocenjevanje matematičnega znanja. Model se je 

izkazal kot dovolj enostaven in fleksibilen za uporabo pri poučevanju. Prav tako smo z 

rezultati raziskave pridobili poglobljen vpogled v učenčevo delovanje mehanizmov 

samoocenjevanja, kar nam je pomagalo pri  oblikovanju smernic za učitelje, kako naj pri 

učencih razvijajo spretnost samoocenjevanja matematičnega znanja. 

Ključne besede: 

kakovosten pouk, samoocenjevanje matematičnega znanja, formativno preverjanje 

znanja, metakognicija, samoregulacija učenja, razvijanje spretnosti samoocenjevanja 



 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of the thesis was to develop and evaluate a model by which teachers in 

teaching mathematics could systematically develop self-assessment skills in students. 

Students’ self-assessment is one of the important skills. It is related to students’ ability to 

self-regulate learning, to the development of metacognitive thinking skills, to the formed 

self-concept and to students’ involvement in the process of formative assessment. 

Developing student’s skills of self-assessment is also one of the goals of implementation 

of the concept of lifelong learning. With the assessment of their knowledge, students 

develop their learning competence. Developing self-assessment skills makes an important 

contribution to quality learning and better learning achievements. The theoretical part of 

the doctoral thesis presents the concept of self-assessment of mathematical knowledge 

and the related concepts, the implementation of self-assessment in the learning process 

and its significance in the process of students’ learning, the existing models and 

techniques of self-assessment of knowledge as well as the review of the research related 

to self-assessment skills in mathematics teaching. The empirical part introduces a 

theoretically-based model for developing self-assessment in mathematics teaching. One 

of the important goals of the empirical part of the thesis was also to study the students' 

mechanisms (using sources of information, criteria and standards) of self-assessment of 

mathematical knowledge through the learning stages of new learning content and its 

consolidation, based on which a deeper insight into how the self-assessment process takes 

place with the students and how teachers can help students in developing these skills was 

gained. Our research involved 6 mathematics teachers and 164 students of the 7th grade 

of primary school. The research combined both the quantitative and the qualitative 

research approach. The research was conducted in 4 phases, within which the existing 

situation was examined, the teachers trained to implement the model of self-assessment 

developing, and the efficiency of the model for improving the students’ self-assessment 

of mathematical knowledge was evaluated. The designed model represents an important 

and original contribution not only to pedagogical and didactic science but also to the 

special didactics of mathematics, since such a model has not yet been developed in the 

scientific literature. Additionally, students' self-assessment mechanisms in mathematics 

teaching have not been precisely studied so far. The results of the research have shown 

that with the designed model we can efficiently develop students' mechanisms for better 

quality self-assessment of mathematical knowledge. The model has proved to be easy and 

flexible to use in teaching. Additionally, the obtained research results have provided a 

deeper insight into the performance of students’ self-assessment mechanisms, which 

helped us to develop guidelines for teachers how to develop students' skills in self-

assessment of mathematical knowledge. 
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1 UVOD 

Cilj vsake izobraževalne institucije je zagotoviti učencem kakovosten pouk, ki omogoča 

doseganje visokih učnih dosežkov učencev. Ker je preverjanje in ocenjevanje znanja 

pomemben element vzgojno-izobraževalnega procesa, je treba zagotoviti kakovost tudi na 

tem področju. V zadnjih dveh desetletjih je prišlo na področju preverjanja in ocenjevanja 

do spremembe v paradigmi, ki se je bolj osredotočila na učenca. Preverjanje znanja naj bi 

bilo tako formativno z namenom podpore in vodenja učenca pri učenju. Hkrati naj bi 

vključevalo učenca v kritično ocenjevanje lastnega dela (Black in Wiliam, 1998; Cassidy, 

2007; Wiliam, 2007). Ena izmed pomembnih značilnosti učno učinkovitih učencev je 

namreč, da imajo realističen občutek o kvaliteti svojega znanja in da znajo to znanje 

uporabiti za nadaljnje učenje. Pomembna naloga učiteljev je, da učencem načrtno 

pomagajo pri oblikovanju točne samoocene znanja (Boud in Falchikov, 2006). Razvijanje 

spretnosti samoocenjevanja je poudarjeno tudi v konceptu vseživljenjskega učenja. 

Učenci naj bi bili sposobni vedno bolj prevzemati odgovornost za svoje učenje, kar pa 

lahko uresničujejo samo, če znajo spremljati in ocenjevati lastno znanje ter v skladu s tem 

načrtovati spremembe v procesu učenja. Samoocenjevanje, ki sicer ni popolnoma nov 

koncept, saj se je v njem govorilo že v letih 1930 in 1940 (Brookhart, 2009), pa je zadnji 

dve desetletji postal pomemben proučevani vidik znotraj formativnega preverjanja znanja 

in evropskih usmeritev kakovostnega izobraževanja v smislu razvijanja ključnih 

kompetenc in vseživljenjskega učenja učencev. Poleg proučevanja samoocenjevanja na 

pedagoškem in didaktičnem področju je samoocenjevanje proučevano tudi iz psihološke 

perspektive. S samoocenjevanjem namreč razvijamo znanje o sebi, zato je pomemben del 

posameznikovega metakognitivnega znanja in oblikovanja posameznikove samopodobe. 

Povezujejo pa ga tudi z učenčevo samoregulacijo učenja in učno samoučinkovitostjo.  

V teoretičnem delu doktorskega dela bomo najprej osvetlili pomen samoocenjevanja v 

kontekstu oblikovanja sodobnega pouka matematike. V tretjem poglavju bomo opredelili 

temeljne pojme, ki so povezani s samoocenjevanjem znanja ter razložili odnose med 

njimi. Samoocenjevanje bomo razložili iz psihološke in didaktične perspektive. V četrtem 

poglavju bomo predstavili učenčeve vire znanja, kriterijev in standardov, na osnovi 

katerih učenec oblikuje samooceno znanja. V petem poglavju bomo proces 

samoocenjevanja umestili v učni proces. V šestem poglavju bomo analizirali obstoječe 

modele in prakse samoocenjevanja. Sedmo poglavje bo namenjeno razlagi, kako 

poučevati samoocenjevanje, v osmem poglavju pa predstavljamo pregled in analizo 

obstoječih raziskav o samoocenjevanju pri matematiki. V empiričnem delu doktorskega 

dela bomo najprej opisali model razvijanja samoocenjevanja, ki smo ga razvili in ga 

bomo v empiričnem delu analizirali in evalvirali. Nato bomo predstavili učni kontekst, v 

katerem je bila raziskava izvedena. Tretje poglavje bo namenjeno učenčevim obstoječim 

mehanizmom samoocenjevanja matematičnega znanja. Predstavili bomo ugotovitve o 
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učenčevih virih informacij za oblikovanje samoocene znanja in točnost učenčevega 

samoocenjevanja. S tem želimo predvsem prispevati k izboljšanju razumevanja 

mehanizmov samoocenjevanja matematičnega znanja. V naslednjem poglavju bomo 

evalvirali kakovost izvajanja modela poučevanja samoocenjevanja in nato v zadnjem 

poglavju predstavili učinke uporabe modela na razvoj učenčevih mehanizmov 

samoocenjevanja in kakovost učenčevih samoocen znanja pri matematiki. Na osnovi 

dobljenih rezultatov bomo podali predloge izboljšav modela ter smernice za učitelje, kako 

razvijati mehanizme samoocenjevanja pri učencih. Hkrati bomo tudi navedli možne 

nadaljnje raziskave v povezavi s proučevanim področjem raziskovanja. 

2 CILJI SODOBNEGA POUKA MATEMATIKE 

Eden izmed pomembnih ciljev sodobnega šolanja je zagotoviti učencem kakovosten 

pouk. Dejavnikov, ki vplivajo na kakovost pouka matematike, je veliko. Osredotočili se 

bomo na tista priporočila v povezavi s kakovostnim poukom, ki so povezana z učenčevim 

samoocenjevanjem znanja.  

Kakovosten pouk se pogosto odraža v učnih dosežkih učencev, zato več avtorjev 

proučuje dejavnike kakovostnega pouka v povezavi z njihovim vplivom na učne dosežke 

učencev. Hattie (2009) in Marzano (1998) sta izvedla metaanalizo raziskav, ki proučujejo 

učinek različnih dejavnikov na učne dosežke učencev. Med pomembnejše dejavnike za 

doseganje kakovostnejših učnih dosežkov učencev Hattie (2009) in Marzano (1998) 

uvrščata razvoj metakognitivnih spretnosti. Hattie (2009) k temu dodaja še razvijanje 

nekaterih drugih spretnosti in znanj, povezanih s samoocenjevanjem: poročanje 

samoocen, formativne povratne informacije, učiteljeva jasnost izražanja učnih ciljev. 

Poročanje samoocen pri tem pomeni, da učenec pred preverjanjem znanja poda 

pričakovano oceno pri preverjanju znanja. Cilj poročanja samoocen pri tem je, da učence 

spodbudimo, da presežejo svoja pričakovanja. Tudi Walberg (2003) na osnovi izvedene 

metaanalize raziskav o kakovostnem pouku med pomembnimi dejavniki navaja jasno 

postavljanje učnih ciljev in nudenje povratne informacije učencem o njihovem napredku. 

Učenec naj bi bil v ta proces aktivno vključen. Prav tako je pomembno, da učenec ve, kaj 

naj bi znal in kako naj se tega nauči.  

O kakovostnem pouku piše tudi Glasser (1998). Med šestimi pogoji, ki jih navaja za 

kakovosten pouk, je tudi ta, da učenec ocenjuje lastno delo in ga izboljšuje. Učitelj, ki 

vodi kakovosten pouk, naj bi učence naučil, kako naj ocenjujejo lastno delo ter preverijo, 

ali ga lahko izboljšajo in kako. Tudi Bezinović, Marušić in Ristić Dedić (2012) med 

smernicami kakovostnega pouka navajajo nekaj elementov, ki so povezani z učenčevim 

samoocenjevanjem znanja: jasnost učnih ciljev, poučevanje metakognitivnih veščin, 

povratne informacije in formativno spremljanje učenja.  
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Zadnjih nekaj desetletij je bil narejen premik v paradigmi na področju preverjanja in 

ocenjevanja znanja od bolj tradicionalnih oblik preverjanja (preizkusi znanja) do 

vključevanja alternativnih oblik preverjanja, ki temeljijo na formativnem spremljanju 

učenčevega znanja (Razdevšek Pučko, 1998). Sodoben pouk matematike naj bi tako 

vključeval različne načine formativnega spremljanja učenčevega znanja. Razvojna naloga 

Formativno spremljanje na Zavodu RS za šolstvo (Holcar Brunauer idr., 2016) temelji na 

razvijanju elementov formativnega spremljanja pri pouku (tudi matematike). Zadnji 

element, ki ga v tem kontekstu vpeljujejo v pouk, je tudi učenčevo samovrednotenje 

znanja. Menimo, da je sam koncept učenčevega samoocenjevanja precej zapleten, saj je 

zanj podanih več različnih opredelitev in razvitih veliko tipologij, modelov in tehnik 

samoocenjevanja. Zato bi bilo na tem področju smiselno učiteljem nuditi še več podpore 

in obsežnejše izobraževanje kot nadgradnjo vpeljevanju praks formativnega spremljanja 

učenca pri učenju. Prav tako bi bilo treba v skladu s sodobnimi usmeritvami preverjanja 

in ocenjevanja premisliti o posodobiti obstoječega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 

znanja v OŠ. V njega bi bilo smiselno bolj eksplicitno vključiti formativno spremljanje 

učenca in tudi opredeliti samoocenjevanje v tem kontekstu.   

Ena izmed ključnih usmeritev pri oblikovanju sodobnega pouka, ki je prav tako povezana 

z razvijanjem spretnosti samoocenjevanja pri učencih, je podpiranje razvoja mladih v 

samostojne vseživljenjske učence ter nudenje pomoči pri razvijanju ključnih kompetenc, 

med njimi tudi kompetence učenje učenja (European Communities, 2007).  

Evropski parlament in Evropski svet v Priporočilu o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (Uradni list Evropske unije, 2006/962/ES), navaja, da naj države 

članice Evropske unije razvijajo ponudbo ključnih kompetenc kot del strategije 

vseživljenjskega učenja že na ravni osnovnošolskega izobraževanja. Pri tem naj izhajajo 

iz evropskega referenčnega okvira. V tem referenčnem okviru so kompetence opredeljene 

kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Kompetence 

lahko razumemo tudi kot skupek znanja (razumevanje vsebin), veščin (obvladovanje 

miselnih postopkov, procesov pridobivanja znanja, znanstvenih metod, postopkov in poti 

raziskovanja) ter stališč (oblikovanje interesa, osebnega odziva, osebne integritete in 

socialne vključenosti), ki jih posameznik izgrajuje v procesu učenja. Ključne kompetence 

pa pri tem opredelijo kot tiste, ki jih potrebujejo vsi ljudje za osebno izpolnitev, dejavno 

državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost. Med temi osmimi ključnimi 

kompetencami vseživljenjskega učenja sta tudi matematična kompetenca in kompetenca 

učenje učenja.  

Kompetenca učenje učenja je v dokumentu Ključne kompetence vseživljenjsko učenje, 

Evropski referenčni okvir (Uradni list evropske unije, 2006/962/ES, str. 8) opredeljena 

kot "sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z 
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učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. 

Kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanju 

priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje."   

Razvijanje kompetence učenje učenja je izpostavljeno v Učnem načrtu za matematiko v 

osnovni šoli (2011), kjer so avtorji med splošnimi cilji zapisali, naj učitelj matematike 

poleg razvijanja matematične kompetence, ki je pri pouku matematike najbolj poudarjena, 

spodbuja razvoj še drugih kompetenc, med njimi tudi kompetenco učenje učenja. V 

didaktičnih priporočilih razvijanja kompetence učenje učenja je v Učnem načrtu za 

matematiko v osnovni šoli (2011, str. 75) napisanih nekaj dejavnosti, ki naj bi jih bili 

učenci pri pouku deležni. Učenci naj: 

 načrtujejo svoje učenje;  

 se spremljajo in usmerjajo v procesu učenja ter evalvirajo lastni učni proces;  

 se samonadzirajo pri delu;  

 reflektirajo lastno znanje;  

 razvijajo odgovornost za lastno znanje,  

 razvijajo delovne navade, metakognitivna znanja. 

Učni načrt za matematiko v osnovni šoli (2011) tako vsebuje predloge za vključitev 

samoocenjevanja v pouk prek kompetence učenje učenja. Zapisana priporočila za 

razvijanje te kompetence namreč vsebujejo nekaj ključnih elementov, ki so pomembni pri 

učenčevem samoocenjevanju znanja. Prav tako je razvijanje učenčeve spretnosti 

samoocenjevanja znotraj kompetence učenje učenja zapisano v standardih znanja za 

matematiko tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Zapisano je (Učni načrt za 

matematiko za osnovno šolo, 2011, str. 69): "Učenec kritično reflektira lastno znanje 

(učenje učenja)." 

Za učitelje, ki bi želeli načrtno vpeljevati samoocenjevanje v pouk matematike, je v 

predpisanih dokumentih nekaj podpore, vendar je ta premalo konkretizirana. Prav tako 

tudi ni eksplicitno zapisano priporočilo vključevanja samoocenjevanja v pouk 

matematike, ampak je to učitelju omogočeno znotraj raznih elementov, ki naj jih v pouk 

matematike vključi. Učitelj lahko poveže te navedene elemente z učenčevim 

samoocenjevanjem le, če ima sam jasno predstavo o tem, kaj samoocenjevanje je, kako 

proces samoocenjevanja poteka in kateri so njegovi ključni elementi. Prav tako mora 

poznati nabor strategij in tehnik, ki jih lahko vpelje v pouk z namenom razvijanja 

učenčeve spretnosti samoocenjevanja. Za učitelje je tako pomembno, da v tem kontekstu 

dobijo podporo v obliki nadaljnjega izobraževanja oz. usposabljanja za področje 

vpeljevanja samoocenjevanja v pouk matematike.  
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3 KONCEPT SAMOOCENJEVANJA IN Z NJIM 

POVEZANI KONCEPTI 

Ko govorimo o ugotavljanju (matematičnega) znanja, najpogosteje uporabimo izraza: 

preverjanje in ocenjevanje znanja. V slovenski in tuji literaturi najdemo več različnih 

opredelitev in razumevanj pojmov preverjanja ter ocenjevanja znanja, zato je razlikovanje 

med njima še bolj zapleteno. Večkrat tako v literaturi zasledimo besedno zvezo 

preverjanje in ocenjevanje znanja. V 3. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju ter 

napredovanju učencev v OŠ (Ur. l. RS, št. 73/2008, str. 1) sta opredeljena oba pojma in 

njuno razlikovanje: "S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec 

dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju 

znanja. Doseganje ciljev oziroma standardov znanja se preverja pred, med in ob koncu 

obravnave novih vsebin iz učnih načrtov. Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in 

vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje oziroma standarde znanja ter se opravi 

po obravnavi novih vsebin iz učnih načrtov in po preverjanju znanja."   

Pojem samoocenjevanja vključuje termin ocenjevanje, vendar ga v tem kontekstu ne 

razlikujemo od pojma preverjanje, kot je to navedeno v 3. členu Pravilnika o preverjanju 

in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ (Ur. l. RS, št. 73/2008). Pojem 

ocenjevanja razumemo kot proces zbiranja informacij o učenčevem znanju, ki jih 

uporabimo za učenčevo napredovanje v znanju. Na splošno lahko potem 

samoocenjevanje opredelimo kot proces učenčevega ocenjevanja (opisnega ali 

številčnega) lastnega znanja. Učenec lahko oceni svoje delo kvantitativno (npr. hitrost 

reševanja, količina rešenih nalog, število doseženih točk) ali kvalitativno (npr. kako dobro 

je rešil naloge, katera so njegova močna področja in kje ima primanjkljaje v znanju).  

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ (Ur. l. RS, 

št. 73/2008, str. 1) pojem samoocenjevanja znanja ni opredeljen, vendar nanj lahko 

navežemo nekaj elementov pravilnika v 2. členu (Ur. l. RS, št. 73/2008, str. 1): "Učitelj v 

osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da: 

 omogoča učencu kritični premislek in vpogled v usvojeno znanje; 

 uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma 

standarde znanja in glede na razred; 

 daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju; 

 upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov". 

 

Boud (1986) je bil eden prvih, ki je opredelil pojem samoocenjevanja. Pravi, da 

samoocenjevanje pomeni vključitev učencev v identificiranje standardov in/ali kriterijev 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215
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znanja in oceno, v kolikšni meri so te standarde in/ali kriterije pri neki nalogi dosegli. 

Boud (1995) pravi, da namen samoocenjevanja ni, da bi si učenci dali neko številčno 

oceno ali da bi prevzeli vlogo učitelja, ampak da razvijajo svoje učne spretnosti. Panadero 

in Tapia (2013) tudi poudarjata, da je samoocenjevanje kvalitativno ocenjevanje, kar 

pomeni, da si učenec ne poda številčne ocene, ampak se skozi ta proces uči iz napak in 

uspehov. Učenčevo samoocenjevanje tako v splošnem vključuje učenčevo presojanje 

svojih dosežkov in rezultatov učenja (Boud in Falchikov, 1989). 

Kriteriji in samoocenjevanje se močno prepletajo (van Diggelen, den Brok, in Beijaard, 

2013).Več avtorjev (Boud, 1986; Boud, 2007; Kasanen in Rȁty, 2002; Klenowski, 1995) 

tako pri opredelitvi samoocenjevanja vključuje termina kriterij in/ali standard, zato je 

smiselno, da ju natančneje razložimo.  

 

3.1 OPREDELITEV POJMA KRITERIJ IN STANDARD 

Kriteriji znanja predstavljajo specifične smernice, na podlagi katerih se ocenjuje 

učenčevo znanje in ga lahko učenec izrazi na različne načine. Kriteriji znanja običajno 

izhajajo iz učnih ciljev (Panadero in Tapia, 2013). So torej opisi, ki nam povedo, kaj naj 

bi učenci znali. Običajno se kriteriji navezujejo na kakovost, značilnosti/lastnosti 

učiteljevih odgovorov (Sadler, 1989). Kriteriji pomagajo učencem ozavestiti, kaj se od 

njih pri nalogi pričakuje, da naredijo (Santos in Pinto, 2014). S standardi pa je 

opredeljena stopnja kakovosti doseganja teh kriterijev (Sadler, 1987). Standard torej 

razumemo kot pričakovano raven/stopnjo uspešnosti (English in English, 1958; Labuhn, 

Zimmerman in Hasselhorn, 2010). Znanje o standardih zahteva informacijo o tem, kaj se 

šteje pod dobro narejeno nalogo/dobro delo in identifikacijo kriterijev, na katere se 

standardi navezujejo (Boud, Lawson, Thompson, 2013).  

V naši raziskavi bomo pri razumevanju pojma kriterij in standard izhajali iz Sadlerjeve 

(1987; 1989) opredelitve obeh pojmov, vendar pa bomo za razumevanje drugih 

teoretičnih in empiričnih raziskav opredelili še termine, ki jih v podobnih primerih 

uporabljajo tudi drugi avtorji.  

Pojma standard, ko ga razumemo in smo ga opisali, ne smemo enačiti s pojmom standard 

(znanja), ki ga uporablja Z. Rutar Ilc (2008), saj so z njim opredeljeni učni cilji, ki naj bi 

jih učenci dosegli. Podobno termin standard znanja uporabljamo v Učnem načrtu za 

matematiko (2011). Z. Rutar Ilc (2008) v kontekstu kriterijev in standardov, kot smo jih 

opredelili, uporablja termina kriterij in opisnik. Opisnik predstavlja stopnjo doseganja 

kriterija oz. opis kakovosti kriterija, ki nam pove, kakšno znanje je za vsakega od 

kriterijev treba doseči za določeno število točk ali za določeno oceno. Torej opisnik 

predstavlja absolutni (učiteljev) standard v kontekstu Sadlerjevega (1987) pojmovanja 
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standarda. Učencu tudi omogoča oblikovanje kvalitativne in analitične (povratne) 

informacije o tem, kako je posamezne standarde (cilje/kriterije) dosegel.  

Z. Rutar Ilc (2010) pravi, da se kriteriji lahko nanašajo na vse tri vidike oz. dimenzije 

znanja: vsebinsko, procesno in proceduralno. Vsebinska znanja so pri tem povezana s 

poznavanjem in razumevanjem pojmov. Kot kriterij Marzano, Pickering in McTighe 

(1993) pri tem predpostavljajo "globino razumevanja" in ga razdelijo v štiri opisnike 

(prikazujejo različno stopnjo razumevanja) (Tabela 1).  

Tabela 1. Opisni kriterij za vsebinsko znanje – globina razumevanja (Rutar Ilc, 2010, str. 116) 

Izkazovanje poglobljenega 

(angl. thorough) 

razumevanja posplošitev, 

konceptov in dejstev, 

potrebnih za konkretno 

opravilo ali situacijo, in 

nudenje novih vpogledov v 

nekatere vidike teh 

informacij. 

Izkazovanje popolnega 

in natančnega 

razumevanja 

posplošitev, konceptov 

in dejstev, specifičnih 

za opravilo ali 

situacijo. 

Izkazovanje delnega 

razumevanja nekaterih 

posplošitev, konceptov 

in dejstev, specifičnih 

za opravilo ali 

situacijo. 

Izkazovanje 

nepopolnega 

razumevanja 

posplošitev, konceptov 

in dejstev, specifičnih 

za opravilo ali situacij 

in izkazovanje opaznih 

napačnih predstav. 

 

Kriterij, vezan na procesni vidik znanja, vsebuje enega izmed procesov. Sklepanje je eden 

izmed najpogosteje uporabljenih procesov. Opisni kriterij za procesni vidik znanja (npr. 

sklepanje)  je prav tako napisan v štirih stopnjah (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Opisni kriterij za procesni vidik znanja – primer sklepanja (upoštevanje informacij in izpeljava 

sklepa ) (Rutar Ilc, 2010, str. 117) 

Sklepa tako, da upošteva 

vse informacije, iz katerih 

lahko izpelje sklep, in tako 

da izpelje iz teh informacij 

vse možne učinke in jih 

ustrezno utemelji. 

Sklepa tako, da 

upošteva večino 

informacij, iz katerih 

lahko izpelje sklep in 

tako da izpelje iz teh 

informacij večino 

možnih učinkov. 

Izpelje enostaven in 

najbolj očiten sklep z 

malo možnimi učinki. 

Sklepa ne izpelje ali 

izpelje napačen sklep. 

 

Wiggins (1998) dodaja še poleg procesnih znanj druge kvalitete izkazovanja znanja, npr. 

kakovost izdelka opredeli z jasnostjo, prodornostjo, natančnostjo ipd. (Tabela 3). 
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Tabela 3. Opisniki za različne vidike razumevanja (Wiggins, 1998, str. 95, v Rutar Ilc, 2010)  

Opisni kriteriji     

Razumevanje 

pomena, 

razvidno iz 

razlage 

Izvirna, prodorna, 

iluminativna, 

elegantna razlaga; 

odkriva manj 

opazne in subtilne 

povezave ter 

implikacije. 

Razlaga, ki kaže 

globlji vpogled in 

ponotranjenje 

znanja in ki 

presega 

dobesedno 

ponavljanje v šoli 

podanih razlag. 

Ustrezna razlaga 

mestoma kaže znake 

samostojnega 

razmisleka, a 

pretežno ostaja v 

okviru že prej 

znanega. 

Dobesedno 

ponavljanje 

naučenega, poudarek 

je na opisovanju in ne 

analizi; ni dokazov 

ponotranjenega 

razumevanja. 

Učinkovitost in 

prodornost 

interpretacije 

Tekoča, okretna in 

učinkovita 

interpretacija v 

različnih 

kontekstih. 

Korektna 

interpretacija, z 

okretnostjo tudi v 

nekaterih novih 

kontekstih. 

Večji del rutinska, 

čeprav ustrezna 

interpretacija, ki 

ostaja v okviru prej 

podanega. 

Opiranje na že videne 

vzorce. 

Upoštevanje 

perspektiv 

Poglobljen vpogled 

in kritična distanca 

z vso ustrezno 

podporo; 

upoštevanje vseh 

pomembnih 

različnih perspektiv 

in jasno izdelana 

lastna točka 

gledišča.  

Kritičen in dobro 

razvit vpogled z 

ustreznimi dokazi 

in argumenti; 

upoštevanje nekaj 

pomembnih 

perspektiv. 

Se zaveda potrebe 

po upoštevanju 

različnih vidikov in 

kaže začetke 

razvijanja lastnega 

pogleda z elementi 

kritičnosti. 

Se ne zaveda različnih 

perspektiv, ponavlja 

mnenja drugih brez 

ustrezne podpore, 

razlage ali utemeljitve; 

fragmentaren in 

omejen pogled. 

Z. Rutar Ilc (2010) opozarja na nekaj težav, ki nastopijo pri uporabi predstavljenih 

opisnikov. Prva težava je, da so precej ohlapni in neoprijemljivi, čeprav so videti 

natančni, zaradi stopnjevanja zbujajo tudi občutek merljivosti. Posamezne opisne kriterije 

si je namreč treba interpretirati, npr. moramo vedeti, kakšna je razlika med "poglobljenim 

pogledom" in "dobro razvitim vpogledom". Avtorji takih modelov zato učiteljem 

priporočajo, naj ustvarijo čim obsežnejše »banke« primerov za vsakega od opisnikov in 

kriterijev, ki nato služijo za poenotenje (tudi s pomočjo moderacije). 

Z. Rutar Ilc (2010) še poudarja, da kaže – sicer prenosljive, posplošljive – kriterije in 

opisnike za miselne procese pri vsakem učnem sklopu misliti povezano s konkretno 

vsebino. Prav tako ni smiselno ločevati vsebinskih in procesnih znanj, kot smo prikazali v 

primeru ločevanja med razumevanjem in sklepanjem.  
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Z. Rutar Ilc (2008) navaja tri načine postavljanja opisnih kriterijev in opisnikov: 

 

 Taksonomska raven opisnikov je naddoločena s taksonomsko ravnijo kriterijev 

(kriteriji so praviloma taksonomsko stopnjevani): opredeljevanje opisnikov nam 

določa taksonomija. 

 Opisniki izražajo različne stopnje izraženosti dosežka na isti dimenziji, ne pa na 

različnih taksonomskih nivojih, torej različnih dimenzij v enem kriteriju. 

 Doseganje predpisanih kriterijev je opredeljeno kvantitativno, čeprav z opisniki (za 

vsak kriterij se opredeli: popolnoma dosežen, delno dosežen, še ni dosežen; odlično 

razumevanje ... delno ustrezno ...).  

V slovenskem prostoru zasledimo še uporabo drugih terminov za podobne pojme. Avtorji 

(Holcar Brunauer idr., 2016) uporabljajo termin nameni učenja, ki predstavlja učne cilje, 

napisane v jeziku, ki ga razume učenec, in termin kriterij uspešnosti. Kriteriji uspešnosti 

izhajajo iz namenov učenja in učencu pomagajo oceniti lastno uspešnost doseganja 

zastavljenih namenov učenja. Učenec si z njimi odgovori na vprašanje, kako ve, da je 

dosegel učni cilj oz. da je uspešen (Holcar Brunauer idr., 2016). Pojma standard pri tem 

ne omenjajo.  

 

V spodnji preglednici (Tabela 4) je prikazana uporaba kriterijev uspešnosti za izbrani učni 

cilj. 

Tabela 4. Kriteriji uspešnosti za cilj: Izračunam ploščino poljubnih trikotnikov in štirikotnikov (Sirnik in 

Suban, 2017, str. 6) 

Kriteriji uspešnosti 

POJMI 

 poznam in razumem formule za ploščino 

različnih likov (kvadrat, pravokotnik, 

paralelogram, romb, trapez, delotid, 

trikotnik, pravokotni trikotnik ...). 

POSTOPKI 

 ocenim ploščino; 

 glede na podatke izberem ustrezno strategijo: 

zmerim potrebne podatke, lik preoblikujem v 

ploščinsko enak lik, ki mu znam izračunati 

ploščino, uporabim ustrezno formulo, izračunam 

ploščino, primerjam izračunano ploščino z oceno, 

zapišem rezultat v ustrezni ploščinski enoti. 

KOMUNIKACIJA/SPOROČANJE/ 

UTEMELJEVANJE 

 pisno in ustno predstavim pojme, postopke 

v povezavi s ploščino; 

 pravilno uporabljam matematično 

terminologijo in simboliko (pisno in 

ustno): risanje skic, zapisi formul, številski 

izrazi, besedni zapisi; 

 smiselno in logično utemeljujem situacije, 

kjer uporabljam pridobljeno znanje. 

PROBLEMSKA ZNANJA 

 uporabljam pojem ploščine v problemskih 

nalogah; 

 raziskujem in samostojno oblikujem vzorce, kjer 

uporabljam pojme: geometrijski liki, ploščina, 

obseg. 
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V literaturi tako različni avtorji uporabljajo različne termine, ki so osnova učencu pri 

oblikovanju samoocene znanja. Panadero, Brown in Strijbos (2015) pravijo, da je malo 

znanega o tem, katere vire informacij, kriterijev in standardov učenec pri 

samoocenjevanju uporablja in kako. Učenčevo samoocenjevanje znanja tako vključuje 

širok nabor različnih mehanizmov in tehnik, skozi katere učenec opiše (oceni) in dodeli 

vrednost svojim rezultatom učenja.  

Samoocenjevanje znanja je torej precej kompleksen in zapleten koncept. V literaturi ga 

razlagajo iz različnih teoretičnih pristopov, z njim povezujejo različne druge koncepte 

(samopodobo, samoučinkovitost, metakognicijo), hkrati pa se zanj uporablja več različnih 

poimenovanj. Med najpogostejšimi angleškimi termini, ki opisujejo proces, v katerem 

učenec oceni ali ovrednoti svoje  znanje, si poda povratno informacijo, so: 

samoocenjevanje ("self-assessment"), samovrednotenje ("self-evaluation"), 

samorefleksija ("self-reflection"), samospremljanje ("self-monitoring"), refleksija 

("reflection"), samoocenjevanje s številsko (opisno) oceno ("self-grading"), 

samopreverjanje ("self-testing"), samoocenjevanje z razvrstitveno lestvico ("self-rating"). 

V slovenskem prostoru se uporabljata dva izraza to sta samoocenjevanje in 

samovrednotenje, občasno tudi refleksija.  

 

3.2 RAZLIKOVANJE POJMOV SAMOOCENJEVANJE IN 

SAMOVREDNOTENJE 

Avtorji podajajo več različnih opredelitev razlikovanja med pojmoma samoocenjevanje in 

samovrednotenje. 

Klenowski (1995) pri opredeljevanju razlike med samoocenjevanjem in 

samovrednotenjem izhaja iz kriterijev, ki jih učenec v procesu ocenjevanja lastnega 

znanja uporablja. Pravi, da samovrednotenje poteka na osnovi nekih notranjih kriterijev, 

torej učenec sam določa bistvene elemente, ki jih kritično ovrednoti ter načrtuje nadaljnje 

potrebne aktivnosti. Učenec pri samovrednotenju presoja vrednost svojih dosežkov, 

identificira močne točke (kaj je dobro narejeno, kaj dobro znam) in slabosti (kaj je slabo 

narejeno, česa še ne znam) ter razmišlja, kako bi svoje dosežene rezultate izboljšal. Pri 

tem so seveda pomembni relevantni kriteriji in načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. Pri 

samoocenjevanju pa pravi, da gre za samostojno presojanje dosežkov glede na neke 

poznane kriterije (npr. učenec po učiteljevih navodilih ali vzorcih preveri in oceni svoj 

izdelek). Yan in Brown (2016) v skladu s to opredelitvijo poimenujeta samovrednotenje 

kot neformalno samoocenjevanje, saj pri njem učenec izhaja iz svojih notranjih vrednot, 

idej, ciljev, medtem ko pri formalnem ali strukturiranem samoocenjevanju proces 

spremlja in oblikuje učitelj, izvaja pa ga učenec na osnovi zunanjih kriterijev, ki jih poda 

učitelj. 
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N. Platiše (2001, str. 101) je opredelila samovrednotenje kot vrednostno opredeljevanje 

samega sebe, dajanje pozitivnih in negativnih predznakov sebi kot osebi v celoti ali le 

posameznim segmentom lastne notranjosti. Vrednotenje lastne storilnosti in lastne učne 

uspešnosti na posameznih področjih (na primer sposobnost za matematiko) opredeli s 

pojmom specialno samovrednotenje. N. Platiše (2001) tako v kontekstu specialnega 

samovrednotenja povzema bistveno značilnost samovrednotenja, ki jo poudarja 

Klenowski (1995), in ga na podoben način razlikuje od pojma samoocenjevanja. 

Tudi Claxton (1995) pravi, da je samovrednotenje izrazito intuitiven proces in da tisti hip, 

ko gre za primerjanje lastnih dosežkov z nekimi zunanjimi kriteriji, ne gre več za 

samovrednotenje, ampak samoocenjevanje. 

V. Stallings in C. Tascione (1996) sta opredelili samoocenjevanje kot proces, v katerem 

učenec določi napake, ki jih je naredil pri reševanju matematičnih nalog, 

samovrednotenje pa kot učenčevo refleksijo o svojem splošnem razumevanju matematike. 

Nekateri avtorji (Andrade in Du, 2007; Andrade in Valtcheva, 2009; Boud in Falchikov, 

1989) razlike med samoocenjevanjem in samovrednotenjem opredelijo malo drugače. 

Pravijo, da pri samovrednotenju (self-evaluation) učenec poda sumativno oceno, ki se 

upošteva kot formalna ocena, pri samoocenjevanju (self-assessment) pa učenec oblikuje 

pogled na kakovost svojega izdelka in si ne poda številčne ocene.  

 

Rolheiser in Ross (2001) govorita le o pojmu samovrednotenja in ga ne razlikujeta od 

samoocenjevanja. Samovrednotenje opredelita kot učenčevo presojanje kvalitete svojega 

dela na osnovi dokazov in eksplicitnih kriterijev z namenom izboljšanja učenčevega dela. 

Tudi v okviru slovenskih raziskav in projektov (projekt ZRSŠ, Formativno spremljanje v 

podporo učenju, 2016) je uporabljen termin samovrednotenja in pomeni zmožnost realne 

presoje lastne uspešnosti, ki sestoji iz dveh korakov: učenci pregledajo dokaze o 

doseganju namenov učenja (učnih ciljev), jih analizirajo in primerjajo s kriteriji 

uspešnosti. Nato samostojno sprejemajo odločitve, v kolikšni meri so dosegli namene 

učenja, o kakovosti njihovega načina učenja, o nadaljnjih korakih, ki so potrebni za 

doseganje njihovih ciljev in o spremembah v načinu učenja, ki jih bodo naredili.  

Brown in Harris (2013) sta opredelila samoocenjevanje kot učenčevo reflektiranje in 

spremljanje svojega lastnega učnega dela, to je izdelkov in učnih procesov. Pravita, da 

samoocenjevanje lahko vključuje tako opis (značilnosti učenčevega dela) kot tudi 

vrednotenje (kako dobro je učenčevo delo in koliko je vredno). Pojem samovrednotenja 

sta torej vključila v proces samoocenjevanja, pri tem pa nista izključila upoštevanja 

učiteljevih absolutnih standardov in kriterijev. Tudi M. Taras (2010) in Panadero, Brown 

in Courtney (2014) pravijo, da pojem samoocenjevanja zajema vse učenčeve sodbe o 

njegovem delu ter da vključuje tudi pojem samovrednotenja.  
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Yan (2016a) je različne konceptualizacije in interpretacije pojma samoocenjevanje 

razdelil v tri glavne skupine: 

 samoocenjevanje je posameznikova sposobnost/spretnost oceniti kakovost svojega 

izdelka in narediti evalvacijo svojega znanja, spretnosti ali uspešnosti (Eva in Regehr, 

2008; Noonan in Duncan, 2005); 

 samoocenjevanje je eden izmed načinov ocenjevanja znanja, uporabljenega v 

sumativne namene (Boud, 1999; Bosma, Laszakovits in Hattery, 2007); 

 samoocenjevanje je učna strategija/proces, ki spodbuja učenčevo učenje in je 

uporabljeno v formativne namene (Panadero in Tapia, 2013; Paris in Paris, 2001; 

Puustinen in Pulkkinen, 2001; Zimmerman in Moylan, 2009).  

Za pojasnitev teh treh glavnih skupin podajamo različne opredelitve samoocenjevanja. 

Eva in Regehr (2008) razumeta samoocenjevanje kot sposobnost refleksije lastne učne 

uspešnosti z namenom pridobivanja sumativne ocene stopnje učenčevega znanja in 

razumevanja  na specifičnem področju. Gregory, Cameron in Davies (2011, v Yan, 

2016a) so podali podobno opredelitev samoocenjevanja, le da učenčeva refleksija temelji 

na ocenitvi stopnje doseganja učnih ciljev in kriterijev ter pregleda svojega dela, kar 

lahko uporabimo v formativne namene.  

Towler in P. Broadfoot (1992) pa pravita, da je samoocenjevanje proces in ne 

posameznikova osebna sposobnost, v katerem učenec reflektira svoje pretekle izkušnje, si 

poskuša zapomniti in razumeti trenutne dokaze o učenju ter na tej osnovi interpretirati, 

kaj se je naučil. Pri tem Falchickov in Boud (1989b) pravita, da je samoocenjevanje lahko 

formativno, če je namenjeno izboljšanju učenčevega znanja v fazi učenja. Lahko pa je 

tudi sumativno, če se učenec odloči, da se je naučil, kolikor se je moral, in ne prispeva 

več k napredku učenca v znanju ali pa je del učenčeve ocene pri predmetu.  

Pri naši konceptualizaciji pojma samoocenjevanja bomo podali več različnih opredelitev 

samoocenjevanja glede na teoretično izhodišče, na katerega avtorji koncept 

samoocenjevanja navežejo. Shematično je obravnava koncepta samoocenjevanja v okviru  

različnih teoretičnih izhodišč, prikazana na sliki (Slika 1). 
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Slika 1. Teoretična izhodišča opredelitve pojma samoocenjevanje 

 

S slike (Slika 1) je razvidno, da je v literaturi pojem samoocenjevanja vezan na 

psihološko in/ali didaktično teoretično izhodišče. V okviru psiholoških raziskav pojem 

samoocenjevanja povezujejo z učenčevo metakognicijo, samopodobo, 

samoučinkovitostjo in samoregulacijo učenja. Na področju didaktike pa je pojem 

samoocenjevanja povezan predvsem z dejavniki kakovostnega pouka in še posebej 

poudarjen v kontekstu formativnega preverjanja znanja.  

Samoocenjevanje lahko torej razumemo kot učni proces znotraj formativnega preverjanja 

znanja in proučujemo njegov pomen za kakovosten pouk ali pa nanj pogledamo iz teorije 

samoregulacije učenja in/ali ga povežemo še z nekaterimi drugimi psihološkimi 

konstrukti. V literaturi avtorji ponavadi ne obravnavajo samoocenjevanja z upoštevanjem 

obeh teoretičnih izhodišč hkrati, ampak se večinoma osredotočijo na enega ali drugega. V 

primeru, da izhajajo iz teorije formativnega preverjanja znanja, pogosto ne ozaveščajo 

dovolj, zakaj je samoocenjevanje pomembno in koristno, in dvomijo v točnost učenčevih 

samoocen. Z vidika samoregulacije učenja pa avtorji pogosto pozabljajo, da 

samoocenjevanje ni le učenčev notranji proces (samousmerjevalni proces), ampak ima 

lahko nanj vpliv tudi učitelj oz. je lahko del učnega procesa (Panadero in Tapia, 2013). Če 

oba pomena samoocenjevanja združimo, bi lahko samoocenjevanje razumeli kot 

didaktično strategijo, glavni cilj katere je naučiti učence samoocenjevanja z namenom 

izboljšanja njihove samoregulacije učenja.  

  

didaktični 
teoretični okvir  

kakovosten pouk 

formativno 
preverjanje znanja 

psihološki 
teoretični okvir 

samopodoba,  

samoučinkovitost 

metakognicija 

samoregulacija 
učenja 
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3.3 SAMOOCENJEVANJE IZ PSIHOLOŠKE PERSPEKTIVE 

Yan in Brown (2016) opredelita samoocenjevanje kot posameznikov notranji psihološki 

proces, v katerem posameznik ovrednoti kakovost svojega dela v luči notranjih 

psiholoških dejavnikov (samopodobe, samoučinkovitosti, motivacije), medosebnih 

psiholoških dejavnikov v odnosu do vrstnikov, staršev, učiteljev ter na osnovi zunanjih in 

zaznanih standardov. Učenec tako oblikuje kompleksne sodbe/ocene o svojem znanju oz. 

razumevanju učne vsebine na osnovi zunanjih zahtev in njegovih notranjih prioritet ter 

vrednot.  

Fredriksson, Villalba in Taube (2011) pravijo, da je samoocenjevanje tesno povezano z 

učenčevo samopodobo in samoučinkovitostjo. Posameznikova samopodoba je 

večdimenzionalna in oblikovana skozi izkušnje posameznika z okoljem.  Nanjo še 

posebej vplivajo spodbude iz okolja in vrednotenje pomembnih drugih (Shavelson, 

Hubner in Stanton, 1976). Učenčeva samopodoba vključuje tudi učenčevo mnenje o 

njegovih sposobnostih. 

 

Za boljše razumevanje povezanosti samoocenjevanja s samopodobo in 

samoučinkovitostjo bomo oba pojma v nadaljevanju natančneje razložili.  

 

3.3.1 Opredelitev samopodobe 

Zadnjih nekaj desetletij je postal pojem samopodobe zelo pogost predmet znanstvenega  

proučevanja tudi v izobraževanju, predvsem v korelaciji z učno uspešnostjo učencev, ki 

naj bi vplivala na samopodobo učencev. Avtorji težijo k temu, da bi poenotili definicijo 

samopodobe, saj gre za zelo obsežen konstrukt, s katerim se povezuje veliko sorodnih 

pojmov. D. Kobal (1994) pri opredelitvi koncepta samopodobe opozarja na množico 

izrazov, ki se uporabljajo za ta koncept in ob tem izpostavlja problematiko, kako te izraze 

prevajati v slovenščino, da s tem ne bi bistveno spremenili pomena samega pojma in tudi 

kako te izraze razumeti v kontekstu slovenskih študij, ki proučujejo jaz, self, 

samopredstavo, samopodobo, samorazumevanje, samovrednotenje, samospoštovanje in 

druge psihološke konstrukte.  

Musek (1992) pravi, da je samopodoba podoba, ki jo posameznik ustvari o samem sebi in 

vključuje tako zavedni kot nezavedni vidik idealnega jaza. Posameznik namreč ni le tisto, 

kar pojmuje, da je, temveč je sestavni del njegovega jaza tudi tisto, kar želi biti (Musek, 

1992). V novejših opredelitvah samopodobe Musek (2005) doda, da se samopodoba 

nanaša na tisti del jaza, ki vključuje predstave, zaznave, pojmovanja in čustva v zvezi s 

samim seboj kot tudi trenutek osebne subjektivitete, jaza kot akterja (delujoči subjekt). 
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Harter (2006) je definiral samopodobo kot način posameznikovega vrednotenja lastnih 

kompetenc na specifičnem področju (npr. šolski predmeti) in jo ločil od posameznikovega 

samospoštovanja, ki po njegovem pomeni posameznikovo celotno oceno lastne vrednosti. 

Hkrati pa poudarja, da je samospoštovanje delno zasnovano na posameznikovih 

samoocenah lastne kompetentnosti na različnih področjih. Samospoštovanje je torej širši 

koncept, v katerem ima samopodoba pomembno vlogo. D. Kobal Grum, S. Ucman in N. 

Leskovšek (2003) so opredelile samopodobo kot množico odnosov, ki jih posameznik 

zavedno ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe. Nadalje pravi, da v te odnose 

posameznik vstopa postopno s pomočjo občutij, predstav, vrednotenj in ocen samega 

sebe, ki jih razvija v socialnih situacijah od rojstva dalje. V zgodovini razvoja 

samopodobe je bil ameriški sociolog Cooley (1902) prvi, ki je poudaril pomembnost 

subjektivno-interpretiranih povratnih informacij za posameznika s teorijo zrcalnega selfa. 

Musek (1992) pravi, da je zrcalni self tista samopodoba, ki si jo posameznik ustvarja na 

osnovi stališč drugih. Tudi Shavelson in Bolus (1982) sta opredelila samopodobo 

podobno, in sicer kot individualno zaznavo samega sebe, ki se oblikuje v interakciji z 

okoljem oziroma s "pomembnimi drugimi" (npr. starši, vrstniki, učitelj, prijatelji). Galbo 

(1984) pravi, da so "pomembni drugi" osebe, s katerimi posameznik ustvarja različne tipe 

interakcij in so za njih pomembni. Učitelj je lahko pomemben drugi pri oblikovanju 

samopodobe šolskega otroka, saj je od mnenja, ki si ga ustvari o učencu, odvisna raven 

pričakovanj, ki jih nato v verbalni in neverbalni obliki posreduje učencu ter mu tako 

sporoča, koliko je zmožen oz. "kakšen je v učiteljevih očeh". Od učenčevega zaznavanja 

učiteljevega vedenja pa je odvisno, v kolikšni meri bodo učiteljeva pričakovanja ter 

povratne informacije vplivale na njegovo vedenje (Kobal, 1994) in njegovo samopodobo. 

"Samopodoba je tako vedno pogosteje opredeljena kot kompleksen, multidimenzionalen 

dinamični sistem, katerega razvoj je pogojen z recipročno interakcijo med zunanjim 

okoljem in njegovimi vplivi ("pomembni drugi") na eni strani in z lastno dejavnostjo 

posameznika na drugi" (Juriševič, 1996, str. 37). M. Juriševič (1996) v povezavi s to 

opredelitvijo samopodobe izpostavlja dva modela samopodobe, ki sta po njenem mnenju 

lahko dobro izhodišče za izvajanje konkretnih aplikacij v pedagoški praksi: Shavelsonov 

model samopodobe in teorijo H. Marcus, ki model Shavelsonove dopolnjuje. Shavelson,  

Hubner  in Stanton (1976) opredelijo samopodobo kot stabilno, hierarhično organizirano 

strukturo, ki vsebuje različne specifične samopodobe na različnih področjih 

posameznikovega delovanja (akademsko, neakademsko), od posameznih konkretnih 

situacij pa vse do splošne samopodobe na vrhu hierarhije (Slika 2).  Samopodobo opredeli 

kot posameznikovo zaznavo samega sebe, ki se oblikuje na podlagi interakcij z okoljem 

oz. s pomembnimi drugimi, ter vsebuje tako opisno kot vrednostno komponento. H. 

Marcus (1977, v Juriševič, 1996) razume samopodobo podobno kot sklop predstav (shem, 

kognitivnih posplošitev), ki jih imamo o samem sebi, o svojih zmožnostih, dosežkih in 

ciljih. Pri tem predstave deli na tiste, ki imajo za posameznika globalen pomen in tiste, ki 
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imajo bolj periferen značaj. H. Marcus (1977, v Juriševič, 1996) dopolni Shavelsonov 

model tudi s tem, ko poudari pomembnost ocen samega sebe. Pri tem tudi pravi, da je 

narava teh shem dvojna, saj so hkrati struktura in proces. Na tej osnovi  H. Marcus (1977, 

v Juriševič, 1996) tudi oblikuje koncept delovne samopodobe, ki je del sistema 

samopodobe. Delovna samopodoba vsebuje vse tiste značilnosti posameznikovega jaza, 

ki so v določenih okoliščinah najpomembnejše. To pomeni, da je njena struktura začasna, 

saj so predstave, ki jih vključuje, vezane na trenutne socialne dogodke. Dinamične 

strukture, ki so aktivne v delovni samopodobi (sheme samega sebe, možni jazi, strategije, 

standardi, po katerih se posameznik ravna), predstavljajo osnovo, na podlagi katere 

posameznik začenja akcije, so pa tudi osnova za opazovanje, presojanje in vrednotenje 

teh akcij. H. Marcus (1977, v Juriševič, 1996) torej poudarja, da vse predstave o sebi, 

ocene o sebi, v danem socialnem trenutku niso enako pomembne in tako tudi niso 

istočasno dejavne. Če to konkretiziramo, bi pomenilo, da imajo na delovno samopodobo 

posameznika večji in bolj neposreden vpliv tisti pomembni drugi, ki so vezani na 

določene okoliščine. Pri pouku matematike je torej učiteljica matematike tista, ki vpliva 

na učenčevo samopodobo v sestavini samopodobe "matematika", ostali pomembni drugi 

(starši, vrstniki ...) pa v teh primerih pomembneje prispevajo k oblikovanju globalne 

samopodobe.             

Slika 2. Shavelsonov in Bolusov (1982, str. 2) model samopodobe 
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Če povzamemo, lahko rečemo, da pojem samopodobe predstavlja sklop zaznav, misli in 

predstav o sebi, o tem kdo in kaj smo, torej zajema znanje o sebi. Je sklop kognitivnih 

ocen, ki jih o sebi in o svojih zmožnostih (kompetentnostih) oblikuje posameznik na 

podlagi znanja, konstruiranega s pomočjo lastnih izkušenj in povratnih informacij s strani 

“pomembnih drugih” (Juriševič, 1999). Pomemben del posameznikove samopodobe so 

torej tudi njegove zaznave in predstave o njegovih sposobnostih in znanju, ki ga usvaja. 

Samospoštovanje ("self-esteem") pa je posameznikov splošen odnos do sebe, je 

vrednostni vidik samopodobe (Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, 2006) in kot tak 

vključuje tudi posameznikova čustva.  

 

Če upoštevamo spoznanja nekaterih avtorjev o hierarhični in večplastni podobi 

samopodobe, lahko opredelimo ne le splošno, ampak tudi akademsko in nenazadnje tudi 

matematično samopodobo. Tudi pri opredelitvi akademske samopodobe avtorji niso čisto 

poenoteni, vendar večina novejših opredelitev akademske samopodobe poudarja dva 

ključna elementa samozaznavanja (Strein, 1993): samoopisovanje (npr. Všeč mi je 

matematika.) in samovrednotenje (npr. Dober sem pri matematiki.). Samozaznave na 

področju akademske samopodobe se nanašajo predvsem na učno kompetentnost. 

Matematična samopodoba se nanaša na posameznikovo samozaznavanje svojih 

vidnih/opaženih matematičnih spretnosti, sposobnosti, uživanja in zanimanja za 

matematiko (Marsh, 1990).  

3.3.2 Opredelitev samoučinkovitosti 

Samoučinkovitost ("self-efficacy") je v primerjavi s samopodobo novejši konstrukt. 

Predstavlja posameznikovo prepričanje v to, kaj je zmožen narediti ne glede na spretnosti 

in sposobnosti, ki jih ima (Bandura, 1977). Bandura (1995) je samoučinkovitost opredelil 

kot posameznikovo prepričanje v svoje zmožnosti za izvršitev neke dejavnosti, ki vodijo 

do cilja neke naloge. Zaznana samoučinkovitost torej ni merilo veščin, ki jih posameznik 

obvlada, ampak prepričanje o tem, kaj posameznik lahko naredi pod določenimi pogoji s 

svojimi veščinami (Bandura, 1977). Pri tem Bandura (1977) v okviru samoučinkovitosti 

razlikuje med dvema izvoroma različnih pričakovanj: pričakovanje učinkovitosti in 

pričakovanje izida. Pričakovanje učinkovitosti predstavlja posameznikovo prepričanje, da 

lahko uspešno izvrši neko nalogo, pričakovanje izida pa posameznikovo oceno o tem, da 

bo določeno vedenje vodilo k določenemu rezultatu. Novejša opredelitev 

samoučinkovitosti pravi podobno, da samoučinkovitost sestavljajo posameznikove 

zaznane sposobnosti, da lahko rešijo neko nalogo oz. prepričanja o lastnih dosežkih 

(Hammonds, 2013; Klassen in Lynch, 2007).  

Hammonds (2013) meni, da učenčeva samoučinkovitost vpliva na njegove odločitve, 

motivacijo in dejanja. Učenci z visoko samoučinkovitostjo si bolj želijo reševati težje 
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naloge z namenom, da izboljšajo svoje razumevanje in si postavljajo višje izzive. Učenci 

z nizko samoučinkovitostjo niso motivirani za reševanje nalog, saj ne vidijo koristi v tem, 

da nalogo rešijo. Učenci imajo lahko visoko samoučinkovitost (so prepričani v svoje 

sposobnosti), a dejansko niso sposobni uspešno izvesti neke naloge. V tem primeru gre za 

nerealno samooceno o predvideni uspešnosti reševanja neke naloge. 

Strecher, DeVellis, Becker in Rosenstock (1986) pravijo, da je samoučinkovitost tudi 

pomemben dejavnik pri razlagi truda, ki ga je posameznik pripravljen vložiti v določeno 

nalogo (učenec se bolj potrudi pri nalogi, za katero je prepričan, da jo bo lahko uspešno 

rešil). Znotraj samoučinovitosti lahko razlikujemo različna specifična področja. V 

kontekstu šole tako poznamo šolsko samoučinkovitost, ki se nanaša na šolske, specifične 

dosežke (Satow in Schwarzer, 2003). Umay (2001) je opredelil pojem matematične 

samoučinkovitosti kot konstrukt, ki je sestavljen iz treh komponent: matematične 

samopodobe, zavedanja o znanju pri matematiki in sposobnost transformacije 

matematične učinkovitosti v življenjske spretnosti. Matematična samopodoba naj bi imela 

po njegovi opredelitvi pomembno vlogo pri oblikovanju matematične samoučinkovitosti.  

 

Bong in Skaalvik (2003) trdita, da ima samopodoba kognitivno in afektivno komponento 

in da je samoučinkovitost povezana s kognitivno komponento samopodobe.  

Medtem ko nekateri avtorji samopodobo razumejo kot integralni del samoučinkovitosti 

ali obratno samoučinkovitost kot najpomembnejšo komponento samopodobe (Bong in 

Skaalvik, 2003), pa drugi poudarjajo, da je treba oba koncepta razlikovati. Pietsch, 

Walker in Chapman (2003) navajajo tri glavne razlike med obema konceptoma:  

 samopodoba sestoji iz kognitivne in čustvene komponente, medtem ko 

samoučinkovitost samo iz kognitivne komponente;  

 samoučinkovitost je v primerjavi s samopodobo v večji meri oblikovana na podlagi 

posameznikovih preteklih izkušenj in ne toliko na osnovi socialnega primerjanja;  

 samoučinkovitost ima večjo napovedno moč za učno uspešnost kot samopodoba.  

Vpliv socialnega primerjanja je torej manjši na posameznikovo samoučinkovitost kot na 

samopodobo, vendar v določenih okoliščinah kljub temu obstaja. Učenci si v primerih, ko 

še nimajo izkušenj z neko nalogo, ali jim kriteriji in standardi za vrednotenje uspešnosti 

reševanja naloge niso jasni, pomagajo pri oceni svojih zmožnosti za reševanje te nalogo s 

tem, da opazujejo, kako to nalogo reši učenec ali učitelj.  
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3.3.3 Pogled na samopodobo in samoučinkovitost skozi proces 

samoocenjevanja 

Pajares in Schunk (2002) razlikujeta samoučinkovitost in samopodobo v smislu 

vprašanja, s katerim merimo en ali drug konstrukt. Pravita, da pri ugotavljanju 

posameznikove samoučinkovitosti zastavimo učencu vprašanje, v kolikšni meri je 

prepričan, da lahko reši/izvrši neko nalogo, medtem ko pri ugotavljanju posameznikove 

samopodobe zastavimo učencu vprašanje o tem, kako dober je v nečem in kaj ob tem čuti. 

Bong (2002) pa poudarja, da kadar merimo oba konstrukta, samopodobo in 

samoučinkovitost, na specifičnem področju (npr. matematičnem), postaja razlika med 

njima manj jasna in ju je težje empirično razlikovati. V obeh primerih pa lahko iz 

opredelitve vidimo, da učenec poda neko samooceno. 

Oblikovanje samoocene o lastni samoučinkovitosti izhaja iz več virov (Bandura, 1977): 

 lastni dosežki v preteklosti; 

 nadomestne izkušnje (posameznik jih dobi prek opazovanja drugih tj. posnemanja 

modelov); 

 verbalno prepričevanje; 

 psihofiziološka stanja (potenje, bitje srca ...). 

 

Lastni dosežki v preteklosti veljajo za najvplivnejši vir informacij o posameznikovi 

samoučinkovitosti. Če je torej učenec v preteklosti neko nalogo že uspešno rešil, bo imel 

večje zaupanje v opravljanje takšnih in podobnih nalog. Satow in Schwarzer (2003) sta 

ugotovila, da na zaznavanje samoučinkovitosti vplivajo tudi posameznikove predstave o 

njegovih sposobnostih, zaznana težavnost naloge, količina napora, ki ga porabi za 

izvedbo ipd. Ljudje lahko svoje sposobnosti zaznavajo na dva načina (Dweck, 2006). 

Nekateri ljudje zaznavajo svoje sposobnosti kot stabilne, nespremenljive in so prepričani, 

da imajo nekateri ljudje več sposobnosti kot drugi ter da na to ne morejo vplivati. Drugi 

ljudje pa verjamejo, da so sposobnosti manj stabilne, spremenljive. To pomeni, da lahko s 

trdim delom, učenjem in urjenjem svoje znanje povečamo in s tem tudi izboljšamo svoje 

sposobnosti.  

Nadomestne izkušnje so drugi najpomembnejši vir samoučinkovitosti in pomenijo, da se 

samoučinkovitost oblikuje tudi na osnovi modeliranja, opazovanja in sprejemanja 

nadomestnih izkušenj. Modelno učenje tako vpliva na samoučinkovitost, vendar 

predvsem takrat, ko posameznik verjame, da bo uspešen, če bo izvajal dejavnost na 

podoben način kot model in če mu je model podoben (po sposobnostih, starosti, spolu) 

(Schunk, 1987). Model pa je lahko posameznik tudi sebi (samomodeliranje), če opazuje 

samega sebe pri uspešnem izvajanju neke naloge (Bandura, 1997).  
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Naslednji pomemben vir za oblikovanje samoučinkovitosti je verbalno prepričevanje, ki 

vključuje različne vrste povratnih informacij, pričakovanja drugih do posameznika.  

 

Kot zadnji pomemben vir so posameznikova psihofiziološka stanja, ki vključujejo 

posameznika čustva, doživljanja ob izvajanju neke dejavnosti (npr. pisanje preizkusa 

znanja).   

 

Na osnovi vseh teh štirih virov posameznik nato oblikuje samooceno (Bandura, 1977) o 

tem, kaj je zmožen narediti v določenih okoliščinah. Shematično so viri in posledice 

samoučinkovitosti prikazani na sliki (Slika 3). 

 

Slika 3. Viri in posledice samoučinkovitosti (prirejeno po Berry in West, 1993, str. 354, v Slana, 2008, str. 

15) 

Učenčeva samopodoba se razvija s stalnim samovrednotenjem v različnih situacijah, saj 

se posamezniki neprestano sprašujejo, kako jim gre in tako oblikujejo samooceno na 

podlagi verbalnih in neverbalnih reakcij ljudi, ki so jim pomembni, in na osnovi lastnih 

standardov ter primerjanja z uspešnostjo drugih (vrstnikov) (Woolfolk, 2002). Na razvoj 

samopodobe torej vplivajo različni socialno-psihološki procesi, kot so sprejemanje 

informacij od pomembnih drugih, socialno primerjanje z drugimi osebami, prevzemanje 

vlog, vrednot, stališč socialnega okolja, v katerem posameznik živi, in identifikacija z 

modelom (Adlešič, 1999). I. Adlešič (1999) še dodaja, da so najpomembnejša gibala v 

razvoju samopodobe besedne in nebesedne reakcije pomembnih drugih. Številne 
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raziskave namreč kažejo, da pozitivne povratne informacije povečujejo samovrednotenje 

in pripeljejo do večjega uspeha.  

Burns (1982) poudarja, da je učitelj pomemben drugi ključen akter pri oblikovanju 

samopodobe šolskega otroka. Učitelj s podajanjem povratnih informacij pomaga učencu 

priti do spoznanja, kaj zmore in koliko je zmožen. Pri tem Burns (1982) razlikuje med 

dvema tipoma povratnih informacij: informacije, ki učenca opredeljujejo, in informacije, 

s katerimi učitelj izraža pričakovanja, ki jih ima do učenca.   

Že iz opisa oblikovanja učenčeve samopodobe lahko opazimo, da je ta neločljivo 

povezana s procesom samoocenjevanja. Oba namreč potekata skozi življenjske izkušnje 

posameznika in interakcijo posameznika z drugimi v različnih socialno-kulturnih 

kontekstih. Učenci oblikujejo znanje o sebi ob interakcijah z drugimi in skozi sporočila, 

ki jih ob tem prejemajo bodisi implicitno bodisi eksplicitno. Učenec torej v procesu 

učenja vstopa v interakcijo z drugimi v različnih kontekstih, ob tem spreminja svoje 

znanje o sebi ter oblikuje svojo identiteto oz. samopodobo (Bourke in Mentis, 2007). 

Znanje o sebi je v procesu učenja za učenca pomembno tudi pri razvijanju sposobnosti 

izbiranja in odločanja o nadaljnjih učnih aktivnostih. Učenec z znanjem o sebi lažje 

sprejema odločitve o tem, kaj se še mora naučiti in kako. Wehmeyer in Schalock (2001) 

opišeta "samorealizacijo" kot učenčevo dokaj natančno uporabo znanja o sebi, o svojih 

močnih in šibkih točkah znanja, ki predstavlja podlago za izvedbo nadaljnjih dejavnosti.  

3.3.4 Samoocenjevanje kot del učenčeve metakognicije 

Vockell (2004, v Lew, Alwis in Schmidt, 2010) je opisal metakognitivne spretnosti kot 

učenčevo avtonomno ozaveščenost o svojem lastnem znanju in sposobnostih, ki mu 

pomaga razumeti, nadzirati in upravljati svoje lastne kognitivne procese.  Metakognitivno 

znanje se torej nanaša na učenčevo znanje o lastnih spoznavnih procesih in njihovo 

nadziranje ter spremljanje. Sestavljeno je iz več komponent. Prva komponenta je 

strateško znanje, ki je znanje o učenčevih splošnih strategijah učenja in mišljenja. Druga 

komponenta je znanje o nalogah, ki se nanaša tudi na znanje o tem, kdaj katero strategijo 

uporabiti. Tretja komponenta metakognitivnega znanja je znanje o sebi (self-knowledge) z 

vidika kognitivnih in motivacijskih komponent uspešnosti (Flavell, 1979). Znanje o sebi 

izhaja iz posameznikovega zavedanja lastnega znanja in ga nadalje delimo na dve 

komponenti: znanje o svoji splošni kogniciji (močna in šibka področja znanja) in 

prepričanje o motivaciji (učenčevo prepričanje o sposobnostih, da opravi neko nalogo; 

povezano je tudi z učenčevimi interesi za nalogo, kako pomembna mu je naloga in zakaj 

naj bi nalogo rešil). Ko učenec naredi oceno na osnovi znanja o sebi, pravimo, da gre za 

samoocenjevanje (Schrauger in Osberg, 1981).  
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Tudi S. Semana (2010) razume samoocenjevanje kot metakognitivni proces, pri katerem 

posameznik ozavešča različne trenutke in vidike svoje miselne aktivnosti ter pri tem 

zavestno in kritično samonadzira svoja dejanja.  

 

Clauss in Geedey (2010) pravita, da je metakognicija posameznikova sposobnost 

napovedati svojo uspešnost pri reševanju različnih nalog in upravljati lasten nivo znanja 

ter razumevanja. Metakognicija se tako v kontekstu samoocenjevanja nanaša na 

posameznikovo sposobnost, da se točno samooceni in prepozna svoja močna in šibka 

področja ter se glede na to ustrezno odziva (Clauss in Geedey, 2010; McDonald, 2011). 

Prav tako meni B. McDonald (2007), da je samoocenjevanje kot komponenta 

posameznikove metakognicije skozi šolanje uporabljena s strani učenca vedno bolj 

spontano, avtomatsko in poglobljeno. 

 

3.3.5  Samoocenjevanje kot del učenčeve samoregulacije učenja 

Samoregulacijsko učenje je proces, pri katerem si učenci postavljajo učne cilje in 

poskušajo spremljati, uravnavati in nadzirati svoje vedenje, motivacijo ter znanje z 

namenom doseganja zastavljenih učnih ciljev (Andrade, 2010; Pintrich, 2000). Pri tem 

uporabljajo svoje lastne in zunanje vire povratnih informacij (Andrade, 2010).  

Samoregulacijo učenja avtorji najpogosteje razlagajo iz behaviorističnega in socialno 

kognitivnega pogleda. Med ključnimi procesi samoregulacijskega procesa behavioristi 

navajajo učenčevo spremljanje samega sebe, samopoučevanje s pisnimi ali ustnimi 

navodili, ki si jih daje učenec, samovrednotenje na osnovi primerjave lastnega dosežka z 

določenim standardom in samoojačevanje (Pečjak in Košir, 2002). Iz socialno 

kognitivnega pogleda pa je najbolj znan Zimmermanov (1998) krožni model 

samoregulacijskega učenja, ki je sestavljen iz treh faz: predhodno razmišljanje, izvedba in 

zavestna kontrola ter samorefleksija. Harris, Brown in Harnett (2015) razložijo uporabo 

samoocenjevanja kot del samoregulacijskega procesa v vseh treh fazah Zimmermanovega 

modela samoregulacije učenja. Predhodna faza predstavlja fazo priprave na učenje in 

vključuje učenčevo postavljanje učnih ciljev, prepričanja o lastni učinkovitosti, 

načrtovanje izbire strategij, metod učenja ipd.  Faza izvedbe in zavestne kontrole poteka 

med samim učenjem in med drugim vključuje tudi spremljanje samega sebe, pri čemer 

učenec pridobiva povratne informacije o lastnem napredovanju. Učenec se v tej fazi 

samoocenjuje, ko ugotavlja, ali nalogo rešuje pravilno. Pri tem so mu lahko v pomoč 

kriteriji, ki jih je postavil učitelj ali si jih je postavil učenec sam. V fazi samorefleksije pa 

učenec samooceni lasten dosežek, končen izdelek, glede na podane kriterije in standarde, 

premisli o optimalnih strategijah učenja in pripisuje uspešnost različnim dejavnikom 

(atribucije). Učenčevo samoocenjevanje tako vpliva na vse faze samoregulacijskega 
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procesa (Zimmerman in Moylan, 2009). Več avtorjev (Brown in Harris, 2014; Puustinen 

in Pulkkinen, 2001; Schunk, 2003; Tapia in Panadero, 2010) tako meni, da je 

samoocenjevanje eden izmed najpomembnejših procesov, ki so uporabljeni pri 

samoregulacijskem učenju, saj vključuje učenčevo zavedanje učnih ciljev pri posamezni 

nalogi in preverjanje njihovega doseganja. Učenci, ki so razvili samoregulacijo učenja, 

tako vedo, kdaj nekaj znajo in kdaj ne (Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 2010).  

 

3.4 SAMOOCENJEVANJE IZ DIDAKTIČNE PERSPEKTIVE 

Iz didaktične perspektive je samoocenjevanje pomemben element učnega procesa, 

predvsem kot del formativnega preverjanja znanja, ki naj bi ga učitelji vključevali v pouk, 

ki je usmerjen predvsem na učenca. Nekaj raziskav (Hattie, 2009; Marzano, 1998) pa 

samoocenjevanje poudarja predvsem kot dejavnik kakovostnega pouka, saj naj bi učenci z 

razvojem metakognitivnih spretnosti (kar je tudi samoocenjevanje) dosegali 

kakovostnejše učne dosežke.  

 

V teoretičnem okviru opredelitve formativnega preverjanja, ki sta ga zasnovala Black in 

Wiliam (1998), je samoocenjevanje obravnavano kot eden izmed pomembnejših načinov 

formativnega preverjanja znanja. Samoocenjevanje sta Black in Wiliam (1998) opredelila 

kot proces, pri katerem učenec ovrednoti svoje delo na osnovi specifičnih učnih ciljev in 

nabora kriterijev. Tudi več drugih avtorjev (Andrade in Valtcheva, 2009; Bingham, 

Holbrook, Meyers, 2010; Clarke, 2005) obravnava samoocenjevanje znanja kot enega 

izmed načinov učenčevega formativnega preverjanja znanja in v tem pogledu poudarja, 

da je samoocenjevanje nujno za učinkovito učenje in tudi kakovosten pouk (Black in 

Wiliam, 1998). 

 

Za boljše razumevanje samoocenjevanja kot načina formativnega preverjanja znanja 

bomo najprej opredelili formativno preverjanje znanja, nato pa podali nekaj opredelitev 

samoocenjevanja, iz katerih je razvidno razumevanje samoocenjevanja v kontekstu 

formativnega preverjanja znanja. 

 

3.4.1 Formativno preverjanje znanja 

Na področju preverjanja in ocenjevanja znanja je bil v zadnjih desetletjih narejen premik 

v miselnosti zbiranja informacij o učenčevem znanju, od občasnega objektivnega 

preverjanja znanja k učiteljevemu neprestanemu sprotnemu pridobivanju informacij o 

učenčevem znanju že v fazi poučevanja z namenom nudenja podpore učencu pri učenju. 

Ta premik v praksi preverjanja in ocenjevanja znanja podpirajo predvsem kognitivne, 

konstruktivistične in socialne teorije učenja (Gipps, 1994; Lund, 2008; Shepard, 2000). 
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Učenci naj bi namreč v procesu učenja prevzeli bolj aktivno vlogo (Butler in Winne, 

1995) in bili tako deležni kakovostne povratne informacije o svojem delu (Sadler, 1989). 

Butler in Winne (1995) sta svoje ideje o spremembah preverjanja in ocenjevanja povezala 

predvsem s teorijo samoregulacijskega učenja, medtem ko je Sadler (1989) te ideje vezal 

na formativno preverjanje znanja.  

Black (1998) je pri primerjavi različnih opredelitev formativnega preverjanja znanja 

ugotovil, da je pojem formativno preverjanje precej široko uporabljen in nima natančne 

definicije. Kot njegovo nasprotje se glede na funkcijo, ki jo formativno preverjanje ima, 

uporablja termin sumativno preverjanje znanja. B. Marentič Požarnik (2000) in K. 

Luongo Orlando (2008) opredelita sumativno preverjanje kot preverjanje, ki je 

namenjeno ugotavljanju znanja učencev po obravnavi učne snovi (ob zaključku konkretne 

učne enote, teme ali ocenjevalnega obdobja), ko je proces učenja že zaključen. 

Formativno preverjanje znanja pa je pojmovano v funkciji sestavnega dela poučevanja in 

učenja, torej ko proces učenja še ni zaključen. B. Marentič Požarnik (2000) tako opredeli 

formativno preverjanje kot preverjanje znanja, ki poteka na vseh stopnjah učnega procesa 

med potekom usvajanja nove učne vsebine. Njegov glavni namen je zbiranje in dajanje 

informacij za čim učinkovitejše usmerjanje pouka in učenja. Pri tem mora učitelj 

natančno opredeliti cilj oz. želeno raven dosežka, ugotoviti vrzeli v znanju, informirati 

učenca, kako naj vrzeli zapolni, v končni fazi pa učenec to informacijo uporabi pri svojem 

učenju. Več drugih avtorjev formativno preverjanje zato poimenuje kot preverjanje za 

učenje (Heritage idr., 2008, v Ginsburg, 2009) in s tem poudari, da ni namenjeno 

merjenju učenčeve uspešnosti po končani obravnavi učne enote, ampak sprotnemu 

zbiranju in interpretiranju informacij o učenčevem znanju ter odzivanju nanje z namenom 

napredovanja učenca v znanju (Bell in Cowie, 2001; Black, 1998).  

Black (1998) meni, da je formativno preverjanje sestavljeno iz dveh faz. V prvi fazi mora 

učenec sam ali s pomočjo učitelja identificirati svoje obstoječe znanje in želeni cilj (kaj 

želi znati). V drugi fazi pa izvede dejavnost, s katero bo premagal vrzeli v znanju in tako 

dosegel želene učne cilje. Glavni cilj formativnega preverjanja znanja je tako zmanjšati 

vrzeli med doseženimi in želenimi učnimi cilji z uporabo povratne informacije (Black in 

Wiliam, 1998). Pomembno vlogo v procesu formativnega preverjanja ima tako tudi 

povratna informacija, ki pomaga učencu ugotoviti, kaj že zna in česa se še mora naučiti 

ter kako, da bo dosegel želene cilje. Pri tem Black in Wiliam (1998) poudarjata pomen 

učenčeve miselne aktivnosti v tem procesu. Poudarek pri tem dejanju je na učencu in ne 

učitelju. Če bi učenec preprosto le sledil navodilom učitelja, brez razumevanja namena 

teh navodil, potem se s tem ne bo učil. Učitelj mora za uspešno izvajanje formativnega 

preverjanja znanja imeti jasno postavljene učne cilje, znati v skladu s tem izbrati primerne 

naloge in nuditi učencu sprotno povratno informacijo (Black, 1998).  
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V preglednici (Tabela 5) je predstavljen konceptualni okvir formativnega preverjanja 

znanja. Sestavljen je iz treh ključnih vprašanj, na katera si morata učitelj in učenec v 

procesu formativnega preverjanja znanja znati odgovoriti. V okviru učenčevega 

samoocenjevanja kot dela formativnega preverjanja znanja mora učenec poznati učne 

cilje -  "kam gre", s tem, da razume namene učenja in pozna kriterije uspešnosti. Poznati 

pa mora tudi svoje trenutno predznanje – kje je sedaj (samoocena lastnega znanja) – in na 

tej osnovi načrtovati, kako bo prišel do cilja.  

 

Tabela 5. Konceptualni okvir formativnega preverjanja znanja (prirejen po Wiliam in Thompson, 2008, str. 

63, v Mussawy, 2009, str. 10) 
 Kam učenec gre? Kje je učenec sedaj? Kako bo prišel do 

cilja? 

Učitelj Učencem razjasni in z 

njimi deli namene 

učenja in kriterije 

uspešnosti. 

Vodi učinkovito 

razredno diskusijo in 

podaja naloge, ki 

elicitirajo dokaze o 

učenčevem učenju.  

Poda povratno 

informacijo, ki vodi 

učenca naprej v 

procesu učenja. 

Vrstnik Razume in deli 

informacije o namenu 

učenja in kriterijih 

uspešnosti. 

Učenci so drug drugemu vir poučevanja. 

Učenec Razume namene 

učenja in kriterije 

uspešnosti. 

Aktiviranje učencev kot konstruktorjev lastnega 

znanja. 

       

Formativno preverjanje, kot smo ga opisali na osnovi različnih opredelitev nekaterih 

avtorjev, si lahko predstavljamo tudi kot cikličen proces, ki je predstavljen na sliki (Slika 

4). 
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Slika 4. Cikel formativnega preverjanja znanja (prirejeno po Harlen, 2006, v Mussawy, 2009, str. 12) 

 

Bell in Cowie (2001) poudarjata, da učenec v procesu formativnega preverjanja znanja ne 

sme biti v vlogi pasivnega sprejemnika informacij in dejavnosti, ki naj jo izvede, da 

premosti vrzel med doseženim in želenim znanjem. Podobno ugotavljata tudi R. Bourke 

in Mentis (2006), ko pravita, da tako kot je vsak otrok učenec, je hkrati tudi ocenjevalec 

lastnega znanja, do katerega pride v procesu učenja. Učenec naj bi bil torej aktivno 

vključen v proces preverjanja znanja, tako da ga prepozna, vrednoti in se nanj odzove 

(Bell in Cowie, 2001). V tem kontekstu formativnega preverjanja znanja postane 

pomembno tudi učenčevo samoocenjevanje znanja. Hattie (2009) pravi, da je 

samoocenjevanje eden izmed najbolj učinkovitih načinov, kako pomagati učencem 

premagati vrzel v znanju.  

P. Keeley in C. R. Tobey (2011) sta opredelili več namenov uporabe tehnik formativnega 

preverjanja znanja, ki so povezani tudi z učenčevim samoocenjevanjem. Formativno 

preverjanje znanja: 

 naredi učenčeve ideje vidne njemu samemu in učitelju; 

 spodbuja neprekinjeno reflektiranje poučevanja in učenja; 

 pomaga učencem prepoznati, kdaj so se nekaj naučili in kdaj ne; 

 pomaga učencem razvijati spretnosti samoocenjevanja in medvrstniškega 

ocenjevanja; 
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 navaja učence na dajanje in uporabo povratne informacije. 

Tudi Leahy, Lyon, Thompson in Wiliam (2005) v opisu strategij formativnega 

preverjanja navajajo nekaj takšnih, ki so povezane z učenčevim samoocenjevanjem: 

 

 razjasnitev in delitev učnih namenov in kriterijev uspešnosti z učenci; 

 vodenje učinkovite razredne diskusije; 

  postavljanje vprašanj in učnih nalog; 

 zagotavljanje formativne povratne informacije, ki usmerja učenca k doseganju ciljev; 

 spodbujanje učenčeve aktivne in odgovorne vloge v procesu učenja; 

 spodbujanje učencev k medsebojnemu učenju (eden drugemu so učni vir). 

 

3.4.2 Samoocenjevanje kot način formativnega preverjanja znanja 

V zadnjih dveh desetletjih je samoocenjevanje postalo pomembno predvsem kot del 

formativnega preverjanja znanja (Brown in Harris, 2013), zato tudi več opredelitev 

samoocenjevanja izhaja iz tega konteksta.  

Več avtorjev (Andrade, 2010; Andrade in Du, 2007; Andrade in Valtcheva, 2009; 

Andrade, Du in Mycek, 2010; Andrade, Du in Wang, 2008; Boud, 1995; Yan in Brown, 

2016) pravi, da je samoocenjevanje proces formativnega preverjanja znanja, skozi 

katerega učenec zbira informacije o svoji uspešnosti, kakovosti izdelka ali napredku v 

znanju. Zbrane informacije nato primerja s predvidenimi učnimi cilji, kriteriji in/ali 

standardi ter na tej osnovi naredi refleksijo tako, da oceni stopnjo doseganja učnih ciljev, 

kriterijev in/ali standardov. Učenec nato svoje delo na tej osnovi pregleda in popravi. H. 

Andrade in A. Valtcheva (2009) uporabita za ta opis opredelitve samoocenjevanja termin 

na kriterije nanašajoče se samoocenjevanje ("criteria-referenced self-assessment").  

Yan (2016b) izhaja iz te opredelitve in pravi, da samoocenjevanje vključuje dve 

dejavnosti: nase usmerjeno iskanje povratne informacije in samorefleksijo. Povratna 

informacija je pri tem v splošnem definirana kot specifična informacija, ki je učencu 

posredovana z namenom, da pri njemu spodbudi refleksijo o lastni uspešnosti, napredku, 

ter dobro in pomanjkljivo doseženih znanjih (Hattie in Timperley, 2007).  

V posameznika oz. "nase usmerjeno" iskanje povratne informacije pomeni, da učenec 

sam išče povratno informacijo o svojem znanju iz različnih virov in pri tem sam določa 

vsebino ter vire povratne informacije (ne sledi nujno navodilom zunanjih virov). 
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Samorefleksija pa je dejanje, pri katerem učenec premišljuje in ovrednoti kakovost 

svojega procesa učenja ter učnih izidov z uporabo dostopnih/zbranih povratnih informacij 

in na tej osnovi identificira dobro in šibko usvojena znanja (tj. primanjkljaje). Refleksivno 

mišljenje je tako nujna komponenta procesa samoocenjevanja in je vanj integrirana 

(McMillan in Hearn, 2008; Sargeant, Mann, van der Vleuten in Metsemakers, 2008). 

Kritična refleksija prispeva k temu, da učenec bolje razume svoja močna in šibka znanja 

kot tudi pot oz. procese, kako doseči želene učne cilje.   

Yan (2016a) je oblikoval instrument za ugotavljanja praks samoocenjevanja v obliki 

ocenjevalne lestvice. Ocenjevalna lestvica je sestavljena iz sedmih trditev, ki ugotavljajo 

učenčevo iskanje "nase usmerjenih povratnih informacij", in tri trditve, ki se nanašajo na 

učenčevo samorefleksijo. 

Trditve ugotavljanja nase usmerjenega iskanja povratnih informacij (Yan, 2016a, str. 19): 

1. Po vsaki učni uri preverim svoje razumevanje snovi tako, da si zastavim nekaj 

vprašanj. 

2. Pogosto preverim, ali sem usvojil snov, ki smo jo obravnavali, tako da ocenim svoje 

razumevanje z uporabo učbenika in zvezka. 

3. Kako dobro razumem obravnavano snov, bom preveril tako, da bom rešil pretekle 

preizkuse znanja. 

4. Kako napredujem, mi povedo moje ocene. 

5. Ali snov razumem, bom preveril tako, da si bom zastavil nekaj vprašanj. 

6. Pri dejavnostih v skupinah bom prosil sošolce, da pregledajo in komentirajo moj 

izdelek/mojo nalogo.  

7. Prosil bom druge, da preverijo, kako dobro znam snov. 

Trditve samorefleksije (Yan, 2016a, str. 19): 

1. Ko učitelj zastavi vprašanje nekomu drugemu, razmislim o odgovoru. 

2. Ko dobim vrnjen ocenjen izdelek, želim ugotoviti razloge za svoje napake. 

3. Ko mi učitelj poda komentar na mojo nalogo, določim področja, na katerih moram 

svoje znanje še izboljšati.  
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Yan in Brown (2016, str. 8) navajata primer izjave učenca, ki išče nase usmerjene 

povratne informacijo in nato naredi samorefleksijo: "Ko se samoocenjujem, običajno 

najprej vprašam sošolce, da dobim povratno informacijo, in nato se vrnem nazaj in 

premislim o svoji uspešnosti". 

Harris in Brown (2010) pa pravita, da nekateri avtorji zagovarjajo razumevanje 

samoocenjevanja kot kakršnokoli refleksijo o učenčevi kakovosti dela, ki jo učenec sam 

naredi (npr. Munns in Woodward, 2006; Woodward in Munns, 2003). Van Kraayenoord 

in Paris (1997) poudarjata, da samoocenjevanje vključuje tako učenčevo refleksijo kot 

evalvacijo na njegovo delo. Bistvo samoocenjevanja v kontekstu formativnega 

preverjanja tako ni, da si učenec poda neko številčno oceno, ampak da svoje delo/znanje 

izboljša še v procesu učenja.  

 

Podobno v svoji opredelitvi samoocenjevanja pravi Lan (1998), ko navaja, da 

samoocenjevanje vključuje primerjavo posameznikovih lastnih izvedenih nalog z nekimi 

danimi kriteriji, na podlagi katerih posameznik oceni, kako dobro je nekaj naredil in 

ozavesti, kaj lahko v prihodnje še naredi, da svoje delo izboljša. 

B. McDonald (2007) poudarja bistveno razliko med formativnim in sumativnim 

razumevanjem samoocenjevanja. Pravi namreč, da samoocenjevanje ne vključuje le 

številčne ocene, ki si jo poda učenec, ampak gre za aktiven proces, v katerem učenec v 

vsakem trenutku opredeli, kaj mu gre dobro in kje ima še težave.  

 

Hammonds (2013) opredeli samoocenjevanje v kontekstu formativnega preverjanja kot 

posameznikovo sposobnost, da pregleda svoje delo in na tej osnovi ovrednoti svoj 

napredek. Samoocenjevanje pri tem ne pomeni le ovrednotenje dela, potem ko je učenec 

nalogo, dejavnost že zaključil, ampak vključuje tudi prepoznavanje posameznih vidikov 

dejavnosti in postavljenih pričakovanj ter učnih ciljev posameznika. 

Milford in Brown (2010, v Hwang, Hsu, Shadiev, Chang, Huang, 2015) sta 

samoocenjevanje opredelila kot proces, pri katerem učenec oblikuje "nase usmerjene" 

subjektivne ocene o svojih sposobnostih, o razumevanju konkretnega pojma ali usvojitvi 

spretnosti z namenom njihovega izboljšanja.  

 

McMillan in Hearn (2008) ločujeta samoocenjevanje v ožjem in širšem pomenu. V ožjem 

smislu (lahko) pomeni le, da učenec pregleda pravilnost svojih odgovorov pri nalogah in 

se na podlagi tega samooceni. V širšem pomenu pa samoocenjevanje razumeta kot 

proces, pri katerem učenec spremlja in vrednoti kakovost svojega razmišljanja ter 

vedenja, medtem ko se uči in identificira strategije, ki mu pomagajo izboljšati 

razumevanje učne vsebine in spretnosti. Samoocenjevanje se zgodi, ko učenec oceni 
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svoje delo z namenom napredovanja v znanju, s tem ko prepozna svoje trenutno znanje in 

primanjkljaj, ki ga mora doseči, da doseže želeno znanje. Ta vidik samoocenjevanja 

sovpada z izobraževanjem, ki temelji na standardih znanja, saj morajo biti pri tem učencu 

jasni cilji in kriteriji uspešnosti ter hkrati poudarja pomen formativnega preverjanja 

znanja.  

 

Mahlberg (2015) trdi, da je samoocenjevanje aktiven in formativen proces, ki spodbuja 

učenca k samoregulaciji učenja. Prične se s tem, da učenci spremljajo svojo uspešnost pri 

reševanju nalog, tako da so pozorni na to, kaj delajo pri nalogi. Šele potem lahko 

uporabijo kriterije, ki jih je podal učitelj, in na tej osnovi oblikujejo samooceno, ki jim 

pomaga določiti, kje imajo primanjkljaje v znanju. 

 

Tudi Nunziati (1990, v Semana in Santos, 2010) opisuje samoocenjevanje tako v 

kontekstu samoregulacije učenja kot formativnega preverjanja znanja. Pravi, da je 

samoocenjevanje notranji proces regulacije posameznikovega mišljenja in učenja. 

Vključuje učenčevo spremljanje in ukrepanje, kar pomeni, da učenec na osnovi 

prepoznavanja kaj zna, načrtuje nadaljnje korake k doseganju ciljev, da premosti vrzel 

med želenim in trenutnim doseganjem ciljev. Pri tem učenec sooča tisto, kar se je od 

njega pričakovalo, da naredi, s tistim, kar je naredil. Poznati mora torej učiteljeve kriterije 

in absolutne standarde. 

Poleg različnega razumevanja samoocenjevanja v povezavi z (različnimi) teoretičnimi 

izhodišči, lahko pri podajanju opredelitev samoocenjevanja opazimo, da se te razlikujejo 

tudi v nekaterih elementih, ki jim dajejo večji poudarek. M. Taras (2015) pravi, da se 

opredelitve samoocenjevanja med seboj razlikujejo v naslednjih elementih: 

 

 dogovor o kriterijih in standardih; 

 razjasnitev procesa samoocenjevanja; 

 razjasnitev rezultata samoocenjevanja; 

 posameznikova odgovornost (učencev, učitelja) pri samoocenjevanju. 

Ker se več opredelitev samoocenjevanja ukvarja z razjasnitvijo procesa samoocenjevanja, 

bomo v nadaljevanju podali nekatere izmed njih in tako natančneje razložili, kako je 

proces samoocenjevanja vključen v proces učenja. 
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3.4.3 Samoocenjevanje kot proces znotraj učenčevega učenja 

Nekateri avtorji (Greenway, Crowther in Munby, 1989, v Towler in Broadfoot, 1992) 

razlagajo samoocenjevanje kot proces, ki poteka v štirih fazah. Skozi te faze je razvidno, 

kako je samoocenjevanje povezano s procesom učenčevega učenja. Faze procesa 

samoocenjevanja so: 

 faza znanja: učenec si zapomni pretekle dogodke s konkretnimi »dokazi« (kaj je 

naredil, kaj mu je bilo všeč, kaj mu je uspelo dobro izpeljati ...); 

 faza analize/razumevanja: učenec poskuša razumeti, zakaj je nekaj naredil z določeno 

stopnjo uspešnosti (dobro sem naredil, ker sem …); 

 faza evalvacije: učenec oceni učno situacijo, kaj se je v njej naučil in kaj dosegel; 

 faza sinteze: učenec uporabi naučeno v širšem kontekstu (razišče, kako lahko to 

uporabi) in za nadaljnje doseganje učnih ciljev. 

McMillan in Hearn (2008) pravita, da je samoocenjevanje cikličen proces, ki sestoji iz 

treh komponent:  

 samospremljanja; 

 samoocenjevanja doseganja učnih ciljev in  

 odpravljanja napak. 

Samospremljanje v tem procesu vključuje posameznikovo osredotočenost na nekatere 

vidike mišljenja ali vedenja (Schunk, 2004, v McMillan in Hearn, 2008). Učenci se pri 

učenju (npr. reševanju nalog) samospremljajo. To pomeni, da so pozorni na to, kaj 

počnejo (npr. kako rešujejo naloge) v povezavi z učiteljevimi absolutnimi standardi, 

spremljajo svoje razmišljanje in izvajanje nalog. Samospremljanje tako vključuje 

učenčevo zavedanje o lastnem razumevanju in napredku v znanju. V tej fazi učenci 

pogosto uporabljajo strategijo samoizpraševanja (Kurnaz in Cimer, 2010).  

Samoocenjevanje je druga faza tega procesa, ki vključuje učenčevo identificiranje 

lastnega napredka pri doseganju želenih učnih ciljev. Učenec ob tem ugotovi, kaj zna in 

kaj se še mora naučiti (Bruce, 2001).  

V zadnji fazi učenec identificira svoje učne strategije, si poda povratno informacijo, ki 

temelji na razumevanju danih standardov in kriterijev, ter določi/načrtuje naslednje 

korake pri učenju, ki mu bodo pomagali doseči želeno znanje. Poudarek je na 

odpravljanju napak. 
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H. Andrade in Du (2007) ter H. Andrade in A. Valtcheva (2009) opisujejo 

samoocenjevanje kot proces, ki vključuje naslednje tri korake: 

 artikulacijo učiteljevih pričakovanj; 

 samoocenjevanje; 

 popravljanje izdelka na osnovi samoocene. 

 

Učitelj v procesu samoocenjevanja najprej jasno artikulira pričakovanja v zvezi z nalogo 

ali uspešnostjo (kriteriji in standardi). Jasno mora biti definirano, kaj predstavlja 

kakovosten izdelek. Artikuliranje učiteljevih pričakovanj je lahko podano s strani učitelja 

ali v sodelovanju z učenci. Pogosto uporabljen način za artikuliranje učiteljevih 

pričakovanj so rubrike s konkretnimi primeri dobrih in slabih izdelkov. Učenec v 

naslednjem koraku naredi osnutek rešene naloge,  pri  čemer  spremlja svoj napredek pri 

reševanju naloge na osnovi primerjave z eksplicitnimi kriteriji in standardi (učiteljevimi 

pričakovanji). Učenec nato na osnovi povratne informacije, ki jo predstavlja njegova 

samoocena, popravi svoj izdelek. 

Slika 5. Model cikličnega učnega procesa, katerega središče je samoocenjevanje (Fastre, 2012, str. 186) 
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Zelo podobno je učenčevo samoocenjevanje opisal Fastre (2012), in sicer kot cikličen 

proces, v katerem učenec (Slika 5): 

 

 izbira relevantne kriterije uspešnosti; 

 oceni nalogo na osnovi teh kriterijev; 

 določi področja za izboljšanje. 

Biggs in Tang (2007) sta prav tako identificirala tri stopnje v procesu samoocenjevanja:  

 postavitev kriterijev ocenjevanja; 

 izbor dokazov; 

 ocena uspešnosti.  

Sargeant idr. (2008) je predlagal konceptualni model, ki vsebuje naslednje procese in 

dimenzije samoocenjevanja:  

 vire informacij; 

 interpretacijo informacij; 

 odziv na informacije; 

 notranje in zunanje pogoje ter vplive (odnosi z drugimi, razredna klima, osebne 

značilnosti in informacije); 

 napetosti/neskladja, do katerih pride zaradi pritiskov zunanjih in notranjih virov 

informacij. 

Yan in Brown (2016) sta pri oblikovanju sheme procesa samoocenjevanja izhajala iz 

empirične raziskave, v kateri sta ugotavljala, kako učenci izvajajo samoocenjevanje. 

Ugotovila sta, da vsi sledijo istemu osnovnemu procesu samoocenjevanja, ki je prikazan 

na sliki (Slika 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

34 

 

Slika 6. Prikaz cikličnega procesa samoocenjevanja (Yan in Brown, 2016, str. 9) 

 

Yan in Brown (2016) pravita, da se proces samoocenjevanja začne, ko se pojavi potreba 

po samoocenjevanju. Učenec pri tem najprej določi kriterije uspešnosti, ki so predpogoj 

za oblikovanje samoocene. Nato učenec sledi eni izmed dveh možnih poti, glede na to, ali 

že ima dovolj povratnih informacij za oblikovanje samoocene ali ne. Če učenec zazna, da 

ima že dovolj informacij, da oblikuje samooceno, na tej osnovi reflektira in ovrednoti 

svojo uspešnost pri učenju/delu, prepozna svoja močna/šibka znanja in kaj še mora 

narediti. Če pa učenec še nima dovolj informacij, potem prevzame pobudo za iskanje 

povratnih informacij, na osnovi katerih nato izvede samorefleksijo. Glavna funkcija 

samorefleksije je pomagati učencu pri razumevanju lastne uspešnosti in določitvi 

njegovih močnih in šibkih področij z namenom izboljšati njegovo delo/znanje. Primer 

uporabe samorefleksije ponazarja naslednja izjava učenca (Yan in Brown, 2016, str. 8): 

"Pri samoocenjevanju je zame pomembno, da naredim refleksijo na lastno uspešnost pri 

delu, saj s tem vem, zakaj sem nekaj naredil dobro ali slabo." Samorefleksija vključuje 

tudi učenčevo ovrednotenje povratne informacije, ki jo je dobil od drugih. Učenci lahko 

povratno informacijo od drugih sprejmejo in uporabijo ali pa jo ignorirajo, saj se jim ne 

zdi relevantna (Primer izjave učenca, ki jo navaja Yan in Brown (2016, str. 8): "Povratna 

informacija je koristna, a ni treba vedno vsake sprejeti. Na primer, jaz pogosto iščem 

povratne informacije od sošolcev, ampak previdno preverim, ali so njihovi predlogi 

smiselni. Kadar so nerelevatni, jih preprosto ignoriram."). Na osnovi samorefleksije 

učenec oblikuje samooceno znanja. Samooceno znanja prečisti in uskladi s standardi, tako 

da svoje delo približa zahtevanim standardom ali standarde prilagodi svojemu delu. 

Posledično to pomeni, da v prvem primeru učenec poda bolj realistično samooceno kot v 

drugem primeru. S pridobivanjem novih povratnih informacij lahko učenec svojo 

samooceno ponovno usklajuje s postavljenimi standardi.  
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Predstavili smo različne opise procesa samoocenjevanja, ki pa večinoma ne dajejo 

vpogleda, kako dejansko proces samoocenjevanja poteka pri učencu (kako in katere vire 

informacij učenec izbira idr.). Yan in Brown (2016) sta iz tega vidika najbolj natančno 

razložila proces samoocenjevanja, saj sta vanj vključila tudi rezultate empirične 

raziskave, ki dajejo nekoliko bolj poglobljen vpogled v to, katere vire informacij učenec 

pri samoocenjevanju uporablja.  

V naslednjem razdelku bomo natančneje razložili učenčeve vire informacij o lastnem 

znanju, kriterije in standarde, ki jih pri oblikovanju samoocene učenci uporabljajo. 

Njihovo razumevanje je namreč potrebno za razumevanje našega modela 

samoocenjevanja znanja. 

Samoocenjevanje razumemo kot način formativnega preverjanja znanja, znotraj katerega 

potekajo tako metakognitivni kot samoregulacijski procesi. Prav tako se zavedamo, da 

samoocenjevanje poteka v kontekstu in pod vplivom različnih drugih dejavnikov: 

 

 psiholoških (učenčeva samopodoba, samospoštovanje, samoučinkovitost); 

 socialnih (razredna klima, interakcije z učiteljem, sošolci, starši); 

 didaktičnih (način poučevanja, poučevanje in spodbujanje samoocenjevanja, 

ekspliciranje učnih ciljev, kriterijev in standardov). 

 

Učenčevo samoocenjevanje znanja razumemo kot učenčevo aktivno vključevanje v 

proces oblikovanja ocene o lastnem razumevanju učne vsebine in uspešnosti pri 

dejavnostih (npr. pri reševanju nalog). Pri tem učenec med procesom učenja neprestano 

uporablja različne vire informacij, kriterije in standarde. Na sliki (Slika 7) tudi 

prikazujemo shemo mehanizmov, ki so prisotni v procesu oblikovanja učenčeve 

samoocene znanja. 
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Slika 7. Elementi v procesu samoocenjevanja znanja 

 

Na sliki (Slika 7) je prikazano, da so učenčevi viri informacij o lastnem znanju vezani na 

različne načine, prek katerih učenec pri pouku izrazi svoje znanje eksplicitno (reši nalogo, 

odgovori na učiteljevo vprašanje ipd.) ali implicitno (poteka v učenčevih mislih, npr. 

učenec v mislih odgovori na učiteljevo vprašanje, sledi učiteljevi razlagi ipd.). Pri tem 

učenec uporablja zunanje in notranje vire informacij. Zunanji vir je lahko druga oseba 

(učitelj, sošolec, starši) ali naloga. Notranji vir je učenec sam (njegovi občutki, misli). 

Informacije o lastnem znanju nato učenec primerja s kriteriji in standardi in na tej osnovi 

oblikuje samooceno znanja. Vir kriterijev je lahko učitelj, ki poda učencem zahteve ob 

npr. neki nalogi, razlagi, ali učenec sam (uporabi svoje subjektivne kriterije). Učenec pa 

lahko uporabi tudi že obstoječe ponotranjene učiteljeve kriterije. Stopnjo doseženosti 

nekega kriterija učenec oblikuje z uporabo standarda. Učenec pri tem lahko uporabi 

absolutni standard, ki ga postavi učitelj, socialni standard, pri katerem učenec svojo 

uspešnost doseganja kriterijev primerja z doseganjem kriterijev pri sošolcih ali pa uporabi 

subjektivni standard (učenec si sam določi stopnjo doseganja kriterijev, s katero je 

zadovoljen).  
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4 UČENČEVI VIRI ZNANJA, KRITERIJEV IN 

STANDARDOV 

Že iz opisa oblikovanega modela samoocenjevanja je mogoče razbrati obstoječe vire 

znanja, kriterijev in standardov, ki jih učenec pri oblikovanju samoocene uporablja. V 

nadaljevanju jih bomo še sistematično predstavili in povezali s spoznanji nekaterih 

avtorjev, ki so že proučevali učenčeve mehanizme samoocenjevanja. 

4.1 VIRI INFORMACIJ O LASTNEM ZNANJU 

Yan (2016a) pravi, da je glavni sestavni element samoocenjevanja zbiranje informacij, ki 

nudijo učencu dokaze o njegovi učni uspešnosti. Pri tem je učenec vključen v dve 

dejavnosti: v iskanje povratnih informacij o svojem znanju in samorefleksijo. 

Samorefleksijo učenec naredi, ko ima dostopne vse informacije o svojem znanju in jih ne 

išče pri drugih.  

Povratno informacijo lahko torej opredelimo kot informacijo, ki jo nudi neko sredstvo 

(učitelj, vrstnik, knjiga, starši, lastna izkušnja) in se nanaša na vidik učenčevega 

razumevanja učne vsebine ali uspešnosti pri reševanju nalog (Hattie in Timperley, 2007).  

Razumemo jo lahko kot odgovor na učenčevo učenje in priložnost dobiti vpogled v 

učenčevo razumevanje učne vsebine ter ga na tej osnovi bolje razviti (van der Meer, 

2012). Higgins, Hartley in Skelton (2004, v van der Meer, 2012) so predlagali, da bi 

morali na povratno informacijo gledati kot na "proces komunikacije". V tem pogledu 

postane povratna informacija središčna komponenta učnega procesa, v katerem imata 

učitelj in učenec dialog, ki pospešuje in spodbuja uporabo znanja.  

Hattie in H. Timperley (2007) sta glede na vsebino povratne informacije določila štiri 

vrste povratnih informacij, in sicer povratna informacija o: 

 

 nalogi (ali je naloga pravilno/napačno rešena, opisni komentarji o reševanju naloge); 

 procesih (komentarji o procesih in strategijah, ki so pri nalogi uporabljeni); 

 samoregulaciji (opozorila učencem, katere strategije bi lahko pri reševanju naloge 

uporabili, da bi svoje delo izboljšali); 

 sebi (nespecifična pohvala, komentar o vloženem trudu v nalogo). 

 

Hattie in H. Timperley (2007) pravita, da povratna informacija o sebi ne prispeva k 

izboljšanju učnih dosežkov, medtem ko ostale tri prispevajo.  
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Harris, Brown in Harnett (2015) so v svoji raziskavi analizirali uporabo povratnih 

informacij po modelu Hattie in H. Timperley (2007) pri učencih, starih 10 do 14 let. 

Ugotovili so, da učenci v največjem deležu dajejo povratno informacijo o nalogi (sebi in 

sošolcem). Učenci v višjih razredih podajajo več povratnih informacij, vezanih na nalogo 

in procese. Povratne informacije dajejo predvsem skozi vrstniško preverjanje in manj 

skozi samoocenjevanje. Večji delež učencev podaja tudi nase usmerjene povratne 

informacije, ki vključujejo učenčev trud, zaznano zahtevnost naloge (bilo je težko/lahko) 

in interes. Slednje povratne informacije učencu ne pomagajo pri izboljšanju znanja. 

Učenci so le redko uporabili samoregulacijsko povratno informacijo (npr. "Najprej nisem 

vedela, kako nalogo narediti, ampak potem sem razumela. Mislim, da smo danes resnično 

bili uspešni, saj smo delali kot ekipa. Če bi lahko naslednjič kaj izboljšal, bi čas bolj 

pametno porabil" (Harris, Brown in Harnett, 2015, str. 272)). 

Učenec lahko v procesu učenja povratne informacije pridobi na različne načine. Butler in 

Winne (1995) razlikujeta med zunanjo in notranjo povratno informacijo. Pri tem sta 

poudarila, da sta v procesu učenja pomembni obe. Tudi Epstein, Siegel in Silberman 

(2008) trdijo, da moč samoocenjevanja leži v integraciji visokokvalitetnih zunanjih in 

notranjih podatkov za oceno trenutne uspešnosti in spodbujanje nadaljnjega učenja 

posameznika.  

4.1.1 Notranja povratna informacija 

Najbolj dostopen vir o učenčevem znanju je učenec sam. Tudi več drugih avtorjev 

(Andrade, 2010; Andrade, Du in Mycek,  2010; Andrade, Du in Wang, 2008; Boud, 1995; 

Butler in Winne, 1995; Ross, Rolheiser in Gray, 2002; Sargeant idr., 2008; Yan in Brown, 

2016) pravi, da so učenci lahko sami sebi vir informacij o lastnem znanju, saj imajo ves 

čas dostop do lastnih misli, dejanj in dela, ki so ga že opravili (npr. reševanje nalog), 

upoštevajo svoje notranje intuicije, čustva, občutke in druga notranja stanja. Heritage 

(2009, v van der Meer, 2012) opredeli notranjo povratno informacijo kot učenčevo 

sposobnost spremljanja lastnega razumevanja s čim manj učiteljevega vodenja oz. 

njegove pomoči v obliki zunanje povratne informacije. 

Učencu je njegova notranja povratna informacija lahko dostopna, kar pomeni, da so 

njegove samoocene bolj subjektivne (npr. "Trudil sem se, zato mora biti moj izdelek 

dober. Pri igranju klavirja nisem bil zadovoljen s svojo izvedbo. Gre bolj za moj občutek, 

intuicijo...preprosto sem čutil, da nekaj ni v redu." (Yan in Brown, 2016, str. 8)) in nič 

povezane z absolutnimi standardi ter kriteriji kakovostnega dela. Pri učencu se pogosto 

pojavi avtomatsko in nezavedno. Učenec torej svoje znanje oceni na osnovi svojega 

subjektivnega občutka brez nekih eksplicitnih dokazov. Bastick (1993, v Caswell in 

Nisbet, 2005) to poimenuje občutek znanja ("sense of knowing"). Notranja povratna 
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informacija pa lahko izhaja tudi iz učenčevega načrtnega samospremljanja pri učenju in 

zbiranja zunanjih dokazov o lastnem znanju (Yan in Brown, 2016). Učenec se lahko 

spremlja eksplicitno (npr.: "Včasih ponovno naredim stare preizkuse, da preverim, ali 

sem v redu razumel, kar nas je učitelj učil." (Yan in Brown, 2016, str. 7) ali bolj 

implicitno, tako da sam sebi zastavlja vprašanja (samoizpraševanje) (npr. "V mislih si 

zastavim vprašanja in tako preverim, ali sem razumel. To naredim včasih med uro ali pa 

po njej." (Yan in Brown, 2016, str. 8)).  

4.1.2 Zunanja povratna informacija 

Poleg notranje povratne informacije učenci uporabljajo tudi zunanje povratne informacije. 

Pomen zunanje povratne informacije poudarja tudi Boud (1995), saj po njegovem mnenju 

samoocenjevanje ni izoliran proces, ampak vključuje učenčevo iskanje informacij o 

lastnem znanju iz različnih virov, pogosto so tako vir informacij o učenčevem znanju 

pomembni drugi (mnenja učitelja, sošolca, ocene). Uporabo zunanje povratne informacije 

lahko ponazorimo z naslednjo izjavo učenca (Yan in Brown, 2016, str. 7): "Ko končam 

nalogo, jo dam pregledati učiteljici, da mi poda komentarje, čeprav menim, da je v redu. 

Če je mogoče, se o nalogi pogovorim tudi z vrstniki in tako tudi dobim povratno 

informacijo." 

Zunanjo povratno informacijo podobno klasificirata Ashford in Cummings (1983), vendar 

z drugačnim poimenovanjem: poizvedba/vprašanja ("inquiry") in spremljanje 

("monitoring"). Poizvedba učencu omogoča, da išče povratne informacije od relevantnih 

ljudi (učitelj, starši, vrstniki). Skozi spremljanje pa učenec identificira in zbira povratne 

informacije na osnovi svoje uspešnosti iz eksplicitnih dokazov, ki so ocenjeni na osnovi 

izbranih kriterijev in standardov (pretekli pisni preizkusi, ocene). Torej vir informacij o 

lastnem znanju ne izhaja le iz osebe, ampak tudi iz procesov učenja in njegovih rezultatov 

(pretekle ocene, ocenjeni izdelki). Podobno je v svoji empirični raziskavi ugotovila Elder 

(2010). Pravi, da tako notranji kot zunanji vir informacij izhaja iz osebe ali 

naloge/dejavnosti, ki jo učenec izvaja. 

 

 

 

 

 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

40 

 

Tabela 6. Viri informacij o lastnem znanju (Elder, 2010) 

Vir informacij o lastnem znanju Primer 

oseba Učenec sam sebi. Vem, da znam, ko si pregledam 

nalogo. 

Učenec skupaj z drugim 

(sošolcem, starši, učiteljem). 

Oče mi pomaga pri pregledu moje 

naloge. 

Drugi  (sošolci, učitelj, starši). Učitelj mi pove, da mi gre dobro. 

naloga Učenec sam sebi. Vem, ker dobro rešujem naloge. 

Učenec skupaj z drugim 

(sošolcem, starši, učiteljem). 

V razredni diskusiji sem ugotovil, 

kaj moram pri nalogi izboljšati.  

Drugi  (sošolci, učitelj, starši). Učitelj mi je dal nalogo, ki sem jo 

rešil. 

 

V preglednici (Tabela 6) je povzeta delitev virov informacij o lastnem znanju, kot jo 

navaja A. Elder (2010), na osnovi rezultatov svoje empirične raziskave.  

Učenci imajo raje povratne informacije od učiteljev kot vrstnikov ali lastne, saj pravijo, 

da so te bolj točne (Gielen, Peeters, Dochy, Onghena in Struyven, 2010). Podobno 

ugotavljajo Gennip, Segers in Tillema (2010), da učenci občutijo v primeru učiteljeve 

povratne informacije večjo psihološko varnost. Učenci tako težko zaupajo v svoje 

sposobnosti oblikovanja lastne povratne informacije o svojem znanju.  

4.2 VIRI KRITERIJEV ZNANJA 

Panadero in Tapia (2013) pravita, da lahko učenec oblikuje kriterije znanja na tri načine: 

 zunanje oblikovanje kriterijev: kriterije oblikuje in učencem poda učitelj;  

 zunanje oblikovanje kriterijev, ki je s strani učenca ponotranjeno: učitelj z učenci 

prediskutira kriterije; 

 notranje oblikovanje kriterijev: učenec, izhajajoč iz naloge ali neke druge dejavnosti, 

sam oblikuje in postavi kriterije znanja.  

Yan in Brown (2016) zunanje oblikovanje kriterijev s strani učitelja ali v sodelovanju z 

učiteljem poimenujeta formalni kriteriji. V tem primeru gre za eksplicitno podane 

kriterije, pogosto v obliki ocenjevalnih rubrik. Primer izjave učenca, ki uporablja zunanje 

oblikovanje kriterijev (Yan in Brown, 2016, str. 7): "Vsakič, ko končam nalogo, jo 

pregledam z uporabo kriterijev, ki jih je podal učitelj." Poleg formalnih kriterijev Yan in 

Brown (2016) opredelita še učenčeve notranje kriterije, ki izhajajo iz njegovih osebnih 

ciljev, predhodnih izkušenj in so subjektivni. Ti so prikriti, podani implicitno in pogosto 
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uporabni kot splošno pravilo pri vseh podobnih nalogah. Učenec jih ponotranji na osnovi 

predhodnih izkušenj s podobnimi nalogami. Učenec je v raziskavi, ki sta jo izvedla Yan 

in Brown (2016, str. 7), izrazil uporabo tovrstnih kriterijev: "Včasih uporabim svoje 

kriterije, npr. pri ocenjevanju eseja so nekateri splošni kriteriji, kot je povezanost vsebine, 

logično argumentiranje, ustreznost citiranja in podobno. To lahko uporabim pri skoraj 

vseh primerih. Pri tem niti ne potrebujem neke ocenjevalne sheme." 

Yan in Brown (2016, str. 7) podajata tudi primer izjave učenca, ki intuitivno uporablja 

ponotranjene učiteljeve kriterije: "Poleg učiteljevih kriterijev, imam tudi svoje, na osnovi 

katerih ocenim svoje delo....ti kriteriji so bolj ali manj moja zdrava pamet, kot so: v 

nalogi ni tiskarskih napak, jezikovnih napak, predstavitev je jasna, utemeljitve so logične 

in konsistentne in drugo." 

4.3 VIRI/VRSTA STANDARDOV  

Burns (1982) pravi, da ocenjevanje poteka na ravni dveh vrst standardov. Prva vrsta so 

učiteljevi absolutni standardi, na podlagi katerih ocenjuje učence, druga vrsta pa so 

normativni standardi, saj ocenjevanje temelji tudi na osnovi primerjav z drugimi. Lahko 

bi torej rekli, da te standarde uporabljajo tudi učenci pri oblikovanju samoocene znanja.  

Wayment in Taylor (1995) pravita, da obstajajo najmanj trije standardi, ki jih učenci 

uporabljajo pri samoocenjevanju: 

 normativni  oz. socialne primerjave; 

 absolutni standardi (zahteve, ki jih postavlja naloga sama oz. učitelj); 

 samoreferenčni standardi (standardi, ki si jih postavi učenec sam).  

Samoreferenčni standard se nanaša na učenčevo predstavo o tem, kaj mu predstavlja 

zadostno znanje, s katero stopnjo doseganja posameznega kriterija bo zadovoljen.  

R. Bourke (2000) v povezavi z uporabo različnih standardov pri oblikovanju samoocene 

govori o samoocenjevanju na treh različnih ravneh: 

 na ravni razredne skupnosti (absolutni standard); 

 na medosebni ravni (normativni standard); 

 na (učenčevi) osebni ravni (samoreferenčni standard). 

Na ravni razreda samoocenjevanje poteka na pobudo učitelja ob koncu učne ure v bolj 

formalni obliki. Učitelj ob tem pričakuje, da učenec poda čim bolj točno samooceno. 

Učenci na tej ravni običajno podajo samooceno v kvantitativni obliki (številčna ocena ali 

točke) in upoštevajo učiteljeve absolutne standarde (Bourke, 2000).  
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Na ravni medosebnih odnosov poteka samoocenjevanje običajno neformalno ob 

dejavnostih, ki jih izvajajo učenci v razredu med poukom. V tem primeru so učenci 

pogosto drug drugemu model za oblikovanje kriterijev in standardov, s katerimi si 

pomagajo pri oblikovanju samoocene, tako da se pogovarjajo o nalogi (kaj delaš, kako si 

to naredil, zakaj tako ...), ki jo rešujejo in ocenjujejo, kako dobri so pri reševanju. Učitelj 

poda kriterije in standarde pogosto implicitno, zato se jih učenci ne zavedajo. V tem 

primeru učenci pogosto uporabljajo primerjalni standard (Bourke, 2000). 

Na osebni ravni učenci samoocenjevanja, ki je podano s strani učitelja, ne povezujejo s 

samoocenjevanjem. Samoocenjevanje na osebni ravni naj bi pokazalo, kako učenec 

dejansko razmišlja o svojem učenju in doseganju učnih ciljev. Pri tem učenec ne izhaja iz 

zaznanih pričakovanj učitelja, ampak iz lastnih kriterijev in standardov, ki jih uporabi pri 

samooceni svojega znanja (Bourke, 2000).  

A. Elder (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da nekateri učenci za ugotavljanje 

uspešnosti doseganja kriterijev znanja uporabljajo ipsativni standard, pri katerem učenec 

ocenjujejo svojo uspešnost na osnovi primerjave s svojo predhodno uspešnostjo. Do 

enakih ugotovitev sta v svoji empirični raziskavi prišla tudi Yan in Brown (2016). Primer 

uporabe ipsativnega standarda lahko ponazorimo z izjavo učenca (Yan in Brown, 2016, 

str. 7): "To nalogo sem naredil boljše kot prejšnjo. Zame pomemben kriterij uspešnosti je, 

ali sem naredil napredek." Kot samoreferenčni standard so učenci v raziskavi Elder 

(2010, str. 9) navajali: "Zelo sem se trudil. Vložil sem veliko dela. Reševal sem dolgo 

časa. Naloga je lahka/težka. Nalogo sem naredil brez pomoči". Učenci, ki so uporabili 

normativni standard, so npr. izjavili (Elder, 2010, str. 9): "Nalogo sem rešil boljše kot 

sošolci. Mislim, da v tem nisem dober, ker so moji sošolci v tem vedno boljši od mene." 

Absolutni standard so uporabili učenci, ki so opisovali značilnosti nalog (Elder, 2010, str. 

9): "Ostali sošolci so komentirali moje delo. Učitelj mi je pregledal nalogo. Učitelj mi je 

napisal komentar. S starši sem se pogovoril o nalogi." 

Posameznik oblikuje samopodobo na osnovi standardov, ki sovpadajo s standardi, ki jih 

avtorji navajajo pri samoocenjevanju znanja, zato bomo navedli še nekaj ugotovitev 

uporabe standardov pri oblikovanju učenčeve samopodobe.  

M. Juriševič (1999) v povezavi z oblikovanjem učenčeve samopodobe razlaga, katere 

vrste standardov učenci uporabljajo pri vrednotenju lastnih sposobnosti in znanja. Pravi, 

da se posameznik vrednoti na osnovi informacij iz dveh virov: osebnega in od 

pomembnih drugih. Pri tem uporablja štiri vrste standardov: 

 absolutni standard (oceni se glede na to, ali je bil v dejavnosti uspešen ali ne); 

 ipsativni standard (oceni se glede na primerjavo s svojo splošno uspešnostjo); 

 primerjalni standard (oceni se glede na to, kako dober je v primerjavi z drugimi); 
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 želeni standard (oceni se glede na to, kakšno uspešnost je pričakoval oz. si jo želi).  

Želeni standard bi v tem primeru lahko enačili s samoreferenčnim standardom, ki ga 

omenjajo nekateri drugi avtorji (Elder, 2010; Wayment in Taylor, 1995). 

V obstoječi literaturi je najbolj proučevan socialni standard, ki je razložen v teoriji 

socialnega primerjanja.  

4.3.1 Teorija socialnega primerjanja 

V razredu je velika možnost, da se posameznik ocenjuje na podlagi socialnih primerjav, 

saj so učenci v razredu nenehno soočeni z vrstniki, ki jim zagotavljajo informacije za 

socialno primerjanje (Buunk, Kuyper in van der Zee, 2005; Levine, 1983). Socialnemu 

primerjanju se ne moremo izogniti niti v okolju, ki poudarja namesto ocen posameznikov 

napredek in reševanje individualnih nalog v lastnem tempu (Levine, 1983).  

Festinger (1954) je oblikoval svojo  teorijo socialnega primerjanja pred več kot 

petdesetimi leti in pravi, da imajo ljudje temeljno željo po tem, da vrednotijo svoje 

mnenje in sposobnosti ter težijo k temu, da imajo stabilno in točno oceno o sebi. 

Posameznik izvaja socialne primerjave spontano, brez napora, nenamerno in relativno 

avtomatsko (Gilbert, Giesler in Morris, 1995, v Sahin in Ahmet, 2010) z namenom, da 

zmanjša primanjkljaje in točno vrednoti svoje sposobnosti (Festinger, 1954). Sodobna 

pojmovanja teorije socialnega primerjanja dopolnjujejo Festingerjevo teorijo v smislu, da 

se posameznik danes ne primerja zgolj z boljšimi od sebe, ampak sam izbira svojo 

referenčno skupino za primerjanje. Učenci se pogosto primerjajo z osebami, ki imajo 

podobne sposobnosti in mnenje (Suls in Wheeler, 2000). Ti učenci stremijo predvsem k 

točni samooceni lastnega znanja in zmožnosti. Ker pa lahko posameznik za vrednotenje 

sebe uporablja socialno primerjanje tudi za to, da zaščiti svoje samospoštovanje, se lahko 

primerja tudi z nekoliko slabšimi vrstniki od sebe. Nekaterim učencem pa je cilj 

socialnega primerjanja izboljšanje svojih spretnosti in sposobnosti (Wills, 1981; Wood, 

1989). V tem primeru učenec primerja svoje znanje z znanjem vrstnikov, ki so nekoliko 

boljši od njega.  

Marsh (1987) je za opis socialnih primerjav oblikoval dva različna teoretična modela: 

učinek velike ribe v majhnem ribniku (BFLPE) in notranje/zunanji referenčni okvir. Oba 

modela se navezujeta na oblikovanje učenčeve samopodobe, vendar ju lahko razumemo 

tudi za kakršnokoli učenčevo samoocenjevanje znanja.  

Učinek velike ribe v majhnem ribniku pomeni, da otrok svoje lastne dosežke primerja s 

šolskimi dosežki vrstnikov, ki tvorijo njegovo referenčno skupino. Otrok lahko dosežke 
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primerja z bolj sposobnim vrstnikom, približno enako sposobnim ali manj sposobnim 

vrstnikom. V primeru, da se primerja z bolj sposobnim vrstnikom, bo otrok svoje znanje 

podcenjeval, če pa se bo primerjal z učno šibkejšim, lahko posledično pomeni, da bo 

svoje znanje precenjeval (Marsh, 1987). 

I/E (notranji/zunanji) referenčni okvir predpostavlja, da se samopodoba na besednem 

področju in samopodoba na področju matematike sooblikujete na podlagi dveh vrst 

primerjav: 

 Zunanje primerjave: otroci samozaznave lastnih zmožnosti pri matematiki primerjajo 

z zaznavami zmožnosti drugih (vrstnikov), ki jim predstavljajo referenčni okvir 

BFLPE. 

 Notranje primerjave: otroci samozaznave lastnih zmožnosti na področju matematike 

primerjajo s samozaznavami zmožnosti na besednem področju.  

Kako na oblikovanje matematične samopodobe vplivajo notranje primerjave, lahko 

pojasnimo na naslednjem primeru, ki ga navajajo Möller, Pohlmann, Köller in Marsh 

(2009): učenca A in B sta pri matematiki približno enako učno uspešna, medtem ko je 

učenec B učno šibkejši pri slovenščini v primerjavi z učencem A; učenec B bo zato 

oblikoval bolj pozitivno matematično samopodobo kot učenec A.  

4.3.2 Raziskave o uporabi virov in standardov pri 

samoocenjevanju 

R. Bourke (2000) je v svoji raziskavi, kot smo opisali pri vrstah standardov, ugotovila, da 

samoocenjevanje lahko poteka na treh ravneh, odvisno od vrste uporabljenega standarda. 

V razredu, ki ga je opazovala, je učiteljica vpeljevala bolj formalne dejavnosti 

samoocenjevanja. Učenci so se tako v času izvajanja teh dejavnosti ocenjevali na način, 

za katerega so mislili, da ustreza učiteljici, in ne kot so dejansko zaznali svoje znanje. To 

pomeni, da so uporabljali absolutni standard. Med poukom pa so učenci večkrat prehajali 

tudi v neformalno samoocenjevanje na svojo pobudo. R. Bourke (2000) je ugotovila, da 

so bile samoocene učencev v tem primeru bolj povezane z zaznavanjem njihovega znanja 

kot z zaznavanjem učiteljevih pričakovanj, torej so temeljile na samoreferenčnem 

standardu in standardu socialnih primerjav. Sošolci so namreč pogosto drug drugemu 

predstavljali model želene uspešnosti in tako postali orodje v procesu samoocenjevanja.  

Yan in Brown (2016) sta v svoji raziskavi ugotovila, da imajo učenci različne preference 

v tem, kako izvajajo samoocenjevanje, vendar vsi sledijo istemu osnovnemu procesu 

samoocenjevanja. Na primer nekateri udeleženci raziskave so poročali, da več časa 

posvetijo samorefleksiji kot iskanju povratne informacije, medtem ko nekateri drugi 
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dajejo večji pomen iskanju povratne informacije. Večina učencev je navedla, da se bolj 

zanese na zunanjo povratno informacijo kot na notranjo, medtem ko pri uporabi za 

samooceno prevlada notranja povratna informacija.  

Stipek in MacIver (1989) sta ugotovila, da se mlajši učenci samoocenjujejo predvsem na 

osnovi povratnih informacij pomembnih drugih, medtem ko starejši učenci v večjem 

deležu uporabljajo socialne primerjave ali pa oblikujejo lastne standarde. Do podobnih 

ugotovitev je prišla tudi A. Elder (2010). Ugotovila je, da si pri samoocenjevanju starejši 

učenci pomagajo z več različnimi viri, medtem ko se mlajši učenci ocenjujejo predvsem 

na podlagi povratne informacije učitelja. Starejši učenci tudi v večjem deležu že 

ponotranjijo učiteljeve absolutne standarde.   

Festinger (1954) pravi, da se posameznik najraje ocenjuje na podlagi objektivnih 

(absolutnih) in nesocialnih standardov. Če ti učencu niso na voljo oz. jih ne pozna, se 

ocenjuje z uporabo socialnega primerjanja. Klein (1997) pa je ugotovil ravno nasprotno, 

da so se učenci samoocenjevali na osnovi socialnega primerjanja, četudi so jim bili na 

voljo absolutni standardi. Tudi Brickman in Bulman (1977, v Labuhn, Zimmerman in 

Hasselhorn, 2010) menita, da učenec, pri tem ko ocenjuje svojo uspešnost, do neke mere 

upošteva socialne primerjave s sošolci in da do te socialne primerjave običajno pride 

avtomatsko. Brickman in Bulman (1977, v Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 2010) sta 

tudi ugotovila, da če učencu niso na voljo absolutni standardi oz. jih ne pozna, uporablja 

subjektivne standarde. 

Klein (1997) je v svoji raziskavi ugotovil, da so učencem pomembnejše zunanje 

primerjave (z vrstniki) kot notranje, pri katerih učenec primerja svojo uspešnost na enem 

področju (npr. matematika) z uspešnostjo na drugem področju (npr. jezik, branje). Do 

podobnih ugotovitev sta v svoji raziskavi prišla tudi Strickhouser in Zell (2015), vendar 

dodajata, da bi lahko imele posameznikove notranje primerjave mogoče večji vpliv od 

zunanjih na samoocenjevanje, če bi potekale med dvema sorodnima področjema (npr. 

med matematiko in fiziko). V primeru, da ni mogoča niti socialna primerjava, Sahin in 

Ahmet (2010) pravita, da si učenec pomaga s subjektivnim (samoreferenčnim/želenim) 

vrednotenjem, ki pa je precej nestabilno.  

Dijkstra, Kuyper, van der Werf,  Buunk in van der Zee (2008) so v metaanalizi pregledali 

125 obstoječih raziskav o teoriji socialnega primerjanja od leta 1954 do leta 2007, ki so 

vključevale šoloobvezne otroke od vrtca do srednje šole.  Dijkstra idr. (2008) je v svoji 

metaanalizi ugotovil, da s starostjo učencev postaja socialno primerjanje vse bolj 

pomembno sredstvo za njihovo samoocenjevanje. Starejši učenci tako v primerjavi z 

mlajšimi učenci pogosteje samoocenijo svojo uspešnost, znanje v šoli na osnovi 

socialnega primerjanja kot absolutnih standardov. Dijkstra idr. (2008) je tudi ugotovil, da 

učno uspešnejši učenci v primerjavi z manj uspešnimi pogosteje uporabljajo normativni 
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standard samoocenjevanja (se primerjajo z vrstniki). V primeru, da učno okolje ne 

poudarja ocen, pa se nadarjeni učenci v primerjavi z ostalimi učenci v razredu pogosteje 

samoocenijo na osnovi absolutnih standardov. Razlike v izbiri standarda za 

samoocenjevanje med spoloma je pokazala raziskava Pepitone (1972). Dekleta se 

pogosteje samoocenijo na osnovi socialnega primerjanja kot fantje (3. razred). Pepitone 

(1972) kot razlog navaja, da imajo dekleta na splošno nižja pričakovanja o uspešnosti in 

tako čutijo močno potrebo po tem, da svoje delo primerjajo z delom drugih, da se 

prepričajo, da delajo prav.  

 

Dijkstra idr. (2008) je tudi analiziral, kako si učenci izbirajo referenčno skupino za 

primerjanje uspešnosti in znanja v šoli. Pri tem je ugotovil, da si referenčno osebo izbirajo 

na osnovi več kriterijev: spol, starost, podobne psihološke značilnosti. Učenci se raje 

primerjajo z enako starim učencem (vrstnikom) ne glede na spol. Znotraj svojega razreda 

pa se učenci raje primerjajo z istospolnim vrstnikom (Guldemond in Meijnen, 2000). 

Ugotovil je, da nekatere raziskave kažejo, da se učenci raje primerjajo z boljšimi od sebe 

(Chanal in Sarrazin, 2007; Huguet, Dumas, Monteil in Genestoux, 2001). Dumas idr. 

(2005, v Dijkstra idr., 2008) pa je ugotovil, da se število učencev, ki se primerjajo z 

boljšimi od sebe, povečuje s starostjo. Nekatere druge raziskave kažejo, da se učenci raje 

primerjajo s sebi podobnimi (Vrugt, Oort in Zeeberg, 2002). Chiu idr. (2008) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da med deklicami in dečki ni razlik v izbiri referenčne skupine za 

primerjanje. Tako dečki kot deklice so se v največjem deležu primerjali s približno enako 

uspešnimi učenci. Večji delež učencev se je primerjal s sebi boljšimi kot slabšimi. Ti 

učenci so se v večjem deležu primerjali z boljšimi učenci znotraj svoje skupine in v 

nekoliko manjšem deležu z učenci druge nivojske skupine. 

 

Motivi socialnega primerjanja se razlikujejo glede na starost. Ruble, Boggiano, Feldman 

in Loebl (1980) so ugotovili, da otroci socialne primerjave uporabljajo predvsem za to, da 

dobijo povratno informacijo o pravilnosti reševanja naloge, medtem ko starejši na ta 

način tudi ovrednotijo svojo uspešnost. Na splošno pa je Dijkstra idr. (2008) našel tri 

različne motive za socialno primerjanje: samoocenjevanje, samoizboljšanje in 

samookrepitev (zaščita samospoštovanja).  

 

Ruble idr. (1980) pravi, da lahko uporabo informacij za samoocenjevanje, ki so 

pridobljene na osnovi socialnega primerjanja, razumemo kot glavni razvojni korak 

učenčevega razumevanja lastnih kompetenc. 

 

Poleg konceptualizacije pojma samoocenjevanje in razlage pojmov, ki so z njim 

povezani, je za prakse samoocenjevanja pomembno tudi, da vemo, kako učenci razumejo 

samoocenjevanje. Učenčevi koncepti samoocenjevanja so razloženi v naslednjem 

razdelku. 
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4.3.3 Razvoj samoocenjevanja pri učencih 

R. Bourke (2000) je proučevala, kako učenci razumejo samoocenjevanje, in pri tem 

ugotovila, da imajo učenci različne koncepte samoocenjevanja, kar kaže na to, da 

dosegajo tudi različno stopnjo razvitosti spretnosti samoocenjevanja. Razlika se pokaže 

že pri tem, ko učenci iste starosti pridejo do spoznanja, da so se nekaj naučili na različne 

načine. Učenci namreč v procesu samoocenjevanja uporabljajo različne vire informacij o 

lastnem znanju, kriterijih in standardih. 

R. Bourke (2000) pravi, da učenčevi koncepti samoocenjevanja vključujejo tako notranje 

kot zunanje dimenzije, obe pa vključujeta interakcije z drugimi. Zunanje dimenzije pri 

tem vključujejo tiste vidike, ki zahtevajo povratno informacijo drugih, kot so iskanje 

mnenja drugih, pridobitev ocene, izvedba naloge s strani učitelja (modeliranje), uporaba 

vnaprej pripravljenih kriterijev in standardov. Notranje dimenzije samoocenjevanja pa 

vključujejo tisto, kar se navezuje na učenčeve individualne standarde in cilje, ki si jih 

učenec postavlja v procesu učenja.  

 

R. Bourke in Mentis (2007) ugotavljata, da razvoj procesa samoocenjevanja poteka 

postopno od zunanjih k notranjim dimenzijam samoocenjevanja. Sprva spoznava učenec 

svoje znanje (kaj se je naučil in kako dobro) na podlagi povratnih informacij od drugih 

(pregled naloge, ocena, komentar, verbalna povratna informacija). Skozi ta proces učenec 

spoznava, da imajo učni izidi pomembno vlogo v procesu šolskega preverjanja in 

ocenjevanja znanja. Ko čez čas učenec bolj zaupa v svojo lastno oceno znanja, ko se bolj 

razvije njegova samopodoba, začne v proces samoocenjevanja vključevati tudi notranje 

dimenzije samoocenjevanja. To pomeni, da si začne sam zastavljati učne cilje ter 

oblikovati standarde znanja. Nekateri učenci pridejo v učnem procesu tudi do te stopnje, 

da začnejo vrednotiti učno vsebino, kar pomeni, da se nekaj učijo zato, ker je to zanje 

pomembno in ne ker se morajo. To je po ugotovitvah R. Bourke in Mentis (2007) zadnja 

stopnja v procesu samoocenjevanja, saj učenec na tej stopnji poveže učno vsebino in 

znanje o sebi z nalogo, ki jo rešuje in za katero ovrednoti, kako uspešno jo je rešil.  

 

R. Bourke in Mentis (2013) sta navedeni razvoj procesa samoocenjevanja opisala skozi 

različne koncepte samoocenjevanja, ki jih učenec skozi šolanje razvija. Treba je poudariti, 

da so predhodni koncepti vgrajeni v nadaljnje koncepte.  
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Učenčevi koncepti samoocenjevanja (Bourke in Mentis, 2013):  

A. ISKANJE MNENJA. Učenci dobijo povratno informacijo (zbirajo podatke) o tem, da 

nekaj znajo (ali so se kaj naučili) v obliki mnenja pomembnih drugih (učitelj, starši 

mu povedo, da zna - se je nekaj naučil, npr. učitelj učencu pove, da je pravilno rešil 

nalogo, poda mu komentar, da dobro zna). Učenec si pri oblikovanju samoocene 

zastavi vprašanje, ali sem se naučil. 

B. OCENE. Učenci dobijo povratno informacijo o tem, kako dobro znajo (koliko so se 

naučili) v obliki ocene (če ne pišeš preizkusa znanja, ne veš, koliko znaš). Pri tem kot 

standard uporabljajo pretekle izkušnje (prejšnji preizkus znanja sem pisal slabše) ali 

pa se primerjajo z vrstniki (pisal sem najboljše). Pogosto učenci v tem primeru rečejo 

(Bourke in Mentis, 2013, str. 861): "Če ne pišeš preizkusa znanja, ne veš kaj znaš." 

Učenec si pri oblikovanju samoocene zastavi vprašanje, koliko sem se naučil. 

C. IZVAJANJE DEJAVNOSTI. Učenec pokaže zavedanje o svojem znanju skozi 

izvajanje neke dejavnosti, reševanje naloge. Učenec začne razvijati občutek refleksije. 

Osnova samooceni je učenčev občutek ob izvajanju dejavnosti, da je nekaj 

dobro/slabo naredil. Pogosto učenci v tem primeru rečejo (Bourke in Mentis, 2013, 

str. 862): "Dejansko vem, da sem se nekaj naučil. Je zgolj moj občutek. Moraš 

poslušati druge in tako izveš, kaj so delali in kako. Tako veš, kako izboljšati znanje pri 

sebi." Učenec si pri oblikovanju samoocene zastavi vprašanje, kaj sem se naučil. 

D. UPORABA KRITERIJEV. Učenci identificirajo kriterije znanja (podane s strani 

učitelja), ki naj bi jih z reševanjem neke naloge preverjali (učenec razume, kaj naloga 

od njega zahteva), in jih pri samooceni uporabijo. Učenci bolj ozavestijo, kaj so se 

naučili in kako. Znajo določiti svoja močna in šibka področja. Učenec si pri 

oblikovanju samoocene zastavi vprašanje, ali razumem, kaj sem se naučil. 

E. POSTAVLJANJE UČNIH CILJEV. Učenci si postavljajo učne cilje (učenec 

samostojno oblikuje kriterije znanja, ne potrebujejo več potrditve informacij 

pomembnih drugih), oblikujejo kriterije znanja in jih uporabijo pri samooceni. Primer 

izjave učenca (Bourke in Mentis, 2013, str. 863): "Preden kaj naredim, si pogosto 

postavim manjše cilje in potem ocenim, ali sem jih dosegel." Učenec si pri 

oblikovanju samoocene zastavi vprašanje, kaj se želim naučiti. 

F. VREDNOTENJE UČNE VSEBINE. Samoocenjevanje je del vrednotenja učenja. 

Učenci vrednotijo vrednost učne vsebine (ne le kaj so se naučili, ampak zakaj je to 

zanje pomembno) in postavljenih ciljev, preden oblikujejo samooceno. Učenec si pri 

oblikovanju samoocene zastavi vprašanje, ali se je vredno učiti. 

Opisani koncepti samoocenjevanja se razprostirajo od najmanj zahtevnih, kjer učenci pri 

samoocenjevanju izhajajo le iz informacij, ki jih prejmejo od drugih (A in B), prek 

nekoliko bolj zahtevnih, kjer učenci že razvijajo občutek refleksije in oblikujejo 

samooceno na podlagi izvedbe neke dejavnosti, naloge (C) oz. znajo uporabiti vnaprej 
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postavljene kriterije za samoocenjevanje (D), do najbolj zahtevnih,  kjer si učenci sami 

postavljajo učne cilje oz. oblikujejo kriterije za samooceno (E) ter vrednotijo tudi 

vsebino, ki se jo učijo, kar vpliva tudi na njihovo vztrajanje pri nalogi in na samo 

motiviranost za učenje (F). 

R. Bourke (2000) je ugotovila, da so učenčevi koncepti samoocenjevanja povezani z 

učenčevimi koncepti učenja. Tisti učenci, ki so razumeli učenje kot zbiranje podatkov, 

reprodukcijo znanja, so se pri samoocenjevanju zanašali predvsem na zunanje vire. 

Učenci, ki so učenje pojmovali kot razumevanje, povezovanje znanja in uporabo v 

različnih kontekstih, pa so se pogosteje samoocenili na osnovi podanih kriterijev in 

standardov oz. so jih oblikovali tudi sami.  

Kateri koncept samoocenjevanja učenci uporabijo, je odvisno tudi od tega, koliko učenci 

zaupajo v svoje samoocenjevanje. Če je njihovo zaupanje manjše, se bolj zanašajo na 

ocene pomembnih drugih (Bourke, 2000).  

 

5 UMESTITEV SAMOOCENJEVANJA V UČNI PROCES 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je eden izmed pomembnih elementov v učnem procesu 

in lahko predstavlja samostojno etapo v procesu učenja. Po načelih formativnega 

preverjanja znanja naj bi bilo preverjanje znanja in s tem tudi samoocenjevanje znanja 

vključeno v vse etape učnega procesa.  

 

5.1 SAMOOCENJEVANJE ZNANJA V ETAPAH UČNEGA PROCESA 

V didaktični teoriji je oblikovanih več različnih artikulacij učnih enot, ki jim je skupno, 

da se učna enota začne z uvodom, sledi ji osrednji in nato zaključni/sklepni del. Večina 

učnih enot se tako začne z uvodom, sledi mu obravnava, obdelava snovi ali izvajanje 

nalog, s katerimi učenci pridobivajo novo znanje. Temu sledijo sklepne ali zaključne 

dejavnosti. V največ primerih je to utrjevanje in preverjanje učenčevih dosežkov 

(Kramar, 2009).  

Poljak (1974) in A. Tomić (2000) navajata sledeče etape v organizaciji učnega procesa: 

uvajanje, obravnava nove učne vsebine, vadenje ali urjenje, ponavljanje ter preverjanje in 

ocenjevanje. Strmčnik (2001) navaja podobno, le da preverjanje vključi že v etapo 

obravnave, temu sledi etapa utrjevanja in zaključna etapa ocenjevanje. Samoocenjevanje 

učenčevega znanja lahko vključimo v vsako etapo učnega procesa. 
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V fazi uvajanja samoocenjevanje vključimo v pouk, tako da učenci premislijo, kaj o neki 

učni vsebini že znajo in kako dobro. Prav tako je pomembno, da učenci v tej etapi učnega 

procesa dobijo vpogled v namene učenja (cilji učne ure) pri konkretni učni uri in kako so 

ti povezani z njihovim predznanjem kot tudi z uporabnostjo učne vsebine. 

V etapo obravnave nove učne vsebine je samoocenjevanje lahko vključeno neprestano 

neformalno ali občasno formalno prek različnih elementov, ki na koncu pomagajo učencu 

oblikovati samooceno razumevanja obravnavane učne snovi. V tej etapi učnega procesa 

mora učenec v obravnavi prepoznati ključne cilje, kriterije in standarde, na osnovi katerih 

bo oblikoval samooceno znanja. Zato je pomembno, da učitelj izpostavlja bistveno učno 

vsebino in nevralgična učna mesta in jih navezuje na kriterije in standarde. Prav tako 

učenec že v tej etapi zbira različne informacije o lastnem znanju ("dokaze", s katerimi 

izkazuje pri uri svoje razumevanje, npr. odgovarjanje na vprašanja), ki jih nato primerja z 

zaznanimi kriteriji in standardi. Pomembno je upoštevati didaktično načelo postopnosti, 

tako lahko najprej učitelj z glasnim razmišljanjem ob reševanju določene naloge modelira 

načine preverjanja razumevanja, kasneje pa to počnejo učenci samostojno.  

V etapi utrjevanja učne vsebine si učenec (predvsem pri pouku matematike) prek 

reševanja nalog ponovno ustvarja sliko o lastnem znanju z uporabo različnih virov. 

Pomembno je razvijanje učenčevega samospremljanja pri reševanju nalog, 

samopreverjanja rešitev nalog in popravljanja napak. Pri tem naj učenec učne cilje, 

kriterije in standarde povezuje s konkretnimi nalogami, ki jih rešuje. Učenec torej 

premisli, kaj naloga od njega zahteva in kaj mora narediti, da bo nalogo uspešno rešil.  

Etapa preverjanja znanja je namenjena preverjanju učenčevega znanja in jo Strmčnik 

(2001) vključi že v etapo obravnave. Poleg tega, da učitelj preverja, kako učenci učno 

vsebino razumejo, se lahko preverja tudi učenec sam z uporabo različnih tehnik 

samoocenjevanja.  

Z vidika razumevanja formativnega preverjanja znanja je samoocenjevanje najmanj 

pomembno v etapi ocenjevanja znanja, saj je takrat proces učenja že zaključen in ima 

manjši vpliv na izboljšanje učenčevega znanja. Vendar pa je mogoče samoocenjevanje 

uporabiti tudi v sumativne namene in ga tako vključiti v zaključno etapo učnega procesa. 

Prav tako učenec v etapi ocenjevanja znanja lahko dobi izkušnjo za nadaljnje 

samoocenjevanje, tj. za zagotavljanje kvalitete lastnega modela samoocenjevanja. 

Kako učitelji vključijo samoocenjevanje v pouk oz. koliko prostora mu namenijo v učnem 

procesu, je povezano tudi z učiteljevim pojmovanjem pouka ter učnim pristopom 

poučevanja.  
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5.2 POJMOVANJE POUKA IN SAMOOCENJEVANJE ZNANJA 

Obstaja več različnih pojmovanj pouka. Za razlago vpliva učiteljevega pojmovanja pouka 

na vključitev procesa samoocenjevanja v učni proces bomo uporabili pojmovanje pouka 

po Rogersu in Freibergu (1994, v Valenčič Zuljan, 1999). 

Rogers in Freiberg (1994, v Valenčič Zuljan, 1999) sta oblikovala model pojmovanja 

pouka, v katerem razlikujeta med tradicionalnim in v učenca usmerjenim poukom.  

Tradicionalni pouk po Rogersu in Freibergu zajema naslednje oblike pojmovanj 

(Valenčič Zuljan, 1999): 

 učitelj je imetnik znanja in ga prenaša na učenca; 

 prevladujoča metoda poučevanja je predavanje, delo s tekstom; 

 pri preverjanju znanja je pomembna količina sprejetega znanja, kot merilo se 

uporablja količina prenesenega znanja; 

 učitelj ima moč/nadzor nad učencem in strogo avtoriteto; 

 med učiteljem in učencem je nizek nivo zaupanja; 

 učenci nimajo možnosti aktivnega sodelovanja pri pouku in prevzemanja 

odgovornosti za svoje odločitve; 

 poudarek je predvsem na intelektualnih sposobnostih, ni prostora za celostnost 

posameznikove osebnosti. 

Tradicionalni pouk vključuje precej ovir, ki ne podpirajo kakovostnega vključevanja 

samoocenjevanja znanja v učni proces. V učenca usmerjen pouk se od tradionalnega 

povsem razlikuje oz. je njegovo nasprotje, zato je v njem tudi več prostora in priložnosti 

za razvijanje učenčevega samoocenjevanja znanja. Podpira namreč osnovne ideje, ki so 

potrebne za kakovostno izvedbo samoocenjevanja v razredu.  

Glavne značilnosti v učenca usmerjenega pouka so tako (Valenčič Zuljan, 1999): 

 skupno odločanje, vodja tj. učitelj spodbuja učence k odločanju, zato jim ponuja 

različne izbire; 

 učitelj deli odgovornost za učne rezultate z učenci; 

 učitelj učencem zagotavlja pestre učne pripomočke in različne vire učenja; 

 učitelj učencem dopušča samostojno oblikovanje učnih projektov. Učenci se pri tem 

naučijo postavljati učne cilje ter prevzemati odgovornost zanje; 

 učitelj pri učencih spodbuja proces stalnega učenja. Učni proces se ne konča, ko se 

učenec nauči predvidene učne vsebine (zajete v ciljih), ampak ko se pri učencu pojavi 
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pomemben napredek na področju učenja o učenju. Učitelj bi moral učenca voditi do 

razumevanja lastnega učenja; 

 zunanjo disciplino mora nadomestiti učenčeva samodisciplina. Učenec spozna, da je 

odgovoren za svoj proces učenja, ki je dosegljiv le s samodisciplino; 

 učenec vrednoti svoj proces učenja, pri čemer upošteva povratne informacije 

vrstnikov in učitelja; 

 prevladuje sproščena razredna klima.  

Učiteljevo pojmovanje pouka tako pomembno vpliva na uspešno implementacijo praks 

samoocenjevanja v pouk, prav tako pa tudi na učiteljev učni pristop pri obravnavi učne 

vsebine. Pomembno je, da razumemo, kako učiteljev učni pristop, na katerem temelji 

obravnava učne vsebine, vpliva na možnosti in priložnosti za vključitev samoocenjevanja 

v pouk oz. kako poteka realizacija samoocenjevanja pri različnih učnih pristopih.  

5.3 UČNI PRISTOP IN SAMOOCENJEVANJE ZNANJA 

V literaturi v osnovi razlikujemo med dvema učnima pristopoma (Niemi in Moon, 1996; 

Valenčič Zuljan, 1999): tradicionalen model učenja oz. transmisijski model poučevanja 

ter kognitivno konstruktivističen model učenja in poučevanja. C. Peklaj idr. (2009) oba 

modela natančno predstavijo in opredelijo njune razlike. Modela se razlikujeta v več 

postavkah (Peklaj idr., 2009, str. 18): 

 "pogled na razvoj posameznika, na pojmovanje znanja in učenja; 

 razumevanje učenčeve in učiteljeve vloge pri pouku; 

 opredelitev učnega načrta in usmerjenost učnega procesa; 

 v načinih motiviranja in ocenjevanja; 

 v pogledih na raziskovanje, izobraževanje in profesionalni razvoj učiteljev". 

Transmisijski model poučevanja poudarja natančno načrtovanje učne ure, jasno in 

podrobno definirane učne cilje. Učitelj je v vlogi prenašalca znanja na učence, učenci pa 

so pasivni prejemniki znanja. Učenje v transmisijskem modelu pojmujemo kot aditiven 

proces, pri katerem učenec sprejema in skladišči prejete informacije. Učni proces je pri 

tem usmerjen na učitelja oz. na učno vsebino. Učiteljeva glavna naloga je, da poskrbi za 

jasno in podrobno razčlenjevanje ter strukturiranje učne vsebine, zadostno količino vaj in 

nalog ter nudenje takojšnje povratne informacije.  

Kognitivno konstruktivistični model poučevanja osrednjo pozornost namenja učenčevi 

aktivni vlogi pri pouku skozi vse etape učnega procesa. Tudi v tem modelu mora učitelj 

skrbno načrtovati pouk. Pri načrtovanju učnih ciljev učitelj ne sme biti usmerjen le v 

kratkoročne cilje, ampak v njihovo povezovanje z dolgoročnimi cilji, ki niso vezani le na 
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konkretno učno uro. Poleg vsebinskih so pomembni tudi procesni cilji. Učitelj ne sme biti 

pozoren le na količino naučenega ("kaj učenec zna in česa ne"), ampak tudi na "kvaliteto" 

učenčevega predznanja, na pomanjkljive predstave ter poglede in izkušnje. Osrednji del 

kognitivno konstruktivističnega modela pouka predstavlja oblikovanje kognitivnega 

konflikta oz. določenega neskladja med učenčevim trenutnim in potrebnim znanjem. 

Učence spodbuja, da podajajo lastne ideje (razlage) in predloge, povezane z obravnavano 

učno vsebino. Učitelj nato učence skozi pogovor in reflektirane dejavnosti, pri katerih 

učenci soočajo svoje predhodna pojmovanja o učni vsebini z novo pridobljenimi 

izkušnjami, spodbuja, da pridejo do novih spoznanj. Pri tem jim seveda nudi ustrezno 

prilagojeno podporo.  

Kognitivno konstruktivistični model podpira načrten razvoj metakognitivnih sposobnosti 

učencev, pouk je usmerjen v učenca in tako nudi vrsto priložnosti za razvijanje učenčevih 

spretnosti samoocenjevanja znanja. Pri transmisijskem modelu je preverjanje in 

ocenjevanje znanja usmerjeno v dosežke, medtem ko je pri kognitivno 

konstruktivističnem modelu usmerjeno v proces.  Glede na razumevanje obeh modelov 

menimo, da lahko učitelj pri obeh modelih učencem pomaga pri razvijanju 

samoocenjevanja, vendar na različne načine. Pri tradicionalnem pouku lahko učitelj poda 

učencu kriterije in standarde neposredno, zato  učenec tako lahko oceni lastno znanje. 

Prav tako mu sproti podaja povratno informacijo o njegovem znanju. Vključitev učenca v 

proces samoocenjevanja je pri tem nizka, a učenec kljub temu lahko oblikuje realno 

predstavo o svojem znanju. Pri tem pa kot glavni vir informacij o lastnem  znanju, 

kriterijih in standardih uporabi učitelja. Pri kognitivno konstruktivističnem modelu pouka 

pa so učencu kriteriji in standardi podani bolj posredno, in sicer prek izzivov ter različnih 

situacij. Vpetost učenca v proces samoocenjevanja je v tem primeru večja, saj mora 

prepoznati učne cilje, kriterije in standarde za samooceno iz dejavnosti oz. naloge same. 

Učenec pri tem uporablja različne vire o lastnem znanju, kriterijih in standardih. 

Pomembno je, da učitelj učence na nek način nauči prepoznavati bistvene učne cilje, 

kriterije in standarde ter jih uporabiti pri samooceni znanja. Urjenje učencev v 

samoocenjevanju lahko namreč pripomore k izboljšanju točnosti učenčeve samoocene 

znanja (Ross, Gray in Rolheiser, 2002). P. Keeley in C. R. Tobey (2011) sta izpostavili, 

da je pri pouku matematike za razvijanje učenčevega samoocenjevanja pomembno, da 

učitelj izvabi učenčeve ideje, jih naredi »vidne« učencu in njemu samemu, spodbuja 

neprekinjeno refleksijo na učenje ter posreduje povratne informacije.  
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5.4 POMEN SAMOOCENJEVANJA V UČNEM PROCESU 

Vsaj tri teorije navajajo prepričljive razloge za spodbujanje učenčevega samoocenjevanja 

pri pouku. Te so: kognitivne in konstruktivistične teorije učenja ter motivacije, teorija 

metakognicije in teorija samoučinkovitosti. 

Samoocenjevanje je nujna komponenta kognitivnih in konstruktivističnih teorij učenja ter 

motivacije. Shepard (2001) je pokazal, da so za konstruiranje učenčevega znanja 

pomembne spretnosti samospremljana učenja in mišljenja. Učenec gradi svoje znanje s 

samoocenjevanjem pred in med učenjem. Pri tem mora povezati, kar že zna, s tem, kako 

to uporabiti pri novem učenju, pridobivanju novega znanja. Samoocenjevanje tako 

spodbuja učenca, da poveže obstoječe z novim znanjem. Rezultati več raziskav so tudi 

pokazali, da samoocenjevanje podpira učenca pri učenju (Andrade in Valtcheva, 2009; 

Black in Wiliam, 1998; Brown in Harris, 2013; Boud, 1995; Tan, 2012, v Taras, 2015; 

Taras, 2001) oziroma je pomemben del učenja (Hammonds, 2013). Tudi Leahy, Lyon, 

Thompson in Wiliam (2005) so izpostavili, da je učenčevo samoocenjevanje zaradi 

pozitivnih učinkov na učenje pomembno načrtno vaditi v razredu. Do podobnih 

ugotovitev sta na področju  matematike prišli V. Stallings in C. Tascione (1996), saj 

pravita, da samoocenjevanje pozitivno učinkuje na učenčevo učenje in spodbuja 

učenčevo samozaupanje, s tem ko posamezniku nudi veliko priložnosti učenja 

matematike in še posebej matematičnega komuniciranja. Verjameta, da je ta proces nujna 

okrepitev pri učenčevem razvoju razumevanja matematičnih konceptov. 

M. Taras (2015) je analizirala različne raziskave, ki potrjujejo pozitivno povezanost med 

učenčevim samoocenjevanjem in učinkovitostjo učenja, ter jih razvrstila v 5 vsebinskih 

področij:   

 socialne in izobraževalne razprave (Dearing, 1997, v Taras, 2015; Taras, 2002, v 

Taras, 2015); 

 teorije učenja (James, 2005, v Taras, 2015); 

 teorije preverjanja in ocenjevanja znanja (Black in Wiliam, 2003, v Taras, 2015; 

Black in Wiliam, 2006, v Taras, 2015; Black in Wiliam, 2009, v Taras, 2015; Sadler, 

1989, v Taras, 2015; Taras, 2002, v Taras, 2015); 

 empirične raziskave s področja preverjanja in ocenjevanja znanja (Black in 

Wiliam, 1998; Crooks, 1988, v Taras, 2015; Hattie in Timperley, 2007; Natriello, 

1987, v Taras, 2015; Brown in Harris, 2013; Wiliam, 2007, v Taras, 2015); 

 primeri učnih praks (Boud, 1995; Boud in Falchikov, 1989; Dochy idr., 1999, v 

Taras, 2015; Cowan, 2006, v Taras, 2015; Taras, 2001, v Taras, 2015; Brown in 

Harris, 2013, v Taras, 2015). 
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K empiričnim raziskavam, ki so pokazale pozitivni učinek samoocenjevanja na učno 

uspešnost učencev, lahko uvrstimo tudi nekatere druge raziskave (Black, Harrison, Lee, 

Marshall in Wiliam, 2003; Panadero, Tapia in Huertas, 2012; Ramdass in Zimmerman, 

2008; Ross in Starling, 2005). Tudi na področju matematike je bilo opravljenih nekaj 

raziskav (Fontana in Fernandes, 1994;  Ross, Gray in Rolheiser, 2002; Tobias in Everson, 

1996), kjer je bil ugotovljen pozitiven vpliv uporabe samoocenjevanja na učno uspešnost 

učencev pri matematiki. 

 

McMillan in Hearn (2008) trdita, da pozitivni učinek samoocenjevanja na učno uspešnost 

učencev nastane zato, ker samoocenjevanje učencu omogoča, da sam nadzira svoj proces 

učenja in ponotranji kriterije uspešnosti. Učenec pri tem išče povratne informacije in 

naredi samorefleksijo, kar vodi v izboljšanje njegovega učenja.  

 

Milford in Brown (2010) sta raziskovala učinek samoocenjevanja na učenje in ugotovila, 

da samoocenjevanje omogoča učencu refleksijo, poveča njegovo vključenost v proces 

učenja in ima statistično pomemben pozitiven učinek na ocene. B. McDonald in Boud 

(2003) tudi pravita, da je več raziskav pokazalo, da je samoocenjevanje pozitivno 

povezano z učnimi dosežki in da pozitivno vpliva tudi na nekatere druge lastnosti, kot so 

dajanje pomoči, samousmerjanje, samonadzorovanje. Manjše število raziskav pa je 

pokazalo negativne učinke samoocenjevanja v smislu ozaveščanja učencev, da so bili 

neuspešni, kar je povzročilo, da so zmanjšali zaupanje v lastne sposobnosti (Ross, Gray in 

Rolheiser, 2002) in imeli nato slabše učne dosežke. Prav tako Tapia in Panadero (2010) 

pravita, da je več raziskav potrdilo, da samoocenjevanje, ki je uporabljeno v sumativne 

namene (učenec na koncu oceni svoj izdelek), nima učinka na učenčevo učenje.  

Falchikov in Boud (1989a) sta na tem področju naredila metaanalizo in ugotovila, da 

samoocenjevanje ("self-grading") ne zagotavlja izboljšanja učenčevega znanja pri učenju. 

Pri tovrstnem samoocenjevanju učenci ne izhajajo iz kriterijev, na osnovi katerih bi svoje 

delo ocenili, prav tako ne vključijo samorefleksije, s katero bi analizirali vzroke za 

napake. 

 

Samoocenjevanje učencu tudi pomaga učiti se z razumevanjem, učenje pa je 

usmerjeno v procese in ne v izide učenja. Učenec je namreč v procesu samoocenjevanja 

usmerjen v nalogo in v to, kaj mora narediti, da izboljša svoje znanje in razumevanje. Pri 

tem potekajo v učencu kognitivni procesi, kot so mišljenje, samospremljanje in 

generiranje rešitev. Učenec se poglablja v nalogo in v to, kaj mora pri nalogi narediti 

(McMillan in Hearn, 2008). Mercer idr. (2004, v McDonald, 2007) pa pravi, da ima 

pogovor z učenci o standardih in/ali kriterijih pri podajanju samoocene pozitiven vpliv na 

njihov razvoj razumevanja konceptov in zmožnost utemeljevanja. S samoocenjevanjem 

učenec izboljša tudi svoje komunikacijske spretnosti (Andrade, 2010; Andrade in 
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Valtcheva,  2009; Black in Wiliam, 1998; Brown in Harris, 2013; Munns in Woodward, 

2006; Sadler, 1989; Topping, 2013). 

 

Rolheiser in Ross (2001) pa pravita, da ima samoocenjevanje posreden učinek na učno 

uspešnost učencev prek samoučinkovitosti. Učenčeva učna uspešnost je namreč odvisna 

tudi od tega, kako učenec svojo uspešnost vrednoti. Pozitivna samovrednotenja učenca 

spodbudijo k postavljanju višjih ciljev in uporabi več virov, da mu uspe naloge uspešno 

izvesti (Bandura, 1997; Schunk, 1995, v Rolheiser in Ross, 2001). Negativna 

samovrednotenja vodijo učenca k sprejemanju učnih ciljev, ki niso realni in niso v skladu 

z njegovim učenjem, k sprejemanju manj učinkovitih učnih strategij, k iskanju izgovorov 

za neuspeh in manjšemu trudu za uspeh (Stipek idr., 1992, v Rolheiser in Ross, 2001). 

Rolheiser in Ross (2001) sta vpliv samoocenjevanja na učno uspešnost prikazala tudi 

shematično (Slika 8). Na sliki je razvidno, da si v procesu učenja učenec najprej postavi 

učne cilje. V dosego teh vloži trud, rezultat obojega pa je učenčeva učna uspešnost. 

Učenec nato samooceni svojo uspešnost in se glede na samooceno tudi odzove 

(samoreakcija). Pri tem pa je pomembno tudi učenčevo samozaupanje (učenec se vpraša, 

kako se ob tem počuti). Na tej samooceni nato temelji ponovno zastavljanje učnih ciljev 

in trud, ki ga bo učenec vložil. 
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Slika 8. Shematičen prikaz povezanosti samoocenjevanja z učno uspešnostjo učenec (Rolheiser in Ross, 

2001, str. 6) 

 

Samoocenjevanje je torej obravnavano kot ena izmed najpomembnejših spretnosti za 

učenčevo učinkovito učenje in tudi za učenčev nadaljnji razvoj ter vseživljenjsko 

učenje (Boud, 1986; Dearing, 1997, v Taras, 2010; Singh in Terry, 2008). Tan (2007, v 

Earl, 2013) je opisal tri prakse samoocenjevanja, ki so povezane z vseživljenjskim 

učenjem: posameznik razvija spretnost kritičnosti, razvija »nase usmerjeno učenje« in 

prevzema odgovornost za lastno učenje.  

Van Kraayenoord in Paris (1997), podobno kot Singh in Terry (2008), pravita, da učenec 

s samoocenjevanjem razvija boljši nadzor nad lastnim učenjem. R. Bourke in Mentis 

(2007) to utemeljujeta s tem, da učenec s samoocenjevanjem v različnih kontekstih 

pridobiva širok nabor izkušenj, ki mu pomagajo razvijati občutek o lastnih zmožnostih 

za uspešno reševanje nalog, predstavo o samem sebi nasploh in v povezavi s 

konkretno nalogo. Pravita tudi, da učencu spretnosti samoocenjevanja pomagajo 

sprejemati odločitve v procesu učenja ter si postavljati dosegljive učne cilje. Brez tega 

znanja je učenec ves čas odvisen od zunanjih virov ocenjevanja znanja, zato ne more 

razviti občutka o svojih zmožnostih in znanju. Tudi več drugih avtorjev (Hammonds, 

2013; Pandero, Brown, in Strijbos, 2015; Sadler, 1989; Sadler in Good, 2006; Towler in 
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Broadfoot, 1992) pravi, da je samoocenjevanje pomembno zato, ker od učenca zahteva, 

da prevzame večjo odgovornost za lastno učenje. Skozi samoocenjevanje začnejo učenci 

razmišljati o tem, kako se učijo in oblikujejo cilje, da izboljšajo svoje učenje. S 

samoocenjevanjem se torej poveča učenčeva avtonomija v procesu učenja (Adediwura, 

2012; Andrade in Du, 2007; Cassidy, 2007;  Paris in Paris; 2001, v Yan, 2016a;  

McDonald, 2010). Učenci postajajo z uporabo samoocenjevanja bolj neodvisni od 

učitelja, saj se pri njem naučijo prepoznavati in uporabljati učiteljeve kriterije ter 

standarde (Norton, 2004; Sadler, 1989, v Yan in Brown, 2016;  van Kraayenoord in Paris, 

1997). Samoocenjevanje je torej proces, ki podpira na učenca osredotočeno učenje. 

Tovrstno učenje v središče učnega procesa postavlja učenca in mu daje avtonomijo ter 

odgovornost za lastno učenje (McDonald, 2012).  

Več avtorjev (Bingham, Holbrook in Meyers, 2010; Milford in Brown, 2010) pravi, da 

učenec pri samoocenjevanju razvija svoje metakognitivne spretnosti, s tem ko ozavešča 

svoje miselne procese, kognitivne strategije in spretnosti. B. McDonald (2010) pravi, da 

samoocenjevanje pomaga učencem učiti se učiti. Namenjeno je posameznikovemu 

samoizboljševanju (Costa in Kallick, 2004). Učencu tudi pomaga, da razvija kritično in 

refleksivno mišljenje (Bingham, Holbrook in Meyers, 2010).  

Boud (1989, v Lew, Alwis, in Schmidt, 2010) pravi, da je ena izmed ključnih značilnosti 

učinkovitega učenca ta, da ima realen občutek o svojem znanju in da zna uporabiti znanje 

o svoji uspešnosti pri usmerjanju svojega učenja. Skozi samoocenjevanje naj bi učenci 

ponotranjili učiteljeve standarde in v skladu s tem reflektirali svoj napredek v znanju ter 

regulirali svoje učenje bolj učinkovito. Samoocenjevanje torej prispeva tudi k razvijanju 

učenčevih samoregulacijskih spretnosti (Andrade, 2010; Andrade, Du in Mycek, 2010; 

Andrade, Du in Wang, 2008; Andrade in Valtcheva, 2009; Black in Wiliam, 1998; 

Brookhart, Andolina, Zuza in Furman, 2004; Brown in Harris, 2013; Mok idr., 2006, v 

Yan in Brown, 2016; Munns in Woodward, 2006;  Panadero in Tapia, 2013;  Sadler, 

1989; Semana in Santos, 2013; Schunk, 2003; Tapia in Panadero, 2010; Topping, 2013), 

saj pomaga učencem regulirati lastno učenje, s tem ko od njega zahteva, da spremlja svoje 

delo na osnovi postavljenih standardov, pričakovanj in ciljev. Pri učencih se s tem poveča 

uporaba strategij za samoregulacijo učenja (Kostons, van Gog in Paas, 2012; Panadero, 

Tapia in Huertas, 2012). Velja pa tudi obratno, učenci, ki imajo dobro razvite 

samoregulacijske spretnosti, uporabljajo kompleksnejše strategije samoocenjevanja (Lan, 

1998).  

Več avtorjev (Black, Harrison, Lee, Marschall in Wiliam, 2003; Brophy, 2004; 

Klenowski, 1995; McDonald, 2010; McMillan in Hearn, 2008; Munns in Woodward, 

2006; Rolheiser in Ross, 2001; Singh in Terry, 2008) pravi, da učenčevo 

samoocenjevanje ob pravilnem izvajanju spodbudi učenčevo notranjo motivacijo za 

učenje. Brophy (2004) to utemeljuje s tem, ko pravi, da učenčeva vključenost v učni 
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proces zavisi od učenčeve samoučinkovitosti. Ta se odraža v tem, da učenci z višjimi 

pričakovanji bolj vztrajajo pri nalogah, medtem ko tisti, ki imajo nižja pričakovanja, 

kmalu nalogo opustijo. Treniranje učencev v samoocenjevanju pa lahko spodbudi 

učenčevo samoučinkovitost pri reševanju nalog (Bandura, 1997; Black, Harrison, Lee, 

Marschall in Wiliam, 2003; Kissling in O'Donnell, 2015, v Yan in Brown, 2016; Olina in 

Sullivan, 2004; Ramdass in Zimmerman, 2008). Tudi Brookhart, Andolina, Zuza in 

Furman (2004) pravijo, da naj bi z vidika teorije motivacije samoocenjevanje znanja 

učencu pomagalo, da razvije občutek, da ima kontrolo nad lastnim učenjem, mu dvigne 

samospoštovanje in nudi možnost izbiranja. 

Teoretični okvir, ki povezuje samoocenjevanje z učnimi dosežki, lahko zasnujemo tudi na 

Bandurovi (1997) socialno-kognitivni teoriji. Samoocenjevanje je namreč vključeno v tri 

procese samoregulacijskega učenja (Schunk, 1996). Prvič učenci izvajajo 

samooopazovanje, pri čemer se osredotočijo na specifične vidike svoje uspešnosti na 

osnovi subjektivnih standardov uspešnosti. Drugič učenci naredijo samopresojo lastnega 

znanja, pri čemer določijo, kako uspešno so dosegli splošne in specifične cilje. Tretje pa 

so samoreakcije, interpretacije stopnje uspešnosti doseganja učnih ciljev, ki izražajo, kako 

zadovoljni so učenci s svojimi dejanji.  

Model na sliki (Slika 9) poudarja pomembnost samoučinkovitosti kot mehanizma, ki 

povezuje samoocenjevanje z učnimi dosežki.  
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Slika 9. Prispevek samoocenjevanja k učenju (Ross in Starling, 2008, dopolnjena shema od Ross, 2006, str. 

6). 

 

Slika 10. Model, ki samovrednotenje povezuje z učenčevimi učnimi dosežki (Ross, Gray in Rolheiser, 

2002, str. 44) 
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Ross, Gray in Rolheiser (2002) prav tako shematično prikazujejo prispevek 

samoocenjevanja k učenčevi učni uspešnosti (Slika 10). Model je poenostavljen, saj na 

učne dosežke vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so npr. predznanje, učne sposobnosti, 

priložnosti za učenje, vpliv domačega okolja, zunanjih virov (učitelj, vrstniki, starši). V 

modelu so prikazani dejavniki, ki so najbolj povezani z učenčevim samovrednotenjem oz. 

samoocenjevanjem.  

Model je oblikovan na osnovi opredelitve samovrednotenja, kot jo navaja Klenowski 

(1995). Najprej se učenec ob reševanju naloge samoopazuje in pri tem uporablja svoje 

subjektivne standarde uspešnosti. Na osnovi tega oblikuje samooceno, v kolikšni meri je 

dosegel učne cilje, in se na samooceno odzove tako, da izrazi, kako zadovoljen je s svojo 

uspešnostjo reševanja naloge (Ross, Gray in Rolheiser, 2002).  

C. Razdevšek Pučko (1994) pravi, da samoocenjevanje ni pomembno le kot prispevek k 

oblikovanju odgovornega, vseživljenjskega učenja, ampak je tudi postopek, ki "odpira 

vrata" v učenčevo sprejemanje, razmišljanje in razumevanje, ter omogoča učitelju 

spoznavanje učenčevih spoznavnih procesov. Kot pravi Boud (1995), samo z učenčevo 

refleksijo in samooceno razumevanja je mogoče "priti blizu" dejanskim procesom 

razumevanja. Brez tega je naša sodba o tem, kako učenci razumejo določene vsebine, 

odsev našega lastnega razumevanja istih vsebin. Skozi proces učenčevega 

samoocenjevanja se tako odpre nova dimenzija, kako lahko učitelji razumejo 

posameznikovo učenje. Učitelji lahko z znanjem o učenčevem samoocenjevanju učencem 

pomagajo tako, da jim pri pouku zagotavljajo ustrezne pogoje za samoocenjevanje in 

hkrati dobijo drugačen vpogled v način učenčevega učenja. Učitelj tudi bolje razume 

učenčevo uspešnost, če samoocena vključuje upoštevanje njegovega truda, vztrajnosti, 

usmerjenost k ciljem, atribucijo uspeha/neuspeha, prepričanje o svoji kompetentnosti 

(Rolheiser in Ross, 2001). Poleg navedenega Rolheiser in Ross (2001) pravita, da učitelji, 

ki poučujejo samoocenjevanje, tudi pričnejo bolj zaupati svojim profesionalnim 

spretnostim in pričnejo uporabljati več raznolikih tehnik ocenjevanja. V eni od raziskav, v 

katero so bili vključeni učitelji, se je pokazal dvig učiteljeve samoučinkovitosti kot 

posledica poučevanja učencev samoocenjevanja (Ross idr., 1999, v Rolheiser in Ross, 

2001). Učitelji so bili bolj prepričani v učinkovitost svojega poučevanja, v svojo 

uspešnost. Posledično to vodi učitelja k postavljanju višjih ciljev sebi in svojim učencem. 

Takšni učitelji bolj vztrajajo pri premagovanju ovir in imajo učence z boljšimi učnimi 

dosežki.  

Na osnovi različnih opredelitev samoocenjevanja je v literaturi  mogoče zaslediti nekaj 

različnih modelov samoocenjevanja in razlag, kako so ti vključeni v proces 

samoocenjevanja ter kakšna je pri tem vloga učitelja in učenca. 
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6 MODELI IN PRAKSE SAMOOCENJEVANJA 

Pri vključevanju samoocenjevanja v učni proces se srečamo z dvema oblikama 

samoocenjevanja (Bourke, 2000). Ena oblika vključuje formalno strukturiran proces, 

ki običajno poteka na pobudo učitelja ob koncu učnih dejavnosti (npr. ček liste ipd.). 

Kriteriji in standardi (pogosto implicitno podani) so podani s strani učitelja. Druga oblika 

pa predstavlja bolj osebno, neformalno samoocenjevanje, ki poteka med samim učnim 

procesom oz. izvajanjem neke dejavnosti, naloge. Pri tej obliki je učenec tisti, ki oblikuje 

kriterije in standarde samoocenjevanja. Ti pogosto vključujejo tudi čustvene značilnosti, 

kar pomeni, da učenec v samooceni izrazi ponos na svoj izdelek. Če v nalogi uživa, se 

običajno oceni bolj pozitivno. R. Bourke (2000) pravi, da ima neformalni način večji 

vpliv na učenje učencev, ker se dejansko zgodi med potekom same dejavnosti. 

6.1 TIPOLOGIJE SAMOOCENJEVANJA 

Zaradi spodbujanja sistematične vpeljave praks samoocenjevanja v učni proces so se tako 

v teoriji kot praksi pojavili različni modeli samoocenjevanja. Zaradi želje po 

sistematizaciji obstoječih modelov so različni avtorji oblikovali tipologije 

samoocenjevanja, v katerih so želeli poudariti razlike in podobnosti med različnimi 

praksami samoocenjevanja. 

Panadero, Brown in Strijbos (2015) so primerjali različne tipologije samoocenjevanja z 

namenom, da samoocenjevanje definirajo v vseh proučevanih kontekstih.  

1. tipologija (Boud in Brew, 1995): zasnovana na namenih samoocenjevanja 

Boud in Brew (1995) sta bila prva, ki sta poskusila razlikovati različne prakse 

samoocenjevanja. Zasnovala sta tipologijo samoocenjevanja na osnovi učenčevih 

namenov samoocenjevanja. 

Boud in Brew (1995) razlikujeta med:  

a) tehnikami, katerih namen samoocenjevanja je preveriti, katere spretnosti, znanja, ideje 

je učenec pravilno usvojil (namen samoocenjevanja je, da si učenec sam pregleda 

pravilnost nalog s pomočjo rešitev ali kriterijev, ki jih poda učitelj); 

b) tehnikami, katerih namen samoocenjevanja je pogovor in interpretacija elementov 

ocenjevanja (namen samoocenjevanja je diskutiranje učitelja z učenci o pravilnih 

odgovorih in kriterijih vrednotenja, preden učenci nalogo ocenijo); 
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c) tehnikami, ki izhajajo iz interesa enakovrednosti učitelja in učenca v procesu 

ocenjevanja znanja (namen samoocenjevanja pri tem je vključitev učenca v kritično 

ocenjevanje kriterijev in standardov, oblikovanje lastnih sodb o svojem delu). 

Boud in Brew (1995) v svoji tipologiji samoocenjevanja ne zajameta nekaterih drugih 

procesov, ki so povezani s samoocenjevanjem:  

 samopreverjanje ("self-testing"): učenec preverja/testira svojo uspešnost na osnovi 

vnaprej pripravljenih testnih nalog;  

 samorazvrščanje ("self-rating"): učenec se oceni na numerični lestvici;  

 refleksivno spraševanje ("reflective-questioning"): učenec se ob branju gradiva 

sprašuje in preverja svoje razumevanje. 

Panadero, Brown in Strijbos (2015) pravijo, da je prednost te tipologije ta, da poudarja 

namen samoocenjevanja za njegovo izvajanje in da razlikuje samoocenjevanje od drugih 

manj učinkovitih tehnik samoocenjevanja (npr. self-rating).  

Slabosti, ki se pri tej tipologiji kažejo, so (Panadero, Brown in Strijbos, 2015): 

 vprašljivo je, na kateri stopnji šolanja nastopi emancipacijski interes izvajanja 

samoocenjevanja; 

 pri tehnikah, ki izhajajo iz komunikacijskega interesa za izvajanje samoocenjevanja se 

premalo poudarja proces samoocenjevanja, saj se bolj osredotočajo na pogoje, ki so 

potrebni za kakovostno samoocenjevanje; 

 tipologija poudarja različne namene samoocenjevanja, ampak ne razišče, ali imajo 

kakšen vpliv na različne prakse v razredu. 

Boud in Brew (1995) tako bolj oblikujeta tipologijo namenov samoocenjevanja kot praks 

izvajanja samoocenjevanja. 

2. tipologija (Tan, 2001, v Panadero, Brown in Strijbos, 2015): zasnovana na stopnji 

učiteljeve/učenčeve vključenosti v proces samoocenjevanja 

Tan (2001, v Panadero, Brown in Strijbos, 2015) je zasnoval tipologijo samoocenjevanja 

na osnovi stopnje vključenosti učenca v proces samoocenjevanja in v povezavi s tem 

namenov samoocenjevanja: formativno ali sumativno. 
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Tan (2001, v Panadero, Brown in Strijbos, 2015) razlikuje med šestimi tipi 

samoocenjevanja:  

 samozavedanje ("self-awareness"): učenci se zavedajo svojih miselnih procesov in jih 

ocenjujejo, a brez formalne primerjave (ni zunanjih kriterijev učitelja); 

 samopresojanje  ("self-appraisal"): učenec predvidi učiteljeve kriterije/pričakovanja 

in se na njihovi osnovi samooceni; 

 samodoločeno samoocenjevanje ("self-determined self-assessment"): učenec se sam 

odloči, kaj mora pri svojem delu ocenjevati in kako ter koga bo prosil za povratno 

informacijo; 

 vadenje samoocenjevanja ("self-assessment practice"): učenec si poda številčno 

oceno, če se ta razlikuje od učiteljeve, nastopi pogajanje o končni oceni. 

 samoocenjevalna naloga ("self-assessement task"):  učenec si poda samooceno znanja 

pri konkretni nalogi; 

 samopreverjanje, samorazvrščanje ("self-testing","self-rating"): učitelj poda učencu 

nalogo, učenec na učiteljevo zahtevo poda samooceno znanja, ta se lahko upošteva v 

sumativne namene. 

Panadero, Brown in Strijbos (2015) pravijo, da je pri tej tipologiji bolj razjasnjena vloga 

učitelja in učenca v procesu samoocenjevanja. Bolj so tudi poudarjeni učinki 

kvalitetnejših praks samoocenjevanja ter predstavljeni možni učinki učiteljevih 

pričakovanj na učenčeve namene samoocenjevanja. Kot pomembno pomanjkljivost te 

tipologije Panadero, Brown in Strijbos (2015) navajajo, da je med določenimi tipi 

samoocenjevanja manj jasna razlika (npr. self-assessment taks in self-grading/self-

testing). Prav tako pravijo, da ni ustrezno povezovati vloge učitelja in učenca v 

samoocenjevanja s formativnim ali sumativnim namenom samoocenjevanja.  

3. tipologija (Tapia in Panadero, 2010): na osnovi prisotnosti in oblikovanja 

kriterijev 

Tapia in Panadero (2010) sta razvila in v praksi preverila tipologijo samoocenjevanja na 

osnovi prisotnosti kriterijev in njihovega oblikovanja (Tapia in Panadero, 2010).  

Tipologija vsebuje tri modele samoocenjevanja (Tapia in Panadero, 2010): 

 standardno samoocenjevanje ("standard self-assessment", običajno poimenovano 

"self-grading"): učenec se mora samooceniti brez eksplicitnih kriterijev; 

 uporaba rubrik: učenec dobi rubriko, ki vsebuje kriterije in standarde uspešnosti, na 

osnovi katerih se učenec samooceni, podan je tudi primer končnega izdelka; 

 uporaba skript: kriterij je vsebovan v vprašanju, ki ga dobi učenec, in si mora nanj 

odgovoriti, vprašanja se navezujejo na proces reševanja naloge.  
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Panadero, Brown in Strijbos (2015) navajajo nekaj prednosti te tipologije: 

 je empirično preizkušena z ugotavljanjem učinkovitosti njene uporabe; 

 poudarja različne psihološke učinke (samoregulacijo) na samoocenjevanje;  

 osredotoča se na učinke samoocenjevanja, na učenje učencev; 

 analizira proces samoocenjevanja in pomaga razumeti, kaj se v tem procesu dogaja; 

 je enostavna za uporabo v praksi.  

 

Slabosti, ki jih Panadero, Brown in Strijbos (2015) pri uporabi te tipologije navajajo, so: 

 prepleta se metoda samoocenjevanja z učiteljevim pristopom poučevanja 

samoocenjevanja;  

 ni najbolj jasno, ali so rubrike in skripte le orodja za izvedbo samoocenjevanja ali 

predstavljata samoocenjevanje samo. Samoocenjevanje je namreč učenčev notranji 

proces.  

 

4. tipologija (Brown in Harris, 2013): na osnovi procesa samoocenjevanja 

Brown in Harris (2013) sta klasificirala samoocenjevanje na osnovi oblike, kako se 

samoocenjevanje izvaja.  

Tipologija vsebuje tri modele samoocenjevanja (Brown in Harris, 2013): 

 samorazvrščanje ("self-ratings"): samoocenjevanje, pri katerem učenec oceni 

kakovost svojega izdelka/uspešnost reševanja nalog kvantitativno ali kvalitativno z 

uporabo nekega ocenjevalnega sistema (npr. ček lista z ocenjevalno lestvico); 

 samoocenjevanje z oceno dosežka ("self-marking" ali "self-estimates of 

performance"): samoocenjevanje, pri katerem učenec pregleda in/ali oceni svoj 

izdelek s pomočjo predloge pravilnih odgovorov, navodil za ocenjevanje; 

 samoocenjevanje s kriteriji ("criteria or rubric based self- assessment"): 

samoocenjevanje s pomočjo kriterijev ali rubrik (hierarhični opisi kakovosti izdelka, 

ki se ocenjuje). 

Panadero, Brown in Strijbos (2015)  navajajo nekaj prednosti uporabe te tipologije: 

 zasnovana je na osnovi empiričnih rezultatov;  

 nudi nadaljnje razjasnjevanje vloge točkovanja pri samoocenjevanju;  

 predstavlja splošen pristop k samoocenjevanju; 

 je enostavna za uporabo v praksi. 
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Slabosti, ki jih pri uporabi te tipologije navajajo, so (Panadero, Brown in Strijbos, 2015): 

 

 ne upošteva nekaterih novejših oblik samocenjevanja, kot so npr. skripte; 

 ne upošteva drugih možnih oblik samoocenjevanja (tistih, ki niso bile uporabljene v 

empirični raziskavi); 

 eden izmed modelov ("self-ratings") je zelo subjektiven, predstavlja intuitivno obliko 

samoocenjevanja.  

 

M. Taras (2015) kritično obravnava tipologijo Brown in Harris (2013) in pravi, da gre v 

vseh primerih za samopregledovanje in da je to dejansko en model samoocenjevanja, ki bi 

lahko imel tri podkategorije, in sicer glede na to, s čim si učenec pri ocenjevanju 

kakovosti svojega izdelka pomaga. Procesi, ki potekajo pri tem samoocenjevanju, pa so 

enaki.  

5. tipologija (Taras, 2010): na osnovi vpliva, ki ga ima učenec v procesu 

samoocenjevanja 

M. Taras (2015) je tako predlagala tipologijo petih modelov samoocenjevanja: 

 samopregledovanje ("self-marking"): samoocenjevanje, pri katerem učenec pregleda 

in/ali oceni svoj izdelek tako, da primerja svoje odgovore/rešitve nalog s podanimi 

rešitvami in kriteriji/standardi za ocenjevanje; 

 model temeljev ("sound standard"): učitelj poda učencu opisnik s kriteriji in standardi 

ter primer dveh izdelkov, pri katerih je eden pod in drugi nad doseganjem opisanega 

srednje doseženega standarda. Prek diskusije o oceni teh dveh izdelkov učitelj doseže, 

da učenec razume kriterije in standarde in to znanje uporabi pri ocenjevanju svojega 

izdelka; 

 model standardov ("standard self-assessment"): učenec oceni svoj izdelek na osnovi 

podanih kriterijev, učitelj poda učencu povratno informacijo o oceni izdelka in 

učenčevi samooceni izdelka. Učenec na osnovi povratne informacije popravi izdelek 

in ga še enkrat odda; 

 model samoocenjevanja z integrirano učiteljevo povratno informacijo ("self-

assessment model with integrated peer and tutor feedback"): učenec najprej 

samooceni svoj izdelek in nato prejme povratno informacijo učitelja ter dveh 

sošolcev. Povratna informacija je minimalna in učenca spodbudi k razumevanju ter 

iskanju napak v svojem izdelku. Učenec na osnovi povratne informacije popravi svoj 

izdelek; 

 model učne pogodbe ("learning contract design - LCD"): samoocenjevanje vključuje 

učno pogodbo, v kateri učenec avtonomno uravnava čas, kraj in način učenja. Oceni 

se na podlagi lastnih kriterijev in opisa njihove doseženosti, vendar pa pri tem 
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prejema sprotno povratno informacijo učitelja in vrstnikov, na katero se mora 

odzivati. Učenec je vsak teden seznanjen z učnimi cilji in naredi pregled njihovega 

doseganja. 

M. Taras (2010) modele samoocenjevanja klasificira od šibkih do močnih, glede na 

vlogo, ki jo ima učenec v tem modelu. Večjo vlogo kot ima učenec, močnejši je model 

samoocenjevanja. Vendar to ne pomeni, da šibki modeli samoocenjevanja niso 

pomembni.  Na sliki (Slika 11) so prikazani vsi modeli, ki jih opisuje M. Taras (2010). 

 

Slika 11. Tipologija modelov samoocenjevanja po M. Taras (2010) 

 
 

 

Vsi modeli, ki jih navaja M. Taras (2010), od učenca zahtevajo, da reflektirajo kriterije za 

dosego standardov na svojem izdelku in oblikujejo oceno, ki predstavlja kakovost 

njihovega izdelka. Razlikujejo se v stopnji učenčeve vključitve pri odločanju o kriterijih, 

standardih in oceni njihovega dela. Najbolj šibek model samoocenjevanja je 

samopregledovanje, vendar tudi ta model lahko naredimo močnejši, če na primer učence 

razdelimo v skupine, v katerih morajo najprej pripraviti model rešitev nalog za 

pregledovanje in nato po tej shemi oceniti izdelek nekoga iz druge skupine.  

 

Panadero, Brown in Strijbos (2015) navajajo nekaj slabosti opisane tipologije: 

 nekatere modele je težko razlikovati (npr. "sound standard" in "standard model");  

 moč in transparentnost nista obravnavani pri vsakem modelu. 

Panadero, Brown in Strijbos (2010) pravijo, da vseh pet tipologij odraža različna 

razumevanja samoocenjevanja, zasnovana na moči, transparentnosti, uporabi in 

prisotnosti kriterijev ocenjevanja, psiholoških procesov in implikacij, udeleženosti 

učencev, namenov samoocenjevanja, samoocenjevalnih metod in podpore pri poučevanju. 

Med opisanimi tipologijami so tudi določena neskladja oz. nasprotja (uporaba enakih 

imen za različne opise samoocenjevanja, uporaba različnih imen za enake načine 

samoocenjevanja). Vse to je posledica dejstva, da samoocenjevanje ni enodimenzionalen 

močni modeli 

• Tarasov model 

• LCD model 

srednje močni 
modeli 

• Model standardov 
(standard model) 

šibki modeli 

•Samopregledovanje (self-
marking) 

•Model temeljev (sound 
standard) 
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konstrukt. Nanj vpliva več različnih dejavnikov (namen samoocenjevanja, vključenost 

kriterijev, čas izvajanja - med ali po učenju/poučevanju, učenčeva pričakovanja o tipu in 

namenu samoocenjevanja). 

V tipologijah je zelo nejasno, kaj predstavlja standardno samoocenjevanje, saj so 

opredelitve različne. Panadero, Tapia in Huertas (2012) so oblikovali tipologijo, kjer 

standardno samoocenjevanje pomeni učenčevo oblikovanje samoocene brez jasno 

postavljenih kriterijev, medtem ko M. Taras (2010) nekoliko natančneje razčleni omenjen 

model (na več korakov v procesu samoocenjevanja). 

Tipologije modelov samoocenjevanja prikazujejo različna pojmovanja in prakse glede na 

to, kako proces samoocenjevanja pri pouku poteka. Učitelji lahko pri tem uporabljajo 

različne tehnike, s pomočjo katerih proces samoocenjevanja formalno oz. načrtno 

integrirajo v učni proces.  

6.2 TEHNIKE SAMOOCENJEVANJA ZNANJA 

Harris in Brown (2013) pravita, da se obstoječe tehnike samoocenjevanja med seboj 

razlikujejo tako v načinu kot tudi v zahtevnosti izvedbe. Tehnike variirajo od enostavnih 

vrednotenj zaupanja v lastno razumevanje (dvig/spust prstov, semaforji),  ali popravljanje 

izdelkov z uporabo rešitev, do kompleksnih ocen in utemeljevanj z uporabo ocenjevalnih 

rubrik in podobno. Učenci se z uporabo zahtevnejših tehnik, kjer morajo svoje ocene 

utemeljiti ali uporabiti kriterije ocenjevanja, več naučijo (Gielen idr., 2010). 

P. Keeley in C. R. Tobey (2011) sta predstavili 75 različnih tehnik formativnega 

preverjanja znanja, ki jih učitelji lahko vključijo v pouk matematike. Med njimi so tudi 

tehnike, ki so namenjene samoocenjevanju učenčevega znanja. Tehnike smo razvrstili v 3 

skupine: 

 tehnike samoocenjevanja s kvantitivno samooceno znanja (ocenjevalna lestvica); 

 tehnike samoocenjevanja s kvalitativno samooceno znanja; 

 tehnike samoocenjevanja s pregledovanjem izdelkov in povratno informacijo. 

Seznam in opis tehnik natančneje podajamo v prilogi (Priloga 16). Za izvedbo so najmanj 

zahtevne tehnike, pri katerih učenec oceni stopnjo razumevanja učne vsebine, uspešnosti 

reševanja naloge, navodil in podobno na ocenjevalni lestvici (tehnike samoocenjevanja s 

kvantitativno samooceno znanja). Ocenjevalne lestvice so pri tem predstavljene na 

različne načine: z uporabo semaforjev ("traffic lights"; "traffic light cups"; "traffic light 

dots") ali prstov na dlani ("fist to five"; "thumbs up, thumbs down"). 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

69 

 

P. Keeley in C. R. Tobey (2011) opisujeta tudi primer tehnike za samooceno poznavanja 

matematičnih terminov ("terminology inventory probe" - TIP). Primer uporabe te tehnike 

je prikazan v preglednici (Tabela 7).  

Tabela 7. Primer uporabe TIP (Keeley in Tobey, 2011, str. 182) 

Tangenta 

 nikoli še nisem slišal za ta pojem 

 slišal sem že za ta pojem, vendar ne vem, kaj 

pomeni 

 imam nekaj idej, kaj ta pojem pomeni 

 vem, kaj pojem predstavlja in ga znam 

razložiti 

Sekanta 

 nikoli še nisem slišal za ta pojem 

 slišal sem že za ta pojem, vendar ne vem, kaj 

pomeni 

 imam nekaj idej, kaj ta pojem pomeni 

 vem, kaj pojem predstavlja in ga znam razložiti 

Tetiva 

 nikoli še nisem slišal za ta pojem 

 slišal sem že za ta pojem, vendar ne vem, kaj 

pomeni 

 imam nekaj idej, kaj ta pojem pomeni 

 vem, kaj pojem predstavlja in ga znam 

razložiti 

Mimobežnica 

 nikoli še nisem slišal za ta pojem 

 slišal sem že za ta pojem, vendar ne vem, kaj 

pomeni 

 imam nekaj idej, kaj ta pojem pomeni 

 vem, kaj pojem predstavlja in ga znam razložiti 

 

Poleg tehnik za samooceno stopnje razumevanja na ocenjevalni lestvici je nekaj tehnik, 

namenjenih ozaveščanju učencev o tem, kaj se učijo (npr. deset-dva - "ten-two", 

triminutni odmor - "three-minute pause", učenčevo vrednotenje doseganja učnih ciljev -

"student evaluation of learning gains", kaj delam in zakaj... - "what are you doing and 

why"...). Tehnike so večinoma nekoliko zahtevnejše, saj od učencev zahtevajo 

prepoznavanje in ubeseditev učnih ciljev in s tem tudi uporabo matematične 

terminologije. Učenci oblikujejo kvalitativno samooceno znanja, kot je prikazano na sliki 

(Slika 12).  
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Slika 12. Primer lista za tehniko "3-2-1" (Keeley in Tobey, 2011, str. 195)  

3 nove stvari, ki sem se jih naučil/(3 stvari, ki jih vedno znam): 

1. 

2. 

3. 

2 stvari, ki mi še delata težave: 

1. 

2. 

1 stvar, ki mi bo pomagala, ko ne bom znal ... 

1. 

 

N. Platiše (2001) tudi navaja nekaj načinov/tehnik, s katerimi lahko učitelj spodbuja pri 

učencih samoocenjevanje s kvalitativno samooceno: 

 

 strip (učenec v oblaček napiše sestavek o svojem delu); 

 nedokončane povedi (danes je bilo najtežje ....; še nikoli prej nisem delal ....); 

 miselni vzorec (ključne besede so povedi, ki se nanašajo na učenčevo delo); 

 individualna refleksija (npr. učenec napiše ob koncu ure 3 stvari, ki si jih je tisti dan 

najbolj zapomnil); 

 refleksija v parih (učenci se v paru pogovorijo, kaj so delali, kaj jim je bilo težko, kaj 

jim je šlo dobro); 

 "klic na pomoč" (učenci na listke napišejo, kje potrebujejo pomoč, in jih obesijo na 

oglasno desko); 

 portfolio (učenci tedensko izberejo izdelke, ki odražajo njihove dosežke, in 

utemeljijo, zakaj so jih izbrali, s katerimi elementi pri izdelku so zadovoljni, kaj bi še 

lahko izboljšali); 

 izražanje refleksije po reševanju neke naloge:  

 učenec odgovori na vprašanja: Ali sem s svojim delom zadovoljen? Kaj mi je šlo 

najbolje? Kje imam še težave? Kako jih bom odpravil? 

 učenec analitično ovrednoti svoj izdelek: analizira, kako je prišel do rešitev, tako 

da izpolni preglednico (Tabela 8), ki ponazarja možno stopnjo doseganja ciljev pri 

posamezni nalogi. 
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Tabela 8. Tabela za analitično vrednotenje (izražanje refleksije po reševanju neke naloge) (Platiše, 2001, 

str. 105) 

Naloga Potreboval/-a sem 

pomoč. 

Nisem potreboval/-a 

pomoči. 

Pomagal/-a sem 

drugim. 

Navodila naloge sem 

razumel/-a. 

   

Vedel/-a sem, kako 

bom nalogo rešil/-a. 

   

Nalogo sem uspešno 

rešil/-a. 

   

 

Nekaj izmed tehnik za razvijanje učenčeve spretnosti samoocenjevanja pa je 

osredotočenih na pregledovanje učenčevih izdelkov in podajanje povratne informacije 

(npr. sodelovalno popravljanje z namigi - "CCC: Collaborative clued corrections", ocena 

s komentarji - "Comments-only marking", vnaprejšnja povratna informacija - "Feedback 

to feed-forward"...). Primer ene izmed tehnik podajamo v preglednici (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Primer lista za tehniko vnaprejšnja povratna informacija - "Feedback to feed-forward" (Keeley in 

Tobey, 2011, str. 91) 

Kako bom povratno informacijo uporabil pri 

pregledu svojega izdelka? 

1. Kaj mi povratna informacija pove? 

 

2. Pri svojem izdelku želim popraviti (seznam 

stvari, ki jih želim popraviti): 

 

3. Kaj pri povratni informaciji ne razumem 

(napiši in nato vprašaj osebo, ki ti je podala 

povratno informacijo, da ti jo bolj jasno 

razloži). 

Kako mi bo ta povratna informacija pomagala 

izboljšati moj naslednji izdelek? 

1. Del povratne informacije, ki ga lahko uporabim, 

ko bom reševal naslednjo nalogo, je … 

 

2. Povratno informacijo si bom zapomnil, ko bom 

reševal naslednjo nalogo s tem, da bom …  

 

 

N. Platiše (2001) tudi navaja nekaj načinov/tehnik, s katerimi lahko učitelj spodbuja pri 

učencih samoocenjevanje s pregledovanjem izdelkov: 

 

 primerjalno komentiranje lastnih izdelkov (učenec primerja svoj slabši izdelek z 

boljšim in ugotovi, v čem je drugi boljši, katere napake je odpravil, kako jih je 

odpravil ...); 

 skupno pregledovanje izdelkov (učenci ob svojem izdelku in izdelku učencev jasno 

povedo, kaj je dobro in kaj ni dobro narejeno). 

 

Zaradi pomembne vloge, ki jo ima samoocenjevanje v učnem procesu, je smiselno, da 

pogledamo, kako lahko učitelj učencu pomaga razvijati spretnost samoocenjevanja. 
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7 POUČEVANJE SAMOOCENJEVANJA 

P. Broadfoot (1994) omenja kot bistveno značilnost nove paradigme preverjanja in 

ocenjevanja to, da postaja glavni cilj učenje samo in ne merjenje rezultatov. V tem 

procesu naj bi bili učenci odgovorni za vse etape, tj. načrtovanje, organizacijo, izvedbo in 

evalvacijo. Učitelj ima pri tem pomembno vlogo pri vodenju in podpori učencev pri 

učenju ter pri razvijanju spretnosti samoocenjevanja (Black idr., 2003; Brown in Harris, 

2014; Panadero in Tapia, 2013; Razdevšek Pučko, 1994). Samoocenjevanje je torej 

učenčeva sposobnost/spretnost, ki jo lahko s časom, vajo in ustreznimi dejavnostmi 

izboljšamo (Black idr., 2003; Brown in Harris, 2014), ali kot pravi B. McDonald (2010), 

samoocenjevanje je proces, ki ga je treba učence naučiti. Tudi Scott (2000, v Kean, 2014) 

trdi, da je učence treba eksplicitno naučiti, kako misliti o svojem mišljenju, kar je kritičen 

del procesa samoocenjevanja. Pravi tudi, da če že mlajše učence eksplicitno naučimo 

samoocenjevanja, postane to del njihovega metakognitivnega mišljenja, ko so starejši. 

Pomembno je tudi vedeti, da lahko dejavnosti samoocenjevanja enostavno vključimo v 

vsakodnevne interakcije med učiteljem in učenci (Towler in Broadfoot, 1992). 

Samoocenjevanje postane del učnega procesa.  

 

Van Kraayenoord in Paris (1997) pravita, da je pri poučevanju samoocenjevanja treba 

upoštevati tudi, da samoocenjevanje ne poteka kot individualen in izoliran proces ali 

dejavnost, ampak v interakciji z drugimi. Otroci, predvsem mlajši, namreč potrebujejo 

podporo drugih, da vedo, kaj so se naučili in kako. Tako kot njihov občutek znanja o sebi, 

vpliva, kako ocenjujejo svoje učne dosežke, prav tako na njihovo mišljenje vpliva 

povratna informacija, ki jo prejmejo od drugih (učitelja, vrstnikov). 

Pri razvijanju prakse samoocenjevanja v razredu je pomembno, da učitelj spodbuja 

učenčevo aktivnost. Če želi učitelj razumeti, kako učenec razvija znanje o lastnem znanju, 

mora učencu prisluhniti. Perry in Weinstein (1998, v Bourke, 2000) sta opazila, da se 

učence redko vpraša o tem, kaj so se naučili, čeprav nam o tem lahko veliko povedo. 

Učitelji tudi pogosto uporabljajo samoocenjevanje v šoli na zelo direktiven način, pri 

čemer so učenci bolj ali manj izključeni iz procesa (Bourke in Mentis, 2007). Wiliam 

(2011, v Semana in Santos, 2013) pravi, da razvoj samoocenjevanja pri učencih ni lahek 

in zahteva precej pogojev, ki pa jih učitelj lahko ustvari z izvajanjem praks formativnega 

preverjanja znanja. Če želi pri tem biti učinkovit, mora te dejavnosti tudi načrtovati. 

Učitelj mora torej premisliti, kdaj in kako samoocenjevanje vključiti v pouk (Brown in 

Harris, 2013).  

Če učitelji želijo učence naučiti samoocenjevanja, morajo poznati različne pogoje, ki 

spodbujajo samoocenjevanje, modele samoocenjevanja in orodja, ki jih pri tem lahko 

učencem ponudijo za razvijanje spretnosti samoocenjevanja. 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

73 

 

7.1 POGOJI UČINKOVITEGA POUČEVANJA SAMOOCENJEVANJA 

Več avtorjev navaja nekaj pomembnih pogojev, ki jih je v razredu smiselno zagotoviti, če 

želimo, da je poučevanje samoocenjevanja znanja učinkovito. Učitelj naj bi: 

 ozaveščal učence o vrednosti oz. namenu samoocenjevanja (Earl, 2013; Goodrich, 

1996, v Andrade in Valtcheva, 2009; Panadero in Tapia, 2013); 

 podal učencem jasne učne cilje (Black in Wiliam, 1998; Bourke, 2000; Tan, 2008; 

van der Meer, 2012); 

 učencem nudil dostop do jasnih kriterijev, na katerih je zasnovano ocenjevanje 

(Brown in Harris, 2013; Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013; Goodrich, 1996, v Andrade 

in Valtcheva,  2009; Platiše, 2001; Semana in Santos, 2013; van der Meer, 2012); 

 podajal jasne in eksplicitne standarde, ki se jih učenci zavedajo in jih razumejo; 

 spodbujal učence, da razvijajo lastne standarde (Bourke, 2000); 

 razvijal pri učencih mehanizme samoizpraševanja (Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013); 

 podal učencem specifično nalogo, na osnovi katere se učenec samooceni (Goodrich, 

1996, v Andrade in Valtcheva, 2009; Panadero in Tapia, 2013); 

 samoocenjevanje modeliral (Bourke, 2000; Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013; 

Goodrich, 1996, v Andrade in Valtcheva, 2009; Panadero in Tapia, 2013; van der 

Meer, 2012); 

 samoocenjevanje poučeval neposredno in nudil učencem pomoč pri samoocenjevanju 

(Brown in Harris, 2013; Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013; Goodrich, 1996, v Andrade 

in Valtcheva, 2009; Panadero in Tapia, 2013); 

 omogočil učencem, da vadijo spretnost v samoocenjevanju (Black in Wiliam, 1998; 

Earl, 2013; Goodrich, 1996, v Andrade in Valtcheva, 2009; Panadero in Tapia, 2013); 

 zagotovil učencem dovolj časa za pregled izdelkov pri samoocenjevanju (Andrade, 

2010; Andrade in Valtcheva, 2009); 

 podal učencem namige, kdaj je samoocenjevanje primerno (Goodrich, 1996, v 

Andrade in Valtcheva, 2009; Panadero in  Tapia, 2013); 

 podal učenecem povratno informacijo na njihovo samooceno (Brown in Harris, 2013; 

Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013; Panadero in Tapia, 2013; Ross, 2006,  v Andrade in 

Valtcheva, 2009; van der Meer, 2012); 

 nudil učencem priložnosti pregledovanja in izboljšanja pri reševanju nalog (Goodrich, 

1996, v Andrade in Valtcheva, 2009; Panadero in Tapia, 2013); 

 spodbujal medvrstniško sodelovanje (Brown in Harris, 2013); 

 učenčevo samooceno uporabil v formativne namene in ne kot oceno pri predmetu 

(Andrade, 2010; Andrade in Valtcheva, 2009); 

 nudil učencem delno zasebnost pri samoocenjevanju (Andrade, 2010); 
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 ustvaril okolje, v katerem se bodo učenci počutili varne in bodo imeli podporo 

(Brown in Harris , 2013; Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013; Platiše, 2001); 

 točnost samoocene nagradil (Brown in Harris, 2013). 

 

Rolheiser (1996, v Ross in Starling, 2008) je oblikoval proces urjenja v samoocenjevanju, 

ki zajema štiri stopnje in vključuje tudi navedene pogoje nekaterih avtorjev: 

 

 1. stopnja: vključiti učence v oblikovanje kriterijev in standardov za ocenjevanje; 

 2. stopnja: naučiti učence, kako kriterije za samoocenjevanje uporabljati; 

 3. stopnja: podati učencem povratno informacijo na njihovo samooceno;  

 4. stopnja: pomagati učencem pri uporabi samoocene za nadaljnje načrtovanje učenja 

(postavljanje nadaljnjih učnih ciljev in strategij za njihovo doseganje). 

Tudi J. Coffey (2003) podaja nekaj predlogov, kako lahko učitelj vključi učence v proces 

samoocenjevanja znanja med vsakodnevnimi učnimi dejavnostmi: 

 

 učenci reflektirajo, kaj so se pri uri naučili, česa še ne razumejo in kaj lahko naredijo, 

da bodo razumeli; 

 učenci oblikujejo širšo (večjo) sliko o tem, kaj se učijo; 

 učenci sami preverijo svoje rešitve nalog; 

 učenci z učiteljem diskutirajo o vrednotenju svojih rešenih nalog (koliko točk bi dobili 

in zakaj). 

 

V procesu poučevanja samoocenjevanja bomo posebej izpostavili oblikovanje učnih 

ciljev, kriterijev in standardov ter modeliranje in vežbanje samoocenjevanja.  

 

7.1.1 Oblikovanje jasnih učnih ciljev, kriterijev in standardov 

Black in Wiliam (2010, v van der Meer, 2012) trdita, da če želimo doseči, da učenci 

realno samoocenijo lastno razumevanje učne vsebine, moramo najprej doseči, da 

razumejo, kaj se učijo oz. kaj naj bi znali. Suurtamm, Koch in Arden (2010) pomen 

poznavanja učnih ciljev poudarjajo pri pouku matematike, s tem ko pravijo, da pri pouku 

matematike ni pomembno le, da učenci znajo reševati naloge, ampak da tudi razumejo, 

kaj pravzaprav počnejo ter da znajo to tudi razložiti. Učitelj naj bi torej učencem jasno 

izrazil pričakovanja o znanju, ki vključuje jasno izražanje učnih ciljev, kriterijev in 

standardov ter nudenje zgledov. Tudi R. Bourke (2000) in J. Coffey (2003) sta v svoji 

raziskavi ugotovili, da so bili pri učenčevem samoocenjevanju pomemben dejavnik jasni 

in eksplicitno izraženi cilji, ki jih učenci razumejo. Opazili sta namreč, da se učenci v 
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razredu pogosto ne zavedajo (ne ozaveščajo) učnih ciljev, kriterijev in standardov, na 

osnovi katerih naj bi oblikovali samooceno. R. Bourke (2000) pravi, da se zato učenčevi 

učni cilji v raziskavi večkrat niso skladali s cilji, ki si jih je zastavil učitelj. Učenci, ki so 

si med naborom ciljev sami izbirali cilje, ki jih želijo doseči, so bili za učenje bolj 

motivirani in tudi manj odvisni od učiteljevega vodenja pri njihovem samoocenjevanju.  

 

Tudi Bruce (2001; v McMillan in Hearn, 2008) poudarja, da postavitev jasnih učnih ciljev 

pomaga učencem razumeti, kaj se morajo naučiti, in tudi oblikovati kriterije uspešnosti za 

doseganje teh ciljev.  

 

A. Woolfolk (2002) je predlagala nekaj strategij učenja, ki pomagajo učencu pri 

odločanju o tem, kaj je pomembno, zato naj jih učitelj poučuje: 

 oblikovanje povzetkov; 

 določanje bistvenih pojmov (selektivno podčrtovanje ključnih pojmov, zapis pojma z 

lastnimi besedami, navedba primerov); 

 uporabljati vizualne pripomočke za organizacijo informacij, podatkov: 

o izdelava miselnih vzorcev za grafično predstavitev medsebojnih odnosov in 

povezav; 

o izdelava grafičnih organizatorjev: Vennov diagram za grafično ponazoritev 

podobnosti in razlik; VŽN strategija (Kaj že vem o tej snovi? Kaj bi želela 

vedeti? Kaj sem se naučila?); primerjalna tabela; zaporedje dogodkov (zapis 

zaporedja dogodkov pri uporabi nekega algoritma učencu pomaga ugotoviti, 

katera so ključna znanja, ki jih mora za uspešno opravljeno nalogo izvesti). 

J. Coffey (2003) pravi, da so v vsakem razredu kriteriji kakovostnega dela učencem na 

nek način izraženi (implicitno ali eksplicitno). Meyer (2005) navaja nekaj predlogov, 

kako lahko učitelj pomaga učencem, da razumejo njegova pričakovanja (kriterije in 

standarde): 

 z učenci razpravlja o pričakovanih dosežkih; 

 razumljivo, sprotno in diferencirano poda učencem povratne informacije o njihovih 

dosežkih; 

 učence med poukom seznanja z zahtevnostjo nalog; 

 preverja učenčeve dosežke na različne načine; 

 učenci povratne informacije uporabijo za popravljanje, da se približajo pričakovanim 

dosežkom; 

 učenci podajajo lastne predloge za preverjanje dosežkov. 
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Pri pregledu literature smo tudi ugotovili, da obstajajo štirje različni tipi učne pomoči pri 

poučevanju samoocenjevanja. Razlikujejo se v tem, ali so učiteljevi kriteriji za 

ocenjevanje učencu izraženi ali ne in tudi kako. 

Prvi način samoocenjevanja je samoocenjevanje brez eksplicitno podanih specifičnih 

kriterijev za samoocenjevanje. Ta način temelji na tem, da si učenec po končanem 

izdelku, nalogi poda oceno za lastno delo, brez da bi mu učitelj eksplicitno podal kriterije 

za ocenjevanje.  

Panadero in Tapia (2013, str. 563) podajata primer učiteljevega slabega vpliva na 

učenčevo samoocenjevanje: 

"Predstavljajte si, da učenec prvič rešuje račun pisnega deljenja. Pri tem upošteva 

korake deljenja, kot mu jih je predstavil učitelj. Ko pride do rešitve, nalogo pokaže 

učitelju, da jo pregleda. Učitelj nalogo pregleda in sporoči učencu, da je rešil narobe ter 

mu pove pravilno rešitev brez dodatne razlage." 

V tem primeru učenec ni mogel ponotranjiti učiteljevih kriterijev in standardov, ki bi mu 

pomagali, da bi lahko sam ocenil svoje delo. Učenec tako še vedno ostaja odvisen od 

učiteljevega preverjanja naloge in njegove povratne informacije o tem, kako uspešen je 

bil pri reševanju naloge, ali pa uporabi svoje notranje kriterije, ki pa ga lahko privedejo 

do nerealne samoocene.   

Primer, kjer učitelj pomaga učencu razvijati spretnost samoocenjevanja, je razviden iz 

naslednjega dogodka (Panadero in Tapia, 2013, str. 563): 

"Ko učenec reši nalogo in prosi učitelja, da mu jo pregleda, mu učitelj poda list, na 

katerem ima rešeno podobno nalogo po korakih. Učenec nato primerja svoj postopek 

reševanja z rešenim zgledom in se na tej osnovi odloči, ali mora še kaj popraviti." 

V tem primeru je učenec svoje reševanje naloge primerjal z modelom, zaznal napako in jo 

popravil, da je prišel do pravilne rešitve. Kriteriji so bili učencu podani implicitno v 

modelu, zato jih je moral učenec sam razbrati. Učitelj je s tem načinom učenca učil, kako 

ocenit svoj izdelek. 

Žal vsi učenci niso zmožni samooceniti svojega dela na ta način, zato je pomembno, da 

učitelj učence eksplicitno uči samoocenjevanja. Pri tem lahko uporablja različne načine: 

razlago, opazovanje drugih pri samoocenjevanju, posnemanje, različne dejavnosti v 

skupinah ipd. Cilj vseh teh intervencij je, da učitelj učencem na nek način posreduje 

modele samoocenjevanja, ki jih nato lahko učenci uporabijo (Panadero in Tapia, 2013).   
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Drugi način samoocenjevanja je samoocenjevanje z eksplicitno podanimi specifičnimi 

kriteriji, ki so integrirani v vsakodnevne učne dejavnosti. Učenec jih mora razbrati iz 

pogovora z učiteljem, razlage, opazovanja modela, ki izraža kriterije in podobno.  

J. Coffey (2003), ki je v svoji raziskavi vpeljevala prakso samoocenjevanja v pouk 

naravoslovja, je učiteljem predlagala podajanje kriterijev kakovostnega dela/izdelka prek 

razredne diskusije. Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so tako med vsakodnevnimi 

dejavnostmi večkrat spodbujali pri učencih pogovor o kakovosti nekega 

izdelka/ustreznosti rešitve neke naloge in pri tem izpostavljali ključne kriterije za 

ocenjevanje izdelka/naloge.  

Tudi B. McDonald (2009) podaja primer, kako lahko učitelj konstruira kriterije skupaj z 

učenci. Pri pouku matematike lahko učitelj poda učencem nalogo in na tablo napiše 3 

rešitve. Učenci morajo diskutirati o treh značilnostih pravilne rešitve naloge. Na ta način 

skupaj z učiteljem razjasnijo kriterije uspešnosti pri neki nalogi. B. McDonald (2009) 

pravi, da je potem tudi pomembno, da utemeljijo, zakaj so izbrani kriteriji primerni (oz. 

razložijo, zakaj je bila neka značilnost naloge izbrana za oceno najboljšega odgovora).  

Poleg dejavnosti, pri katerih učitelji učencem verbalno izrazijo kriterije, obstajajo tudi 

orodja za samoocenjevanje, ki naredijo učne cilje, kriterije in standarde za 

samoocenjevanje izdelka učencu še bolj vidne.  To so rubrike in skripte. 

Tretji način samoocenjevanja je tako samoocenjevanje s pomočjo rubrik. Četrti način 

samoocenjevanja predstavlja uporabo skript. 

Rubrike 

Egodawatte (2010) pravi, da so ocenjevalne rubrike lahko uporabljene kot: 

 

 učno orodje za učence - učenec identificira svoja močna področja in primanjkljaje v 

znanju (samoocenjevanje znanja);  

 orodje poučevanja - učitelj lažje identificira, kaj mora v prihodnje pri svojem 

poučevanju spremeniti;  

 učiteljevo orodje za ocenjevanje učenčevega znanja. 

Tudi več drugih avtorjev pravi, da so rubrike orodje za samoocenjevanje (Andrade, 2000; 

Arter in Chappuis, 2007; Goodrich, 1997). Rubrike so izdelane v obliki preglednice, ki 

vsebuje: 

 

 seznam kriterijev za ocenjevanje pomembnih učnih ciljev naloge; 

 lestvico za oceno stopnje doseženosti teh kriterijev; 
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 opis posamezne stopnje za oceno doseganja izbranega kriterija (standard).  

 

Meier, Rich in Cady (2006) so oblikovali analitično ocenjevalno rubriko za reševanje 

(ne)rutinskih matematičnih nalog (Tabela 10). Rubrika je zasnovana na osnovi rubrike S. 

Lane (1993) in vsebuje naslednje kriterije:  

 

 matematično znanje (vključuje pravilnost uporabe terminologije in matematično 

natančnost, pravilno izvajanje postopkov); 

 strateško znanje (identifikacija pomembnih delov matematičnega problema); 

 razlaga (opis narejenega in utemeljitev uporabljenih strategij).  
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Tabela 10. Analitična ocenjevalna rubrika za ocenjevanje reševanja matematičnih problemov (Meier, Rich 

in Cady, 2006, str. 95) 

Št. 

točk 

Matematično znanje Strateško znanje Razlaga 

4 Učenec dobi pravilen 

odgovor, vsi izračuni so 

pravilni. Pravilna uporaba 

mat. terminov. 

Učenec najde vse pomembne 

dele za reševanje 

matematičnega problema in 

ve, kako so med seboj 

povezani. 

Učenec pokaže vse korake 

reševanja matematičnega 

problema. 

Učenec razloži izračune, ki jih 

je naredil v mislih ali z 

žepnim računalom. 

Učenec jasno prikaže 

uporabljene modele, slike, 

diagrame ali izračune, ki so 

del načrta reševanja mat. 

problema. 

Učenec napiše, kaj je naredil 

in zakaj.  

Učenec razloži uporabo risb, 

diagramov, če so bili 

uporabljeni. 

3 Učenec naredi manjše napake 

v izračunih in pravilno 

uporabi večino matematičnih 

terminov. 

Učenec najde večino 

pomembnih delov za 

reševanje matematičnega 

problema in njihovih povezav. 

Učenec pokaže jasen načrt 

reševanja in večino korakov 

za rešitev problema. 

Učenec večinoma razloži, kaj 

je naredil, vendar premalo 

pojasni zakaj. 

Učenec večinoma razloži 

uporabo risb, diagramov, če 

so bili uporabljeni. 

2 Učenec ve, kako rešiti 

posamezne dele 

matematičnega problema, a 

naredi nekaj večjih napak v 

izračunih  in dobi napačen 

odgovor. 

Učenec najde nekaj 

pomembnih delov za 

reševanje mat. problema in 

njihovih povez. 

Načrt za reševanje mat. 

problema ni jasen, učenec 

pokaže nekaj korakov 

reševanja. 

Učenec delno razloži, kaj je 

naredil ali zakaj je nekaj 

naredil (ne razloži obojega). 

1 Učenec poskuša rešiti nalogo, 

a problema ne razume. 

Učenec večinoma ne najde 

pomembnih delov za 

reševanje mat. problema in 

njihovih povezav. 

Načrt za reševanje ni smiseln, 

vključuje nepotrebne 

informacije. 

Učenec delno razloži, kaj je 

naredil in/ali zakaj, ampak se 

ne sklada z odgovorom.  Poda 

nejasen odgovor. 

0 Učenec ne poskuša rešiti 

naloge. 

Ni pokazana nobena strategija 

reševanja mat. problema. 

Ni napisane nobene razlage. 
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Tabela 11. Rubrika za ocenjevanje reševanja matematičnih problemskih nalog (Egodawatte, 2010, str. 84) 

Kriteriji Standardi uspešnosti Močna področja in/ali 

primanjkljaji 

Konceptualno 

razumevanje in 

povezave 

0 - ni konceptualnega razumevanja 

1 - ne pokaže skoraj nič razumevanja mat. 

pojmov in njihovih povezav 

2 - pokaže malo razumevanja mat. pojmov in 

njihovih povezav 

3 - pravilno uporabi večino mat. pojmov in 

pokaže razumevanje njihovih povezav 

4 - pravilno uporabi mat. pojme in pokaže 

popolno razumevanje njihovih povezav  

 

Strategije in 

utemeljevanje 

0 - ne pokaže načrta reševanja 

1 - pokaže načrt reševanja, ki ni smiseln in 

vsebuje preveč podatkov 

2 - pokaže nekaj pravilnih korakov načrta, 

ampak načrt ni jasen 

3 - pokaže jasen načrt reševanja in večino 

korakov, ki so potrebni za pravilno rešitev 

problema 

4 - pokaže jasen načrt reševanja s pravilnimi 

koraki, ki so potrebni za rešitev problema 

 

Izračuni 0  - ni izračunov 

1 - izračuni so, a večinoma napačni 

2 - večje napake v izračunih, ki privedejo do 

napačnih rezultatov 

3 - manjše napake v izračunih, ki privedejo 

do napačnih rezultatov 

4 - izračuni brez napak 

 

Verbalno izražanje 0 - ni napisane nobene razlage 

1 - podane so razlage, ki niso povezane z 

izračuni 

2 - podana je razlaga, kaj je bilo narejeno ali 

zakaj je bilo tako narejeno (ne pa oboje) 

3 - podana je razlaga, kaj je bilo narejeno in 

delno tudi zakaj je bilo tako narejeno 

4 - podana je razlaga, kaj je bilo narejeno in 

zakaj je bilo tako narejeno. 

 

G. Egodawatte (2010) je oblikovala instrument (analitično ocenjevalno rubriko) za 

samoocenjevanje učencev pri reševanju matematičnih problemskih nalog, ki je nekoliko 

prilagojen rubriki Meier, Rich in Cady (2006) (Tabela 11). V svoji raziskavi je ugotovila, 

da rubrike pomagajo učitelju analizirati in opisati učenčeve odgovore pri bolj 

kompleksnih nalogah ter določiti učenčevo stopnjo uspešnosti. Dodatne rubrike nudijo 

učencu bolj specifične kriterije, tako da učenec ve, kaj se od njega pričakuje in kaj mora 

vključevati popoln odgovor. Učenci lahko torej z uporabo rubrik ocenijo doseganje 

kriterijev, ki jih naloga preverja, na osnovi učiteljevih absolutnih standardov. Vendar pa 

G. Egodawatte (2010) pravi, da  rubrika sama po sebi ne pomaga učencem pri izboljšanju 

njihovega učenja, saj je učence treba najprej naučiti njene uporabe. Učenci morajo 

namreč zapisane kriterije v rubriki razumeti. J. Coffey (2003) zato predlaga, da se o 

kriterijih z učenci najprej pogovorimo. Prav tako je priporočljivo, da učenci dobijo 
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ocenjevalno rubriko že na začetku naloge (pred reševanjem), saj jim njihova uporaba pri 

reševanju naloge pomaga, da so usmerjeni k ustreznim učnim ciljem (Andrade in 

Valtcheva, 2009; Tapia in Panadero, 2010). Učitelj mora tako pri oblikovanju rubrike, ki 

je namenjena učenčevemu samoocenjevanju znanja, biti pozoren na to, da so v njej 

kriteriji in standardi zapisani tako, da jih učenec razume. V tem se rubrika, namenjena 

učenčevemu samoocenjevanju, razlikuje od rubrike, namenjene kot orodje učitelju pri 

ocenjevanju znanja.  

 

Ross, Gray in Rolheiser (2002) so izvedli raziskavo, v kateri so učitelji poučevali učence 

samoocenjevanja po modelu Rolheiser (1996, v Ross in Starling, 2008). V tem modelu 

mora učitelj vključiti učence v oblikovanje kriterijev ter jih naučiti njihove uporabe. Kot 

orodje za oblikovanje kriterijev pri samoocenjevanju reševanja matematičnih problemov 

so učitelji v raziskavi uporabili rubrike, ki so jih oblikovali skupaj z učenci. Rubrika je 

vključevala naslednje kriterije: razumevanje problema, izdelava načrta reševanja, 

reševanje problema po načrtu, preverjanje rešitev problema. Učenci so morali oceniti 

stopnjo doseganja posameznega kriterija na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici. 

 

Jonsson in Svingby (2007, v Tapia in Panadero, 2010) sta naredila metaanalizo, s katero 

sta želela ugotoviti učinek uporabe ocenjevalnih rubrik v procesu samoocenjevanja na 

učenčevo izboljšanje procesa učenja. Ugotovila sta, da večina raziskav ni pokazala 

pozitivnih učinkov njihove uporabe v procesu učenčevega učenja, medtem ko so kasnejše 

raziskave (Andrade, Du in Mycek, 2010; Andrade, Du in Wang, 2008) pokazale pozitivni 

učinek uporabe rubrik na učno uspešnost učencev. Pri matematiki je uporaba rubrik 

pozitivno vplivala na uspešnost učencev pri reševanju matematičnih problemov (Ross, 

Gray in Rolheiser, 2002).  

 

Tudi učitelji, ki so sodelovali v raziskavi H. Andrade, Du in Wang (2008), pravijo, da jim 

je uporaba rubrik pomagala pri: 

 

 razjasnitvi, kakšna imajo pričakovanja od učencev in delitvi namenov učenja in 

kriterijev z učenci; 

 spodbujanju refleksije; 

 njihovem razumevanju razlogov za učinkovitost njihovega poučevanja; 

 nudenju povratne informacije učencem za samoocenjevanje.  

 

Povratna informacija učencu je pri tem specifična, vezana na nalogo in doseganje učnih 

ciljev ter v skladu s tem tudi ocena izdelka (Andrade, 2000).  
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Tudi učencem se zdi, da jim uporaba rubrik pomaga pri razjasnitvi kriterijev uspešnosti, 

prav tako občutijo manj strahu, poveča se njihova samoučinkovitost ter izboljša učenje 

(Schafer, Swanson, Bene in Newberry, 2001, v Tapia in Panadero, 2010). 

Skripte 

Skripte so orodje za samoocenjevanje, ki sestojijo iz specifičnih vprašanj, ki so 

strukturirana po korakih, tako da učenec sledi reševanju naloge, kot bi jo rešil učitelj 

(učitelj kot model). Njihov namen je spodbuditi v učencu refleksijo na celoten proces 

reševanja naloge, saj so oblikovane tako, da analizirajo proces reševanja naloge od 

začetka do konca. Skripte pa lahko uporabimo tudi za analizo končne rešitve naloge 

(končnega izdelka). Kot primer si lahko predstavljamo, da učenec rešuje matematično 

problemsko nalogo. Učitelj mu na začetku poda vprašanja, ki naj si jih učenec pri 

reševanju naloge zastavi. Vprašanja v skripti vključujejo ključna znanja, ki jih mora 

učenec pri nalogi pokazati in tako učencu pomagajo tudi ugotoviti, ali nalogo razume. 

Primer takšne skripte za samospremljanje pri reševanju matematičnega problema podaja 

Montague (2007) (Tabela 12). 

Tabela 12. Skripta za samospremljanje pri reševanju matematičnega problema (Montague, 2007, str. 79) 

1. korak. Definiranje problema 

 Ali sem prebral in razdelal matematični problem?  

 Ali vem, kaj naloga od mene zahteva? Ali bi nalogo znal obnoviti?  

 Ali v nalogi nastopajo odvisne spremenljivke? Če da, kakšna je odvisnost med njimi? 

 Ali problem vsebuje navedbo pogoja Če....potem, ki poveže dve spremenljivki? 

2. korak. Organizacija podatkov v diagram odvisnosti 

 Ali sem napisal vse pravilne simbole, oznake spremenljivk? 

 Ali sem v diagramu pravilno napisal urejen par števil? 

 Ali sem napisal "?" za manjkajoče število? 

3. korak. Načrt reševanja 

 Ali sem pretvoril informacije v nalogi v matematični zapis/enačbo? 

4. korak. Reševanje problema 

 Ali sem ugotovil rešitev enačbe? 

 Ali sem napisal ustrezen odgovor? 

 Ali sem preveril, če je rešitev smiselna? 
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Tabela 13. Predlog uporabe učnega lista k skripti (Montague, 2007, str. 82) 

Učni cilj/namen naloge: 

Česa ne znam: 

Kaj znam: 

Znam povedati, kaj naloga od mene zahteva s svojimi besedami, znam narisati sliko: 

 

Vrsta matematičnega problema: 

Enačba: 

Reševanje enačbe: 

 

Rešitev: 

 

Primerjanje z učnim ciljem/namenom naloge: 

 

Preverjanje pravilnosti rešitve: 

 

Montague (2007) k tej skripti (Tabela 12) podaja predlog učnega lista (Tabela 13), kot naj 

bi ga dobil učenec ob reševanju nalog. 

Raziskave so pokazale, da ima uporaba skript pozitivne učinke na samoregulacijo učenja 

pri reševanju matematičnih problemov, še posebej pri otrocih z učnimi težavami 

(Montague, 2007). Učinkovitost skripte zavisi od kakovosti njene strukture in časa 

uporabe.  

 

Nudenje kriterijev znanja in standardov uspešnosti s pomočjo rubrik, modelov ali 

primerov dobrih izdelkov pomaga učencem bolje razumeti učiteljeva pričakovanja in 

zahteve učnih dosežkov. S tem učenci pričenjajo razumeti in ponotranjita korake, ki so 

potrebni za dosego učnih ciljev. Učenci pa so lahko aktivno vključeni tudi v ta del 

procesa samoocenjevanja, če kriterije oblikujejo skupaj z učiteljem. Tako rubrike kot 

samoocenjevalne skripte predstavljajo učinkovit način, kako pri učencih spodbujati 

samoocenjevanje. V nekaterih raziskavah (Panadero, Tapia in Huertas, 2012) so 

ugotovili, da je učinkovitost skript kot orodja za samoocenjevanje celo večja kot pri 

uporabi rubrik.  

Kot smo že izpostavili, za učinkovito poučevanje samoocenjevanja ni dovolj, da učencem 

ponudimo učne cilje, kriterije in standarde, ampak da jih tudi naučimo, kako jih uporabiti. 

Black in Wiliam (1998) pravita, da so učencu kriteriji najbolj razumljivi, če so mu 

predstavljeni v kontekstu konkretne naloge. Podobno velja tudi za učne cilje in standarde. 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

84 

 

Učitelj naj bi torej samoocenjevanje poučeval neposredno. Učencem naj bi pokazal, kako 

kriterije ocenjevanja uporabiti pri konkretni nalogi in jim podal povratno informacijo na 

njihovo samooceno. Pri tem učitelju pomaga, če se vpraša, česa se bo učenec z nalogo, ki 

jo bo rešil, naučil, kaj se želi on iz odgovorov/rešitev naloge naučiti, kako lahko te 

informacije uporabi in od česa so odvisne (Earl, 2013).  

7.1.2 Modeliranje in vadenje samoocenjevanja 

Ker predstavlja samoocenjevanje spretnost, ki se jo je mogoče naučiti, je za njeno 

pridobivanje pomembno tako modeliranje kot organizirano vadenje. R. Bourke (2000) je 

pri poučevanju samoocenjevanja še posebej izpostavila pomembno vlogo modeliranja 

"vedenja eksperta", ker ponuja učencem kriterije in standarde, na podlagi katerih se lahko 

ocenjujejo. O modeliranju je na nek način govoril že Vygotsky (1978), ko je predlagal, da 

se učenci lahko naučijo samospremljanja z opazovanjem drugih, ki se samospremljajo. 

Modeliranje samoocenjevanja poudarjata tudi Panadero in Tapia (2013). Kot model lahko 

služi učitelj ali učenec, prek glasnega razmišljanja, ko rešuje in ocenjuje neko nalogo, ali 

pa tudi izdelek, ki je že ovrednoten. Podobno menita tudi McMillan in Hearn (2008), ko 

pravita, da mora učitelj pri samoocenjevanju učencu prepustiti odgovornost 

samovrednotenja in ga pri tem voditi, tako da mu modelira postavljanje učnih ciljev, 

vrednotenje in reflektiranje. Učenec mora poleg opazovanja modela pri tem tudi sam 

vaditi samoocenjevanje (Earl, 2013). Naloga za samoocenjevanje mora biti specifična, 

kar pomeni, da morajo biti jasno definirani koraki reševanja. To tudi učencu pomaga pri 

samopregledovanju naloge. Montague (2007) pravi, da samopregledovanje naloge 

pomaga učencu pregledati in reflektirati svojo uspešnost pri reševanju naloge. S tem 

učenec ugotovi, ali je pot reševanja naloge ustrezna in pravilna ter ali je pri izvajanju 

postopkov naredil kakšno napako. Pri pregledu seveda izhaja iz poznanih kriterijev 

uspešnosti reševanja neke naloge. Pomaga si lahko tudi s strategijo Naredi, vprašaj, 

preveri ("Say, ask, check") (Montague, 2007). 

Montague (2007) predlaga uporabo te strategije pri samopregledovanju reševanja 

matematičnega problema predvsem za učno šibkejše učence. Primer uporabe je prikazan 

v preglednici (Tabela 14). Uporaba te strategije je narejena na modelu skripte za 

samospremljanje in samoocenjevanje pri reševanju matematičnih problemov, ki jo je 

predlagal Montague (2007). 
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Tabela 14.  Uporaba strategije Naredi, vprašaj, preveri ("Say, ask, check") pri reševanju matematičnega 

problema (Montague, 2007, str. 80) 

BRANJE (z razumevanjem) 

Naredi: Preberi matematično nalogo. Če je ne razumeš, jo preberi še enkrat. 

Vprašaj: Ali sem nalogo prebral, tako da jo razumem? 

Preveri: Preveri, ali razumeš nalogo tako, da jo boš znal rešiti. 

PARAFRAZIRANJE (obnovitev s svojimi besedami) 

Naredi: Podčrtaj si pomembne podatke. Obnovi nalogo s svojimi besedami. 

Vprašaj: Ali sem podčrtal vse pomembne podatke? Kaj naloga od mene zahteva? Kaj iščem? 

Preveri: Preveri, ali se podatki ujemajo z vprašanjem v nalogi. 

PREDSTAVITEV (uporaba risbe/diagrama) 

Naredi: Nariši si sliko, diagram. S sliko prikaži odnose med podatki v nalogi. 

Vprašaj: Ali se slika ujema s postavljenim problemom v nalogi? Ali sem prikazal odnose med podatki? 

Preveri: Preveri, ali se slika ujema s podatki v nalogi. 

NAČRTOVANJE (načrt za rešitev problema) 

Naredi: Odloči se, koliko korakov bo potrebnih za reševanje, katere računske operacije boš uporabil. 

Napiši matematične simbole za operacije (+, - ,   ,  ). 

Vprašaj: Če uporabim....kaj dobim? Če naredim...., kaj moram narediti naprej? Koliko korakov 

potrebujem, da nalogo rešim? 

Preveri: Preveri, ali je načrt smiseln. 

OCENA (oceni rešitev naloge) 

Naredi: Zaokroži števila, reši problem v mislih, napiši oceno/približek rešitve naloge. 

Vprašaj: Ali sem zaokrožil navzgor ali navzdol?  Ali sem oceno/približek rešitve napisal? 

Preveri: Preveri, ali si uporabil potrebne podatke. 

RAČUNANJE 

Naredi: Izračunaj in upoštevaj pravi vrstni red računskih operacij. 

Vprašaj: Kako se moj izračun ujema z oceno/približkom? Ali je moj izračun smiseln?  Ali je decimalna 

vejica na ustreznem mestu?  

Preveri: Preveri, ali je uporabljen pravilen vrstni red računskih operacij. 

PREVERJANJE (preveri, ali je vse pravilno) 

Naredi: Preveri načrt, da se prepričaš, če je pravi. Preveri izračune. 

Vprašaj: Sem preveril vsak korak? Sem preveril izračune? Je moja rešitev pravilna? 

Preveri: Preveri, če je vse pravilno. Če ni, se vrni nazaj. Prosi za pomoč, če je potrebno.  

 

Ko učenec pri samoocenjevanju ugotovi, da je naredil napako, mu je treba omogočiti, da 

ponovno pregleda in izboljša/popravi svoj izdelek. Tudi McMillan in Hearn (2008) 

pravita, da morajo potem ko učenci razumejo učne cilje, kriterije in standarde, dobiti 

priložnost, da vrednotijo svojo uspešnost in naredijo nadaljnji načrt za dosego ciljev. Pri 

tem pravita, da ima pomembno vlogo učenčeva refleksija, ki pomaga učencu razmisliti, 

kaj se je naučil in na katerih področjih je njegovo znanje še šibko. Če izhaja pri tem iz 
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nalog, ki jih je rešil, je pomembno, da učenec ve, katere učne cilje naloga preverja. Na tej 

osnovi si nato učenec postavi nove učne cilje in naredi načrt, kako jih bo dosegel. Pri 

treniranju učencev v samoocenjevanju je pomembno tudi, da učenci dobijo povratno 

informacijo na svojo samooceno, da se naučijo samooceno utemeljiti sošolcem in/ali 

učitelju ter da to oblikujejo v okolju, ki mu nudi občutek psihološke varnosti. 

 

7.1.3 Načrtnost in postopnost pri poučevanju samoocenjevanja 

Pri razvijanju učenčeve spretnosti samocenjevanja je poleg didaktičnega načela učne 

aktivnosti pomembno upoštevati tudi didaktična načela strukturiranosti in sistematičnosti 

ter učne diferenciacije in individualizacije (Blažič, Ivanuš-Grmek, Kramar, Strmčnik in 

Tancer, 2003). 

 

Brown in Harris (2014) sta izpostavila, da bi bilo treba oblikovati načrt oz. kurikulum za 

poučevanje samoocenjevanje, ki bi vključeval odgovore na naslednja vprašanja: 

 

 katere spretnosti samoocenjevanja naj bi učili; 

 kako si učenje posameznih spretnosti samoocenjevanja razvojno sledi, torej v 

kakšnem zaporedju jih učiti; 

 kako učiti spretnosti samoocenjevanja; 

 kateri so specifični učni cilji učenja samoocenjevanja učencev glede na starost in 

sposobnosti učencev; 

 kateri so ustrezni kriteriji za vrednotenje učenčeve kompetence samoocenjevanja; 

 kateri so primerni mehanizmi, s katerimi je učenčevo samoocenjevanje lahko 

vrednoteno. 

Oblikovan načrt za poučevanje samoocenjevanja bi bilo nato treba sistematično integrirati 

v obstoječe kurikulume različnih področij (oz. v učne načrte različnih predmetov). Brown 

in Harris (2014) pravita, da je nekaj samoocenjevanja v njih že vključenega, vendar 

premalo sistematično in formalizirano.  

Brown in Harris (2014) podajata nekaj odgovorov na vprašanja, ki naj bi bila zajeta v 

kurikulumu. Odgovarjata na vprašanje, kako si učenje samoocenjevanja razvojno sledi. 

Pravita, da je treba začeti najprej z enostavnimi, konkretnimi tehnikami samoocenjevanja, 

preden vpeljemo bolj kompleksne in abstraktne tehnike (vključujoč holistično, intuitivno 

ocenjevanje o vloženem trudu, zadovoljstvu ali kvaliteti dela). Ena izmed lažjih tehnik 

samoocenjevanja, kjer ni težko doseči realnosti učenčeve samoocene, je učenčeva ocena, 

koliko nalog bo pravilno rešil. Srednje zahtevna tehnika, ki zahteva malo več vodenja, je, 

če učenec kvaliteto svojega dela oceni s pomočjo eksplicitno izraženih učnih izidov 
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(model, učiteljevo vrednotenje, računalniška povratna informacija). Pri tem je primerno, 

da učenec svoje delo primerja s kriteriji in standardi, ki jih je postavil učitelj, ali spremlja 

svoj lastni napredek (na osnovi svojega predhodnega dela, koliko se je izboljšal). Brown 

in Harris (2014) pravita, da je pri tem manj primerno uporabljanje socialnih primerjav za 

oblikovanje samoocene. Na najzahtevnejši stopnji učenja samoocenjevanja učitelj 

učencem predstavi ocenjevalne rubrike. Učenci jih soustvarjajo skupaj z učiteljem.  

Vsekakor predstavlja vpeljava samoocenjevanja v pouk, podobno kot druge 

inovacije, za učitelje izziv kot tudi ovire, ki jih je treba premostiti.  

Ker imajo učenci različno razvite zmožnosti samoocenjevanja, je pri pouku pomembno 

upoštevati tudi didaktično načelo učne diferenciacije in individualizacije.  

Brown in Harris (2014) pravita, da lahko samoocenjevanja kot posameznikovo 

kompetenco, ki se jo da naučiti, opredelimo z različno stopnjo razvitosti. Tehnike 

samoocenjevanja bi bilo tako smiselno razvrstiti od tistih, ki so primerne za začetnike, do 

tistih, ki so primerne za eksperte (Rychen in Salganik, 2001).  Brown in Harris (2014) 

pravita, da lahko tudi Rolheiserjev (1996, v Ross in Starling, 2008) proces poučevanja 

samoocenjevanja v štirih korakih prilagodimo učenčevi stopnji razvitosti 

samoocenjevanja. Model smo povzeli in ga prikazali v preglednici (Tabela 15). 

Tabela 15. Shema poučevanja samoocenjevanja glede na stopnjo razvitosti samoocenjevanja pri učencu 

(Brown in Harris, 2014) 

Stopnja izvajanja Oblikovanje 

kriterijev 

Učenje učencev, 

kako kriterije 

uporabiti. 

Povratna 

informacija 

učencem o uporabi 

kriterijev. 

Postavljanje učnih 

ciljev in 

načrtovanje 

strategij za 

njihovo doseganje. 

Začetnik Učitelj poda 

učencem kriterije. 

Učitelj poda 

učencem primere 

uporabe kriterijev. 

Učitelj poda 

povratno 

informacijo. 

Učitelj določi 

učencu nadaljnje 

učne cilje in 

strategije za njihovo 

doseganje. 

Srednja stopnja Učitelj poda 

učencem seznam 

kriterijev, med 

katerimi učenec 

zbere ustrezne. 

Učitelj učencem 

opiše, kako naj 

kriterije uporabijo. 

Učitelj in učenec 

podata povratno 

informacijo.  

Učitelj poda učenci 

seznam učnih ciljev 

in strategij med 

katerimi učenec 

izbere. 

Popolna 

usposobljenost 

Učenec sam 

oblikuje kriterije. 

Učitelj 

modelira/prikaže, 

kako se kriteriji 

uporabijo. 

Učitelj vključi 

učenca v 

utemeljitev 

povratne 

informacije. 

Učenec načrtuje 

učne cilje in 

strategije za njihovo 

doseganje. 
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Rolheiser in Ross (2001) sta podala primer uporabe Rolheiserjevega modela:  

1. stopnja: učenci uporabijo tehniko viharjenja možganov za zbiranje idej o kriterijih za 

ocenjevanje njihovega dela. Sledi pogovor o ustreznosti posameznih kriterijev in izbira 

pravih kriterijev, ki jih zapišemo v jeziku, ki je otrokom blizu. Lahko izdelamo 

ocenjevalno rubriko. 

2. stopnja: učence naučimo, kako uporabiti te kriterije pri ocenjevanju svojega 

dela/izdelka. Učencem najprej pokažemo primere uporabe, učenci vadijo razvrščanje 

primerov glede na uporabljene kriterije.  

3. stopnja: učitelj učencem poda povratno informacijo na njihovo samooceno.  

Primerjamo samooceno z vrstniško ali učiteljevo oceno istega izdelka, izpostavimo 

podobnosti in razlike. 

4. stopnja: učitelj pomaga učencem razviti produktivne učne cilje in nadaljnje učne 

korake na osnovi samoocene dela.  Koraki pri tem so:  

 učenec opredeli svoja močna in šibka področja, izhajajoč iz konkretnih podatkov; 

 učenec oblikuje učne cilje; 

 učitelj vodi učenca k oblikovanju konkretnih dejanj za dosego teh ciljev; 

 učenec svoje cilje in načrt za dosego teh (konkretna dejanja) zabeleži. 

 

7.1.4 Primeri uporabe samoocenjevanja v razredu 

V tem razdelku predstavljamo nekaj primerov praks samoocenjevanja v razredu, ki so 

bile v raziskavah predstavljene kot interpretativne študije in nam nudijo vpogled v 

dejansko izvajanje različnih modelov, tehnik samoocenjevanja v razredu. 

1. PRIMER. Suurtamm, Koch  in Arden (2010) navajajo primer uporabe 

samoocenjevanja ena izmed učiteljic v Kanadi. Učiteljica uporabi pri skupinskem delu 

štiri barve. Vsaka skupina ima drugo barvo (zelena, rumena, oranžna, rdeča). Učenci se 

sami odločijo, v kateri skupini bodo delali, glede na samooceno stopnje pomoči, ki jo pri 

delu potrebujejo. Stopnjo pomoči označuje barva skupine. Če se pri samooceni stopnje 

pomoči zmotijo, lahko med delom skupino zamenjajo.  

 

V opisanem primeru učiteljica uporablja tehniko semaforjev, saj učenci na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici, ki je označena z barvami, ocenijo, kako razumejo obravnavano snov, 

in se ta tej osnovi razvrstijo v ustrezno skupino za skupinsko delo. 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

89 

 

2. PRIMER. Pri drugi učiteljici večkrat pri pouku izvajajo kvize s klikerji. Po odgovorih 

se morajo učenci v parih pogovoriti, kateri odgovor bi bil pravilen in zakaj (Suurtamm, 

Koch  in Arden, 2010).  

 

3. PRIMER. Kasanen in Rȁty (2002) navajata primer samoocenjevanja pri pouku 

matematike. Učiteljica je v razredu pripravila točko preverjanja (miza, kamor so učenci 

hodili in si preverjali pravilnost rešenih nalog). Učiteljica je pri tem uporabila modificiran 

model samopregledovanja, saj učencem ni podala kriterijev oz. je bil kriterij le pravilnost 

rešitev. Učenci so pri tej dejavnosti uporabljali tudi svoj kriterij za samooceno uspešnosti, 

in sicer hitrost reševanja (opazovali so, kdo bo prvi prišel k točki pregledovanja). 

  

V drugem in tretjem primeru učenci uporabijo tehniko samoocenjevanja s 

pregledovanjem izdelkov. 

 

V. Stalings in C. Tascione (1996) tudi opisujeta svoj primer vključitve samoocenjevanja v 

pouk matematike. 

4. PRIMER (Stalings in Tascione, 1996). Učiteljica je učencem predstavila konceptualni 

okvir, ki je učencem pomagal, da so diskutirali o kriterijih, na osnovi katerih bodo 

ovrednotili svoje delo. Učenci so izrazili, kaj se jim zdi pomembno pri ocenjevanju 

njihovega izdelka in kaj mislijo, da upošteva učitelj, ko ocenjuje njihov izdelek. Učenci 

so določili naslednje kriterije: uporaba ustreznega postopka; razviden postopek reševanja 

naloge; urejeno in razločno napisan postopek ter rešitev naloge; pravilen odgovor; trud 

in/ali razumevanje.  

Učenci so večkrat morali samooceniti svoje naloge, ki so jih doma rešili. Čez čas so se 

njihove samoocene izboljšale. Učenci so začeli dajati več poudarka na kakovost svojega 

končnega izdelka, bolje so opisali vzroke napak, ki so jih naredili, veliko teh napak je bilo 

narejenih zaradi površnosti, učenčeve razlage napak so bile podane bolj jasno, pri 

samooceni so se začeli bolj sklicevati na kriterije. Učenci so čez čas začeli izvajati 

samoocenjevanje pri reševanju nalog, čeprav se to od njih ni zahtevalo. Učenci so tudi 

izboljšali svoje matematično izražanje.  

5. PRIMER (Stalings in Tascione, 1996). Prvi dan je učiteljica učencem predstavila, kako 

vrednotili svojo učno uspešnost in popravljati svoje naloge s pisanjem opisne analize 

napak.  Učenci so redno reflektirali svoje delo, tako da so pisali dnevnik, v katerem so 

podajali komentarje, kaj so razumeli in kaj jim še dela težave. Občasno so rešili 10-

minutni kviz ter po njem podali samooceno, ki je vključevala, kaj jim je bilo v kvizu 

lahko in pri katerih nalogah v kvizu so imeli težave. S tem so se učenci naučili, kako 

reflektirati svoje delo. Na testu jim je učiteljica obkrožila napake, učenci pa so morali 
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pojasniti, za kakšno napako gre. Učiteljica jim je podajala povratne informacije na 

njihovo samooceno.  

6. PRIMER. B. McDonald (2012) predstavi strategijo poučevanja, v katero vključi 

samoocenjevanje. Učenci so pri uri obravnavali preproste linearne enačbe. Učiteljica je z 

učenci vodila individualne pogovore. Učenci so v pogovoru z učiteljico morali podati 

razloge, zakaj so neko enačbo rešili tako, kot so jo. B. McDonald (2012) ponazori primer 

pogovora z eno izmed učenk, ki je enačbo rešila narobe. Učiteljica je učenki pokazala 

podoben primer v učbeniku, ki je bil pravilno rešen. Na tem primeru sta nato diskutirali, 

zakaj so učenkini razlogi napačni oz. zakaj jo privedejo do napačne rešitve. Učiteljica je 

na koncu pogovora povzela ključne ugotovitve. Prek pogovora je učenka spoznala ključne 

kriterije in/ali standarde za pravilno reševanje enačb ter jih uporabiti pri oblikovanju 

samoocene uspešnosti reševanja naloge (reševanje enačbe). Kriterije je morala oceniti s 

točkami od 0 do 2. Kriterija sta bila: 

 

 na obeh straneh enačbe je uporabljena ista računska operacija; 

 pravilnost rešitve enačbe je preverjena, tako da je rešitev vstavljena v neznanko v 

enačbi.  

 

Učiteljica je ugotovila, da ta proces samoocenjevanja, kot ga izvaja, pomaga učencem pri 

tem, da matematične koncepte ponotranjijo. Proces je sicer časovno zamuden, vendar 

pravi, da je vreden tega časa, saj dolgoročno gledano prinaša koristi k učenčevemu 

vseživljenjskemu učenju.  

 

7.2 IZZIVI IN OVIRE PRI VPELJAVI SAMOOCENJEVANJA V POUK  

Eden izmed največjih izzivov je delitev moči z učenci pri ocenjevanju znanja ter 

nadaljnjih korakih kot posledica ocenjevanja znanja. Učitelji imajo tudi močno 

zakoreninjena pojmovanja o svoji in učenčevi vlogi v učnem procesu, zato je 

spreminjanje takšnih prepričanj zelo težko in zahteva precej časa. Prav tako je poseben 

izziv čas. Učitelji potrebujejo kar nekaj časa, da ugotovijo, kako vključiti neko inovacijo 

v pouk, še posebej, ker že imajo natančno izoblikovana prepričanja o svoji in učenčevi 

vlogi v razredu. Prav tako učenci potrebujejo čas, da razumejo, kaj samoocenjevanje je, 

kako je povezano z učenjem in dodatno naučiti se samooceniti svoje delo (Rolheiser in 

Ross, 2001). Nekateri drugi avtorji opozarjajo še na nekaj ovir, ki se lahko pojavijo pri 

vpeljavi samoocenjevanja v pouk. 

Harris in Brown (2010) pravita, da čeprav ima vključevanje samoocenjevanja v pouk 

veliko prednosti, so nekatere raziskave prepoznale nekaj težav, ki se pri izvajanju 

samoocenjevanja pri pouku kažejo (npr. Ross, 2006). Ross (2006) je ugotovil, da učitelje 
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skrbi, da bodo učenci svoje delo precenili ali podcenili, da ocenjevanje vidijo bolj kot 

nalogo učitelja in ne njihovo ter da bodo zaradi strahu pred vrstniki pri samooceni lagali. 

Podobne dvome imajo tudi nekateri učenci. Menijo namreč, da nimajo dovolj razvitih 

spretnosti samoocenjevanja in ne zaupajo v lastne sposobnosti, da bi ocenili svojo 

uspešnost ali stopnjo razumevanja (Brown, Irving, Peterson in Hirschfeld, 2009; Brown, 

Peterson in Irving, 2009; Cassidy, 2007; Kirby in Downs, 2007; Leach, 2012; Peterson in 

Irving, 2008).   

Nekateri učenci imajo raje, da njihovo znanje ocenjujejo drugi (eksperti kot so učitelji) 

(Evans, McKenna in Oliver, 2005, v Leach, 2012), saj menijo, da je to naloga učitelja 

(Brown in Knight, 1994, v Leach, 2012). Hammonds (2013) in Bansal (2014) tako 

navajata, da se učenci pogosto poskušajo izogniti prevzemu odgovornosti za lastno učenje 

zaradi pomanjkanja motivacije in da to pogosto privede učenca do negativnih občutkov.  

 

Tudi več novozelandskih raziskav je ugotovilo, da so učenci skeptični do uporabe 

samoocenjevanja (Brown, Irving, Peterson in Hirschfeld, 2009; Peterson in Irving, 2008). 

Izgleda, da učenci zaznavajo, da je pomembno in veljavno le tisto ocenjevanje, ki je 

izvedeno s strani učiteljice (Bourke, 1996, v Harris in Brown, 2010; Brown idr., 2009; v 

Harris in Brown, 2010). 

 

Pri uporabi samoocenjevanja  mora učenec imeti tudi občutek varnosti, v razredu pa 

morajo biti dobri medosebni odnosi (Bansal, 2014; Brown, Irving, Peterson in Hirschfeld, 

2009; Brown, Peterson in Irving, 2009; Peterson in Irving, 2008). Če učitelj ne zagotovi 

ustrezne razredne klime, je samoocenjevanje težko učinkovito izvajati.  

 

Harris in Brown (2013) sta izpostavila še eno oviro, ki je vezana na to, da učenci pri 

učenju samoocenjevanja potrebujejo podporo in usmeritve učitelja. Posledično namreč to 

pomeni, da podporo potrebujejo tudi učitelji, ko učence učijo, saj se večinoma ne 

zavedajo kompleksnosti procesov, ki pri samoocenjevanju potekajo. Tudi Bansal (2014) 

na osnovi rezultatov svoje empirične raziskave ugotavlja, da učitelji le delno razumejo 

samoocenjevanje. Učitelji tako pogosto ne poznajo dovolj tehnik in psihološkega 

teoretičnega ozadja, ki ga je pri tem treba upoštevati. Podpora učiteljem pri vpeljavi praks 

samoocenjevanja je tako tudi pomanjkljiva, posledično pa učitelji le redko uporabljajo 

samoocenjevanje pri pouku. Podobne rezultate so pokazale tudi raziskave, ki so 

vključevale učitelje, ki v pouk vključujejo različne prakse formativnega preverjanja 

znanja (Brown in Harris, 2013).  Druga ovira, ki jo Hammonds (2013) in Bingham, 

Holbrook in Meyers (2010) navajajo, pa je, da mnogi učitelji menijo, da je izvajanje 

samoocenjevanja pri pouku časovno zamudno. 
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Rezultati raziskav pa tudi kažejo, da so učenci relativno slabi/netočni samoocenjevalci 

znanja (Brown in Harris, 2013; Leach, 2012; Ross, 2006; Topping, 2013).  

 

7.3 TOČNOST SAMOOCENJEVANJA 

Pomemben vidik kvalitete samoocenjevanja je točnost učenčevih samoocen. V tem 

razdelku bomo tako odgovorili na vprašanja, kako meriti točnost učenčevih samoocen, 

kako pomembne so točne samoocene znanja in kateri dejavniki vplivajo na točnost 

učenčevih samoocen. 

7.3.1 Merjenje točnosti učenčeve samoocene znanja 

Brown in Harris (2014) pravita, da realnosti samoocene ne moremo zagotoviti, če je ne 

primerjamo z neko drugo oceno (učiteljevo, vrstnikovo, od staršev).  

Točnost samoocen ugotavljamo tako, da: 

 primerjamo učenčevo samooceno z učiteljevo oceno; 

 primerjamo učenčevo samooceno in rezultate na testu znanja oz. uspešnost pri 

reševanju nalog. 

Falchikov in Boud (1989b) opozarjata na problem primerjave učenčeve ocene z 

učiteljevo, saj imajo učitelji omejen vpogled v učenčevo razumevanje učne vsebine. 

Pravita, da imajo učenci večji nabor informacij o lastnem znanju in da določene 

informacije učiteljem niso dostopne, zaradi česar primerjava ni najbolj smiselna. Prav 

tako imajo lahko učitelji in učenci različne predstave o tem, kaj je pomembno, da znajo. 

Na primer učenci ocenjujejo, koliko truda so vložili, učitelji pa izdelek, ki je rezultat tega 

vloženega truda.  

Nadalje so ugotovili, da so v raziskavah uporabljali različna merila za ugotavljanje 

točnosti učenčevih samoocen: 

 

 učenčeva samoocena skupnega števila točk pred in/ali po testu; 

 učenčeva samoocena zaznane kompetentnosti (npr. matematične kompetentnosti); 

 učenčeva samoocena, ali je naloga rešena pravilno/kako dobro je rešena naloga; 

 učenčeva samoocena o številu nalog, ki jih bo v določenem času uspel rešiti; 

 učenčeva samoocena razumevanja. 

 

Med raziskavami so torej razlike v tem, kaj učenci pri samoocenjevanju ocenjujejo. V 

nekaterih raziskavah morajo podati samooceno razumevanja (kot so jo zaznali) (na 
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primer: Le Rouzie, Ouchi in Zhou, 1999; Maki in Maki, 2002), v drugih učenci 

samooocenijo svojo uspešnost reševanja nalog – lahko preteklo ali napovejo prihodnjo 

(Chur-Hansen, 2000; Quinones, 1995). Nekateri avtorji (Chang, Liang, Chen, 2013; 

Fredriksson, Villalba in Taube, 2011; Leach, 2012) so točnost samoocen izrazili s 

koeficientom korelacijske povezanosti (Pearsonov korelacijski koeficient) med učenčevo 

samooceno in dejansko uspešnostjo pri reševanju nalog/učiteljevo oceno. Da je uporaba 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta za ugotavljanje povezanosti med učiteljevo 

oceno/dejansko uspešnostjo pri nalogah in učenčevo samooceno primerna statistična 

metoda, pravijo tudi nekateri drugi avtorji (Chang, 2002; Lenze, 2004).  

 

Boud, Lawson in Thompson (2013) so pri računanju točnosti samoocene za kriterij 

pristranskosti samoocene uporabili 3 % interval razlike med učiteljevo oceno in učenčevo 

samooceno. Učenci, ki so podali samooceno 3 % višjo od učiteljeve, so se precenjevali, 3 

% nižjo od učiteljeve, pa so se podcenjevali. Znotraj tega intervala pa so se učenci 

ocenjevali točno.  

 

Warner, Chen in Andrade (2012) in Wong (2016) so točnost samoocen ugotavljali tako, 

da so za posamezen kriterij v ocenjevalni rubriki ugotavljali statistično pomembnost 

razlik med povprečno uspešnostjo doseganja tega kriterija posamezne skupine učencev 

(glede na učno uspešnost) in povprečno vrednostjo samoocene uspešnosti doseganja tega 

kriterija (učenci so izpolnili ocenjevalne rubrike).  

 

Več avtorjev (Clauss in Geedey, 2010; Pajares in Miller, 1997; Tobias in Everson, 1996; 

Gama, 2004) je točnost samoocene ugotavljalo tako, da so izračunali absolutno vrednost 

razlike med učenčevo samooceno in dejansko uspešnostjo reševanja naloge. Pristranskost 

samoocenjevanja so izračunali kot razliko med učenčevo samooceno in dejansko 

uspešnostjo reševanja naloge. Učenci, ki so se podcenjevali, so dobili negativno vrednost 

pristranskosti samoocene. Pozitivno vrednost pristranskosti samoocene pa so dobili 

učenci, ki so se precenjevali. Vrednost 0 je pomenila, da se učenčeva samoocena 

popolnoma ujema z uspešnostjo reševanja naloge. Izračuni točnosti in pristranskosti 

samoocen so se med avtorji razlikovali v stopnji ocenjevalne lestvice in normiranju 

koeficientov.  
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Tobias in Everson (1996) sta bila prva, ki sta uporabila ta način računanja točnosti 

samoocen, in sicer na 2-stopenjski lestvici (bom pravilno rešil, ne bom pravilno rešil) sta 

primerjala učenčevo samooceno z uspešnostjo reševanja naloge (je pravilno rešil, ni 

pravilno rešil). Pri tem sta oblikovala 4 skupine točnosti samoocen: 

A. + + učenec napove, da bo rešil pravilno in pravilno reši 

B. - + učenec napove, da ne bo rešil pravilno, a pravilno reši 

C. + - učenec napove, da bo pravilno rešil nalogo, a pravilno reši 

D. - - učenec napove, da ne bo rešil pravilno in ne reši pravilno 

Skupini A in D predstavljata točno samooceno, skupini B in C pa napačno samooceno 

uspešnosti reševanja naloge.  

 

Dejanska uspešnost pri 

reševanju naloge 

Učenčeva samoocena uspešnosti reševanja naloge 

Znam rešiti. Ne znam rešiti. 

Pravilno reši. A ( + + )  B ( - + ) 

Napačno reši. C ( + - ) D ( - - ) 

 

Pri izračunu učenčeve točnosti samoocene reševanja nalog ("Knowledge Monitoring 

Accuracy" - KMA) sta Tobias in Everson (1996) uporabila naslednjo formulo: 

 

    
            

       
 

 

Pri tem črke A, B, C in D predstavljajo frekvenco posamezne pravilnosti samoocene pri 

nalogi.   

 

PRIMER: Učenec je rešil 10 nalog. Pri 7 nalogah se je pravilno ocenil, pri 3 nalogah pa 

napačno. 

KMA = (7-3):10 = 0,4. 

 

Vrednost točnosti samocene (KMA) je torej vedno med –1 in 1. Vrednost 1 doseže 

učenec, ki se pri vseh nalogah pravilno samooceni, vrednost –1 pa učenec, ki se pri vseh 

nalogah napačno samooceni. Negativne vrednosti KMA tako pomenijo, da se učenec 

večinoma napačno ocenjuje, pozitivne vrednosti pomenijo, da se učenec večinoma 

ocenjuje točno, vrednost 0 pa pomeni, da se učenec ocenjuje tako napačno kot točno v 

enakem številu primerov.  
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C. Gama (2004) je izhajala iz modela računanja točnosti samoocen, ki sta ga zasnovala 

Tobias in Everson (1996), in ga prilagodila za samoocenjevanje na 3-stopenjski 

ocenjevalni lestvici.  

 

Tabela 16. Računanje točnosti samoocen (Gama, 2004, str. 68) 

Dejanska uspešnost pri 

reševanju naloge 

Učenčeva samoocena uspešnosti reševanja naloge 

Znam rešiti. Ne znam rešiti. 

Pravilno reši. 1  –1 

Napačno reši. –1 1 

 

C. Gama (2004) je na osnovi formule Tobias in Everson (1996) točnosti samoocen 

dodelila vrednosti, kot je prikazano v preglednici (Tabela 16). 

Tabela 17. Računanje vrednosti KMA na 3-stopenjski lestvici (Gama, 2004, str. 70) 

Dejanska uspešnost 

pri reševanju naloge 

Učenčeva samoocena uspešnosti reševanja naloge 

Ne znam rešiti. Delno znam rešiti. Znam rešiti. 

Napačno reši. 1 –0,5 –1 

Delno pravilno reši. –0,5 1 –0,5 

Pravilno reši. –1 –0,5 1 

 

Na 3-stopenjski lestvici je C. Gama (2004) dodala vmesno vrednost 0,5, kar poveča 

občutljivost merjenja točnosti samoocene.  Matrika z vrednostmi za računanje KMA na 3-

stopenjski lestvici je prikazana v preglednici (Tabela 17). 

 

Tabela 18. Razvrščanje učencev v skupine glede na vrednosti KMA (Gama, 2004, str. 70) 

KMA vrednost Skupina Interpretacija 

             Nizek KMA Učenec se v večini primerov ne oceni točno. 

              Povprečen KMA Učenec se včasih oceni točno, a večkrat naredi delno 

napačno ali popolnoma napačno samooceno. 

        Visok KMA Učenec se v večini primerov oceni točno. 

 

C. Gama (2004) je nato glede na vrednost KMA klasificirala učence v 3 skupine (Tabela 

18). 
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Tabela 19. Vrednosti KMB za določanje pristranskosti samoocen (Gama, 2004, str. 71) 

Dejanska uspešnost 

pri reševanju naloge 

Učenčeva samoocena uspešnosti reševanja naloge 

Ne znam rešiti. Delno znam rešiti. Znam rešiti. 

Napačno reši. 0 0,5 1 

Delno pravilno reši. –0,5 0 0,5 

Pravilno reši. –1 –0,5 0 

Vrednost KMA pa nam ne pove, ali se učenec precenjuje ali podcenjuje, ampak samo, 

kako točno ocenjuje svojo uspešnost pri reševanju nalog. C. Gama (2004) je tako razvila 

še koeficient računanja pristranskosti samoocene (KMB) (Tabela 19). Ta nam bo povedal, 

ali se učenci v večini primerov ocenjujejo točno, ali se precenjujejo, podcenjujejo ali pa 

se ocenjujejo naključno. Tabela vrednosti za računanje KMB je prikazana v preglednici 

(Tabela 19).  Pri tem vrednost 0 dodelimo, kadar se učenec oceni popolnoma pravilno, 

vrednost 0,5, če njegova samoocena odstopa za 1 stopnjo na ocenjevalni lestvici, in 

vrednost 1, če njegova samoocena odstopa za 2 stopnji na ocenjevalni lestvici. Vrednosti 

so negativne, če se učenec ocenjuje pesimistično (napove, da ne bo rešil pravilno, a reši 

pravilno). 

 

Tabela 20. Razvrščanje učencev v skupine glede na vrednosti KMB (Gama, 2004) 

KMB vrednost Skupina Interpretacija 

Visok KMA Realistični 

ocenjevalci 

Učenec poda točno samooceno svojega znanja in ima 

visok KMA. 

           Optimistični 

ocenjevalci 

Učenec v večini primerov oceni, da bo nalogo uspešno 

rešil, a je ne reši.  

             Pesimistični 

ocenjevalci 

Učenec v večini primerov oceni, da naloge ne bo uspešno 

rešil, a jo reši.  

             Naključni 

ocenjevalci 

Učenec v enakem številu primerov  poda pesimistično in 

optimistično samooceno. 

 

C. Gama (2004) je nato glede na vrednost KMB klasificirala učence v 4 skupine (Tabela 

20). 

 

7.3.2 Pomembnost točnosti učenčeve samoocene znanja 

»Edini način, da se izboljšamo, je, da razvijemo sposobnost realnega ocenjevanja samega 

sebe. Če tega ne moremo narediti točno, kako lahko rečemo, da smo se izboljšali ali 

poslabšali.« (Pausch in Zaslow, 2008, str. 112).  
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Med raziskovalci obstaja različno prepričanje o pomembnosti točnosti samoocen učencev 

pri samoocenjevanju znanja. Brown in Harris (2014) pravita, da je uporabnost 

samoocenjevanja za sprejemanje nadaljnjih odločitev v procesu učenja odvisna od 

točnosti oz. realnosti učenčeve samoocene uspešnosti pri njegovem delu. Tudi več drugih 

raziskav (Bandura, 1986; Brown in Harris, 2013; Boud in Falchikov, 1989a; Falchikov in 

Boud, 1989b; Dunning, Heath in Suls, 2004; Ross, 2006) je ugotovilo, da 

samoocenjevanje učinkovito vpliva na učne dosežke, če so samoocene realne in točne. Po 

drugi strani pa nekateri drugi avtorji (Andrade, 2010) poudarjajo, da je samoocenjevanje 

pomemben proces predvsem za to, ker z njim učenec razvije večjo ozaveščenost o 

kvaliteti svojega dela in kriterijih, s katerimi je delo lahko vrednoteno. Točnost samoocen 

pri tem ni tako pomembna, kajti tudi točna samoocena je lahko neuporabna, če ni 

zasnovana na relevantnih kriterijih, ki so povezani z učnimi cilji. Učencu namreč ne 

pomaga ugotoviti, kaj že zna in kaj se še mora naučiti. Prednost samoocenjevanja torej ni 

v točnosti samoocene, ampak v učenčevi aktivni vključitvi v učni proces, kar poveča tudi 

njegovo refleksijo in metakognitivno spremljanje ter ga privede do izboljšanja pri učenju 

(Yan, 2016a).  

Butler (2011) je v povezavi s tem ugotovil, da so raziskave o samoocenjevanju pokazale, 

da netočna samoocena, ki je pesimistična (učenec se podcenjuje), vodi k izboljšanju učnih 

rezultatov, medtem ko je netočna samoocena, ki je optimistična (učenec se precenjuje), 

negativno vpliva na učno uspešnost. Učenci, ki menijo, da so uspešno rešili nalogo, 

namreč ne bodo več vlagali truda v to, da bi jo pravilno rešili. Tako je posebej 

pomembno, da izboljšamo točnost samoocenjevanja pri učno šibkejših učencih oz. pri 

tistih, ki svoje znanje precenjujejo.  

 

Več raziskav (Brown in Harris, 2013) je tudi pokazalo, da se je skozi uporabo 

samoocenjevanja izboljšala predvsem učna uspešnost učno šibkejših učencev. To kaže na 

smiselnost podpore učencev pri razvijanju točnega samoocenjevanja. Vsekakor pa je pri 

tem smiselno poznati in razumeti dejavnike, ki vplivajo na (ne)točnost učenčevih 

samoocen znanja. 

 

7.3.3 Dejavniki (ne)točnosti samoocene znanja 

 

Panadero, Brown, Strijbos (2015) pravijo, da netočnost samoocen nastopi kot posledica 

dveh dejstev: 

 učenec izhaja iz čustev in ne iz svojih dejanskih sposobnosti (Baumeister idr., 2015, v 

Panadero, Brown in Strijbos, 2015); 
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 učenčeva napačna predstava o tem, da se je nekaj naučil (Finn in Metcalfe, 2014, 

Panadero, Brown in Strijbos, 2015). 

Učenci se torej napačno ocenijo, ker lahko mislijo, da dovolj dobro znajo ali pa mislijo, 

da na določenem področju ne morejo biti uspešni (Vancouver in Day, 2005).  

Dunning, Heath in Suls (2004) tudi navajajo več razlogov, zakaj so učenčeve samoocene 

lahko netočne: 

 

 učenec je lahko nagnjen k nerealni optimističnosti o svojih sposobnostih; 

 učenec je prepričan, da je nadpovprečno dober; 

 učenec se ne zmeni za ključne informacije o svoji uspešnosti; 

 učenec ima premalo informacij o svoji uspešnosti; 

 dejavniki socialnega okolja: učenec se nerealno oceni, ker želi ohraniti/zaščititi svoje 

samospoštovanje (učenec svoje znanje preceni); 

 učenec kakovost nekega izdelka ocenjuje na osnovi manj relevantnih kriterijev (npr. 

vložen trud). 

 

Brown in Harris (2013) pravita, da razvijanje točnega samoocenjevanja ni mogoče brez 

ustrezne klime, ki poudarja, da so napake priložnost za učenje in spodbuja poštenost 

učencev pri lastni refleksiji znanja. 

 

Slika 13. Dejavniki (ne)točnosti samoocene znanja 
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Vzrokov, zakaj si učenec oblikuje napačno sliko o svojem znanju, je lahko torej več in 

izhajajo iz različnih dejavnikov, ki so povezani z učenčevim samoocenjevanjem znanja. 

Na osnovi pregleda različnih raziskav smo oblikovali shemo (Slika 13), v kateri so 

prikazani do sedaj znani dejavniki, ki vplivajo na (ne)točnost učenčeve samoocene 

znanja. 

 

Spol 

 

Falchikov in Boud (1989b) pravita, da so rezultati raziskav o razlikah v točnosti 

samoocen med dečki in deklicami nasprotujoči. Pravita, da je bilo na tem področju do leta 

1989 narejenih le 6 raziskav. Tri izmed njih so potrdile statistično pomembne razlike. 

Med njimi je ena raziskava (O'Neill, 1985) pokazala, da se dekleta bolj točno 

samoocenjujejo, drugi dve raziskavi (Hoffman in Geller, 1981, v Falchikov in Boud, 

1989b; Jackson, 1988, v Boud, 1995) pa sta pokazali ravno nasprotno. 

 

Rezultati nekaterih kasnejših raziskav so pokazali, da se dekleta v splošnem podcenjujejo, 

medtem ko dečki precenjujejo svoje sposobnosti (Nyström, 2004; v Sundström, 2005; 

Phillips in Zimmerman, 1990, v Sundström, 2005).  

 

Starost učencev 

Boud, Lawson in Thompson (2013) pravijo, da je v splošnem trend raziskav pokazal, da 

učenci z leti šolanja postajajo bolj točni v samoocenjevanju ali pa narašča podcenjevanje 

znanja. Da postajajo učenčeve samoocene znanja z njihovo starostjo bolj točne, 

poudarjajo tudi nekateri drugi avtorji (Blatchford, 1997; Brown in Harris, 2013; 

Falchikov in Boud, 1989b; Hewitt, 2005; Ross, 2006; Tan, 2012).  

 

Učna uspešnost učencev 

 

Narejenih je bilo več raziskav, ki so primerjale učenčevo samooceno znanja z učiteljevo 

oceno učenčevega znanja (Boud, 1995; Boud in Falchikov, 1989; Boud, Lawson in 

Thompson, 2013; Brown in Harris, 2013; Kostons, van Gog in Paas, 2009; McDonald in 

Boud, 2003; Tan, 2012). Raziskave so pokazale, da je točnost samoocene odvisna od 

učenčeve učne uspešnosti, in sicer da učno uspešni učenci pogosteje podcenjujejo svoje 

znanje, učno manj uspešni pa ga precenjujejo. Epley in Gilovich (2005) trdita, da če 

učenci precenjujejo svoje znanje, je to pogosto zato, ker premalo vedo o tem, kje bi se 

lahko zmotili. Prav tako so raziskave pokazale, da učno uspešnejši učenci bolj točno 

ocenjujejo svoje znanje. To lahko povežemo tudi s tem, da učno šibkejši učenec običajno 

na področju, pri katerem samoocenjuje svoje znanje, nima dovolj vsebinskega znanja. To 

otežuje njegov proces samoocenjevanja, saj svoje razmišljanje usmeri predvsem na 
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vsebino in reševanje naloge, samospremljanju lastnega dela pa posveti le malo 

pozornosti. Podobna ugotovitev velja tudi za samoocenjevanja znanja iz vsebin, ki so 

učencem nove (Fabriz, Dignath-van Ewijk, Poarch in Büttner, 2013). Učno manj uspešni 

učenci so pri oblikovanju samoocene znanja tudi bolj odvisni od zunanjih virov (učitelja) 

in imajo slabše razvite metakognitivne spretnosti. Tem učencem je tako tudi treba dati več 

znanja o tem, kaj naloga od njih zahteva. 

Način merjenja točnosti samoocenjevanja 

Na točnost samoocen vpliva tudi uporabljena ocenjevalna lestvica. Ko je uporabljena 

relativna skala, pri kateri učenec sam določi, kje je ničla in se lahko nadaljuje v obe 

smeri, se učenci pogosto precenjujejo. Ko pa je uporabljena absolutna ocenjevalna 

lestvica, pri kateri je določena ničla in se nadaljuje ocenjevanje v eno smer, so samoocene 

bolj realistične (Ackerman idr, 2002, v Sundström, 2005). Precenjevanje in podcenjevanje 

je odvisno tudi od tega, kje na ocenjevalne lestvici se učenci ocenijo. Najbolj relevantno 

je primerjati samooceno z učiteljevo pri učencih, ki se ocenijo na sredini ocenjevalne 

lestvice (Leach, 2012). 

 

Hattie (2013) pravi, da so učenčeve splošne samoocene znanja bolj točne kot tiste, ki so 

vezane na konkretne naloge. Ramdass in Zimmerman (2008) pa sta ugotovila, da je 

samoocena uspešnosti reševanja naloge po reševanju bolj točna kot samoocena napovedi 

uspešnosti reševanja naloge. Prav tako pravita, da je učence težje naučiti točne napovedi 

uspešnosti reševanja naloge kot samoocenjevanja uspešnosti reševanja naloge po 

reševanju. Bol in Hacker (2001) pravita, da tudi daljše treniranje učencev v 

napovedovanju uspešnosti reševanja nalog ni prineslo statistično pomembne spremembe 

v izboljšanju učenčeve točnosti samoocen. 

 

Izkušnje s samoocenjevanjem 

Hammonds (2013) pravi, da učenci niso vedno točni v svoji samooceni. To pripisuje 

dejstvu, da učenci ne vedo vedno, kako oceniti svoje znanje. Točnost samoocen lahko 

izboljšamo, če učence spodbujamo k rednemu reflektiranju lastnega učenja in 

razumevanja (Panadero, Brown in Courtney, 2014). Tudi več drugih avtorjev (Brookhart,  

Andolina, Zuza in Furman, 2004; Brown in Harris, 2013; Kostons, van Gog in Paas, 

2012; Okita, 2014; Ramdass in Zimmerman, 2008; Sadler in Good, 2006; Wong, 2016) 

pravi, da če učence urimo v samoocenjevanju izboljšamo točnost njihovega 

samoocenjevanja znanja. Podobno so ugotovili tudi Sung, Chang, Chiou in Hou (2005), 

ki pravijo, da treniranje učencev v samoocenjevanju vpliva na samoopazovanje s tem, da 

pomaga učencem, da so bolj pozorni na posamezne vidike uspešnosti. Oblikovanje rubrik 

pomaga učencem tudi, da predefinirajo kriterije, ki jih uporabljajo za samoocenjevanje, 
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na samoreagiranje pa lahko vpliva učiteljeva povratna informacija, s katero se utrdi 

pozitivna reakcija, če učenec pravilno prepozna kriterije uspešnosti. O pozitivnem vplivu 

uporabe rubrik ali drugih tehnik oz. modelov samoocenjevanja na boljše poznavanje 

kriterijev uspešnosti poročajo tudi nekatere druge raziskave (Fredriksson, Villalba in 

Taube, 2011; Goodrich Andrade, 2001). 

 

Ramdass in Zimmerman (2008) sta v raziskavo vključila manjši vzorec ameriških 

učencev (5. in 6. razred). Učiteljica je učence eksplicitno poučevala strategijo 

samopreverjanja, medtem ko so učenci reševali matematične naloge pisnega deljenja. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se je točnost učenčevih samoocen izboljšala. Tudi 

Huff in Nietfeld (2009) sta v svoji raziskavi pokazala, da lahko s treniranjem učencev v 

samospremljanju pri reševanju nalog, izboljšamo njihovo točnost samoocene uspešnosti 

reševanja naloge že v 14 dneh.  

 

Učencem pri izboljšanju točnosti samoocene lahko torej pomagamo s prakticiranjem v 

samoocenjevanju. Treba je oblikovati različne stopnje pomoči pri učenju 

samoocenjevanja. Seznanimo jih lahko tudi z nekaterimi orodji za samoocenjevanje (npr. 

rubrike in skripte).  

 

Rolheiser in Ross (2001) odgovarjata na vprašanje, katere vrste tehnik samoocenjevanja 

najbolj izboljšajo učenčeve učne dosežke in točnost njihove samoocene. Pravita, da mora 

biti postopek samoocenjevanja premišljeno oblikovan, učencu mora nuditi eksplicitne 

kriterije na ustrezni ravni posploševanja (učenec jih mora razumeti), vključuje naj učenca 

v sprejemanje odločitev pri samoocenjevanju, spodbudi naj učenčevo spoznanje o njegovi 

uspešnosti, ki temelji na postavljanju učnih ciljev in na pravilnih podatkih ter je vključeno 

v poučevanje.  

Uporabljen standard in poznavanje kriterijev 

 

Več avtorjev (Andrade in Valtcheva, 2009; Boud, Lawson in Thompson, 2013; Claes in 

Salame; 1975) je ugotovilo, da se učenci bolj točno samoocenijo, če so jim podani jasni 

cilji in kriteriji. B. McDonald in Boud (2003) prav tako pravita, da lahko neskladnost med 

učiteljevim in učenčevim ocenjevanjem zmanjšamo tako, da povečamo učenčevo 

razumevanje kriterijev za ocenjevanje znanja. Učenci, ki so vključeni v proces 

oblikovanja kriterijev, bolje razumejo, kaj se od njih pričakuje (Rolheiser in Ross, 2001).  

 

Na točnost samoocene vpliva tudi vrsta standarda, ki ga učenec uporablja. Manj točno se 

ocenjujejo učenci, ki uporabljajo subjektivni standard, ki ni vezan na absolutne standarde 

(vložen trud, čas za nalogo, ocena sposobnosti – npr. sem dober v tem) (Brown in Harris, 

2013; Harris, Brown in Harnett, 2015). Higgins, Harris in Kuehn (1994) pravijo, da mlajši 
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učenci pri samooceni predvsem upoštevajo vložen trud in sodelovanje, kar jih privede do 

netočnih samoocen znanja. Učenci naj bi zato uporabljali absolutne standarde in 

specifične, konkretne kriterije (Panadero, Brown in Courtney, 2014). Če je 

samoocenjevanje usmerjeno v spremljanje učenčevega napredka in izboljšanja znanja, to 

pozitivno vpliva na njegovo motivacijo in vztrajanje pri učenju. Pri tem učenec za 

oblikovanje samoocene uporablja predvsem ipsativni standard, vendar morata biti 

zasnovan na učiteljevih absolutnih kriterijih in standardih, saj so v nasprotnem primeru 

samoocene znanja netočne. Učenci torej potrebujejo znanje o kriterijih in učiteljevih 

absolutnih standardih, da lahko ocenijo, ali s svojim izkazanim znanjem dosegajo 

pričakovanja. 

Povratne informacije  

 

Povratna informacija omogoča popravljanje nerealnih samoocen učencev (Hattie in 

Timperley, 2007). Z njeno pomočjo učenci pridejo do ustreznega razumevanja lastne 

uspešnosti. Tudi Yan in Brown (2016) pravita, da je pomanjkanje kakovostne povratne 

informacije eden izmed potencialnih vzrokov za nerealne samoocene znanja. Učitelj mora 

učencem podati povratne informacije, ki se ne navezujejo nanje kot na osebe, ampak na 

njihov izdelek (Hattie in Timperley, 2007). Povratne informacije iz zunanjih virov naj bi 

se torej nanašale na učenčevo uspešnost pri reševanju nalog (Butler in Winne, 1995). 

Schraw, Potenza in Nebelsick Gullet (1993) v svoji raziskavi niso ugotovili nobenega 

vpliva povratne informacije na izboljšanje točnosti samoocene pri matematiki. Vzrok je 

pripisal temu, da je pomembno tudi, kakšna je ta povratna informacija. V konkretni 

raziskavi so učenci izvedeli le pravilne rešitve nalog, kar pa ni povratna informacija, ki bi 

podpirala razvoj samoocenjevanja pri učencu (ne spodbuja učenca pri samospremljanju 

ob reševanju nalog in ni osredotočena na učenčev napredek). Raziskovalci izpostavljajo, 

da je z vidika učenčevega učenja izjemno pomembno, da bi učitelj podajal procesno 

povratno informacijo in ne le, ali je odgovor pravilen ali napačen (povratna informacija o 

izidu). Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn (2010) tudi pravijo, da mora biti povratna 

informacija učencu o njegovem znanju dovolj pogosta. Ugotovili so namreč, da lahko 

učitelj izboljša točnost samoocen učencev, če jim nudi vsakodnevno povratno informacijo 

o njihovi uspešnosti. Vendar pa je učence treba tudi naučiti, kako povratno informacijo 

učinkovito uporabiti. Hacker, Bol, Horgann in Rakow (2000) so ugotovili, da so imeli 

koristi od povratne informacije le učno uspešni učenci. Očitno je, da učenci potrebujejo 

tudi dovolj znanja, da lahko povratno informacijo učinkovito uporabijo (Stone, 2000).  
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Naloge (zahtevnost, vrsta znanja, izkušnje) 

 

Učenčeve samoocene so bolj točne pri nalogah, ki so učencu poznane. Ko učenci nalogo 

enkrat rešijo, imajo bolj točno predstavo o tem, kako dobro znajo (Hacker, Bol, Horgann 

in Rakow, 2000; Stone, 2000, v Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 2010). Učenci se 

tudi bolj točno samoocenijo, če so jim podane specifične, konkretne naloge na osnovi 

katerih oblikujejo samooceno (Barnett in Hixon, 1997; Bradshaw, 2001; Hewitt, 2005). 

Če pa so vprašanja o splošnih ali širših vsebinah, se učenci samoocenijo manj točno 

(Ackerman idr, 2002, v Sundström, 2005). 

Prav tako na točnost samoocene vpliva zahtevnost nalog (Panadero, Brown in Courtney, 

2014). Pri zahtevnih nalogah se učenci pogosteje podcenjujejo, pri lahkih nalogah pa 

precenjujejo (Kruger, 1999, v Sundström, 2005 ). Chen (2003, v Ramdass in Zimmerman, 

2008) je ugotovil, da so učenci pri lažjih nalogah podajali bolj točne samoocene.  

 

B. McDonald in Boud (2003) pravita, da so rezultati raziskave pokazali, da učenci bolj 

točno samoocenijo svoje znanje po priklicu in višjih kognitivnih ravneh (sinteza, analiza, 

vrednotenje), manj točno pa znajo oceniti svoje razumevanje in uporabo znanja.  

 

Psihološki dejavniki 

 

Brown in Harris (2013) pravita, da na učenčevo točnost samoocene vpliva tudi njegovo 

občutenje psihološke in medosebne varnosti ter v kolikšni meri se učenec vživi v vlogo 

ocenjevalca. Če npr. učitelj uporabi samooceno s pomočjo semaforja, da vsak učenec 

pred celim razredom oceni svoje razumevanje, lahko zaradi psihološkega pritiska, ki ga 

učenec doživlja, ocena ni realna.  

Učenci imajo raje povratne informacije od učitelje kot od vrstnikov ali generirane od 

sebe, saj pravijo, da so te bolj točne (Gielen idr., 2010). Podobno ugotavljajo Gennip, 

Segers in Tillema (2010), da učenci občutijo v primeru učiteljeve povratne informacije 

večjo psihološko varnost. Učenci tudi pogosto ne zaupajo dovolj v svoje sposobnosti 

oblikovanja lastne povratne informacije o svojem znanju (Cassidy, 2007; Wong, 2016). 

Bell in Federman (2010) pravita, da na netočnost pričakovanih ocen lahko vpliva 

učenčeva samopodoba ali stopnja optimističnosti. Na netočnost zaznanega 

razumevanja pa vplivajo predvsem učenčeve metakognitivne spretnosti. Labuhn, 

Zimmerman in Hasselhorn (2010) pravijo, da so ugotovitve več raziskav pokazale, da so 

učenci preveč zaupljivi v svoje sposobnosti in svoje znanje precenjujejo (Dunlosky in 

Lipko, 2007, v Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 2010; Pajares in Kranzler, 1995; 

Pajares in Miller, 1997). Še posebej to velja za učno šibke učence (Bol in Hacker, 2001; 

Chen, 2002; Klassen, 2006; Pajares in Graham, 1999). Hammonds (2013) pravi, da si 

učenci, ki so učno neuspešni, pogosto dajejo slabe samoocene. To je lahko posledica 
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samoobrambnega mehanizma, ker imajo nizko samozaupanje. Raziskave so pokazale, 

da so bolj točni samoocenjevalci manj optimistični kot manj točni samoocenjevalci 

(Kasanen, Räty in Eklund, 2009; Ross, Gray in Rolheiser, 2002). Yan in Brown (2016) 

pravita, da je pomanjkanje učenčeve poštenosti lahko eden izmed potencialnih vzrokov za 

netočnost samoocene.  

 

 

8 ANALIZA OBSTOJEČIH RAZISKAV O 

SAMOOCENJEVANJU PRI MATEMATIKI 

 

Obstoječe raziskave o samoocenjevanju lahko razdelimo v tri skupine: 

 

  konceptualne ali teoretične; 

  kvalitativne; 

  kvantitativne. 

Prvo obsežnejšo metaanalizo s področja kvantitativnih raziskav o samoocenjevanju sta 

naredila Falchickov in Boud (1989a). V metaanalizo sta vključila 45 raziskav o merjenju 

točnosti samoocenjevanja v visokem šolstvu. Raziskave s področja matematike ni bilo. 

Ugotovila sta, da so raziskave, ki so bile do tistega časa narejene, proučevale predvsem 

točnost učenčevih samoocen, tako da so jih primerjali z učiteljevo. Zanimala jih je tudi 

stopnja razvitosti spretnosti samoocenjevanja (učenec naj bi do neke mere te spretnosti že 

imel razvite), tudi v povezavi z nekaterimi spremenljivkami (šolski predmet, demografske 

značilnosti, socialne značilnosti). Ugotavljali so tudi, kako posamezni dejavniki vplivajo 

na točnost samoocen (učinek različnih metod poučevanja, učenčev odnos do 

samoocenjevanja, stopnja šolanja, sposobnosti učencev, namen uporabe 

samoocenjevanja). Raziskovali so tudi učinek točnosti samoocenjevanja glede na učno 

uspešnost učencev.  

Falchickov in Boud (1989a) sta ugotovila, da je še premalo raziskano, ali se z učenčevo 

vajo spretnost samoocenjevanja izboljša. Prav tako do takrat še niso bile dovolj raziskane 

razlike med spoloma. Kot glavne omejitve takratnih kvantitativnih raziskav izpostavljata 

njihovo metodološko šibkost in konceptualne omejitve načina merjenja točnosti 

samoocen. Metodološko šibkost raziskav utemeljujeta s tem, ko pravita, da so v 

raziskavah uporabljene različne ocenjevalne lestvice, ali pa te niso natančno specificirane. 

Učitelji in učenci v raziskavah uporabljajo različne kriterije ocenjevanja ali pa kriteriji 

niso določeni in se učenci ocenjujejo na osnovi vtisa. Primerjavo med različnimi 

raziskavami je težko narediti zaradi uporabe različnih ocenjevalnih lestvic in različnih 
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kriterijev, na katerih je primerjava zasnovana. Več raziskav kot kriterij za samooceno 

uporablja vložen trud (učenci ocenijo, koliko truda so vložili), kar je manj relevanten 

kriterij za primerjavo z učiteljevo oceno. Pogosto v raziskavah ni jasno definirano, ali se 

učenci ocenjujejo na osnovi absolutnega ali normativnega standarda (različne zahteve 

samoocenjevanja: ocenijo, katero oceno mislijo, da si zaslužijo; ocenijo, kaj menijo, 

kakšno oceno bi jim dal učitelj). Pogosto v raziskavah tudi manjka bolj natančen opis 

konteksta, v katerem se mora učenec samooceniti. Kot glavno konceptualno omejitev 

Falchickov in Boud (1989a) navajata problem primerjave učenčeve ocene z učiteljevo. 

Pravita namreč, da imajo učitelji omejen vpogled v učenčevo razumevanje učne snovi in 

da imajo učenci večji nabor informacij o lastnem znanju. Učiteljem namreč določene 

informacije o učencih niso dostopne, zato menita, da ta primerjava ni najbolj smiselna.  

Naslednja metaanaliza raziskav o samoocenjevanju je bila prav tako narejena na področju 

visokega šolstva. Dochy, Segers in Sluijsmans (1999) sta v metaanalizo vključila 63 

raziskav s področja samoocenjevanja. Glavne teme raziskav (teoretičnih in empiričnih), ki 

sta jih definirala, so: opredelitev samoocenjevanja, točnost samoocen, vpliv različnih 

sposobnosti učencev na točnost samoocen, učinek stopnje šolanja/starosti učencev na 

točnost samoocen, metode merjenja točnosti samoocen, učinek samoocenjevanja, uporaba 

samoocenjevanja v praksi. 

V nadaljevanju bomo predstavili pregled najdenih empiričnih raziskav na področju 

samoocenjevanja učenčevega znanja pri pouku matematike.  

 

Pri iskanju obstoječih raziskav o samoocenjevanju smo izhajali iz naslednjih kriterijev: 

 

 raziskava je v angleškem jeziku in dostopna na spletu; 

 raziskava ni primarno povezana s proučevanjem učenčeve samopodobe; 

 raziskava je kvantitativna in/ali kvalitativna (izključili smo metanalize in teoretične 

raziskave); 

 raziskava je povezana s samoocenjevanjem pri pouku matematike. 

 

Poizvedbo o obstoječih raziskavah smo naredili s pomočjo podatkovne baze Eric, 

ScienceDirect, ResearchGate in EbscoHost. Ključne besede, ki smo jih uporabili: self-

assessment, self-evaluation, self-regulation, metacognition, formative assessment, 

mathematics. Uporabili smo tudi metodo snežene kepe, kar pomeni, da smo pri najdenih 

raziskavah poiskali še citirane raziskave, ki so ustrezale našim kriterijem. 

 

V preglednici (Tabela 21) podajamo pregled raziskav na matematičnem področju. Našli 

smo 23 raziskav, od tega 10 kvantitativnih, 10 kvalitativnih in 3 raziskave, ki 

samoocenjevanje proučujejo kvantitativno in kvalitativno hkrati. Za vsako raziskavo smo 
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v preglednici zapisali avtorja, leto, vrsto raziskave, vzorec in namen/cilje raziskave. 

Namen pregleda raziskav je tudi, ugotoviti, kaj v povezavi s samoocenjevanjem 

matematičnega znanja so avtorji proučevali in povzeti glavne ugotovitve teh raziskav. 
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Tabela 21. Pregled obstoječih raziskav o samoocenjevanju pri matematiki 

Avtorji Leto izdaje Vrsta raziskave Vzorec Namen/cilji raziskave 

Adediwura 2012 Kvantitativna 

 

60 učencev srednje šole Učinek vrstniškega ocenjevanja in samoocenjevanja 

na učenčevo samoučinkovitost in spodbujanje 

učenčeve avtonomije pri učenju matematike. 

Učenčev odnos do samoocenjevanja. 

Black,  Harrison, Lee, 

Marshall in Wiliam 

2004 Kvalitativna in 

kvantitativna 

24 učiteljev matematike in naravoslovja in 

razredi, ki jih poučujejo (starost 11–15 let). 

Učinek vpeljave strategij formativnega preverjanja 

(tudi samoocenjevanja) na učne dosežke učencev. 

Brookhart,  Andolina, 

Zuza in Furman 

2004 Kvalitativna, akcijska 

raziskava 

41 učencev (dva 3. razreda) 

 

Učinek vpeljave nove prakse samoocenjevanja 

(grafično prikazovanje samoocen in napredka)  na 

učno uspešnost in na izboljšanje točnosti 

samoocenjevanja pri znanju poštevanke. 

Caswell in Nisbet 2005 Kvalitativna, študija 

primera 

27 učencev, (9–12 let) Elementi, ki jih učenci pri oblikovanju samoocene 

matematičnega znanja uporabljajo. 

Učinek vpeljevanja nove prakse samoocenjevanja 

(aktivno vključevanje učencev v refleksijo o svojem 

učenju in samooceno svojih matematičnih kompetenc) 

na razvoj učenčevega metaznanja in matematičnega 

znanja.  

Clauss in Geedey 2010 Kvantitativna 

 

81 študentov (31 študentov matematike) Razlike v učenčevi točnosti samoocenjevanja na 

različnih kognitivnih ravneh znanja po Bloomu.  

Dupeyrat,  Escribe, 

Huet in  Regner 

2011 Kvantitativna  

 

461 učencev  (13–16 let) Povezanost točnosti samoocene (in pristranskost pri 

samoocenjevanju) matematičnih kompetenc s ciljno 

usmerjenostjo učencev in spolom. 

Fontana in Fernandes  1994 Kvantitativna, 

eksperiment 

25 učiteljev in njihovi učenci 

(eksperimentalna N=354, kontrolna N=313) 

Učinek vpeljanih tehnik samoocenjevanja na učno 

uspešnost učenec (matematični test) 

Fernandes in Fontana 1996 Kvalitativna 25 učiteljev in njihovi učenci 

(246 učencev, 8-9 let) 

Treniranje učiteljev v samoocenjevanju in kakovost 

vpeljanih metod v pouk. 

Harris in Brown 2010 Kvalitativna 

 

3 učiteljice in 40 učencev, ki jih poučujejo.  Nameni uporabe samoocenjevanja v razredu. 

Podobnosti in razlike v učiteljevem in učenčevem 

pogledu na samoocenjevanje. 
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Harris in Brown 2013 Kvalitativna, 3 študije 

primera 

3 učiteljice in njihovi razredi Kakovost praks samoocenjevanja v novozelandskih 

osnovnih in srednjih šolah. Prednosti 

samoocenjevanja z vidika učenca. 

Kasanen in Rȁty 2002 Kvalitativna, etnografska 

študija 

Učenci stari 7 let (1. razred) 

 

Prakse samoocenjevanja, učenčevi kriteriji pri 

samoocenjevanju, kako učitelji samoocenjevanje 

predstavijo učencem. 

Labuhn, Zimmerman 

in Hasselhorn 

2010 Kvantitativna, 

eksperiment (3 skupine, 

2 eksperimentalni, 1 

kontrolna) 

90 učencev  

(5. razred, 10–11 let) 

 

Razlike v učinku različnih povratnih informacij (in 

uporabljenih/podanih standardov) na točnost učenčeve 

samoocene in uspešnost učencev pri reševanju nalog. 

McDonald 2012 Kvalitativna, akcijska 

raziskava 

1 razred, učiteljica Vpeljevanje prakse samoocenjevanja in njen vpliv na 

razumevanje matematičnih konceptov. 

Okita 2014 Kvantitativna, 

eksperiment 

62 učencev (9-11 let) 

 

Učinek računalniškega programa za samospremljanje 

pri reševanju nalog na učenčevo izboljšanje v 

samoocenjevanju (iskanje napak v nalogah in 

samopopravljanje). 

Ramdass in 

Zimmerman 

2008 Kvantitativna, 

eksperiment 

42 učencev (21 učencev 5. razred in 21 

učencev 6. razred) 

Vpliv poučevanja samopreverjanja pravilnosti rešitev 

s pomočjo ček liste na točnost samoocen pred in po 

reševanju matematičnih nalog pisnega deljenja ter na 

uspešnost učencev pri reševanju. 

Ross, Gray in 

Rolheiser 

2002 Kvantitativna, 

eksperiment 

 

516 učencev (5. in 6. razred) 

12 učiteljev 

Učinek treniranja učencev v samoocenjevanju na 

matematične učne dosežke. 

Omejenost  raziskave na vsebino reševanja mat. 

problemov.  

Semana 2010 Kvalitativna 

(interpretativna študija 

primera) 

2 učenca (8. razred, 13 let) Razvijanje spretnosti samoocenjevanja pri učencih. 

Konceptualni okvir za analizo intervjujev je temeljil 

na 5 dimenzijah: 

1. prisvojitev kriterijev za samoocenjevanje 

2. identifikacija in razlaga učenja matematike 

3. identifikacija težav pri učenju in razlaga, kako jih je 

premagal 
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4. identifikacija področij za izboljšanje in navedba 

strategij za njihovo doseganje 

5. prednosti uporabe samoocenjevanja 

Semana in Santos 2013 Kvalitativna, 

(interpretativna študija) 

4 učitelji matematike (poučujejo 7. do 9. 

razred) 

Določitev glavnih usmeritev za izboljšanje 

samoocenjevanja pri matematiki (izdelava načrta 

vpeljave samoocenjevanja in njegova realizacija v 

razredu.  

Stallings in Tascione 1996 Kvalitativna 2 razreda, različnih učiteljic; študenti 

matematike 

Primeri vpeljave praks samoocenjevanja in njihov 

učinek na učenje učencev. 

Suurtamm, Koch in 

Arden 

2010 Kvantitativna in 

kvalitativna (študije 

primera) 

1096 učiteljev in njihovih učencev, (7.–10. 

razred.) 

Uporaba praks samoocenjevanja pri učiteljih.  

Tobias in Everson 1996 Kvantitativna 

 

1. del raziskave: 51 učencev (5. razred) 

2. del raziskave: 

164 učencev (4.–6. razred) 

1. del raziskave: Točnost učenčevih samoocen pred 

reševanjem nalog (mat. problemi, proceduralne 

naloge) v primerjavi z dejansko uspešnostjo pri 

reševanju nalog. Povezanost točnosti samoocenjevanja 

z učno uspešnostjo učencev.  

2. del raziskave: Vpliv starosti in učne uspešnosti na 

točnost samoocen pri reševanju besedilnih nalog. 

Warner, Chen in 

Andrade 

2012 Kvantitativna, 

eksperiment 

 

49 učencev, (7. razred) 

 

Možnosti izvajanja samoocenjevanja pri pouku 

matematike.  

Prenosljivost poučevanja uporabe rubrik pri jeziku na 

matematiko in druge predmete.  

Učinek samoocenjevanja na učno uspešnost učencev. 

Wong 2016 Kvantitativna in 

kvalitativna 

75 učencev  

(4. razred, 10 let) z dveh različnih šol 

 

Zaznave učiteljev in učenčev o učenčevi 

usposobljenosti za samoocenjevanje. Točnost 

samoocenjevanja z uporabo rubrik (po kriterijih). 
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Samoocenjevanje je v zadnjih dveh desetletjih postalo pomembno predvsem v kontekstu 

formativnega preverjanja učenčevega znanja, ki je usmerjeno v spremljanje učenčevega 

napredovanja v procesu učenja. Največ raziskav o samoocenjevanju, vezanih na področje 

matematike, tako proučuje učinek vpeljevanja praks samoocenjevanja na učenčevo 

učenje, učne dosežke in samoučinkovitost (Adediwura, 2012; Black, Harrison, Lee, 

Marshall in Wiliam, 2003; Brookhart,  Andolina, Zuza in Furman, 2004; Caswell in 

Nisbet, 2005; Fontana in Fernandes, 1994; McDonald, 2012; Ramdass in Zimmerman, 

2008; Ross, Gray in Rolheiser, 2002; Stallings in Tascione, 1996; Warner, Chen in 

Andrade, 2012).  

Druge raziskave na področju samoocenjevanja pri matematiki proučujejo učiteljev in/ali 

učenčev pogled na samoocenjevanje (Harris in Brown, 2010; Harris in Brown, 2013; 

Semana, 2010; Wong, 2016), točnost samoocenjevanja matematičnega znanja (Clauss 

in Geedey, 2010; Dupeyrat, Escribe, Huet in  Regner, 2011; Labuhn, Zimmerman in 

Hasselhorn, 2010; Tobias in Everson, 1996; Wong, 2016), izboljšanje točnosti 

samoocen kot posledica vpeljevanja novih praks samoocenjevanja (Brookhart,  

Andolina, Zuza in Furman, 2004; Okita, 2014; Ramdass in Zimmerman, 2008), procese, 

ki pri samoocenjevanju potekajo (Caswell in Nisbet, 2005; Semana, 2010; Kasanen in 

Rȁty, 2002) ter obstoječe prakse samoocenjevanja (Harris in Brown, 2013, Kasanen in 

Rȁty, 2002; Suurtamm, Koch in Arden, 2010).  

Manjši del raziskav (1 do 2) proučuje namene uporabe samoocenjevanja v razredu 

(Harries in Brown, 2010), izobraževanje učiteljev na področju samoocenjevanja oz. 

načrtovanje vpeljave samoocenjevanja v pouk (Fernandes in Fontana, 1996; Semana in 

Santos, 2013) in učenčev odnos do samoocenjevanja (Adediwura, 2012).  

8.1 RAZISKAVE O SAMOOCENJEVANJU IN UČENJU MATEMATIKE 

Več raziskav (Adediwura, 2012; Black, Harrison, Lee, Marshall in Wiliam, 2003; 

Brookhart, Andolina, Zuza in Furman, 2004; Caswell in Nisbet, 2005; Fontana in 

Fernandes, 1994; McDonald, 2012; Ramdass in Zimmerman, 2008; Ross, Gray in 

Rolheiser, 2002; Stallings in Tascione, 1996), tako kvantitativnih kot kvalitativnih, je 

pokazalo pozitiven učinek samoocenjevanja na učenje in učno uspešnost učencev. 

Raziskave so bile narejene v različnih starostnih skupinah (učenci nižjih razredov OŠ, 

učenci višjih razredov OŠ, dijaki srednjih šol in študenti).  

Med kvantitativnimi raziskavami prevladujejo eksperimentalno zasnovane raziskave 

(Fontana in Fernandes, 1994; Ramdass in Zimmerman, 2008; Ross, Gray in Rolheiser, 

2002), ki so pokazale, da so imeli učenci, ki so bili deležni poučevanja samoocenjevanja 

(z npr. uporabo rubrik, kontrolnih list), boljše učne dosežke, kot učenci, ki so bili deležni 
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klasičnega pouka. Warner, Chen in Andrade (2012) so prav tako izvedli raziskavo na 

osnovi eksperimenta, vendar niso ugotovili statistično pomembnih razlik v učnih 

dosežkih med eksperimentalno in kontrolno skupino. Pokazala pa se je tendenca k 

boljšim učnim dosežkom eksperimentalne skupine. V eksperimentalni skupini so učence 

učili uporabe kontrolnih list ob reševanju nalog in samoocenjevanja z njihovo pomočjo. 

Učenci v eksperimentalni skupini so skupaj z učiteljem najprej oblikovali kontrolno listo 

za samoocenjevanje (Tabela 22), tako da so določili kriterije ter se jih s pomočjo modela 

naučili uporabiti. Učenci so nato dobili 5 nalog s področja geometrije (prostornina in 

površina teles), na katerih so se učili uporabe kontrolnih list. Učinek uporabe 

samoocenjevanja na uspešnost učencev pri reševanju nalog so ugotavljali s pred- in 

posttestom. Statistično pomembna razlika v uspešnosti reševanja je bila le v dveh 

nalogah. Avtorji pravijo, da so potrebne nadaljnje raziskave, saj vidijo predvsem omejitev 

raziskave v premajhnem vzorcu.  

Tabela 22. Primer kontrolne liste (Warner, Chen in Andrade, 2012, str. 18) 

1. Razumevanje naloge Jasno znam razložiti, kaj naloga od mene zahteva. 

2. Razlaga, kaj je znano Jasno znam razložiti dane podatke v nalogi. Pri tem 

uporabim ustrezne besede, števila, diagrame.  

3. Načrtovati pristop reševanja Jasno znam razložiti strategijo reševanja danega 

matematičnega problema, ki je učinkovita (npr. naredil 

bom tabelo, narisal diagram).  

4. Rešiti matematični problem Svojo strategijo bom uporabil, da bom rešil vse dele 

problema. Če moja strategija ne deluje, uporabim novo. 

Napišem vse korake reševanja. Pri tem uporabljam 

ustrezne besede, števila, diagrame/tabele.  

5. Razložiti rešitev Jasno znam razložiti rešitev problema in zakaj sem 

prepričan, da je pravilna. Pri tem uporabljam ustrezno 

matematično terminologijo. Rešitev znam preveriti. Če 

znam, rešim problem še na drug način in dobim enak 

rezultat. 

6. Preveriti rešitve Svojo rešitev preverim s pomočjo spodnjih  kriterijev: 

____ ustrezna formula 

____ ustrezen diagram z oznakami 

____ prikazan celoten postopek do rezultata 

____ pravilni izračuni in vrstni red računskih 

operacij 

____ končen rezultat je jasno označen 

____ rezultat ima merske enote (če je potrebno) 

____ rezultat je ustrezno zaokrožen na zahtevano 

dec. št. mest 

Če je moja rešitev napačna, poiščem napako, določim nov 

načrt reševanja, rešim problem in utemeljim novo rešitev. 
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Warner, Chen in Andrade (2012) so ugotovili, da je samoocenjevanje v tej obliki, kot so 

ga izvajali, možno izvajati kadarkoli, ne glede na učno vsebino in druge omejitve v 

razredu. Mora pa biti zelo podprto, to pomeni, da ga je treba učence naučiti, npr. uporabo 

kontrolnih list, prepoznavanja doseganja kriterijev v nalogi, tako da uporabljajo barvne 

označevalce in podobno. 

Raziskava, ki so jo izvedli Black, Harrison, Lee, Marshall in Wiliam (2003) je pokazala, 

da so učenci, ki so bili deležni različnih praks formativnega preverjanja (tudi 

samoocenjevanja), dosegli boljše učne dosežke, v primerjavi z učenci, ki teh praks niso 

bili deležni. Raziskava A. Adediwura (2012) je prav tako pokazala pozitivni učinek 

uporabe samoocenjevanja na dvig učenčeve matematične samoučinkovitosti in 

avtonomije pri učenju (določanje oz. zavedanje učnih ciljev, sprejemanje odločitev v 

procesu učenja, spremljanje lastnega procesa učenja in vrednotenje rezultatov svojega 

učenja).  

Ostale raziskave so bile izvedene kvalitativno kot študije primera. Caswell in Nisbet 

(2005) sta ugotovila, da je poznavanje pričakovanj v nalogi in poznavanje različnih 

možnih stopenj samoocenjevanja matematičnega znanja pomagalo učencem, da so začeli 

identificirati, na kateri stopnji menijo, da dosegajo svoje znanje, ter se odločati za 

doseganje višjih stopenj znanja. Učenci so posledično bolje razumeli matematične 

koncepte in izboljšali svoje matematične komunikacijske veščine. Podobno sta ugotovili 

tudi V. Stallings in C. Tascione (1996), le da je bilo pri njuni praksa samoocenjevanja v 

razredu poudarjeno učenčevo iskanje in popravljanje lastnih napak v nalogi. Tudi B. 

McDonald (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da so učenci, ki so pri pouku uporabljali 

samoocenjevanje, bolje ponotranjili matematične koncepte.  

P. Brookhart, Andolina, Zuza in Furman (2004) predstavljajo rezultate raziskave, ki so jo 

naredili v okviru projekta "Minute Math". Učenci so morali pri pouku matematike (učenje 

poštevanke) napovedati število točk, ki jih bodo dosegli na enkrat tedenskem preverjanju 

znanja. Vsak teden so tudi reflektirali svoj napredek. Predvsem je šlo za naloge po 

priklicu (znanje poštevanke). 

Pri razvijanju spretnosti samoocenjevanja so uporabljali strategijo imenovano Učni cilj, 

načrt, dejavnosti, refleksija (GPAR - "goal, plan, action, reflection"):  

 

Učni cilj - Kaj se želim naučiti? 

Kje sem? - Trenutno lahko naredim (število) računov poštevanke. 

Načrt - Moj cilj je, da naredim pravilno _ /100 računov na naslednjem preverjanju znanja.  

Izboljšati se moram pri_________. 

Dejavnosti - Kdaj bom začel z učenjem? Začel bom z .... (načrt, kako se bom učil).  
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Refleksija - Ali sem sledil načrtom? Kaj se je zgodilo? Sem opazil napredek? 

 

Rezultati so pokazali pozitiven vpliv samoocenjevanja na učenje poštevanke, saj so 

učenci pokazali velik napredek v znanju poštevanke.  

 

Opisane raziskave proučujejo predvsem vpliv vpeljave novih praks samoocenjevanja v 

pouk na učno uspešnost. Raziskava Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn (2010) pa je 

proučevala vpliv uporabe različnih standardov pri samoocenjevanju na učenčevo učenje 

in učno uspešnost. Ugotovili so, da uporaba subjektivnih standardov nima učinka na 

izboljšanje uspešnosti pri reševanju nalog. Vpliv uporabe socialnega standarda pa se v 

primerjavi z individualnim standardom izkaže kot boljši pri učenčevi uspešnosti reševanja 

nalog. Povratna informacija na osnovi socialne primerjave učencem pomaga pri 

prepoznavanju zahtev naloge in poveča kakovost njihovega samospremljanja pri 

reševanju nalog.  

 

8.2 RAZISKAVE O TOČNOSTI SAMOOCENJEVANJA PRI MATEMATIKI 

Raziskave o točnosti učenčevega samoocenjevanja znanja so točnost samoocen 

povezovale z več različnimi dejavniki: spolom, učno uspešnostjo, ciljno usmerjenostjo v 

procesu učenja in starostjo. Prav tako jih je zanimal vpliv različnih praks 

samoocenjevanja na izboljšanje točnosti samoocen. Rezultate raziskav večinoma težko 

primerjamo, saj so zelo raznolike v dejavnikih, ki jih povezujejo s točnostjo samoocen. 

Prav tako raziskav na tem področju ni veliko. Večina raziskav vključuje vzorec mlajših 

učencev (nižji razredi osnovne šole), predvsem pa manjkajo raziskave, ki bi vključevale 

učence višjih razredov osnovne šole. Raziskave so večinoma kvantitativne.  

Raziskave (Brookhart, Andolina, Zuza in Furman, 2004; Ramdass in Zimmerman, 2008; 

Okita, 2014; Wong, 2016), ki proučujejo vpliv vpeljanih praks samoocenjevanja 

matematičnega znanja, kažejo pozitiven vpliv na izboljšanje točnosti samoocen učencev, 

čeprav so njihove prakse samoocenjevanja različne. Brookhart, Andolina, Zuza in 

Furman (2004) so ugotavljali učinek uporabe grafičnega označevanja samoocene znanja 

poštevanke na napredek učencev v znanju poštevanke. Rezultati so pokazali, da se je 

točnost učenčeve samoocene skozi čas izvajanja samoocenjevanja izboljšala. Okita 

(2014) v svoji raziskavi podaja podobne ugotovitve o učinku uporabe računalniškega 

orodja na razvijanje spretnosti samoocenjevanja. Računalniško orodje izhaja iz ideje, da 

učenci običajno niso nagnjeni k temu, da bi svoje odgovore preverjali, so pa običajno zelo 

motivirani za iskanje napak pri sošolcih. Računalniška figura je tako reševala 

matematične probleme in pri tem delala napake. Učenca je pozvala, da poišče, kje so 
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napake. V raziskavi so ugotovili, da spremljanje nekoga drugega (računalniški karakter) 

lahko pomaga učencem pri učenju samoocenjevanja znanja. Ramdass in Zimmerman 

(2008) sta proučevala vpliv poučevanja samopreverjanja pravilnosti rešitev s pomočjo 

kontrolne liste na točnost samoocen pred in po reševanju matematičnih nalog pisnega 

deljenja. Ugotovila sta, da so učenci eksperimentalne skupine podajali statistično 

pomembno bolj točne in manj pristranske samoocene (pred in po reševanju). Wong 

(2016) ugotavlja točnost samoocenjevanja s pomočjo uporabe rubrik. V njegovi raziskavi 

so učence pouku matematike trenirali v samoocenjevanju z uporabo rubrik. Kriteriji, ki so 

jih rubrike vsebovale, so bili: globina razumevanja (kako dobro učenec razume nalogo), 

strategije in utemeljevanje (učenčeva sposobnost rešiti nalogo z uporabo različnih 

strategij in utemeljitev), jasnost (jasnost rešitve), pisno izražanje (kako utemeljijo svoje 

rešitve) in vložen trud (koliko truda so vložili v svoje delo). Učne vsebine, ki so jih 

obravnavali v času vpeljevanja nove prakse samoocenjevanja z uporabo rubrik, so bile: 

koti, pravokotnost premic, ulomki, decimalna števila in merjenje. Rezultati raziskave so 

pokazali, da so bile med učiteljevimi in učenčevimi ocenami statistično pomembne 

razlike v vseh kriterijih za učno najuspešnejše in učno srednje uspešne učence. To 

pomeni, da se učenci niso točno ocenjevali. Razlik ni bilo v kriteriju razumevanja za učno 

šibke učence. Učenci vseh skupin so se podcenili v vseh kriterijih (navedenih v 

ocenjevalni rubriki)  v primerjavi z učiteljevo oceno (pregled nalog in uporaba rubrik za 

ocenjevanje).  

Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn (2010) so naredili raziskavo, v kateri so želeli 

proučiti učinke uporabe različnih standardov in povratnih informacij na točnost učenčevih 

samoocen. Matematična vsebina, ki so jo poučevali v času raziskave, je bila računski 

izrazi z oklepaji. Želeli so ugotoviti učinek individualne povratne informacije v 

primerjavi s povratno informacijo na osnovi socialnega primerjanja na točnost učenčeve 

samoocene. Rezultati raziskave so pokazali, da se večina učencev precenjuje. Učenci, ki 

so prejemali povratno informacijo, so podajali bolj točne samoocene, kot tisti, ki niso 

prejeli nobene povratne informacije. Prav tako so ugotovili, da posredovani subjektivni 

standardi (npr. vložen trud) ne pomagajo učencem pri oblikovanju točne samoocene. 

Učno šibkejši učenci so se bolj točno samocenili, če so dobili povratne informacije na 

osnovi socialne primerjave in ne le spremljanju lastnega napredka (koliko so se sami 

izboljšali). Pri učencih, ki so si bili preveč prepričani vase (so se precenjevali), je 

povratna informacija dodatno povečala točnost napovedi uspešnosti reševanja naloge. 

 

Primerjamo lahko tudi ugotovitve raziskav, ki so proučevale točnost samoocen in spol. 

Dupeyrat, Escribe, Huet in  Regner (2011) so ugotovili, da se večji delež dečkov kot 

deklic precenjuje in večji delež deklic kot dečkov podcenjuje. Brookhart,  Andolina, Zuza 

in Furman (2004) podajajo ugotovitev, da se vsi učenci ne glede na spol zelo točno 

samoocenjujejo, medtem ko Wong (2016) ugotavlja, da se vsi učenci podcenjujejo. 
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Učenci v opisanih raziskavah so različnih starosti in prihajajo iz različnih kulturnih okolij. 

Prav tako so raziskave različno zasnovane in je zato primerjava rezultatov manj smiselna 

oz. nam podaja različne ugotovitve.   

Dve raziskavi (Ramdass in Zimmerman, 2008; Tobias in Everson, 1996), ki točnost 

samoocenjevanja proučujeta v povezavi z učno uspešnostjo učencev, podajata podobne 

ugotovitve, in sicer da je učna uspešnost močno povezana s točnostjo učenčevih 

samoocen. Učno uspešnejši učenci se bolj točno samoocenjujejo kot učno manj uspešni. 

Tobias in Everson (1996) pravita, da je to zato, ker imajo učno uspešnejši učenci bolj 

razvite metakognitivne spretnosti. Obe raziskavi sta proučevali točnost napovedi 

uspešnosti reševanja nalog pred reševanjem nalog, Ramdass in Zimmerman (2008) sta 

ugotavljala točnost tudi po reševanju. Raziskava Clauss in Geedey (2010) ni pokazala 

razlik v točnosti samoocenjevanja glede na učno uspešnost, saj so se učenci na vseh 

kognitivnih ravneh znanja, ki jih je naloga preverjala, netočno samoocenjevali (učenci so 

morali napovedati uspešnost reševanja nalog), četudi so bili učno zelo uspešni. Ugotovila 

sta tudi razlike v točnosti samoocenjevanja glede na kognitivno raven znanja, ki jo naloga 

preverja. Učenci podajajo bolj točne samoocene pri nalogah, ki preverjajo znanje po 

priklicu in višjih taksonomskih ravneh (analiza, sinteza in vrednotenje), ter manj točne pri 

nalogah, ki preverjajo razumevanje in uporabo znanja. Tobias in Everson (1996) sta 

ugotovila, da točnost samoocen narašča s starostjo učencev. Starejši učenci podajajo bolj 

točne samoocene kot mlajši. Drugih raziskav, ki bi proučevale vpliv starosti na točnost 

samoocen pri matematiki, nismo zasledili.  

 

8.3 RAZISKAVE O NAČRTOVANJU VPELJAVE SAMOOCENJEVANJA V 

POUK MATEMATIKE 

Narejeni sta bili le dve raziskavi, ki proučujeta načrtovanje vpeljave samoocenjevanja v 

pouk matematike. Obe raziskavi sta zasnovani kvalitativno kot interpretativni študiji 

primera. Raziskavi ne podajata ugotovitev o učinkih vpeljave prakse samoocenjevanja na 

izboljšanje učenčeve učne uspešnosti ali točnosti samoocen, ampak prikazujeta učiteljev 

proces načrtovanja in nadaljnje implementacije samoocenjevanja v razredu. S. Semana in 

L. Santos (2013) sta v raziskavi ugotovili nekaj primerov praks, ki spodbujajo učenčevo 

samoocenjevanje pri matematiki: namerna ustna komunikacija z učenci skozi frontalno 

diskusijo z učenci, približanje kriterijev ocenjevanja učencem in razvoj učenčevega 

pisnega samoocenjevanja. Prav tako opisujeta, kako je pri učiteljih potekalo načrtovanje 

vpeljave samoocenjevanja v pouk. Učitelji so skupaj prediskutirali, kaj je pomembno za 

samoocenjevanje v razredu. Vsi so se strinjali, da je pomembno, da je učencem jasno, kaj 

se od njih pričakuje, da znajo. Odločili so se, da je treba oblikovati kriterije ocenjevanja 

na treh matematičnih področjih: koncepti in postopki, strategije in procesi utemeljevanja 

ter komunikacija. Učitelji so oblikovali kriterije skupaj z učenci (prek diskusije), nato so 
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učenci v skupinah rešili nalogo. O nalogi so se pogovorili v razredu in jo predstavili. Nato 

je sledilo samoocenjevanje naloge. V razredni diskusiji so primerjali učiteljevo in svojo 

oceno uspešnosti reševanja naloge. Namen te dejavnosti je bil, da učenci na primerih 

razjasnijo morebitna napačna razumevanja o uporabi kriterijev pri samoocenjevanju. 

Fernandes in Fontana (1996) pa sta v svoji raziskavi izvedla izobraževanje za učitelje o 

vpeljevanju novih praks formativnega preverjanja (med drugim tudi tehnike 

samoocenjevanja) v pouk ter ugotavljala razlike v kakovosti vpeljanih praks med učitelji. 

Ugotovila sta, da so med učitelji razlike v kakovosti vpeljanih praks formativnega 

preverjanja, vključno s samoocenjevanjem, v pouk. Identificirala sta štiri kategorije 

učiteljeve stopnje usvojenosti tehnik formativnega preverjanja (tudi samoocenjevanja) za 

vpeljavo v pouk: 

 

 eksperti: obvladajo in vključujejo več različnih strategij formativnega preverjanja 

(vključno s samoocenjevanjem); 

 dinamični pionirji: obvladajo eno do dve strategiji in iščejo nove strategije, ki jih 

želijo vključiti; 

 statični pionirji: obvladajo eno do dve novi strategiji in ne vključujejo drugih 

strategij; 

 začetniki: poskušajo vključiti nove strategije, a jih še ne obvladajo. 

 

8.4 RAZISKAVE O OBSTOJEČIH PRAKSAH SAMOOCENJEVANJA PRI 

POUKU MATEMATIKE  

Kakovost obstoječih praks samoocenjevanja pri pouku matematike so proučevali v dveh 

kvalitativnih (Harris in Brown, 2013; Kasanen in Rȁty, 2002) raziskavah. Ena raziskava 

(Suurtamm, Koch in Arden, 2010) pa je samoocenjevanje proučevala kvantitativno in 

kvalitativno.  

  

Harris in Brown (2013) sta ugotovila, da bi se morale učiteljice za učinkovitejše izvajanje 

samoocenjevanja v razredu bolj seznaniti z različnimi tehnikami samoocenjevanja, teorijo 

samoregulacije in s psihološkimi teorijami, ki so povezane s samoocenjevanjem znanja. 

Pravita tudi, da so za kakovostno izvedbo praks samoocenjevanja zelo pomembni dobri 

odnosi med učiteljem, učenci in sošolci. Prav tako je pomembna primerna razredna klima, 

ki spodbuja učenčevo poštenost pri lastni refleksiji znanja, ter mišljenje, da so napake 

priložnost za učenje. Učitelji morajo tudi bolj premisliti, kdaj in kako samoocenjevanje 

vključiti v pouk. 

 

Kasanen in Rȁty (2002) sta pri proučevanju praks samoocenjevanja v razredu ugotovila, 

da je bilo samoocenjevanje najpogosteje uporabljeno pri matematiki, jeziku in socialnih 
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spretnostih ter vedenju. Prakse samoocenjevanja so bile v opazovanem razredu naraven 

del pouka. Del samoocenjevanja je bilo tudi seznanjanje učencev s kriteriji, na osnovi 

katerih učenci oblikujejo samooceno (v kolikšni meri dosegajo kriterije). Ključni kriteriji 

so bili objektivnost, poštenost in individualnost (izdelek izgleda avtorsko delo).  

 

Suurtamm, Koch in Arden (2010) so ugotovili, da si velik delež učiteljev (96 %) pri 

pridobivanju vpogleda v učenčevo razumevanje pomaga s preizkusi znanja. Pogosto 

uporabljajo tudi kvize (89 %), v manjšem deležu pa učenčeve odgovore na vprašanja, 

domače naloge, reševanje nalog pri pouku, opazovanje učencev med delom. Rezultati 

kažejo na uporabo tradicionalnih praks preverjanja in ocenjevanja znanja. Le 16 % 

učiteljev je reklo, da uporablja za pridobivanje vpogleda v učenčevo razumevanje 

samoocenjevanje, 9 % pa jih to prakso ocenjevanja uporablja za pridobivanje ocen. 

Učitelji za pridobivanje vpogleda v učenčevo razumevanje uporabljajo več različnih 

strategij preverjanja znanja, medtem ko za pridobivanje ocen v največjem deležu le tri 

različne strategije. V kvalitativnem delu raziskave se Suurtamm, Koch in Arden (2010) 

osredotočajo na prakse preverjanja znanja, ki podpirajo učenca v učenju, in na 

pomembnost uporabe tovrstnih strategij pri pouku matematike. Predstavljene so tri študije 

primera uporabe praks preverjanja in ocenjevanja znanja, med njimi tudi 

samoocenjevanje. Te prakse omogočajo učiteljem, da dobijo vpogled v učenčevo 

matematično mišljenje in nudijo učencem ustrezne povratne informacije, da lahko 

izboljšajo svoje znanje. Pri vpeljevanju novih praks preverjanja in ocenjevanja (tehnike 

formativnega preverjanja) so opazili, da imajo pomembno vlogo sodelovanje, usklajenost 

in učiteljevo prepričanje v koristnost novih praks ocenjevanja znanja.  

 

8.5 RAZISKAVE O UČITELJEVEM IN UČENČEVEM POGLEDU NA 

SAMOOCENJEVANJE PRI MATEMATIKI 

Raziskave na tem področju so večinoma kvalitativne in zajemajo vzorce učencev 

različnih starostnih obdobij. Večina raziskav kaže tendenco k pozitivnemu odnosu in 

pogledu na samoocenjevanje ter njegovo vpeljavo v pouk. Prav tako se zavedajo 

nekaterih težav, ki pri tem lahko nastopijo.  

 

Harris in Brown (2010) sta ugotovila nekaj podobnosti in razlik v učiteljevem in 

učenčevem pogledu na samoocenjevanje. Tako učitelji kot učenci v samoocenjevanju ne 

vidijo priložnosti za razvoj učenčeve spretnosti točnega samoocenjevanja znanja. Učenci 

tudi dvomijo v točnost svojih samoocen. V raziskavi Wong (2016) pa večina učiteljev in 

učencev meni, da so učenci sposobni točnega samoocenjevanja, vendar jih je treba za to 

usposobiti. Harris in Brown (2010; 2013) sta ugotovila, da se učencem zdi 

samoocenjevanje pomembno predvsem zato, ker jim pomaga pri izboljšanju 

komunikacije z učiteljem, razumevanju kriterijev znanja, pomaga jim poiskati napake ter 
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razvija posameznikovo poštenost. Tudi A. Adediwura (2012) je ugotovila, da imajo 

učenci pozitiven odnos do uporabe samoocenjevanja v razredu. Med učenci tudi ni razlik 

glede na spol. S. Semana (2010) je ilustrativno z dvema primeroma prikazala, kako imajo 

lahko učenci različen pogled na učenje matematike kot tudi na samoocenjevanje. Opisana 

učenca sta si bila podobna po učni uspešnosti in razvitosti svojih komunikativnih 

spretnosti, razlikovala pa sta se v pogledu na učenje matematike in samoocenjevanju 

matematičnega znanja. Enemu učencu samoocenjevanje ne pomeni nič, drugi pa vidi 

prednost njegove uporabe pri svojem učenju. 

Obstoječe raziskave o samoocenjevanju matematičnega znanja tako pokrivajo različna 

področja. Največ raziskav proučuje učinek vpeljevanja praks samoocenjevanja na učne 

dosežke učencev in točnost samoocenjevanja. Manjši del raziskav proučuje obstoječe 

prakse samoocenjevanja v razredu, izobraževanje učiteljev o samoocenjevanju ter 

učiteljev in učenčev pogled na samoocenjevanje. Zelo malo je raziskav, ki bi proučevale 

izbrani vidik tako kvalitativno kot kvantitativno. Pri analizi obstoječih raziskav o 

samoocenjevanju pri matematiki smo opazili, da tudi ni natančno proučen sam proces 

samoocenjevanja v smislu analiziranja učenčevih mehanizmov, ki so pri oblikovanju 

samoocene znanja prisotni. Raziskave, ki proučujejo vpeljane prakse samoocenjevanja v 

pouk, izhajajo iz že obstoječih modelov samoocenjevanja in poznanih tehnik 

samoocenjevanja. V slovenskem prostoru smo zasledili le nekaj prispevkov, ki opisujejo 

predloge vpeljave samovrednotenja učenčevega znanja kot načina formativnega 

spremljanja znanja, pri katerem učenec opredeli svoja močna področja in primanjkljaje v 

znanju v obliki samoevalvacijskih listov z vprašanji (Peršolja, 2008; Suban, 2013) ali v 

obliki pripravljenih rubrik za samooceno znanja (Vršič, 2013). V slovenskih prispevkih o 

samoocenjevanju znanja pri matematiki zasledimo tudi primere, v katerih učitelji 

opisujejo svojo prakso vpeljave samoocenjevanja v pouk matematike (Flisar, 2013; 

Senekovič, 2013). 
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9 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODOLOGIJA  

 

9.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKAVE 

Namen raziskave je dvojen: raziskati učenčeve mehanizme (uporabo virov informacij, 

kriterijev ter standardov) za samoocenjevanje matematičnega znanja pri obravnavi nove 

učne vsebine in pri utrjevanju ter razviti in ovrednotiti inovativni model poučevanja 

samoocenjevanja matematičnega znanja.  

O samoocenjevanju znanja učencev je precej raziskav, vendar se jih le malo nanaša na 

pouk matematike. Narava pouka matematike je v nekaterih pogledih drugačna od pouka 

pri drugih predmetih. Precej je poudarjeno reševanje nalog, skozi katere lahko učenci 

ugotavljajo, kaj so se naučili in kako dobro.  

Pri koncipiranju modela smo izhajali iz analize obstoječih domačih in mednarodnih 

raziskav o samoocenjevanju znanja pri pouku matematike: o točnosti učenčeve 

samoocene v primerjavi z učiteljevo ter o dejavnikih, ki na to vplivajo (Dupeyrat, Escribe, 

Duet in Regner, 2011), o vplivu samoocenjevanja na učne dosežke (Ross, Gray in 

Rolheiser, 2002; Stallings in Tascione, 1996), o učinkovitosti nekaterih splošnih orodij za 

učenje samoocenjevanja (Adediwura, 2012; Ross, Gray in Rolheiser, 2002), o učiteljevem 

razumevanju poučevanja samoocenjevanja (Semana in Santos, 2013) ter o učiteljevih 

načinih poučevanja samoocenjevanja (Kasanen in Rȁty, 2002; Semana in Santos, 2013; 

Suurtamm, Koch in Arden, 2010). V slovenskem prostoru nismo zasledili empiričnih 

raziskav, ki bi proučevale samoocenjevanje pri pouku matematike.  

Izhajajoč iz opredelitve raziskovalnega problema želimo proučiti učenčeve mehanizme 

samoocenjevanja matematičnega znanja in ugotoviti učinkovitost našega modela 

poučevanja samoocenjevanja pri matematiki. Model posredujemo v razdelku 9.2.3. 

Prvi cilj raziskave je pridobiti vpogled v mehanizme, ki jih učenci uporabljajo pri 

samoocenjevanju matematičnega znanja pri etapah obravnave nove učne vsebine in 

utrjevanju ter ugotoviti, kako točne so njihove samoocene matematičnega znanja.  

Pri interpretiranju učenčevih mehanizmov bomo upoštevali učenčevo pojmovanje znanja 

in učenja matematike, učenčev odnos do matematike ter pojmovanje vloge, ki jo ima kot 

učenec pri pouku matematike, učiteljevo pojmovanje kakovostnega pouka matematike, 

učiteljeve obstoječe prakse (izkušnje) samoocenjevanja in učiteljevo samooceno 

usposobljenosti za poučevanje samoocenjevanja pri pouku matematike. 
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V raziskovalna vprašanja so vključeni naslednji termini: viri in načini pridobivanja 

informacij, učni cilji, kriteriji in standardi doseganja teh ciljev.  

Viri informacij se pri tem nanašajo na to, kako učenec ve oz. pride do spoznanja o učnih 

ciljih, kriterijiih in standardih. Načini se navezujejo na dejanja (učiteljice) pri pouku 

in/ali elemente v nalogi, ki učencu pomagajo pri pridobivanju informacij o lastnem 

znanju in oblikovanju samoocene znanja. 

Učni cilji so vsebine, ki se jih učenec uči in so predpisane z učnim načrtom.  

Kriteriji znanja so opisi, ki učencu povedo, kakšno znanje naj bi npr. pri nalogi pokazal. 

Izhajajo iz učnih ciljev in se navezujejo na kakovost ali značilnosti odgovorov, ki se od 

učenca pričakujejo. 

S standardi pa je opredeljena stopnja doseganja teh kriterijev (kaj se šteje pod 

dobro/slabo narejeno nalogo). Stopnja doseganja je lahko opredeljena absolutno 

(učiteljeve zahteve), primerjalno (glede na dosežke vrstnikov) ali subjektivno (glede na 

učenčeva lastna pričakovanja).  

Da bi proučili učenčeve mehanizme samoocenjevanja matematičnega znanja, si bomo 

zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Iz katerih virov učenci pri etapah obravnave in utrjevanja učne vsebine prepoznavajo 

učne cilje in z njimi povezane kriterije matematičnega znanja ter standarde uspešnosti?  

2. Kako dobro učenci pri etapah obravnave in utrjevanju učne vsebine prepoznavajo cilje 

učne ure in z njimi povezane kriterije matematičnega znanja? 

3. Kako se razlikuje zastopanost posameznih standardov uspešnosti v etapah obravnave 

učne vsebine in utrjevanju? 

4. Na kakšne načine pridobivajo učenci podatke o lastnem znanju in kako pri 

posameznem načinu učenci ugotovijo stopnjo doseganja učnih ciljev? 

5. Kako točne so učenčeve samoocene matematičnega znanja po etapah obravnave in 

utrjevanja učne vsebine? 

6. Kako sta uporaba virov informacij in oblikovanje kriterijev povezana s točnostjo 

samoocene matematičnega znanja? 
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Pri vseh vprašanjih nas bo zanimala tudi primerjava učenčevih mehanizmov 

samoocenjevanja glede na spol in učno uspešnost. 

Drugi cilj raziskave je razviti model pouka, s katerim bi želeli izboljšati kvaliteto 

prepoznavanja in uporabe učnih ciljev in z njimi povezanih kriterijev in standardov za 

oblikovanje bolj točne samoocene matematičnega znanja pri učencih, ter preveriti 

njegovo učinkovitost (ugotoviti, kako se bodo opisani elementi pri učencih izboljšali po 

vpeljavi modela – primerjava z začetnim stanjem).   

V povezavi z drugim ciljev raziskave si bomo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

7. Kako so se mehanizmi samoocenjevanja matematičnega znanja učencev po vpeljavi 

modela spremenili (v smislu vprašanj 1–4)?  

8. Kako učinkovit je vpeljani model poučevanja samoocenjevanja?  

9. Ali se učinkovitost modela razlikuje pri učencih glede na spol in učno uspešnost?   

 

9.2 MODEL RAZVIJANJA SAMOOCENJEVANJA PRI MATEMATIKI 

Model razvijanja samoocenjevanja pri matematiki predstavlja didaktično inovacijo, ki je 

usmerjena v učiteljevo načrtno razvijanje učenčevih mehanizmov samoocenjevanja 

matematičnega znanja skozi posamezne etape učnega procesa. Model smo koncipirali na 

osnovi analize obstoječih raziskav o samoocenjevanju, upoštevajoč spoznanja o 

inoviranju ter izobraževanju in profesionalnem razvoju učiteljev, ki jih bomo v 

nadaljevanju predstavili. V prvem poglavju bomo tako predstavili ključne smernice 

izobraževanja učiteljev, ki vključujejo v svoj pouk inovacije, ter potek izobraževanja 

učiteljev, kot smo ga izvedli za potrebe svojega empiričnega dela raziskave. V drugem 

poglavju bomo nato predstavili model razvijanja samoocenjevanja pri matematiki, 

katerega učinke smo evalvirali. 

9.2.1 Izobraževanje učiteljev za vpeljavo modela v pouk  

Profesionalni razvoj učiteljev M. Valenčič Zuljan (2001) opredeli kot proces 

pomembnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo svoja pojmovanja 

in spreminjajo svojo prakso poučevanja. Gre za proces, ki vključuje posameznikovo 

osebnostno, ožje poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni napredovanje v smeri 

kritičnega, neodvisnega ter odgovornega odločanja in ravnanja. 

J. Kalin in M. Valenčin Zuljan (2007) pravita, da je ena izmed temeljnih učiteljevih 

poklicnih kompetenc njegova sposobnost odzivanja na spremembe in spreminjanje lastne 
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pedagoške prakse ter pripravljanje učencev na vseživljenjsko učenje in spremenjene 

razmere. Pri tem ima pomembno vlogo učiteljevo stalno strokovno izobraževanje in 

vpeljevanje inovacij v pouk. J. Kalin in M. Valenčin Zuljan (2007) opredelita didaktične 

inovacije kot izid zavestnega, načrtovanega in ustvarjalnega dela (raziskovalcev in 

učiteljev), ki naj bi v procesu izpeljave omogočile spreminjanje obstoječe šolske prakse. 

Pravita, da večina raziskovalcev (Fullan, 1992; Vandenberghe 1991a in 1991b, v Kalin in 

Valenčič Zuljan, 2007) pojmuje pedagoško inoviranje kot proces, ki z vidika 

posameznega učitelja, ki mu je inovacija ponujena, poteka prek treh širših stopenj ali faz:  

 odločanje za oblikovanje in sprejem inovacije; 

 uvajanje inovacije in  

 utrjevanje inovacije.  

Z  vidika same narave inovacije pa Rogers in Shoemaker (1974, str. 8, v Kalin in 

Valenčič Zuljan, 2007) opisujeta inovacijski proces s fazami:  

 razvijanje in oblikovanje inovacije; 

 razširjanje inovacije in  

 evalvacija rezultatov v praksi. 

Pobuda za vpeljavo neke inovacije v pouk lahko prihaja iz dveh virov. Lahko je pobudnik 

učitelj sam, ko čuti potrebo po spreminjanju obstoječe situacije, s katero ni zadovoljen. 

Velikokrat pa pobuda za vpeljavo neke didaktične inovacije prihaja od zunaj. Pri tem 

inovacijo, ki izhaja iz znanstveno preverjenih novosti, pogosto vodi tim inovatorjev – 

raziskovalcev, učitelji pa imajo vlogo uporabnikov. Opisani model je tradicionalni model 

inoviranja, pogosto imenovan "inoviranje od zgoraj navzdol" (Valenčič Zuljan, 1996). V 

tem modelu je zanemarjen ključni element v fazi inoviranja, to je učitelj, saj ta mehanično 

dela v razredu po navodilih neke tretje osebe, kar pogosto v praksi ne privede do učinkov, 

ki bi jih želeli. Zaradi tega se je kasneje uveljavil model inoviranja, ki učitelja 

enakopravno vključuje v proces raziskovanja in inoviranja prakse, pogosto imenovan 

"inoviranje od spodaj navzgor" (Valenčič Zuljan, 1996). Učitelji praktiki so v tem modelu 

soraziskovalci v akciji, med raziskovalci in učitelji je partnerski odnos, rezultati raziskave 

pa se takoj vključujejo v prakso. Za ta model je najbolj značilno in poznano akcijsko 

raziskovanje (Valenčič Zuljan, 1996).  

Townsend in Adams (2009, v van der Meer, 2012) trdita, da je treba pri izobraževanju 

učiteljev oz. pri njihovem profesionalnem razvoju, katerega del je tudi vpeljava inovacij v 

pouk, učitelje v ta proces aktivno vključiti. Učitelji morajo že od začetka vpeljave 

inovacij sodelovati pri sprejemanju odločitev, sicer je bolj malo možnosti za izboljšanje 

njihove prakse oz. manjša verjetnost uspešne vpeljave neke inovacije. Clement in 
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Vandenberghe (2000) sta menila, da ob tem učitelji razvijejo občutek nadzora in 

»lastništva« nad inovacijskim procesom, kar pomembno prispeva k njihovemu 

profesionalnemu razvoju. Predlagata, da naj proces inoviranja temelji na čim večji 

vključitvi učiteljev v razvoj inovacij in da naj poteka po teh načelih. Townsend in Adams 

(2009, v van der Meer, 2012) sta v svoji raziskavi tudi ugotovila, da je profesionalni 

razvoj učiteljev lahko učinkovit le, če poteka v kontekstu, torej če učitelji na novo 

pridobljena spoznanja preizkusijo  v praksi, ki je del njihovega vsakodnevnega 

poučevanja. Tudi Valenčič Zuljan (2001) kot temeljno načelo spodbujanja učiteljevega 

profesionalnega razvoja postavlja aktivnost učitelja.  

Pogosto je pobudnik in tudi oblikovalec načrta inovacije raziskovalec. Ker običajno 

tradicionalni pristop vpeljave inovacije ni učinkovit, je smiselno, da vanj vključimo 

elemente pristopa "od spodaj navzgor". Med obema opisanima modeloma inoviranja v 

praksi namreč ni tako ostre meje (Valenčič Zuljan, 1999). Tradicionalno inoviranje lahko 

vključuje elemente akcijskega raziskovanja, s tem da učitelje praktike vključi v 

raziskovalni proces tudi z njihovo sprotno refleksijo na vpeljane spremembe in v skladu s 

tem spreminjanje oz. izboljševanje vpeljane inovacije. Prav tako je pomembno, da 

problem, ki ga želimo z inovacijo omiliti ali odpraviti, čim bolj približamo učiteljevi 

neposredni praksi, da ga začutijo kot svojega in dobijo željo po spremembah v 

poučevanju. V fazi načrtovanja vpeljave inovacije naj torej aktivno sodelujejo tako 

učitelji kot nosilec inovacije. Treba je namreč upoštevati učiteljevo obstoječo prakso, 

način poučevanja, v katerega inovacijo vpeljujemo.  

Z vidika spodbujanja profesionalnega razvoja je pomembno tudi sodelovanje med učitelji,  

izmenjevanje pogledov in izkušenj (Valenčič Zuljan, 1999). Učitelji naj pri vpeljevanju 

neke inovacije ne bi bili prepuščeni samim sebi, temveč naj bi imeli  možnost sodelovanja 

z drugimi učitelji, strokovnimi delavci,  raziskovalci. V tem kontekstu Clark (1995, v 

Valenčič Zuljan, 1999) navaja dve načeli profesionalnega razvoja učitelja: 

 vprašaj za podporo in pomoč; 

 spoštuj svoje delo in ga pokaži tudi drugim. 

Če upoštevamo ti dve načeli v procesu vključevanja inovacije v poučevanje, moramo 

učitelje spodbujati oz. ustvariti takšno sodelovalno okolje med učitelji in raziskovalcem, 

ki bo omogočalo učiteljem, da si medsebojno pomagajo, svetujejo in hkrati za pomoč ali 

nasvet prosijo raziskovalca, ki je inovacijo oblikoval. Prav tako je pomembno, da 

izkušnje (dileme, odprta vprašanja …)  z vpeljavo inovacije, učitelji delijo z drugimi 

učitelji, se o tem pogovarjajo, saj je način učenja, ki pomembno prispeva k 

profesionalnemu razvoju učiteljev, uspešni vpeljavi  in izboljševanja lastne prakse 

poučevanja. 
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Učitelji, ki se želijo profesionalno razvijati, morajo biti torej odprti in dovzetni za 

povratne informacije in svetovanja v svojem poklicnem okolju (Valenčič Zuljan, 2012). 

Prav tako je za njihov profesionalni razvoj pomembno, da nova spoznanja kritično 

vrednotijo in jih premišljeno vključuje v samo pedagoško delo. Učiteljeva refleksija je 

tako sredstvo in pot njegovega profesionalnega razvoja in prispeva h kvaliteti izkušenj v 

vseh situacijah (Valenčič Zuljan, 2012). S pomočjo refleksije se učitelj razvije v 

razmišljajočega učitelja.  

Pri izobraževanju učiteljev za vpeljavo modela v pouk matematike bomo izhajali iz 

opisanih spoznanj. Naše izobraževanje bo temeljilo na kognitivno konstruktivističnem 

modelu poučevanja. Ker bo inovacija vpeljana "od zgoraj navzdol" bomo vpeljali v 

izobraževanje učiteljev elemente, ki so značilni za inoviranje "od spodaj navzgor", saj 

želimo, da je vpeljani model na ustrezen način približan učiteljem in čim bolj učinkovito 

izveden.  

Za kognitivno konstruktivističen model izobraževanja učiteljev je značilno, da pri 

izobraževanju  spoznavamo udeležence in »izhajamo iz njih«. Treba je torej osvetliti 

obstoječa učiteljeva pojmovanja o obravnavani temi (npr. kakovosten pouk, učenje,  

učenčeva vloga pri pouku …) ter v kontekstu vpeljave inovacije v pouk oblikovati 

situacije kognitivnega konflikta ter učitelje spodbuditi, da kritično premislijo o 

vključevanju novih elementov v svoje poučevanje (zakaj, kdaj in kako jih vključiti). 

Pomembno je, da razčistijo morebitne dileme in negotovosti, kot tudi da svoje izkušnje ob 

vpeljevanju novosti v pouk sproti reflektirajo, tako da tudi ovrednotijo, kako se izpeljana 

ravnanja in odzivi učencev usklajeni s teoretičnim modelom, kje je pri uvajanju modela 

treba še narediti spremembe in kakšne. Učitelj ob tem kritično presoja svoja ravnanja in 

odzive učencev ter se na tej osnovi poklicno razvija. Morebitna napačna razumevanja ob 

izkušnji vpeljave novosti v pouk učitelj razčiščuje na različne načine od poglabljanja v 

teoretične osnove do sprotnih razlag povratnih informacij in podpori "kritičnega 

prijatelja" (npr. raziskovalca, učitelja oz. nekoga, ki pouk opazuje). Izobraževanje 

učiteljev za uporabo in ustvarjalno razvijanje modela pri pouku tako ne bo temeljilo na 

nekritičnem prenašanju teoretičnih spoznanj v prakso. Njihovo učenje vpeljave modela v 

pouk bo temeljilo na konkretnih zgledih, na katerih bodo razčistili morebitna napačna 

pojmovanja, si postopoma pridobivali didaktične spretnosti, ki so potrebne za uspešno 

vpeljavo modela v pouk.  Ter nadalje svoja ravnanja v praksi usmerjali razmišljujoče, 

problemsko in kritično.  
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9.2.2 Potek izobraževanja učiteljev 

Izobraževanje učiteljev je temeljilo na opisanih načelih, ki veljajo za učinkovito vpeljavo 

inovacij v pouk. Ker oblikovani model ni vpeljana inovacija "od spodaj navzgor" in ni 

potekal v obliki akcijske raziskave, je bilo pomembno, da vanj vključimo čim več 

elementov izobraževanja učiteljev, ki temeljijo na kognitivno-konstruktivističnem 

pristopu poučevanja oz. so značilni za inoviranje "od spodaj navzgor". 

Na sliki (Slika 14) je shematično prikazan potek izobraževanja učiteljev do vpeljave 

inovacije v pouk.  

Slika 14. Potek izobraževanja učiteljev in vpeljava inovacije v pouk 

 

Za učitelje smo najprej pripravili krajše predavanje, katerega namen je bil, da v raziskavo 

vključenim učiteljem: 

 približamo pojem samoocenjevanja, proces samoocenjevanja in mehanizme, ki so v 

tem procesu pomembni; 

 osvetlimo aktualnost in pomembnost teme na osnovi teoretičnih spoznanj in 

obstoječih projektov ZRSŠ (projekt Formativno spremljanje). 

Predavanju je sledila krajša diskusija, v kateri smo razjasnili morebitna napačna 

razumevanja in dileme, ki so se pojavila med predavanjem.  
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Za učitelje smo nato pripravili krajšo delavnico. Namen delavnice je bil, da se učitelji 

naučijo predlagani model samoocenjevanja vključiti v svojo učno uro. Učiteljem smo 

najprej predstavili teoretično shemo modela, v kateri smo poudarili, katera so ključna 

vprašanja, ki naj bi jih vključili v samo učno uro, ter kateri so še drugi pomembni 

elementi, ki naj bi bili sestavni del vsake učne ure ali vsaj večine ur. Nato smo pokazali 

primer učne ure, ki vključuje model samoocenjevanja ter na tem primeru razjasnili 

morebitna napačna razumevanja. Učitelji so nato morali svojo učno pripravo na učno uro, 

ki so jo pred tem izvedli v razredu, preoblikovati tako, da so vanjo vključili elemente 

predstavljenega modela samoocenjevanja. Pri tem so imeli sprotno podporo oz. pomoč 

raziskovalca, hkrati pa so lahko svoje dileme in vprašanja delili z drugimi učitelji, ki so 

bili vključeni v vpeljavo inovacije.  

V naslednjem koraku so učitelji individualno načrtovali učno pripravo na naslednjo učno 

uro, v katero so vključili model razvijanja samoocenjevanja. Pri načrtovanju so imeli 

podporo raziskovalca in ostalih učiteljev, ki so bili v raziskavo vključeni. Učne priprave 

so objavili in delili prek GoogleDocs, kamor so bile lahko enostavno vnesene povratne 

informacije v obliki komentarjev.  

V zadnjem koraku so učitelji model razvijanja samoocenjevanja uporabili pri svojem 

poučevanju. Pri tem so izhajali iz načrtovane učne priprave. Učitelji so predvsem v prvih 

urah izvajanja poučevanja po modelu prejemali sprotne povratne informacije opazovalcev 

učnih ur (raziskovalec in/ali opazovalec–študent, ki je model evalviral s pomočjo 

opazovalne sheme). Na osnovi povratnih informacij in lastnega kritičnega premisleka o 

izvedeni učni uri je bil učitelj v naslednjih urah pozoren, da je svojo prakso vpeljave 

modela izboljševal. Pri tem so bili potrebni skupni premisleki, kaj je treba izboljšati in 

kako.  

9.2.3 Opis modela razvijanja samoocenjevanja pri matematiki 

Oblikovani model temelji na modelnem učenju samoocenjevanja, pri katerem učitelj 

učence uči samoocenjevanja preko glasnega razmišljanja in postavljanja vprašanj, ki 

vključujejo bistvene elemente samoocenjevanja, ter temeljijo na nekaterih dejavnikih 

kakovostnega pouka (tj. jasnost izražanja učnih ciljev oz. kriterijev znanja in standardov 

uspešnosti), razvijanju učenčeve refleksije in spremljanju lastnega znanja/samokontrole 

razumevanja oz. tudi metakognitivnih spretnosti. V modelu učitelj v etapah obravnave 

nove učne vsebine in utrjevanja modelira učencem vprašanja, ki jim pomagajo pri 

prepoznavanju učnih ciljev, kriterijev in standardov, pri samougotavljanju razumevanja 

pojmov in pri samokontroli pravilnosti reševanja nalog. Učitelj z modelom učence tudi 

spodbuja h glasnemu razmišljanju med učenjem. Model razvijanja samoocenjevanja je 

usmerjen k temu, da bi učencem pomagal prepoznati, kaj bo pri uri treba znati, kdaj so se 
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nekaj naučili in kdaj ne. Z oblikovanim modelom pouka želimo izboljšati kvaliteto 

prepoznavanja in uporabe učnih ciljev ter z njimi povezanih kriterijev in standardov za 

oblikovanje bolj točne samoocene matematičnega znanja pri učencih. Pri tem se bomo 

osredotočili na vpeljavo modela pri učnih vsebinah iz geometrije v 7. razredu. 

9.2.3.1  Teoretični model razvijanja samoocenjevanja 

Oblikovali smo model, namenjen razvijanju učenčevega samoocenjevanja matematičnega 

znanja, ki temelji na učiteljevem vzornem zastavljanju vprašanj (učitelj najprej zastavlja 

vprašanja sam sebi in prek pogovora z učenci oblikuje primerne odgovore nanje), ki jih 

učenec čez čas ponotranji in si jih med poukom večkrat zastavlja sam pri sebi. Opisani 

model lahko učitelj integrira v obstoječe načine poučevanja, pri tem pa mora kritično 

premisliti, kdaj je primerno, da katero vprašanje učencem zastavi. Pri načrtovanju učne 

ure po opisanem modelu je učitelju v pomoč, če si odgovori na naslednja vprašanja:  

    Kaj bo učenec znal narediti na koncu učne ure? 

 Katere ideje, vsebine so pomembne, da se jih učenec nauči in jih razume tako, da 

jih bo znal uporabiti? 

    Kako bo učenec pokazal, da to zna? 

 Kako učenec ve, če dobro razume? Kako učenec preveri pravilnost rešene naloge? 

Model bomo natančno predstavili po posameznih etapah učnega procesa in vanje vključili 

ključna vprašanja, ki jih učitelj zastavlja. Pri učni uri je treba predlagana vprašanja 

navezati na obravnavano učno vsebino. V nadaljevanju zapisana vprašanja učitelj najprej 

zastavlja sebi in z učenci oblikuje primerne odgovore nanje. Kasneje k zastavljanju teh 

vprašanj spodbudi učence.  

Etapa uvajanja 

 Napoved glavne teme in povezava s predhodnim znanjem, uporabnostjo v 

vsakdanjem življenju): 

 Predhodno uro smo se učili ... (Učitelj z učenci obnovi cilje prejšnje učne 

ure: uporabi se lahko list za samospremljanje pri reševanju nalog iz 

prejšnje učne ure, Slika 15). 

 Danes bomo (Napoved večje ideje, kaj naj bi na koncu učne ure znal in 

kako lahko to uporabim). 

 Katero znanje mi lahko pri tem pomaga? (Predhodna znanja). 
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Etapa obravnave nove učne snovi 

 Učitelj posamezno dejavnost usmeri k doseganju učnih ciljev in jih eksplicitno izrazi 

učencem: 

 Prva stvar, ki se jo bomo danes naučili je ...., druga stvar ...... 

 Učitelj izvede eno ali več dejavnosti, s katerimi želi realizirati izbrani učni cilj; 

 Učiteljevo samoizpraševanje (vzorno zastavljanje vprašanj) po opredelitvi pojmov, 

definicij, pravil: 

 Ali sem dobro razumel, kaj je (opredelitev pojma) ....?  

 Ali sem dobro razumel, kako se ... (postopek)?  

 Kako vem, da sem dobro razumel ... (neko definicijo, pojem; dodatna 

vprašanja: Poznam vse besede v definiciji in povezave med njimi? Znam 

navesti primer, neprimer, znam razložiti s svojimi besedami, znam napisati 

nalogo, zastaviti vprašanje, s katero/katerim bi preveril?)? 

 Kako vem, da znam (nek postopek) ... (Znam obnoviti korake postopka? 

So pri postopku kakšne posebnosti? Na kaj moram paziti? Znam narisati 

po postopku?)? 

 Učiteljevo samoizpraševanje pri reševanju zgledov (namen vprašanj je, da kriterije 

vežemo na konkretne učne cilje in ključna znanja, kriterije, ki so z njimi povezana, ter 

učimo učence samopreverjanja rešitev nalog):  

 Kaj naloga od mene zahteva?  

 Katero znanje moram pri nalogi pokazati?  

 Kdaj bo učitelj zadovoljen z rešeno nalogo? 

 Kdaj je rešitev naloge pravilna? Kako lahko preverim pravilnost reševanja 

naloge?  

Etapa utrjevanja in ponavljanja učne snovi 

V tej etapi učitelj v reševanje nalog vključuje enaka vprašanja kot med obravnavo. Veže 

jih na konkretne naloge ob različnih dejavnostih. Delo lahko poteka frontalno, 

individualno, v paru. Če so učenci navajeni delati v skupinah, tudi skupinsko. 

Možne različice vključevanja vprašanj v etapo utrjevanja: 

 Učitelj da učencem učni list, ki vsebuje tudi vprašanja:  

o Kaj naloga od tebe zahteva (cilji, vsebine)? 

o Na kaj je treba biti pri reševanju naloge pozoren?  

o Kako veš, če si nalogo rešil pravilno? Utemelji, zakaj je tvoje rešitev naloge 

pravilna. 
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 Učenci individualno rešujejo naloge. Učitelj hodi okoli in jim zastavlja vprašanja kot 

med obravnavo.  

 Učenci delajo v paru/skupini. Pogovorijo se in/ali izpolnijo na učnem listu: 

o kaj naloga od njih zahteva; 

o katero znanje morajo pokazati; 

o kako vedo, če je naloga rešena pravilno.  

 Učenci si v paru/skupini preverjajo rešitve nalog in utemeljujejo pravilnost.  

Etapa preverjanja 

 Povzetek učnih ciljev in povratna informacija: 

 Frontalni pogovor z učenci (na primeru naloge iz UL učitelj prek pogovora z 

učenci poudari, kaj je treba pri uri znati (ključna znanja), katere elemente 

morajo v nalogi zajeti (kriteriji) in kako preverijo/utemeljijo pravilnost rešitve. 

 Občasno da učitelj učencem v reševanje list z vprašanji (Slika 15), o katerem se 

pogovorijo naslednjo šolsko uro (npr. v etapi uvajanja). 

Slika 15. List za samospremljanje znanja pri reševanju nalog 

 

9.2.4 Primer priprave učne ure po modelu 

Podajamo primer priprave učne ure, v katero smo integrirali opisani model v poglavju 

9.2.3. S primerom smo želeli ilustrirati, kako lahko učitelj posamezne elemente modela 

(napoved učnih ciljev, ekspliciranje ključnih znanj in kriterijev ter nanje vezanih 

standardov, zastavljanje vprašanj, s katerimi spodbuja samopreverjanje razumevanja in 

ustreznosti reševanja nalog) vključi v učno uro. Opisani elementi so v učni pripravi 

poudarjeni s krepko pisavo. Namen opisanega primera učne ure ni, da učitelj vse te 

elemente integrira v konkretno učno uro naenkrat. Pri izvedbi učne ure je zaželeno, da 

učitelj te elemente vključi v uro čim večkrat, vendar s kritičnim premislekom (kdaj je 

Danes sem se naučil/-a: 
Kako dobro znam, bom 
preveril/-a tako, da bom: 

Ali je naloga ___ rešena 
pravilno, bom preveril/-a 

tako, da bom: 
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primerno, katerega izmed elementov vključiti). Prav tako mora učitelj vprašanja vezati na 

konkretno učno vsebino. Učna priprava ni podrobno napisana in metodična obravnava 

novih pojmov ni natančno razdelana. Učitelju dopušča več različnih možnih izpeljav. 

Učna priprava je namenjena predvsem ilustriranju, kako model vključiti v pouk
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UČNA ENOTA Deltoid 

UČNI CILJI  prepoznajo deltoid in opišejo njegove lastnosti; 

 znajo načrtati deltoid. 

UVAJANJE 

 

Ponovitev, kaj smo se učili predhodno uro.  

Učitelj učence vpraša, kaj smo se naučili predhodno uro? Npr. Predhodno uro smo se naučili, kaj je 

paralelogram in kako ga načrtamo.  

Napoved in pomembnost teme:  
Danes bomo spoznali še eno skupino štirikotnikov. To so deltoidi. Obliko deltoida srečate tudi pri zmaju, ki 

ga lahko spuščate. Spoznali bomo torej, kaj je deltoid, kakšne lastnosti ima in kako ga načrtati. To znanje 

nam bo lahko pomagalo pri izdelavi modela zmaja (učitelj tudi prvič pri uri eksplicitno izrazi učne cilje).  

Predhodno znanje: 
Če se spomnimo predhodnih ur, kaj o štirikotnikih že veste, da nam bo pomagalo opisati deltoid? 

Pogovor z učenci. 

Lahko sledi pregled DN: Ste imeli za DN kakšno nalogo, ki je preverjala lastnosti paralelograma? 

(pogledamo).  

Skozi pregled učitelj poudari ključna znanja, ki jih morajo učenci pri nalogi pokazati. Vpraša jih, kako 

vemo, če je naloga pravilno rešena.  
Če ni bilo DN: ustna ponovitev, katera so ključna znanja pri opredelitvi izbranega štirikotnika (npr. 

paralelograma).  

OBRAVNAVA nove učne SNOVI 

Napoved 1. učnega cilja 

Učitelj reče: Prva stvar, ki se jo bomo danes učili in jo morate znati je, opisati delotid. Napiše na tablo 

naslov. Učitelj dvakrat eksplicira učni cilj: verbalno in pisno. 

Opredelitev in lastnosti deltioida (Učitelj izvede 1–2 dejavnosti.) 

Pokažemo več različnih deltoidov na sliki. Učenci razmislijo, kaj je vsem likom skupnega, kako bi opisali 

deltoid. Pomagajo si s pojmi, ki jih pri opisu potrebujejo: sosednji stranici, sosednji oglišči, nasprotni 

oglišči, simetrala, diagonala, presečišča diagonal, vzporednost stranic. 

ali  

Vodena aktivnost z materialom in odkrivanje lastnosti deltoida (prepogibanje papirja, zrcaljenje različnih 

trikotnikov prek ene od stranic). 

Sledijo tudi nekatera druga vprašanja za poglabljanje razumevanja: 

V katero večjo skupino štirikotnikov spadajo deltoidi? (štirikotniki s pravokotnima diagonalama). Poznate 

še kakšen poseben primer deltoida? (romb, kvadrat). Zakaj sta tudi romb in kvadrat deltoida? Katere 

lastnosti imata? 

Po pogovoru povzamemo glavne lastnosti deltoida (poudarek ključnih znanj). Kako vem, da znam 

deltoid opisati?  

Deltoid znam opisati, če poznam njegove značilnosti, npr. znam sošolcu razložiti, kakšen lik je deltoid, v 

katero skupino štirikotnikov spada, kakšen je odnos med stranicami, diagonalami, dolžine stranic 

Kaj torej opis vsebuje? (Poudarjanje ključnih znanj). Opišemo odnos med stranicami, dolžine stranic, 

povemo v kakšnem odnosu sta diagonali, poudarimo osno simetričnost lika, odnose med notranjimi koti, 

kako deltoid označimo.  

Eden izmed učencev opiše deltoid. Vprašamo, ali je učenčev opis pravilen? Kako vemo, da je opis 

ustrezen? Kaj pa če bi nekdo rekel ... (navedemo primer nepopolnega odgovora) Zakaj z odgovorom nismo 
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zadovoljni, kaj manjka?  

Zapišejo v zvezek definicijo deltoida in glavne značilnosti deltoida, ki so osnova opisu deltoida.  

Učitelj učence vpraša: Ali ste dobro razumeli, kaj je deltoid? Kako lahko preverimo, ali smo dobro 

razumeli? Podamo več možnih vprašanj, s katerimi pomagamo učencem, da vedo, kako preveriti, ali so 

dobro razumeli, kaj je deltoid. Ne podamo pri vsaki uri vseh vprašanj. 

Primeri vprašanj: 

Ali poznate vse besede v definiciji in njihove povezave? (podam primer opredelitve deltoida - deltoid je 

štirikotnik, ki ima dva para sosednjih skladnih stranic; preverimo z vprašanji, ali učenci razumejo vse 

besede).  

Ali bi deltoid prepoznali na sliki (podam primer), bi znali narisati primer (narišejo primer)? 

Ali poznate posebne primere deltoida (naštejejo in utemeljijo), znate našteti njegove značilnosti (opis 

deltoida), bi znali razložiti sošolcu, napisati nalogo?  

Napoved 2. učnega cilja 

Druga stvar, ki se jo bomo danes učili in jo morate znati, je, kako deltoid načrtati.  

Načrtovanje deltoida (NASLOV) 

Sedaj si bomo še pogledali, kako lahko delotid načrtamo.   

Poglejmo si primer naloge načrtovanja delotida.  

Načrtajmo deltoid ABCD s podatki: a = 4 cm, d = 2 cm, f = 5 cm (simetrala deltoida je nosilka diagonale f).  

Prejšnjo uro smo se učili načrtovati paralelogram. Tudi deltoid bomo načrtovali po podobnem postopku kot 

paralelogram.  

Kako se bomo naloge lotili? Kateri so ključni koraki, ki veljajo za vsako načrtovalno nalogo?  

Koraki načrtovanja:  

izpis podatkov, skica, načrt, opis načrta + slika-konstrukcija.  

 

Ustno ponovimo in zapišemo, kaj smo morali upoštevati pri risanju paralelograma (povezovanje s 

predhodnih znanjem): najprej izpišemo podatke, narišemo skico, iz danih podatkov razmislimo, kako lahko 

načrtamo deltoid, tako da upoštevamo lastnosti deltoida.  

Najprej izpis podatkov. Na kaj moram biti pri izpisu podatkov pozoren (npr. zapis enot). 

Sledi risanje skice. Kako vem, da je skica v redu? Pogovorimo se o ključnih kriterijih. Lahko narišem 

primer ustrezne in primer manj ustrezne skice. Učenci utemeljijo, katera je ustrezna in zakaj.   

Kateri je naslednji korak v načrtovanju? Premislimo o lastnostih delotida, ki nam pomagajo iz danih 

podatkov deltoid načrtati. Naredimo torej načrt konstrukcije. 

Sedaj bomo naš deltoid konstruirali. Kaj bomo načrtali najprej ...... Ko rišemo konstrukcijo, sproti 

opisujemo korake načrtovanja (ali na koncu). 

Kako lahko na koncu preverimo, če smo pravilno načrtali? Izmerimo dobljene dolžine, preverimo, ali 

ustreza lastnostim deltoida. Na kaj moramo biti pri konstruiranju pozorni? Kdaj bo učitelj zadovoljen z 

vašo konstrukcijo? (Kako narišemo kot? Kako odmerimo razdalje? ....) Lahko ponazorimo na več 

primerih, ko konstrukcija ni čisto v redu, in prek pogovora pojasnimo, katerim kriterijem ne zadošča 

(ekspliciranje kriterijev na primeru).  

UTRJEVANJE 

Učitelj razdeli učne liste. 

DELO V PARU (Premislek o tem, kateri pari učencev delajo skupaj.) 

Sošolcu opiši deltoid.   

Vprašamo: Kako veš, da ti je sošolec deltoid ustrezno opisal? (Vprašamo: Je povedal vse, kar smo rekli, 

da moramo povedati in učenci naštejejo).  
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Sošolcu napiši 3 vprašanja o lastnostih deltoida.  

Vprašanja v paru: Kako veš, da je sošolec pravilno odgovoril na vprašanja? Kako lahko preveriš pravilnost 

odgovorov? 

Učenci rešujejo naloge na UL. Lahko si pomagajo v paru (po premisleku preidemo pri kakšni nalogi 

v frontalno reševanje ali individualno). 

1. Dopolni lomljenko v deltoid.  

 
 

 

 

 

Kako vem, da sem pravilno dopolnil v deltoid? (Utemeljim z lastnostmi deltoida). 

 

2. Kateri štirikotnik je prikazan na sliki? (Deltoid).  

 
Kako vem, da imam prav? (Utemeljim z lastnostmi deltoida). 

 

3. Obkroži pravilne trditve in utemelji napačne.   

a) Vsak deltoid ima eno simetralo. 

b) Simetrala razdeli vsak deltoid na dva pravokotna trikotnika. 

c) Vsak deltoid je romb. 

d) Vsak deltoid je osno simetričen. 

e) Vsak deltoid je štirikotnik z enim parom vzporednih stranic.  

f) Vsak deltoid je štirikotnik z dvema paroma skladnih stranic.  

 

Sošolcu razloži, zakaj misliš, da je posamezna trditev pravilna/napačna.   

Kako bi preveril/-a, ali si nalogo pravilno rešil-a? 

 

4. Načrtaj deltoid s podatki (simetrala deltoida je nosilka diagonale f): 

a) e = 4 cm, f = 6 cm, c = 3 cm,  
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b) c = 3 cm, f = 4,9 cm, β = 60° 

c) a = 5 cm, e = 6 cm, f = 7 cm 

 

Pravilnost konstrukcij sem preveril tako, da sem: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Katero znanje, ki si ga danes pridobil/-a, so naloge od tebe zahtevale?  

ZAKLJUČEK V FUNKCIJI PREVERJANJA 

Po reševanju učnega lista: 

Pogovor z učenci: pogovorimo se o primerih nalog na UL, katera so bila ključna znanja, ki so jih pri 

reševanju nalog potrebovali, katere elemente morajo v nalogi zajeti in kako preverijo/utemeljijo rešitve. 

Ponovimo, kaj smo se pri uri naučili.  

Za domačo nalogo ali na koncu učne ure (če je čas) odgovorijo na vprašanja: 

Danes sem se naučil-/a: 

 

Kako dobro znam, bom preveril-/a tako, da bom: 

 

Ali je naloga ________(napiši katera) rešena pravilno, bom preveril/-a tako, da bom: 
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9.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava bo izvedena s kombiniranjem kvantitativnega in kvalitativnega pristopa 

znanstveno-pedagoškega raziskovanja. Uporabili bomo deskriptivno ter kavzalno-

neeksperimentalne metode pedagoškega raziskovanja. Triangulacijo podatkov bomo 

zagotovili z raznolikostjo uporabljenih tehnik zbiranja podatkov.  

9.3.1 Potek raziskave in pregledna struktura raziskave 

Na sliki (Slika 16) je prikazan grob pregled izvajanja modela in zbiranja podatkov na 

posamezni šoli, celotna struktura raziskave pa je opisana v preglednici (Tabela 23). V 

preglednici (Tabela 24) je prikazana struktura raziskave v povezanosti s cilji raziskave oz. 

z raziskovalnimi vprašanji.  

 

Slika 16. Potek izvajanja modela in zbiranje podatkov na posamezni šoli  

 

 

 

 

 

 

 

Pred 1. fazo izvedbe raziskave smo najprej predstavili raziskavo šolam (ravnateljem in 

učiteljem) ter jih povabili k sodelovanju. Predstavitev je vključevala opredelitev namena 

raziskave in njenih ciljev, opis postopka raziskave, kriterijev izbora učiteljev ter opis 

pridobitev/koristi, ki bi jih šola (učitelji, učenci) imeli z vključitvijo v raziskavo. 

Pripravili smo tudi soglasja za sodelovanje otrok v raziskavi. Pri izboru učiteljev smo kot 

kriterij uporabili razred, ki ga poučujejo (mora biti 7. razred) in željo oz. pripravljenost na 

sodelovanje, vpeljavo sprememb v svoje poučevanje ter zanimanje za obravnavano temo. 

Pred samo izvedbo raziskave smo izvedli tudi pilotsko raziskavo, s katero smo testirali 

ustreznost merskih instrumentov, ki so nato uporabljeni v glavni raziskavi. Na sliki (Slika 

1. faza (2 dni) 2. faza (1 dan) 3. faza (3 tedne) 4. faza (2 dni) 

pregled obstoječega 

stanja 

anketni vprašalniki, 

polstrukturirani 

intervjuji z učenci, 

učiteljicami 

 

izobraževanje 

učiteljev in 

študentov –

opazovalcev učnih 

ur 

 

izvedba poučevanja 

po modelu 

spremljanje izvedbe z 

opazovalnimi listi 

 

evalvacija 

učinkovitosti 

uporabe modela 

anketni vprašalniki, 

polstrukturiran 

intervju z 
učiteljicami 
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6) je predstavljen potek raziskave za posamezno šolo. 1. faza je tako potekala 2 dni na eni 

šoli. V 2 tednih je bila tako zaključena 1. faza na vseh šolah.  

 

V 1. fazi raziskave smo želeli proučiti obstoječe stanje o razvitosti učenčevih 

mehanizmov in pridobiti podatke o učnem kontekstu, v katerem bomo raziskali 

mehanizme samoocenjevanja matematičnega znanja. Učni kontekst vključuje: učiteljevo 

pojmovanje poučevanja, učenja matematike, kakovostnega pouka, samoocenjevanja 

(pomembnosti samoocenjevanja za učenje, kakovosten pouk), učiteljevo dosedanje 

izvajanje samoocenjevanja in ocena usposobljenosti za njegovo poučevanje (intervju z 

učitelji), učenčevo zaznavanje pouka matematike (V_SP1 - splošen vprašalnik za učence 

pred vpeljavo modela, Priloga 2). Obstoječe mehanizme samoocenjevanja matematičnega 

znanja in točnost samoocenjevanja smo proučili na ravni zaznavanja pri konkretni učni 

uri matematike z analizo vprašalnikov V_OB1 (vprašalnik za učence po etapi obravnave 

pred vpeljavo modela, Priloga 4) in V_UT1 (vprašalnik za učence po etapi utrjevanja pred 

vpeljavo modela, Priloga 6). V ta namen sta bili izvedeni 2 strnjeni učni uri matematike 

(obravnava in utrjevanje obravnavane učne vsebine) z vmesnim daljšim odmorom (20 

minut). Po uri obravnave so učenci izpolnili vprašalnik V_OB1 s krajšim preverjanjem 

znanja iz obravnavane vsebine in po uri utrjevanja vprašalnik V_UT1  s krajšim 

preverjanjem znanja iz vsebine, ki so jo utrjevali. Krajši vprašalnik o učnih ciljih in 

kriterijih ocenjevanja naloge za izvedeni učni uri je izpolnila tudi učiteljica (V_UC1 - 

vprašalnik za učiteljico po izvedbi učne ure pred vpeljavo modela, Priloga 10). Bolj 

poglobljen vpogled o učenčevih mehanizmih samoocenjevanja smo pridobili z 

opravljenimi intervjuji po obeh učnih urah (po 2 učenca iz vsakega razreda) ( Priloga 

8).  

V 2. fazi raziskave smo izvedli izobraževanje učiteljev za vpeljavo modela v pouk. Potek 

izobraževanja je natančno opisan v poglavju 9.2.2. Hkrati smo izvedli tudi izobraževanje 

za študente, ki so opazovali vpeljavo modela v pouk. Študenti so morali natančno 

spoznati opazovalni list in se ga naučiti uporabljati. Opazovalni list so predhodno 

preizkusili pri uri matematike. Morebitna nerazumevanja opazovalnih kategorij smo še 

dodatno razjasnili z analizo in diskusijo izpolnjenih listov po opazovani uri v fazi 

testiranja vprašalnikov (pilotska raziskava).  

V 3. fazi raziskave, ki je trajala 3–4 tedne, so učitelji izvajali poučevanje z vpeljavo 

modela samoocenjevanja. Obravnavali so teme iz geometrije: zrcaljenje čez točko, 

središčna in osna somernost, simetrala daljice, simetrala kota, preslikave in vzorci, 

sovršni koti in sokoti, koti s paroma vzporednimi kraki, načrtovanje s šestilom, trikotnik, 

delitev trikotnikov, osno somerni trikotniki, poimenovanje in načrtovanje notranjih kotov. 

Pri učnih urah je bil v vsakem razredu 2-krat tedensko prisoten študent opazovalec, ki je 
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spremljal kakovost vpeljave modela s pomočjo opazovalnega lista za strukturirano 

opazovanje (Priloga 11). Občasno je bila pri urah prisotna tudi raziskovalka.  

V 4. fazi raziskave je potekala evalvacija učinovitosti uporabe modela tako, da smo 

ponovili korake 1. faze raziskave, ki so vezani na zbiranje podatkov pri dveh učnih urah 

matematike o mehanizmih samoocenjevanja pri matematiki in o točnosti 

samoocenjevanja znanja (izpolnjevanje vprašalnikov V_OB2 - vprašalnik za učence po 

obravnavi po vpeljavi modela, Priloga 5; V_UT2 - vprašalnik za učence po utrjevanju po 

vpeljavi modela, Priloga 7) in ugotavljanje učenčevega zaznavanja sprememb pri pouku 

matematike v povezavi z elementi samoocenjevanja, na katerih je temeljil model (V_SP2 

- splošen vprašalnih za učence po vpeljavi modela, Priloga 3), za analizo kakovosti 

izvajanja modela. Krajši vprašalnik o učnih ciljih in kriterijih ocenjevanja naloge za 

izvedeni učni uri je izpolnila tudi učiteljica (V_UC2 - vprašalnik za učiteljice po vpeljavi 

modela, Priloga 10). Kakovost izvajanja modela smo evalvirali tudi na osnovi analize 

podatkov opravljenega intervjuja z učiteljicami na koncu raziskave (Priloga 9) in analizo 

krajših vprašalnikov o izvajanju modela učiteljic, ki so ga izpolnili študenti – opazovalci 

učnih ur (V_ST, Priloga 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojasnitev oznak, ki jih uporabljamo v vprašalnikih: 

V- vprašalnik 

OB - etapa obravnave 

UT - etapa utrjevanja 

1 - pred vpeljavo modela 

2 - po vpeljavi modela 

UC - vprašalnik za učiteljico 

ST - vprašalnik za študente 

SP - splošen vprašalnik 
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Tabela 23. Struktura raziskave po posameznih fazah izvedbe 

FAZA ČASOVNI TERMIN UDELEŽENCI (poleg 

raziskovalca) 

NAMEN INSTRUMENTI 

0. 1. polovica oktobra 2016 

(2 tedna) 

Ravnatelji, učiteljice, 

učenci, starši, študenti. 

Izbira in pridobitev šol (učiteljev) za sodelovanje v raziskavi 

(predstavitev raziskave ravnateljem, učiteljem). 

Pridobitev 7 študentov – opazovalcev učnih ur za sodelovanje v 

raziskavi (predstavitev ciljev raziskave in razlaga instrumenta- 

opazovalnega lista). 

Pilotska raziskava na izbrani šoli (testiranje instrumentov in 

popravljanje).  

 

1. 2. polovica oktobra 2016 

(2 tedna) 

Učiteljice, učenci. Pregled stanja pred uvedbo inovacije v 2 korakih: 
1. pridobitev podatkov o kontekstu pouka matematike Polstrukturiran intervju z 

učiteljicami pred uvedbo 

modela. 

Anketni vprašalnik V_SP1 za 

učence. 
2. izvedba pouka matematike 2 učnih ur: 

1. ura: obravnava snovi Zrcaljenje čez premico. 

Izpolnjevanje vprašalnika V_OB1 za učence (15–20 min). 

2. ura: utrjevanje snovi Zrcaljenje čez premico. 

Izpolnjevanje vprašalnika V_UT1 za učence (15–20 minut). 

Izpolnjevanje vprašalnika V_UC1 za učiteljice. 

Polstrukturiran intervju z 2 učencema iz razreda (20 minut s 

posameznim učencem). 

Anketni vprašalniki V_OB1, 

V_UT1, V_UC1. 

 

 

Polstrukturiran intervju. 

2. November 2016  

(1 dan) 

Učiteljice, študenti. Izobraževanje učiteljic in opazovalcev –študentov v obliki 3-urnih 

delavnic. 
 

3. November–december 

2016       (4 tedne) 

Učiteljice, učenci, 

študenti. 

Izvedba poučevanja po modelu. Opazovalni listi. 

4. December 2016–januar 

2017 (2 tedna) 

Učiteljice, študenti. Evalvacija učinkovitosti uporabe modela v 2 korakih: 
1. pridobitev podatkov o učinkovitosti uporabe modela, zaznanih pri 

učiteljicah in učencih na deklarativni ravni 

Polstrukturiran intervju z 

učiteljicami po uvedbi modela 

Anketni vprašalnik V_SP2 za 

učence. 
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2. izvedba pouka matematike 2 učni ur: 

1. ura: obravnava snovi Skladnost trikotnikov (1. skladnostni izrek). 

Izpolnjevanje vprašalnika V_OB2 za učence (15–20 min). 

2. ura: utrjevanje snovi Skladnost trikotnikov (1. skladnostni izrek). 

Izpolnjevanje vprašalnika V_UT2 za učence (15–20 minut). 

Izpolnjevanje vprašalnika V_UC2 za učiteljice (refleksija uporabe 

modela). 

Izpolnjevanje vprašalnika V_ST za študente (refleksija uporabe 

modela na osnovi opazovanja učnih ur). 

Anketni vprašalniki V_OB2, 

V_UT2, V_UC2, V_ST. 
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Tabela 24. Pregledna vsebinska struktura raziskave 

 

Vprašanje 

Proučitev obstoječih mehanizmov samoocenjevanja in učnega 

konteksta 

Izvedba poučevanja po modelu in 

evalvacija kakovosti izvajanja modela 

Evalvacija učinkovitosti uporabe 

modela 

Proučitev učnega konteksta Pri konkretni uri matematike  Pri konkretni uri matematike 

Učni kontekst bomo opisali z 

analizo: 

1. učenčevega pojmovanja 

matematičnega znanja in učenja 

matematike 

2. učenčevega odnosa do 

matematike in doživljanja pouka 

matematike 

3. učenčevega pojmovanja vloge, 

ki jo ima pri pouku matematike 

4. učenčevega zaznavanja pouka 

matematike (z vidika elementov 

formativnega spremljanja in 

samoocenjevanja) 

5. učiteljevega pojmovanja 

kakovostnega pouka matematike 

in pomena samoocenjevanja pri 

tem 

6. učiteljeve obstoječe prakse 

(izkušenj) s samoocenjevanjem 

in samooceno usposobljenosti za 

1. Iz katerih virov učenci pri etapah 

obravnave in utrjevanja učne 

vsebine prepoznavajo učne cilje in 

z njimi povezane kriterije 

matematičnega znanja ter 

standarde uspešnosti?  

2. Kako dobro učenci pri etapah 

obravnave in utrjevanju učne 

vsebine prepoznavajo cilje učne 

ure in z njimi povezane kriterije 

matematičnega znanja? 

3. Kako se razlikuje zastopanost 

posameznih standardov uspešnosti 

pri obravnavi učne vsebine in pri 

utrjevanju? 

4. Kako učenci pri etapah 

obravnave in utrjevanja učne 

vsebine pridobijo podatke o 

lastnem znanju? 

5. Kako točne so učenčeve 

samoocene matematičnega znanja 

po etapah obravnave in utrjevanja 

učne vsebine? 

6.Kako sta uporaba virov 

1. Kako pogosto so posamezni elementi 

modela poučevanja samoocenjevanja 

vključeni v pouk matematike? 

2. Katere elemente modela poučevanja 

samoocenjevanja je lažje/težje vključiti v 

pouk? 

3. Katere elemente, ki spodbujajo 

razvijanje samoocenjevanja pri učencih, 

so učenci prepoznali kot bolj pogoste v 

času izvajanja pouka po modelu kot pred 

vpeljavo modela?   

 

 

 

1. Kako so se mehanizmi 

samoocenjevanja matematičnega znanja 

učencev po vpeljavi modela spremenili 

(v smislu vprašanj 1–4)?  

2. Kako učinkovit je vpeljani model 

poučevanja samoocenjevanja?  

3. Ali se učinkovitost modela razlikuje 

pri učencih glede na spol in učno 

uspešnost?   
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poučevanje samoocenjevanja. 

 

 

informacij in oblikovanje kriterijev 

povezana s točnostjo samoocene 

matematičnega znanja? 

V zvezi z vprašanji 1–4: Ali so 

med učenci razlike glede na spol in 

učno uspešnost? 

Instrumenti Anketni vprašalnik V_SP1 

Polstrukturiran intervju z učenci 

Polstrukturiran intervju z 

učiteljico 

Anketni vprašalniki: 

V_OB1, V_UT1, V_UC1 

Opazovaln list za strukturirano 

opazovanje 

Anketni vprašalnik za študente – 

opazovalce V_ST 

Polstrukturiran intervju z učiteljico 

Anketni vprašalnik V_SP2 

Anketni vprašalniki: 

V_OB1, V_OB2, V_UT1, V_UT2, 

V_UC2 

Vzorec Učiteljice 

Učenci 

Učiteljice 

Učenci 

Učiteljice 

Učenci 

Študenti – opazovalci 

Učiteljice 

Učenci 
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9.4  VZOREC 

V raziskavo smo vključili 164 učencev, ki so v šolskem letu 2016/17 obiskovali 7. razred 

štirih priložnostno izbranih ljubljanskih osnovnih šol, in njihove učiteljice matematike. 

Vključenih je bilo 6 učiteljic matematike in 7 razredov. Izbrali smo učiteljice, ki že imajo 

vsaj 1 leto izkušenj s poučevanjem matematike ter v šolskem letu 2016/17 poučujejo 

matematiko v 7. razredu, hkrati pa jih proučevano področje zanima in so pripravljene 

uvesti spremembe v svoje poučevanje. V vzorec smo vključili učence 7. razreda, ker pouk 

še ne poteka v manjših heterogenih skupinah, hkrati se v 7. razredu obravnava učna 

vsebina, pri kateri želimo mehanizme za samoocenjevanje proučiti.  

V raziskavo je bilo vključenih tudi 7 študentov, ki so v študijskem letu 2016/17 

obiskovali enoletni 2. stopenjski študijski program Predmetno poučevanje (matematika). 

Študenti so bili vključeni kot opazovalci učnih ur, v katerih so učiteljice izvajale pouk po 

modelu raziskave. 

V nadaljevanju predstavljamo opis strukture vzorca učencev po spolu in učni uspešnosti. 

9.4.1 Struktura vzorca raziskave  

V preglednici (Tabela 25) smo prikazali strukturo vzorca učencev po razredih. Razred A 

je iz Šole 1, razreda B in C sta iz Šole 2, razredi Č, D in E so iz Šole 3 in razred F je iz 

Šole 4. Razred D in E poučuje ista učiteljica.  

Tabela 25.  Struktura vzorca učencev po razredih 

Razred f f % 

 

A 21 12,8 

B 24 14,6 

C 26 15,9 

Č 23 14,0 

D 23 14,0 

E 23 14,0 

F 24 14,6 

Skupaj 164 100,0 
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Tabela 26. Struktura vzorca učencev glede na spol 

Spol f f % 

 
Dečki 85 54,5 

Deklice 71 45,5 

Skupaj 156 100,0 

Iz preglednice (Tabela 25) je razvidno, da je v vsakem razredu približno enak delež 

učencev. Iz preglednice (Tabela 26)  pa vidimo, da je v vzorcu približno enak delež 

dečkov (54,5 %) in deklic (45,5 %).  

Tabela 27. Struktura vzorca učencev po učni uspešnosti (zaključne ocene v 6. razredu) 

Zaključna ocena f f % 

 

2 28 17,4 

3 35 21,7 

4 60 37,3 

5 38 23,6 

Skupaj 161 100,0 

 

Tabela 28. Posebne značilnosti in potrebe učencev 

 f f % 

 

Ni posebnih značilnosti in potreb 119 72,6 

Matematično nadarjen 16 9,8 

Učne težave pri matematiki 21 12,8 

Druge posebne potrebe 8 4,9 

Skupaj 164 100,0 

Za opis strukture vzorca po učni uspešnosti smo upoštevali dve spremenljivki. V 

preglednici (Tabela 27) je prikazana strukura vzorca učencev po uspešnosti glede na 

zaključno oceno pri matematiki v 6. razredu. Iz preglednice (Tabela 27) je razvidno, da je 

delež učno uspešnejših (ocena 4 in 5) nekoliko višji (60,9 %) kot delež učno manj 

uspešnih (ocena 2 in 3) učencev (39,1 %). Med učenci je 9,8 % matematično nadarjenih, 

medtem ko ima učne težave pri matematiki 12,8 % učencev. Druge posebne potrebe 

(motnje pozornosti) ima 4,9 % (Tabela 28).  

Učence smo za uporabo v nadaljnji statistični analizi razvrstili po učni uspešnosti v 2 

skupini (učno šibkejši, učno zmožnejši) glede na uspešnost pisanja NPZ (nacionalno 

preverjanje znanja) pri matematiki v 6. razredu. Razvrstili smo jih na osnovi vrednosti 

mediane točk pisanja NPZ pri matematiki. Na NPZ so učenci lahko dosegli 50 točk. 

Vrednost mediane za učence vključene v raziskavo je bila 31.  
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Tabela 29. Skupine učencev glede na učno uspešnost (pisanje NPZ) 

 f f % 

 

Učno šibkejši 83 52,9 

Učno zmožnejši 74 47,1 

Skupaj 157 100,0 

  Ni podatka 7  

Skupaj 164  

 

Tabela 30. Struktura vzorca glede na spol in učno uspešnost 

 
Uspešnost učencev glede na NPZ 

Skupaj Učno šibkejši Učno zmožnejši 

Spol 

Dečki 
f 44 36 80 

f % 55,0 % 45,0 % 100,0 % 

Deklice 
f 33 36 69 

f % 47,8 % 52,2 % 100,0 % 

Skupaj 

f 77 72 149 

f % 51,7 % 48,3 % 100,0 % 

 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

V preglednici (Tabela 29) je prikazana delitev učencev po učni uspešnosti glede na 

uspešnost pisanja NPZ. V preglednici (Tabela 30) je prikazana struktura vzorca glede na 

spol in učno uspešnost. Med dečki in deklicami ni statistično pomembne razlike v učni 

uspešnosti ( ² = 0,764, g = 1, p = 0,382). 

 

9.5 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

V empirični raziskavi so bili podatki zbrani z anketiranjem, polstrukturiranimi intervjuji 

in opazovanjem. V ta namen smo izdelali potreben inštrumentarij.   

Uporabljen merski inštrumentarij mora zadostiti merskim karakteristikam, in sicer 

objektivnosti, občutljivosti, zanesljivosti in veljavnosti.  

Objektivnost smo zagotovili z enotnimi, natančnimi navodili pri izvedbi anketiranja, 

polstrukturiranih intervjujev in hospitiranja, z jasnimi, nedvoumnimi vprašanji, uporabo 

4-stopenjske ocenjevalne lestvice in zaprtimi tipi vprašanj v vprašalniku. Vprašalniki so 

bili anonimni. Občutljivost vprašalnikov smo zagotovili z uporabo večstopenjskih lestvic. 

Zanesljivost vprašalnikov smo preverili z metodo notranje konsistentnosti v vprašalnike 

vključenih lestvic (lestvice stališč in ocenjevalne lestvice). V ta namen smo izračunali 

Cronbachov koeficient alfa, ki nam pove zanesljivost podatkov z vidika notranje 

skladnosti.  Vprašalnik V_SP1 (Priloga 2) vsebuje 5 ocenjevalnih lestvic. Cronbach 

koeficient alfa za lestvico pri 5. vprašanju ima vrednost 0,86, pri 6. vprašanju vrednost 

0,72, pri 7. vprašanju vrednost 0,73, pri 8. vrednost 0,82 in pri 9. vrednost 0,93. Iz 
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vrednosti Cronbach koeficient alfa je razvidno, da so uporabljene lestvice dobro do 

odlično zanesljive. Vprašalnik V_SP2 (Priloga 3) vsebuje 3 ocenjevalne lestvice. 

Cronbach koeficient alfa za lestvico pri 1. vprašanju ima vrednost 0,68, pri 2. vrednost 

0,72 in pri 3. vrednost 0,88. Tudi v tem vprašalniku imajo ocenjevalne lestvice dobro 

zanesljivost.  

Vsebinska veljavnost vprašalnikov je bila ocenjena kot ustrezna s strani dveh ekspertov 

za področje didaktike in didaktike matematike.  

9.5.1 Merski inštrumentarij za učence 

Za učence smo izdelali polstrukuriran intervju in 6 anketnih vprašalnikov (Tabela 31), ki 

jih bomo v nadaljevanju natančneje predstavili.  

Tabela 31. Seznam anketnih vprašalnikov 

Oznaka vprašalnika Vsebina vprašalnika 

V_SP1  Splošen vprašalnik o učenčevem zaznavanju pouka matematike, odnosa do 

matematike, vloge, ki jo ima pri pouku matematike ter pojmovanje 

matematičnega znanja in učenja matematike pred vpeljavo modela. 

V_SP2  Splošen vprašalnik o zaznavanju pouka matematike po vpeljavi modela. 

V_OB1  Vprašalnik o učenčevih mehanizmih samoocenjevanja s preverjanjem znanja 

po obravnavi snovi pred vpeljavo modela. 

V_OB2  Vprašalnik o učenčevih mehanizmih samoocenjevanja s preverjanjem znanja 

po obravnavi snovi po vpeljavo modela. 

V_UT1  Vprašalnik o učenčevih mehanizmih samoocenjevanja s preverjanjem znanja 

po utrjevanju snovi pred vpeljavo modela. 

V_UT2  Vprašalnik o učenčevih mehanizmih samoocenjevanja s preverjanjem znanja 

po utrjevanju snovi po vpeljavi modela. 

 

V polstrukturiranem intervjuju (Priloga 8) smo raziskali učenčeve mehanizme 

samoocenjevanja (kriterije, standarde in njihove vire) v kontekstu konkretne učne ure in 

na splošno pri urah matematike ter v povezavi z učenčevim pojmovanjem učenja 

matematike, matematičnega znanja in odnosa do matematike. Rezultate bomo uporabili 

za ilustriranje različne razvitosti mehanizmov samoocenjevanja pri učencih. 

 

V vprašalnik V_SP1 (Priloga 2) smo vključili 2 vprašanji zaprtega (izbirnega) tipa in 2 

vprašanji odprtega tipa ter 6 ocenjevalnih lestvic. Vprašalnik V_SP1 je vsebinsko 

razdeljen na 2 sklopa. Vprašalnik V_SP1 se navezuje na učenca pri matematiki (spol, 

pojmovanje matematičnega znanja in strategije učenja matematike, učenčev odnos do 

matematike, vprašanja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 ) in njegovo zaznavanje pouka matematike 

(vprašanji 5 in 8). 6. in 7. vprašanje se navezujeta na učenčevo preverjanja pravilnosti 
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reševanja nalog (podanih je bilo 10 različnih načinov). V 6. vprašanju je učenec moral 

označiti, kako pogosto na posamezen način preverja pravilnost reševanja nalog (od 1 – 

nikoli do 4 –pogosto), v 7. vprašanju pa je na 4-stopenjski lestvici ocenil, kako močno mu 

posamezen način pomaga ugotoviti, kako dobro zna (od 1 – sploh mi ne pomaga do 4 – 

zelo mi pomaga). 9. vprašanje v vprašalniku predstavlja 4-stopenjska lestvica strinjanja s 

25 trditvami o pojmovanju matematike in učenčevem odnosu do nje. Za vsako trditev je 

moral učenec obkrožiti stopnjo strinjanja s trditvijo (od 1 – sploh se ne strinjam do 4 –  

popolnoma se strinjam). Tudi 5. vprašanje v vprašalniku je 4-stopenjska ocenjevalna 

lestvica, s katero ugotavljamo učenčevo prepoznavanje pogostosti uporabe nekaterih 

elementov samoocenjevanja pri pouku matematike. Lestvica je sestavljena iz 14 trditev, 

ki se navezujejo na etapi obravnave in utrjevanja učne snovi, in 9 trditev, ki se navezujejo 

na etapo ocenjevanja znanja. Učenci so za vsako trditev označili zaznano pogostost 

uporabe pri pouku (nikoli, redko, občasno, pogosto). 8. vprašanje predstavlja 4-stopenjska 

ocenjevalna lestvica, ki vsebuje 13 trditev o pouku matematike, kot ga zaznavajo učenci. 

Učenci so morali za vsako trditev označiti, kako pogosto (nikoli, redko, občasno, 

pogosto) se to, kar opisuje trditev, zgodi pri pouku matematike. 

V vprašalnik V_SP2 (Priloga 3) smo vključili 3 ocenjevalne lestvice. Vsebinsko so se 

ocenjevalne lestvice navezovala na zaznavanje elementov samoocenjevanja pri pouku po 

izvedenem poučevanju z uporabo modela samoocenjevanja. 1. vprašanje predstavlja 4-

stopenjska ocenjevalna lestvica z 10 trditvami o tem, kako pogosto (nikoli, redko, 

občasno, pogosto) so uporabili določen način preverjanja rešitev nalog. V 2. vprašanju so 

morali na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici označiti, kako močno (od sploh mi ne pomaga 

do vedno mi pomaga) jim je posamezen način preverjanja rešitev nalog (enakih 10 trditev 

kot v vprašanju 1) pomagal ugotoviti, ali so nalogo pravilno rešili. V 3. vprašanju smo na 

4-stopenjski ocenjevalni lestvici s 14 trditvami ugotavljali učenčevo zaznavanje 

pogostosti (od nikoli do pogosto) posameznih dogodkov pri pouku, ki so povezani s 

samoocenjevanjem znanja. 

Vprašalnika o učenčevih mehanizmih samoocenjevanja po obravnavi snovi pri učni uri 

V_OB1 (Priloga 4) in V_OB2 (Priloga 5) sta sestavljena iz dveh delov. Oba vprašalnika 

sta enaka, razlikujeta se le v vsebini nalog 2. dela vprašalnika. Vprašalnika se navezujeta 

na učenčeve mehanizme samoocenjevanja pri obravnavi snovi. V prvem delu 

vprašalnikov V_OB1 in V_OB2, ki sta sestavljena iz 6 vprašanj odprtega tipa in 6 

vprašanj zaprtega tipa ter 1 ocenjevalne lestvice, smo ugotavljali učenčevo prepoznavanje 

ciljev učne ure (1. vprašanje), vire učnih ciljev (2. in 3. vprašanje), vrsto uporabljenega 

standarda (4. vprašanje), prepoznavanje in vir absolutnega standarda (8. vprašanje), vir 

lastnega znanja in samoocene znanja (vprašanja 5, 6, 7, 9), samooceno razumevanja 

obravnavane snovi na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici (5. vprašanje). Drugi del 

vprašalnikov V_OB1 in V_OB2 je sestavljen iz 4 matematičnih nalog in 2 4-stopenjskih 
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ocenjevalnih lestvic. Učenec je moral na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici podati 

samooceno napovedi uspešnosti reševanja posamezne naloge (od 1 – nič ne bi znal do 4 – 

vse bi znal rešiti), naloge rešiti in podati na enaki 4-stopenjski ocenjevalni lestvici 

samooceno uspešnosti reševanja naloge (od 1 – nisem znal naloge rešiti pravilno, 4 1 – 

nalogo sem znal rešiti popolnoma pravilno). Naloge vprašalnika V_OB1 so preverjale 

učenčevo znanje zrcaljenja čez premico, naloge vprašalnika V_OB2 pa znanje skladnosti 

trikotnikov in načrtovanja trikotnikov po 1. skladnostnem izreku (SSS – podane so vse tri 

dolžine stranic). V vprašalniku V_OB1 smo pri 3. nalogi (naloga zrcaljenja čez premico 

in simbolni zapis zrcaljenja čez premico) ugotavljali učenčevo prepoznavanje kriterijev 

ocenjevanja naloge in vir kriterijev. V vprašalniku V_OB2 smo pri 1. nalogi (načrtovanje 

trikotnika s podanimi dolžinami stranic) ugotavljali učenčevo prepoznavanje kriterijev 

ocenjevanja naloge in vir kriterijev.  

Vprašalnika o učenčevih mehanizmih samoocenjevanja po utrjevanju učne snovi pri učni 

uri V_UT1 (Priloga 6) in V_UT2 (Priloga 7) sta sestavljena iz dveh delov. Oba 

vprašalnika sta enaka, razlikujeta se le v vsebini nalog 2. dela vprašalnika. Vprašalnika se 

navezujeta na učenčeve mehanizme samoocenjevanja pri utrjevanju učne snovi. V prvem 

delu vprašalnikov V_UT1 in V_UT2, ki je sestavljen iz 6 vprašanj odprtega tipa in 5 

vprašanj zaprtega tipa, smo ugotavljali učenčevo prepoznavanje ciljev učne ure (1. 

vprašanje), vire učnih ciljev (2. in 3. vprašanje), vrsto uporabljenega standarda (4. 

vprašanje), prepoznavanje in vir absolutnega standarda (8. vprašanje), vir lastnega znanja 

in samoocene znanja (5., 6., 7. in 9. vprašanje), samooceno razumevanja snovi, ki so jo 

utrjevali (8. vprašanje). Drugi del vprašalnikov V_UT1 in V_UT2 je bil sestavljen iz 4 

matematičnih nalog in 2 4-stopenjskih ocenjevalnih lestvic. Učenec je moral na 4-

stopenjski ocenjevalni lestvici podati samooceno napovedi uspešnosti reševanja 

posamezne naloge (od 1 – nič ne bi znal do 4 – vse bi znal rešiti), naloge rešiti in podati 

na enaki 4-stopenjski ocenjevalni lestvici samooceno uspešnosti reševanja naloge (od 1 – 

nisem znal naloge rešiti pravilno, 4 – nalogo sem znal rešiti popolnoma pravilno). Naloge 

vprašalnika V_UT1 so preverjale učenčevo znanje zrcaljenja čez premico, naloge 

vprašalnika V_UT2 pa znanje skladnosti trikotnikov in načrtovanja trikotnikov po 1. 

skladnostnem izreku (SSS – podane so vse tri dolžine stranic). V vprašalniku V_UT1 smo 

pri 2. nalogi (naloga zrcaljenja čez premico in simbolni zapis zrcaljenja čez premico) 

ugotavljali učenčevo prepoznavanje kriterijev ocenjevanja naloge in vir kriterijev. V 

vprašalniku V_UT2 smo pri 2. nalogi (načrtovanje trikotnika s podanimi dolžinami 

stranic) ugotavljali učenčevo prepoznavanje kriterijev ocenjevanja naloge in vir kriterijev. 
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9.5.2 Merski inštrumentarij za učitelje 

Za učitelje smo izdelali dva polstrukturirana intervjuja in dva vprašalnika.  

Intervju pred izobraževanjem učiteljev o uporabi modela (Priloga 9) je vseboval 

vprašanja, ki so se nanašala na učiteljevo razumevanje učenčevih obstoječih mehanizmov 

samoocenjevanja, vezanih na njihov način poučevanja, uporabo različnih načinov 

samoocenjevanja pri pouku matematike, oceno usposobljenosti za poučevanje 

samoocenjevanja, pojmovanje kakovostnega pouka matematike in vloga samoocenjevanja 

pri tem.  

Intervju po izvajanju uporabe modela pri pouku (Priloga 9) je vseboval vprašanja, ki 

so se nanašala na evalvacijo izvajanja modela poučevanja samoocenjevanja (doživljanje 

modela, ocena vpliva izvajanja modela na njihov profesionalni razvoj, učinkovitost 

modela z vidika vpliva na nekatere elemente pri učencih). 

Vprašalnika o izvedenih učnih urah v 1. in 4. fazi raziskave (V_U1 , V_U2, Priloga 

10). Z njima smo ugotovili cilje učnih ur in kriterij vrednotenja nalog, kriterij katerih so 

morali zapisati tudi učenci v vprašalnikih (V_OB1, V_OB2, V_UT1, V_UT2). 

9.5.3 Merski inštrumentarij za opazovalce  spremljanja kakovosti 

izvajanja modela 

Opazovalni list za strukturirano opazovanje (Priloga 11) je namenjen spremljanju 

kakovosti izvajanja modela samoocenjevanja pri pouku. Sestavljen je iz splošnih 

podatkov o učni uri (zaporedna številka opazovane ure, ime učiteljice, razred, učna enota 

in število učencev), beleženja pogostosti vključitve posameznih elementov modela 

poučevanja samoocenjevanja za etapi uvajanja in obravnave snovi (način ponovitve 

predznanja, napoved učnih ciljev, način sporočanja učnih ciljev, uporabnost znanja 

obravnavane snovi, ekspliciranje učnih ciljev med obravnavo, poudarjanje ključnih znanj 

za posamezen učni cilj) ter beleženje pogostosti zastavljenih vprašanj, predvidenih v 

modelu, s podajanjem konkretnih primerov vprašanj in odgovorov, vezanih na 

obravnavano snov.  

Vprašalnik za šudente - evalvacija modela (V_ST, Priloga 15) je namenjen študentom - 

opazovalcem učnih ur, da z njim ovrednotijo kakovost učiteljeve uporabe modela in 

učinke, ki so jih opazili pri učencih. Sestavljen je iz 5 vprašanj odprtega tipa.  
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9.6 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred izvedbo glavne raziskave smo izvedli pilotsko raziskavo, v katero smo vključili 22 

učencev 7. razreda OŠ in 7 študentov, ki smo jih usposabljali za vrednotenje izvajanja 

poučevanja po modelu s pomočjo opazovalnega lista. Na podlagi dobljenih ugotovitev 

smo popravili in izboljšali uporabljen inštrumentarij. 

Zbiranje podatkov za  raziskavo je nato potekalo v letu 2016/2017.  Časovni plan izvedbe 

raziskave je prikazan v preglednici (Tabela 23) razdelka 8.3.1. Pred izvedbo raziskave 

smo pridobili soglasje vodstva šol za sodelovanje učiteljev in soglasja s strani staršev 

učencev, ki smo jih vključili v raziskavo. Vsakemu učencu smo dodelili šifro, s katero 

smo podatke, pridobljene z različnimi merskimi instrumenti, med seboj povezali. Učitelji 

so imeli podatek o šifri za vsakega svojega učenca. Za posamezno šifro so nam podali 

podatek o uspešnosti pisanja NPZ v 6. razredu, zaključno oceno pri matematiki v 6. 

razredu in podatek o morebitnem statusu učenca s posebnimi značilnostmi ali potrebami. 

9.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Statistično analizo smo izvedli s statističnim računalniškim programom SPSS 22. 

Opravili smo opisno in inferenčno statistiko. Za opisne spremenljivke smo izračunali 

frekvence in odstotke. Razlike med skupinami smo za opisne spremenljivke ugotavljali s 

pomočjo  ² - preizkusa. V primeru neizpolnjenih pogojev smo smiselno združili 

kategorije.  ² - preizkus smo uporabili tudi za ugotavljanje odvisnosti nominalnih 

spremenljivk. Pri tem smo za mejo statistične pomembnosti razlik upoštevali         . 

Moč povezanosti opisnih spremenljivk smo ugotavljali z izračunom vrednosti 

kontingenčnih koeficientov (fi in Cramer). Pri numeričnih spremenljivkah smo izračunali 

aritmetične sredine in standardne odklone ter Kolmogorov-Smirnovim testom preverili 

normalnost porazdelitve spremenljivk. Razlike med skupinami smo ugotavljali s t-testom 

za odvisne/neodvisne vzorce,  kjer je bil pogoj o normalnosti porazdelitve spremenljivk 

izpolnjen. Za spremenljivke, kjer vrednosti niso bile normalno porazdeljene, smo 

uporabili namesto t-testa neparametričen test za odvisne vzorce (Wilcoxon) in neodvisne 

vzorce (Mann-Whitney U). Velikost učinka (pri ugotavljanju učinkovitosti vpeljanega 

modela) smo izračunali z uporabo Cohenovega d, saj imamo zanj izdelano lestvico za 

interpretacijo vrednosti velikosti učinka (Cohen, 1988). Vrednost d = 0,20 pri tem 

predstavlja majhen učinek, d = 0,50 srednje velik učinek in d = 0,80 velik učinek (Cohen, 

1988). Cohenov d lahko izračunamo po formuli d = 
 

  
  (Rosenthal, 1991),  pri čemer je z 

standardizirana vrednost, dobljena pri ugotavljanju razlik za odvisne vzorce (Wilcoxon 

test), in N število parnih primerjav.  

Izračunali smo Cronbachov koeficient alfa za preverjanje zanesljivosti vprašalnika. Pri 
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analizi odprtih odgovorov v vprašalnikih in analizi polstrukturiranih intervjujev smo 

uporabili kvalitativno metodo, in sicer kategoriziranje. Dobljene kode smo nato obdelali s 

kvantitativnimi metodami – izračun frekvence – in tudi kvalitativno. Dobljenim kodam 

smo poiskali širše kategorije in jih združevali.  

Izračun točnosti učenčevih samoocen 

Kako točne so učenčeve samoocene uspešnosti reševanja nalog (pred in po reševanju 

nalog) smo ugotavljali tako, da smo učenčevo samooceno (pred reševanjem in po 

reševanju nalog) primerjali z učenčevo dejansko uspešnostjo pri reševanju nalog. Pri 

izračunu točnosti smo izhajali iz formule, ki jo je razvila C. Gama (2004), in jo priredili iz 

3-stopenjske na 4-stopenjsko lestvico. Pri tem smo ohranili vrednosti izračunanega 

koeficienta KMA med –1 in 1. KMA nam pove, kako točno se učenci samoocenjujejo. Pri 

interpretaciji vrednosti koeficienta KMA smo uporabili iste kategorije kot C. Gama 

(2004), podano v preglednici (Tabela 33).  

Učenci so za vsako nalogo (pred in po reševanju nalog) podali samooceno na 4-stopenjski 

ocenjevalni lestvici (od 1 do 4). Na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici je bila tudi točkovana 

vsaka naloga (od 1 do 4).  

Izračun KMA vrednosti točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog (pred in po 

reševanju) smo izvedli v programu Excel za vsako nalogo posebej in potem izračunali 

povprečje KMA vrednosti za vse 4 naloge. Pri tem smo iz izračunov izključili naloge, pri 

katerih učenci niso podali samoocene uspešnosti reševanja. Primere, kjer so učenci pustili 

nalogo nerešeno in podali samooceno, da naloge niso pravilno rešili, smo upoštevali, saj 

smo to interpretirali, kot da učenec naloge ne zna rešiti in je zato pustil prazno polje.  

Tabela z vrednostmi KMA, ki smo jo uporabili na naši 4-stopenjski lestvici, je prikazana 

v preglednici (Tabela 32). Vrednosti smo izračunali z uporabo obrazca KMA =  1, če 

   , in z uporabo obrazca KMA =  
     

 
 , če    . S tem smo vrednosti normirali na 

interval od 1–1 do 1.  
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Tabela 32. Računanje vrednosti KMA na 4-stopenjski lestvici 

 

 

Dejanska uspešnost pri 

reševanju naloge (x) 

Učenčeva samoocena uspešnosti reševanja naloge (y) 

Nisem znal 

naloge rešiti. 

Nekaj sem znal 

rešiti, nekaj pa 

tudi ne. 

Večinoma sem 

znal pravilno 

rešiti. 

Znal sem 

popolnoma 

pravilno rešiti. 

1 2 3 4 

Popolnoma napačno 

rešena naloga. 
1 1  

 

 
  

 

 
 -1 

Nekaj pravilno 

rešenega, a večinoma 

napačno. 

2  
 

 
 1  

 

 
  

 

 
 

Večinoma pravilno 

rešena naloga. 
3  

 

 
  

 

 
 1  

 

 
 

Popolnoma pravilno 

rešena naloga. 
4 -1  

 

 
  

 

 
 1 

Glede na vrednost KMA smo učence klasificirali v 3 skupine (Tabela 33). Vrednosti smo 

nekoliko prilagodili glede na našo 4-stopenjsko lestvico. 

Tabela 33. Razvrščanje učencev v skupine glede na povprečno vrednost KMA (Gama, 2004, str. 70) 
KMA vrednost Skupina Interpretacija 

             Nizek KMA Učenec se v večini primerov ne oceni pravilno. 

            Povprečen KMA Učenec se včasih oceni pravilno, a večkrat naredi delno 

napačno ali popolnoma napačno samooceno. 

        Visok KMA Učenec se v večini primerov pravilno oceni. 

 

Vrednost KMA nam ne pove, ali se učenec precenjuje ali podcenjuje, ampak le, kako 

točno ocenjuje svojo uspešnost pri reševanju nalog. C. Gama (2004) je zato razvila še 

koeficient računanja pristranskosti samoocene (KMB). Vrednost KMB smo izračunali za 

vsako nalogo posebej, tako da smo izračun priredili za našo 4-stopenjsko ocenjevalno 

lestvico, in sicer z uporabo obrazca      
   

 
 . Vrednosti smo s tem ponovno 

normirali na interval od –1 do 1, za katerega je C. Gama (2004) oblikovala skupine 

učencev glede na pristranskost pri samoocenjevanju. Iz vrednosti KMB za posamezno 

nalogo smo izračunali povprečen KMB za vse 4 naloge. Povprečen KMB nam bo 

povedal, ali se učenci, ki se ne ocenjujejo točno (visok KMA), v večini primerov 

precenjujejo, podcenjujejo ali pa se ocenjujejo naključno. Tabela vrednosti za računanje 

KMB je prikazana v preglednici (Tabela 34).   
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Tabela 34. Vrednosti KMB za določanje pristranskosti samoocen (prirejeno po Gama, 2004) 

 

 

Dejanska uspešnost pri 

reševanju naloge (x) 

Učenčeva samoocena uspešnosti reševanja naloge (y) 

Nisem znal 

naloge rešiti. 

Nekaj sem znal 

rešiti, nekaj pa 

tudi ne. 

Večinoma sem 

znal pravilno 

rešiti. 

Znal sem 

popolnoma 

pravilno rešiti. 

1 2 3 4 

Popolnoma napačno 

rešena naloga. 
1 0 

 

 
 

 

 
 1 

Nekaj pravilno 

rešenega, a večinoma 

napačno. 

2  
 

 
 0 

 

 
 

 

 
 

Večinoma pravilno 

rešena naloga. 
3  

 

 
  

 

 
 0 

 

 
 

Popolnoma pravilno 

rešena naloga. 
4 -1  

 

 
  

 

 
 0 

Pri razvrščanju učencev v skupine glede pristranskosti (KMB vrednost) pri 

samoocenjevanju bomo uporabili klasifikacijo C. Gama (2004) (Tabela 34).  

Tabela 35. Razvrščanje učencev v skupine glede na vrednosti KMB (Gama, 2004, str. 72) 

KMB vrednost Skupina Interpretacija 

Visok KMA Realistični 

ocenjevalci 

Učenec poda točno samooceno svojega znanja in ima 

visok KMA. 

           Optimistični 

ocenjevalci 

Učenec v večini primerov oceni, da bo nalogo uspešno 

rešil, a je ne reši.  

             Pesimistični 

ocenjevalci 

Učenec v večini primerov oceni, da naloge ne bo uspešno 

rešil, a jo reši.  

             Naključni 

ocenjevalci 

Učenec se naključno ocenjuje, včasih pesimistično, 

včasih optimistično, včasih realno.  

 

Točnost splošne samoocene razumevanja snovi po posamezni etapi učnega procesa 

(po obravnavi in po utrjevanju) smo ugotavljali na osnovi primerjave samoocene 

razumevanja snovi (podane na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici) s povprečno uspešnostjo 

reševanja nalog po tej etapi učnega procesa. Povprečno uspešnost reševanja nalog smo za 

vsakega učenca zaokrožili na celoštevilsko vrednost (lestvica od 1 do 4). Nadalje je 

potekal izračun koeficientov KMA in KMB na enak način kot prej za eno samo nalogo. 

Interpretacija koeficienta KMB je v tem primeru enostavnejša, saj nismo računali 

povprečnega KMB. Negativna vrednost KMB je pomenila, da se učenec podcenjuje 

(pesimističen ocenjevalec), pozitivna vrednost KMB je pomenila, da se učenec precenjuje 

(optimističen ocenjevalec), vrednost 0 pa, da se učenec točno ocenjuje. Prilagodili smo 
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tudi vrednosti pri kategorizaciji učencev glede na vrednost KMA (Tabela 36), saj v tem 

primeru nismo računali povprečnega KMA. 

 

Tabela 36. Razvrščanje učencev v skupine glede na vrednost KMA (prirejeno po Gama, 2004) 
KMA vrednost Skupina Interpretacija 

             Nizek KMA Učenec se oceni zelo ali popolnoma napačno. 

             Povprečen KMA Učenec se oceni z manjši napako. 

           Visok KMA Učenec se točno oceni. 

 

10 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

V skladu s cilji empiričnega dela naše raziskave in zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji 

bomo rezultate predstavili v štirih delih (prikazano na sliki  Slika 17). 

V prvem razdelku bomo z izsledki raziskave predstavili učni kontekst, v katerem je 

raziskava potekala, z vidika učiteljev in učencev, ki so bili vključeni v raziskavo. 

(ugotovitve bomo uporabili pri interpretiranju odgovorov na zastavljena raziskovalna 

vprašanja).  

V drugem razdelku bomo proučili obstoječe mehanizme samoocenjevanja 

matematičnega znanja in točnost samoocenjevanja (prepoznavanje ciljev učne ure, 

kriterijev in točnost samoocenjevanja znanja) na osnovi konkretne učne ure matematike 

pred vpeljavo modela. Z rezultati raziskave v tem razdelku bomo tudi dobili vpogled v 

obstoječe stanje in bolje razumeli, na kakšen način učenci oblikujejo samooceno znanja, 

torej kako vedo, da so se nekaj naučili in kako dobro so se nekaj naučili pri pouku 

matematike. Ilustrativno bomo tudi podali primere učencev z različno razvitimi 

mehanizmi samoocenjevanja. V tem razdelku bomo odgovorili na naslednja raziskovalna 

vprašanja:  

1. Iz katerih virov učenci pri etapah obravnave in utrjevanja učne vsebine prepoznavajo 

učne cilje in z njimi povezane kriterije matematičnega znanja ter standarde uspešnosti?  

2. Kako dobro učenci pri etapah obravnave in utrjevanju učne vsebine prepoznavajo cilje 

učne ure in z njimi povezane kriterije matematičnega znanja? 

3. Kako se razlikuje zastopanost posameznih standardov uspešnosti v etapah  obravnave 

snovi in utrjevanju? 
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4. Na kakšne načine pridobivajo učenci podatke o lastnem znanju in kako pri 

posameznem načinu učenci ugotovijo stopnjo doseganja učnih ciljev? 

5. Kako točne so učenčeve samoocene matematičnega znanja po etapah obravnave in 

utrjevanja učne vsebine? 

6. Kako sta uporaba virov informacij in oblikovanje kriterijev povezana s točnostjo 

samoocene matematičnega znanja? 

V tretjem razdelku bomo predstavili kakovost izvajanja poučevanja z uporabo modela 

samoocenjevanja (ugotovitve bomo uporabili pri interpretiranju odgovorov na zastavljena 

raziskovalna vprašanja, ki se navezujejo na ugotavljanje učinkovitosti uporabljenega 

modela).  

V četrtem razdelku bomo evalvirali model v smislu ugotavljanja njegove učinkovitosti 

pri razvoju učenčevih mehanizmov samoocenjevanja in kakovosti učenčevega 

samoocenjevanja matematičnega znanja po vpeljavi modela, tako da bomo novo stanje 

primerjali s predhodnim (predstavljenim v drugem razdelku). V tem razdelku bomo 

odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja:  

7. Kako so se mehanizmi samoocenjevanja matematičnega znanja učencev po vpeljavi 

modela spremenili (v smislu vprašanj 1-4)?  

8. Kako učinkovit je vpeljani model poučevanja samoocenjevanja? (Učinkovitost bomo 

ugotavljali na osnovi izboljšanja točnosti samoocene.) 

9. Ali se učinkovitost modela razlikuje pri učencih glede na spol in učno uspešnost?   
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Slika 17. Vsebinski pregled opisa rezultatov raziskave 

 

•Z VIDIKA UČENCA: 

•Učenčevo pojmovanje mat. znanja in 
učenja matematike. 

•Učenčevo doživljanje sebe pri pouku 
matematike (čustva, odnos, motivacija). 

•Učenčevo zaznavanje in  pojmovanje 
pouka matematike, tudi elementov 
formativnega preverjanja 
(samoocenjevanja ), preverjanje 
pravilnosti reševanja nalog. 

•Z VIDIKA UČITELJA: 

•Učiteljevo pojmovanje kakovstnega 
pouka matematike in vloga 
samoocenjevanja pri tem. 

• Izkušnje učiteljev s samoocenjevanjem 

•Učiteljevo poznavanje učenčevih 
mehanizmov samoocenjevanja. 

 

Učni kontekst 

•Učenčevi mehanizmi samoocenjevanja pred vpeljavo 
modela pri konkretni uri matematike in natančnost 
samoocenjevanja 

• Ilustrativni prikaz primerov različno razvitih 
mehanizmov samoocenjevanja pri učencih 

 

Učenčevi mehanizmi samoocenjevanja 
pred vpeljavo modela samoocenjevanja 

•  Evalvacija kakovosti izvajanja modela Evalvacija uporabe modela 
samoocenjevanja pri poučevanju 

•Učinek uporabe modela pri razvoju učenčevih mehanizmov 
samoocenjevanja in kakovosti samoocenjevanja 

Evalvacija učinkov uporabe modela 
samoocenjevanja 
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10.1  UČNI KONTEKST 

Namen tega razdelka je pridobiti vpogled v učni kontekst, v katerega smo vpeljali model 

razvijanja učenčevih mehanizmov samoocenjevanja. Poznavanje učnega konteksta nam 

bo pomagalo pri interpretaciji odgovorov na raziskovalna vprašanja. Učni kontekst bomo 

poskusili opisati čim bolj natančno na osnovi analize ugotavljanja zaznav proučevanih 

elementov pri pouku matematike tako učencev kot učiteljic, ki so bili vključeni v 

raziskavo.  

10.1.1 Učni kontekst z vidika učenca 

V tem razdelku bomo z analizo vprašalnika V_SP1 proučili, kako učenci, ki so bili 

vključeni v raziskavo, pojmujejo matematično znanje in učenje matematike, kako 

doživljajo sebe pri pouku matematike (kakšen odnos imajo do matematike in kako jo 

doživljajo, motiviranost za učenje, razumevanje matematike in njenega pomena, splošna 

samoocena matematičnega znanja in pomembnost nekaterih elementov samoocenjevanja) 

in kako zaznavajo pouk matematike (predvsem z vidika elementov formativnega 

spremljanja in samoocenjevanja znanja, tudi preverjanje pravilnosti reševanja nalog).  

10.1.1.1 UČENČEVO POJMOVANJE MATEMATIČNEGA ZNANJA IN UČENJA MATEMATIKE 

Zanimalo nas je, kako učenci pojmujejo matematično znanje, zato smo jih vprašali, kdaj 

bi lahko rekli, da učenec zna matematiko. Vprašanje je bilo odprto, zato smo odgovore 

kategorizirali. Oblikovali smo štiri kategorije pojmovanja matematičnega znanja:  

 

 poznavanje pravil, definicij (npr. da pozna pravila; da ima matematiko v glavi); 

 razumevanje snovi (npr. da snov razumeš, četudi nimaš najboljših ocen; da znaš 

razložiti vsa pravila, ki si se jih učil; da mu je vse jasno, ko se uči matematiko); 

 uporabo znanja pri reševanju nalog (npr. da mu gre računanje dobro; da obvlada vse 

naloge; da zna rešiti naloge in odgovoriti na vprašanja) in  

 količina znanja (tudi ocene, npr. da zna skoraj vse; da ve neke stvari za oceno 5).  

 

Nekateri učenci so navajali kombinacijo dveh kategorij (npr. to pomeni, da učenec snov 

razume, jo zna razložiti in uporabiti; da snov razume in ima dobre ocene iz te snovi; to 

pomeni, da razume pojme, zna definicije in zna reševati naloge). Učenci, ki so hkrati 

navedli poznavanje in razumevanje, smo uvrstili v kategorijo razumevanje, saj je 

poznavanje pravil in definicij predpogoj za njihovo razumevanje.  

 

 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

157 

 

Tabela 37. Učenčevo pojmovanje matematičnega znanja (odprto vprašanje) 

 f f % 

 

Poznavanje pravil, definicij 6 4,7 

Razumevanje snovi 43 33,3 

Uporaba znanja  33 25,6 

Količina znanja 19 14,7 

Razumevanje in uporaba znanja 19 14,7 

Razumevanje in povečanje znanja 9 7,0 

Skupaj 129 100,0 

 

Iz preglednice (Tabela 37) je razvidno, da približno polovica učencev (55,0 %) meni, da 

je učenčevo razumevanje snovi pokazatelj tega, da učenec snov zna. Od tega jih malo več 

kot desetina (14,7 %) povezuje razumevanje matematičnega znanja še z uporabo pri 

reševanju nalog, malo manj kot desetina (7,0 %) pa s povečanjem znanja (torej da učenec 

zna več, da dobi oceno 5). Približno četrtina učencev (25,6 %) meni, da učenec zna, če 

zna reševati naloge (uporaba znanja). Malo več kot desetina učencev (14,7 %) pa 

učenčevo matematično znanje povezuje le z ocenami in količino naučene snovi. Preostali 

delež učencev (4,7 %) meni, da učenec zna matematiko, če pozna pravila in definicije.  

 
Tabela 38. Učenčevo pojmovanje matematičnega znanja (zaprto vprašanje) 

 
Poznavanje 

f 

Razumevanje 

f  

 

Uporaba v znanih nalogah 

f 0 37 39 

Uporaba v novih nalogah 

f 0 35 73 

 4 10 0 

 

Učence smo podobno vprašali še z zaprtim vprašanjem, kdaj matematiko dobro znajo. Pri 

tem so med štirimi podanimi odgovori lahko izbrali več odgovorov. Odgovori so se 

navezovali na poznavanje pravil in definicij, razumevanje snovi (znam razložiti pravila, 

definicije...), uporabo znanja preko samostojnega reševanja znanih nalog in/ali preko 

samostojnega reševanja novih nalog, kakršnih še v šoli niso reševali. Učence, ki so 

obkrožili poznavanje pravil definicij še s katerim drugim znanjem (npr. z razumevanjem), 

smo razvrstili pod drugo vrsto znanja (npr. pod razumevanje), saj je poznavanje 

integrirano v vsa druga znanja. Prav tako uporaba novih nalog vključuje uporabo znanih 

nalog. Iz preglednice (Tabela 38) je razvidno, da zelo malo učencev meni, da učenec 

matematiko zna, če pozna le pravila in definicije. Več kot polovica učencev se zaveda, da 

je pri matematiki poleg uporabe znanja pri reševanju nalog potrebno tudi razumevanje. 

Da matematično znanje pomeni tudi uporabo matematičnega znanja v novih nalogah (kar 

lahko razumemo kot reševanje matematičnih problemov),  meni skoraj polovica učencev. 

Med temi učenci nekateri vključujejo v matematično znanje tudi razumevanje in 

reševanje znanih nalog.  
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Učenci lahko pri svojem učenju uporabljajo različne strategije učenja, na osnovi katerih 

pridejo do znanja. Zanimalo nas je, kako se učenci učijo matematiko, da pridejo do (za 

njih) primernega matematičnega znanja. Vprašanje je bilo odprto, zato smo odgovore 

kategorizirali. Oblikovali smo štiri kategorije strategij učenja matematike: 

 

 reševanje nalog (npr. tako da delam primere v učbeniku; tako da rešim veliko nalog; 

rešim vaje, ki nam jih da učiteljica; rešim dodatne naloge na računalniku ali v zbirki 

Znam za več); 

 ponovitev, branje teorije (npr. berem snov; učim se pravila; preberem, kar smo se 

učili v zvezku in učbeniku); 

 izdelava izpiskov, miselnih vzorcev (npr. izpišem si pomembne stvari in jih preberem; 

z izpiski, z izdelovanjem miselnega vzorca); 

 matematiko se naučim v šoli (npr. ne učim se; naučim se v šoli s poslušanjem 

razlage). 

 

Tabela 39. Strategije učenja matematike 

 f f % 

 

Reševanje nalog 49 40,5 

Ponovitev teorije in reševanje nalog 39 32,2 

Reševanje nalog in izdelava izpiskov 4 3,3 

Ponovitev, branje teorije 17 14,0 

Izdelava izpiskov, miselni vzorci 3 2,5 

Naučim se v šoli/se ne učim 9 7,4 

Skupaj 121 100,0 

 

Učenci so navajali uporabo ene ali več strategij učenja matematike. Iz preglednice 

(Tabela 39) je razvidno, da se večina učencev matematiko uči s tem, ko rešuje naloge 

(76,0 %). Med temi učenci jih malo manj kot polovica (40,5 %) rešuje samo naloge, 

približno tretjina (32,2 %) jih hkrati ponovi tudi teorijo, posamezni učenci pa si ob 

reševanju nalog naredijo tudi izpiske (3,3 %). Malo več kot desetina učencev (14,0 %) se 

uči tako, da ponovi teorijo oz. si prebere snov v zvezku in/ali učbeniku. Posamezniki (2,5 

%) pa si naredijo tudi izpiske. Skoraj desetina učenec (7,4 %) se matematike ne uči ali se 

jo nauči v šoli s poslušanjem in sodelovanjem pri pouku.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Na osnovi analize učenčevega pojmovanja matematičnega znanja in strategij učenja 

matematike smo ugotovili, da večina učencev povezuje matematično znanje z 

razumevanjem in uporabo naučenega pri reševanju nalog. Nekaj učencev je tudi takšnih, 

ki pojmujejo matematično znanje le na deklarativni ravni (znanje po priklicu) ali pa ga 

vežejo na rezultat učenja (količina naučenega, ocene). Skoraj polovica učencev 
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matematičnega znanja ne vidi le v izvajanju znanih rutinskih nalog, ampak se zavedajo, 

da mora učenec znati uporabiti znanje tudi v novih nalogah.  

 

Učenci so pri matematiki precej enotni v uporabi učnih strategij. Ker je pri matematiki 

reševanje nalog največkrat uporabljen način, kako lahko učenci znanje izkažejo, je tudi 

način učenja pri večini učencev vezan na reševanje nalog. Nekaj učencev ob tem ponovi 

tudi teorijo, si naredi izpiske. Manjši delež učencev je tak, ki se mu zdi, da je dovolj, da 

ponovi le teorijo, ali pa se matematike sploh ne uči (ker niso motivirani za učenje ali ker 

že znajo na osnovi učenja pri pouku).  

 

10.1.1.2 JAZ IN MATEMATIKA 

Učenci so zaznavanje sebe pri matematiki presojali preko petih vsebinskih sklopov:  

 učenčev odnos do matematike (7 trditev);  

 učenje matematike (5 trditev); 

 pomembnost matematike (4 trditve); 

 motiviranost za učenje matematike (5 trditev);  

 pomembnost nekaterih elementov samoocenjevanja (4 trditve).  

Učenci so morali za posamezne trditve označiti stopnjo strinjanja (1- sploh se ne strinjam, 

4 - zelo se strinjam). 
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Tabela 40.  Učenčevo zaznavanje sebe pri matematiki 

  

Skupaj Učno šibkejši Učno zmožnejši 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

N M SD N M SD N M SD F P t P 

ODNOS DO MATEMATIKE                           

1. Matematika ni dolgočasna. 125 3,424 0,496 63 3,349 0,481 62 3,500 0,504 6,104 0,015 -1,711 0,090 

2. Pri pouku matematike se učimo veliko zanimivih stvari. 127 3,000 0,917 62 2,823 0,933 65 3,169 0,876 0,164 0,686 -2,160 0,033* 

3. Rad imam matematiko. 127 2,764 1,042 62 2,371 0,996 65 3,138 0,950 2,005 0,159 -4,446 0,000* 

4. Z veseljem se učim matematiko. 127 2,528 1,007 62 2,306 0,934 65 2,738 1,035 0,548 0,461 -2,466 0,015* 

5. Pri pouku matematike me ni pogosto strah. 124 3,476 0,501 59 3,475 0,504 65 3,477 0,503 0,003 0,959 -0,026 0,979 

6. Pri pouku matematike sem sproščen. 123 2,951 0,957 60 2,733 0,972 63 3,159 0,902 0,748 0,389 -2,518 0,013* 

7. Ni me strah napraviti napako ali narobe odgovoriti na 

vprašanje. 123 2,756 0,970 59 2,780 1,001 64 2,734 0,947 0,398 0,529 0,258 0,797 

UČENJE MATEMATIKE                            

1. Pri pouku matematike je pomembno, da se naučimo 

znanje uporabiti pri reševanju novih nalog. 123 3,366 0,727 59 3,339 0,757 64 3,391 0,704 0,069 0,793 -0,392 0,696 

2. Pri matematiki se učim logično razmišljati. 126 3,262 0,812 63 3,127 0,871 63 3,397 0,730 0,376 0,541 -1,885 0,062 

3. Pri pouku matematike je predvsem pomembno, da si 

zapomnimo formule in pravila. 123 3,122 0,892 59 3,254 0,902 64 3,000 0,873 1,151 0,286 1,588 0,115 

4. Pri matematiki se učim reševanja problemov. 127 3,071 0,919 62 3,000 0,958 65 3,138 0,882 0,038 0,846 -0,848 0,398 

5. Pri matematiki se učim vztrajnosti in točnosti. 128 2,961 0,891 63 3,016 0,813 65 2,908 0,964 4,006 0,047 0,687 0,493 

POMEMBNOST MATEMATIKE                           

1. Znanje matematike je pomembno pri nadaljnjem 

šolanju. 127 3,504 0,733 62 3,419 0,821 65 3,585 0,635 3,757 0,055 -1,265 0,208 

2. Znanje, ki ga pridobim v šoli pri matematiki, mi bo v 

življenju prav prišlo. 124 3,468 0,770 60 3,383 0,804 64 3,547 0,733 2,039 0,156 -1,184 0,239 

3. Matematika je pomembna za moj uspeh v življenju. 127 3,433 0,762 62 3,452 0,783 65 3,415 0,748 0,010 0,921 0,267 0,790 
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Skupaj Učno šibkejši Učno zmožnejši 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

N M SD N M SD N M SD F P t P 

4. Matematika je zame eden izmed pomembnejših 

predmetov v šoli. 126 3,183 0,871 61 3,033 0,930 65 3,323 0,793 0,500 0,481 -1,889 0,061 

MOTIVIRANOST ZA UČENJE MATEMATIKE 

             1. Pri matematiki  želim snov res dobro razumeti. 124 3,435 0,839 59 3,390 0,910 65 3,477 0,773 1,442 0,232 -0,576 0,566 

2. Pomembno je, da sem uspešen pri matematiki. 128 3,391 0,755 63 3,365 0,747 65 3,415 0,768 0,001 0,970 -0,375 0,708 

3. Želim razvijati svoje matematične spretnosti. 123 3,114 0,898 60 3,033 0,920 63 3,190 0,877 0,023 0,881 -0,970 0,334 

4. Rad rešujem mat. naloge, ki so zame izziv. 124 2,855 1,002 59 2,559 0,970 65 3,123 0,960 0,280 0,597 -3,250 0,001* 

5. Pri pouku mat. rad odgovarjam na vprašanja. 124 2,702 1,036 59 2,542 0,971 65 2,846 1,079 0,513 0,475 -1,642 0,103 

SAMOOCENJEVANJE                           

1. Všeč mi je, če se pri uri pogovorimo, kaj bo treba znati. 124 3,153 0,875 59 3,203 0,805 65 3,108 0,937 0,398 0,529 0,607 0,545 

2. Ob koncu učne ure običajno vem, kaj smo se učili in kaj 

se pričakuje od mene. 124 3,137 0,849 59 2,949 0,860 65 3,308 0,809 0,198 0,657 -2,393 0,018* 

3. Verjamem, da sem dober v reševanju mat. nalog. 123 2,935 0,885 59 2,661 0,921 64 3,188 0,774 4,330 0,040 -3,417 0,001* 

4. Matematiko se učim z lahkoto. 124 2,734 0,980 59 2,458 0,916 65 2,985 0,976 0,087 0,768 -3,092 0,002* 

 

 

*p       (statistično pomembne razlike) 
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Učenčev odnos in čustva do matematike 

Iz preglednice (Tabela 40) je razvidno, da je odnos učencev do matematike pozitiven, saj 

se v povprečju strinjajo, da matematika ni dolgočasna (M = 3,424, SD = 0,496), da jo 

imajo radi (M = 2,764, SD = 1,042), in se jo z veseljem učijo (M = 2,528, SD = 1,007). 

Učenci se v povprečju tudi strinjajo, da so njihova čustva do matematike pozitivna, kar 

pomeni, da jih matematike ni strah (M  = 3,476, SD = 0,501), so pri pouku sproščeni (M 

= 2,951, SD = 0,957) in jih ni strah napraviti napako ali napačno odgovoriti na vprašanje 

(M = 2,756, SD = 0,970).  

Med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci je statistično pomembna razlika v štirih 

trditvah, ki opisujejo njihov odnos  in čustva do matematike. Učno zmožnejši učenci (M 

= 3,138, SD = 0,950) se v povprečju bolj strinjajo kot učno šibkejši (M = 2,371, SD = 

0,996), da imajo matematiko radi (t =4,446, p = 0,000). Prav tako se učno zmožnejši 

učenci v povprečju bolj strinjajo (M = 2,738, SD = 1,035) kot učno šibkejši učenci (M = 

2,306, SD = 0,934), da se matematiko z veseljem učijo (t = -2,466, p = 0,015). Učno 

šibkejši učenci se v povprečju manj strinjajo (M = 2,823, SD = 0,933) kot učno zmožnejši 

učenci (M = 3,169, SD = 0,876), da se pri matematiki učijo veliko zanimivih stvari (t = -

2,160, p = 0,033). Prav tako se učno šibkejši učenci v povprečju manj strinjajo (M = 

2,733, SD = 0,972) kot učno zmožnejši učenci (M = 3,159, SD = 0,902), da so pri pouku 

matematike sproščeni (t = -2,518, p = 0,013). 

Ugotovili smo, da imajo učenci v povprečju pozitiven odnos in čustva do 

matematike. Učno zmožnejši učenci se v povprečju bolj strinjajo s 4 trditvami, ki 

kažejo na pozitiven odnos in pozitivna čustva učencev do matematike.  

 

Učenje matematike in pomen učenja matematike 

Učenci se v povprečju najbolj strinjajo s tem, da je pri matematiki pomembno, da se 

naučijo matematično znanje uporabiti pri novih nalogah (M = 3,366, SD = 0,727) in tudi, 

da jih matematika učijo logičnega razmišljanja (M = 3,262, SD = 0,812). V povprečju se 

strinjajo tudi s tem, da je pri matematiki pomembno predvsem, da se naučijo formul in 

pravil (M = 3,122, SD = 0,892). Prav tako se v povprečju strinjajo, da se z matematiko 

učijo reševanja matematičnih problemov (M = 3,071, SD = 0,919) in vztrajnosti ter 

točnosti (M = 2,961, SD = 0,891). Med učenci glede na učno uspešnost ni razlik, kar 

pomeni, da imajo podobno mnenje o tem, kaj se pri pouku matematike učijo.  

Ugotovili smo, da učenci matematično znanje povezujejo predvsem z njegovo 

uporabo pri novih nalogah, reševanju matematičnih problemov in razvoju logičnega 

razmišljanja. Učencem je pri matematičnem znanju predvsem pomembno tudi 

poznavanje pravil in postopkov. Med učenci glede na učno uspešnost ni razlik. 
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Pomembnost matematike 

Učenci se v povprečju strinjajo s trditvami, ki opisujejo pomembnost učenja matematike 

za njihovo nadaljnje šolanje (M = 3,504, SD = 0,733), uspeh v življenju (M = 3,433, SD 

= 0,762) in uporabnost v vsakdanjem življenju (M = 3,468, SD = 0,770). Prav tako se 

strinjajo s trditvijo, da je matematika eden izmed pomembnejših predmetov (M = 3,183, 

SD = 0,871). Med učenci glede na učno uspešnost ni razlik.  

Ugotovili smo, da se učencem matematika zdi pomembna v življenju. Med učenci 

glede na učno uspešnost ni razlik. 

Motiviranost za učenje matematike 

Učenci se v povprečju strinjajo s trditvami, ki opisujejo njihovo motiviranost za učenje 

matematike. Najbolj se strinjajo s trditvijo, da želijo učno snov pri matematiki res dobro 

razumeti (M = 3,435, SD = 0,839) in da je pomembno, da so pri matematiki uspešni (M = 

3,391, SD = 0,755). Prav tako se strinjajo, da si želijo razvijati svoje matematične 

spretnosti (M = 3,114, SD = 0,898). Med trditvami, ki opisujejo motiviranost učencev, se 

učenci najmanj strinjajo s trditvijo, da imajo radi matematične izzive (M = 2,855, SD = 

1,002) in da pri pouku radi odgovarjajo na zastavljena vprašanja (M = 2,702, SD = 

1,036). Učno šibkejši učenci se v primerjavi z učno zmožnejšimi učenci statistično 

pomembno manj strinjajo (t = - 3,250, p = 0,001), da radi rešujejo matematične izzive. 

Tudi z ostalimi trditvami se nekoliko manj strinjajo, vendar razlike niso statistično 

pomembne. Učno šibkejši učenci so v primerjavi z učno zmožnejšimi tako nekoliko manj 

motivirani za učenje matematike.  

Ugotovili smo, da je učencem pomembno, da matematiko znajo in so pri njej 

uspešni. Učenci, predvsem učno šibkejši, se ne strinjajo, da imajo radi matematične 

izzive. Učenci se ne strinjajo, da radi odgovarjajo na vprašanja.   

Pomembnost nekaterih elementov samoocenjevanja znanja  

Iz preglednice (Tabela 40) je razvidno, da se učenci v povprečju strinjajo  s tem, da jim je 

všeč, če se pri pouku pogovorijo, kaj bo treba znati (M = 3,153, SD = 0,875). Prav tako se 

strinjajo, da ob koncu učne ure običajno vedo, kaj so se učili in kaj se od njih pričakuje 

(M = 3,137, SD = 0,849). Učenci se tudi strinjajo s trditvijo, da so v reševanju 

matematičnih nalog dobri (M = 2,935, SD = 0,885) in da se matematiko učijo z lahkoto 

(M = 2,734, SD = 0,980). Med učenci so glede na učno uspešnost v zadnjih treh trditvah 

statistično pomembne razlike (Tabela 40). Učno šibkejši učenci (M = 2,949, SD = 0,860) 

se v primerjavi z učno zmožnejšimi (M = 3,308, SD = 0,809) statistično pomembno (t = -

2,393, p = 0,018) manj strinjajo, da ob koncu ure vedo, kaj so se naučili in kaj se od njih 

pričakuje. Prav tako se učno šibkejši učenci (M = 2,661, SD = 0,921) v primerjavi z učno 

zmožnejšimi učencu (M = 3,188, SD = 0,774) statistično pomembno (t = -3,417, p = 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

164 

 

0,001) manj strinjajo s tem, da so dobri v reševanju matematičnih nalog. Učno zmožnejši 

učenci (M = 2,985, SD = 0,976) se povprečju statistično pomembno bolj strinjajo (t = -

3,092, p = 0,002) kot učno šibkejši učenci (M = 2,458, SD = 0,916), da se matematiko 

učijo z lahkoto.  

Ugotovili smo, da je učencem pomembno, da pri pouku vedo, kaj bodo morali znati 

in ocenjujejo, da običajno to vedo. Učno šibkejši se manj strinjajo, da vedo, kaj bodo 

morali znati in da so dobri v reševanju matematičnih nalog oz. se matematiko učijo 

z lahkoto. 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Učenci, ki smo jih vključili v raziskavo, imajo v povprečju pozitiven odnos do 

matematike, klimo, v kateri poteka pouk, pa občutijo kot dovolj sproščeno, da jih ni strah 

odgovarjati na vprašanja, četudi mislijo narobe. Opisano je eden izmed temeljnih pogojev 

za kakovostno vpeljavo poučevanja samoocenjevanja v pouk (Bansal, 2014; Brown, 

Irving, Peterson in Hirschfeld, 2009; Brown, Peterson in Irving, 2009; Peterson in Irving, 

2008). Učno šibkejši učenci se sicer v povprečju manj strinjajo z opisanim, kar pa je 

verjetno povezano tudi s tem, da se matematiko težje učijo in posledično nimajo tako 

pozitivnega odnosa do nje, pa tudi manj sproščeni so pri učnih urah.  

Pri učenčevem zaznavanju učenja matematike smo dobili nekoliko nasprotujoči rezultat 

pri strinjanju s trditvijo, da je pri pouku matematike predvsem pomembno, da znajo 

formule in pravila. Opisana trditev namreč izključuje pomen reševanja novih problemov 

in uporabnosti znanja v novih nalogah, kar opisujejo ostale trditve, s katerimi se tudi 

strinjajo. Menimo, da učenci trditve niso interpretirali v tem smislu, ampak so razumeli 

trditev v smislu, da je pomembno, da znajo formule in pravila. Omenjeno znanje je temelj 

vsemu ostalemu in v tem primeru je strinjaje s trditvijo primerno. Učenci se v povprečju 

strinjajo tudi z ostalimi trditvami, kar pomeni, da se zavedajo, kaj vse se z učenjem 

matematike učijo.  Prav tako se učenci strinjajo s tem, kako pomembna je matematika za 

njih pri nadaljnjem šolanju, za uspeh v življenju in vidijo njeno uporabnost v vsakdanjem 

življenju. Vse to vpliva tudi na njihovo motiviranost za učenje matematike. Učenci se s v 

povprečju strinjajo s trditvami, ki opisujejo njihovo motiviranost za učenje matematike, 

kar pomeni, da si želijo, da bi matematiko znali. Učno šibkejšimi učenci so v primerjavi z 

učno zmožnejšimi nekoliko manj motivirani za učenje matematike, kar pa lahko ponovno 

povežemo s tem, da se matematiko nekoliko težje učijo in jim tako predvsem matematični 

izzivi niso tako zanimivi. Učno šibkejši učenci se zavedajo, da se težje učijo, saj se v 

primerjavi z učno zmožnejšimi učenci manj strinjajo, da so dobri v reševanju 

matematičnih nalog in da se matematiko učijo z lahkoto. Učno zmožnejši imajo tako bolj 

pozitivno matematično samopodobo kot učno šibkejši učenci. Tako učno šibkejšim kot 

učno zmožnejšim učencem pa je všeč, da se pri uri pogovorijo, kaj bo treba znati. Ta 

element je tudi eden izmed pomembnih dejavnikov pri razvijanju učenčeve spretnosti 
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samoocenjevanja, saj mora učencev v prvem koraku oblikovanja samoocene znanja 

vedeti, kaj sploh mora znati (Black in Wiliam, 1998).  

 

10.1.1.3 UČENČEVO ZAZNAVANJE POUKA MATEMATIKE 

Učenčevo zaznavanje pouka matematike smo ocenjevali/presojali na osnovi treh 

vsebinskih sklopov: zaznavanja značilnosti pouka, zaznavanja elementov formativnega 

preverjanja (in samoocenjevanja) pri pouku ter načinov ugotavljanja pravilnosti reševanja 

nalog. 

Učenci so imeli zapisanih 13 trditev o pouku matematike (o načinu poučevanja, učnih 

oblikah in metodah , ki so jih na 4 - stopenjski lestvici oceniti, kako pogosto (1-nikoli, 2-

redko, 3-občasno, 4-pogosto) je to značilno za njihov pouk matematike.  

Tabela 41. Učenčevo zaznavanje pouka matematike 

 Pri pouku matematike... N 

M 1 2 3 4 

SD 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

1...se novo snov učimo tako, da poslušamo razlago 

učiteljice in ji sledimo. 132 

3,470 1 

0,6 

12 

7,3 

43 

26,2 

76 

46,3 0,693 

2...snov, ki je ne razumemo, učiteljica ponovno razloži. 
135 

3,333 3 

1,8 

15 

9,1 

51 

31,1 

66 

40,2 0,763 

3...učiteljico vprašamo, kadar česa ne razumemo. 
133 

3,301 4 

2,4 

19 

11,6 

43 

26,2 

67 

40,9 0,826 

4...se učimo različnih načinov reševanja matematičnih 

problemov. 132 

3,288 2 

1,2 

17 

10,4 

54 

32,9 

59 

36,0 0,747 

5...delamo sami (individualno). 
134 

3,119 3 

1,8 

25 

15,2 

59 

36,0 

47 

28,7 0,786 

6...nas učiteljica spodbuja, da razmišljamo in odkrivamo 

matematična pravila. 133 

3,090 8 

4,9 

24 

14,6 

49 

29,9 

52 

31,7 0,900 

7...na različne načine pokažemo, kaj smo se naučili (ne le 

pisni preizkus znanja). 131 

2,969 10 

6,1 

24 

14,6 

57 

34,8 

40 

24,4 0,894 

8...rešujemo tudi naloge, ki ne pridejo v poštev za preizkus 

znanja. 132 

2,765 8 

4,9 

45 

27,4 

49 

29,9 

30 

18,3 0,872 

9...učenci postavljamo učiteljici vprašanja, podajamo ideje 

in mnenja o učni vsebini. 132 

2,750 15 

9,1 

36 

22,0 

48 

29,3 

33 

20,1 0,960 

10...podajamo svoje primere. 
130 

2,692 20 

12,2 

33 

20,1 

44 

26,8 

33 

20,1 1,018 

11...učno snov povezujemo s primeri iz življenja. 
132 

2,667 20 

12,2 

34 

20,7 

48 

29,3 

30 

18,3 0,994 

12...se novo snov učimo tako, da si sošolci med seboj 

pomagamo. 134 

2,433 22 

13,4 

50 

30,5 

44 

26,8 

18 

11,0 0,921 

13...delamo v paru ali skupini. 
133 

2,211 32 

19,5 

56 

34,1 

30 

18,3 

15 

9,1 0,938 
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Iz pregleda aritmetičnih sredin (Tabela 41) je razvidno, da učenci od 13 ocenjenih 

postavk šest postavk ocenjujejo z aritmetičnami sredinami nad 3, sedem pa nad 2. Učenci 

v povprečju zaznavajo, da se pri pouku pogosto novo snov učijo tako, da poslušajo 

razlago učiteljice in ji sledijo (46,3 % oceni to postavko s 4), prav tako se učijo reševanja 

matematičnih problemov (36,0 % oceni to s postavko 4), učiteljica pa jih spodbuja, da 

razmišljajo in odkrivajo matematična pravila (31,7 % oceni to s postavko 4). Skoraj 

polovica učencev tudi ocenjuje, da snov, ki je ne razumejo, učiteljica ponovno razloži 

(40,2 % oceni to s postavko 4). Precej manjši delež učencev ocenjuje, da pri pouku 

pogosto postavljajo učiteljici vprašanja, podajajo svoje ideje in mnenje o učni vsebini 

(20,1 % oceni to s postavko 4, kar 22 % pa z oceno 2) ali da podajajo svoje primere (20,1 

% oceni to s postavko 4, 20 % pa z oceno 3 in 12,2 % z oceno 1). Prav tako zelo majhen 

delež učencev ocenjuje, da pri pouku pogosto na različne načine pokažejo, kaj so se 

naučili (34,8 % oceni to s postavko 3), rešujejo naloge, ki ne pridejo v poštev za pisni 

preizkus znanja (29,9 % oceni to s postavko 3 in kar 22,0 % z oceno 2), povezujejo učno 

snov s primeri iz življenja (29,3 % oceni to s postavko 3 in kar 20,7 % z oceno 2), se 

novo snov učijo tako, da si sošolci med seboj pomagajo (11,0 % oceni to s postavko 4 in 

kar 30,5 % z oceno 2 ter 13,4 % z oceno 1). Učenci v največjem deležu ocenjujejo, da 

pogosto delajo individualno (28,7 %), v paru ali skupini pa večinoma ne delajo (9,1 % 

oceni to postavko s 4 in kar 34,1 z oceno 2 in  celo 19,5 % z oceno 1).  

Učenčevo zaznavanje elementov formativnega preverjanja (in samoocenjevanja) pri 

pouku matematike 

Učenci so imeli zapisanih 14 postavk o elementih formativnega preverjanja znanja (in 

samoocenjevanja) matematičnega znanja pri obravnavi in utrjevanju ter 9 postavk o 

elementih formativnega preverjanja znanja pred ocenjevanjem znanja. S stopnjo strinjanja 

na 4 - stopenjski ocenjevalni lestvici (1-nikoli, 4-pogosto) so označili, kako pogosto 

zaznavajo, da učiteljica med obravnavo in utrjevanjem učne snovi ter pred pisanjem 

pisnega preizkusa vključi v pouk matematike posamezen element formativnega 

preverjanja. 
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Tabela 42. Zaznave učencev o pogostosti vključitve elementov formativnega preverjanja (samoocenjevanja) 

v pouk matematike 

Med obravnavo in utrjevanjem učne snovi…. N 

M 1 2 3 4 

SD 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

1...vas učiteljica vpraša, ali snov razumete. 
141 

3,426 2 

1,2 

16 

9,8 

43 

26,2 

80 

48,8 0,749 

2...sami pri sebi veste, kako dobro snov 

znate/razumete. 140 

3,293 2 

1,2 

23 

14,0 

47 

28,7 

68 

41,5 0,791 

3...učiteljica spremlja, kakšno je tvoje znanje in znanje 

sošolcev. 137 

3,219 3 

1,8 

23 

14,0 

52 

31,7 

59 

36,0 0,802 

4...se z učiteljico pogovorite, kaj naloga od vas zahteva. 
139 

3,122 8 

4,9 

22 

13,4 

54 

32,9 

55 

33,5 0,880 

5...vas učiteljica spodbuja, da sami ugotavljate, kaj že 

znate in česa še ne. 140 

3,114 11 

6,7 

21 

12,8 

49 

29,9 

59 

36,0 0,938 

6...vam učiteljica pove, kako lahko preverite pravilnost 

rešitev nalog. 140 

3,107 8 

4,9 

24 

14,6 

53 

32,3 

55 

33,5 0,887 

7...vas učiteljica spodbuja, da poveste, zakaj je rešitev 

naloge pravilna/napačna. 140 

3,100 9 

5,5 

23 

14,0 

53 

32,3 

55 

33,5 0,900 

8...vam učiteljica svetuje, kako naj se naučite, česar še 

ne znate. 141 

3,021 9 

5,5 

29 

17,7 

53 

32,3 

50 

30,5 0,906 

9... povzame, kaj ste se pri uri naučili. 
142 

2,951 9 

5,5 

33 

20,1 

56 

34,1 

44 

26,8 0,894 

10...vas učiteljica spodbuja, da sami sebi pregledate 

rešene naloge. 141 

2,887 17 

10,4 

31 

18,9 

44 

26,8 

49 

29,9 1,022 

11...vas učiteljica vpraša, kaj o tej snovi, ki jo boste 

obravnavali že veste. 140 

2,814 10 

6,1 

36 

22,0 

64 

39,0 

30 

18,3 0,853 

12...vam učiteljica sporoči, kaj že znate in česa ne. 
141 

2,652 12 

7,3 

46 

28,0 

62 

37,8 

21 

12,8 0,837 

13...vas učiteljica spodbuja, da pravilnost rešitev nalog 

preverite z rešitvami v učbeniku. 137 

2,613 21 

12,8 

42 

25,6 

43 

26,2 

31 

18,9 1,002 

14...vas učiteljica pri uri ne vpraša le, ali snov znate, 

ampak tudi, kako veste, da jo znate. 136 

2,581 21 

12,8 

36 

22,0 

58 

35,4 

21 

12,8 0,931 

Pred ocenjevanjem znanja… 
  

 

  

 

 

   

1...vam učiteljica pove, kaj je treba znati. 
137 

3,526 2 

1,2 

13 

7,9 

33 

20,1 

89 

54,3 0,728 

2...vam učiteljica svetuje, kako naj se naučite, česar še 

ne znate. 135 

3,305 10 

6,1 

27 

16,5 

42 

25,6 

56 

34,1 0,956 

3...sami pri sebi veste, kako dobro znate snov. 
131 

3,305 4 

2,4 

21 

12,8 

37 

22,6 

69 

42,1 0,849 

4...sami preverite, kako dobro znate snov. 
137 

3,255 3 

1,8 

25 

15,2 

43 

26,2 

66 

40,2 0,832 

5…vam učiteljica pove, kaj bo upoštevala pri 

točkovanju nalog na preizkusu znanja. 137 

3,067 4 

2,4 

19 

11,6 

46 

28,0 

68 

41,5 0,817 

6...vam učiteljica pri preverjanju znanja razloži, česa 

niste rešili prav. 134 

3,000 5 

3,0 

14 

8,5 

37 

22,6 

78 

47,6 0,824 

7...vas učiteljica spodbudi, da sami ugotovite, kaj že 

znate in česa še ne. 135 

2,911 10 

6,1 

33 

20,1 

51 

31,1 

41 

25,0 0,918 

8...vam učiteljica pri preverjanju pojasni, kako se 

lahko naučite, česar še ne znate. 133 

2,911 12 

7,3 

25 

15,2 

47 

28,7 

49 

29,9 0,961 

9... vam učiteljica pove, kaj že znate in česa še ne 

znate.. 134 

2,690 19 

11,6 

34 

20,7 

50 

30,5 

31 

18,9 0,983 
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Iz pregleda aritmetičnih sredin  (Tabela 42) je razvidno, da učenci pri obravnavi in 

utrjevanju snovi osem postavk ocenjujejo z aritmetičnami sredinami nad 3, šest pa nad 2. 

Učenci ocenjujejo, da jih učiteljica pri obravnavi in utrjevanju učne snovi najpogosteje 

vpraša, ali so snov razumeli (48,8 % oceni to postavko s 4), vendar pa jih pri tem le redko 

vpraša, kako vedo, ali snov znajo (12,8 % oceni to postavko s 4). Med tistimi elementi, ki 

se najpogosteje pojavljajo pri pouku matematike, so tudi, da se pogovorijo o tem, kaj 

naloga od njih zahteva (33,5 % oceni to postavko s 4), da učiteljica učence spremlja, 

kakšno je njihovo znanje (36,0 % oceni to postavko s 4 in 31,7 % z oceno 3), jih 

spodbuja, da sami ugotovijo, kako dobro znajo (36,0 % oceni to postavko s 4 in 29,9 % z 

oceno 3), jim svetuje, kako naj se naučijo, kar ne znajo (30,5 % oceni to postavko s 4 in 

32,3 % z oceno 3). Učenci v povprečju nekoliko redkeje zaznavajo, da bi jih učiteljica 

spodbujala, da si pravilnost rešitev nalog preverijo z rešitvami (26,2 % oceni to postavko 

s 3 in kar 25,6 % z oceno 2), da bi učiteljica ob koncu učne ure naredila povzetek, kaj so 

se naučili (34,1 % oceni to postavko s 3 in kar 20,1 % z oceno 2), da bi jih spodbujala, da 

sami sebi pregledajo rešene naloge (29,9 %  oceni to postavko s 4, a kar 10,4 % z oceno 

1). Prav tako učenci zaznavajo, da jih učiteljica bolj redko vpraša, kaj o obravnavani 

snovi že znajo (39,0 % oceni to postavko s 3 in 22,0 % z oceno 2). 

Iz pregleda aritmetičnih sredin (Tabela 42) je razvidno, da učenci pred ocenjevanjem 

znanja šest trditev ocenjujejo z aritmetičnami sredinami nad 3, tri pa nad 2. Učenci v 

povprečju zaznavajo, da učiteljica najpogosteje pred ocenjevanjem znanja pove, kaj bo 

treba znati (54,3 % oceni to postavko s 4), vendar jim le redko sporoči, kaj že znajo in 

česa še ne znajo (18,9 % oceni to postavko s 4). Prav tako jim učiteljica pogosto svetuje, 

kako naj se naučijo, česar še ne znajo (34,1 % oceni to postavko s 4) ter jih spodbudi, da 

sami preverijo, kako dobro znajo (40,2 % oceni to s postavko 4). Učenci tudi ocenjujejo, 

da pogosto vedo, kako dobro znajo (42,1 % oceni to s postavko 4). Občasno učiteljica 

učence spodbudi, da sami ugotovijo, kaj znajo in česa še ne znajo (30,5 % oceni to 

postavko s 3 in 20,7 % z oceno 2).Prav tako jim učiteljica občasno pove, kako naj se 

naučijo tisto, kar še ne znajo (29,9 % oceni to s postavko 4 in 28,7 % z oceno 3).  

Ugotovili smo, da približno tretjina učencev ocenjuje, da so nekateri elementi 

formativnega preverjanja (vključno s samoocenjevanjem) pri pouku pogosto 

prisotni. Ti elementi so: učiteljica učence vpraša, ali snov razumejo, se z učenci 

pogovori o tem, kaj naloga od njih zahteva, učence spodbuja, da sami ugotavljajo, 

kaj že znajo in česa ne, učencem pove, kako lahko preverijo pravilnost rešitev nalog 

ter jih spodbudi, da povedo, zakaj je rešitev naloge pravilna. Učenci ocenjujejo, da 

pri pouku bolj redko učiteljica povzame, kaj so se pri uri naučili, da sami sebi 

preverijo pravilnost rešenih nalog ter iščejo dokaze lastnega znanja (si odgovorijo 

na vprašanje, kako vedo, da znajo). 
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Pomemben element formativnega preverjanja in/ali samoocenjevanja je tudi ugotavljanje 

pravilnosti reševanja nalog, saj je le-to najpogostejši način izkazovanja znanja pri 

matematiki. Pri ugotavljanju učenčevega zaznavanja elementov formativnega preverjanja 

pri pouku nas je tudi zanimalo, kako učenci pri reševanju nalog pri pouku ugotovijo, ali 

so nalogo pravilno rešili.  

Načini ugotavljanja pravilnosti reševanja nalog 

Učencem smo zastavili deset trditev o možnih načinih preverjanja  pravilnosti reševanja 

nalog. Na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 - nikoli, 4 - pogosto) so morali oceniti, kako 

pogosto pri pouku matematike preverijo pravilnost rešitve naloge na naveden način. 

Hkrati nas je tudi zanimalo, kako močno jim naveden način preverjanja pravilnosti 

reševanja naloge pomaga, da vedo, ali so nalogo pravilno rešili. Učenci so za posamezen 

način preverjanja na 4 - stopenjski ocenjevalni lestvici ocenili (1 - sploh mi ne pomaga, 4 

- zelo mi pomaga), kako močno jim posamezen način preverjanja pomaga pri 

ugotavljanju pravilnosti reševanja naloge.  

Tabela 43. Pogostost posameznih načinovi preverjanja pravilnosti reševanja nalog pri pouku matematike 

  N 

Nalogo preverim tako, da... 

M 1 2 3 4 

SD 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

1...nam učiteljica pove rešitve/rezultate nalog. 
133 

3,180 8 

4,9 

19 

11,6 

47 

28,7 

59 

36,0 0,895 

2...se sam preverim s tem, da rešim nalogo ponovno 

oz. si jo pregledam. 133 

2,850 11 

6,7 

35 

21,3 

50 

30,5 

37 

22,6 0,925 

3...rešitve nalog preverim tako, da pogledam 

rešitve, rezultate nalog v učbeniku. 134 

2,724 24 

14,6 

27 

16,5 

45 

27,4 

38 

23,2 1,065 

4...rešitve/rezultate nalog primerjam s sošolci. 
134 

2,552 24 

14,6 

42 

25,6 

38 

32,2 

30 

18,3 1,030 

5...mi učiteljica pregleda naloge in označi napake v 

nalogah. 136 

2,493 19 

11,6 

53 

32,3 

42 

25,6 

22 

13,4 0,927 

6...sam vprašam učiteljico, ali sem nalogo pravilno 

rešil. 133 

2,361 29 

17,7 

42 

25,6 

47 

28,7 

15 

9,1 0,948 

7...mi učiteljica označi naloge, v katerih so napake. 
134 

2,343 33 

20,1 

41 

25,0 

41 

25,0 

19 

11,6 1,005 

8...mi učiteljica pregleda naloge in popravi napake 

v nalogah. 135 

2,311 36 

22,0 

36 

22,0 

48 

29,3 

15 

9,1 0,988 

9...mi učiteljica pregleda naloge in pove/napiše, 

česa pri nalogi še ne znam. 134 

2,261 35 

21,3 

46 

28,0 

36 

22,0 

17 

10,4 0,988 

10...nam učiteljica točkuje/oceni naloge. 
133 

1,940 62 

37,8 

32 

19,5 

24 

14,6 

15 

9,1 1,050 
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Iz pregleda aritmetičnih sredin (Tabela 43) je razvidno, da učenci eno postavko o načinih 

preverjanja pravilnosti reševanja nalog ocenjujejo z aritmetično sredino nad 3, osem 

postavk ocenjujejo z aritmetičnimi sredinami nad 2, eno postavko pa pod 2. Učenci v 

povprečju zaznavajo, da pri pouku matematike pogosto preverijo pravilnost rešitev nalog 

tako, da jim učiteljica pove rešitve/rezultate nalog (36,0 % oceni to postavko s 4). Ostale 

načine preverjanja rešitev nalog ocenjujejo učenci kot občasno ali redko uporabljene. 

Učiteljica redko sporoči povratno informacijo o pravilnosti rešitev nalog učencem tako, 

da naloge točkuje ali oceni (37,8 % oceni to postavko z 1). Največji delež učencev si 

občasno sam preveri rešitve s ponovnim pregledom naloge (30,5 % oceni to postavko s 3) 

ali tako, da rešitve nalog preveri s pregledom rešitev v učbeniku (28,7 % oceni to 

postavko s 3) oz. rešitve nalog primerjajo s sošolci (32,2 % oceni to postavko s 3). 

Največji delež učencev (32,3 % oceni to postavko z 2 in kar 11,6 % z oceno 1) ocenjuje, 

da učiteljica redko pregleda naloge in v njih označi napake. Učenci tudi ne zaznavajo, da 

bi učiteljica pri pouku pogosto označila naloge, v katerih so napake (25,0 % oceni to 

postavko s 3 in 25,0 % z oceno 2). Približno petina učencev (22,5 %) ocenjuje, da 

učiteljica učencem nikoli ne pregleda naloge in pri tem popravi napake v nalogah.    

 

Tabela 44. Pomembnost posameznih načinov preverjanja pravilnosti reševanja nalog pri pouku matematike 

  

 

Kako močno mi pomaga, da vem, ali je 

naloga pravilno rešena, če... 

N 

M 1 2 3 4 

SD 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

1...nam učiteljica pove rešitve/rezultate nalog. 
133 

2,955 12 

7,3 

25 

15,2 

53 

32,3 

43 

26,2 0,936 

2...sam vprašam učiteljico, ali sem nalogo pravilno 

rešil. 133 

2,832 15 

9,1 

40 

24,4 

46 

28,0 

29 

17,7 1,934 

3...se sam preverim s tem, da rešim nalogo ponovno 

oz. si jo pregledam. 133 

2,729 11 

6,7 

42 

25,6 

52 

31,7 

28 

17,1 0,889 

4...rešitve nalog preverim tako, da pogledam 

rešitve, rezultate nalog v učbeniku. 134 

2,718 21 

12,8 

29 

17,7 

47 

28,7 

34 

20,7 1,025 

5...mi učiteljica pregleda naloge in pove/napiše, 

česa pri nalogi še ne znam. 134 

2,687 19 

11,6 

35 

21,3 

45 

27,4 

32 

19,5 1,001 

6...rešitve/rezultate nalog primerjam s sošolci. 
134 

2,485 23 

14,0 

44 

26,8 

46 

28,0 

21 

12,8 0,956 

7...mi učiteljica pregleda naloge in označi napake v 

nalogah. 136 

2,459 16 

9,8 

57 

34,8 

46 

28,0 

16 

9,8 0,853 

8...mi učiteljica označi naloge, v katerih so napake. 
134 

2,447 20 

12,2 

53 

32,3 

39 

23,8 

20 

12,2 0,927 

9...mi učiteljica pregleda naloge in popravi napake 

v nalogah. 135 

2,429 26 

15,9 

43 

26,2 

45 

27,4 

19 

11,6 0,964 

10...nam učiteljica točkuje/oceni naloge. 
133 

2,075 49 

29,9 

38 

23,2 

35 

21,3 

12 

7,3 0,993 
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Iz pregleda aritmetičnih sredin  (Tabela 44) je razvidno, da učenci vseh 10 postavk o 

oceni pomembnosti posameznih načinov preverjanja pravilnosti reševanja nalog 

ocenjujejo z aritmetičnimi sredinami nad 2 in pod 3. Učenci v največjem deležu (26,2 % 

oceni to postavko s 4 in 32,3 % z oceno 3) ocenjujejo, da jim pri preverjanju pravilnosti 

reševanja nalog zelo pomaga to, da jim učiteljica pove rešitve nalog. Učencem srednje 

močno pomaga, da si sami preverijo pravilnost rešitev nalog s ponovnim pregledom 

naloge (31,7 oceni to postavko s 3), s pregledom rešitev v učbeniku (28,7 % oceni to 

postavko s 3) ali sami vprašajo učiteljico, če so pravilno rešili (28,0 % oceni to postavko s 

3). Učenci  v povprečju redko uporabljajo ostale navedene načine: učiteljica pregleda 

naloge in označi napake v nalogah (34,8 % oceni to postavko z 2), učiteljica označi 

naloge, v katerih so napake (32,3 % oceni to postavko z 2), učiteljica točkuje/oceni 

naloge (29,9 % oceni to postavko z 1).  

Ugotovili smo, da učenci v povprečju ocenjujejo, da jim načini, ki jih pogosteje 

uporabljajo, tudi bolj pomagajo pri tem, da vedo, ali so nalogo pravilno rešili. 

Najpogostejši in najpomembnejši način preverjanja pravilnosti rešitev nalog je 

največjemu deležu učencev poročanje rešitev nalog. To, da učiteljica učencem 

pregleda naloge in pove, česa v nalogi še ne znajo, učenci v povprečju ocenjujejo kot 

redko uporabljen način, ki pa jim velikokrat pomaga, da vedo, ali naloge pravilno 

rešujejo.  Prav tako učenci ocenjujo, da jim pomaga, če učiteljico vprašajo, ali so 

nalogo pravilno rešili, vendar ta način redko uporabljajo za preverjanje pravilnosti 

rešitev nalog. 
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Tabela 45. Razlike med učenci glede na učno uspešnost v pomembnosti posameznih načinov preverjanja 

pravilnosti reševanja nalog 

 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

Kako močno mi 

pomaga, da vem, ali je 

naloga pravilno rešena, 

če... Učna uspešnost N M SD F p t p 

1...mi učiteljica 

pregleda naloge in 

označi napake v 

nalogah. 

Učno šibkejši 67 2,627 0,885 

2,780  0,098  2,586 0,011 Učno zmožnejši 64 2,250 0,777 

2...mi učiteljica 

pregleda naloge in 

popravi napake v 

nalogah. 

Učno šibkejši 67 2,597 0,922 

0,094  0,760  2,214 0,029 Učno zmožnejši 62 2,226 0,982 

3...se sam preverim s 

tem, da rešim nalogo 

ponovno oz. si jo 

pregledam. 

Učno šibkejši 66 2,561 0,879 

0,090  0,765  -2,067 0,041 Učno zmožnejši 62 2,887 0,907 

4...mi učiteljica 

pregleda naloge in 

pove/napiše, česa pri 

nalogi še ne znam. 

Učno šibkejši 65 2,908 1,011 

0,027  0,871  2,520 0,013 Učno zmožnejši 62 2,468 0,953 

 

Med učenci glede na učno uspešnost ni statistično pomembnih razlik v ocenjevanju 

pogostosti uporabljenega načina preverjanja pravilnosti rešitev nalog pri pouku. So pa 

med učenci statistično pomembne razlike v tem, kako močno jim nekateri izmed načinov 

pomagajo, da vedo, ali so naloge pravilno rešili.  

 

Iz preglednice (Tabela 45) je razvidno, da učno šibkejšim učencem v primerjavi z učno 

zmožnejšimi učenci bolj pomaga, da jim učiteljica pregleda naloge in označi ali popravi 

napake v nalogah ter jim pove, česa pri nalogi še niso znali. Učno zmožnejšim učencem 

pa v primerjavi z učno šibkejšimi učenci bolj pomaga, da si nalogo pregledajo sami.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Učenci pri pouku matematike bolj pogosto zaznavajo elemente tradicionalno usmerjenega 

poučevanja, predvsem z učiteljevo razlago (46,3 %), kateri sledijo, kot pa elemente 

pouka, ki kažejo na to, da je učenje usmerjeno v učenca in da je poudarek na kognitivno-

kostruktivističnem načinu poučevanja. Največji delež učencev zaznava, da pri pouku 

občasno podajajo ideje, svoje primere ter povezujejo snov s primeri iz vsakdanjega 

življenja. Prav tako učenci zaznavajo, da pri pouku pogosteje delajo individualno kot v 

paru ali skupini. Za razvijanje učenčevega samoocenjevanja bi bilo potrebno nameniti 

večjo pozornost tudi razmisleku, kako razvijati spretnost samoocenjevanja v različnih 
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oblikah dela. M. Taras (2010) je razvila model samoocenjevanja z integirano povratno 

informacijo, ki vključuje sodelovalno obliko učenja samoocenjevanja, saj morajo učenci 

drug drugemu pregledati in posredovati povratne informacije o pregledanih izdelkih, 

katere potem učenci upoštevajo pri popravljanju svojega izdelka. Tudi drugi modeli (npr. 

model samopregledovanja, Taras, 2010) omogočajo, da učitelj spodbudi med učenci 

sodelovanje, ki je usmerjeno v razvijanje spretnosti samoocenjevanja (npr. učenci skupaj 

oblikujejo kriterije ocenjevanja naloge). Tudi nekateri drugi avtorji poudarjajo, da naj bi 

učitelj pri poučevanju samoocenjevanja spodbujal med učenci medvstniško sodelovanje 

(Brown in Harris, 2014). 

Učenci zaznavajo občasno prisotnost posameznih navedenih elementov formativnega 

preverjanja (tudi samoocenjevanja) pri pouku. Učiteljica učence najpogosteje k 

samoocenjevanju spodbuja z vprašanjem, ali snov razumejo, poudarjanjem ključnih znanj 

pri nalogah in spodbujanjem samopreverjanja reševanja nalog. Učiteljica le redko učence 

usmerja v iskanje oz. ozaveščanje dokazov o njihovem znanju (npr. z vprašanjem, kako 

veste, da snov znate). V kolikor učenci v to niso usmerjeni, njihove samoocene temeljijo 

na subjektivnem občutku in so tako pogosto nerealne (Hattie in Timperley, 2007; Yan in 

Brown, 2016). Učenci sicer ocenjujejo, da tako pri obravnavi in utrjevanju kot tudi pred 

ocenjevanjem znanja, vedo, kako dobro znajo učno snov. Dobljeni rezultat je v nasprotju 

s tem, kar pravi Gielen idr. (2010), da učenci ne zaupajo svojim samoocenam in tako raje 

vidijo, da jih oceni učitelj.  

Pri preverjanju pravilnosti rešitev nalog, ki je učencem pogosto pokazatelj, kako dobro 

snov znajo, učenci najpogosteje izhajajo iz povratne informacije učiteljice (učiteljica 

pove, ali je naloga pravilno rešena). Učenci zaznavajo, da učiteljica pri tem redkeje v 

pouk vključuje elemente formativnega preverjanja, s katerimi bi učence spodbujala k 

iskanju lastnih napak in popravljanju teh napak s tem, da bi jim le označila naloge, v 

katerih so naredili napako. Tovrstna praksa je pomembna tudi pri razvijanju učenčeve 

spretnosti samoocenjevanja in je v raziskavi (Stallings in Tascione, 1996) pokazala 

pozitivne učinke na razvijanje spretnosti samoocenjevanja pri učencih. Pomembno pri 

razvijanju učenčeve spretnosti samoocenjevanja je tudi, da učence spodbudimo, da sami 

preverijo pravilnost rešene naloge. To učenci v naši raziskavi zaznavajo pri pouku 

občasno, vendar pa pri tem ne vemo, kako učinkoviti so njihovi načini samopreverjanja. 

Učno zmožnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi učenci v povprečju zaznavajo, da 

jim ta način preverjanja (samopreverjanje) bolj pomaga pri ugotavljanju pravilnosti 

rešenih nalog. Učno šibkejšim učencem pa je v primerjavi z učno zmožnejšimi učenci pri 

ugotavljanju pravilnosti rešitev nalog bolj pomembno, da jim pravilnost rešitve na nek 

način sporoči učiteljica ter jim tudi pove, česa pri nalogi še ne znajo. Tudi nekatere 

raziskava (Elder, 2010; Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 2010) so pokazale, da so 

učno šibkejšim učencem pri pridobivanju informacij o lastnem znanju pomembne zunanje 
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povratne informacije (predvsem učiteljica). Pri vključevanju samoocenjevanja v pouk je 

torej pomembno, da se zavedamo razlik med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci 

in zato vpeljujemo samoocenjevanje v pouk načrtno in postopno po korakih. To nam tudi 

omogoča, da samoocenjevanje poučujemo z upoštevanjem individualizacije in 

diferenciacije glede na učne zmožnosti in stopnjo razvitosti mehanizmov 

samoocenjevanja pri učencih. 

10.1.2 Učni kontekst z vidika učiteljic 

Kontekst pouka, v katerem je potekala raziskava, bomo predstavili tudi z vidika učiteljic. 

V ta namen smo z učiteljicami izvedli polstrukturiran intervju. Vsebinsko lahko vprašanja 

v intervjuju razdelimo na tri sklope: 

 učiteljevo pojmovanje kakovostnega pouka in vloga samoocenjevanja pri tem; 

 izkušnje učiteljev s samoocenjevanjem; 

 učiteljevo poznavanje učenčevih mehanizmov samoocenjevanja. 

Rezultate opravljenih intervjujev bomo predstavili opisno in interpretativno.  

10.1.2.1 UČITELJEVO POJMOVANJE KAKOVOSTNEGA POUKA IN VLOGA 

SAMOOCENJEVANJA PRI TEM 

Učiteljice smo vprašali, kateri dejavniki pouka se njim zdijo najpomembnejši za 

zagotavljanje kakovostnega pouka matematike in kakšno vlogo menijo, da ima pri tem 

učenčevo samoocenjevanje znanja. 

Učiteljice so med dejavniki kakovostnega pouka poudarjale nekatere pomembne elemente 

obravnave nove učne snovi, ki izhajajo iz didaktičnih načel, in sicer: postopnost (od 

lažjega k težjemu, od konkretnega k abstraktnemu: izhajanje iz primerov, delo s 

konkretnim materialom), sistematičnost, nazornost ter učna diferenciacija in 

individualizacija. Prav tako so poudarile, da morajo biti primeri izbrani premišljeno ter 

obravnava matematičnih pojmov, definicij, pravil in trditev matematično korektna. 

Pomembno se jim zdi tudi utrjevanje, zato so v tem kontekstu poudarile pomembnost 

podajanja in učenčevega opravljanja domače naloge. Pri tem niso poudarile pomembnosti 

preverjanja domače naloge, ki je z vidika kakovosti učenčevega znanja in tudi učenja 

samoocenjevanja ključnega pomena. so pa poudarile, da naj bi bila domača naloga skrbno 

načrtovana in povezana z učnimi cilji, ki so jih obravnavali pri učni uri.  
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Primer odgovora učiteljice:  

 Ko vzamemo novo snov, vedno gremo postopno od lažjega k težjemu, izhajam iz 

primerov iz vsakdanjega življenja, snov predstavim nazorno. Pomembno je tudi, 

da naredijo domačo nalogo.  

Učiteljice so navajale kot pomembne dejavnike kakovostnega pouka tudi tiste, ki se 

navezujejo na samo vodenje pouka. Izpostavile so pomembnost uporabe raznovrstnih 

učnih oblik (tudi delo v dvojicah, ne le frontalno, npr. da ni le frontalno delo, menjavanje 

oblik dela, prdvsem delo v parih) in učnih metod ter didaktičnih strategij (raziskovanje 

učencev, pogovor: vodenje kakovostnega pogovora in spodbujanje učencev, da 

zastavljajo vprašanja, odzivanje na odgovore učencev; npr. pomembno je, da so učenci 

čim bolj aktivni, da raziskujejo). Čeprav se učiteljice zavedajo pomembnosti teh 

elementov za kakovosten pouk, smo ugotovili, da učenci ocenjujejo, da ti elementi pri 

pouku niso pogosto prisotni.  

Učiteljice so kot pomemben dejavnik kakovostnega pouka izpostavile razredno klimo, ki 

naj bo pozitivna, sproščena in daje učencem občutek varnosti, da učencev ne bo strah 

vprašati in odgovoriti, tudi če se pri tem zmotijo oz. naredijo napako. Prav tako se jim zdi 

pomembno, da dosežejo pri učencih ustrezno motiviranost za učenje matematike.  

Primeri odgovorov: 

 Za kakovosten pouk je pomembna motiviranost učencev za delo, veselje do 

predmeta, da je ustrezna klima, da jih ni strah. 

 Najprej jim moramo zagotoviti varno okolje za delo, torej da si vsi učenci upajo 

vprašati če česa ne razumejo, da učitelj vsako vprašanje pozitivno vzame in nanj 

kar se da natančno in spoštljivo odgovori na način, ki je učencu v pomoč in 

razumljiv. 

 Pomembna je zelo dobra razlaga, z uvodno motivacijo, ki učence pritegne, 

pritegniti mora vso njihovo pozornost in zanimanje. 

Menimo, da učiteljice obema dejavnikoma dajeta pri pouku ustrezen poudarek, saj smo 

ugotovili, da imajo učenci pozitiven odnos do matematike in se pri matematiki počutijo 

sproščeni. Večina učencev je za učenje matematike tudi motivirana (razen učno šibkejših 

učencev). Predvsem razredna klima, ki mora biti sproščena in varna, predstavlja 

pomemben pogoj za učinkovito poučevanje samoocenjevanja (Brown in Harris, 2013; 

2014; Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013; Platiše, 2001).  

Tri učiteljice so že pri navajanju dejavnikov kakovostnega pouka matematike poudarile 

pomembnost vključevanja nekaterih elementov formativnega preverjanja in 
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samoocenjevanja. Poudarile so pomembnost sprotne povratne informacije učencem o 

njihovem znanju (predvsem učno šibkejšim učencem), poudarjanje učnih ciljev pri 

obravnavi (npr. pomembno je, da učenci vedo, kaj morajo znati; pomembno je, da na 

koncu učne ure naredimo povzetek, kaj smo se naučili), poudarjanje bistva (ključnih 

znanj) in sprotnega ugotavljanja razumevanja pri učencih (npr. pomembno se mi zdi, da 

učenci takoj pridejo povedat, če se jim kje zatakne, če se jim zdi kje kaj dvoumno, 

nerazumljivo). Tudi učenci nekatere izmed navedenih elementov (poudarjanje ključnih 

znanja, vprašanje, ali razumete) pri pouku zaznavajo pogosto, medtem ko nekatere druge 

(npr. povzetek, kaj smo se novega naučili) zaznavajo pri pouku le občasno. 

Učiteljice so potrdile, da se jim samoocenjevanje zdi pomemben element kakovostnega 

pouka matematike, predvsem se jim zdi pomembno, da učenec ve, kaj mora znati in da 

poda čim bolj realno samooceno znanja. Primeri odgovorov učiteljic:  

 Menim, da je samoocenjevanje za učni napredek učenca izredno pomembno. Seveda 

moramo učence o tem poučiti, jim omogočiti da se razvijajo v tej smeri in ne moremo 

pričakovati, da bodo to obvladali brez natančnega vodenja in učiteljeve opore. 

 Samoocenjevanje vidim kot nadgradnjo temu, kar delamo že 20 let, da vsak otrok vase 

pogleda. Učencu pomaga, da bo vedel, kaj se mora naučiti, da postane bolj realen v 

samooceni. 

 Zdi se mi zelo pomembno, da otrok sproti ve, ali je naredil pravilno ali ne, ali razume 

ali ne, saj sicer tega ne ve, dokler ne dobi testa nazaj, potem je preveliko razočaranje, 

pa tudi prepozno. 

Tudi učiteljevo zavedanje pomena oz. pomembnosti vpeljave samoocenjevanja v pouk je 

pomemben pogoj, da bo kakovost učiteljeve vpeljave inovacije (model poučevanja 

samooocenjevanja ) v pouk visoka.  
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10.1.2.2 IZKUŠNJE UČITELJEV S SAMOOCENJEVANJEM 

Učiteljice smo vprašali, ali pri pouku izvajajo kakšne dejavnosti, ki bi učencem pomagale 

pri izboljšanju točnosti samoocene (da vedo, kaj je treba znati in kako dobro to znajo). 

Učiteljice večinoma niso navedle posebej načrtovanih dejavnosti za spodbujanje 

samoocenjevanja znanja. Učencem pomagajo ugotavljati, kako dobro znajo, predvsem s 

sprotno povratno informacijo o pravilnosti reševanja nalog (tudi domačih nalog, analizo 

preverjanja znanja). Tri učiteljice so tudi izpostavile, da učenci s tem, ko rešujejo naloge, 

vidijo, kako dobro znajo. Ena izmed učiteljic navaja primer uporabe ene izmed tehnik 

samoocenjevanja, to je kvantitavno samoocenjevanje na 3 - stopenjski lestvici (podan 

nasmejan, resen in žalosten obraz) s podanimi kriteriji uspešnosti. Omenjeno tehniko 

uporablja občasno po končanem učnem sklopu. Druga učiteljica navaja primer uporabe 

samoocenjevanja v sumativne namene. Pri ustnem ocenjevanju morajo učenci povedati, 

kako dobro so znali, tako da povedo, za kaj bi dobili točke. Dobljene ugotovitve se 

ujemajo z rezultati, ki smo jih dobili pri proučitvi učnega konteksta s strani učencev. Tudi 

učenci namreč elementov samoocenjevanja pri pouku ne zaznavajo pogosto. 

 

Učiteljice pri navajanju dejavnosti večinoma niso izpostavile, kako pomagajo učencem, 

da vedo, kaj je treba znati. Le ena izmed učiteljic je rekla, da med samo obravnavo učne 

snovi učencem sproti poudarja, kaj je pomembno, da znajo.  

 

Če želimo učence naučiti realnega samoocenjevanja, je pomembno, da jih naučimo 

samopreverjanja pravilnosti reševanja nalog. V tem kontekstu smo učiteljice vprašali, 

kako njihovi učenci preverjajo pravilnost rešenih nalog. Učiteljice so podale zelo podobne 

odgovore. Najpogostejši vir pravilnosti rešitve je učiteljica, ki učencem pove rezultat 

naloge, pogosto pa učenci tudi rešujejo naloge na tablo in si tako preverijo pravilnost. 

Dve izmed učiteljic sta navedli, da učenci poročajo rešitve in se o njih tudi pogovorijo. Če 

naloge rešujejo v zbirki nalog, si pravilnost rešenih nalog preverjajo z danimi rešitvami. 

Ena izmed učiteljic občasno poda učencem nalogo na listu, jo vzame in pregleda ter tako 

poda učencem povratno informacijo. Učiteljice niso navajale nobenih načinov 

samopreverjanja reševanja nalog (razen pregled s podanimi rešitvami, kjer pa je zapisan 

le rezultat). Učenci so predvsem navajeni, da jim pravilnost rešitve poda nek zunanji vir 

(učiteljica, sošolec, učbenik). Podobno smo ugotovili tudi, ko smo vprašali učence, kako 

vedo, ali so nalogo pravilno rešili.  

Učiteljicam smo ponudili šest tehnik samoocenjevanja znanja: a) ocenjevalne rubrike, 

čekliste; b) skripte (seznam vprašanj, ki učenca vodi skozi nalogo za samooceno); c) 

izdelovanje mape učenčevih izdelkov; d) samopregledovanje izdelkov (učnih listov); e) 

učenčevo opredeljevanje svojih močnih in šibkih znanj; f) samoocena stopnje 

razumevanja med obravnavo, pri utrjevanju (semaforji, kartice za označitev stopnje 
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razumevanja) ter jih prosili, da povedo ali so z njimi že imele izkušnje ter kako uporabne 

se jim zdijo v procesu učenčevega učenja.  

 

Za navedene tehnike so učiteljice povedale, ali so z njimi že imele izkušnje ter kako 

uporabne se jim zdijo v procesu učenčevega učenja.  

 

Največ učiteljic (5) je imelo izkušnje s samopregledovanjem izdelkov (učnih listov), ta 

tehnika se jim tudi zdi zelo uporabna, saj učenci sproti dobijo povratno informacijo o 

pravilnosti reševanja nalog. Učiteljice so pri tem navajale, da si učenci samopregledajo 

rešitve nalog tako, da jim poroča rešitve in kljukajo pravilnost rezultatov, pri nekaterih 

učiteljicah si učenci pregledajo naloge s shemo rešitev ali z rešitvami v učbeniku. Ena 

izmed učiteljic pri tem uporablja vrstniško preverjanje, tako da učenci zamenjajo zvezke 

in drug drugemu pregledajo naloge. Popravljene naloge potem pregledajo še sami in če se 

ne strinjajo, pogleda še učiteljica.  

 

Večina učiteljic (4) tudi uporablja tehniko, pri kateri mora učenec opredeliti svoja močna 

in šibka znanja. Večinoma te tehnike ne izvajajo s celim razredom, ampak individualno, 

najpogosteje v času dopolnilnega pouka z učno šibkejšimi učenci. Izvajajo jo ustno. Ena 

izmed učiteljic to tehniko uporablja pri analizi preverjanja znanja. Ta tehnika se jim tudi 

zdi zelo uporabna, vendar imajo nekatere učiteljice pomisleke, da je časovno precej 

zamudna.  

 

Nobena izmed učiteljic nima izkušenj z uporabo skript, se jim pa le-ta, na osnovi opisa 

omenjene tehnike, zdi zelo uporabna, predvsem za učno šibkejše učence v smislu vodenja 

učenca skozi nalogo (da ve, kaj mora pri nalogi narediti).  

 

S tehniko kvantitativne samoocene stopnje razumevanja ima izkušnje le ena učiteljica. 

Izvaja jo po vsakem učnem sklopu. Pri tem učencem poda kriterije uspešnosti, ocenijo pa 

se na 3 - stopenjski ocenjevalni lestvici. Omenjena tehnika se zdi učiteljicam nasploh 

srednje uporabna. Učiteljice navajajo, da potem ko razred poznaš, tega ne potrebuješ več. 

Tehniko razumejo predvsem kot povratno informacijo njim o tem, kako dobro učenci 

razumejo obravnavano snov. Ena izmed učiteljic je izpostavila, da je pri samooceni 

razumevanja lahko prisotnih še več drugih dejavnikov in tako dvomi v točnost učenčevih 

samoocen.  

 

Prav tako ima le ena učiteljica izkušnje z mapo učenčevih izdelkov. Uporabljala jo je pred 

leti v okviru projekta, v katerega je bila vključena. Učiteljici se je tehnika zdela koristna, 

vendar jo je čez čas opustila, saj je po drugi strani organizacijsko nekoliko zahtevnejša in 

časovno zamudna. Ta tehnika se učiteljicam nasploh zdi srednje uporabna. Ocenjujejo jo 

kot časovno prezamudno za uporabo pri pouku. 
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Z ocenjevalnimi rubrikami (in/ali čeklistami) imata izkušnje dve učiteljici. Učiteljice 

ocenjujejo ocenjevalne rubrike kot zelo uporabne za izboljšanje učenčeve točnosti pri 

samoocenjevanju, vendar pa izpostavljajo potrebo po učiteljevi povratni informaciji na 

učenčevo samooceno. Dvema učiteljicama se ta tehnika zdi časovno prezamudna in bi jo 

vključevale občasno.  

 

10.1.2.3 UČITELJEVO POZNAVANJE UČENČEVIH MEHANIZMOV SAMOOCENJEVANJA  

Učiteljice smo vprašali, kaj mislijo, da učencem pri njihovem poučevanju najbolj 

pomaga, da vedo, kaj bodo iz obravnavane snovi morali znati. Učiteljice so pri tem 

podajale različne odgovore. Dve učiteljici sta rekli, da na začetku učne ure napovesta 

učne cilje, drugi dve pa sta poudarili, da se jima zdi pomembno, da na koncu ure naredita 

povzetek, kaj so se pri uri naučili in da učenci iz tega najbolj vedo, kaj bodo morali znati.  

Učiteljicam se zdi pomembno tudi, da tisto, kar želijo, da učenci znajo, to pri uri večkrat 

poudarjajo (ustno, v nalogah, z zastavljanjem vprašanj). Prav tako dve učiteljici menita, 

da je učencem pomembno tisto, kar napišejo v zvezek in na tablo. Posebej z barvo 

nakažeta na najpomembnejše dele učne snovi. Pri reševanju nalog učiteljice učencem 

večkrat poudarjajo, kaj naloga od njih zahteva oz. katera so ključna znanja, ki jih morajo 

pri nalogi pokazati. Pri eni izmed učiteljic, ki učencem na začetku ure napove učne cilje, 

so učenci ob koncu učne ure seznanjeni tudi s kriteriji uspešnosti, katere napišejo na tablo 

in v zvezek (npr. skupaj odgovorimo na vprašanje, kdaj bom uspešen: Uspešen bom, če 

bom znal prezrcalit točko čez premico....). Učiteljice so tudi rekle, da učno šibkejši učenci 

v primerjavi z učno zmožnejšimi težje prepoznavajo in ubesedijo, kaj bo treba znati, 

vendar pri tem niso rekle, da to kakorkoli pri pouku upoštevaja, saj samoocenjavanja 

načrtno v pouk ne vpeljujejo. 

Zanimalo nas je tudi, kaj učiteljice menijo, da učencem pri pouku pomaga, da vedo, kako 

dobro znajo.  

Vse učiteljice so navedle, da učencem pri ugotavljanju tega, kako dobro znajo, pomaga 

njihova povratna informacija o tem, kako jim gre reševanje nalog (s pregledom 

pravilnosti rešitev). Ena izmed učiteljic je izpostavila, da večkrat rezultate poročajo 

učenci, v kolikor se ti razlikujejo, sledi diskusija o pravilnosti rešitv. Štiri učiteljice so 

rekle, da učenci ugotovijo, kako dobro znajo, predvsem iz reševanja nalog (če znajo 

naloge rešiti, potem znajo). Ena izmed učiteljic je izpostavila, da učencem pomaga pri 

oblikovanju realne samoocene tako, da jih spodbuja, da ubesedijo, kaj že znajo in česa ne 

skozi cilje in kriterije uspešnosti, katere pred tem napišejo. Opisano kaže na prisotnost 

nekaterih elementov formativnega preverjanja, manj pa spodbujanja samoocenjevanja 

učencev (da bi si npr. učenci znali sami preveriti pravilnost reševanja nalog). Ena izmed 
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učiteljic meni, da njeni učenci pogosto mislijo, da znajo vse in da šele na pisnem 

preizkusu znanja ugotovijo, koliko dejansko znajo. Opisani primer je manj formativen, saj 

učenec izve, kako dobro zna, šele potem, ko je že ocenjen. Ugotovili smo, da tudi večina 

učencev ocenjuje, da po obravnavi in utrjevanju običajno ve, kako dobro zna. 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Ugotovili smo, da imajo učiteljice pozitiven odnos do vpeljave samoocenjevanja v pouk. 

Samoocenjevanje vidijo kot pomemben dejavnik za zagotavljanje kakovostnega pouka, 

vendar izpostavljajo problem časovne prezamudnosti za vključitev posameznih tehnik 

samoocenjevanja v pouk. Ugotovitve naše raziskave potrjujejo tudi nekateri drugi avtorji 

(Bingham, Holbrook in Meyers, 2010; Hammonds, 2013), ko pravijo, da učitelji pogosto 

vidijo samoocenjevanje kot dodatno dejavnost pri pouku, ki je časovno zamudna. 

Učiteljice nekaj tehnik samoocenjevanja poznajo, vendar v večini z njimi nimajo 

izkušenj. Največ učiteljic ima izkušnje s tehniko samopregledovanja izdelkov. Nekatere 

med tehnikami (ocenjevalne rubrike, skripte) se jim zdijo še posebej koristne za 

izboljšanje učenčeve točnosti samoocenjevanja, vendar jih ne poznajo dovolj, da bi jih 

izvajale. Tudi več drugih raziskav (Bansal, 2014; Brown in Harris, 2013) je ugotovilo 

podobno, da učitelji ne poznajo dovolj tehnik samoocenjevanja. Učiteljice razumejo 

nekatere pomembne elemente, ki so pri učenčevem samoocenjevanju pomembni. Menijo, 

da učenci najbolj vedo, kako dobro znajo iz reševanja nalog. Pri tem pa se učiteljice ne 

zavedajo in pri učencih ne razvijajo spretnosti samopreverjanje reševanja nalog (razen s 

pregledom rešitev). Učiteljevo poznavanje in razumevanje samoocenjevanja pa je eden 

izmed pomembnih pogojev, da učitelji pričnejo z vključitvijo samoocenjevanja v pouk, 

zato je potrebno najprej ustrezno izobraziti učitelje za vpeljavo samoocenjevanja v pouk 

in šele nato lahko ti pomagajo in podprejo učence pri razvijanju spretnosti 

samoocenjevanja (Harris in Brown, 2013).  

 

10.2  UČENČEVI MEHANIZMI SAMOOCENJEVANJA ZNANJA PRED 

VPELJAVO MODELA 

V tem razdelku bomo proučili učenčeve obstoječe mehanizme, katere učenec uporablja 

pri oblikovanju samoocene svojega matematičnega znanja (vire učnih ciljev, kriterijev, 

standardov, vrsto standarda in učenčeve načine izkazovanja znanja), kakovost 

učenčevega samoocenjevanja in povezanost kakovosti samoocenjevanja z uporabo 

virov. Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki so ga učenci izpolnili takoj po 

posamezni etapi učnega procesa (po obravnavi so izpolnili vprašalnik V_OB1 (Priloga 4), 

po utrjevanju vprašalnik V_UT1 (Priloga 6).  
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10.2.1  Učenčevi viri samoocenjevanja matematičnega znanja  

Da učenec lahko oblikuje samooceno svojega znanja, mora pridobiti več različnih 

informacij: o učnih ciljih (kaj naj bi znal), o kriterijih in/ali standardih (kdaj to dovolj 

dobro zna) ter o lastnem znanju (načini, kako učenec pokaže, da nekaj zna). V tem 

razdelku bomo predstavili, katere vire informacij (o učnih ciljih, kriterijih in/ali 

standardih in o lastnem znanju) in katero vrsto standarda učenec uporablja v procesu 

oblikovanja samoocene pri pouku matematike. 

Odgovorili bomo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Iz katerih virov učenci pri etapah obravnave in utrjevanja učne vsebine prepoznavajo 

učne cilje in z njimi povezane kriterije matematičnega znanja ter standarde uspešnosti?  

2. Kako se razlikuje zastopanost posameznih standardov uspešnosti pri obravnavi snovi 

in pri utrjevanju? 

3. Na kakšne načine pridobivajo učenci podatke o lastnem znanju in kako pri 

posameznem načinu učenci ugotovijo stopnjo doseganja učnih ciljev? 

Pri vseh vprašanjih nas bo zanimala tudi primerjava učenčevih mehanizmov 

samoocenjevanja glede na spol in učno uspešnost. 

Učenčeve vire posameznih elementov (učnih ciljev, kriterijev in standardov) 

samoocenjevanja matematičnega znanja pri pouku matematike bomo predstavili 

sistematično v naslednjih razdelkih: 

Učenčevi viri informacij in učni etapi (obravnava snovi, utrjevanje snovi). Tu bomo 

predstavili ugotovitve, ki se nanašajo na vse učence, ki so bili deležni obravnave učne 

vsebine pri konkretni uri matematike v etapi obravnave in etapi utrjevanja učne vsebine 

ter primerjali uporabljene vire glede na etapo učnega procesa. 

Učenčevi viri informacij in učna uspešnost učencev. Tu bomo primerjali uporabljene 

vire učencev glede na njihovo predhodno učno uspešnost. 

Učenčevi viri informacij glede na spol. Tu bomo primerjali uporabljene vire učencev 

glede na spol. 

Sklepne ugotovitve in komentar. 
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10.2.1.1 UČENČEVI VIRI PREPOZNAVANJA UČNIH CILJEV 

Učenci so po posamezni etapi učnega procesa (obravnava, utrjevanje) morali izpolniti 

anketni vprašalnik, v katerem so morali navesti učne cilje, ki so jih obravnavali oz. 

utrjevali, in povedati, katere vire informacij so pri tem uporabili.  

Učenčevi viri prepoznavanja učnih ciljev in etapi učnega procesa (obravnava učna 

snovi, utrjevanje učna snovi) 

Učenci pri prepoznavanju učnih ciljev po obravnavi v povprečju navajajo uporabo enega 

vira (M = 1,17, SD = 0,50), med navedenimi viri pa v povprečju izberejo dva različna 

vira (M = 2,01, SD = 0,86) informacij o učnih ciljih. Podobno učenci po utrjevanju učne 

snovi v povprečju navajajo uporabo enega vira (M = 1,11, SD = 0,44 ), med navedenimi 

viri pa v povprečju izberejo dva različna vira (M = 2,06, SD = 0,95) prepoznavanja učnih 

ciljev.  

Tabela 46. Najpomembnejši vir prepoznavanja učnih ciljev pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o učni snovi v 

zvezke 82 63,6 63 52,1 

Učiteljičina vprašanja o učni snovi ob 

razlagi/reševanju nalog 25 19,4 20 16,5 

Učiteljica je navedla/pojasnila, kaj bo 

treba znati 11 8,5 32 26,4 

Naslovi učne snovi 9 7,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej učni snovi 2 1,6 6 5,0 

Skupaj 129 100,00 121 100,0 

  ²  = 14,53; g = 3; p = 0,002 

 

Med učenci je statistično pomembna razlika ( ²  = 14,53, g = 3, p = 0,002) v 

najpomembnejšem viru prepoznavanja učnih ciljev glede na etapo učnega procesa 

(Tabela 46). Pri ugotavljanju statistično pomembnih razlik smo zaradi prenizkih frekvenc 

združili kategoriji naslovi učne snovi in pregled učbenika o tej učni snovi.  

 

Učenci so med podanimi viri učnih ciljev morali izbrati tistega, ki jim najbolj pomaga 

prepoznati cilje učne ure.  Iz preglednice (Tabela 46) je razvidno, da je pri obravnavi učne 

snovi večini vseh učencev (63,6 %) najpomembnejši vir prepoznavanja učnih ciljev zapis 

razlage in nalog o učni snovi v zvezke. Približno petina učencev (19,4 %) je kot 

najpomembnejši vir izbrala učiteljičina vprašanja o učni snovi ob razlagi. Ostale vire 

informacij o učnih ciljih v etapi obravnave učne snovi (učiteljica je navedla, kaj bo treba 
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znati, naslovi učne snovi in pregled učbenika o tej učni snovi) je kot najpomembnejše 

izbral manjši delež učencev.  

Tudi pri utrjevanju učne snovi učenci prepoznavajo učne cilje predvsem iz nalog, ki jih 

pri uri rešujejo in iz razlage v predhodni uri (52,1 %). Pri utrjevanju je malo manj kot 

tretjina učencev (26,4 %) navedla, da jim pomaga to, da učiteljica pojasni, kaj bo treba 

znati. Ta vir je pri obravnavi učne snovi izbrala kot najpomembnejšega manj kot desetina 

vseh učencev (8,5 %). Ostale vire informacij o učnih ciljih v etapi utrjevanja učne snovi 

(učiteljičina vprašanja, pregled učbenika o učni snovi) je kot najpomembnejšega izbral 

manjši delež učencev. 

Posebnosti pri prepoznavanju virov učnih ciljev 

Pri učenčevih virih učnih ciljev smo še dodatno proučili, katere vire učenci pri 

prepoznavanju učnih ciljev uporabljajo ter učiteljičina dejanja, ki učencem pri 

prepoznavanju učnih ciljev najbolj pomagajo. 

Učenci so poleg najpomebnejšega vira prepoznavanja učnih ciljev morali med 

navedenimi viri učnih ciljev izbrati vse tiste, ki jim pomagajo ugotoviti, kaj naj bi po 

obravnavi/utrjevanju učne snovi znali. Ugotovili smo, da večina učencev (84,6 %) pri 

obravnavi učne snovi prepoznava učne cilje iz zapisa razlage in nalog o učni snovi v 

zvezke. Pri utrjevanju učne snovi ta vir uporablja približno dve tretjini učencev (66,1 %). 

Približno polovici učencev pomagajo pri prepoznavanju učnih ciljev pri obravnavi (49,0 

%) in pri utrjevanju učne snovi (47,1 %) učiteljičina vprašanja o učni snovi ob 

razlagi/reševanju nalog. Pri obravnavi učne snovi je približno tretjina učencev kot vir 

izbrala tudi naslove učne snovi. Tega vira pri utrjevanju učne snovi ni bilo. Četrtina vseh 

učencev (25,5 %) je pri prepoznavanju učnih ciljev pri obravnavi učne snovi pozorna na 

to, kaj učiteljica eksplicitno pove, da bo treba znati. Takšnih učencev je pri utrjevanju 

učne snovi približno polovica (52,9 %). 

Glavni vir informacij o učnih ciljih je tako učiteljica, pri tem pa so učenci pozorni na 

njena dejanja pri uri. Učence smo vprašali tudi po konkretnih dejanjih učiteljice za 

prepoznavanje ciljev učne ure pri obravnavi oz. utrjevanju učne snovi. Vprašanje je bilo 

odprto, učenci pa so pri tem navajali enega do dveh virov učnih ciljev. Pri obravnavi učne 

snovi so učenci v največjem deležu (39,2 %) navajali primere oz. naloge ter vprašanja, ki 

jih učiteljica ob razlagi podaja. Približno tretjina učencev (29,5 %) je navedla, da izhaja iz 

učiteljičine razlage, petina (17,5 %) iz zapisa razlage v zvezke in desetina učencev (9,6 

%) uporablja kot vir učiteljičino neposredno ekspliciranje učnih ciljev. Ostale kategorije, 

ki so se pojavljale posamično, so naslovi učne snovi in nič oz. vse. 
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Pri utrjevanju učne snovi so učenci v največjem deležu (39,4 %) navajali razlago 

učiteljice. Približno tretjina učencev (29,4 %) je navedla, da izhaja iz primerov, nalog oz. 

učiteljičinih vprašanj, malo manj kot petina učencev (16,2 %) iz zapisa razlage v zvezke 

in manj kot desetina učencev (7,8 %) uporablja kot vir učiteljičino neposredno 

ekspliciranje učnih ciljev. Ostali učenci, ki so odgovorili na vprašanje, niso eksplicirali 

konkretnih učiteljičinih dejanj (rekli so nič oz. vse, kar je naredila učiteljica). 

Ugotovili smo, da uporabljajo učenci pri obravnavi in utrjevanju učne snovi enake 

vire učnih ciljev, vendar je v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev statistično 

pomembna razlika glede na etapo učnega procesa. Pri utrjevanju učne snovi večji 

delež učencev kot pri obravnavi učne snovi izhaja iz tega, kar učiteljica eksplicitno 

poudari, da bo treba znati. 

Učenčevi viri prepoznavanja učnih ciljev in učna uspešnost 

 

Tako učno šibkejši kot učno zmožnejši učenci so po obravnavi v povprečju navedli en vir 

učnega cilja (M
1
 = 1,22, SD = 0,55; M

2 
= 1,15, SD = 0,46) in med podanimi izbrali dva 

vira  (M¹ = 1,22, SD = 0,552; M² = 1,15, SD = 0,466). Tudi po utrjevanju učne snovi so 

tako učno šibkejši (M = 1,10, SD = 0,45) kot učno zmožnejši učenci (M = 1,13, SD = 

0,43) v povprečju navedli en vir učnega cilja. Med danimi viri učnih ciljev so v povprečju 

učno šibkejši izbrali dva vira (M =  1,98, SD = 0,94), podobno tudi učno zmožnejši 

učenci (M = 2,14, SD = 0,94).  

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 učno šibkejši 

2
 učno zmožnejši 
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Tabela 47. Najpomembnejši vir učnih ciljev glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Učno šibkejši Učno zmožnejši Učno šibkejši Učno zmožnejši 

f f % f f % f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o učni 

snovi v zvezke 38 60,3 42 66,7 26 43,3 36 61,0 

Učiteljičina vprašanja o učni 

snovi ob razlagi 12 19,0 12 19,0 8 13,3 12 20,3 

Učiteljica je navedla, kaj bo 

treba znati 6 9,5 5 7,9 22 36,7 9 15,3 

Naslovi učne snovi 5 7,9 4 6,3 0 0,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej učni 

snovi 2 3,2 0 0,0 4 6,7 2 3,4 

Skupaj 63 100,0 63 100,0 60 100,0 59 100,0 

  ² = 1,109; g = 3; p = 0,775  ² = 7,856; g = 2; p = 0,019 

 

Učenci so med podanimi viri učnih ciljev morali izbrati tistega, ki jim najbolj pomaga 

prepoznati cilje učne ure. Med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci ni statistično 

pomembne razlike v najpomembnejšem viru učnih ciljev pri obravnavi ( ²  = 1,109, g = 

3, p = 0,775). Pri tem smo zaradi prenizkih frekvenc združili kategoriji naslovi učne snovi 

in pregled učbenika o tej učni snovi. Iz preglednice (Tabela 47) je razvidno, da približno 

dve tretjini učno šibkejših (60,3 %) in približno enak delež učno zmožnejših učencev 

(66,7 %) kot najpomembnejši vir učnih ciljev pri obravnavi učne snovi uporablja zapis 

razlage in nalog o učni snovi v zvezke. Ostale vire uporablja precej manjši delež tako 

učno šibkejših kot učno zmožnejših učencev. Pri utrjevanju učne snovi pa je glede na 

učno uspešnost statistično pomembna razlika ( ² = 7,856, g = 2, p = 0,019) v uporabi 

najpomembnejšega vira prepoznavanja učnih ciljev (kategorijo pregled učbenika in 

naslovi učne snovi smo iz analize izključili zaradi prenizkih frekvenc). Iz preglednice 

(Tabela 47) je razvidno, da učno šibkejši učenci v večjem deležu (36,7 %) kot učno 

zmožnejši učenci (15,3 %) kot  najpomembnejši vir navajajo učiteljičina pojasnjevanja, 

kaj je pri učni snovi pomembno. Učno zmožnejši (61,0 %) pa v primerjavi z učno 

šibkejšimi (43,3 %) v večjem deležu izhajajo iz razlage in nalog, ki jih poda učiteljica. 

Ugotovili smo, da je pri etapi utrjevanja učne snovi med učenci glede na učno 

uspešnost statistično pomembna razlika v najpomembnejšem viru učnih ciljev. 

Večjemu deležu učno šibkejših kot učno zmožnejših učencev je pomemben vir 

prepoznavanja učnih ciljev učiteljičino pojasnjevanje, kaj je pri reševanju nalog 

pomembno. Učno zmožnejši učenci pa pri prepoznavanju učnih ciljev v večjem 

deležu kot učno šibkejši učenci izhajajo iz razlage in nalog, ki jih poda učiteljica. 
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Učenčevi viri prepoznavanja učnih ciljev in spol 

Tako dečki kot deklice so po obravnavi v povprečju navedli en vir učnega cilja (M
3
 = 

1,13,     = 0,54; M
4 

= 1,25,     = 0,47) in med podanimi izbrali dva vira  (   = 2,08, 

    = 0,90;    = 1,86,    = 0,65). Tudi po utrjevanju učne snovi so tako dečki (M = 

1,03, SD = 0,40) kot deklice (M = 1,22, SD = 0,46) v povprečju navedli en vir učnega 

cilja. Med danimi viri učnih ciljev so v povprečju dečki izbrali dva vira (M =  2,06, SD = 

1,04), podobno tudi deklice (M = 2,07, SD = 0,82). 

Tabela 48. Najpomembnejši vir učnih ciljev glede na spol pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

f f % f f % f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o učni 

snovi v zvezke 40 62,5 42 71,2 33 54,1 29 52,7 

Učiteljičina vprašanja o učni 

snovi ob razlagi 11 17,2 12 20,3 8 13,1 10 18,2 

Učiteljica je navedla, kaj bo 

treba znati 5 7,8 2 3,4 17 27,9 14 25,5 

Naslovi učne snovi 7 10,9 2 3,4 0 0,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej učni 

snovi 1 1,6 1 1,7 3 4,9 2 3,6 

Skupaj 64 100,0 59 100,0 61 100,0 55 100,0 

  ² = 3,42; g = 2; p = 0,178  ² = 0,616; g = 2; p = 0,735 

Učenci so med podanimi viri učnih ciljev morali izbrati tistega, ki jim najbolj pomaga 

prepoznati cilje učne ure. Pri obravnavi učne snovi med dečki in deklicami ni statistično 

pomembne razlike ( ² = 3,42, g = 2, p = 0,178) v najpomembnejšem viru učnih ciljev. Pri 

tem smo zaradi prenizkih frekvenc združili zadnje tri kategorije v preglednici (Tabela 48). 

Ugotovili smo, da je pri obravnavi učne snovi zapis razlage in nalog o učni snovi v 

zvezke najpomembnejši vir večini dečkov (62,5 %) in deklic (71,2 %). Med 

pomembnejšimi viri učnih ciljev so tako pri pri dečkih (17,2 %) kot deklicah (20,3 %) 

tudi učiteljičina vprašanja o učni snovi ob razlagi. Ostali viri so bili le redko navedeni kot 

najpomembnejši (Tabela 48). 

Prav tako med dečki in deklicami ni statistično pomembne razlike ( ² = 0,616; g = 2; p = 

0,735) v najpomembnejšem viru prepoznavanja učnih ciljev pri utrjevanju učne snovi. 

Približno enak delež dečkov (54,1 %) in deklic (52,7 %) navaja kot najpomembnejši vir 

                                                           

3
 dečki 

4
 deklice 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

187 

 

učnih ciljev razlago in naloge, ki jih je dala učiteljica. Prav tako približno četrtina dečkov 

(27,9 %) in četrtina deklic (25,5 %) kot najpomembnejši vir pri utrjevanja navaja 

učiteljičino pojasnjevanje, kaj je pri učni snovi pomembno (Tabela 48).  

Ugotovili smo, da med učenci glede na spol ni statistično pomembne razlike v 

najpomembnejšem viru prepoznavanja učnih ciljev pri obravnavi ali pri utrjevanju 

učne snovi.   

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Učenci pri prepoznavanju učnih ciljev izhajajo v povprečju iz enega ali dveh virov ne 

glede na etapo učnega procesa, spol ali učno uspešnost. Viri učnih ciljev se glede na etapo 

učnega procesa bistveno ne razlikujejo. Tako pri obravnavi kot utrjevanju učne snovi je 

učencem najpomembnejši vir prepoznavanja učnih ciljev zapis razlage in nalog v zvezke, 

kar kaže tudi na to, da učenci ne znajo najbolje razbirati, kaj je pri učni snovi 

najpomembnejše. Ugotovljeno kaže na to, da večina učencev pri učni uri ni uporabljala 

virov, ki bi jim omogočali kakovostno prepoznavanje učnih ciljev. V etapi utrjevanja 

učne snovi je bil nekoliko večji delež učencev pozoren na učiteljičino pojasnjevanje, kaj 

je pri učni snovi pomembno. Sklepamo torej, da učiteljice ob nalogah bolj poudarjajo 

učne cilje kot pri sami obravnavi učne snovi. Če želimo, da učenci prepoznavajo učne 

cilje pri uri, jih moramo na to usmeriti z vprašanji, kaj so se pri uri naučili, kaj bodo 

morali znati, predvsem pa mora učitelj tudi pri uri učne cilje večkrat na različne načine 

jasno izraziti v jeziku, ki je učencem razumljiv (Black in Wiliam, 1998; Bourke, 2000; 

Bruce, 2001; v McMillan in Hearn, 2008; Tan, 2008; van der Meer, 2012). 

Ugotovili smo, da je pri utrjevanju med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci 

statistično pomembna razlika v uporabi virov prepoznavanja učnih ciljev. Učno šibkejši 

učenci bolj prepoznavajo učne cilje iz tega, kar učiteljica eksplicitno pove, da bo treba 

znati, medtem ko učno zmožnejši učenci razbirajo učne cilje sami iz nalog in vprašanj, ki 

jih zastavlja učiteljica. Učno šibkejšim je pomemben vir razlaga, predvsem zapis na tablo 

in v zvezke, kar ponovno nakazuje na to, da uporabljajo vir, ki manj jasno eksplicira, kaj 

je pomembno, da znajo. Med učenci glede na spol ni razlik v uporabi virov prepoznavanja 

učnih ciljev. Na osnovi dobljenih rezultatov menimo, da bi učitelji morali pri razlagi učne 

snovi premisliti, kako učencem jasno eksplicirati učne cilje. Ker so učno šibkejši učenci v 

večjem deležu pozorni tudi na to, kaj učiteljica eksplicitno pove, se nam zdi pomembno, 

da bi učiteljica pri uri večkrat povedala, kaj se bodo pri uri naučili, hkrati pa učence k 

razmišljanju o učnih ciljih pozvala z vprašanjem, kaj so se pri uri naučili.  
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10.2.1.2 UČENČEVI VIRI PREPOZNAVANJA KRITERIJEV 

Učence so po obravnavi in po utrjevanju učne snovi morali rešiti nalogo, ki je bila del 

vprašalnika (V_OB1 - Priloga 4, V_UT1 - Priloga 6), in napisati, na kaj morajo pri nalogi 

paziti, če želijo dobiti vse točke. S tem smo želeli ugotoviti, kako dobro učenci 

prepoznavajo ključne kriterije uspešno rešene naloge. Nadalje nas je zanimalo, kako 

učenci ugotovijo, kateri so ključni kriteriji ocenjevanja (viri prepoznavanja kriterijev) 

naloge. Vprašanje je bilo odprto, zato smo odgovore kategorizirali in oblikovali 5 

kategorij virov kriterijev: 

 učiteljica je povedala (npr. povedala nam je učiteljica; učiteljica nas opozarja); 

 iz naloge (npr. na to, kaj naloga zahteva od tebe; na podatke naloge); 

 subjektivni občutek (npr. tako mislim; moj občutek); 

 poznavanje učiteljičinega načina ocenjevanja (npr. vem, kako učiteljica ocenjuje); 

 sklicevanje na svoje znanje (npr. vem, ker to snov znam; ker razumem snov). 

Iz oblikovanih kategorij je razvidno, da je vir kriterija lahko učiteljica, naloga ali učenec 

sam. Če je vir učenec sam, izhaja iz svojega subjektivnega občutka, svojega 

matematičnega znanja ali predhodnih izkušenj (poznavanje učiteljičinega načina 

ocenjevanja). Če je vir učiteljica, ta pri uri učencem pove, na kaj morajo pri nalogah 

paziti. Večkrat pa učenec izve o ključnih kriterijih kar iz naloge same (oz. iz navodil v 

nalogi).  

Učenčevi viri kriterijev in etapi učnega procesa (obravnava učne snovi, utrjevanje 

učne snovi) 

Na vprašanje, kako učenci vedo, katera so ključna znanja, ki se pri nalogi ocenjujejo, je 

po uri obravnave učne snovi odgovorilo le 30,5 % vseh učencev, po uri utrjevanja pa 35,4 

% vseh učencev.  

Tabela 49. Viri kriterijev pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

f f % f f % 

Subjektivni občutek 27 54,0 24 41,4 

Učiteljica je povedala 14 28,0 22 37,9 

Iz naloge 7 14,0 7 12,1 

Poznavanje ocenjevanja učiteljice 1 2,0 1 1,7 

Sklicevanje na znanje 1 2,0 4 6,9 

Skupaj 50 100,0 58 100,0 

Ni odgovora 114 69,5 % 106 64,6 % 

  ² = 1,711; g = 2; p = 0,425 
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Iz preglednice (Tabela 49) je razvidno, da so učenci navajali enake vire kriterijev 

ocenjevanja pri reševanju nalog tako po obravnavi kot po utrjevanju učne snovi. Med 

uporabljenimi viri kriterijev tudi ni statistično pomembne razlike ( ²  = 1,711, g = 2, p = 

0,425), kar pomeni, da učenci tako po obravnavi kot utrjevanju uporabljajo posamezne 

vire kriterijev v približno enakem deležu. Pri ugotavljanju statistično pomembnih razlik 

smo zaradi prenizkih frekvenc izločili kategoriji poznavanje ocenjevanja učiteljice in 

sklicevanje na znanje. 

 

Iz preglednice (Tabela 49) je razvidno, da največji delež učencev, ki so odgovorili na 

vprašanje, po obravnavi (54,0 %) in po utrjevanju učne snovi (41,4 %) kot vir poznavanja 

kriterijev navaja svoj subjektivni občutek. Približno tretjina učencev (28,0 %) pri 

obravnavi uporablja kot vir poznavanja kriterijev učiteljico, ki učencem pove, na kaj 

morajo pri reševanju nalog biti pozorni. Pri utrjevanju je ta vir uporabil nekoliko večji 

delež učencev (37,9 %). Manjši delež učencev prepozna pri obravnavi (14,0 %) in 

utrjevanju učne snovi (12,1 %) kriterije ocenjevanja naloge iz naloge same. Posamezni 

učenci pri obravnavi in pri utrjevanju učne snovi uporabljajo kot vir kriterijev svoje 

predhodno poznavanje učiteljičinega načina ocenjevanja ali pa se sklicujejo na svoje 

matematično znanje oz. razumevanje učne snovi.  

 

Ugotovili smo, da glede na etapo učnega procesa ni statično pomembne razlike v 

uporabi virov kriterijev. Učenci uporabljajo v obeh etapah učnega procesa enake 

vire kriterijev ocenjevanja naloge. Tako pri obravnavi kot utrjevanju učenci v 

največjem deležu uporabljajo kot vir kriterijev svoj subjektivni občutek. 

 

Učenčevi viri kriterijev in učna uspešnost 

 

Približno dve tretjini učencev na to vprašanje ni odgovorilo, zato zaradi nizkih frekvenc 

razlik med skupinama nismo ugotavljali. 
 

Tabela 50. Viri kriterijev glede na učo uspešnost učencev pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Učno šibkejši Učno zmožnejši Učno šibkejši Učno zmožnejši 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 8 30,8 6 25,0 10 41,7 12 35,3 

Subjektivni občutek 15 57,7 12 50,0 9 37,5 15 44,1 

Drugo (iz naloge, poznavanje 

učiteljičinega ocenjevanja, 

sklicevanje na svoje znanje) 3 11,5 6 25,0 5 20,8 7 20,6 

Skupaj 26 100,0 24 100,0 24 100,0 34 100,0 

Ni odgovora 57 68,7 50 67,6 59 71,1 40 54,1 
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Iz preglednice (Tabela 50) je razvidno, da pri obravnavi učne snovi tako učno šibkejši kot 

učno zmožnejši v največjem deležu izhajajo iz svojega subjektivnega občutka. Približno 

tretjina (30,8 %) učno šibkejših in četrtina (25,0 %) učno zmožnejših učencev uporablja 

kot vir učiteljico. Učno zmožnejši učenci v nekoliko večjem deležu (25,0 %) kot učno 

šibkejši (11,5 %) izhajajo še iz nekaterih drugih virov, predvsem nalog.  

 

Po utrjevanju učne snovi nekoliko večji delež učno zmožnejših (44,1 %) kot učno 

šibkejših (37,5 %) učencev izhaja iz svojega subjektivnega občutka, medtem ko učno 

šibkejši učenci v nekoliko večjem deležu (41,7 %) kot učno zmožnejši (35,3 %) izhajajo 

iz tega, kar jim pove učiteljica, da je potrebno pri nalogi paziti. Ostale vire navajajo v 

približno enakem deležu (Tabela 50).  

 

Ugotovili smo, da učno šibkejši in učno zmožnejši učenci v obeh etapah učnega 

procesa v približno enakem deležu uporabljajo posamezne vire kriterijev 

ocenjevanja naloge. 

 

Učenčevi viri kriterijev in spol 

Približno dve tretjini učencev na to vprašanje ni odgovorilo, zato zaradi nizkih frekvenc 

razlik med skupinama nismo ugotavljali. 
 

Tabela 51. Viri kriterijev glede na spol pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 9 33,4 5 21,7 13 37,1 9 39,1 

Subjektivni občutek 13 48,1 14 60,9 16 45,8 8 34,8 

Drugo (iz naloge, poznavanje 

učiteljičinega ocenjevanja, 

sklicevanje na svoje znanje) 5 18,5 4 17,4 6 17,1 6 26,1 

Skupaj 27 100,0 23 100,0 35 100,0 23 100,0 

Ni odgovora 58 68,2 48 67,6 50 58,8 48 67,6 

Iz preglednice (Tabela 51) je razvidno, da pri obravnavi učne snovi tako dečki kot deklice 

v največjem deležu izhajajo iz svojega subjektivnega občutka. Pri tem deklice (60,9 %) v 

nekoliko večjem deležu kot dečki (48,1 %) izhajajo iz svojega subjektivnega občutka. 

Približno tretjina dečkov (33,4 %) in petina deklic (21,7 %) uporablja kot vir učiteljico. 

Ostale vire navajajo v približno enakem deležu.  

Pri utrjevanju učne snovi nekoliko večji delež dečkov (45,8 %) kot deklic (34,8 %) izhaja 

iz svojega subjektivnega občutka, medtem ko deklice v skoraj enakem deležu (39,1 %) 

kot dečki (37,1 %) izhajajo iz tega, kar jim pove učiteljica, da je potrebno pri nalogi 
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paziti. Deklice (26,1 %) v primerjavi z dečki (17,1 %) v večjem deležu uporabljajo tudi 

druge vire, predvsem naloge (Tabela 51).  

Ugotovili smo, da je največjemu deležu dečkov in deklic pri obravnavi vir kriterijev 

njihov subjektivni občutek. Pri obravnavi učne snovi deklice v nekoliko večjem 

deležu kot dečki izhajajo iz subjektivnega občutka, medtem ko pri utrjevanju izhaja 

iz subjektivnega občutka nekoliko večji delež dečkov kot deklic.  

Sklepne ugotovitve in komentar 

Rezultati raziskave so pokazali podobno, kar je ugotovila že Elder (2010), da učenci pri 

prepoznavanju kriterijev uspešnosti (v našem primeru kriterijev ocenjevanja naloge) 

izhajajo iz treh različnih virov: sebe (subjektivni občutek, sklicevanje na svoje znanje, 

predhodno poznavanje učiteljičinega ocenjevanja), učiteljice ali naloge. Učenci v 

največjem deležu ne glede na etapo učnega procesa, učno uspešnost ali spol uporabljajo 

kot vir prepoznavanja kriterijev svoj subjektivni občutek. Če ima učenec pri tem že 

ponotranjene učiteljeve obstoječe kriterije, je uporabljeni vir lahko objektiven, sicer pa je 

precej subjektiven in lahko privede do neustreznega poznavanja kriterijev ocenjevanja 

neke naloge. Precej velik delež učencev uporablja kot vir učiteljico. Ta vir je objektiven 

in omogoča učencu, da prepozna relevantne kriterije. Pomembno pa je, da je pri uri 

pogosto prisoten, kar pomeni, da učiteljica ob reševanju nalog večkrat poudarja, na kaj 

morajo učenci pri nalogi paziti. Učenci kot vir kriterijev najredkeje uporabljajo nalogo 

samo. Ta način prepoznavanja kriterijev je precej zahteven, saj iz samih navodil v nalogi 

pogosto ni mogoče razbrati, kaj vse je potrebno pri nalogi narediti. Glede na etapo učnega 

procesa tako nismo ugotovili statistično pomembne razlike v uporabljenih virih kriterijev.  

10.2.1.3 VRSTA UPORABLJENEGA STANDARDA 

Učenci pri oblikovanju samoocene znanja svoje znanje primerjajo z nekim referenčnim 

merilom (standardom). Svoje znanje lahko ocenjujejo na osnovi tega, kako dobri so v 

primerjavi s sošolci (socialni standard), na osnovi svojega notranjega občutka 

(subjektivni/samoreferenčni standard) ali izhajajo iz zahtev učitelja oz. kako zadovoljen 

je učitelj z njihovim znanjem (absolutni standard). Zanimalo nas je, iz katerih vrst 

standardov učenci pri oblikovanju samoocene izhajajo, zato smo jih vprašali, na osnovi 

česa najbolj vedo, kako dobro znajo obravnavano učno snov oz. snov, ki jo utrjujejo. Med 

podanimi standardi (subjektivni, absolutni, socialni) so izbrali enega. Dodatno smo tudi 

proučili, katere vire standardov učenec uporablja, zato smo učence vprašali, kako so pri 

uri izvedeli, kakšne naloge je treba znati reševati za višjo/nižjo oceno (pri utrjevanju) oz. 

kako so iz učiteljičine razlage (pri obravnavi) izvedeli, kaj je treba znati za višjo, nižjo 

oceno. Podatke smo zbrali tako, da so učenci izpolnili anketni vprašalnik po posamezni 

etapi učnega procesa (V_OB1 - Priloga 4, V_UT1 - Priloga 6). Vprašanje o virih 
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standardov je bilo odprto, zato smo odgovore kategorizirali in oblikovali 6 kategorij 

virov uporabljenih standardov: 

 učiteljica je povedala (s poudarjanjem, večkratno ponovitvijo istega, npr. učiteljica je 

poudarila, kaj je treba znati za višjo oceno; povedala je kako stvar za tiste, ki bi radi 

imeli 5; učiteljica je povedala, kakšne ima zahteve); 

 naloga (vsebina, zahtevnost, npr. za višjo oceno je treba znati zrcaliti težje like; za 

boljšo oceno moraš znati rešit težje naloge; učiteljica razloži zahtevnost nalog); 

 vprašanja (vsebina, zahtevnost, npr. ko je učiteljica zastavljala vprašanja; za višjo 

moraš znati odgovoriti na težja vprašanja); 

 količina učne snovi (npr. za višjo oceno je treba znati več); 

 razlaga učiteljice (npr. sklepam glede na razlago; pomembne stvari je razložila bolj 

podrobno; poslušal sem, kaj govori glasneje; učiteljica vedno razlaga temeljni nivo 

znanja); 

 drugo (sem smo uvrstili odgovore, ki so se pojavljali posamično ali so bili manj 

smiselni, npr. pozanimal sem se; vem že iz testov, ko vidim, koliko točk mi odbije; po 

tem, kaj se mi je zdelo pomembno; ker moramo znati vse; znati moram vsa pravila; 

pravilno in natančno reševati).  

Vrsta standarda in etapi učnega procesa (obravnava učne snovi, utrjevanje učne 

snovi) 

Učence smo vprašali, na osnovi česa najbolj vedo, kako dobro znajo snov. Pri tem so 

lahko zbirali med tremi različnimi vrstami standarda: socialni (vem iz tega, kako dobro 

sem reševal v primerjavi s sošolci), absolutni (vem iz učiteljevega zadovoljstva z mojim 

reševanjem nalog) in subjektivni (vem iz mojega notranjega občutka pri reševanju nalog). 

Tabela 52. Vrsta uporabljenega standarda pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

f f % f f % 

Subjektivni standard 110 75,9 102 71,8 

Absolutni standard 21 14,5 25 17,6 

Socialni standard 14 9,6 15 10,6 

Skupaj 145 100,0 142 100,0 

  ² = 0,653; g = 2; p = 0,721 

 

Glede na etapo učnega procesa ni statistično pomembne razlike ( ² = 0,653; g = 2; p = 

0,721) v uporabljeni vrsti standarda za samooceno znanja. Iz preglednice (Tabela 52) je 

razvidno, da tako pri obravnavi (75,9 %) kot utrjevanju učne snovi (71,8 %) največji 

delež učencev izhaja iz subjektivnega standarda, torej iz svojega notranjega občutke o 

tem, kako dobro znajo. Najmanjši delež učencev pri obravnavi (9,6 %) in utrjevanju učne 

snovi (10,6 %) uporablja socialni standard. Absolutni standard pri obravnavi uporablja 
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malo več kot desetina vseh učencev (14,5 %), pri utrjevanju pa malo manj kot petina vseh 

učencev (17,6 %). 

Posebnosti pri uporabi vrste standarda 

Pri uporabi vrste standarda smo dodatno proučili vire standardov, ki jih učenci 

uporabljajo. Učence smo vprašali, kako vedo, kaj je treba znati za višjo/nižjo oceno. 

Vprašanje je bilo odprto. Na vprašanje je po obravnavi odgovorila približno tretjina vseh 

učencev (28,0 %), po utrjevanju pa petina vseh učencev (20,1 %), zato za to vprašanje 

nismo ugotavljali statistično pomembne razlike v uporabi virov glede na etapo učnega 

procesa. 

 

Tabela 53. Viri uporabljenega standarda pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

f f % f f % 

Količina učne snovi 13 28,2 1 3,1 

Razlaga učiteljice 9 19,6 4 12,1 

Učiteljica je povedala 9 19,6 7 21,1 

Naloga (zahtevnost, vsebina) 7 15,2 13 39,4 

Vprašanja 1 2,2 2 6,1 

Drugo 7 15,2 6 18,2 

Skupaj 46 100,0 33 100,0 

Ni odgovora 118 72,0 131 79,9 

 

Iz preglednice (Tabela 53) je razvidno, da pri obravnavi učne snovi največji delež 

učencev (28,2 %) meni, da je treba znati za višjo oceno več, za nižjo manj. Izhajajo torej 

iz količine učne snovi, ki naj bi jo znali. Približno petina učencev (19,6 %) izhaja iz tega, 

kar učiteljica eksplicitno pove (poudari, večkrat ponovi), kaj bo treba znati za višjo/nižjo 

oceno. Prav toliko učencev (19,6 %) je pozornih na razlago učiteljice (učiteljica vedno 

razlaga osnove in to morajo znati vsi, na glasnost, podrobnost razlage). Ostali izhajajo iz 

nalog (za višjo oceno je treba znati tudi težje naloge) ali pa navajajo druge bolj ali manj 

smiselne odgovore. Pri utrjevanju učne snovi pa največji delež učencev (39,4 %) izhaja iz 

nalog. Približno petina učencev (21,5 %) je pozornih na to, kar učiteljica eksplicitno 

pove/poudari, malo več kot desetina učencev (12,1 %) pa izhaja iz razlage. Ostali viri, ki 

jih posamezni učenci uporabljajo pri utrjevanju so še zastavljanje vprašanj, količina učne 

snovi in drugi bolj ali manj smiselni odgovori.  
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Ugotovili smo, da večina učencev v obeh etapah učnega procesa pri oblikovanju 

samoocene znanja izhaja iz subjektivnega standarda. Viri, ki jih učenci pri 

prepoznavanju absolutnega standarda uporabljajo, so: količina učne snovi, ki naj bi 

jo znali, učiteljica eksplicitno pove, razlaga učiteljice in vprašanja. Pri utrjevanju so 

glavni vir prepoznavanja absolutnega standarda naloge (zahtevost, vsebina) oz. jih 

zahteve sporoči tudi učiteljica, tako da jim pove, kaj bo treba znati za višjo/nižjo 

oceno. Pri obravnavi pa večji delež učencev uporablja kot vir količino učne snovi. 

Vrsta standarda in učna uspešnost 

 

Zanimalo nas je tudi, ali je med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlika v 

uporabljeni vrsti standarda. 

 

Tabela 54. Vrsta uporabljenega standarda glede na učno uspešnost učencev pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Učno šibkejši Učno zmožnejši Učno šibkejši Učno zmožnejši 

f f % f f % f f % f f % 

Subjektivni standard 50 72,5 56 78,9 47 68,1 50 74,6 

Absolutni standard 11 15,9 10 14,1 17 24,6 8 11,9 

Socialni standard 8 11,6 5 7,0 5 7,3 9 13,5 

Skupaj 69 100,0 71 100,0 69 100,0 67 100,0 

  ² = 1,051; g = 2; p = 0,591  ² = 4,447, g = 2, p = 0,108 

 

Med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci pri obravnavi učne snovi ni statistično 

pomembne razlike ( ² = 1,051; g = 2; p = 0,591) v uporabi vrste standarda za samooceno 

znanja. Iz preglednice (Tabela 54) je razvidno, da večina učno šibkejših in učno 

zmožnejših učencev uporablja subjektivni standard. Tudi pri utrjevanju učne snovi med 

učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci ni statistično pomembne razlike ( ² = 4,447, 

g = 2, p = 0,108) v uporabi vrste standarda. Tudi pri utrjevanju večina učno šibkejših in 

učno zmožnejših učencev uporablja subjektivni standard. Med učno zmožnejši učenci je 

sicer delež takšnih učencev nekoliko večji. Nekoliko večji delež učno šibkejših kot učno 

zmožnejših učencev pa izhaja iz učiteljevega absolutnega standarda. 

 

Ugotovili smo, da med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci tako pri 

obravnavi kot utrjevanju učne snovi ni razlike v uporabljeni vrsti standarda. Obe 

skupini učencev  pri oblikovanju samoocene znanja v največjem deležu uporabljata 

subjektivni standard.  
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Vrsta standarda in spol 

Zanimalo nas je tudi, ali je med dečki in deklicami razlika v uporabljeni vrsti standarda. 

 

Tabela 55. Vrsta uporabljenega standarda glede na spol učencev pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

f f % f f % f f % f f % 

Subjektivni standard 55 72,4 51 82,3 51 67,1 48 80,0 

Absolutni standard 11 14,5 7 1,3 14 18,4 8 13,3 

Socialni standard 10 13,1 4 6,4 11 14,5 4 6,7 

Skupaj 76 100,0 62 100,0 76 100,0 60 100,0 

  ² = 2,214; g = 2; p = 0,331  ² = 3,155, g = 2, p = 0,206 

 

Med dečki in deklicami pri obravnavi učne snovi ni statistično pomembne razlike ( ² = 

2,214, g = 2, p = 0,331) v uporabi vrste standarda za samooceno znanja. Iz preglednice 

(Tabela 55) je razvidno, da tako dečki (72,4 %) kot deklice (82,3 %) v največjem deležu 

uporabljajo subjektivni standard. Dečki v nekoliko večjem deležu kot deklice uporabljajo 

absolutni ali socialni standard. Tudi pri utrjevanju učne snovi med dečki in deklicami  ni 

statistično pomembne razlike ( ² = 3,155, g = 2, p = 0,206) v uporabi vrste standarda. Iz 

preglednice (Tabela 55) razvidno, da tako dečki (67,1 %) kot deklice (80,0 %) uporabljajo 

predvsem subjektivni standard. Nekoliko večji delež dečkov kot deklic izhaja iz 

socialnega standarda ali iz absolutega standarda.  

Ugotovili smo, da med dečki in deklicami tako pri obravnavi kot utrjevanju učne 

snovi ni razlike v uporabljeni vrsti standarda. Obe skupini učencev pri oblikovanju 

samoocene znanja v največjem deležu izhajata iz subjektivnega standarda.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Večina učencev tako pri obravnavi kot utrjevanju učne snovi pri oblikovanju samoocene 

izhaja iz subjektivnega standarda  (na osnovi svojega notranjega občutka). Le manjši 

delež učencev uporablja zahteve učitelja (absolutni standard) ali pa oblikuje samooceno 

na osnovi primerjave z vrstniki. Pri izhajanju iz subjektivnega standarda lahko imajo 

učenci že ponotranjene učiteljeve zahteve, vendar pa pogosto temu ni tako in tako večkrat 

podajo nerealno samooceno znanja. V kolikšni meri učitelj pri uri eksplicira svoja 

pričakovanja, je razvidno iz virov, ki jih učenci uporabljajo pri ugotavljanju učiteljevih 

zahtev. Ugotovili smo, da pri obravnavi učne snovi le petina učencev meni, da je 

izvedela, kaj je treba znati za višjo/nižjo oceno tako, da je učiteljica ekscplicitno 

povedala, kaj se od učencev pričakuje. Pri utrjevanju je bil delež takšnih učencev še 
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manjši. Tudi nekateri avtorji (Brickman in Bulman, 1977, v Labuhn, Zimmerman in 

Hasselhorn, 2010; Festinger, 1954) pravijo, da če učencem niso poznane učiteljeve 

zahteve, ti izhajajo iz svojega notranjega občutka (uporabljajo subjektivni standard), kar 

so rezultati naše raziskave tudi potrdili. Ugotovili smo, da pri obravnavi učne snovi 

večina učencev izhaja iz tega, da je treba za višjo oceno znati več, za nižjo manj. Pri 

utrjevanju pa učenci razbirajo zahteve predvsem iz nalog. Pogosto imajo učenci za to še 

premalo znanja (predvsem učno šibkejši) in bi bilo smiselno, da bi učitelj ob nalogah 

večkrat poudarjal svoja pričakovanja (kaj je treba znati za višjo oceno) in bi tako učenci 

lažje uporabljali pri oblikovanju samoocene absolutni standard. Med učenci glede na učno 

uspešnost ni statistično pomembne razlike v uporabljeni vrsti standarda. Dobljeni rezultati 

so v nasprotju z rezultati raziskav, ki pravijo, da učno uspešnejši učenci v večjem deležu 

uporabljajo socialni standard oz. absolutni standard, če učno okolje ne poudarja ocen 

(Dijkstra idr., 2008). Med dečki in deklicami prav tako ni statistično pomembne razlike v 

uporabi vrste standarda, kot je to pokazala raziskava Pepitone (1972).  

10.2.1.4 UČENČEVI VIRI LASTNEGA ZNANJA IN SAMOOCENE ZNANJA 

V tem razdelku bomo odgovorili na raziskovalne vprašanje: 

Na kakšne načine učenci pridobivajo podatke o lastnem znanju in kako pri posameznem 

načinu učenci ugotovijo stopnjo doseganja učnih ciljev? 

Učenčevi viri lastnega znanja 

Učenčevi viri lastnega znanja so povezani z načini, preko katerih učenec pridobiva 

podatke o lastnem znanju. Izhajajo lahko iz osebe (učenec sam, vrstniki, učitelj, starši) ali 

pa iz procesa učenja in njegovih rezultatov (izdelki, npr. rešene naloge ipd.). Pri tem so 

viri lahko notranji ali zunanji. Kot notranji vir je učenec sam, tako da se načrtno spremlja 

(zbira dokaze o lastnem znanju) ali pa uporabi svoj subjektivni občutek. Zunanji vir pa so 

povratne informacije pomembnih drugih (učitelja, vrstnikov). Zanimalo nas je, katere vire 

lastnega znanja uporabljajo učenci pri samooceni znanja po obravnavi in po utrjevanju 

učne ure. Učence smo zato vprašali, kako bi se prepričali, ali obravnavano snov učne ure 

znajo. Vprašanje je bilo odprto, odgovore smo kategorizirali in razdelili v dve skupini: 

notranji viri lastnega znanja, zunanji viri lastnega znanja. Oblikovani kategoriji vsebujeta 

naslednje podkategorije: 

Notranji viri učenčevega znanja: 

 načrtno samospremljanje preko reševanja nalog (npr. rešil bi nekaj nalog; sama bi si 

izmislila nekaj primerov in jih rešila); 
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 samopreverjanje reševanja nalog (npr. pogledal bi, ali sem pravilno rešil naloge; rešil 

bi naloge in si pregledal z rešitvami); 

 načrtno samospremljanje preko ustne ponovitve (npr. ponovil bi z zaprtim zvezkom; s 

tihim odgovarjanjem na učiteljičina vprašanja); 

 nedoločeno samopreverjanje (npr. da bi sam preveril); 

 subjektivni občutek (npr. sam vem, da ne razumem; ne bi se, ker znam). 

Zunanji viri učenčevega znanja: 

 povratna informacija učiteljice (npr. tako, da bi vprašal učiteljico, ali sem prav rešil 

nalogo; da bi mi učiteljica povedala); 

 povratna informacija sošolcev (npr. vprašal bi sošolko in bi me ona izprašala, da bi 

ponavljal s sošolci). 

Učenčevi viri lastnega znanja in etapi učnega procesa (obravnava učne snovi, 

utrjevanje učne snovi) 

Učence smo v vprašalniku po posamezni etapi učnega procesa vprašali, kako bi se 

prepričali, ali snov znajo. Vprašanje je bilo odprto. Učenci so večinoma navedli en vir. V 

kolikor so navedli dva, smo upoštevali prvega zapisanega. Rezultati so prikazani v 

preglednici (Tabela 56). 

 

Tabela 56. Učenčevi viri lastnega znanja pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

f f % f f % 

 Notranji vir 

Načrtno samospremljanje preko reš. nalog 82 55,8 74 56,1 

Samopreverjanje reševanja nalog 16 10,9 13 9,8 

Načrtno samospremljanje preko ustne ponovitve 13 8,8 5 3,8 

Nedoločeno samopreverjanje 2 1,4 4 3,0 

Subjektivni občutek 9 6,1 8 6,1 

Skupaj 122 83,0 104 79,8 

 Zunanji vir 

Povratna informacija učiteljice 22 15,0 25 18,9 

Povratna informacija sošolcev 3 2,0 3 2,3 

Skupaj 25 17,0 28 21,2 

  ² = 0,549, g = 1, p = 0,459 

 

Med učenci ni statistično pomembne razlike v uporabi virov (t.j. zunanji ali notranji vir) 

lastnega znanja glede na etapo učnega procesa ( ² = 0,549, g = 1, p = 0,459). Iz 

preglednice (Tabela 56) je razvidno, da je v etapi obravnave (83,0 %) in v etapi utrjevanja 
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(79,8 %) največji delež učencev uporabil notranji vir ugotavljanja lastnega znanja. Ostali 

učenci so izhajali iz zunanjih virov (t.j povratne informacije učiteljice oz. sošolcev).  Pri 

obravnavi (55,8 %) in pri utrjevanju učne snovi (56,1 %) je največji delež učencev pri 

uporabi notranjega vira izhajal iz načrtnega samospremljanja svojega znanje preko 

reševanja nalog. Preko ustne ponovitve bi se pri obravnavi samospremljala približno 

desetina učencev (8,8 %), pri utrjevanju pa še nekoliko manjši delež učencev (3,8 %). Le 

desetina učencev bi v etapi obravnave (10,9 %)  in v etapi utrjevanja (9,8 %) pri reševanju 

nalog tudi na nek način sama preverila rešitev nalog (npr. z rešitvami, da bi še enkrat šli 

skozi nalogo). Manjši delež učencev je pri obravnavi (6,1 %) in pri utrjevanju (6,1 %) 

napisal, da se ne bi preveril, kar pomeni, da izhaja iz svojega notranjega občutka oz. 

prepričanosti v lastno (ne)znanje. Pri uporabi zunanjih virov učenci pri obravnavi (15,0 

%) in pri utrjevanju (18,9 %) v največjem deležu uporabljajo kot vir informacij o lastnem 

znanju učiteljico.  

 

Ugotovili smo, da največji delež učencev v obeh etapah učnega procesa kot vir 

lastnega znanja uporablja notranje vire, predvsem načrtno samospremljanje preko 

reševanja nalog. 

 

 Učenčevi viri lastnega znanja in učna uspešnost 

 

Zanimalo nas je, ali so med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlike v uporabi 

zunanjih oz. notranjih virov lastnega znanja. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 

57). 

 

Tabela 57. Viri lastnega znanja glede na učno uspešnost učencev pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Učno šibkejši Učno zmožnejši Učno šibkejši Učno zmožnejši 

f f % f f % f f % f f % 

Notranji viri 56 77,8 61 87,1 46 70,0 53 86,9 

Zunanji viri 16 22,2 9 12,9 20 30,0 8 13,1 

Skupaj 72 100,0 70 100,0 66 100,0 61 100,0 

  ² = 1,549; g = 1; p = 0,213  ² = 4,495, g = 1, p = 0,034 

Med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci pri obravnavi učne snovi ni statistično 

pomembne razlike v uporabi zunanjih ali notranjih virov lastnega znanja ( ²  = 1,549, g = 

1, p = 0,213). Iz preglednice (Tabela 57) je razvidno, da učno zmožnejši učenci v 

nekoliko večjem deležu (87,1 %) kot učno šibkejši učenci (77,8 %) uporabljajo notranje 

vire lastnega znanja. Med notranjimi viri lastnega znanja pri obravnavi največji delež 

učno šibkejših (50,0 %) in učno zmožnejših učencev (58,6 %) uporablja kot vir načrtno 

samospremljanje preko reševanja nalog. Pri utrjevanju učne snovi pa so med učno 
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šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci statistično pomembne razlike v uporabi zunanjih 

in notranjih virov lastnega znanja ( ²  = 4,495 g = 1, p = 0,034). Učno zmožnejši učenci v 

večjem deležu (86,9 %) kot učno šibkejši učenci (70,0 %) uporabljajo notranje vire 

lastnega znanja. Med notranjimi viri lastnega znanja pri utrjevanju največji delež učno 

šibkejših (45,5 %) in učno zmožnejših učencev (64,5 %) uporablja kot vir načrtno 

samospremljanje preko reševanja nalog. Pri utrjevanju približno četrtina učno šibkejših 

učencev (25,8 %) uporablja kot vir povratno informacijo učiteljice. Pri učno zmožnejših 

učencih je takšnih približno desetina učencev (12,9 %). 

 

Ugotovili smo, da učno zmožnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi učenci v 

etapi utrjevanja v večjem deležu uporabljajo notranje vire lastnega znanja. Razlike 

so statistično pomembne. V etapi obravnave razlike glede na učno uspešnost niso 

statistično pomembne. Večina učencev obeh skupin uporablja notranje vire lastnega 

znanja, predvsem načrtno samospremljanje preko reševanja nalog. 

 

 

Učenčevi viri lastnega znanja glede na spol 

Zanimalo nas je, ali so med dečki in deklicami razlike v uporabi zunanjih oz. notranjih 

virov lastnega znanja. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 58). 

 

Tabela 58. Viri lastnega znanja glede na spol učencev pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

f f % f f % f f % f f % 

Notranji viri 67 87,0 50 78,1 53 79,1 47 79,7 

Zunanji viri 10 13,0 14 21,9 14 20,9 12 20,3 

Skupaj 77 100,0 64 100,0 67 100,0 59 100,0 

  ² = 1,376; g = 1; p = 0,241  ² = 0,021, g = 1, p = 0,885 
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Med dečki in deklicami pri obravnavi učne snovi ni statistično pomembne razlike v 

uporabi virov lastnega znanja ( ²  = 1,376, g = 1, p = 0,241). Iz preglednice (Tabela 58) je 

razvidno, da tako dečki (87,0 %) kot deklice (78,1 %) v največjem deležu uporabljajo 

zunanje vire lastnega znanja. Med zunanjimi viri lastnega znanja večina dečkov (55,8 %) 

in deklic (54,7 %) uporablja načrtno samospremljanje preko reševanja nalog. Med dečki 

in deklicami prav tako ni statistično pomembne razlike ( ²  = 0,021, g = 1, p = 0,885) v 

uporabi virov lastnega znanja v etapi utrjevanja učne snovi. Tudi v etapi utrjevanja večina 

dečkov (55,2 %) in deklic (59,3 %) kot notranji vir uporablja načrtno samospremljanje 

preko reševanj nalog.  

 

Ugotovili smo, da tako pri obravnavi kot pri utrjevanju učne snovi med dečki in 

deklicami ni statistično pomembne razlike v uporabi virov lastnega znanja. Večina 

dečkov in deklic uporablja notranje vire lastnega znanja, predvsem načrtno 

samospremljanje preko reševanja nalog.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Več avtorjev (Andrade, 2010; Andrade, Du in Mycek,  2010; Andrade, Du in Wang, 

2008; Boud, 1995; Butler in Winne, 1995; Sargeant idr., 2008; Yan in Brown, 2016) 

pravi, da so učenci lahko sami sebi vir infomacij o svojem znanju. Tudi rezultati naše 

raziskave so pokazali, da največji delež učencev ne glede na etapo učnega procesa, učno 

uspešnost ali spol uporablja notranje vire informacij o lastnem znanju. Notranja povratna 

informacija lahko pri tem izhaja iz učenčevega načrtnega samospremljanja pri učenju in 

zbiranja zunanjih dokazov o lastnem znanju (Yan in Brown, 2016) ali pa se oblikuje na 

osnovi občutka o lastnem znanju (Bastick, 1993, v Caswell in Nisbet, 2005). Večja 

subjektivnost pri uporabi notranjih virov informacij nastopi v primeru, da učenec ne išče 

eksplicitnih dokazov svojega znanja in pri oblikovanju samoocene znanja ne uporablja 

absolutnega standarda in učiteljevih objektivnih kriterijev. Do tega običajno pride takrat, 

ko ti kriteriji in standardi učencu niso poznani. V raziskavi smo ugotovili, da največji 

delež učencev zbira dokaze o lastnem znanju preko samospremljanja pri reševanju nalog 

(kako dobro jim gre reševanje nalog), zelo malo učencev pa pri tem samopreverja 

pravilnost reševanja nalog. Ugotovili smo, da približno petina učencev uporablja kot vir 

informacij o lastnem znanju zunanje povratne informacije, predvsem podane s strani 

učiteljice. Med učenci je glede na učno uspešnost statistično pomembna razlika v uporabi 

virov lastnega znanja v etapi utrjevanja učne snovi. Učno šibkejši učenci v večjem deležu 

uporabljajo zunanje vire lastnega znanja (povratno informacijo učiteljice), medtem ko so 

učno zmožnejši učenci v večjem deležu sami sebi vir informacij o lastnem znanju 

predvsem preko samospremljanja pri reševanju nalog. Pri obravnavi učne snovi razlike 

niso bile statistično pomembne, se je pa pokazala tendenca k podobnim rezultatom. 
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Dobljeni rezultati kažejo na to, da so učno šibkejši učenci bolj odvisni od učiteljeve 

povratne informacije in se v manjšem deležu sami spremljajo, še redkeje pa si sami 

preverjajo rešitve nalog. Samospremljanje je metakognitivna spretnost, katero imajo učno 

zmožnejši učenci nekoliko bolje razvito, vendar pa lahko s primernim poučevanjem to 

spretnost pri učencih tudi razvijamo. Pri ugotavljanju razlik glede na spol smo ugotovili, 

da tako dečki kot deklice v obeh etapah učnega procesa uporabljajo v približno enakem 

deležu iste (predvsem notranje) vire lastnega znanja.   

Učenčevi viri samoocene znanja 

Učenec oblikuje samooceno znanja tako, da prepoznavanje lastnega znanja (na osnovi 

posameznih virov - zunanjih ali notranjih) primerja z nekim referenčnim merilom, to je s 

standardom. Zanimalo nas je, katere vire pri oblikovanju samoocene znanja učenec 

uporablja, če mora izhajati iz absolutnega standarda. Učence smo zato po posamezni etapi 

(obravnavi, utrjevanju učne snovi) v vprašalniku (V_OB1 - Priloga 4, V_UT1 - Priloga 6) 

vprašali, na osnovi česa vedo, kako bi jih učiteljica ocenila. Pred tem so morali učenci 

tudi podati samooceno razumevanja učne snovi. Vprašanje je bilo odprto, zato smo 

odgovore kategorizirali. Oblikovali smo 10 kategorij, pri katerih se prve štiri nanašajo na 

vire, kjer učenec eksplicitno pokaže svoje znanje, preostale pa niso neposredno povezane 

z ugotavljanjem znanja pri pouku. Če so učenci podali več kot en odgovor, smo 

upoštevali prvi zapisan odgovor.  

Učenec pri oblikovanju samoocene izhaja iz eksplicitnih virov izkazovanja lastnega 

znanja: 

 odgovarjanje na vprašanja (glasno ali "pri sebi", npr. znala sem odgovoriti na 

zastavljena vprašanja; ker znam dobro utemeljiti); 

 učenec gre skozi nalogo/dejavnost (glasno ali "pri sebi", npr. ker so mi dobro šle 

naloge; ker sem pri zrcaljenju naredila vse prav); 

 neopredeljeno samopreverjanje (npr. saj še kar dobro znam, sem se preveril; ker sem 

preveril); 

 zapomnitev učne snovi (npr. ker sem si snov zapomnila; ker sem ponovila in se še 

vsega spomnim). 

Učenčevi viri samoocene, ki niso neposredno povezani z ugotavljanjem znanja pri pouku: 

 sledenje pouku (nespecifično sodelovanje brez eksplicitnih dejanj, npr. ker poslušam 

in si zapisujem snov; ker sem sledila in sodelovala); 

 nedoločen subjektivni občutek o (ne)razumevanju učne snovi (npr. ker mislim, da 

znam; to je moj »notranji občutek); 
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 sklicevanje na objektivno sposobnost otroka (npr. ker mi matematika gre, lahko pa se 

tudi kje zmotim; ker sem zelo slaba pri matematiki); 

 sklicevanje na možnost subjektivne presoje učitelja/učenca o razumevanju druge 

osebe (tudi sklicevanje na ocene; npr. ker je prišla k meni in rekla, da je odlično; ker 

me je večkrat pohvalila); 

 sklicevanje na snov (zahtevnost, predznanje; npr. ker snov ni tako težka; to snov že 

poznam dobro, zato jo tudi znam); 

 sklicevanje na razlago učitelja oz. način obravnave učne snovi (npr. ker je učitlejica 

zelo dobro razložila; veliko stvari nisem razumel, ker je prehitro govorila). 

 

Učenčevi viri samoocene in etapi učnega procesa (obravnava učne snovi, utrjevanje 

učne snovi) 

Učenci so pri oblikovanju samoocene v obeh etapah učnega procesa izhajali iz podobnih 

objektivnih/ subjektivnih virov. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 59). 

Tabela 59. Učenčevi viri samoocene znanja pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

f f % f f % 

Objektivni  viri 

Učenec "gre skozi nalogo" 29 20,4 26 20,2 

Odgovarjanje na vprašanja 8 5,7 6 4,6 

Zapomnitev učne snovi 6 4,2 1 0,8 

Nedoločeno samopreverjanje 2 1,4 0 0,0 

Skupaj 45 31,7 33 25,6 

Subjektivni viri 

Nedoločen subjektivni občutek 55 38,7 70 54,3 

Sklic na snov 19 13,4 15 11,6 

Sledenje pouku 12 8,5 4 3,1 

Sklic na objektivno sposobnost otroka 6 4,2 5 3,9 

Sklic na presojo učitelja 2 1,4 2 1,5 

Sklic na razlago učitelja 3 2,1 0 0,0 

Skupaj 97 68,3 96 74,4 

   ² = 0,951; g = 1; p = 0,329 

Med etapama učnega procesa ni statistično pomembne razlike v učenčevi uporabi 

subjektivnih oz. objektivnih virov samoocenjevanja ( ² = 0,951; g = 1; p = 0,329). Iz 

preglednice (Tabela 59) je razvidno, da učenci pri obravnavi (68,3 %) in pri utrjevanju 

učne snovi (74,4 %) kot vir samoocene znanja oz. razumevanja učne snovi v največjem 

deležu uporabljajo subjektivne vire. Pri tem se tako pri obravnavi (38,7 %) kot utrjevanju 

(54,3 %) največji delež učencev sklicuje na svoj notranji občutek (36,6 %). Ostale 

subjektivne vire (sklicevanje na snov, sledenje pouku, sklicevanje na subjektivno presojo 

učitelja o učenčevem znanju, na razlago učitelja ali na učenčevo objektivno sposobnost) 

uporablja precej manjši delež učencev v obeh etapah učnega procesa. Med objektivnimi 

viri učenci tako pri obravnavi (20,4 %) kot utrjevanju (20,2 %) v največjem deležu 

izhajajo iz reševanja nalog.  
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Ugotovili smo, da se uporaba virov samoocene glede na etapo učnega procesa pri 

učencih ne razlikuje. Največji delež učencev v obeh etapah uporablja subjektivne 

vire, predvsem nedoločen subjektivni občutek. Učenci, ki uporabljajo objektivne 

vire, izhajajo predvsem iz tega, ali so pri reševanju "prišli skozi nalogo". 

Posebnosti pri učenčevih virih samoocene znanja 

Pri učenčevih virih samoocene smo še dodatno proučili, katera učiteljičina dejanja 

učencem najbolj pomagajo pri oblikovanju samoocene znanja. 

Ugotovili smo, da si pri pouku matematike učenci pogosto oblikujejo samooceno na 

osnovi svojega subjektivnega občutka. Pri tem pa so pomembna tudi dejanja učiteljice, na 

osnovi katerih si učenci oblikujejo predstavo o tem, kako dobro znajo. V povezavi s tem 

nas je zanimalo, katera učiteljičina dejanja pri pouku učencem pomagajo ugotoviti, kako 

dobro znajo. Vprašanje je bilo odprto, zato smo odgovore kategorizirali in oblikovali 4 

kategorije, ki se nanašajo na dejanja učiteljice. Ostale odgovore, ki niso bili povezani z 

dejanji učiteljice, smo uvrstili pod Drugo (npr. nič, sama vem; sošolec mi je pomagal; ne 

vem).  

Dejanja učiteljice kot vir učenčeve samoocene znanja: 

 naloge, primeri, ki jih poda učiteljica (npr. dala je listek z nalogami in sem rešila, 

reševala je nalogo na tabli, pustila nam je, da sami prezrcalimo in se potem 

preverimo); 

 zastavljanje vprašanj (npr. spraševala je in jaz sem sama pri sebi odgovarjala; ker 

sem odgovarjala na njena vprašanja; če si jo kaj vprašal, je odgovorila; pokimala mi 

je na pravilen odgovor); 

 razlaga učne snovi (npr. zelo dobro je razložila in pokazala na tabli; učiteljica mi je 

počasi razložila snov; razložila nam je bistvene podatke; večkrat je razložila snov); 

 povratna informacija o pravilnosti reševanja nalog (npr. pogledala je moje delo in 

rekla, da je pravilno in zelo dobro; učiteljica mi je povedala, kaj mi manjka). 

Tabela 60. Učiteljica kot vir samoocene glede na etapo učnega procesa pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

f f % f f % 

Naloge, primeri, ki jih poda učiteljica 46 33,6 49 40,2 

Razlaga učne snovi 42 30,7 27 22,1 

Zastavljanje vprašanj 28 20,4 7 5,7 

Povratna informacija o pravilnosti reševanja nalog 9 6,6 9 7,4 

Drugo 12 8,7 30 24,6 

Skupaj 137 100,0 122 100,0 
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Iz preglednice (Tabela 60) je razvidno, da učiteljica pri obravnavi učne snovi približno 

tretjini učencev (33,6 %) pri oblikovanju samoocene znanja pomaga s tem, da jim poda 

naloge, primere, ki jih morajo rešiti. Pri utrjevanju je delež učencev, ki uporablja ta vir 

nekoliko večji (40,2 %). Približno tretjini učencev (30,7 %) pri obravnavi pomaga tudi 

razlaga učne snovi. Pri utrjevanju učiteljičina razlaga pomaga le petini učencev (22,1 %). 

Zastavljanje vprašanj je vir, ki ga pri obravnavi uporablja približno petina učencev (20,4 

%), pri utrjevanju pa le posamezni učenci (5,7 %). Prav tako manj kot desetina učencev 

pri obravnavi (6,6 %) in pri utrjevanju (7,4 %) uporablja povratno informacijo o 

pravilnosti reševanja nalog.  

Učenčevi viri samoocene in učna uspešnost 

Zanimalo nas je tudi, ali so med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlike v 

uporabljenih virih za oblikovanje samoocene znanja. Rezultati so prikazani v preglednici 

(Tabela 61). 

Tabela 61. Viri samoocene znanja glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Učno šibkejši Učno zmožnejši Učno šibkejši Učno zmožnejši 

f f % f f % f f % f f % 

Objektivni viri 15 22,4 30 40,0 10 15,4 23 35,9 

Subjektivni viri 52 77,6 45 60,0 55 84,6 41 64,1 

Skupaj 67 100,0 75 100,0 65 100,0 64 100,0 

  ² = 4,290; g = 1; p = 0,038  ² = 6,117, g = 1, p = 0,013 

V etapi obravnave učne snovi je med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci 

statistično pomembna razlika ( ²  = 4,290, g = 1, p = 0,038) v uporabi subjektivnih oz. 

objektivnih virov oblikovanja samoocene znanja. Iz preglednice (Tabela 61) je razvidno, 

da učno zmožnejši (40,0 %) v primerjavi z učno šibkejšimi učenci (22,4 %) v večjem 

deležu uporabljajo objektivne vire, ki so vezani na učenčevo eksplicitno izkazovanje 

znanja. Pri tem učenci v največjem deležu (25,3 %) izhajajo iz tega, da "pridejo skozi 

nalogo". Tudi pri utrjevanju učne snovi je med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi 

učenci statistično pomembna razlika ( ²  = 6,117, g = 1, p = 0,013) v uporabi subjektivnih 

oz. objektivnih virov oblikovanja samoocene znanja. Iz preglednice (Tabela 61) je 

razvidno, da učno zmožnejši (35,9 %) v primerjavi z učno šibkejšimi učenci (15,4 %) v 

večjem deležu uporabljajo objektivne vire, ki so vezani na učenčevo eksplicitno 

izkazovanje znanja. Med objektivnimi viri največji delež učno zmožnejših učencev (26,6 

%) izhaja iz tega, da "pridejo skozi nalogo".  

Ugotovili smo, da so med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci statistično 

pomembne razlike v uporabljenih virih samoocene znanja v obeh etapah učnega 

procesa. Večji delež učno zmožnejših kot učno šibkejših učencev uporablja 

objektivne vire, predvsem to, da pri reševanju nalog "pridejo skozi naloge". 
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Učenčevi viri samoocene in spol 

Zanimalo nas je tudi, ali so med dečki in deklicami razlike v uporabljenih za oblikovanje 

samoocene znanja. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 62).  

Tabela 62. Viri samoocene znanja glede spol pred vpeljavo modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

f f % f f % f f % f f % 

Objektivni viri 28 35,9 17 26,6 19 27,1 14 23,7 

Subjektivni viri 50 64,1 47 73,4 51 72,9 45 76,3 

Skupaj 78 100,0 64 100,0 70 100,0 59 100,0 

  ² = 1,017; g = 1; p = 0,313  ² = 0,058, g = 1, p = 0,810 

Pri uri obravnave med dečki in deklicami ni statistično pomembne ( ² = 1,017; g = 1; p = 

0,313) razlike v uporabi subjektivnih oz. objektivnih virov oblikovanja samoocene 

znanja. Iz preglednice (Tabela 62) je razvidno, da večina dečkov (64,1 %) in deklic (73,4 

%) uporablja subjektivne vire. Tako dečki (35,9 %) kot deklice (42,2 %) pri tem izhajajo 

iz svojega občutka o razumevanju učne snovi. Tudi pri utrjevanju učne snovi med dečki 

in deklicami ni statistično pomembne ( ² = 0,058, g = 1, p = 0,810) razlike v uporabi 

subjektivnih oz. objektivnih virov oblikovanja samoocene znanja. Iz preglednice (Tabela 

62) je razvidno, da tako dečki (72,9 %) kot deklice (76,3 %) večinoma uporabljajo 

subjektivne vire. Med subjektivnimi viri največji delež dečkov (60,0 %) in deklic (47,5 

%) uporablja svoj subjektivni občutek. 

Ugotovili smo, da med dečki in deklicami ni statistično pomembne razlike v uporabi 

virov samoocene znanja v nobeni etapi učnega procesa. Večina dečkov in deklic 

izhaja iz subjektivnih virov, predvsem iz svojega notranjega občutka. 

Pri proučevanju virov samoocene znanja nas je tudi zanimalo, kako učenci pri obravnavi 

ocenjujejo pomembnost posameznih dejavnosti za oblikovanje samoocene (razumevanja 

učne snovi). 

Pomembnost izbranih dejavnosti za oblikovanje samoocene (razumevanja) pri 

obravnavi učne snovi 

Pri obravnavi učne snovi nas je tudi zanimalo, kako pomembne so učencem posamezne 

dejavnosti (odgovarjanje učencev na učiteljeva vprašanja, reševanje zgledov na tablo, 

samostojno reševanje primerov v zvezek in sledenje razlagi) za ugotavljanje lastnega 

razumevanja obravnavane učne snovi. Učenci so za izbrane dejavnosti razporedili njihovo 

pomembnost od 1 do 4 (1 - najmanj pomembna, 4 - najbolj pomembna). Učencem je pri 

ugotavljanju razumevanja obravnavane učne snovi v povprečju najbolj pomembno 

sledenje razlagi (M = 3,03, SD = 1,20), najmanj pomembno pa jim je odgovarjanje na 
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vprašanja (M = 2,10, SD = 0,95). Samostojno reševanje primerov (M = 2,55, SD = 1,06) 

je učencem v povprečju nekoliko bolj pomembno kot reševanje primerov na tablo (M = 

2,32, SD = 1,06). 

Pomembnost posameznih dejavnosti pri obravnavi in učna uspešnost 

Zanimalo nas je tudi, ali učno šibkejši učenci ocenjujejo pomembnost posameznih 

dejavnosti za oblikovanje samoocene razumevanja učne snovi pri obravnavi drugače kot 

učno šibkejši učenci. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 63). 

Tabela 63. Pomembnost posameznih načinov ugotavljanja razumevanja obravnave  glede na učno uspešnost 

učencev pred vpeljavo modela 

Načini ugotavljanja 

lastnega znanja 

SKUPINA 

N M SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F p t p 

Odgovarjanje učencev 

na vprašanja 

Učno šibkejši 60 2,07 0,880 
2,780 0,098 -0,350 0,727 

Učno zmožnejši 63 2,13 1,024 

Reševanje zgledov na 

tablo 

Učno šibkejši 60 2,30 1,094 
0,420 0,518 -0,256 0,798 

Učno zmožnejši 63 2,35 1,034 

Samostojno reševanje 

primerov v zvezek 

Učno šibkejši 60 2,65 1,055 
0,052 0,821 0,994 0,322 

Učno zmožnejši 63 2,46 1,060 

Sledenje razlagi 
Učno šibkejši 60 2,98 1,228 

0,101 0,752 -0,444 0,657 
Učno zmožnejši 63 3,08 1,168 

Iz preglednice (Tabela 63) je razvidno, da med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi 

učenci ni statistično pomembne razlike v pomembnosti posameznih načinov ugotavljanja 

znanja. Tako učno šibkejši (M = 2,98, SD = 1,228) kot učno zmožnejši učenci (M = 3,08, 

SD = 1,168) ocenjujejo sledenje razlagi kot najpomembnejši način za ugotavljanje 

lastnega znanja pri obravnavi učne snovi.  

Ugotovili smo, da med učenci glede na učno uspešnost ni razlik v oceni pomembnosti 

posameznih načinov za ugotavljanje razumevanja učne snovi pri obravnavi. V 

povprečju je obema skupinama učencev najpomembnejši način ugotavljanja 

razumevanja učne snovi sledenje razlagi.  

Pomembnost posameznih dejavnosti pri obravnavi in spol 

Zanimalo nas je tudi, ali dečki ocenjujejo pomembnost posameznih dejavnosti za 

oblikovanje samoocene razumevanja učne snovi pri obravnavi drugače kot deklice. 

Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 64). 
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Tabela 64. Pomembnost posameznih načinov ugotavljanja razumevanja obravnave glede na spol učencev 

pred vpeljavo modela 

Načini ugotavljanja 

lastnega znanja 

SKUPINA 

N M SD 

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

t-preizkus 

enakosti 

povprečij 

F p t P 

Odgovarjanje učencev 

na vprašanja 

Dečki 60 2,03 1,121 
0,028 0,867 -0,477 0,634 

Deklice 60 2,12 1,126 

Reševanje zgledov na 

tablo 

Dečki 60 2,13 1,135 
0,139 0,710 -2,176 0,032 

Deklice 60 2,55 1,135 

Samostojno reševanje 

primerov v zvezek 

Dečki 60 2,65 1,125 
3,133 0,079 1,050 0,296 

Deklice 60 2,45 1,143 

Sledenje razlagi 
Dečki 60 3,15 1,142 

1,228 0,270 1,307 0,194 
Deklice 60 2,90 1,231 

Med dečki in deklicami je statistično pomembna razlika (t  =  -2,176, p = 0,032) v oceni 

pomembnosti reševanja zgledov na tablo za ugotavljanje lastnega razumevanja 

obravnavane učne snovi. Deklicam (M = 2,55, SD = 1,14) je v primerjavi z dečki (M = 

2,13, SD = 1,14) reševanje zgledov na tablo bolj pomembno za ugotavljanje lastnega 

razumevanja obravnavane učne snovi. V ostalih načinih razlik med spoloma ni (Tabela 

64). 

Ugotovili smo, da deklice v primerjavi z dečki ocenjujejo reševanje zgledov na tablo 

kot bolj pomemben način, ki jim pomaga ugotoviti, kako dobro znajo. V ostalih 

načinih med skupinama učencev ni statistično pomembne razlike.  

 

Pri utrjevanju učne snovi učenci večinoma rešujejo naloge, zato nas je tudi zanimalo, 

kako učenci pri reševanju nalog ugotovijo, kako dobro znajo (pomembnost izbranih 

dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje samoocene).  

Pomembnost izbranih dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje samoocene 

(razumevanja) pri utrjevanju učne snovi 

Pri utrjevanju učne snovi učenci običajno rešujejo naloge, zato nas je zanimalo, kako 

učenci pri reševanju nalog vedo, kako dobro znajo snov. Učenci so za posamezne 

dejavnike (10 postavk) ocenili njihovo pomembnost za ugotavljanje lastnega razumevanja 

učne snovi (1 - popolnoma nepomembno, 5 - zelo pomembno).  
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Tabela 65. Pomembnost posameznih dejavnikov pri reševanju nalog za ugotavljanja razumevanja pri 

reševanju nalog pred vpeljavo modela 

Kako dobro znam obravnavano snov, najbolj 

vem iz..... N 

M 1 2 3 4 5 

SD 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

f 

f % 

1...tega, koliko sem se moral pri reševanju nalog 

truditi, da sem jih rešil 138 

3,72 9 

5,5 

14 

8,5 

34 

20,7 

30 

18,3 

51 

31,1 
1,243 

2...tega, ko sem vedel, kaj moram pri nalogi 

pokazati in kako dobro sem to pokazal 139 

3,60 6 

3,7 

21 

12,8 

30 

18,3 

47 

28,7 

35 

21,3 
1,146 

3...svojega občutka (tako se mi zdi) pri reševanju 

nalog 140 

3,43 19 

11,6 

16 

9,8 

29 

17,7 

38 

23,2 

38 

23,2 1,358 

4...tega, kako zahtevne so se mi zdele naloge 
138 

3,36 13 

7,9 

21 

12,8 

34 

20,7 

43 

26,2 

27 

16,5 1,226 

5...tega, ko sem znal sam preveriti pravilnost 

rezultatov 137 

3,32 18 

11,0 

22 

13,4 

27 

16,5 

38 

23,2 

32 

19,5 1,345 

6...tega, kako dobro sem reševal naloge v 

primerjavi z reševanjem v prejšnjih urah 137 

3,32 18 

11,0 

19 

11,6 

33 

20,1 

35 

21,3 

32 

19,5 
1,328 

7...tega, koliko nalog se uspel rešiti (sem prišel 

skozi te naloge) 139 

3,30 19 

11,6 

24 

14,6 

27 

16,5 

34 

20,7 

35 

21,3 1,376 

8...tega, koliko pomoči sem pri reševanju 

potreboval 135 

3,18 21 

12,8 

21 

12,8 

38 

23,2 

23 

14,0 

32 

19,5 1,371 

9...rešitev, komentarjev nalog, ki jih je podala 

učiteljica ali sošolci 136 

3,15 18 

11,0 

26 

15,9 

31 

18,9 

38 

23,2 

22 

13,4 1,284 

10...tega, kako hitro sem reševal naloge 
138 

2,68 42 

25,6 

24 

14,6 

27 

16,5 

26 

15,9 

19 

11,6 1,430 

 

Iz preglednice (Tabela 65) je razvidno, da so učenci 9 postavk ocenili z aritmetično 

sredino nad 3 in eno postavko pod 3. Kot najpomembnejši dejavnik samoocene pri 

reševanju nalog je največji delež učencev (31,3 % učencev oceni to postavko s 5) navedel 

trud, ki so ga vložili v reševanje nalog. Med pomembnejšimi dejavniki so učenci v 

največjem deležu še navajali to, da vedo, kaj morajo pri nalogi pokazati in kako dobro so 

to pokazali (28,7 % učencev je ocenilo to postavko s 4), ocena zahtevnosti nalog (26,2 % 

učencev je ocenilo to postavko s 4), notranji občutek pri reševanju (23,2 % učencev oceni 

to postavko s 5 in 23,2 % z oceno 4), samopreverjanje pravilnosti rezultatov (23,2 % 

učencev oceni to postavko z oceno 4). Učencem je bil srednje pomemben dejavnik 

količina pomoči, ki jo pri reševanju nalog potrebujejo (23,2 % učencev oceni to postavko 

z oceno 3). Najmanj pomemben dejavnik pri samooceni razumevanja pa je učencem 

hitrost reševanja nalog (25,6 % učencev oceni to postavko z oceno 1).  

 

Ugotovili smo, da je učencem pri ugotavljanju razumevanja ob reševanju nalog 

najpomembnejši dejavnik trud, ki ga pri tem vložijo ter da vedo, kaj morajo pri 
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nalogi pokazati ter kako dobro so to pokazali. Učencem je pri reševanju nalog 

najmanj pomemben dejavnik, kako hitro rešujejo naloge.   

Dejavniki pri reševanju nalog in učna uspešnost 

 

Med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci ni statistično pomembne razlike v 

nobenem od navedenih načinov ugotavljanja razumevanja pri reševanju nalog (Priloga 

17: Tabela 182). Učno zmožnejši v primerjavi z učno šibkejšimi v povprečju nekoliko 

višje ocenjujejo pomembnost truda pri reševanju nalog, svoj notranji občutek, zahtevnost 

nalog, količino pomoči in hitrost reševanja nalog. Pomembnost ostalih načinov nekoliko 

višje ocenjujejo učno šibkejši učenci.   

 

Ugotovili smo, da med učenci glede na učno uspešnost ni razlik v pomembnosti 

posameznih dejavnikov pri oblikovanju samoocene znanja ob reševanju nalog.  

 

Dejavniki pri reševanju nalog in spol 

Med dečki in deklicami je statistično pomembna razlika v enem načinu t.j hitrost 

reševanja nalog (t = 3,238, p = 0,002). Dečki (M = 3,06, SD = 1,40) v primerjavi z 

deklicami (M = 2,28, SD = 1,34) v povprečju ocenjujejo pomembnost hitrosti reševanja 

nalog za ugotavljanja razumevanja pri reševanju nalog višje kot deklice (Priloga 17: 

Tabela 183). V ostalih načinih razlika ni statistično pomembna. Deklice sicer nekoliko 

višje ocenjujejo pomembnost pomoči, ki jo potrebujejo pri reševanju nalog, in svoj 

notranji občutek. Dečki pa nekoliko višje ocenjujejo vse ostale načine. 

 

Ugotovili smo, da je dečkom bolj kot deklicam za oblikovanje samoocene znanja pri 

reševanju nalog pomemben dejavnik hitrost reševanja nalog. V ostalih dejavnikih 

statistično pomembnih razlik med spoloma ni.   

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Pri oblikovanju samoocene znanja največji delež učencev v obeh etapah učnega procesa 

izhaja iz subjektivnih virov, predvsem iz svojega notranjega občutka. Drugi subjektivni 

viri pri tem so še učenčev občutek o zahtevnosti učne snovi, občutek o sledenju pouku, o 

primernosti razlage učne snovi. Objektivne vire uporablja približno tretjina učencev. Pri 

tem izhajajo predvsem iz tega, kako dobro jim gre reševanje nalog. Med učenci so glede 

na učno uspešnost statistično pomembne razlike v uporabi virov oblikovanja samoocene 

znanja. Učno zmožnejši učenci v obeh etapah učnega procesa v večjem deležu kot učno 

šibkejši učenci uporabljajo objektivne vire oblikovanja samoocene znanja (odgovarjanje 

na vprašanja in reševanje nalog). Več raziskav (Pintrich, 2000; Zimmerman in Schunk, 

2011) je ugotovilo, da imajo učno šibkejši učenci slabše razvite samoregulacijske 
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spretnosti, kar lahko pomeni, da tudi težje sami spremljajo svojo uspešnost reševanja 

nalog in se zato samoocenijo bolj na osnovi subjektivnih virov. Med učenci glede na spol 

ni statistično pomembne razlike.  

Ko smo učence vprašali, katera učiteljičina dejanja jim najbolj pomagajo ugotoviti, kako 

dobro znajo, smo ugotovili, da so to predvsem naloge in primeri, ki jih poda učiteljica. 

Manjšemu deležu učencev pomagajo tudi vprašanja, ki jih učiteljica zastavlja in razlaga 

učne snovi. Pri razlagi učne snovi verjetno izhajajo iz občutka, v kolikšni meri uspejo 

razlagi slediti, saj smo ugotovili, da je to tudi eden izmed virov učenčevega oblikovanja 

samoocene znanja. Zelo majhen delež učencev je kot pomembno dejanje učiteljice 

navedel učiteljičino povratno informacijo o uspešnosti reševanja nalog. To lahko 

utemeljimo s tem, da je učencem pogosto pokazatelj, kako dobro znajo, to, da uspejo 

rešiti nalogo ("pridejo skozi nalogo"). Katera učiteljičina dejanja učencem pomagajo pri 

oblikovanju samoocene, je odvisno tudi od etape učnega procesa. Pri obravnavi učne 

snovi je učencem v večjem deležu pomembno zastavljanje vprašanj, pri utrjevanju pa 

predvsem naloge. Dobljene rezultate povezujemo s prevladujočim načinom dela v 

posamezni etapi učnega procesa. Pri obravnavi učiteljica ob razlagi pogosto zastavlja 

vprašanja, s katerimi preverja razumevanje obravnavane učne snovi, pri utrjevanju pa je 

večji poudarek na reševanju nalog. Med učenci glede na spol ni statistično pomembne 

razlike v uporabi virov za samooceno znanja.  

Prav tako nas je pri obravnavi učne snovi zanimalo, kateri načini dela so učencem najbolj 

pomembni za oblikovanje samoocene razumevanja obravnavane učne snovi. Med štirimi 

podanimi načini (odgovarjanje na vprašanja, reševanje zgledov na tablo, samostojno 

reševanje primerov v zvezek, sledenje razlagi) so učenci v povprečju kot 

najpomembnejšega navedli sledenje razlagi, najmanj pomembno pa se jim zdi 

odgovarjanje na vprašanja. Dobljeni rezultati kažejo na to, da učenci doživljajo 

obravnavo učne snovi bolj kot razlago oz. sledenje razlagi, manj pa kot pogovor z 

zastavljanjem vprašanj. Že pri opisu učnega konteksta smo ugotovili, da učenci 

ocenjujejo poučevanje preko razlage  kot najbolj pogost način dela pri njihovem pouku 

matematike. Ugotovili smo tudi, da se učencem zdi samostojno reševanje primerov 

pomembnejši pokazatelj tega, kako dobro znajo kot reševanje primerov na tablo. Dobljeni 

rezultat ni presenetljiv, saj pogosto pri reševanju primerov na tablo učenci le sledijo temu, 

kako rešuje nalogo učenec pred tablo in ne rešujejo nalog samostojno. Pri individualnem 

reševanju pa se pokaže, kako znajo učenci rešiti nalogo sami brez pomoči. Med učenci ni 

razlik glede na učno uspešnost, smo pa ugotovili, da so razlike o oceni pomembnosti 

posameznih dejavnosti med dečki in deklicami. Tako dečkom kot deklicam je 

najpomembnejše sledenje razlagi, razlike se pokažejo pri reševanju primerov. Deklicam 

se zdi pomembnejše reševanje zgledov na tablo, medtem ko dečkom samostojno 

reševanje primerov v zvezek. To povezujemo s tem, kar je v svoji raziskavi ugotovil 
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Pepitone (1977). Pepitone (1972) pravi, da imajo dekleta na splošno nižja pričakovanja o 

uspešnosti in tako čutijo močno potrebo po tem, da svoje delo primerjajo z delom drugih, 

da se prepričajo, da delajo ustrezno. Pri reševanju zgledov na tablo tako dobijo sprotno 

povratno informacijo o tem, ali so nalogo pravilno rešile. 

 

Pri utrjevanju učne snovi nas je zanimalo, kako učenci ocenjujejo pomembnost 

posameznih dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje samoocene razumevanja učne 

snovi. Ugotovili smo, da je učencem najpomembnejši pokazatelj, kako dobro znajo, 

vložen trud v reševanje nalog. Tudi Elder (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da je 

učencem vložen trud najpomembnejši dejavnik, s katerim povezujejo, kako dobro znajo. 

Ugotovili smo, da je učenčem tudi zelo pomembno, da vedo, kaj naloga od njih zahteva in 

ali so to pri nalogi pokazali. Prvi dejavnik je povezan s subjektivnim standardom (vložen 

trud), medtem ko je drug dejavnik povezan z absolutnim standardom, saj vključujejo 

prepoznavanje zahtev učitelja. Med pomembnejšimi dejavniki za oblikovanje samoocene 

so tudi učenčev občutek o tem, kako mu gre reševanje nalog. Ta element v nalogah sta v 

svoji raziskavi navedla tudi Caswell in Nisbet (2005) in ga poimenovala učenčevo 

zaupanje vase. Učencem je precej pomembno tudi, koliko nalog so pravilno rešili, ali 

znajo sami preveriti pravilnost nalog in kako se jim zdijo naloge zahtevne. Iz opisanega je 

razvidno, da so učencem pomembni nekateri elementi, ki izhajajo prevsem iz učenčevega 

subjektivnega standarda, in tudi tisti, ki jim omogočajo prepoznavanje učiteljevega 

absolutnega standarda. Učencem je najmanj pomemben dejavnik hitrost reševanja nalog. 

Med manj pomembnimi dejavniki so tudi, koliko pomoči potrebujejo pri reševanju nalog 

in povratna informacija o pravilnosti reševanja nalog. Caswell in Nisbet (2005) pa sta 

ugotovila, da je ravno sposobnost rešiti nalogo brez pomoči (učenčeva neodvisnost) 

učencem pomemben pokazatelj, kako dobro znajo. Med učenci ni razlik v ocenjevanju 

pomembnosti posameznih dejavnikov pri reševanju nalog glede na njihovo učno 

uspešnost. Raziskava pa je pokazala razlike med dečki in deklicami v enem dejavniku, to 

je hitrost reševanja nalog. Dečki v primerjavi z deklicami ocenjujejo hitrost reševanja 

nalog kot bolj pomemben dejavnik za oblikovanje njihove samoocene znanja pri 

reševanju nalog.  
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10.2.2 Kakovost učenčevega samoocenjevanja matematičnega 

znanja pri uri matematike 

Kakovost učenčevih samoocen matematičnega znanja bomo ugotavljali po konkretni učni 

uri matematike (po dveh etapah učnega procesa: obravnava in utrjevanje) preko treh 

indikatorjev: 

 prepoznavanja ciljev učne ure; 

 prepoznavanja kriterijev ocenjevanja izbrane naloge; 

 točnosti učenčevih samoocen pri reševanju nalog (pred in po reševanju) in splošne 

samoocene razumevanja učne snovi. 

Učenci  bodo po posamezni etapi učnega procesa izpolnili vprašalnik (V_OB1 - Priloga 4, 

V_UT1 - Priloga 6) in rešili naloge, s katerimi preverjamo usvojenost obravnavanih učnih 

ciljev. 

V tem razdelku bomo torej odgovorili na naslednji raziskovalni vprašanji: 

1. Kako dobro učenci pri etapah obravnave in utrjevanju učne vsebine prepoznavajo cilje 

učne ure in z njimi povezane kriterije matematičnega znanja? 

2. Kako točne so učenčeve samoocene matematičnega znanja po etapah obravnave in 

utrjevanja učne vsebine? 

Pri obeh vprašanjih nas bo zanimala tudi primerjava glede na spol in učno uspešnost 

učencev. 

Kakovost učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja pri pouku matematike 

bomo predstavili sistematično v naslednjih razdelkih: 

Kakovost učenčevega samoocenjevanja in učni etapi (obravnava učne snovi, 

utrjevanje učne snovi). Tu bomo predstavili ugotovitve, ki se nanašajo na vse učence, ki 

so bili deležni obravnave/utrjevanja učne vsebine pri konkretni uri matematike ter 

primerjali rezultate glede na etapo učnega procesa. 

Kakovost učenčevega samoocenjevanja in učna uspešnost učencev. Tu bomo 

primerjali rezultate glede na predhodno učno uspešnost učencev. 

Kakovost učenčevega samoocenjevanja in spol. Tu bomo primerjali rezultate glede na 

spol učencev. 
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Sklepne ugotovitve in komentar.  

10.2.2.1 POZNAVANJE CILJEV UČNE URE 

Učenci so pri uri matematike obravnavali in nato utrjevali učno snov zrcaljenje čez 

premico. Cilji učne ure (tako pri obravnavi kot utrjevanju) so bili: 

 učenci znajo zrcaliti točko, daljico, premico, lik čez premico; 

 učenci znajo zapisati matematični/simbolni predpis zrcaljenja; 

 učenci poznajo lastnosti zrcaljenja čez premico. 

 

Učenci so takoj po posamezni etapi učnega procesa (po obravnavi in po utrjevanju) 

izpolnili vprašalnik (V_OB1, V_UT1), v katerem smo jih vprašali, kaj bo iz obravnavane 

učne snovi treba znati oz. kaj bo treba znati po utrjevanju. S tem smo želeli ugotoviti, 

kako dobro učenci prepoznavajo cilje učne ure. Odgovore učencev smo razvrstili v 6 

kategorij.  

 

Prve 3 kategorije (0a, 0b, 0c), ki se ne nanašajo na specifične cilje učne ure so:  

 

 učenec ne zna navesti nobenega cilja učne ure (npr. vse bo treba znati; nič); 

 učenec navaja učne cilje/vsebine predhodnih učnih ur (npr. risati pravokotnice, 

označiti pravi kot, točke); 

 učenec navaja matematične spretnosti in splošne matematične vsebine (npr. 

uporabljati geometrijsko orodje; biti natančen; poznati pravila, postopke).  

 

Naslednje 3 kategorije (1a, 1b, 1c) opisujejo specifične cilje učne ure:  

 

 učenec zna zrcaliti točko, daljico, lik, premico čez premico (npr. prezrcaliti različne 

like čez premico; da znaš zrcaliti različne like, točke; opisati korake zrcaljenja čez 

premico); 

 učenec zna simbolno zapisati predpis zrcaljenja (npr. poznati zapis Zp: A->A'; s 

simboli zapisati, kaj smo prezrcalili); 

 učenec pozna lastnosti zrcaljenja (npr. pri zrcaljenju likov čez premico, se jim 

orientacija spremeni; če je točka na osi zrcaljenja, ostane tam; vedeti, da se lik, 

točka, premica...pri zrcaljenju ne spremeni.).  

 

Ker nas je tudi zanimalo, koliko učnih ciljev so učenci prepoznali, smo odgovore o ciljih 

točkovali.  
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Učenec je lahko prejel: 

0t - prazno ali ne navede nobenega ustreznega učnega cilja (kategorije 0a, 0b, 0c) 

0,5t - za vsak cilj, ki ga navede le delno (npr. zrcaljenje, zrcaljenje likov; matematični 

zapis) 

1t - za vsak cilj, ki ga navede ustrezno. 

Učenec je lahko prejel največ 3 točke za prepoznavanje vseh ciljev učne ure.  

 

Poznavanje ciljev učne ure in etapi učnega procesa (obravnava učne snovi, 

utrjevanje učne snovi) 

 

Pri učni uri so učenci obravnavali in utrjevali učno snov zrcaljenje čez premico. Pri tem 

so bili obravnavani trije učni cilji (znati zrcaliti geometrijske objekte preko premice, 

poznati lastnosti zrcaljenja in poznati simbolni zapis zrcaljenja).  

 

Tabela 66. Poznavanje učnih ciljev pred vpeljavo modela 

 N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Po obravnavi  152 0,678 0,580 45,40 2179 
-2,040 0,041 

Po utrjevanju  143 0,587 0,555 37,34 1307 

 

Iz preglednice (Tabela 66) je razvidno, da so učenci tako po obravnavi (M = 0,68, SD = 

0,58) kot po utrjevanju ((M = 0,59, SD = 0,56) učne snovi v povprečju navedli manj kot 

en učni cilj. Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk 

niso bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so med etapo obravnave in etapo 

utrjevanja učne snovi statistično pomembne razlike (Z =  -2,04, p = 0,041) v učenčevem 

prepoznavanju učnih ciljev. Iz preglednice (Tabela 66) je tudi razvidno, da imajo učenci 

po obravnavi učne snovi v povprečju višje range (45,40) kot po utrjevanju učne snovi 

(37,34), kar pomeni, da učenci po obravnavi učne snovi bolje prepoznavajo učne cilje kot 

po utrjevanju.  
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Tabela 67. Število prepoznanih učnih ciljev pred vpeljavo modela 

Število učnih ciljev 

Po obravnavi Po utrjevanju 

f f % f f % 

0  37 24,3 48 33,6 

1  92 60,5 81 56,6 

2  21 13,8 13 9,1 

3  2 1,3 1 0,7 

Skupaj 152 100,0 143 100,0 

Iz preglednice (Tabela 67) je razvidno, da je vse tri učne cilje po obravnavi (1,3 %) in po 

utrjevanju (0,7 %) navedel zelo majhen delež učencev. Po obravnavi (60,5 %) je en učni 

cilj navedel nekoliko večji delež učencev kot po utrjevanju (56,6 %). Dva učna cilja je 

prav tako navedel nekoliko večji delež učencev po obravnavi (13,8 %) kot po utrjevanju 

(9,1 %). Pri obravnavi četrtina učencev (24,3 %) ni navedla nobenega učnega cilja, pri 

utrjevanju pa tretjina vseh učencev (33,6 %).  

 

Graf 1. Poznavanje ciljev učne ure po obravnavi in po utrjevanju učne snovi 

 

 

Iz grafikona (Graf 1) vidimo, da je tako po obravnavi (62,8 %) kot po utrjevanju (58,0 %) 

največji delež učencev navedel prvi učni cilj, to je, da bodo morali znati zrcaliti čez 

premico. Drugi učni cilj, to je poznati simbolni zapis zrcaljenja, je po obravnavi učne 

snovi navedla približno tretjina vseh učencev (30,3 %), po utrjevanju pa približno petina 

vseh učencev (21,7 %). Učenci so tako po obravnavi (10,5 %) kot po utrjevanju (7,7 %) v 

najmanjšem deležu navajali tretji učni cilj, to je poznavanje lastnosti zrcaljenja. Približno 
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tretjina vseh učencev (34,9 %) je po obravnavi med učnimi cilji navajala predhodna 

znanja, ki jih bodo potrebovali tudi pri obravnavani učni vsebini (npr. risanje 

pravokotnic; označevanje oglišč). Po utrjevanju je bilo takšnih petina vseh učencev (20,3 

%). Četrtina vseh učencev je po obravnavi (25,7 %)  in po utrjevanju (25,9 %) navajala 

razne matematične spretnosti (npr. uporaba geometrijskega orodja, točnost) in potrebna 

matematična znanja bolj splošno (npr. treba bo znati pravila, definicije, postopke).  

 

Ugotovili smo, da učenci po obravnavi učne snovi bolje prepoznavajo učne cilje kot 

po etapi utrjevanja. V povprečju učenci po obeh etapah učnega procesa prepoznajo 

manj kot en učni cilj.  

 

Poznavanje ciljev učne ure in učna uspešnost 

 

Zanimalo nas je, ali so med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlike v 

prepoznavanju učnih ciljev po posamezni etapi učnega procesa. Rezultati so prikazani v 

preglednici (Tabela 68). 

Tabela 68. Poznavanje učnih ciljev glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 

Učno 

šibkejši 73 0,575 0,552 64,29 4693,50 
-2,742 0,006 

Učno 

zmožnejši 73 0,822 0,592 82,71 6037,50 

Po utrjevanju 

Učno 

šibkejši 70 0,510 0,490 64,13 4489,00 
-1,673 0,094 

Učno 

zmožnejši 68 0,625 0,605 75,03 5120,00 

 

Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so med učno šibkejšimi in učno 

zmožnejšimi učenci statistično pomembne razlike v porazdelitvi števila navedenih učnih 

ciljev po obravnavi učne snovi (U = -2,742, p = 0,006). Iz preglednice (Tabela 68) je 

razvidno, da imajo učno zmožnejši učenci v povprečju višje range (82,71) kot učno 

šibkejši učenci (64,29) in torej po obravnavi učne snovi bolje prepoznavajo cilje učne ure. 

Po utrjevanju učne snovi med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci ni statistično 

pomembne razlike v porazdelitvi števila navedenih učnih ciljev (U= -1,673, p = 0,094), 

čeprav se kaže tendenca k temu, da učno zmožnejši učenci bolje prepoznavajo cilje učne 

ure.   
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Ugotovili smo, da pri obravnavi učne snovi učno zmožnejši učenci v primerjavi z 

učno šibkejšimi učenci bolje prepoznavajo učne cilje. Pri utrjevanju učne snovi 

razlika med skupinama ni bila statistično pomembna. 

 

Poznavanja ciljev učne ure glede na spol 

Zanimalo nas je, ali so med dečki in deklicami razlike v prepoznavanju učnih ciljev po 

posamezni etapi učnega procesa. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 68, Tabela 

69). 

Tabela 69. Poznavanje učnih ciljev glede na spol pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 
Dečki 

80 0,556 0,528 63,13 5050,50 
-3,273 0,001 

Deklice 
65 0,869 0,601 85,15 5534,50 

Po utrjevanju 
Dečki 

61 0,467 0,464 60,79 4620,00 
-2,822 0,005 

Deklice 47 0,734 0,624 79,23 4833,00 

 

Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so med deklicami in dečki statistično 

pomembne razlike v porazdelitvi števila navedenih učnih ciljev po obravnavi učne snovi 

(U = -3,273, p = 0,001). Iz preglednice (Tabela 69) je tudi razvidno, da imajo deklice višji 

povprečni rang (85,15) kot dečki (63,13) in torej po obravnavi učne snovi bolje 

prepoznavajo cilje učne ure. Tudi po utrjevanju je med deklicami in dečki statistično 

pomembna razlika v porazdelitvi števila navedenih učnih ciljev (U = -2,822, p = 0,005). 

Deklice imajo višji povprečni rang (79,23) kot dečki (60,79) in torej po utrjevanju učne 

snovi bolje prepoznavaja učne cilje kot dečki.  

 

Ugotovili smo, da deklice v primerjavi z dečki bolje prepoznavajo učne cilje tako pri 

obravnavi kot pri utrjevanju učne snovi. 

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Učenci so tako pri obravnavi kot utrjevanju učne snovi slabo prepoznavali učne cilje, saj 

so v povprečju navedli manj kot en učni cilj, pri čemer so v etapi obravnave statistično 
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pomembno bolje prepoznavali učne cilje kot pri utrjevanju. V obeh etapah učnega 

procesa so v največjem deležu prepoznali učni cilj, ki je bil pri učni uri tudi najbolj 

poudarjen, to je, da bodo morali znati zrcaliti čez premico. Poleg specifičnih učnih ciljev 

so učenci navajali, da bo treba znati vse oz. nič, se sklicevali na predhodna znanja, 

matematične spretnosti in zapisovali matematična znanja na splošno (znati bo treba 

pravila, definicije), kar ni vezano na konkretno učno vsebino. Tudi nekateri drugi avtorji 

(Bourke, 2000; Coffey, 2003) so v svoji raziskavi ugotovili, da učenci slabo prepoznavajo 

učne cilje. Poznavanje tega, kaj na bi znali, je eden izmed temeljnih pogojev učenčevega 

realnega samoocenjevanja znanja (Black in Wiliam, v van der Meer, 2012; Bruce, 2001, v 

McMillan in Hearn, 2008; Suurtamm, Koch in Arden, 2010). 

Ugotovili smo tudi, da učno uspešnejši učenci pri obravnavi učne snovi bolje 

prepoznavajo učne cilje kot učno šibkejši učenci. Pri utrjevanju ta razlika ni bila 

statistično pomembna, se pa v rezultatih kaže podobna tendenca k boljšemu 

prepoznavanju učnih ciljev učno uspešnejših učencev. Ko smo proučevali učni kontekst, 

v katerem je potekala raziskava, smo ugotovili, da so učno zmožnejši učenci bolj 

motivirani za učenje matematike, kar pomeni, da so bolj pozorni na obravnavano vsebino, 

na to, kar napišejo in kar pove učiteljice. Posledično to lahko pomeni, da tudi bolj 

ozaveščajo, kaj se pri uri učijo. Hkrati imajo učno zmožnejši učenci več matematičnega 

znanja in posledično bolje usvojeno matematično terminologijo, ki jim pomaga pri 

ubeseditvi učnih ciljev. Tudi učiteljice so v intervjuju podale mnenje, da opažajo, da je 

učno šibkejšim učencem težje ubesediti, kaj so se pri uri naučili. Pri zapisu učnih ciljev 

morajo učenci uporabiti primerne matematične termine, kar pa je lahko učno šibkejšim 

učencem včasih pretežko, še posebej takrat, ko učiteljica ne pove eksplicitno, kaj bo treba 

pri uri znati. Pri opisu učnega konteksta smo tudi ugotovili, da so se učno šibkejši učenci 

v primerjavi z učno zmožnejšimi manj strinjali, da vedo, kaj bodo morali znati in kaj se 

od njih pričakuje. Zavedajo se torej, da tega pogosto ne vedo, so pa ocenili, da jim je 

všeč, če se pri uri pogovorijo, kaj bo treba znati. Če povežemo kakovost prepoznavanja 

učnih ciljev še z uporabljenimi viri, vidimo, da učenci uporabljajo vire, kjer je manj 

eksplicitno izraženo, kaj bo treba znati (zapis učne snovi v zvezek in na tablo). Učno 

zmožnejši učenci imajo tako verjetno že boljše razvite mehanizme, ki jim pomagajo iz 

omenjenega vira izluščiti bistvo obravnave, medtem ko učno šibkejši učenci bolj 

potrebujejo, da jim učiteljica eksplicitno pove, kaj bodo morali znati, in to med uro tudi 

večkrat poudari. Prav tako smo ugotovili, da deklice v primerjavi z dečki v obeh etapah 

učnega procesa bolje prepoznavajo cilje učne ure. Dobljene rezultate težko utemeljimo. 

Morda je razlog ta, da so deklice v verbalnem matematičnem izražanju nekoliko bolj 

spretne ali pa so bolj pozorne pri uri na to, kaj se pri uri učijo.  
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10.2.2.2 POZNAVANJE KRITERIJEV OCENJEVANJA NALOGE 

Učenci so morali po obravnavi in po utrjevanju učne snovi v okviru anketnega 

vprašalnika (V_OB1 - Priloga 4, V_UT1 - Priloga 6) rešiti naloge. Po vsaki etapi učnega 

procesa (obravnava, utrjevanje) so morali pri izbrani nalogi napisati ključna znanja in 

kriterije, na katere morajo biti pozorni, če bi učiteljica nalogo ocenjevala. Vprašanje je 

bilo odprto, zato smo dobljene odgovore kategorizirali in oblikovali 6 kategorij.  

 

Kriteriji vrednotenja, ki so jih navajali učenci, se nanašajo na: 

 

 relevantne vsebinske kriterije (za relevanten kriterij smo izbrali vsak tisti kriterij, ki je 

ustrezal navedenim kriterijem učiteljic, npr. da so vsa oglišča pravilno prezrcaljena; 

da označiš prave kote; da je pravilno napisan simbolni zapis).  

 natančnost (npr. da je natančno); 

 pravilnost (npr. da rešiš prav); 

 uporabo geometrijskega orodja (npr. pravilno uporabiti šestilo); 

 navajanje učnih vsebin (npr. pozoren moraš biti na preslikavo); 

 splošen zapis znanj pri matematiki (npr. pozoren moraš biti na pravila, kako 

narišemo); 

 vse (npr. treba je pazit na vse). 

 

Poznavanje kriterijev in etapi učnega procesa (obravnava učne snovi, utrjevanje 

učne snovi) 

 

Učenci so morali po obravnavi učne snovi rešiti nalogo 1 in po utrjevanu nalogo 2 (Slika 

18). Ko so nalogo rešili, so morali napisati, na kaj morajo pri nalogi paziti, če želijo dobiti 

vse točke. Ključni kriteriji pri obeh nalogah, ki so jih navedle učiteljice in smo jih 

upoštevali kot ustrezne odgovore, so: 

 

 pravilno zrcalijo geometrijske objekte čez premico (narišejo pravokotnice); 

 zrcalne točke ustrezno povežejo v trikotnik/premico; 

 zrcalne slike označijo, označijo presečišča/nožišča in pravi kot; 

 pravilno napišejo simbolni zapis zrcaljenja. 
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Slika 18. Nalogi za prepoznavanje kriterijev ocenjevanja pred vpeljavo modela 

Pri  obravnavi Pri utrjevanju 

Zrcali trikotnik ABC čez premico p. Predpis 

zrcaljenja zapiši s simboli. 

 

Zrcali premico r čez premico s. Preslikavo zapiši s 

simbolnim zapisom.  

 

 

Tabela 70. Povprečno število navedenih kriterijev ocenjevanja naloge pred vpeljavo modela 

 N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Poznavanje kriterijev 

po obravnavi  93 1,11 1,037 22,61 429,50 
-0,274 0,784 

Poznavanje kriterijev 

po utrjevanju  91 1,18 1,101 18,60 390,50 

 

Nalogi (Slika 18), za kateri so morali učenci po obravnavi in po utrjevanju zapisati, na kaj 

morajo biti pozorni, da pri ocenjevanju ne bi izgubili točk, sta bili vsebinsko zelo 

podobni. Pri obeh je moral učenec pokazati znanje zrcaljenja čez premico. Po obravnavi 

je moral zrcaliti lik, po utrjevanju pa premico čez premico. Prav tako sta obe nalogi 

zahtevali poznavanje simbolnega zapisa predpisa zrcaljenja čez premico. Kriteriji pri 

obeh nalogah so tako bili vsebinsko enaki. Iz preglednice (Tabela 70) je razvidno, da so 

učenci po obravnavi (M = 1,11, SD = 1,037) in po utrjevanju (M = 1,18, SD = 1,101) 

učne snovi v povprečju navedli malo več kot en relevanten kriterij pri ocenjevanju naloge. 

Med kriteriji, ki so jih navajali, so bili, da morajo paziti, da pravilno vse označijo, 

pravilno napišejo simbolni zapis, da pravilno zrcalijo ipd. Ker vrednosti spremenljivk 

niso normalno porazdeljene, smo za ugotavljanje razlik v prepoznavanju kriterijev med 

etapama učnega procesa uporabili Wilcoxonov test enakovrednih parov. Pri 66 veljavnih 

parnih primerjavah smo ugotovili, da razlika v prepoznavanju kriterijev po obravnavi in 

po utrjevanju ni statistično pomembna (Z = -0,274, p = 0,784).  
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Tabela 71. Število navedenih kriterijev ocenjevanja naloge pred vpeljavo modela 

 

Število kriterijev 

Po obravnavi Po utrjevanju 

f f % f f % 

0 30 32,3 29 31,9 

1 35 37,6 33 36,3 

2 19 20,4 16 17,6 

3 6 6,5 10 11,0 

4 3 3,2 3 3,3 

Skupaj 93 100,0 91 100,0 

Ni odgovora 71  73  

Skupaj 164  164  

 

Iz preglednice (Tabela 71)  je razvidno, da tako po obravnavi (32,2 %) kot po utrjevanju 

(31,9 %) približno tretjina učencev, ki je odgovorila na to vprašanje, ni navedla nobenega 

relevantnega kriterija za ocenjevanje naloge. Enega do dva relevantna kriterija je po 

obravnavi (58,0 %) in po utrjevanju (53,9 %) navedla malo več kot polovica učencev, ki 

je odgovorila na vprašanje. Skoraj vse ali vse relevatne kriterije (tri do štiri) je po 

obravnavi navedla približno desetina učencev (9,7 %), po utrjevanju pa malo več kot 

desetina učencev (14,3 %).  

 

Graf 2. Delež navedenih kriterijev ocenjevanja naloge pred vpeljavo modela 

 

Poleg relevantih (vsebinskih) kriterijev so učenci navajali tudi bolj splošne kriterije, ki so 

pri matematiki pomembni (Graf 2). To so natančnost, pravilnost in uporaba 

geometrijskega orodja. Te kriterije je tako po obravnavi (29,8 %) kot po utrjevanju (37,5 
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%)  navedla približno tretjina učencev. Nekoliko več kot tretjina učencev je po obravnavi 

(38,14 %) in po utrjevanju (37,6 %) navajala tudi matematične vsebine oz. bolj splošne 

vsebine (npr. pozoren moraš biti na to, kako rišeš, na upoštevanje pravil, preslikavo). Le 

3,1 % učencev je po obravnavi napisalo, da moraš biti pozoren na vse, kar pomeni, da 

niso eksplicirali nobenega kriterija ali vsebine. Po etapi utrjevanja jih je tako odgovorila 

približno destina učencev (7,5 %). Na vprašanje je po obravnavi (56,7 %) in po utrjevanju 

(55,5 %) odgovorila malo več kot polovica vseh učencev. Za ostale učence ne vemo, ali 

kriterijev niso poznali, ali preprosto niso želeli odgovoriti.  

 

Ugotovili smo, da so učenci po obeh etapah učnega procesa v povprečju znali navesti 

en relevanten kriterij ocenjevanja naloge. Med etapama ni statistično pomembne 

razlike v številu poznanih kriterijev ocenjevanja naloge.  

 

Poznavanja kriterijev ocenjevanja naloge in učna uspešnost učencev 

 

Zanimalo nas je tudi, ali je med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlika v 

poznavanju kriterijev ocenjevanja naloge. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 

72). 

Tabela 72. Poznavanje relevatnih kriterijev glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 

Učno 

šibkejši 41 0,79 0,801 36,77 1507,50 

-2,914 0,004 

Učno 

zmožnejši 48 1,43 1,167 52,03 2497,50 

Po utrjevanju 

Učno 

šibkejši 41 0,90 1,008 36,54 1498,00 

-2,717 0,007 

Učno 

zmožnejši 46 1,51 1,141 50,56 2330,00 

Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so med učno šibkejšimi in učno 

zmožnejšimi učenci statistično pomembne razlike v porazdelitvi števila navedenih 

relevatnih kriterijev tako po obravnavi (U = -2,914, p = 0,004) kot po utrjevanju učne 

snovi (U = -2,717, p = 0,007). Iz preglednice (Tabela 72) je razvidno, da imajo po 

obravnavi učno zmožnejši učenci v povprečju višji rang (52,03)  kot učno šibkejši učenci 

(36,77), in torej bolje poznajo relevantne kriterije ocenjevanja naloge. Tudi po utrjevanju 

imajo učno zmožnejši učenci v povprečju višji rang (50,56)  kot učno šibkejši učenci 

(36,54), in tako bolje poznajo relevantne kriterije ocenjevanja naloge.  
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Ugotovili smo, da učno zmožnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi učenci bolje 

poznajo relevantne kriterije ocenjevanja naloge v obeh etapah učnega procesa. 

Poznavanja kriterijev ocenjevanja naloge in spol 

Zanimalo nas je tudi, ali je med dečki in deklicami razlika v poznavanju kriterijev 

ocenjevanja naloge. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 73). 
 

Tabela 73. Poznavanje relevatnih kriterijev glede na spol pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 
Dečki 

45 0,98 0,831 42,86 1928,50 

-0,833 0,405 
Deklice 

44 1,31 1,239 47,19 2076,50 

Po utrjevanju 
Dečki 

51 1,02 1,051 41,22 2102,00 

-1,673 0,094 Deklice 38 1,42 1,159 50,08 1903,00 

Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da med deklicami in dečki ni statistično 

pomembne razlike v porazdelitvi števila navedenih relevatnih kriterijev tako po obravnavi 

(U = -0,833, p = 0,405) kot po utrjevanju (U = -1,673, p = 0,094) učne snovi. Iz 

preglednice (Tabela 73) je razvidno, da imajo deklice pri navajanju kriteirjev po 

obravnavi nekoliko višji povprečni rang (47,19) kot dečki (42,86), vendar razlika ni 

statistično pomembna. Tudi po utrjevanju imajo deklice (50,08) ponovno nekoliko višji 

povprečni rang kot dečki (41,22) in tako tudi po utrjevanju učne snovi nekoliko bolje 

poznajo relevantne kriterije, vendar razlika ni statistično pomembna.  

Ugotovili smo, da glede na spol med učenci ni statistično pomembnih razlik v 

poznavanju kriterijev ocenjevanja naloge v nobeni etapi učnega procesa. 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci slabo prepoznavali kriterije ocenjevanja 

naloge. V povprečju so znali navesti le en vsebinsko relevanten kriterij (od štirih). Poleg 

vsebinsko relevatnih kriterijev so zapisali še dva kriterija, ki sta pomembna, a ju učenci 

niso vsebinsko opredelili: pravilnost in točnost. Ostalo, kar so učenci navajali kot kriterij, 

je uporaba geometrijskega orodja, učne vsebine, splošen zapis znanj pri matematiki (znati 

risati, poznati pravila) ali pa so napisali, da je treba znati vse oz. pustili prazno. Na 

vprašanje je tako po obravnavi kot utrjevanju učne snovi odgovorila približno polovica 
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učencev. Za ostale učence ne vemo, ali niso odgovorili, ker kriterijev ne poznajo, ali niso 

želeli odgovoriti. Opisani rezultati potrjujejo, kar je ugotovila S. Semana (2010), da 

učenci nimajo prisvojenih kriterijev za samoocenjevanje in da se morajo tega naučiti. 

Raziskave, ki so proučevale učenčevo poznavanje kriterijev, so tudi potrdile, da učenci 

slabo poznajo relevantne kriterije, ki bi jim pomagali pri oblikovanju točne samoocene 

znanja (Bourke, 2000; Coffey, 2003). Rezultati nekaterih raziskav (Caswell in Nisbet, 

2005; Ramdass in Zimmerman, 2008; Stallings in Tascione, 1996), pri katerih so 

učiteljice načrtno vpeljevale v pouk učenčevo spoznavanje kriterijev ocenjevanja nalog 

(preko rubrik, ček list), so pokazali učenčevo izboljšanje v točnosti samoocenjevanja. 

Opisane raziskave niso neposredno ugotavljale učenčevega izboljšanja v prepoznavanju 

kriterijev ocenjevanja naloge, saj so jim ti vedno bili podani oz. so jih oblikovali skupaj z 

učiteljico.  

Ugotovili smo, da glede na etapo učnega procesa ni razlik v kakovosti prepoznavanja 

vsebinsko relevatnih kriterijev ocenjevanja naloge. Prav tako ni razlik med dečki in 

deklicami. Smo pa ugotovili, da so statistično pomembne razlike glede na učno uspešnost 

učencev. Po obeh etapah učnega procesa so učno zmožnejši učenci v povprečju navedli 

več vsebinsko relevatnih kriterijev kot učno šibkejši učenci. Ker med skupinama nismo 

ugotovili razlik v uporabljenih virih kriterijev, menimo, da imajo učno zmožnejši učenci 

že bolj ponotranjenje učiteljeve zunanje kriterije. Hkrati tudi hitreje usvajajo učno snov, 

kar jim pomaga, da lažje sklepajo, kakšno znanje morajo pri nalogi pokazati, četudi jim 

učiteljica tega ni eksplicitno povedala. Učno šibkejšim učencem je težje prepoznavati 

kriterije, če morajo te razbirati sami iz nalog. Veliko bolj bi jim pomagalo, če bi učiteljica 

pri uri večkrat eksplicitno povedala, kaj se od njih pri posamezni nalogi pričakuje. 

Raziskav, ki bi proučevale razlike v prepoznavanju kriterijev ocenjevanja nalog med 

učenci glede na učno uspešnost ali spol, nismo zasledili. Tobias in Everson (1996) sta 

ugotovila, da učno zmožnejši učenci pri matematiki podajajo bolj točne samoocene 

znanja, kar lahko povežemo tudi s tem, da potem tudi bolje poznajo relevatne kriterije 

ocenjevanja naloge.  

10.2.2.3 TOČNOST UČENČEVIH SAMOOCEN 

Točnost učenčevih samoocen bomo ugotavljali s tremi različnimi meritvami samoocen, 

saj so se dosedanje raziskave osredotočile običajno le na eno izmed njih, hkrati pa nas bo 

kasneje zanimalo, kako je naš model poučevanja samoocenjevanja učinkoval na točnost 

teh posameznih samoocen znanja.  

Zanimala nas bo: 

 učenčeva točnost splošne samoocene razumevanja glede na dejansko uspešnost pri 

reševanju nalog;  
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 učenčeva točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog glede na dejansko 

uspešnost reševanja nalog; 

 učenčeva točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog glede na 

dejansko uspešnost reševanja nalog.  

Učenci so po posamezni etapi učnega procesa ( po etapi obravnave in po etapi utrjevanja 

učne snovi) morali izpolniti vprašalnik (V_OB1 - Priloga 4, V_UT1 - Priloga 6). V 

vprašalniku so najprej na 4 - stopenjski ocenjevalni lestvici (1 - zelo malo razume, 4 - vse 

razume) morali oceniti, kako bi jih učiteljica ocenila, če bi takrat preverjala njihovo 

znanje iz obravnavane učne snovi (t.j. splošna samoocena razumevanja učne snovi). 

Učencem smo nato dali v vpogled 4 naloge, ki so preverjale znanje iz obravnavane učne 

snovi (oz. iz učne snovi, ki so jo utrjevali). Učenci so za vsako nalogo na 4 - stopenjski 

ocenjevalni lestvici (1 - nič ne bi znal, 4 - vse bi znal) ocenili, kako dobro mislijo, da bi 

nalogo rešili (t.j. samoocena napovedi uspešnosti reševanja nalog). Nato so učenci naloge 

rešili. Po vsaki rešeni nalogi, so učenci na 4 - stopenjski ocenjevalni lestvici (1- nisem 

znal rešiti naloge pravilno, 4 - vse sem znal rešiti pravilno) ocenili, kako dobro so nalogo 

rešili (t.j. samoocena uspešnosti reševanja nalog). 

Točnost vseh treh samoocen smo ugotavljali tako, da smo za posameznega učenca 

izračunali koeficient točnosti (KMA, Gama, 2004) in koeficient pristranskosti (KMB, 

Gama, 2004). Postopek izračuna točnosti samoocen učencev je natančno razložen v 

razdelku 9.7. Koeficient točnosti KMA se giblje na intervalu od -1 do 1 (vrednost KMA = 

- 1 pomeni, da se učenec popolnoma napačno samooceni, vrednost KMA = 1 pa pomeni, 

da se učenec popolnoma pravilno samooceni) in nam pove, kako natančna je učenčeva 

samoocena v primerjavi z uspešnostjo reševanja nalog. Koeficient pristranskosti pa nam 

pove, ali se učenci, ki se ne ocenjujejo točno (nimajo visokega KMA), precenjujejo ali 

podcenjujejo. Kategorizacija učencev za izračunane vrednosti koeficienta KMB je 

razložena v razdelku 9.7.  

Koeficienta KMA in KMB smo pri samooceni napovedi uspešnosti reševanja nalog in pri 

samooceni uspešnosti reševanja nalog izračunali za vsako nalogo posebej (pri izračunu 

smo uporabili učenčevo samooceno, ki jo je podal na 4 - stopenjski ocenjevalni lestvici in 

dejansko uspešnost reševanja naloge, ki smo jo prav tako ovrednotili na 4 - stopenjski 

ocenjevalni lestvici) ter nato za vsakega učenca izračunali povprečen KMA oz. KMB 

vseh 4 nalog. Pri izračunu točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi pa smo za 

posameznega učenca najprej izračunali povprečno uspešnost reševanja vseh 4 nalog (jo 

zaokrožili na celoštevilsko vrednost) in nato to vrednost uporabili pri izračunu 

koeficientov KMA in KMB. 
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Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi 

Učenci so po posamezni etapi učnega procesa (po obravnavi, po utrjevanju učne snovi) 

ocenili, kako dobro razumejo obravnavano učno snov. Potem so rešili 4 naloge, ki so 

preverjale znanje iz obravnavane učne snovi. Zanimalo nas je, kako točne so njihove 

samoocene razumevanja učne snovi v primerjavi z dejansko uspešnostjo reševanja nalog. 

Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi in etapi učnega procesa 

(obravnava učne snovi, utrjevanje učne snovi) 

Učenci so po obravnavi učne snovi podali samooceno razumevanja, ki je bila v povprečju 

3,38 (SD = 0,730), po utrjevanju učne snovi pa je bila v povprečju 3,17 (SD = 0,84), kar 

pomeni, da so se po obeh etapah učnega procesa v povprečju ocenili, da učno snov 

večinoma razumejo. Naloge so po obravnavi učne snovi reševali s povprečno uspešnostjo 

2,16 (SD = 0,78), po utrjevanju pa s povprečno uspešnostjo M = 2,44 (SD = 0,70), kar 

pomeni, da so nekaj znali rešiti, nekaj pa tudi ne.  

Tabela 74. Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi glede na etapo učnega procesa pred 

vpeljavo modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po obravnavi 150 -0,148 0,670 45,40 1135,00 
-3,719 0,000 

Po utrjevanju 141 0,121 0,683 45,54 2960,00 

 

Iz preglednice (Tabela 74) je razvidno, da imajo učenci v obeh etapah učnega procesa v 

povprečju povprečen KMA (povprečen KMA je znotraj intervala (-0.25, 0.5), glej 

razdelek 9.7). Samoocene učencev so po obravnavi učne snovi statistično pomembno 

manj točne kot po utrjevanju učne snovi (Z = -3,719, p = 0,000).  

 
Tabela 75. Kategorizacija učencev glede na vrednost KMA (točnost splošne samoocene) pred vpeljavo 

modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

f f % f f % 

Nizek KMA 56 37,3 16 11,3 

Povprečen KMA 58 38,7 73 51,8 

Visok KMA 36 24,0 52 36,9 

Skupaj 150 100,0 141 100,0 
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Učence smo glede na dobljene vrednosti KMA razrstili v 3 skupine (kriterij razvrščanja je 

predstavljen v razdelku 9.7). Iz preglednice (Tabela 75) je razvidno, da se po obravnavi 

učne snovi točno ocenjuje (visok KMA) približno četrtina vseh učencev (24,0 %), po 

utrjevanju pa malo več kot tretjina vseh učencev (36,9 %). Ostali učenci se ocenjujejo 

manj točno. Po obravnavi se približno trejina učencev ocenjuje zelo netočno, po 

utrjevanju pa je takšnih le desetina učencev (11,3 %). Malo več kot trejina učencev (38,7 

%) se po obravnavi ocenjuje s povprečno točnostjo, po utrjevanju pa je takšnih približno 

polovica vseh učencev (51,8 %). Na podlagi izračunane KMB vrednosti (kriterij 

razvrščanja je predstavljen v razdelku 9.7), smo ugotovili, da se po obravnavi 73,3 % 

vseh učencev ocenjuje optimistično, kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo, le 2,7 % 

vseh učencev pa svoje znanje podcenjuje. Po utrjevanju pa se 54,6 % vseh učencev 

ocenjuje optimistično, 8,5 % učencev pa pesimistično.  

Ugotovili smo, da učenci v povprečju ocenjujejo svoje razumevanje učne snovi v 

obeh etapah učnega procesa s povprečno točnostjo. Učenci po etapi utrjevanja učne 

snovi bolj točno ocenjujejo razumevanje učne snovi kot po etapi obravnave učne 

snovi. Učenci, ki se ne ocenjujejo točno, svoje znanje precenjujejo. 

 

Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi in učna uspešnost 

Zanimalo nas je, ali je med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlika v točnosti 

splošne samoocene razumevanja učne snovi. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 

76). 

Tabela 76. Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi glede na učno uspešnost pred vpeljavo 

modela.  

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 

Učno 

šibkejši 55 -0,196 0,645 68,79 3783,50 
-1,210 0,226 

Učno 

zmožnejši 92 -0,069 0,710 77,11 7094,50 

Po utrjevanju 

Učno 

šibkejši 55 0,101 0,686 69,81 3839,50 
-0,050 0,960 

Učno 

zmožnejši 84 0,135 0,688 70,13 5890,50 

 

Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi 
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učenci po obravnavi (U = -1,210,  p = 0,226) in po utrjevanju (U = -0,050, p = 0,960) 

učne snovi ni statistično pomembne razlike v porazdelitvi točnosti splošnih samoocen 

razumevanja učne snovi. Iz preglednice (Tabela 76) je razvidno, da imajo učno zmožnejši 

učenci po obravnavi učne snovi sicer nekoliko višji povprečni rang (77,11) kot učno 

šibkejši učenci (68,79), vendar razlika ni statistično pomembna. Po utrjevanju učne snovi 

pa se povprečen rang pri učno zmožnejših (70,13) in pri učno šibkejših učencih (69,81) 

bistveno ne razlikuje, kar pomeni, da učno zmožnejši in učno šibkejši učenci ocenjujejo 

svoje znanje s približno enako točnostjo. 

Na podlagi izračunanih vrednosti KMB smo ugotovili, da po obravnavi učne snovi 

približno tri četrtine učno šibkejših učencev (77,8 %) optimistično ocenjuje svoje znanje, 

kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo, le 1,4 % pa svoje znanje ocenjuje pesimistično 

(ga podcenjujejo). Med učno zmožnejšimi učenci, ki imajo nizek ali povprečen KMA, jih 

prav tako večina (68,1 %) precenjuje svoje znanje, le 2,8 % učencev pa svoje znanje 

podcenjuje. Po utrjevanju učne snovi malo več kot polovica učno šibkejših učencev (58,6 

%) optimistično ocenjuje svoje znanje, kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo, le 5,7 % 

učencev pa svoje znanje ocenjuje pesimistično (ga podcenjujejo). Med učno zmožnejšimi 

učenci, ki imajo nizek ali povprečen KMA, jih prav tako približo polovica (51,5 %) 

precenjuje svoje znanje, približno destina učencev (10,6 %) pa svoje znanje podcenjuje. 

 

Ugotovili smo, da med učenci glede na učno uspešnost ni statistično pomembnih 

razlik v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi v nobeni etapi učnega 

procesa. Večina učno zmožnejših in učno šibkejših učencev svoje znanje precenjuje. 

Točnost splošne samoocene razumevanja snovi glede na spol 

Zanimalo nas je, ali je dečki in deklicami razlika v točnosti splošne samoocene 

razumevanja učne snovi. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 77). 

Tabela 77. Točnost splošne samoocene razumevanja glede na spol pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 

Dečki 
79 -0,164 0,660 70,75 5589,50 

-0,422 0,673 

Deklice 
64 -0,109 0,700 73,54 4706,50 

Po utrjevanju 

Dečki 
73 0,079 0,679 65,73 4798,00 

-0,979 0,328 

Deklice 
63 0,184 0,699 71,71 4518,00 
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Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da po obravnavi (U = -0,422,  p = 0,673) in 

po utrjevanju (U = -0,979, p = 0,328) učne snovi med dečki in deklicami ni statistično 

pomembne razlike v porazdelitvi točnosti splošnih samoocen razumevanja učne snovi.  

Na podlagi izračunanih vrednosti KMB smo ugotovili, da po obravnavi 75,9 % dečkov 

optimistično ocenjuje svoje znanje, kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo, le 1,3 % pa 

svoje znanje ocenjuje pesimistično (ga podcenjujejo). Med deklicami, ki imajo nizek ali 

povprečen KMA, jih prav tako večina (68,8 %) precenjuje svoje znanje, le 4,7 % deklic 

pa svoje znanje podcenjuje. Tudi po utrjevanju večina (57,5 %) dečkov optimistično 

ocenjuje svoje znanje, kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo, malo manj kot desetina 

(8,2 %) dečkov pa svoje znanje ocenjuje pesimistično (ga podcenjujejo). Med deklicami, 

ki imajo nizek ali povprečen KMA, jih približno polovica (49,2 %) precenjuje svoje 

znanje, desetina (9,5 %) deklic pa svoje znanje podcenjuje.  

 

Ugotovili smo, da med dečki in deklicami ni statistično pomembne razlike v točnosti 

splošne samoocene razumevanja učne snovi v nobeni etapi učnega procesa. Večina 

dečkov in deklic svoje znanje precenjuje.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Učenci so po tako po obravnavi kot utjevanju snovi v povprečju ocenili, da snov 

večinoma razumejo. Na podlagi analize rezultatov uspešnosti reševanja nalog, s katerimi 

smo preverjali učenčevo znanje obravnavane snovi, smo ugotovili, da so učenci v 

povprečju nekaj znali rešiti, nekaj pa tudi ne. Točno se je samoocenila približno četrtina 

vseh učencev, ostali so se večinoma precenili. Ugotovili smo, da so se učenci po 

utrjevanju bolj točno samoocenili kot po obravnavi. To povezujemo s tem, da so pri 

utrjevanju snovi že dobili nekaj več izkušenj z reševanjem nalog in so si na tej osnovi 

lažje ustvarili bolj realno samooceno znanja. Že pri proučevanju virov samoocene smo 

ugotovili, da učenci pri oblikovanju samoocene izhajajo predvsem iz svojega 

subjektivnega občutka, med objektivnimi viri pa iz reševanja nalog. Predvidevamo, da 

učenčev subjektivni občutek postane bolj realen, ko učenci že imajo nekaj izkušenj z 

reševanjem nalog in je zato njihova točnost samoocen po utrjevanju bolj realna. Prav tako 

so učenci navajali, da jim pri ugotavljanju lastnega razumevanja med učiteljičinimi 

dejanji pri pouku najbolj pomaga to, da jim poda naloge in primere, katere rešijo. Tudi 

nekateri avtorji (Hacker, Bol, Horgann in Rakow, 2000; Stone, 2000, v Labuhn, 

Zimmerman in Hasselhorn, 2010) poudarjajo, da se učenčeva točnost samoocenjevanja 

poveča, ko ima učenec že nekaj več izkušenj z nalogami, preko katerih preverja, kako 

dobro zna snov. Ker smo s proučitvijo učnega konteksta ugotovili, da učenci niso bili 
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deležni poučevanja samoocenjevanja (torej z njim nimajo izkušenj), je to lahko eden 

izmed razlogov, zakaj učenci niso podali bolj točne samoocene razumevanja učne snovi.  

 

Čeprav je nekoliko večji delež učno uspešnejših učencev, ki se ocenjujejo realno, med 

učenci glede na učno uspešnost ni razlik v kakovosti podajanja splošne samoocene 

razumevanja. Dobljeni rezultat utemeljujemo predvsem s tem, da na podajanje splošne 

samoocene razumevanja vpliva še veliko drugih dejavnikov (predvsem psihološki), 

katerih v tej raziskavi nismo merili, saj smo se osredotočili predvsem na dejavnike pouka 

s proučitvijo učnega konteksta in uporabljenih mehanizmov samoocenjevanja. Menimo, 

da psihološki dejavniki pridejo še bolj do izraza, kadar je samoocena zasnovana na 

uporabi subjektivnega standarda, kar pa smo ugotovili, da pri oblikovanju samoocene 

uporablja večina tako učno šibkejših kot učno zmožnejših učencev. Čeprav je večji delež 

učno zmožnejših učencev kot učno šibkejših učencev navedel, da je podal samooceno 

razumevanja snovi na osnovi objektivnih virov (kako dobro so reševali naloge, 

odgovarjali na vprašanja), le to ni pripomoglo k večji točnosti njihovih splošnih 

samoocen razumevanja učne snovi. Večina učno zmožnejših učencev je namreč še vedno 

izhajala iz subjektivnih virov. Ugotovili smo, da se večina učno zmožnejših in učno 

šibkejših učencev, ki se ne ocenjujejo realno, precenjuje. Raziskav na področju 

matematike, s katerimi bi lahko primerjali dobljene rezultate ni, saj se vse raziskave 

navezujejo na oblikovanje samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog ali samooceno 

uspešnosti po reševanju nalog. Nasplošno pa so raziskave (Boud, 1995; McDonald in 

Boud, 2003;Tan, 2012), ki so proučevale povezanost točnosti učenčevih samoocen z učno 

uspešnostjo, pokazale, da se učno uspešnejši bolj točno ocenjujejo kot učno manj uspešni 

učenci. Ugotovili so tudi, da učno uspešnejši učenci v večjem deležu podcenjujejo svoje 

znanje, učno manj uspešni pa ga precenjujejo. Rezultati naše raziskave pa so pokazali, da 

obe skupini učencev precenjujeta svoje znanje. 

Točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog  

Učenci so pred reševanjem nalog morali oceniti, kako dobro mislijo, da bodo posamezno 

nalogo rešili. Zanimalo nas je, kako točne so njihove samoocene napovedi uspešnosti 

reševanja nalog v primerjavi z dejansko uspešnostjo reševanja nalog. 

Točnost samoocene (napoved uspešnosti reševanja nalog) in etapi učnega procesa 

(obravnava učne snovi, utrjevanje učne snovi) 

Učenci so po obravnavi snovi pred reševanjem nalog za vsako nalogo podali oceno (1- 

nič ne bi znal, 4 - vse bi znal), kako dobro mislijo, da bodo nalogo znali rešiti. Povprečna 

samoocena napovedane uspešnosti reševanja nalog po obravnavi učne snovi je bila 2,85 

(SD = 0,69), po utrjevanju učne snovi pa 3,10 (SD = 0,74), kar pomeni, da so učenci v 
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povprečju ocenili, da bodo naloge večinoma pravilno rešili. Naloge so po obravnavi 

reševali s povprečno uspešnostjo M = 2,16 (SD = 0,78), po utrjevanju pa s povprečno 

uspešnostjo M = 2,44 (SD = 0,70), kar pomeni, da so nekaj znali, nekaj pa niso znali 

rešiti.  

Tabela 78. Točnost samoocene (napoved uspešnosti) glede na etapo učnega procesa pred vpeljavo modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po obravnavi 149 -0,084 0,353 55,06 3468,50 
-2,465 0,014 

Po utrjevanju 149 0,003 0,371 79,33 5711,50 

V obeh etapah učnega procesa imajo učenci v povprečju povprečen KMA, kar pomeni, da 

so za kakšno nalogo lahko podali točno samooceno, pri večini nalog pa so njihove 

samoocene delno napačne ali popolnoma napačne. Iz preglednice (Tabela 78) je razvidno, 

da je povprečni rang KMA vrednosti po utrjevanju višji (79,33) kot po obravnavi učne 

snovi (55,06). Samoocene učencev o napovedani uspešnosti reševanja nalog so po 

obravnavi učne snovi statistično pomembno manj točne kot po utrjevanju učne snovi (Z = 

-2,465, p = 0,014). 

Tabela 79. Kategorizacija učencev po vrednosti KMA (napoved uspešnosti) glede na etapo učnega procesa 

pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

f f % f f % 

Nizek KMA 55 33,5 35 21,3 

Povprečen KMA 103 62,8 109 66,5 

Visok KMA 6 3,7 20 12,2 

 Skupaj 164 100,0 164 100,0 

Učence smo glede na dobljene vrednosti KMA razvrstili v 3 kategorije (kriterij 

razvrščanja je predstavljen v razdelku  9.7). Iz preglednice (Tabela 79) je razvidno, da se 

po obravnavi točno ocenjuje (visok KMA) le 3,7 %  učencev, po utrjevanju pa približno 

destina učencev (12,2 %). Približno tretjina učencev (33,5 %) ima po obravnavi nizek 

KMA, kar pomeni, da se v večini primerov ocenijo zelo netočno. Po utrjevanju učne 

snovi je takšnih učencev približno petina (21,3 %). Povprečen KMA ima tako po 

obravnavi (62,8 %) kot po utrjevanju (66,5 %) približno dve tretjini učencev Ti učenci se 
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včasih ocenijo pravilno, a večkrat naredijo delno napačno ali popolnoma napačno 

samooceno napovedi uspešnosti reševanja nalog.  

Tabela 80. Pristranskost samoocen (napoved uspešnosti) KMB glede na etapo učnega  procesa pred 

vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

f f % f f % 

Točni ocenjevalci  6 3,7 20 12,2 

Optimistični ocenjevalci 75 45,7 68 41,5 

Pesimistični ocenjevalci 4 2,4 2 1,2 

Naključni ocenjevalci 79 48,2 74 45,1 

 Skupaj 164 100,0 164 100,0 

 

Na podlagi izračunane KMB vrednosti (Tabela 80) smo učence kategorizirali in ugotovili, 

da se po obravnavi (48,2 %) in po utrjevanju (45,1 %) približno polovica učencev 

ocenjuje naključno. Ti učenci se včasih precenjujejo, včasih podcenjujejo, včasih pa 

ocenjujejo točno. Učencev, ki bi se podcenjevali, je zelo malo tako po obravnavi (2,4 %) 

kot po utrjevanju (1,2 %) učne snovi. Nekoliko manj kot polovica učencev se po 

obravnavi (45,7 %) in po utrjevanju (41,5 %) ocenjuje optimistično, kar pomeni, da so v 

večini nalog ocenili, da jih bodo uspešno rešili, a jih niso.  

 

Ugotovili smo, da večina učencev v obeh etapah učnega procesa napoveduje 

uspešnost reševanja nalog s povprečno točnostjo. Učenci po utrjevanju učne snovi 

podajajo bolj točne samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog kot po 

obravnavi učne snovi. Učenci, ki ne podajajo točnih samoocen uspešnosti reševanja 

nalog, napovedujejo uspešnost reševanja nalog naključno ali pa jo precenijo.  

 

Točnost samoocene (napoved uspešnosti reševanja nalog) in učna uspešnost 

 

Zanimalo nas je, ali so med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlike v 

točnosti napovedi uspešnosti reševanja nalog. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 

81). 
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Tabela 81. Točnost samoocene (napoved uspešnosti) glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela. 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 

Učno 

šibkejši 83 -0,073 0,313 82,13 6817,00 
-0,924 0,355 

Učno 

zmožnejši 74 -0,095 0,394 75,49 5586,00 

Po utrjevanju 

Učno 

šibkejši 83 -0,064 0,327 72,36 6005,50 
-1,955 0,051 

Učno 

zmožnejši 74 0,076 0,403 86,45 6397,50 

Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da po obravnavi učne snovi med učno 

šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci ni statistično pomembne razlike v porazdelitvi 

točnosti samoocen napovedi uspešnosti reševanja nalog (U = -0,924,  p = 0,226). Iz 

preglednice (Tabela 81) je razvidno, da imajo učno šibkejši v povprečju nekoliko višji 

povprečni rang (82,13) kot učno zmožnejši učenci (75,49), vendar razlika ni statistično 

pomembna. Po utrjevanju učne snovi pa je med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi 

učenci statistično pomembna razlika v točnosti napovedi uspešnosti reševanja nalog (U = 

-1,955, p = 0,051). Iz preglednice (Tabela 81) je razvidno, da imajo učno zmožnejši 

učenci višji povprečni rang (86,45) kot učno šibkejši učenci (69,81) in zato statistično 

pomembno bolj točno napovedujejo uspešnost reševanja nalog v primerjavi z učno 

šibkejšimi učenci. 

Tabela 82. Pristranskost samoocen (napoved uspešnosti) KMB glede na učno uspešnost pred vpeljavo 

modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Učno šibkejši Učno zmožnejši Učno šibkejši Učno zmožnejši 

f f % f f % f f % f f % 

Točni ocenjevalci 1 1,2 % 5 3,8 % 5 6,0 % 14 18,9 % 

Optimistični 

ocenjevalci 38 45,8 % 32 44,6 % 41 49,4 % 25 33,8 % 

Pesimistični 

ocenjevalci 0 0,0 % 4 2,5 % 0 0,0 % 2 2,7 % 

Naključni ocenjevalci 44 53,0 % 33 49,0 % 37 44,6 % 33 44,6 % 

 Skupaj 83 100,0 % 74 100,0 % 83 100,0 % 74 100,0 % 
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Na podlagi izračunanih vrednosti KMB smo učence kategorizirali (Tabela 82) in 

ugotovili, da po obravnavi učne snovi približno polovica učno šibkejših (53,0 %) in učno 

zmožnejših (49,0 %) učencev napoveduje uspešnost reševanja nalog naključno. Ostali 

učno šibkejši (45,8 %) in učno zmožnejši (44,6 %) učenci se po obravnavi učne snovi 

precenjujejo v napovedi uspešnosti reševanja nalog. Po  utrjevanju učne snovi enak delež 

(44,6 %) učno zmožnejših in učno šibkejših učencev naključno napoveduje uspešnost 

reševanja nalog. Ostali učno šibkejši učenci, ki se ne ocenjujejo točno, precenjujejo 

napoved uspešnosti reševanja nalog (49,4 %). Približno tretjina učno zmožnejših učencev 

(33,8 %) se prav tako precenjuje v napovedi uspešnosti reševanja nalog.  

Ugotovili smo, da so med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci po etapi 

utrjevanja učne snovi statistično pomembne razlike v točnosti samoocene napovedi 

uspešnosti reševanja nalog. Učno zmožnejši učenci podajajo bolj točne samoocene 

napovedi uspešnosti reševanja nalog kot učno šibkejši učenci. Po etapi obravnave 

učne snovi med skupinama ni statistično pomembnih razlik. Učenci obeh skupin, ki 

ne podajajo točnih samoocen, se precenjujejo ali pa ocenjujejo naključno.  

 

 

Točnost samoocene (napoved uspešnosti reševanja nalog) in spol 

Zanimalo nas je, ali so med dečki in deklicami razlike v točnosti napovedi uspešnosti 

reševanja nalog. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 83).  
 

 

Tabela 83. Točnost samoocene (napoved uspešnosti) glede na spol pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney  

Z p 

Po obravnavi 

Dečki 
85 -0,099 0,376 

 

77,72 6606,00 

-0,239 0,811 
Deklice 

71 -0,066 0,326 79,44 5640,00 

Po utrjevanju 

Dečki 
85 -0,048 0,393 72,06 6125,50 

-1,963 0,050 
Deklice 

71 0,063 0,338 86,20 6120,50 
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Z uporabo neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da med dečki in deklicami po obravnavi učne 

snovi ni statistično pomembne razlike v porazdelitvi točnosti samoocen napovedi 

uspešnosti reševanja nalog po obravnavi (U = -0,239,  p = 0,811). Iz preglednice (Tabela 

83) je razvidno, imajo deklice nekoliko višji povprečni rang (79,44) kot dečki (77,72), 

vendar razlika ni statistično pomembna. Po utrjevanju učne snovi pa je med dečki in 

deklicami statistično pomembna razlika v porazdelitvi točnosti samoocen napovedi 

uspešnosti reševanja nalog (U = -1,963, p = 0,050). Povprečni rang pri deklicah (86,20) je 

višji kot pri dečkih (72,06), kar pomeni, da deklice v primerjavi z dečki bolj točno 

napovedujejo uspešnost reševanja nalog. 

 

Tabela 84. Pristranskost samoocen (napoved uspešnosti) glede na spol pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

f f % f f % f f % F f % 

Visok KMA  3 3,5 3 4,2 11 12,9 8 11,3 

Optimistični 

ocenjevalci 42 49,4 32 45,1 41 48,2 26 36,6 

Pesimistični 

ocenjevalci 0 0,0 4 5,6 0 0,0 % 2 2,8 

Naključni ocenjevalci 40 47,1 32 45,1 33 38,8 35 49,3 

 Skupaj 85 100,0 71 100,0 83 100,0 74 100,0 

 

Na podlagi izračunanih vrednosti KMB smo naredili kategorizacijo (Tabela 84) in 

ugotovili, da po obravnavi učne snovi približno polovica dečkov (49,4 %) optimistično 

ocenjuje svoje znanje, kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo. Med dečki nihče svojega 

znanja ne podcenjuje. Preostali delež dečkov (47,1 %), ki se ne ocenjuje točno, se 

ocenjuje naključno, kar pomeni, da se včasih precenjujejo, včasih podcenjujejo, včasih pa 

podajo realno samooceno. Med deklicami, ki imajo nizek ali povprečen KMA, jih malo 

manj kot polovica (45,1 %) precenjuje svoje znanje. Enak delež deklic podaja naključno 

samooceno in majhen delež (5,6 %) se jih ocenjuje pesimistično. Po utrjevanju učne snovi 

prav tako skoraj polovica (48,2 %) dečkov optimistično ocenjuje svoje znanje, približno 

tretjina (38,8 %) pa se jih ocenjuje naključno. Ponovno noben deček ne podaja 

pesimistične samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog. Med deklicami, ki imajo 

nizek ali povprečen KMA, jih malo manj kot polovica (49,3 %) podala naključno 

samooceno, malo več kot tretjina (36,6 %) se jih je ocenila pesimistično in le majhen 

delež (2,8 %) pesimistično.  

 

Ugotovili smo, da po utrjevanju učne snovi deklice v primerjavi z dečki podajajo 

statistično pomembno bolj točne samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog. Po 

etapi obravnave razlik med skupinama ni. Učenci obeh skupin, ki ne podajajo 

točnih samoocen, se precenjujejo ali pa ocenjujejo naključno.  
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Sklepne ugotovitve in komentar 

Učenci so po tako po obravnavi kot utjevanju učne snovi v povprečju napovedali, da bodo 

naloge večinoma pravilno rešili. Na podlagi analize rezultatov uspešnosti reševanja nalog, 

s katerimi smo preverjali učenčevo znanje obravnavane učne snovi, smo ugotovili, da so 

učenci v povprečju nekaj znali rešiti, nekaj pa tudi ne. Točno (visok KMA) se je 

samoocenil neznaten delež vseh učencev, ostali so se ocenili manj točno. Tretjina učencev 

se je ocenila zelo netočno (nizek KMA), večina učencev pa se je v obeh etapah učnega 

procesa samoocenila s povprečno točnostjo. Med tistimi učenci, ki se niso ocenili z 

visoko točnostjo, se jih je približno polovica precenila, preostala polovica pa se je 

samoocenjevala naključno, kar pomeni, da so se pri nekaterih nalogah precenili, pri 

drugih podcenili ali ocenili točno.  

Ugotovili smo, da so učenci po utrjevanju učne snovi bolj točno napovedali samooceno 

uspešnosti reševanja nalog kot po obravnavi. To povezujemo s tem, da so učenci pri 

utrjevanju snovi že dobili nekaj izkušenj z reševanjem nalog in tem kaj se od njih pri 

nalogah pričakuje. Predvsem za naloge, kakršne so podobne reševali v šoli, so tako po 

utrjevanju lažje napovedali, kako uspešni bodo pri njihovem reševanju. Tudi nekateri 

avtorji (Hacker, Bol, Horgann in Rakow, 2000; Stone, 2000, v Labuhn, Zimmerman in 

Hasselhorn, 2010) pravijo, da se učenci bolj točno samoocenijo, ko imajo enkrat že 

izkušnje z nalogami, torej ko so jim naloge poznane, ker so takšne naloge (in podobne) že 

reševali.   

V samooceni napovedi uspešnosti reševanja nalog je med učenci glede na učno uspešnost 

statistično pomembna razlika pri etapi utrjevanja učne snovi. Učno zmožnejši učenci so v 

primerjavi z učno šibkejšimi učenci podali bolj točne samoocene napovedi uspešnosti 

reševanja nalog. Dobljene rezultate lahko primerjamo z rezultati raziskav, ki so prav tako 

proučevale točnost samoocen napovedi uspešnosti reševanja nalog pri matematiki. Tobias 

in Everson (1996) ter Ramdass in Zimmerman (2008) so prav tako ugotovili, da učno 

uspešnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi učenci bolj točno napovedujejo 

uspešnost reševanja nalog. Avtorji raziskav to povezujejo z boljšo razvitostjo 

metakognitivnih spretnosti učno uspešnejših učencev. Raziskava Clauss in Geedey (2010) 

pa je pokazala, da so tako učno šibkejši kot učno zmožnejši učenci netočno napovedali 

uspešnost reševanja nalog in da razlik med njimi ni. Tudi mi pri obravnavi učne snovi 

med učenci glede na učno uspešnost razlik nismo ugotovili, čeprav se kaže tendenca k 

temu, da učno uspešnejši učenci podajajo bolj točne samoocene napovedi uspešnosti 

reševanja nalog.  

Med učenci smo tudi glede na spol po etapi utrjevanja učne snovi ugotovili statistično 

pomembne razlike v točnosti napovedi uspešnosti reševanja nalog. Dekleta so v 

primerjavi z dečki v povprečju podala bolj točne samoocene napovedi uspešnosti 
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reševanja nalog. Podobne ugotovitve je pokazala tudi raziskava O'Neill (1985, v Boud, 

1995). Nekatere druge raziskave (Hoffman in Geller, 1981, v Falchikov in Boud, 1989b; 

Jackson, 1988, v Boud, 1995) pa so ugotovile ravno nasprotno. Raziskave niso 

neposredno primerljive, saj niso s področja matematike. Dupeyrat, Escribe, Huet in  

Regner (2011) so prav tako ugotavljali razlike med spoloma in ugotovili, da med tistimi, 

ki so se točno ocenili, razlik v spolu ni bilo, so pa bile razlike med tistimi, ki so se 

podcenili ali precenili. Ugotovili so, da se je več deklic kot dečkov podcenilo. Med dečki 

pa je bilo več takšnih, ki so se precenili. Tudi v naši raziskavi se je več dečkov kot deklic 

precenilo. Deklice pa so se v večjem deležu kot dečki ocenjevale naključno. Raziskava 

Escribe, Huet in Regner (2011) je bila sicer zasnovana nekoliko drugače, zato rezultati 

niso neposredno primerljivi.  

Točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju  nalog  

Učenci so po reševanju vsake naloge morali oceniti, kako dobro mislijo, da so nalogo 

rešili. Zanimalo nas je, kako točne so njihove samoocene v primerjavi z dejansko 

uspešnostjo reševanja nalog. 

Točnost samoocene (o uspešnosti reševanja nalog) in etapi učnega procesa 

(obravnava učne snovi, utrjevanje učne snovi) 

Učenci so po obravnavi in po utrjevanju učne snovi po vsaki rešeni nalogi podali 

samooceno uspešnosti reševanja naloge (1- nisem znal pravilno rešiti, 4 - vse sem znal 

pravilno rešiti). Povprečna samoocena uspešnosti reševanja nalog po obravnavi je bila M 

= 2,64 (SD = 0,88), po utrjevanju učne snovi pa M = 3,12 (SD = 0,82), kar pomeni, da so 

učenci v povprečju ocenili, da so naloge večinoma pravilno rešili. Po obravnavi učne 

snovi so učenci reševali naloge s povprečno uspešnostjo M = 2,16 (SD = 0,78), po 

utrjevanju pa s povprečno uspešnostjo M = 2,44 (SD = 0,70), kar pomeni, da so pri 

nalogah nekaj znali rešiti, nekaj pa tudi ne.  

Tabela 85. Točnost samoocene (po reševanju) glede na etapo učnega procesa pred vpeljavo modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po obravnavi 148  0,142 0,447 65,88 3953,00 
-0,679 0,497 

Po utrjevanju 140 0,150 0,469 56,20 3428,00 
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V obeh etapah učnega procesa imajo učenci v povprečju povprečen KMA, kar pomeni, da 

so za kakšno nalogo lahko podali točno samooceno, pri večini nalog pa so njihove 

samoocene o uspešnosti reševanja nalog delno napačne ali popolnoma napačne. Iz 

preglednice (Tabela 85) je razvidno, da je povprečni rang KMA vrednosti po obravnavi 

višji (65,88) kot po utrjevanju učne snovi (56,20), vendar se samoocene učencev o 

uspešnosti reševanja nalog po obravnavi učne snovi ne razlikujejo statistično pomembno 

(Z = - 0,679, p = 0,497) od samoocen po utrjevanju učne snovi. 

Tabela 86. Kategorizacija učencev po vrednosti KMA (po reševanju) glede na etapo učnega procesa pred 

vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

f f % f f % 

Nizek KMA 32 21,6 36 25,7 

Povprečen KMA 81 54,7 65 46,4 

Visok KMA 35 23,6 39 27,9 

 Skupaj 148 100,0 140 100,0 

Učence smo glede na dobljene vrednosti KMA razrstili v 3 skupine (kriterij razvrščanja je 

predstavljen v razdelku 9.7). Iz preglednice (Tabela 86) je razvidno, da se po obravnavi 

točno ocenjuje (visok KMA) malo manj kot četrtina učencev (23,6 %), po utrjevanju učne 

snovi pa več kot četrtina učencev (27,9 %). Po obravnavi ima približno petina učencev 

(21,6 %) nizek KMA, po utrjevanju pa približno četrtina učencev (25,7 %). Ti učenci se v 

večini primerov ne ocenijo pravilno. Povprečen KMA ima po obravnavi malo več kot 

polovica učencev (54,7 %), po utrjevanju pa nekoliko manj kot polovica učencev (46,4 

%). Ti učenci se včasih ocenijo pravilno, a večkrat naredijo delno napačno ali popolnoma 

napačno samooceno.  

Tabela 87. Pristranskost samoocen (po reševanju) glede na etapo učnega  procesa pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

f f % f f % 

Točni ocenjevalci  35 23,6 39 27,9 

Optimistični ocenjevalci 57 38,5 52 37,1 

Pesimistični ocenjevalci 4 2,7 1 0,7 

Naključni ocenjevalci 52 35,1 48 34,1 

 Skupaj 148 100,0 140 100,0 

 

Na podlagi izračunane KMB vrednosti smo učence kategorizirali (Tabela 87) in ugotovili, 

da se tako po obravnavi (35,1 %) kot po utrjevanju (34,1 %) učne snovi približno tretjina 

učencev ocenjuje naključno. Ti učenci se včasih precenjujejo, včasih podcenjujejo, včasih 

pa ocenjujejo točno. Učencev, ki bi se podcenjevali je zelo malo tako po obravnavi (2,7 

%) kot po utrjevanju (0,7 %) učne snovi. Malo več kot tretjina učencev se po obravnavi 

(38,5 %) in po utrjevanju (37,1 %) ocenjuje optimistično, kar pomeni, da so v večini 

nalog ocenili, da so jih uspešno rešili, a jih niso.  
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Ugotovili smo, da učenci v povprečju ocenjujejo uspešnost reševanja nalog s 

povprečno točnostjo. Približno četrtina učencev se v obeh etapah učnega procesa 

ocenjuje z visoko točnostjo. Med etapama učnega procesa ni statistično pomembne 

razlike v učenčevi točnosti samoocenjevanja uspešnosti reševanja nalog. Učenci, ki 

se ne ocenjujejo točno, ocenjujejo svojo uspešnost reševanja nalog naključno ali pa 

se precenjujejo.  

 

Točnost samoocene (o uspešnosti reševanja nalog) in učna uspešnost 

Zanimalo nas je, ali so med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci razlike v 

točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog. Rezultati so prikazani v preglednici 

(Tabela 88). 

 

Tabela 88. Točnost samoocene (po reševanju) glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Po obravnavi 

Učno 

šibkejši 71 0,084 0,493 69,23 4915,00 
-0,661 0,508 

Učno 

zmožnejši 71 0,176 0,356 73,77 5238,00 

Po utrjevanju 

Učno 

šibkejši 69 0,054 0,510 61,05 4212,50 
-2,117 0,034 

Učno 

zmožnejši 66 0,229 0,403 75,27 4967,50 

 

Z uporabo neparametričnega Mann -Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da po obravnavi učne snovi med učno 

šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci ni statistično pomembne razlike v porazdelitvi 

točnosti samoocen uspešnosti reševanja nalog (U = -0,661,  p = 0,508). Iz preglednice 

(Tabela 88) je razvidno, da imajo sicer učno zmožnejši učenci nekoliko višji povprečni 

rang (73,77) kot učno šibkejši učenci (69,23). Po utrjevanju učne snovi pa je med učno 

zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci statistično pomembna razlika v točnosti 

samoocene uspešnosti reševanja nalog (U = -2,117, p = 0,034). Iz preglednice (Tabela 88) 

je razvidno, da imajo učno zmožnejši učenci višji povprečni rang (75,27) kot učno 

šibkejši učenci (61,05) in zato statistično pomembno bolj točno samoocenjujejo uspešnost 

reševanja nalog v primerjavi z učno šibkejšimi učenci.  
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Tabela 89. Pristranskost samoocen (po reševanju) glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Učno šibkejši Učno zmožnejši Učno šibkejši Učno zmožnejši 

f f % f f % f f % f f % 

Točni ocenjevalci 20 28,2  15 21,1 18 26,1 21 31,8 

Optimistični 

ocenjevalci 28 39,4 26 36,6 30 43,5 19 28,8 

Pesimistični 

ocenjevalci 1 1,4 3 4,3 0 0,0 1 1,5 

Naključni ocenjevalci 22 31,0 27 38,0 21 30,4 25 37,9 

 Skupaj 71 100,0 71 100,0 69 100,0  66 100,0 

 

Na podlagi izračunanih vrednosti KMB smo učence kategorizirali (Tabela 89) in 

ugotovili, da po obravnavi učne snovi malo manj kot tretjina učno šibkejših učencev (31,0 

%) ocenjuje uspešnost reševanja nalog naključno. Ostali učno šibkejši učenci (39,4 %) se 

v večini precenjujejo v samooceni uspešnosti reševanja nalog. Pesimistično se ocenjuje le 

1,4 % učno šibkejših učencev. Teh je pri učno zmožnejših malo večji delež (4,3 %). Med 

preostalimi učno zmožnejšimi učenci, ki imajo nizek ali povprečen KMA, jih približno 

enak delež naključno ocenjuje (38,0 %)  in podcenjuje (36,6 %) uspešnost reševanja 

nalog. Po utrjevanju učne snovi je med učno šibkejšimi učenci nekoliko večji delež 

optimističnih ocenjevalcev (43,5 %) kot med učno zmožnejšimi učenci (28,8 %). 

Pesimistično se ne ocenjuje noben učno šibkejši učenec in prav tako neznaten delež (1,5 

%) učno zmožnejših učencev. Malo manj kot tretjina učno šibkejših učencev (30,4 %) in 

malo več kot tretjina učno zmožnejših učencev (37,9 %) pa se ocenjuje naključno.   

Ugotovili smo, da se po etapi utrjevanja učne snovi učno zmožnejši učenci v 

primerjavi z učno šibkejšimi učenci ocenjujejo bolj točno. Učenci obeh skupin, ki se 

ne ocenjujejo točno, ocenjujejo svojo uspešnost reševanja nalog naključno ali pa se 

precenjujejo.  

 

Točnost samoocene (o uspešnosti reševanja nalog) in spol 

Zanimalo nas je, ali so med dečki in deklicami razlike v točnosti samoocene uspešnosti 

reševanja nalog. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 90).  

  



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

241 

 

Tabela 90. Točnost samoocene (po reševanju) glede na spol pred vpeljavo modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney  

U p 

Po obravnavi 

Dečki 
79 0,130 0,432 

 

70,43 5564,00 
-0,188 0,851 

Deklice 
62 0,132 0,430 71,73 4447,00 

Po utrjevanju 

Dečki 
73 0,069 0,477 62,42 4557,00 

-1,802 0,072 

Deklice 
62 0,223 0,455 74,56 4623,00 

Z uporabo neparametričnega Mann -Whitneyevega U testa (vrednosti spremenljivk niso 

bile normalno porazdeljene) smo ugotovili, da po obravnavi med dečki in deklicami ni 

statistično pomembne razlike (U = -0,188,  p = 0,851) v porazdelitvi točnosti samoocen 

uspešnosti reševanja nalog. Iz preglednice (Tabela 90) je razvidno, da je povprečni rang 

pri pri deklicah (71,73) le malo višji kot pri dečkih (70,63). Tudi po utrjevanju učne snovi 

med dečki in deklicami ni statistično pomembne razlike (U = -1,802, p = 0,072) v 

točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog. Povprečni rang pri deklicah (74,56) je 

nekoliko višji kot pri dečkih (62,42), kar pomeni, da deklice v primerjavi z dečki bolj 

točno ocenjujejo uspešnost reševanja nalog, vendar je razlika le blizu statistične 

pomembnosti (Tabela 90).  

Tabela 91. Pristranskost samoocen (po reševanju) glede na učno uspešnost pred vpeljavo modela 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

f f % f f % f f % f f % 

Točni ocenjevalci  15 19,0 % 15 24,2 % 15 20,5 % 20 32,3 % 

Optimistični 

ocenjevalci 33 41,8 % 23 37,1 % 38 52,1 % 14 22,6 % 

Pesimistični 

ocenjevalci 0 0,0 % 4 6,5 % 0 0,0 % 1 1,6 % 

Naključni ocenjevalci 31 39,2 % 20 32,3 % 20 27,4 % 27 43,5 % 

 Skupaj 79 100,0 % 62 100,0 % 73 100,0 % 62 100,0 % 

Na podlagi izračunanih vrednosti KMB smo naredili kategorizacijo (Tabela 91) in 

ugotovili, da po obravnavi nekoliko večji delež dečkov (41,8 %) kot deklic (37,1) 

optimistično ocenjuje svoje znanje. Med dečki nihče svojega znanja ne podcenjuje, 

medtem ko je med deklicami takšnih 6,5 %. Ostali delež dečkov (39,2 %), ki se ne 

ocenjuje točno, se ocenjuje naključno, kar pomeni, da se včasih precenjujejo, včasih 

podcenjujejo, včasih pa podajo realno samooceno. Deklic, ki se ocenjujejo naključno, je 

približno tretjina (32,3 %). Po utrjevanju malo več kot polovica dečkov (52,1 %) 

optimistično ocenjuje svoje znanje, kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo, medtem ko 

je pri deklicah takšnih le petina (22,6 %). Pesimistično samooceno uspešnosti reševanja 
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nalog podaja neznaten delež deklic (1,6 %) in noben deček. Naključno se ocenjuje malo 

več kot četrtina dečkov (27,4 %)  in precej večji delež deklic (43,5 %).   

Ugotovili smo, da med dečki in deklicami ni statistično pomembne razlike v točnosti 

samoocenjevanja uspešnosti reševanja nalog po obravnavi učne snovi. Po utrjevanju 

učne snovi je razlika blizu statistične pomembnosti in kaže na to, da se deklice 

ocenjujejo bolj točno kot dečki. Učenci obeh skupin, ki se ne ocenjujejo točno, se 

precenjujejo ali ocenjujejo naključno. Po utrjevanju se večji delež deklic kot dečkov 

ocenjuje naključno, večji delež dečkov kot deklic pa se precenjuje. 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Učenci so po tako po obravnavi kot utrjevanju učne snovi v povprečju ocenili, da so 

naloge večinoma pravilno rešili. Na podlagi analize rezultatov uspešnosti reševanja nalog, 

s katerimi smo preverjali učenčevo znanje obravnavane učne snovi, smo ugotovili, da so 

učenci v povprečju nekaj znali rešiti, nekaj pa tudi ne. Tako po obravnavi kot utrjevanju 

učne snovi se je točno (visok KMA) samoocenila približno četrtina vseh učencev, ostali 

so se ocenili manj točno. Petina učencev se je po obravnavi ocenila zelo netočno (nizek 

KMA), po utrjevanju pa je bilo takšnih četrina učencev. Približno polovica vseh učencev 

se je po obeh etapah učnega procesa samoocenila s povprečno točnostjo. Netočnost 

samoocenjevanja večine učencev lahko povežemo z učenčevim slabim poznavanjem 

kriterijev ocenjevanja nalog, kar so nam potrdili tudi rezultati raziskave. Učenci so 

namreč pri samoocenjevanju večinoma izhajali iz subjektivnih virov (subjektivni 

občutek) kriterijev in subjektivnega standarda, kar nekateri avtorji (Andrade in Valtcheva, 

2009; Boud, Lawson in Thompson, 2013; Brown in Harris, 2013; Claes in Salame, 1975; 

McDonald in Boud, 2003) navajajo kot dejavnik, ki vpliva na učenčevo podajanje 

netočnih samoocen. Prav tako pa smo iz analize učnega konteksta ugotovili, da se učenci 

pri pouku večinoma ne učijo samospremljanja pri reševanju nalog in izvedo o pravilnosti 

reševanja nalog predvsem iz povratne informacije učiteljice, v kateri jim učiteljica sporoči 

pravilnost rezultata naloge.  

Ugotovili smo tudi, da med tistimi učenci, ki se niso ocenili z visoko točnostjo, se jih je 

približno polovica precenila, preostala polovica pa se je samoocenjevala naključno, kar 

pomeni, da so se pri nekaterih nalogah precenili, pri drugih podcenili ali ocenili točno. 

Med etapama učnega procesa ni razlik v učenčevi točnosti samoocene uspešnosti 

reševanja nalog.   
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V raziskavi Wong (2016) so prišli do drugačnih rezultatov, saj se je večina singapurških 

učencev v raziskavi podcenjevala, medtem ko je delež takšnih učencev v naši raziskavi 

zelo majhen. Dobljene razlike lahko povežemo tudi z različnimi kulturnimi okolji, iz 

katerih izhajajo eni in drugi učenci.  

V samooceni uspešnosti reševanja nalog je med učenci glede na učno uspešnost 

statistično pomembna razlika po etapi utrjevanja učne snovi. Učno zmožnejši učenci so v 

primerjavi z učno šibkejšimi učenci podali bolj točne samoocene uspešnosti reševanja 

nalog. Dobljene rezultate lahko primerjamo z rezultati raziskav, ki so prav tako 

proučevale točnost samoocen uspešnosti reševanja nalog pri matematiki. Ramdass in 

Zimmerman (2008) sta ugotovila podobno, da so samoocene uspešnosti reševanja nalog 

pri učno zmožnejših učencih bolj točne kot pri učno šibkejših učencih. Učno zmožnejši 

učenci imajo že v osnovi bolje razvite metakognitivne in samoregulacijske spretnosti, ki 

so pomembne tudi pri samoocenjevanju znanja. Hkrati lahko večjo točnost 

samoocenjevanja pri učno zmožnejših učencih povežemo še s tem, da učno zmožnejši 

učenci običajno bolje razumejo obravnavano snov in imajo tako več znanja o tem, kaj se 

od njih pri posamezni nalogi pričakuje, da pokažejo.  

Med učenci glede na spol ni statistično pomembnih razlik v točnosti samoocen uspešnosti 

reševanja nalog v nobeni etapi učnega procesa. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v 

raziskavi Dupeyrat, Escribe, Huet in  Regner (2011), čeprav je bila raziskava zasnovana 

nekoliko drugače in ni neposredno primerljiva z našo.  

10.2.3 Povezanost točnosti učenčevih samoocen z 

uporabljenimi viri informacij 

V tem razdelku bomo predstavili, kako je vrsta uporabljenega vira povezana s točnostjo 

učenčevega samoocenjevanja in s tem odgovorili na naslednje raziskovalno vprašanje: 

Kako sta uporaba virov informacij in oblikovanje kriterijev povezana s točnostjo 

samoocene matematičnega znanja? 

Povezanost točnosti samoocene z virom samoocene 

Učenci so morali po posamezni etapi učnega procesa podati samooceno razumevanja 

učne snovi in pri tem samooceno utemeljiti. Iz utemeljitve smo razbrali učenčeve vire pri 

formiranju samoocene razumevanja obravnavane učne snovi. V razdelku (9.2.1.4) smo 

predstavili učenčeve vire informacij za oblikovanje samoocene razumevanja. Vire smo 

razdelili v 2 večji skupini: objektivni viri (odgovarjanje na vprašanja, učenec "gre skozi 

nalogo", neopredeljeno samopreverjanje, zaapomnitev snovi) in subjektivni viri (sledenje 

pouku, nedoločen subjektivni občutek, sklic na objektivno sposobnost otroka, sklic na 
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snov, na presojo učiteljca ali razlago učitelja). Učence smo tudi razdelili v 3 skupine 

glede na njihovo točnost samoocene razumevanja snovi (visok, povprečen, nizek KMA) 

po obravnavi/utrjevanju učne snovi. Za ugotavljanje moči povezanosti med odvisno in 

neodvisno spremenljivko smo uporabili Cramerjev V koeficient povezanosti in fi 

koeficient (2x2 tabela). 

Tabela 92. Povezanost točnosti splošne samoocene razumevanja z vrsto uporabljenega vira 

samoocenjevanja po posamezni etapi učnega procesa 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Objektivni viri Subjektivni viri Objektivni viri Subjektivni viri 

f f % f f % f f % f f % 

Nizek KMA  21 42,0 44 40,4 5 14,2 11 11,4 

Povprečen KMA 15 30,0 42 38,5 15 42,9 54 56,3 

Visok KMA 14 28,0 23 21,1 15 42,9 31 32,3 

Skupaj 50 100,0 % 109 100,0 35 100,0 96 100,0 

   ²  = 0,673, g = 2, p = 0,714  ²  = 1,857, g = 2, p = 0,395 

 

Ugotovili smo, da po obravnavi učne snovi med uporabljeno vrsto vira in točnostjo 

samoocene ni statistično pomembne povezanosti ( ²  = 0,673, g = 2, p = 0,714). Med 

uporabljenimi viri samoocene (objektivni, subjektivni) in točnostjo samoocenjevanja pri 

obravnavi obstaja šibka povezanost, ki ni statistično pomembna (V = 0,065, p = 0,714). Iz 

preglednice (Tabela 92) lahko razberemo, da je v našem vzorcu učencev imel nekoliko 

večji delež učencev, ki so pri obravnavi snovi izhajali iz objektivnih virov (in ne 

subjektivnih virov), visok KMA. Delež učencev z nizkim KMA je približno enak tako pri 

uporabi objektivnih (42,0 %) kot subjektivnih virov (40,4). Tudi pri utrjevanju učne snovi 

med uporabljeno vrsto vira in točnostjo samoocene ni statistično pomembne povezanosti 

( ²  = 1,857, g = 2, p = 0,395). Med uporabljenimi viri samoocene (objektivni, 

subjektivni) in točnostjo samoocenjevanja pri utrjevanju obstaja šibka povezanost, ki ni 

statistično pomembna (V = 0,119, p = 0,395). Iz preglednice (Tabela 92) vidimo, da so 

učenci, ki so pri utrjevanju snovi izhajali iz objektivnih virov, v največjem deležu imeli 

povprečen KMA (56,3 %), enako velja za učence, ki so izhajali iz subjektivnih virov 

(42,9 %). Delež učencev z visokim KMA je pri učencih, ki so izhajali iz objektivnih virov 

(42,9 %) nekoliko večji kot pri učencih, ki so izhajali iz subjektivnih virov (32,3 %). 

 

Ugotovili smo, da je imel nekoliko večji delež učencev, ki je uporabljal objektivne (in 

ne subjektivne) vire, visok KMA, vendar v nobeni etapi učnega procesa točnost 

učenčeve samoocene razumevanja ni statistično pomembno povezana z vrsto 

uporabljenega vira za oblikovanje samoocene. 
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Povezanost točnosti samoocene reševanja nalog z oblikovanjem kriterijev 

ocenjevanja nalog 

Poleg povezanosti točnosti samoocene z vrsto vira samoocene razumevanja nas je 

zanimalo, kako je točnost samoocenjevanja po reševanju nalog povezana z oblikovanjem 

kriterijev ocenjevanja nalog. Učenci so pri formiranju kriterijev ocenjevanja naloge 

izhajali prav tako iz različnih virov. V osnovi razlikujemo med 2 glavnima viroma 

kriterijev: učenec (subjektiven vir) in učiteljica (objektiven vir). Če je bila vir učiteljica, 

je to učencem eksplicitno povedala, sicer pa je učenec sklepal o kriterijih na osnovi 

svojega subjektivnega občutka, iz naloge, poznavanja učiteljičinega ocenjevanja, svojega 

matematičnega znanja. Ko smo proučevali vire kriterijev, smo ugotovili, da je na 

vprašanje odgovoril le majhen delež učencev, zato smo morali kategorije združiti. Zaradi 

prenizkih frekvenc statistične pomembnosti razlik nismo ugotavljali. 

 
Tabela 93. Povezanost točnosti samoocenjevanja reševanja nalog z vrsto uporabljenega vira kriterija 

ocenjevanja nalog po posamezni etapi učnega procesa 

 

Po obravnavi Po utrjevanju 

Objektivni viri Subjektivni viri Objektivni viri Subjektivni viri 

f f % f f % f f % f f % 

Nizek KMA  5 35,7 6 16,7 6 28,6 11 30,6 

Povprečen KMA 7 50,0 19 52,8 12 57,1 16 44,4 

Visok KMA 2 14,3 11 30,6 3 14,3 9 25,0 

Skupaj 14 100,0 % 36 100,0 21 100,0 36 100,0 

Iz preglednice (Tabela 93) je razvidno, da je delež učencev, ki je podajal točne 

samoocene (visok KMA) višji pri uporabi subjektivnih (30,6 %) kot objektivnih virov 

(14,3 %). Nizek KMA je imel večji delež učencev, ki je uporabil objektivni (35,7 %) in 

ne subjektivni vir (16,7 %) oblikovanja kriterijev ocenjevanja naloge. Tudi pri utrjevanju 

je bil delež učencev, ki je podajal točne samoocene (visok KMA) višji pri uporabi 

subjektivnih (25,0 %) kot objektivnih virov (14,3 %). Pri uporabi objektivnih virov je po 

utrjevanju večina učencev (57,1 %) imela povprečen KMA. Delež učencev, ki so imeli 

nizek KMA, je bil tako pri uporabi objektivnih (28,6 %) kot subjektivnih (30,6 %) virov 

približno enak. 

Ugotovili smo, da je po obeh etapah učnega procesa imel visok KMA večji delež 

učencev, ki so formirali kriterije na osnovi subjektivnih virov. Povezanosti 

formiranja kriterijev s točnostjo samoocenjevanja nismo ugotavljali zaradi nizkih 

frekvenc odgovorov na vprašanje o formiranju kriterijev. 
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Sklepne ugotovitve in komentar 

Pri oblikovanju samoocene razumevanja obravnavane učne snovi smo raziskali vire te 

samoocene ter ugotovili, da viri samoocene niso statistično pomembno povezani s 

točnostjo samoocene. Za vzorec učencev, ki je bil vključen v raziskavo, pa lahko rečemo, 

da kaže na to, da je tako pri obravnavi kot utrjevanju učne snovi večji delež učencev, ki je 

uporabljal objektivne vire, podajal bolj točne samoocene razumevanja obravnavane učne 

snovi. Tudi več avtorjev (Andrade in Valtcheva, 2009; Boud, Lawson in Thompson, 

2013; Panadero, Brown in Courtney, 2014) poudarja, da je za učenčevo točno samooceno 

znanja pomembno, da učenci poznajo pričakovanja in zahteve učiteljev (torej objektivni 

vir samoocene). Ugotovili smo že, da večina učencev ni podala točnih samoocen 

razumevanja učne snovi, prav tako tudi večina ni uporabljala objektivnih virov za 

oblikovanje samoocene. Učiteljice namreč pri uri niso jasno eksplicirale učnih ciljev, 

kriterijev ter absolutnega standarda. Učenci so pri učni uri (tako v etapi obravnave kot 

utrjevanja) tako najverjetneje izhajali iz subjektivnih virov zato, ker so jim ti bili bolj 

dostopni. Več avtorjev (Brickman in Bilman, 1977, v Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 

2010; Festinger, 1954) pravi, da v kolikor učencu absolutni standardi niso dostopni, 

učenec uporablja druge (subjektivne ali normativne) standarde, vendar pa lahko pogosto 

privedejo do napačne predstave o razumevanju obravnavane učne snovi. Učence je tako 

smiselno in potrebno med učno uro večkrat spodbujati k samooceni razumevanja, 

predvsem tudi z iskanjem "dokazov znanja" v nalogah, odgovorih na vprašanja, saj so to 

objektivni načini, s katerimi tudi ugotavljamo učenčevo stopnjo razumevanja 

obravnavane učne snovi.  

Pri oblikovanju samoocene uspešnosti reševanja naloge je pomembno, da učenec ve, kaj 

se od njega pri določeni nalogi pričakuje oz. katere elemente mora naloga vključevati. To 

lahko izve tako, da učiteljica pri uri večkrat pove, kaj se od njih pričakuje (poudarja 

ključna znanja), ali pa učenci sklepajo na osnovi svojega občutka, same naloge, ki jo 

morajo rešiti ali že obstoječih ponotranjenih kriterijev. Obravnavana geometrijska vsebina 

je bila nova in učenci, razen kriterija točnost in pravilnosti, niso mogli imeti že 

ponotranjenih vsebinskih kriterijev ocenjevanja naloge. Te bi jim na nek način morala pri 

učni uri sporočiti učiteljica (ob razlagi, reševanju nalog s poudarjanjem ključnih znanj). 

Ugotovili smo, da večina učencev ni uporabila absolutnega vira kriterijev, ampak svoj 

subjektivni občutek oz. kakor so zahteve razbrali sami iz naloge in znanja, ki ga imajo o 

obravnavani učni vsebini. Med viri kriterijev in točnostjo samoocene uspešnosti reševanja 

nalog nismo ugotavljali povezanosti, saj je na vprašanje o virih kriterijev odgovorila le 

tretjina vseh učencev. Za vzorec učencev, ki so odgovorili na vprašanje, smo ugotovili, da 

učenci, ki uporabljajo subjektivne vire kriterijev (izhajajo iz sebe) podajajo bolj točne 

samoocene. To lahko povežemo tudi s tem, da drugi vir kriterijev (t.j. učiteljica je 

povedala) pri obravnavi in utrjevanju ni bil dovolj eksplicitno izražen, da bi ga učenci 
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lahko uporabili, četudi so rekli, da jim je to povedala učiteljica. Možen razlog pa je tudi 

ta, da imajo ti učenci že ponotranjene učiteljeve absolutne kriterije. Dejavnik, ki prav tako 

vpliva na interpretacijo dobljenih rezultatov, pa je slaba odzivnost učencev na to 

vprašanje, zato zelo težko podamo kakšne bolj relevantne zaključke o povezanosti 

formiranja kriterijev s točnostjo samoocenjevanja uspešnosti reševanja nalog.  

10.2.4 Ilustrativni prikaz primerov različno razvitih 

mehanizmov samoocenjevanja pri učencih 

V drugem delu proučitve obstoječih mehanizmov samoocenjevanja bomo na osnovi 

analize opravljenih intervjujev izbrali in opisali primere učencev s slabše oz. boljše 

razvitimi mehanizmi samoocenjevanja. Namen predstavitve teh primerov je poglobiti 

razumevanje, kako so v nekem učnem kontekstu različni dejavniki (učenčeva učna 

uspešnost, odnos do matematike, razumevanje učenja in znanja matematike) povezani z 

razvitostjo učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje (prepoznavanje ciljev učne ure, 

razvitost strategij za samopreverjanje rešitev nalog, viri ciljev ter samoocen, ki jih učenci 

pri tem uporabljajo, točnost samoocen).  

Primeri učencev s slabše razvitimi mehanizmi za samoocenjevanje 

Primer 1. Učenka je pri matematiki učno manj uspešna (ocena 2), je vestna in delovna ter 

redno dela domače naloge. Pri pouku matematike je počasna in tiha. Obiskuje dopolnilni  

pouk. Pozablja postopke in zamenjuje matematične pojme. Matematike se ne uči z 

veseljem. Matematika se ji zdi dolgočasna in je nima rada. Kljub vsemu se ji zdi 

pomembna za njen uspeh v življenju in pri nadaljnjem šolanju. Snov želi dobro razumeti 

in razvijati svoje matematične spretnosti. Ne verjame, da je v reševanju matematičnih 

nalog dobra, pri pouku matematike ni sproščena in se matematike ne uči z lahkoto. Na 

vprašanja pri pouku ne odgovarja rada, prav tako ne rešuje rada težjih nalog (izzivov).  

Učenka meni, da znati matematiko pomeni, da znaš vso snov, da se veliko učiš. Pravi, da 

zna matematiko dobro, ko zna rešiti prav vse naloge in odgovoriti na kakšno učiteljičino 

vprašanje ter ko zna razložiti matematične pojme, pravila in postopke. Matematično 

znanje torej povezuje predvsem s količino naučene snovi, razumevanjem in reševanjem 

nalog. Uči se s pomočjo zvezka in učbenika, včasih ji snov razloži sestra. Uči se tako, da 

rešuje naloge. 

Učenka meni, da ob koncu učne ure večinoma ve, kaj so se učili in kaj se od nje 

pričakuje. Pri konkretni uri je razbrala en učni cilj (preostalih dveh ni navedla), t.j. da bo 

morala znati zrcaliti čez premico. To je razbrala iz zapisa razlage ućčne snovi v zvezek in 
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na tablo ter iz naslovov, ki jih je učiteljica napisala. Kaj bo treba pri uri znati izve tudi 

tako, da ji to pove učiteljica (pravi, da pravila in postopke je treba vedno znati).  

Kako dobro zna učno snov, izve tako, da reši nekaj nalog in odgovori pri pouku na 

kakšno učiteljičino vprašanje. Pri tem ji najbolj pove, kako dobro zna, njej notranji 

občutek pri reševanju in odgovarjanju na vprašanja. Njen notranji občutek pri reševanju 

nalog izhaja predvsem iz tega, koliko truda je vložila v reševanje, najmanj pa ji je 

pomemben kriterij, kako dobro rešuje naloge v primerjavi s sošolci. Pomemben 

pokazatelj tega, kako dobro zna, ji je tudi njen napredek pri reševanju nalog, to da dobro 

rešuje zelo težke naloge in ko pri pisanju pisnega preizkusa dobi dobro oceno. Zadnji vir 

samoocene je sumativen, medtem ko ostale uporablja formativno pri sprotnem 

preverjanju razumevanja uččne snovi.  

Pravilnost reševanja nalog učenka običajno preveri tako, da učiteljica pove rešitve, ji 

naloge pregleda in popravi ali ji označi napake v nalogi. Pogosto si nalogo pregleda z 

rešitvami v učbeniku ali ji jo pregleda sestra. Pri samostojnem reševanju nalog pri pouku 

včasih ve, včasih pa ne ve, ali nalogo rešuje pravilno. Če pride skozi nalogo, potem meni, 

da je nalogo pravilno rešila, najbolj pa je prepričana, da je nalogo pravilno rešila, če ji to 

pove učiteljica. 

Po uri obravnave učne snovi zrcaljenje čez premico je učenka ocenila, da večino učne 

snovi razume.  

Po obravnavi je morala učenka za posamezne naloge predvideti, kako dobro jih bo rešila. 

Predvidela je, da bi prvo nalogo večinoma znala rešiti, preostale tri pa bi nekaj znala, 

nekaj pa tudi ne. Ko je naloge reševala, nalog ni znala pravilno rešiti. Nalog, ki sta bili 

zahtevnejši (2. in 4. naloga) niti ni rešila.  

Po uri obravnave je tako učenka podala nerealno samooceno usvojenosti učne snovi. 

Učenka je svoje znanje oz. razumevanje snovi precenila. Nekoliko bolj realno oceno je 

podala pri napovedi uspešnosti reševanja nalog in oceni uspešnosti reševanja nalog, a še 

vedno je svoje znanje precenila.  

Po uri utrjevanja je učenka prav tako ocenila, da snov večinoma razume. Po utrjevanju je 

morala učenka za posamezne naloge ponovno predvideti, kako dobro jih bo rešila. Prvi 

dve nalogi je ocenila, da bi večinoma znala rešiti, zadnji dve pa bi nekaj znala, nekaj pa 

tudi ne. Pri prvi nalogi je učenka nalogo delno pravilno rešila. Ocenila se je, da je nekaj 

znala rešiti, nekaj pa tudi ne. Pri tem je podala realno samooceno uspešnosti reševanja 

naloge. Druge naloge ni znala rešiti. Tretjo nalogo je delno rešila, a narobe. Ocenila je, da 

je nekaj znala rešiti, nekaj pa tudi ne. Samoocena pravilnosti reševanja te naloge je bila 
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napačna. Zadnjo nalogo večinoma ni pravilno rešila. Samoocene za to nalogo ni podala. 

V pravilnost reševanja nalog ni prepričana, ker ji nalog ni nihče pregledal.  

Učenka je na osnovi uspešnosti reševanja nalog tudi po utrjevanju precenila svoje znanje. 

Večinoma je neuspešno rešila tudi osnovne naloge (zrcaljenje točk, pojem negibne točke, 

zrcaljenje premice čez premico, prepoznavanje lastnosti zrcaljenja). Samooceno 

pravilnosti reševanja nalog je povezala s tem, ali je pri nalogi kaj napisala/rešila, ali je 

pustila prazno, vendar pa se pravilnosti oz. nepravilnosti reševanja ni zavedala oz. si ni 

znala preveriti pravilnosti rešene naloge. Ključnih znanj pri nalogi se zaveda, saj jih je 

znala navesti, a jih ni povezala s tem, da bi jih lahko uporabila pri preverjanju pravilnosti 

rešene naloge.  

Primer 2. Učenka je pri matematiki učno manj uspešna (ocena 2). Pri pouku je klepetava, 

včasih posluša, včasih pa ne. Obiskuje dopolnilni  pouk. Matematike se ne uči z veseljem. 

Zdi se ji dolgočasna in je nima preveč rada. Matematika se ji ne zdi pomembna za njen 

uspeh v življenju in pri nadaljnjem šolanju. Ne želi si snovi dobro razumeti, prav tako 

nima posebne želje po razvijanju svojih matematičnih spretnosti. Učenka ne verjame, da 

je v reševanju matematičnih nalog dobra, pri pouku matematike ni sproščena, strah jo je 

narediti napako ali narobe odgovoriti na vprašanje. Meni, da se matematike ne uči z 

lahkoto. Na vprašanja pri pouku ne odgovarja rada, ne rešuje rada zahtevnih nalog.  

Učenka meni, da znati matematiko pomeni, da znaš dobro računati. Matematično znanje 

torej povezuje predvsem z reševanjem nalog. Uči se tako, da rešuje naloge, katere ji 

pregleda oče.  

Učenka meni, da ob koncu učne ure večinoma ve, kaj so se učili in kaj se od nje 

pričakuje. Pri konkretni uri ni znala razbrati oz. vsebinsko opredeliti tega, kaj bo treba 

znati. Rekla je, da bo treba znati vse (Učenka je rekla: Znati je treba vse, kar učiteljica 

razloži.). 

Kako dobro zna učno snov, izve tako, da reši nekaj nalog. Sklepa iz tega, kako dobro ji 

gre reševanje nalog (predvsem v primerjavi s tem, kako ji je šlo reševanje nalog pred 

tem). Torej se ocenjuje predvsem na osnovi svojega napredka. Manj pomembno pa ji je 

pri tem, kako hitro rešuje naloge ter kako dobro rešuje zelo težke naloge.  

Pravilnost reševanja nalog učenka običajno preveri tako, da spremlja reševanje nalog na 

tablo ali učiteljica pove rešitve nalog. Pri samostojnem reševanju nalog pri pouku 

običajno ne ve, ali naloge rešuje pravilno. Učenka je rekla, da je zelo težko sam preveriti 

rešitve, saj ko rešuješ nalogo, misliš, da je vse prav. Torej meni, da učenec nikoli ne ve, 

kdaj nalogo pravilno rešuje in zato vedno počaka, da rešitve povedo drugi. Tudi ko smo 
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jo vprašali o pravilnosti izbrane rešene naloge, je učenka rekla, da ne ve, ali je naloga 

pravilno rešena.  

Po obravnavi in po utrjevanju učne snovi zrcaljenje čez premico je učenka ocenila, da 

nekaj razume, nekaj pa tudi ne.  

Po obravnavi je morala učenka za posamezne naloge predvideti, kako dobro jih bo rešila. 

Predvidela je, da prve naloge ne bi znala rešiti, pri drugi in tretji nalogi bi nekaj znala 

rešiti, nekaj pa tudi ne. Četrto nalogo bi večinoma znala rešiti. Ko je naloge reševala, 

nalog ni znala pravilno rešiti. le pri drugi nalogi je pravilno odgovorila, da se krožnico 

lahko prezrcali, vendar ni podala rešitve ali utemeljitve. Učenka tako ni pravilno rešila 

niti osnovnih nalog (1. in 3. naloga).  

Po uri obravnave je tako učenka podala precej realno oceno usvojenosti učne snovi in 

napovedi uspešnosti reševanja nalog (razen za zadnjo nalogo). Učenka je pri nalogah, ki 

jih ni znala rešiti in se reševanja niti ni lotila (npr. 3. naloga) podala realno samooceno 

uspešnosti reševanja. Najbolj netočno samooceno uspešnosti reševanja je podala pri 

zadnji nalogi. Nalogo je rešila, zato je ocenila, da jo je znala rešiti popolnoma pravilno. 

Naloga je bila rešena narobe.  

Po utrjevanju je morala učenka za posamezne naloge predvideti, kako dobro jih bo rešila. 

Za prvo in drugo nalogo je ocenila, da bi ju znala popolnoma pravilno rešiti, tretje in 

četrte naloge pa ne bi znala rešiti. Učenka je le pri 1. nalogi nekaj rešila pravilno. Ocenila 

se je, da naloge ni znala pravilno rešiti. Ostale naloge je rešila napačno. Pri drugi nalogi je 

pri tem ocenila, da je nekaj znala rešiti, nekaj pa ne. Oceno je podala glede na to, kolikšen 

del naloge je rešila. Pri tretji in četrti nalogi je podala najmanj točno samooceno 

uspešnosti reševanja, saj je ocenila, da je nalogi večinoma pravilno rešila. Ko je 

napovedovala uspešnost reševanja teh dveh nalog, pa se je ocenila točno. V pravilnost 

reševanja nalog je prepričana tam, kjer je dobila "lepo" sliko, ker se je izšlo.   

Učenka je po utrjevanju podala precej točno samooceno razumevanja, a manj točno 

samooceno uspešnosti reševanja nalog pri nalogah, katerih reševanja se je lotila. 

Samooceno pravilnosti reševanja nalog je torej povezala s tem, ali je pri nalogi kaj 

napisala/rešila, ali je pustila prazno, vendar pa se pravilnosti oz. nepravilnosti reševanja ni 

zavedala oz. si ni znala preveriti pravilnosti rešene naloge. Ključnih znanj pri nalogi se 

učenka prav tako ne zaveda, saj jih ni znala navesti. Pravi, da je treba biti pozoren na vse.  
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Primeri učencev z boljše razvitimi mehanizmi za samoocenjevanje 

Primer 1. Učenec je matematično nadarjen in zelo uspešen pri matematiki (ocena 5). 

Obiskuje dodatni pouk, matematike se večinoma ne uči, saj učno snov razume že pri 

pouku. Matematiko ima rad in mu je zelo zanimiva. Še posebej mu je všeč geometrija, 

niso pa mu všeč dolgi računi in enostavne naloge. Učenec rad rešuje matematične izzive, 

matematiko se uči z lahkoto, verjame, da je v reševanju matematičnih nalog dober, pri 

pouku matematike je sproščen, vendar ne odgovarja rad na učiteljičina vprašanja. Učno 

snov želi razumeti ter razvijati svoje matematične spretnosti. Matematično znanje se mu 

zdi pomembno tako v vsakdanjem življenju kot pri nadaljnjem šolanju.  

Učenec meni, da znati matematiko pomeni, da učno snov razumeš in znaš reševati naloge. 

Kako dobro zna, mu povedo tudi ocene, ki jih dobi pri preizkusu znanja.  

Učenec pravi, da se matematiko nauči že pri pouku. Pravi, da je včasih površen in zato 

izgubi kakšno točko.  

Učenec meni, da ob koncu učne ure ve, kaj bo treba znati in kaj se od njega pričakuje. Pri 

konkretni uri je znal navesti dva učna cilja t.j. zrcaljenje čez premico in zapis predpisa 

zrcaljenja s simboli. Pri uri ni prepoznal cilja poznavanja lastnosti zrcaljenja. Kaj bo treba 

znati, učenec ugotovi predvsem iz tega, kar učiteljica napiše na tablo in vprašanj, ki jih 

zastavlja o učni snovi ob razlagi. 

Kako dobro zna učno snov, mu najbolj pove to, kako uspešen je pri reševanju nalog. Pri 

tem mu najbolj pomaga ugotoviti, kako dobro razume, da zna rešiti naloge pravilno brez 

pomoči, najmanj pa, kako dobro je reševal naloge v primerjavi z vrstniki. Kako dobro mu 

gre reševanje nalog, sklepa tudi iz tega, kako hitro reši naloge in če zna reševati tudi težke 

naloge. Pri samostojnem reševanju nalog pravi, da včasih ve, včasih pa ne ve, ali je 

naloga pravilno rešena. Pravilnosti reševanja nalog običajno ne preverja, prav tako 

običajno ne dobi povratne informacije o pravilnosti rešene domače naloge s strani 

učiteljice. Včasih pravilnost naloge preveri sam, tako da še enkrat pregleda nalogo in če 

najde napako, jo popravi.  

Učenec je ocenil, da je učno snov pri uri popolnoma razumel, tako po obravnavi kot po 

utrjevanju. Tako meni, ker je pri uri znal rešiti naloge in odgovoriti na vprašanja.  

Po obravnavi je učenec pred reševanjem nalog moral predvideti, ali bo naloge pravilno 

rešil. Ocenil je, da bo 1. in 2. nalogo pravilno rešil, 3. in 4. nalogo pa večinoma pravilno. 

Učenec je prvo nalogo rešil večinoma pravilno in podal precej točno samooceno 

uspešnosti reševanja te naloge (ocenil je, da je nalogo znal rešiti popolnoma pravilno). 

Drugo nalogo, ki je bila zahtevnejša je poskusil rešiti, vendar napačno. Pri tej nalogi je 
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podal precej netočno samooceno uspešnosti reševanja naloge, saj je ocenil, da je 

večinoma pravilno rešil, naloga pa je bila popolnoma napačno rešena. Pri tretji nalogi je 

podal točno samooceno uspešnosti reševanja naloge. Nalogo je večinoma pravilno rešil. 

Ni znal zapisati simbolnega predpisa zrcaljenja. Zadnjo nalogo je večinoma pravilno rešil, 

saj je našel eno (od dveh možnih) rešitev. Učenec je podal precej točno samooceno, saj je 

ocenil, da je nalogo popolnoma pravilno rešil.  

Učenec je po obravnavi podal zelo točne samoocene uspešnosti reševanja nalog in tudi 

precej točno splošno samooceno razumevanja učne snovi. Učenec je podal tudi precej 

točne samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog. Najmanj točno samooceno 

uspešnosti reševanja naloge je podal pri 2. nalogi (Ali se krožnica pri zrcaljenju lahko 

prezrcali sama vase?). Naloga je bila zahtevnejša in ker je učenec nalogo rešil, je menil, 

da je njegova rešitev pravilna.  

Po utrjevanju je učenec pred reševanjem nalog moral predvideti, ali bo naloge pravilno 

rešil. Ocenil je, da bo vse štiri naloge popolnoma pravilno rešil. Učenec je pri prvi nalogi 

nekaj pravilno rešil. Ocenil je, da je nalogo popolnoma pravilno rešil, zato je podal 

nekoliko manj točno samooceno uspešnosti in napovedi uspešnosti reševanja te naloge. 

Pri drugi nalogi je podal precej točno samooceno, saj je nalogo večinoma pravilno rešil 

(bil je površen in je napačno odmeril razdaljo ene točke, ostalo je naredil pravilno). 

Čeprav se učenec zaveda kriterija natančnosti, ga ni uporabil za preverjanje pravilnosti te 

naloge. Tudi 3. in 4. nalogo je večinoma pravilno rešil in tako podal točno samooceno 

uspešnosti reševanja in napovedi reševanja naloge.  

Učenec je podal po etapi utrjevanja učne snovi precej točno samooceno razumevanja, saj 

je v večini nalog pokazal, da snov razume.  

Učenec  je rekel, da je v pravilnost reševanja nalog prepričan, ker je prišel skozi naloge. 

Učenec je znal navesti nekaj ključnih znanj ocenjevanja naloge (pravilen simbolni zapis, 

pravilno označevanje), večinoma pa je navajal bolj splošne kriterije: natančnost, 

pravilnost. Rekel je, da bi pravilnost naloge zrcaljenja premice čez premico preveril tako, 

da bi s šestilom preveril pravilnost odmerjene razdalje točke zrcaljenja, preveril bi 

pravokotnost, ali je bil natančen ter ali je vse označil. Prepoznal je torej večino ključnih 

kriterijev ocenjevanja naloge.  

Primer 2. Učenka je zelo uspešna pri matematiki (ocena 5). Obiskuje dodatni pouk in 

redno opravlja domače naloge. Učenka je bolj sramežljiva, ne sodeluje rada (roke ne 

dviguje, četudi ve odgovor). Matematiko se uči z veseljem, ji je zelo zanimiva, jo ima 

rada in je zanjo eden izmed pomembnejših šolskih predmetov. Učenka rada rešuje 

matematične naloge, ki so zanjo izziv, lažje naloge ji niso zanimive. Matematiko se uči z 

lahkoto, verjame, da je v reševanju matematičnih nalog dobra, pri pouku matematike je 
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sproščena, in želi učno snov razumeti ter razvijati svoje matematične spretnosti. Strah jo 

je le pred testom, ker ni prepričana, ali se je naučila prave stvari, ali se je dovolj učila. 

Pravi, da jo je strah, če je kaj narobe prepisala s table in se potem narobe naučila. 

Učenka meni, da znati matematiko pomeni, da učno snov razume in zna reševati naloge.  

Matematiko se uči tako, da si doma učno snov še enkrat prebere, pogleda naloge iz 

učbenika. Če je bila pri pouku kakšna naloga, ki jo je narobe rešila, jo doma poskusi rešiti 

pravilno.   

Učenka misli, da ob koncu učne ure ve, kaj bo treba znati in kaj se od nje pričakuje. Pri 

konkretni uri je znala navesti dva učna cilja t.j. zrcaljenje čez premico in simbolni predpis 

zrcaljenja. Ni navedla cilja poznavanja lastnosti zrcaljenja. Kaj bo treba znati ugotavlja na 

osnovi več različnih virov: naslovov, učiteljičinih vprašanj, primerov, ki so jih naredili. 

Pravi, da jim učiteljica sporoči, kaj je pomembnejše tako, da to pobarva, večkrat pove isto 

stvar. Pri primerih učenka sama vidi, kaj je nalogam skupnega, v čem se razlikujejo.   

Kako dobro zna učno snov, ji najbolj pove to, koliko nalog je pravilno rešila. Pravi, da pri 

lažjih (osnovnih) nalogah ne sme biti skoraj nič napak (mogoče kakšna zaradi 

površnosti), pri težjih pa ni nič narobe, če so napake. Koliko napak ima, ji običajno 

sporoči učiteljica. Sama si običajno ne preverja pravilnosti rešene naloge, včasih 

zamenjajo zvezke s sošolci in drug drugemu preverijo pravilnost reševanja nalog. Pri 

samostojnem reševanju nalog običajno ve, ali nalogo rešuje pravilno. Pravilnost ji 

ponavadi sporoči učiteljica. Sama bi si preverila tako, da bi npr. pri računanju uporabila 

nasprotno računsko operacijo, še enkrat pregledala nalogo. Pri geometrijski nalogi 

zrcaljenja čez premico je znala povedati, kaj je pri nalogi pravilno, kaj manjka. Povedala 

je tudi, kako bi pravilnost naloge preverila (Učenka je rekla: Postopek je pravilen. 

Preverila bi z geotrikotnikom in s šestilom razdalje in pravokotnice, dobiti moraš enako 

sliko - enak trikotnik, ki je drugače orientiran. To preveriš, ko označiš točke. Paziti moraš 

tudi, da je vse označeno.). 

Učenka je ocenila, da je učno snov pri uri popolnoma razumela, tako po obravnavi kot po 

utrjevanju. Tako meni, ker je pri uri vse razumela ("vse mi je bilo jasno"), ker ji je snov 

lahka in si jo je hitro zapomnila. Prav tako je v mislih (pri sebi) znala odgovoriti na 

učiteljičina vprašanja. Učenka je tako uporabila svoj subjektivni občutek in iskala dokaze 

lastnega znanja (znala bi snov obnoviti, odgovoriti na vprašanje).  

Po obravnavi je učenka morala za posamezne naloge predvideti, kako dobro jih bo rešila. 

Ocenila je, da bo vse naloge rešila večinoma pravilno. Učenka je prve tri naloge rešila 

popolnoma pravilno, pri zadnji nalogi je našla le eno rešitev in jo tako rešila večinoma 

pravilno. Učenka se je v samooceni napovedi uspešnosti tako večinoma realno ocenila 
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(malo se je podcenila). Tudi pri samooceni uspešnosti reševanja se je učenka večinoma 

realno ocenila (podcenila se je za eno oceno na ocenjevalni lestvici pri treh nalogah). 

Učenka je podala zelo točno samooceno razumevanja učne snovi.  

Po utrjevanju je učenka za posamezne naloge morala predvideti, kako dobro jih bo rešila. 

Ocenila je, da bo vse naloge rešila večinoma pravilno. Učenka je tri naloge rešila 

večinoma pravilno, eno pa popolnoma pravilno. Samoocena napovedi uspešnosti 

reševanja nalog je pri učenki bila zelo natančna. Po reševanju je prav tako točno ocenila 

uspešnost reševanja nalog. Nekoliko se je podcenila le pri 2. nalogi (za eno oceno na 

ocenjevalni lestvici). Učenka je precej realno ocenila svoje znanje tudi po utrjevanju učne 

snovi, saj je rekla, da vse razume in je naloge večinoma pravilno rešila.  

Učenka je znala tudi navesti vsa ključna znanja pri nalogi zrcaljenja čez premico. O 

pravilnosti reševanja nalog je prepričana, ker je dobila "lepo" sliko, ker se je izšlo.  
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10.3  SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZVAJANJA POUČEVANJA PO 

MODELU 

Učiteljice so predlagani model za razvijanje učenčevih mehanizmov samoocenjevanja 

uporabljale pri učnih urah matematike 3 do 4 tedne (1 učni sklop geometrijskih vsebin). 

Kakovost izvajanja modela smo spremljali z opazovanjem učnih ur s pomočjo 

polstrukturiranega opazovalnega lista (Priloga 11). Povratno informacijo o izvajanju 

modela pa smo pridobili tudi z vprašalnikom za opazovalce učnih ur (Priloga 15) in 

intervjujem z učiteljicami (Priloga 9) po zaključku raziskave.  

10.3.1 Evalvacija kakovosti izvajanja modela na osnovi analize 

opazovalnih listov 

V tem razdelku bomo predstavili analizo uporabe posameznih elementov modela pri 

učiteljicah na osnovi izpolnjenih opazovalnih listov študentov, ki so ure opazovali. 

Analizirali smo 49 opazovalnih listov. V vsakem razredu (pri posamezni učiteljici) je bilo 

izpolnjenih 6 do 8 opazovalnih listov.  

Na opazovalnem listu smo beležili prisotnost posameznih elementov modela in konkretne 

primere vprašanj/odgovorov pri učnih urah, ki so vezani na te elemente.  

Opazovani elementi izvajanja modela (na osnovi opazovalnega lista) pri učni uri so bili: 

 vključitev ponovitve predznanja učencev in način ponovitve; 

 napoved učnih ciljev učne ure in način ekspliciranja učnih ciljev pri učni uri; 

 poudarjanje pomembnosti obravnavanih učnih ciljev; 

 povezovanje učnih vsebin; 

 ekspliciranje učnih ciljev in ključnih znanj pri učni uri; 

 zastavljanje posameznih vprašanj modela: 

o vprašanja, ki spodbujajo pri učencih samopreverjanje razumevanja (Ali sem 

dobro razume/-a, kaj je….? Ali sem dobro razumel/-a, kako se….? Kako vem, 

da znam (razumem)…?);  

o vprašanja, s katerimi usmerjamo učence k prepoznavanju ključnih znanj (Kaj 

moramo znati, da razumemo….? Kaj moramo znati, da lahko rešimo nalogo? 

Katero znanje moramo pri nalogi pokazati? Kaj naloga od mene zahteva? Na 

kaj moram biti pri reševanju naloge pozoren?); 

o vprašanja, ki spodbujajo pri učencih samopreverjanje pravilnosti 

reševanja/rešitev nalog (Kako lahko preverim pravilnost naloge? Kako vem, 

ali je naloga rešena pravilno? Kako sam pri sebi preverim, ali je naloga rešena 

pravilno?).
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Vključitev ponovitve predznanja učencev in način ponovitve 

Pri vseh opazovanih učnih urah so učiteljice vključile v učno uro ponovitev predznanja. 

Pri tem je največji delež učnih ur vključeval ponovitev preko frontalnega pogovora (87,8 

%). Od tega je bila polovica ur (48,8 %) takšnih, kjer je bila ponovitev le s frontalnim 

pogovorom, približno tretjina ur (30,6 %), kjer je bil vključen tudi pregled domačih 

nalog, pri posameznih urah pa je bilo vključeno tudi reševanje nalog ali pogovor v paru. 

V približno desetini (12,2 %) ur je bil narejen le pregled domače naloge. En primer 

ponovitve je vključeval tako pregled domače naloge kot tudi pogovor v paru in reševanju 

nalog.  

 

Napoved učnih ciljev učne ure in način ekspliciranja učnih ciljev pri učni uri 

 

Napoved učnih ciljev je bila izvedena v večini opazovanih učnih ur (87,8 %). Pri teh 

učnih urah so učiteljice na začetku ure eksplicitno povedale, kaj se bodo to učno uro 

naučili.  

 

Primer, kako učiteljica napove učne cilje: 

 

Danes bomo spoznali še eno simetralo – simetralo kota. 

Naučili se bomo, kaj je simetrala kota, njene lastnosti in kako jo načrtamo in označimo. 

Naučili se bomo tudi, kako s pomočjo simetrale kota načrtamo kote določenih velikosti. 

 

Tabela 94. Pogostost in načini ekspliciranja ciljev učne ure 

 
Napoved 

učnih ciljev 

Način ekspliciranja učnih ciljev 

Učiteljica 

učencem 

pove 

Naslovi, 

podnaslovi Povzetek 

Postavljanje 

vprašanj 

V 

nalogah 

Učiteljica A 
f 5 5 3 3 7 7 

f % 71,4 71,4 42,9 42,9 100,0 100,0 

Učiteljica B 
f 2 2 4 4 6 4 

f % 33,3 33,3 66,7 66,7 100,0 66,7 

Učiteljica C 
f 8 8 7 5 6 3 

f % 100,0 100,0 87,5 62,5 75,0 37,5 

Učiteljica D 
f 8 8 7 2 7 5 

f % 100,0 100,0 87,5 25,0 87,5 62,5 

Učiteljica E 
f 6 6 5 1 4 6 

f % 100,0 100,0 83,3 16,7 66,7 100,0 

Učiteljica F 
f 7 7 6 4 4 5 

f % 100,0 100,0 85,7 57,1 57,1 71,4 

Učiteljica G 
f 7 7 6 4 6 7 

f % 100,0 100,0 85,7 57,1 85,7 100,0 

Skupaj 
f 43 43 38 23 40 37 

f % 87,8 87,8 77,6 46,9 81,6 75,5 
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Iz preglednice (Tabela 94) je tudi razvidno, da je 5 učiteljic (od 7) napovedalo cilje učne 

ure pri vsaki opazovani učni uri. Pri eni izmed učiteljic v večini opazovanih ur ni bilo 

jasnega ekspliciranja učnih ciljev na začetku ure, ampak jih je učiteljica poudarjala 

predvsem z zastavljanjem vprašanj učencem (npr. Kaj je središčna somernost?Kako 

zrcalimo lik čez točko?), občasno pa tudi z zapisom naslovov, povzetkom na koncu učne 

ure (npr. Danes smo se naučili, kaj je središčna somernost, kateri liki so središčno 

somerni in kateri ne, kako določimo središčno somernost likom.) in v nalogah (npr. Nariši 

središčno someren lik.) Povzetek na koncu učne ure je bil najredkeje uporabljen način 

ekspliciranja učnih ciljev.  

 

Pogostost ekpliciranja učnih ciljev in ključnih znanj pri učni uri 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto so učiteljice pri uri esplicirale učne cilje in ključna 

znanja. Rezultati so predstavljeni v preglednici (Tabela 95, Tabela 96). 

 

Tabela 95. Pogostost ekspliciranja učnih ciljev pri opazovanih učnih urah 

Učiteljica 

N 

(opazovanih 

ur) N M SD Min Max 

A 7 58 8,286 1,704 6 11 

B 6 32 5,333 1,966 3 7 

C 8 60 7,500 2,619 3 11 

D 8 40 5,000 1,309 3 7 

E 6 42 7,000 2,098 5 10 

F 13 29 4,143 1,215 3 6 

G 9 46 6,571 2,225 4 9 

Skupaj 49 307 6,265 2,289 3 11 

 

Iz preglednice (Tabela 95) je razvidno, da so učiteljice v povprečju ekplicirale cilje učne 

ure od približno 4-krat do 8-krat na učno uro. V eni sami učni uri so učiteljice eksplicirale 

cilje najmanj 3-krat in največ 11-krat na različne načine, ki smo jih predstavili (učiteljica 

učencem pove, zapiše naslove, naredi povzetek na koncu ure, eksplicira učni cilj v 

vprašanju ali nalogi).  

 

Pri obravnavi učne snovi in v nalogah učiteljice med uro tudi poudarjajo, katera so 

ključna znanja, ki jih mora učenec pokazati pri doseganju posameznega učnega cilja.  
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Tabela 96. Pogostost poudarjanja ključnih znanj med obravnavo in pri reševanju nalog 

Učiteljica 

N 

(opazovanih 

ur) N M SD Min Max 

A 7 37 5,286 1,704 1 13 

B 6 39 6,500 1,966 3 10 

C 8 65 8,125 2,619 5 11 

D 8 53 6,625 1,309 4 11 

E 6 27 4,500 2,098 3 8 

F 13 32 4,571 1,215 3 6 

G 9 53 7,571 2,225 5 14 

Skupaj 49 306 6,245 2,289 1 14 

 

Iz preglednice (Tabela 96)  je razvidno, da so učiteljice pri opazovanih učnih urah v 

povprečju poudarjale ključna znanja 6 - krat na učno uro. Razpon pogostosti poudarjanja 

ključnih znanj med uro je bil od 1 do 14 v eni sami učni uri.  

Poudarjanje pomembnosti obravnavanih učnih ciljev in povezovanje učnih vsebin 

 

Eden izmed elementov modela, ki smo ga vpeljali, je bil tudi poudarjanje pomembnosti 

obravnavanih učnih ciljev in povezovanje učnih vsebin. Učiteljice so učencem poudarjale 

pomembnost obravnavanih učnih ciljev v približno tretjini (34,7 %) opazovanih ur.  

 

Primeri, kako učiteljice poudarjajo pomembnost obravnavanih učnih ciljev: 

 

Zakaj nam bo to znanje koristilo (osna in središčna somernost)? Recimo pri izdelavi 

okraskov, snežink. Učiteljica tudi pokaže dva primera izdelanih snežink iz papirja. 

 

Pri uri obravnave načrtovanja kotov s šestilom in ravnilom. To znanje je pomembno, saj 

ga bomo potrebovali še pri načrtovanju trikotnikov in tudi kdaj kasneje. 

 

Tabela 97. Število opazovanih ur poudarjanja pomembnosti učnih ciljev  

Učiteljica A B C D E F G Skupaj 

f 2 2 0 4 4 1 4 17 

f % 28,6 33,3 0,0 50,0 66,7 14,3 57,1 34,7 

 

Iz preglednice (Tabela 97) je razvidno, da so med učiteljicami bile razlike v vključevanju 

tega elementa modela, saj so nekatere ta element vključile vsaj v polovici opazovanih 

učnih ur, nekatere pa nikoli ali pa manj kot v polovici učnih ur.  Pomembnost učnih ciljev 

so poudarjale z njihovo uporabnostjo v vsakdanjem življenju ali pri matematičnih učnih 

vsebinah, ki se jih bodo učili še kasneje. 
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Tabela 98. Pogostost povezovanja učne snovi pri opazovanih urah 

Učiteljica 

N 

(opazovanih 

ur) N M SD Min Max 

A 7 6 0,857 1,215 0 3 

B 6 4 0,667 0,816 0 2 

C 8 11 1,375 1,408 0 4 

D 8 6 0,750 1,165 0 3 

E 6 13 2,167 2,229 0 5 

F 13 9 1,286 0,951 0 3 

G 9 23 3,286 1,704 2 7 

Skupaj 49 72 1,469 1,582 0 7 

 

Iz preglednice (Tabela 98) je razvidno, da so učiteljice učno snov povezovale s 

predhodnimi matematičnimi vsebinami ali vsebinami, ki se jih bodo učenci kasneje učili, 

v povprečju 1,5-krat v vseh izvedenih urah. Pri tem so učiteljice izvedle kakšno uro, ko 

znanj niso nič povezovale in kakšno uro, ko so znanja povezovale od 2-krat do 7-krat v 

eni sami učni uri. Le ena izmed učiteljic je povezovala matematična znanja v vsaki učni 

uri. 

Primeri, kako so učiteljice povezovale matematična znanja: 

To kar že vemo o simetrali daljice, nam bo pomagalo pri simetrali kota. 

Kaj že vemo o vrstah kotov, da bi lahko poimenovali trikotnike? 

Ali pri zrcaljenju čez točko veljajo enake lastnosti kot pri zrcaljenju čez premico? 

 

Pogostost zastavljanja posameznih vprašanj modela za razvijanje mehanizmov 

samoocenjevanja pri učencih 

 

Vprašanja, ki spodbujajo pri učencih samopreverjanje razumevanja 

 

Učiteljice so pri učencih spodbujale samopreverjanje razumevanja z vprašanji: Ali sem 

dobro razume/-a, kaj je….?(V1) Ali sem dobro razumel/-a, kako se….?(V2) Kako vem, da 

znam (razumem)…?(V3). V prilogi (Priloga 13) so podani točni rezultati povprečnega 

števila navajanja tovrstnih vprašanj za posamezne učiteljice in skupaj. Posebej smo podali 

rezultate povprečnega števila navajanja vprašanj skozi čas izvajanja poučevanja po 

modelu (Priloga 14). 
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Primeri vprašanj za spodbujanje samopreverjanja razumevanja pojmov in postopkov: 

 

V1 - Samopreverjanje razumevanja pojmov 

Ali razumemo, kaj je simetrala? 

Ali razumemo, kaj je trikotnik? Lik, geometrijski lik, ima tri kote… 

Ali sem dobro razumela, kaj je sovršni kot? 

V2 -  Samopreverjanje razumevanja postopkov 

Ali razumete, kako točko (daljico, premico…) zrcalimo čez premico? 

Ali sem dobro razumela, kako se nariše kot 60°? 

V3 - Utemeljevanje razumevanja postopkov in pojmov 

Kako veš, da si razumel, kaj je simetrala kota? Bi znal povedati, kaj simetrala kota je? Bi 

jo znal narisati? 

Kako vemo, da nam je učenka pravilno razložila?Je uporabila pravilne izraze? Bi po 

njeni razlagi znali narisati sokot? 

 

Graf 3. Povprečno število vprašanj za spodbujanje samopreverjanja razumevanja pri posameznih učiteljicah 

 

 

Iz grafikona (Graf 3) je razvidno, da so učiteljice v povprečju večkrat spodbujale 

samopreverjanje razumevanja postopkov kot pojmov. Pri samopreverjanju razumevanja 

postopkov in pojmov so nato učence v povprečju malo manj kot enkrat v učni uri (M = 

0,90, SD = 1,10) vprašale, kako vedo, da znajo oz. razumejo nek pojem ali postopek. Iz 

grafikona (Graf 3) je tudi razvidno, da so med učiteljicami precejšnje razlike v 

povprečnem številu zastavljanja vprašanj, s katerimi spodbujajo pri učencih 

samopreverjanje razumevanja.  
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Graf 4. Povprečno število vprašanj za spodbujanje samopreverjanja razumevanja skozi čas uporabe modela 

 

 

Na grafikonu (Graf 4) smo prikazali, kako se je povprečno število zastavljanja vprašanj 

spreminjalo skozi čas (s H1 je označena 1. opazovana ura, s H8 zadnja opazovana ura pri 

vseh učiteljicah skupaj). Zastavljanje vseh treh vprašanj je bilo v povprečju nekoliko višje 

v začetnih urah, nato je malo upadalo in spet naraščalo. 

 

Vprašanja, s katerimi usmerjamo učence k prepoznavanju ključnih znanj pri 

posameznih učnih ciljih 

 

Učiteljice so pri učencih spodbujale prepoznavanje ključnih znanj z vprašanji: Kaj 

moramo znati, da razumemo….? (V4) Kaj moramo znati, da lahko rešimo nalogo? 

Katero znanje moramo pri nalogi pokazati? Kaj naloga od mene zahteva? Na kaj moram 

biti pri reševanju naloge pozoren? (V5). V preglednici (Priloga 13) so podana števila 

navajanj tovrstnih vprašanj za posamezne učiteljice in skupaj. Posebej smo v preglednici 

(Priloga 14) podali rezultate povprečnega števila navajanja vprašanj skozi čas izvajanja 

poučevanja po modelu. 

 

Primeri vprašanj za prepoznavanje ključnih znanj pri posameznih učnih ciljih: 

V4 - poudarjanje ključnih znanj pri razumevanju pojmov: 

 

Kaj moramo znati, da razumemo, kaj je simetrala? 

Kaj moram vedeti, da lahko povem, ali je trikotnik pravokoten, ostrokoten, topokoten? 

Velikosti kotov. 

Kaj vse morate znati pri opisu trikotnika? 
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V5 - poudarjanje ključnih znanj pri reševanju nalog: 

 

Kaj moram znati, da vem, kako rešiti nalogo? Narisati pravokotnico, označiti nožišče, 

odmeriti dolžino 

Kaj moramo znati, da lahko prezrcalimo točko čez točko?  

Kaj si zanimivega ugotovila, na kaj moraš biti pri tej nalogi pozorna? 

 

 

Graf 5. Povprečno število vprašanj za spodbujanje prepoznavanja ključnih znanj pri posameznih učiteljicah 

. 

 

Iz grafikona (Graf 5) je razvidno, da je povprečno število vprašanj, s katerimi so učiteljice 

spodbujale prepoznavanje ključnih znanj za razumevanje posameznih pojmov (V4), pri 

učiteljicah zelo različno. Podobno velja za poudarjanje kjučnih znanj pri nalogah (V5). V 

povprečju je večina učiteljic bolj poudarjala ključna znanja pri nalogah, izjema sta 

učiteljici D in G. Nasploh pa so učiteljice zastavljavljale večkrat vprašanja za 

prepoznavanje ključnih znanj ob reševanju nalog kot ob preverjanju razumevanja pojmov.  
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Graf 6. Povprečno število vprašanj za spodbujanje prepoznavanja ključnih znanj skozi čas uporabe modela 

 
 

Iz grafikona (Graf 6) opazimo, da je povprečno število vprašanj, s katerimi so učiteljice 

spodbujale prepoznavanje ključnih znanj pri razumevanju pojmov, iz prve v drugo učno 

uro narastlo, potem je upadalo in proti koncu ponovno začelo naraščati. Zastavljanje 

vprašanj za poudarjanje ključnih znanj pri nalogah je iz prve do tretje učne ure upadalo, 

nato pa ponovno naraščalo.  

 

Vprašanja, ki spodbujajo pri učencih samopreverjanje pravilnosti reševanja/rešitev 

nalog 

 

Učiteljice so pri učencih spodbujale preverjanje pravilnosti reševanja nalog ali odgovorov 

z vprašanji: Ali je naloga rešena pravilno? Ali je odgovor pravilen? (V6) Kako lahko 

preverim pravilnost naloge? Kako vem, ali je naloga rešena pravilno? Kako sam pri sebi 

preverim, ali je naloga rešena pravilno? (V7). V preglednici (Priloga 13) so podana 

števila navajanj tovrstnih vprašanj za posamezne učiteljice in skupaj. Posebej smo podali 

rezultate povprečnega števila navajanja vprašanj skozi čas izvajanja poučevanja po 

modelu (Priloga 14). 

 

Primeri vprašanj za spodbujanje samopreverjanja pravilnosti reševanja nalog: 

V6 - pravilnost reševanja nalog: 

Ali je odgovor res pravilen (β=120°)? 

Ali sem pravilno narisal simetralo daljice? 

Ali se ti zdi, da si nalogo prav rešila?  
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V7 - samopreverjanje pravilnosti reševanja nalog: 

V paru si poglejta sliko, če je pravilno narisana in sošolca vprašaj, če je res pravilno in 

zakaj. 

Kako si sama sebe preverila, da si nalogo rešila pravilno? Preverila sem potek, ki smo ga 

zapisali pri pouku in potem še v rešitve. Kako bi še lahko? Izmerila bi razdalji in bi 

morali biti enaki. 

Kako veš, da je naloga rešena pravilno? Preverim, ali simetrala daljico razpolavlja, tako 

da izmerim dolžine, preverim, če se daljica in simetrala sekata pod pravimo kotom.  

 

Graf 7. Povprečno število vprašanj za spodbujanje samopreverjanja pravilnosti reševanja nalog pri 

posameznih učiteljicah 

- 

 

Iz grafikona (Graf 7) je razvidno, da so učiteljice nasploh manjkrat zastavile vprašanje, ali 

je naloga pravilno rešena, in so večkrat učence kar vprašale, kako bi preverili pravilnost 

rešene naloge. Med učiteljicami so precejšnje razlike v povprečnem številu zastavljanja 

vprašanj za samopreverjanje pravilnosti reševanja nalog. Nekatere učiteljice so 

spodbudile učence k samopreverjanju približno  1 do 2 - krat v učni uri, druge pa celo 4-

krat do 5-krat v eni učni uri. Natančni podatki so prikazani v prilogi (Priloga 13).  
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Graf 8. Povprečno število vprašanj za spodbujanje samopreverjanja pravilnosti reševanja nalog skozi čas 

uporabe modela 

 

 

Iz grafikona (Graf 8) je razvidno, da so učiteljice v povprečju največkrat učence vprašale, 

ali je naloga pravilno rešena v 4. opazovani uri, nato so to vprašanje v povprečju manjkrat 

zastavile. Povprečno število vprašanj, s katerim so učiteljice spodbudile pri učencih 

samopreverjanje pravilnosti reševanja naloge, je iz prve v drugo opazovano uro narastlo, 

nato precej upadlo in potem postopoma ponovno narastlo.  

 
Graf 9. Primerjava povprečnega števila zastavljenih vprašanj posameznih tipov po učiteljicah 

 

 

Primerjava pogostosti zastavljanja vprašanj po posameznih tipih vprašanj (vprašanja za 

samopreverjanje razumevanja, poudarjanje ključnih znanj in samopreverjanje pravilnosti 
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reševanja nalog) je prikazana v grafikonu (Graf 9). Iz grafikona (Graf 9) je razvidno, da 

so učiteljice v povprečju zastavila največ vprašanj, ki pri učencih spodbujajo 

prepoznavanje ključnih znanj (M = 3,07 , SD = 2,26), nekoliko manj vprašanj za 

samopreverjanje reševanja nalog (M = 2,66, SD = 2,03 ) in precej manj vprašanj za 

samopreverjanje razumevanja (M = 0,84 , SD = 1,18).  

 

Graf 10. Primerjava povprečnega števila zastavljanja vprašanj po posameznih vsebinskih sklopih skozi čas 

uporabe modela 

. 

Iz grafikona (Graf 10) je razvidno, da je povprečno število vprašanj za samopreverjanje 

raumevanja iz prve v drugo učno uro narastlo, nato pa je postopno upadalo. Povprečno 

število vprašanj, s katerimi so učiteljice poudarjale ključna znanja, je iz prve do tretje 

učne ure upadalo, nato pa je postopno naraščalo. Povprečno število vprašanj za 

samopreverjanje pravilnosti reševanja nalog je skozi čas uporabe modela izmenično 

naraščalo in upadalo. 

 

10.3.2 Evalvacija kakovosti izvajanja modela na osnovi 

zaznanih sprememb pouka z vidika učencev 

Zanimalo nas je tudi, ali so učenci zaznali kakšne spremembe v poteku pouka matematike 

v času poučevanja po modelu, zato smo jih vprašali podobno kot pred vpeljavo modela, 

kako pogosto se je pri pouku matematike v času raziskave zgodilo, da je učiteljica....Pri 

tem smo navedli enake trditve kot pred vpeljavo modela - trditve se navezujejo na 

elemente formativnega preverjanja oz. razvijanja samoocenjevanja pri učencih. Prav tako 

nas je zanimo, ali so zaznali spremembe v načinih preverjanja pravilnosti reševanja nalog 

in kako močno jim ti načini pomagajo pri ugotavljanju pravilnosti reševanja nalog. 
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10.3.2.1 Učenčevo zaznavanje elementov formativnega preverjanja (samoocenjevanja) 

v času poučevanja po modelu 

Učence smo po zaključenem poučevanju z uporabo modela za izbrani matematični 

vsebinski sklop vprašali, kako so v zadnjem mesecu zaznavali pouk matematike v smislu 

vključitve elementov formativnega preverjanja (samoocenjevanja) v pouk matematike. 

Navedli smo jim nekaj trditev, za katere so morali na 4 - stopenjski ocenjevalni lestvici (1 

- nikoli, 4 - pogosto) oceniti pogostost navedenih elementov pri pouku matematike.  

Tabela 99. Primerjava učenčevih zaznavah o pogostosti vključitve elementov formativnega preverjanja 

(samoocenjevanja) v pouk matematike pred in po vpeljavi modela 

Med obravnavo in 

utrjevanjem učne snovi…. 
Čas  

N M SD 

Parni t-preizkus 

t P 

...vas učiteljica spodbuja, da 

sami sebi pregledate rešene 

naloge. 

Pred vpeljavo 

modela 118 2,992 1,008 -2,005 0,047 

Po vpeljavi modela 3,186 0,951 

...učiteljica povzame, kaj ste 

se pri uri naučili. 

Pred vpeljavo 

modela 118 2,941 0,899 -2,315 0,022 

Po vpeljavi modela 3,169 0,830 

...vas učiteljica spodbuja, da 

pravilnost rešitev nalog 

preverite z rešitvami v 

učbeniku. 

Pred vpeljavo 

modela 
112 

2,732 0,977 
2,221 0,028 

Po vpeljavi modela 
2,527 0,968 

...učiteljica spremlja, kakšno 

je tvoje znanje in znanje 

sošolcev. 

Pred vpeljavo 

modela 114 3,228 0,799 3,636 0,000 

Po vpeljavi modela 2,877 0,913 

...vas učiteljica pri uri ne 

vpraša le, ali snov znate, 

ampak tudi, kako veste, da 

jo znate. 

Pred vpeljavo 

modela 
113 

2,575 0,904 
-3,543 0,001 

Po vpeljavi modela 
2,965 0,981 

 

V preglednici (Tabela 99) smo podali trditve o pouku matematike, za katere smo 

ugotovili statistično pomembne razlike glede na učenčevo zaznavanje pouka matematike 

pred in po vpeljavi modela. Učenci so po vpeljavi modela (M = 3,186, SD = 0,951) 

ocenili, da jih učiteljica pogosteje kot pred vpeljavo modela (M = 2,992, SD = 1,008) 

spodbuja, da sami sebi pregledajo rešene naloge. Učenci so ocenili, da jih učiteljica po 

vpeljavi modela (M = 2,527, SD = 0,968) redkeje spodbuja k pregledu nalog z rešitvami v 

učbeniku kot pred vpeljavo modela (M = 2,732, SD = 0,977). Učenci so tudi zaznali, da je 

učiteljica v času poučevanja po modelu (M = 3,169, SD = 0,830) pogosteje povzela, kaj 

so se pri uri naučili, kot pred vpeljavo modela (M = 2,941, SD = 0,899). Učiteljica je tudi 

po vpeljavi modela (M = 2,965, SD = 0,981) pogosteje kot pred vpeljavo modela (M = 

2,575, SD = 0,904) vprašala, ne le, ali snov znajo, ampak tudi, kako vedo, da jo znajo. 

Učenci so ocenili, da je učiteljica med vpeljavo modela (M = 2,877, SD = 0,913) redkeje 

spremljala njihovo znanje kot pred vpeljavo modela (M = 3,228, SD = 0,799). Za 

nekatere druge elemente, ki so jih s poučevanjem po modelu učiteljice tudi vključevale v 
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pouk, učenci niso zaznali sprememb v pouku: z učiteljico se pogovorimo, kaj naloga od 

nas zahteva, učiteljica nas vpraša, kaj o tej snovi že vemo, učiteljica nas vpraša, ali snov 

razumemo, učiteljica nas spodbuja, da sami ugotovimo, kaj že znamo in česa ne znamo, 

jim učiteljica sporoči, kaj že znajo in kako naj se naučijo, česar še ne znajo.  

10.3.2.2 Spremembe pri pouku v načinih preverjanja pravilnosti reševanja nalog 

Učence smo tudi po vpeljavi modela vprašali, kako so pri pouku pri samostojnem 

reševanju nalog izvedeli, ali so nalogo pravilno rešili. Z modelom smo želeli pri učencih 

spodbuditi, da se naučijo sami preverjati pravilnost reševanja nalog in postanejo manj 

odvisni od učiteljice (zunanjega vira). Prav tako nas je zanimalo, ali so pri učencih nastale 

spremembe v načinih preverjanja glede na to, kako močno jim ti načini pomagajo pri tem, 

da vedo, ali so nalogo pravilno rešili.  

Tabela 100. Primerjava učenčevih zaznavah pogostosti posameznih načinov preverjanja pravilnosti 

reševanja nalog pred in po vpeljavi modela 

Pravilnost reševanja nalog 

sem preveril tako, da... Čas N M SD 

Parni t-preizkus 

t p 

 ...mi je učiteljica pregledala 

naloge in označila napake v 

nalogah. 

Pred vpeljavo 

modela 113 2,571 0,916 4,034 0,000 

Po vpeljavi modela 2,188 0,836 

...mi je učiteljica pregledala 

naloge in popravila napake v 

nalogah. 

Pred vpeljavo 

modela 112 2,292 0,971 3,790 0,000 

Po vpeljavi modela 1,931 0,809 

...mi je učiteljica označila 

naloge, v katerih so napake. 

Pred vpeljavo 

modela 111 2,363 1,022 2,825 0,006 

Po vpeljavi modela 2,051 0,808 

...sem se sam preveri s tem, 

da sem reši nalogo ponovno 

oz. si jo pregledal. 

Pred vpeljavo 

modela 109 2,899 0,921 -2,825 0,006 

Po vpeljavi modela 3,171 0,860 

...nam je učiteljica 

točkovala/ocenila naloge. 

Pred vpeljavo 

modela 110 1,962 1,082 3,993 0,000 

Po vpeljavi modela 1,603 0,791 

...mi učiteljica pregledala 

naloge in povedala/napisala, 

česa pri nalogi še ne znam. 

Pred vpeljavo 

modela 110 2,253 0,991 2,686 0,000 

Po vpeljavi modela 1,951 0,878 

 

V preglednici (Tabela 100) so predstavljeni načini preverjanja pravilnosti reševanja 

nalog, za katere se ocene o pogostosti uporabe po vpeljavi modela statistično pomembno 

razlikujejo v primerjavi z uporabo pred vpeljavo modela. Iz preglednice (Tabela 100) je 

razvidno, da učenci po vpeljavi modela (M = 3,171, SD = 0,860) pogosteje sami preverijo 

pravilnost rešene nalogo, tako da si jo pregledajo, kot pred vpeljavo modela (M = 2,899, 

SD = 0,921). V času vpeljave modela se je statistično pomembno zmanjšala pogostost 

uporabe nekaterih drugih načinov, pri katerih je vir povratne informacije o pravilnosti 

rešene naloge zunanji (učiteljica). Učenci so tudi med vpeljavo modela še vedno kot vir 
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pogosto uporabljali učiteljico, ki rešitve poroča (M = 3,127, SD = 0,889). Pred vpeljavo 

modela je bil to najpogosteje uporabljen način preverjanja pravilnosti rešitev nalog (M = 

3,218, SD = 0,902). Pred in po vpeljavi modela ni razlik v nekaterih načinih preverjanja 

reševanja naloge: rešitve nalog preverim tako, da pogledam rešitve v učbeniku, rešitve 

nalog primerjam s sošolci, učiteljica nam pove rešitve nalog, sam vprašam učiteljico, ali 

sem nalogo pravilno rešil. 

 

Pri učencih je statistično pomembna razlika (t = 2,050, g = 109, p = 0,043) v oceni tega, 

koliko jim pomaga pri ugotavljanju pravilnosti rešenih nalog, če si nalogo preverijo z 

rešitvami. Učenci so po vpeljavi modela ocenili, da jim to, da si nalogo preverijo z 

rešitvami (M = 2,501, SD = 0,962), manj pomaga, kot jim je pomagalo pred vpeljavo 

modela (M = 2,753, SD = 0,910).  Učenci so po vpeljavi modela tudi ocenili, da jim bolj 

kot pregled z rešitvami pomaga, da si naloge preverijo sami, tako da si nalogo še enkrat 

pregledajo (M = 2,862, SD = 0,961). Razlika je statistično pomembna (t = -4,151, p = 

0,000).  

 

10.3.3 Evalvacija kakovosti izvajanja modela na osnovi mnenja 

opazovalcev učnih ur in učiteljic 

Študente, ki so opazovali učne ure, smo na koncu raziskave prosili, da nam izpolnijo 

kratek vprašalnik, v katerem smo jih vprašali, kako so zaznavali spremembe v spretnosti 

uporabe modela pri učiteljici in katere elemente je učiteljica najtežje/najlažje vpeljevala v 

pouk. Podobno smo vprašali tudi učiteljice v intervjuju po izvedbi modela.  

 

V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve evalvacije kakovosti izvajanja modela po 

mnenju študentov opazovalcev učnih ur in učiteljic, ki so model izvajale.  

 

UČITELJICA A 

Študent A na osnovi opazovanja učnih ur meni, da ni bilo pri učiteljici posebnega 

napredka v uporabi modela. Zdi se mu, da je učiteljica uporabljala enkrat bolj ene 

elemente, drugič bolj druge elemente modela, v nobeni uri pa ni vključila večino vseh 

elementov. Učiteljica je imela najmanj težav z ekcpliciranjem učnih ciljev in ključnih 

znanj, zelo malokrat pa je bila pri uri poudarjena pomembnost obravnavane učne vsebine. 

Na osnovi opazovanja učnih ur študent meni, da je učiteljica najlažje vključevala 

vprašanja za spodbujanje samopreverjanja reševanja nalog in vprašanja za poudarjanje 

ključnih znanj, manj pa vprašanja za samopreverjanje razumevanja. Predvsem je kot 

težavo pri izvajanju modela izpostavil, da je bilo pri opazovanih urah premalo 
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dvosmernega toka komuniciranja ob zastavljanju tovrstnih vprašanj. Torej, da bi učenci 

nanje odgovarjali in na to dobili povratno informacijo učiteljice.  

Učiteljica A je v pogovou izpostavila, da ji je bilo na začetku težko zastavljati tovrstna 

vprašanja, saj jih ni navajana. Med uporabo modela se ji zdi, da je največ sama pridobila 

ravno pri vodenju pogovora z učenci in temu, da se je naučila, da ni vedno treba, da 

učitelj vse pove učencem, da lahko učenci tudi sami npr. ugotovijo, ali so nalogo pravilno 

rešili, kako se pri tem lahko preverijo. Meni pa, da bi za popolno usvojitev modela 

poučevanja potrebovala precej več časa.  

UČITELJICA B 

Študent B na osnovi opazovanja učnih ur meni, da je učiteljica večino elementov modela 

usvojila od 5. opazovane učne ure dalje. Največ težav je zaznal pri smiselnosti umestitve 

vprašanj samopreverjanja razumevanja v pouk. Na osnovi opazovanih učnih ur študent 

meni, da je bilo učiteljici najlažji element modela ekspliciranje ciljev učne ure, vendar ne 

na način, da bi to učencem neposredno povedala, ampak preko vprašanj, nalog in 

naslovov, občasno tudi povzetka na koncu ure. Učiteljica je najbolj usvojila vključevanje 

vprašanj za poudarjanje ključnih znanj, manj pa za samopreverjanje razumevanja in 

reševanja nalog.  

Učiteljica B pravi, da ji je bilo najlažje učencem eksplicirati cilje učne ure, težje pa 

zastavljati vprašanja. V začetih urah jih je morala še večkrat pogledati, kasneje je bilo 

lažje. Najtežje ji je bilo samopreverjanje ob koncu (kaj smo se naučili in kako bi pokazal, 

da to znaš). Učiteljica B meni, da je model koristil njenemu profesionalnemu razvoju 

nasploh, ni pa eksplicirala natančno, kje ji je najbolj pomagal.  

UČITELJICA C 

Študent C na osnovi opazovanja učnih ur meni, da se je učiteljica že od vsega začetka 

zelo dobro vživela v sam model poučevanja. Zelo dobro je učencem ekplicirala učne cilje 

in ključna znanja. Vprašanja je pogosteje zastavljala pri utrjevanju kot med samo 

obravnavo učne snovi. Učiteljica je precej malo oz. sploh ni poudarjala pomembnosti 

učnih vsebin, jih je pa med seboj povezovala. Zastavljala je vsa vprašanja, najmanj je bilo 

vprašanj za samopreverjanje razumevanja, največ za poudarjanje ključnih znanj.  

Učiteljica C pravi, da se je v model ni bilo težko vživeti, saj je nekaj elementov modela 

(predvsem ekpliciranje učnih ciljev in poudarjanje ključnih znanj) vključevala v pouk že 

prej. Najtežje ji je bilo, ko je morala premisliti, kdaj je primerno, da katero vprašanje 

zastavi. Na začetku je tudi imela občutek, da bodo vprašanja vzela precej dodatnega časa 
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in bo časovno za uro obravnave to težko dodati v samo učno uro. Meni, da je z uporabo 

tega modela svoje poučevanje še nekoliko nadgradila.  

UČITELJICA D 

Študent D na osnovi opazovanja učnih ur meni, da je učiteljica v prvih učnih urah 

predvsem usvojilo ekspliciranje učnih ciljev in poudarjanje ključnih znanj, nekoliko manj 

pa zastavljanje ostalih vprašanj. Po približno 3. opazovnai učni uri pa je učiteljica usvojila 

vse elemente modela in jih vključevala v pouk. Predvsem v zadnjih opazovanih učnih 

urah je bil velik poudarek na vprašanjih, ki spodbujajo učence k samopreverjanju rešitev 

nalog.  

Učiteljica D pravi, da ji je bilo najlažje napovedovanje učnih ciljev in povzemanje učnih 

ciljev na koncu učne ure. Večkrat ji je bilo težko učno snov povezati z vsakdanjim 

življenjem in na ta način poudariti njeno pomembnost. Pri zastavljanju vprašanj ji je bilo 

najtežje premisliti, kdaj katero vprašanje smiselno vključiti in kako, kakšne odgovore naj 

pričakuje. Predvsem so ji bila zahtevna vprašanja za samopreverjanje razumevanja npr. 

kako veš, da razumeš. V modelu je najbolj ponotranjila in se ji zdi najpomembnejše 

ekspliciranje učnih ciljev in samopreverjanje reševanja nalog. Pravi, da so ji v začetku 

vprašanja vzela precej časa in je bilo premalo časa, da bi naredili več različnih tipov 

nalog. Ob koncu izvajanja poučevanja z uporabo modela pa s časom ni bilo več toliko 

težav, saj je vprašanja veliko bolj ponotranjila in znala oceniti, kdaj katero vprašanje 

zastaviti in kako. Tudi učenci so se na vprašanja že navadili. 

UČITELJICA E 

Študent E na osnovi opazovanja učnih ur meni, da je učiteljica zelo dobro napredovala pri 

uporabi modela. Večino elementov je usvojila v 3. opazovani učni uri. Poudarja tudi, da 

je večkrat odvisno od same učne ure, kateri elementi so bolj poudarjeni. Pri uri obravnave 

so bolj poudarjeni učni cilji, vprašanja za samopreverjanje razumevanja, pri utrjevanju pa 

bolj poudarjanje ključnih znanj ob nalogah in samopreverjanje reševanja nalog. Meni, da 

je učiteljica E zelo dobro eksplicirala učne cilje in poudarjala ključna znanja. Zelo hitro je 

usvojila zastavljanje vprašanj za samopreverjanje reševanja nalog in poudarjanje ključnih 

znanj. Učiteljica je imela največ težav pri poudarjanju pomembnosti naučenega 

(uporabnost v vsakdanjem življenju) ter zastavljanju vprašanj za samopreverjanje 

razumevanja.  

Študent F na osnovi opazovanja učnih ur meni, da je učiteljica največji preskok v 

kakovosti izvajanja modela naredila iz 1. v 2. opazovano učno uro. V tej učni uri je bilo 

zaznati največ elementov modela, nato pa je njihovo število postopno upadalo, vendar pa 

jih je bilo še vedno bistveno več kot 1. opazovano uro. Študent F meni, da je učiteljici F 
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bilo najlažje ponoviti predznanje, ekcplicirati cilje učne ure, zastavljati vprašanja za 

samopreverjanje reševanja nalog in samopreverjanje razumevanja (kako vem, da 

razumem....). Učiteljici F je bilo težje zastaviti vprašanje, ali sem dobro razumel, kaj 

je/kako se...., poudarjati ključna znanja pri razumevanju pojmov in pomembnost 

obravnavane učne vsebine.  

Učiteljica E (F) pravi, da se ji je predstavljeni model zdel že na začetku zanimiv in da je 

predvsem tudi želela ugotoviti, kako bodo učenci znali sami sebe preverjat. Pri 

vpeljevanju so ji v začetnih urah pomagale predvsem učne priprave, kasneje pa je model 

že precej ponotranjila. Učiteljica je izpostavila, da ji je priprava na takšno uro predvsem 

na začetku vzela precej več časa, saj je morala natančno premisliti, kdaj napovedati učne 

cilje, kdaj se med uro vrniti k učnim ciljem, kdaj zastaviti katero vprašanje, kako v to 

vključiti učence (ali sami ali v paru, vodeno, nevodeno), kako preverjati odgovore. 

Pojavljalo se je torej več dilem, katere je sproti razčiščevala. Čez čas je bilo izvajanje 

modela lažje. Učiteljica je izpostavila, da je z uporabo tega modela dobila drugačen 

vpogled v pouk. Pravi, da je pouk v tem primeru bolj osredotočen na otroka v smislu, da 

on prevzame nadzor nad učenjem, da ve, kako bo preveril svoje znanje, ne da vedno čaka 

le učitelja, da mu pove, ali je naloga pravilno rešena. Pravi tudi, da se je z uporabo 

modela naučila bolj selekcionirati znanja, to je, kako preveriti postopek, definicije, 

pravila.  

UČITELJICA G 

Študent G na osnovi opazovanja učnih ur meni, da je učiteljica skozi čas izvajanja modela 

napredovala in v približno 5. opazovani učni uri usvojila vse elemente modela. Učiteljici 

je pri opazovanih učnih urah bila najbolj uspešna pri ekspliciranju učnih ciljev, 

poudarjanju ključnih znanj in zastavljanju vprašanj za samopreverjanje reševanja nalog. 

Povzetek na koncu učne ure je bil redkokdaj narejen. Učiteljica je najredkeje zastavljala 

vprašanja za samopreverjanje razumevanja.  

Učiteljica G pravi, da je na začetku potrebovala nekaj časa, da je model integrirala v sam 

pouk. Proti koncu izvajanja modela meni, da je usvojila vse elemente, predvsem pa ji je 

bilo blizu oz. najlažje učencem eksplicirati učne cilje, spodbuditi samopreverjanje 

razumevanja in reševanja nalog. Z uporabo tega modela je pridobila tudi nekoliko 

drugačen vpogled vase (kako te doživljajo učenci) in v učence.  

Sklepne ugotovitve in komentar 

Evalvacija modela je bila narejena na osnovi prepoznavanja elementov modela pri pouku 

s strani zunanjih opazovalcev. To pomeni, da je mogoče, da je bilo katerih elementov pri 

pouku tudi več, kot je billo zabeleženo. Poleg analize opazovalnih listov smo pridobili 
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tudi mnenja učiteljic in opazovalcev ter analizirali zaznave učencev o spremembah pri 

pouku v času poučevanja po modelu.  

Na osnovi analize opazovalnih listov, mnenja učiteljic, opazovalcev učnih ur ter analize 

anketnih vprašalnikov, menimo, da so učiteljice za tako kratek čas uporabe modela pri 

poučevanju, tega precej hitro in dobro usvojile. Pri vpeljavi modela smo sledili nekaterim 

smenicam vključevanja inovacij v pouk, ki pravijo, da mora vpeljava inovacije potekati v 

kontekstu, kar pomeni, da mora biti vključena v učiteljevo vsakodnevno poučevanje 

(Townsend in Adams, 2009, v van der Meer, 2012), da mora biti med učitelji in 

raziskovalci partnerski odnos (Valenčič Zuljan, 1996) ter da v vpeljavo inovacije "od 

zgoraj navzdol" vključimo elemente, ki so značilni za vpeljavo inovacije "od spodaj 

navzgor" (Valenčič Zuljan, 1999). Z učitelji smo po učni uri (predvsem v začetnih urah) 

naredili refleksijo o izvajanju poučevanja po modelu ter skupaj načrtovali, kako 

premostiti ovire, ki se ob vpeljevanju modela v pouk pojavljajo (npr. kdaj v pouk vključiti 

posamezno vprašanje iz modela, kako si vprašanja zapomniti, kateri so primerni 

odgovori, ki jih učiteljica učencem pove, kako pogosto vprašanje zastaviti, število 

zastavljenih vprašanj ipd.).  

Ugotovili smo, da je bilo učiteljicam pri uporabi modela najlažje eksplicirati učne cilje in 

poudarjati ključna znanja v nalogah. Nekoliko težje oz. redkeje so učiteljice poudarjale 

pomembnost naučenega in uporabnost matematičnega znanja v vsakdanjem življenju. To 

je pogosto povezano z učno vsebino in vedno ni enostavne ali smmiselne povezave. 

Omenjeni element je bolj motivacijski dejavnik učenja matematike in ni tako pomemben 

za napredovanje v razvitosti učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje znanja. Zelo 

pomemben element za razvijanje samoocenjevanja znanja je samopreverjanje 

razumevanja in reševanja nalog. Učiteljice so pri tem imele najmanj težav z vključitvijo 

vprašanj, s katerimi spodbujajo samopreverjanje reševanja nalog, medtem ko so vprašanja 

za samopreverjanje razumevanja vključevale precej redkeje. Tovrstna vprašanja jim niso 

bila tako blizu, hkrati je bilo treba pri njih zelo dobro premisliti, kdaj jih pri učni uri 

zastaviti in kako spodbuditi primerne odgovore. S tovrstnimi vprašanji so morale 

učiteljice razmisliti, kako lahko učenci pokažejo razumevanje nekega pojma (npr. ali bi 

znal narisati primer, bi znal razložiti sošolcu ipd.). Model je bil torej zasnovan tako, da so 

morale učiteljice pri njegovi implementaciji aktivno sodelovati. Omenjeno načelo 

poudarjata Townsend in Adams (2009, v van der Meer, 2012) kot pomembno za uspešno 

vpeljavo neke inovacije v pouk.  

Pri kakovosti izvajanja modela je bilo med učiteljicami najmanj razlik v ekspliciranju 

učnih ciljev in poudarjanju ključnih znanj. V zastavljanju vprašanj je imela večina 

učiteljic največ težav z vprašanji za samopreverjanje razumevanja, čeprav so tudi tukaj 
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med njimi bile razlike. Nekatere učiteljice so pogosteje zastavljale vprašanja za 

poudarjanje ključnih znanj, medtem ko druge za samopreverjanje reševanja nalog.   

Večina učiteljic je model usvojila po približno polovici opazovanih učnih ur. V večini 

elementov modela so učiteljice naredile največji napredek iz prve v drugo učno uro. Med 

posameznimi opazovanimi učnimi urami so bile razlike v tem, katerim elementom so dale 

učiteljice večji poudarek. S tem ni nič narobe, saj je model potrebno tudi prilagoditi temu, 

ali je ura obravnave nove učne snovi ali ura utrjevanja. Zmanjševanje pogostosti 

zastavljanja vprašanj proti koncu opazovanih učnih ur kaže na to, da naj bi učiteljice 

postopoma prehajale v to, da si tovrstna vprašanja začnejo zastavljati učenci sami oz. jim 

jih zastavlja učiteljica individualno, kar pa je zunanjim opazovalcem lahko večkrat 

nedostopno. 

Tudi učenci so zaznali kar nekaj elementov modela, s katerimi so učiteljice pri njih 

razvijale mehanizme samoocenjevanja. Učenci so ocenili, da jih je učiteljica v času 

vpeljave modela bolj kot pred vpeljavo modela spodbujala, da si sami preverijo pravilnost 

reševanja nalog, prav tako je pogosteje naredila povzetek na koncu učne ure ter jih 

spraševala, kako vedo, da snov znajo. Učenci so ocenili, da jih je učiteljica redkeje 

spodbujala k temu, da si pravilnost rešenih nalog preverijo z rešitvami. Prav tako so 

ocenili, da je učiteljica redkeje spremljaja, kako dobro znajo. Učenci so ocenili, da so v 

času vpeljave modela samopreverjanje uporabljali pogosteje kot pred vpeljavo modela. 

Prav tako so ocenili, da jim ta način bolj pomaga pri ugotavljanju pravilnosti rešitev nalog 

kot pregled z rešitvami.  Presenetilo nas je, da niso ocenili, da je učiteljica pogosteje 

poudarjala, kaj se od njih pri nalogi pričakuje, saj so ta element učiteljice uspele precej 

dobro vključiti v pouk.  

10.4  EVALVACIJA UČINKOV UPORABE MODELA ZA RAZVIJANJE 

MEHANIZMOV SAMOOCENJEVANJA 

V tem razdelku bomo evalvirali učinke uporabe modela za razvijanje mehanizmov 

samoocenjevanja tako, da bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako so se mehanizmi samoocenjevanja matematičnega znanja učencev po vpeljavi 

modela spremenili?  

Pri tem nas bodo zanimale spremembe v uporabljenih virih informacij (učnih ciljev, 

kriterijev, standardov, lastnega znanja, samoocene) ter vrsti uporabljenega standarda. 

Prav tako nas bodo zanimale spremembe v oceni pomembnosti dejanj učiteljice in 

elementov v nalogi, ki učencem povedo, kako dobro znajo. 
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2. Kako učinkovit je vpeljani model poučevanja samoocenjevanja? (Učinkovitost bomo 

ugotavljali na osnovi izboljšanja kakovosti samoocenjevanja: prepoznavanje učnih ciljev, 

kriterijev in točnost samoocen.) 

3. Ali se učinkovitost modela razlikuje pri učencih glede na spol in učno uspešnost?   

10.4.1 Spremembe v učenčevih virih samoocenjevanja 

matematičnega znanja 

V tem razdelku bomo predstavili, kako so se po vpeljavi modela spremenili učenčevi viri 

samoocenjevanja matematičnega znanja in vrsta uporabljenega standarda. Učenci so tako 

pred kot tudi po vpeljavi modela na enak način takoj po posamezni etapi učnega procesa 

(obravnavi, utrjevanju) v vprašalniku (V_OB2, V_UT2) odgovorili na vprašanja o virih 

učnih ciljev, virih kriterijev, virih lastnega znanja in samoocene znanja ter vrsti 

uporabljenega standarda pri samooceni razumevanja učne snovi. 

10.4.1.1 SPREMEMBE V UČENČEVIH VIRIH PREPOZNAVANJA UČNIH CILJEV 

Pri posamezni etapi učnega procesa (obravnava, utrjevnje) nas je zanimalo, ali se je po 

vpeljavi modela spremenila uporaba virov prepoznanih učnih ciljev.  

Spremembe v najpomembnejšem viru učnih ciljev in etapi učnega procesa 

(obravnavi učne snovi, utrjevanje učne snovi) 

Število uporabljenih virov se po vpeljavi modela ni spremenilo. Učenci tudi po vpeljavi 

modela pri obravnavi v povprečju uporabljajo en vir učnih ciljev (M = 1,14, SD = 0,474), 

med navedenimi pa izberejo dva vira učnih ciljev (M = 1,86, SD =  0,857). Tudi po 

utrjevanju učenci po vpeljavi  modela podobno kot pred vpeljavo modela uporabljajo en 

vir učnih ciljev (M = 1,15, SD = 0,950), med navedenimi pa izberejo dva učna cilja (M = 

1,08, SD = 1,316). 
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Tabela 101. Primerjava uporabe najpomembnejšega vira učnih ciljev pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o 

učna snovi v zvezke 82 63,6 70 55,6 63 52,1 55 47,4 

Učiteljičina vprašanja o 

učna snovi ob 

razlagi/reševanju nalog 25 19,4 29 23,0 20 16,5 29 25,0 

Učiteljica je 

navedla/pojasnila, kaj 

bo treba znati 11 8,5 16 12,7 32 26,4 29 25,0 

Naslovi učna snovi 9 7,0 6 4,7 0 0,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej 

učna snovi 2 1,6 5 4,0 6 5,0 3 2,6 

Skupaj 129 100,0 126 100,0 121 100,0 116 100,0 

  ² = 4,021; g = 4; p = 0,403  ² = 2,326; g = 3; p = 0,313 

V uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev pred in po vpeljavi modela tako v etapi 

obravnave ( ² = 4,021, g = 4, p = 0,403) kot v etapi utrjevanja ( ² = 2,326, g = 3, p = 

0,313) ni statistično pomembne razlike. Iz preglednice (Tabela 101) je razvidno, da je po 

obravnavi tako po vpeljavi modela (55,6 %) kot pred vpeljavo modela (63,6 %) največji 

delež učencev kot najpomembnejši vir učnih ciljev izbral zapis razlage in nalog o učni 

snovi v zvezke. Tudi po utrjevanju učne snovi je največji delež učencev po vpeljavi 

modela (47,4 %), podobno kot pred vpeljavo modela (52,1 %), kot najpomembnejši vir 

uporabil zapis razlage in nalog o snovi v zvezke. 

Posebnosti pri prepoznavanju virov učnih ciljev 

Pri učenčevih virih učnih ciljev smo še dodatno proučili, katera učiteljičina dejanja jim pri 

prepoznavanju učnih ciljev najbolj pomagajo. Vprašanje, ki smo ga zastavili učencem, je 

bilo odprto, učenci pa so pri tem navajali 1 - 2 vira učnih ciljev.  

Pri obravnavi učne snovi so učenci pred vpeljavo modela (39,2 %) v največjem deležu 

navajali primere oz. naloge ter vprašanja, ki jih učiteljica ob razlagi podaja, po vpeljavi 

modela pa razlago učiteljice (26,4 %). Pred vpeljavo modela je približno desetina učencev 

(9,6 %) uporabljala kot vir učiteljičino neposredno ekspliciranje učnih ciljev, po vpeljavi 

modela pa je takšnih učencev bilo skoraj četrtina (22,6 %). Pri utrjevanju učne snovi so 

učenci pred vpeljavo modela (39,4 %) in po vpeljavi modela (30,8 %) v največjem deležu 

navajali razlago učiteljice. Manj kot desetina učencev (7,8 %) je pred vpeljavo modela 

uporabljala kot vir učiteljičino neposredno ekspliciranje učnih ciljev. Po vpeljavi modela 

je bilo takšnih učencev malo več kot četrtina (27,5 %).  
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Ugotovili smo, da uporabljajo učenci pred in po vpeljavi modela enake vire učnih 

ciljev v obeh etapah učnega procesa. Pred in po vpeljavi modela ni statistično 

pomembne razlike v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev v nobeni etapi 

učnega procesa. Vobeh etapah učnega procesa se je po vpeljavi modela povečal delež 

učencev, ki so izhajali iz tega, kar je učiteljica eksplicitno povedala, da bo treba 

znati.  

Spremembe v najpomembnejšem viru učnih ciljev in učna uspešnost 

Pri posamezni skupini učencev (učno šibkejši, učno zmožnejši) nas je zanimalo, ali so 

pred in po vpeljavi modela razlike v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev. 

Tabela 102. Primerjava uporabe najpomembnejšega viru učnih ciljev pri učno šibkejših učencih pred in po 

vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o učni 

snovi v zvezke 38 60,3 39 58,2 26 43,3 31 52,5 

Učiteljičina vprašanja o učni 

snovi ob razlagi 12 19,0 11 16,4 8 13,3 12 20,3 

Učiteljica je navedla, kaj bo 

treba znati 6 9,5 11 16,4 22 36,7 16 27,1 

Naslovi učne snovi 5 7,9 3 4,5 0 0,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej učni 

snovi 2 3,2 3 4,5 4 6,7 0 0,0 

Skupaj 63 100,0 67 100,0 60 100,0 59 100,0 

  ² = 1,482; g = 3; p = 0,686  ² = 2,109; g = 2; p = 0,348 

 

Rezultati raziskave (Tabela 102) so pokazali, da pri učno šibkejših učencih  pri etapi 

obravnave ( ² = 1,482, g = 3, p = 0,686) in pri etapi utrjevanja učne snovi ( ² = 2,109, g 

= 2, p = 0,348) v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev ni statistično pomembne 

razlike. Pri ugotavljanju razlik smo pri etapi obravnave združili kategorijo naslovi in 

pregled učbenika, pri etapi utrjevanja pa smo ti dve kategoriji izločili iz analize. Delež 

učencev, ki po vpeljavi modela uporablja kot vir učiteljico, ki eksplicitno pove, kaj bo 

treba znati, se je pri obravnavi nekoliko povečal, pri utrjevanju pa zmanjšal.  
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Tabela 103. Primerjava uporabe najpomembnejšega vira učnih ciljev pri učno zmožnejših učencih pred in 

po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o učni 

snovi v zvezke 42 66,7 29 55,7 36 61,0 22 41,5 

Učiteljičina vprašanja o učni 

snovi ob razlagi 12 19,0 16 29,1 12 20,3 16 30,2 

Učiteljica je navedla, kaj bo 

treba znati 5 7,9 5 9,1 9 15,3 12 22,6 

Naslovi učne snovi 4 6,3 3 5,5 0 0,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej učni 

snovi 0 0,0 2 3,6 2 3,4 3 5,7 

Skupaj 63 100,0 55 100,0 59 100,0 53 100,0 

  ² = 2,224; g = 2; p = 0,329  ² = 3,938; g = 2; p = 0,140 

 

Rezultati raziskave (Tabela 103) so pokazali, da tudi pri učno zmožnejših učencih pri 

etapi obravnave ( ² = 2,224, g = 2, p = 0,329) in pri etapi utrjevanja učne snovi ( ² = 

3,938, g = 2, p = 0,140) v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev ni statistično 

pomembne razlike. Pri ugotavljanju razlik smo pri etapi obravnave in pri etapi utrjevanja 

zadnji dve kategoriji (naslovi in pregled učbenika) izločili iz analize. V obeh etapah 

učnega procesa se je po vpeljavi modela povečal delež učencev, ki uporabljajo kot vir 

učiteljico, ki eksplicitno pove, kaj bo treba znati, zmanjšal pa se je delež učencev, ki 

uporablja kot vir zapis razlage in nalog o učni snovi.  

 

Ugotovili smo, da tako pri učno šibkejših kot učno zmožnejših učencih ni sprememb 

v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev pred in po vpeljavi modela v nobeni 

etapi učnega procesa. Najpomembnejši vir pri obeh skupinah učencev je tudi po 

vpeljavi modela zapis razlage in nalog o učni snovi v zvezke. 

 

Spremembe v najpomembnejšem viru učnih ciljev in spol 

Pri posamezni skupini učencev (dečki, deklice) nas je zanimalo, ali so pred in po vpeljavi 

modela razlike v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev. 
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Tabela 104. Primerjava uporabe najpomembnejšega vira učnih ciljev pri dečkih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o učni 

snovi v zvezke 40 62,5 30 47,6 33 54,1 27 44,3 

Učiteljičina vprašanja o učni 

snovi ob razlagi 11 17,2 17 27,0 8 13,1 16 26,2 

Učiteljica je navedla, kaj bo 

treba znati 5 7,8 9 14,3 17 27,9 17 27,9 

Naslovi učne snovi 7 10,9 5 7,9 0 0,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej učni 

snovi 1 1,6 2 3,2 3 4,9 1 1,6 

Skupaj 64 100,0 63 100,0 61 100,0 61 100,0 

  ² = 3,916; g = 3; p = 0,271  ² = 3,234; g = 2; p = 0,198 

Rezultati raziskave (Tabela 104) so pokazali, da pri dečkih  pri etapi obravnave ( ² = 

3,916, g = 3, p = 0,271) in pri etapi utrjevanja učne snovi ( ² = 3,234, g = 2, p = 0,198) v 

uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev ni statistično pomembne razlike. Pri 

ugotavljanju razlik smo pri etapi obravnave združili kategorijo naslovi in pregled 

učbenika, pri etapi utrjevanja pa smo ti dve kategoriji izločili iz analize. V etapi 

obravnave je po vpeljavi modela (14,3 %) delež dečkov, ki kot vir uporabljajo učiteljico, 

ki pove, kaj bo treba znati, večji kot pred vpeljavo modela (7,8 %), pri utrjevanju je ostal 

enak. Po obeh etapah učnega procesa se je povečal delež dečkov, ki kot vir učnih ciljev 

uporabljajo učiteljičina vprašanja o učni snovi.  

Tabela 105. Primerjava uporabe najpomembnejšega vira učnih ciljev pri deklicah pred in po vpeljavi 

modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Zapis razlage in nalog o učni 

snovi v zvezke 42 71,2 37 64,9 29 52,8 27 50,9 

Učiteljičina vprašanja o učni 

snovi ob razlagi 12 20,3 11 19,3 10 18,2 12 22,6 

Učiteljica je navedla, kaj bo 

treba znati 2 3,4 9 14,3 14 25,5 12 22,6 

Naslovi učne snovi 2 3,4 1 1,8 0 0,0 0 0,0 

Pregled učbenika o tej učni 

snovi 1 1,7 3 5,3 2 4,3 2 3,8 

Skupaj 59 100,0 57 100,0 55 100,0 53 100,0 

  ² = 4,806; g = 2; p = 0,090  ² = 0,369; g = 2; p = 0,832 

 

Rezultati raziskave (Tabela 105) so pokazali, da tudi pri deklicah pri etapi obravnave ( ² 

= 4,806, g = 2, p = 0,090) in pri etapi utrjevanja učne snovi ( ² = 0,369, g = 2, p = 0,832) 
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v uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev ni statistično pomembne razlike. Pri 

ugotavljanju razlik smo pri obeh etapah zadnji dve kategoriji (naslovi in pregled 

učbenika) izločili iz analize. Po vpeljavi modela (14,3 %) je v etapi obravnave večji delež 

deklic kot pred vpeljavo modela (3,4 %) kot vir uporabil učiteljico, ki pove, kaj bo treba 

znati. V etapi utrjevanja se je po vpeljavi modela ta delež nekoliko zmanjšal.  

 

Ugotovili smo, da tako pri dečkih kot deklicah ni sprememb v uporabi 

najpomembnejšega vira učnih ciljev pred in po vpeljavi modela v nobeni etapi 

učnega procesa. Najpomembnejši vir pri obeh skupinah učencev je tudi po vpeljavi 

modela zapis razlage in nalog o učni snovi v zvezke. 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Učiteljice so v času vpeljave modela pri urah večkrat poudarjale učne cilje, tako da so 

eksplicitno povedala, kaj se bodo pri učni uri naučili. Rezultati raziskave so pokazali, da 

večini učencev v obeh etapah učnega procesa še vedno ostaja najpomembnejši vir 

prepoznavanja učnih ciljev zapis razlage in nalog o učni snovi v zvezek. Ko smo učence 

povprašali po konkretnih dejanjih učiteljice, ki so jim pomagala ugotoviti, kaj bo 

potrebno znati, pa je po vpeljavi modela večji delež učencev navedel kot vir učiteljico, ki 

je to eksplicitno povedala. Dobljene rezultate težko utemeljimo. Menimo, da učitelji 

učencem pri pouku pogosto rečejo, da je treba znati vse, kar zapišejo oz. kar počnejo pri 

pouku in da je ta dejavnik pri tem tako močan, da učenci spremembe niso zaznali na ravni 

uporabe pri tem na osnovi česa so zapisali učne cilje pri uri. Lahko, da so učenci to, da je 

učiteljica pri uri večkrat povedala, kaj se bodo naučili, razumeli tudi kot del razlage. V 

tem kontekstu bi bilo smiselno njihovo razmišljanje dodatno raziskati, prav tako pa 

razmisliti, kako učence bolj usmeriti k uporabi tega, kar učiteljica pri učni uri eksplicitno 

pove. Mogoče je sicer tudi to, da so učenci vir eksplicitnega navajanja učnih ciljev pri 

učni uri podzavestno uporabili. 

Ugotovili smo tudi, da pri posameznih skupinah učencev (dečki, deklice, učno zmožnejši, 

učno šibkejši učenci) ni bilo statistično pomembnih razlik v uporabi najpomembnejšega 

vira učnih ciljev pred in po vpeljavi modela. Predvideli smo, da bodo vsaj učno šibkejši 

učenci bolj pozorni na učiteljičino eksplicitino navajanje učnih ciljev, saj smo že pri 

proučevanju njihovih mehanizmov samoocenjevanja ugotovili, da so bolj kot učno 

zmožnejši učenci odvisni od zunanjih virov.  

10.4.1.2 SPREMEMBE V UČENČEVIH VIRIH PREPOZNAVANJA KRITERIJEV 

Učenci so pred in po vpeljavi modela po reševanju izbrane naloge po obeh etapah učnega 

procesa morali navesti kriterije ocenjevanja naloge. Nato smo jih vprašali po virih teh 
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kriterijev. V nadaljevanju bomo predstavili, ali so se viri kriterijev po vpeljavi modela pri 

učencih kaj spremenili.  

Spremembe v učenčevih virih kriterijev in etapi učnega procesa (obravnavi učne 

snovi, utrjevanje učne snovi) 

Pri posamezni etapi učnega procesa (obravnava, utrjevanje) nas je zanimalo, ali se je po 

vpeljavi modela spremenila uporaba virov kriterijev ocenjevanja naloge. 

Tabela 106. Primerjava uporabe virov kriterijev pred in po vpeljavi modela  

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 14 28,0 44 53,0 22 37,9 34 43,0 

Iz naloge 7 14,0 10 12,0 7 12,1 8 10,1 

Subjektivni občutek 27 54,0 25 30,1 24 41,4 35 44,3 

Poznavanje ocenjevanja 

učiteljice 1 2,0 0 0,0 1 1,7 1 1,3 

Sklicevanje na znanje 1 2,0 4 4,8 4 6,9 1 1,3 

Skupaj 50 100,00 83 100,0 58 100,00 79 100,0 

  ²  = 9,099, g = 2, p = 0,011  ²  = 0,267, g = 2, p = 0,875 

 

Uporabljeni viri prepoznavanja kriterijev pri obravnavi se pred in po vpeljavi modela 

statistično pomembno razlikujejo ( ²  = 9,099, g = 2, p = 0,011). Zaradi prenizkih 

frekvenc smo iz analize ugotavljanja razlik izločili zadnji dve kategoriji (poznavanje 

ocenjevanja učiteljice, sklicevanje na znanje). Iz preglednice (Tabela 106) je razvidno, da 

so po izvajanju poučevanja z modelom (53,0 %) učenci pri prepoznavanju kriterijev v 

večjem deležu kot pred vpeljavo modela (28,0 %) izhajali iz tega, da jim je relevantne 

kriterije sporočila učiteljica in v manjšem deležu na osnovi svojega subjektivnega 

občutka.  

 

Učenčevi viri prepoznavanja kriterijev v etapi utrjevanja se pred in po vpeljavi modela 

statistično pomembno ne razlikujejo ( ²  = 0,267, g = 2, p = 0,875). Zaradi prenizkih 

frekvenc smo iz analize ugotavljanja razlik izločili zadnji dve kategoriji (poznavanje 

ocenjevanja učiteljice, sklicevanje na znanje). Iz preglednice (Tabela 106) je razvidno, da 

je delež učencev, ki so razbrali kriterije iz tega, da jim je kriterije sporočila učiteljica, po 

vpeljavi modela (43,0 %) nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (37,9 %), vendar pa je 

nekoliko večji tudi delež učencev, ki so izhajali iz svojega subjektivnega občutka.  

 

Ugotovili smo, da so učenci pri obravnavi učne snovi po vpeljavi modela v večjem 

deležu kot pred vpeljavo modela uporabljali kot vir učiteljico, ki jim je pri pouku 
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poudarjala kriterije ocenjevanja naloge. V etapi utrjevanja pa pred in po vpeljavi 

modela ni statistično pomembne razlike v uporabi virov kriterijev.  

 

Spremembe v učenčevih virih kriterijev in učna uspešnost  

Pred vpeljavo modela približno dve tretjini učencev na vprašanje o virih ocenjevanja 

naloge ni odgovorilo. Po vpeljavi modela je na vprašanje odgovorila približno polovica 

učencev, vendar zaradi prenizkih frekvenc ne bomo ugotavljali statistično pomembnih 

razlik.  

 

Tabela 107. Primerjava uporabe virov kriterijev učno šibkejših učencev pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 8 30,8 16 48,5 10 41,7 9 32,1 

Iz naloge 2 7,7 5 15,2 3 12,5 3 10,7 

Subjektivni občutek 15 57,7 10 30,3 9 37,5 16 57,1 

Poznavanje učiteljičinega 

ocenjevanja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Sklicevanje na svoje znanje 1 3,8 2 6,1 2 8,3 0 0,0 

Skupaj 26 100,0 33 100,0 24 100,0 28 100,0 

Iz preglednice (Tabela 107) je razvidno, da je v etapi obravnave učne snovi po vpeljavi 

modela (48,5 %) večji delež učno šibkejših učencev kot pred vpeljavo modela (30,8 %), 

izhajal iz tega, kar je povedala učiteljica. V etapi utrjevanja pa je bil delež učencev, ki je 

uporabil kot vir učiteljico, po vpeljavi modela (32,1 %) nekoliko manjši kot pred vpeljavo 

modela (41,7 %). 

 

Tabela 108. Primerjava uporabe virov kriterijev učno zmožnejših učencev pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 6 25,0 28 58,3 12 35,3 24 50,0 

Iz naloge 5 20,8 5 10,4 4 11,8 4 8,3 

Subjektivni občutek 12 50,0 13 27,1 15 44,1 18 37,5 

Poznavanje učiteljičinega 

ocenjevanja 1 4,2 0 0,0 1 2,9 1 2,1 

Sklicevanje na svoje znanje 0 0,0 2 4,2 2 5,9 1 2,1 

Skupaj 24 100,0 48 100,0 34 100,0 48 100,0 

 

Iz preglednice (Tabela 108) je razvidno, da je v etapi obravnave učne snovi po vpeljavi 

modela (58,3 %) večji delež učno zmožnejših učencev kot pred vpeljavo modela (25,0 

%), izhajal iz tega, kar je povedala učiteljica. Podobno je tudi v etapi utrjevanja po 
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vpeljavi modela (50,3 %) večji delež učencev kot pred vpeljavo modela (35,3 %), izhajal 

iz kriterijev, ki jih je povedala učiteljica.  

 

Ugotovili smo, da so učno zmožnejši učenci v obeh etapah učnega procesa po 

vpeljavi modela v večjem deležu kot pred vpeljavo modela uporabljali kot vir 

učiteljico, ki jim je pri pouku poudarjala kriterije ocenjevanja naloge. Pri učno 

šibkejših učencih se je v etapi obravnave delež učencev, ki so uporabljali kot vir 

učiteljico, po vpeljavi modela povečal, v etapi utrjevanja pa nekoliko zmanjšal.  

 

 

Spremembe v učenčevih virih kriterijev in spol 

 

Približno dve tretjini učencev pred vpeljavo modela na vprašanje o virih ocenjevanja 

naloge ni odgovorilo. Po vpeljavi modela jih je odgovorila približno polovica učencev, 

vendar zaradi prenizkih frekvenc ne bomo ugotavljali statistično pomembnih razlik.  
 

Tabela 109. Primerjava uporabe virov kriterijev pri dečkih  pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 9 33,4 20 47,6 13 37,1 13 33,3 

Iz naloge 4 14,8 4 9,5 4 11,4 2 5,1 

Subjektivni občutek 13 48,1 17 40,5 16 45,8 23 59,0 

Poznavanje učiteljičinega 

ocenjevanja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 

Sklicevanje na svoje znanje 1 3,7 1 2,4 2 5,7 0 0,0 

Skupaj 27 100,0 42 100,0 35 100,0 39 100,0 

 

Iz preglednice (Tabela 109) je razvidno, da je v etapi obravnave učne snovi po vpeljavi 

modela (47,6 %) večji delež dečkov kot pred vpeljavo modela (33,6 %), izhajal iz tega, 

kar je povedala učiteljica. V etapi utrjevanja pa je bil delež dečkov, ki je uporabil kot vir 

učiteljico, po vpeljavi modela (33,3 %) nekoliko manjši kot pred vpeljavo modela (37,1 

%). 
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Tabela 110. Primerjava uporabe virov kriterijev pri deklicah  pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 5 21,7 23 63,9 9 39,1 20 52,6 

Iz naloge 3 13,0 5 13,9 3 13,1 6 15,8 

Subjektivni občutek 14 60,9 5 13,9 8 34,8 11 28,9 

Poznavanje učiteljičinega 

ocenjevanja 1 4,4 0 0,0 1 4,3 0 0,0 

Sklicevanje na svoje znanje 0 0,0 3 8,3 2 8,7 1 2,6 

Skupaj 23 100,0 36 100,0 23 100,0 38 100,0 

 

Iz preglednice (Tabela 110) je razvidno, da je v etapi obravnave učne snovi po vpeljavi 

modela (63,9 %) precej večji delež deklic kot pred vpeljavo modela (21,7 %), izhajal iz 

tega, kar je povedala učiteljica. Podobno je tudi v etapi utrjevanja po vpeljavi modela 

(52,6 %) večji delež deklic kot pred vpeljavo modela (39,1 %), izhajal iz kriterijev, ki jih 

je povedala učiteljica.  

 

Ugotovili smo, da so deklice v obeh etapah učnega procesa po vpeljavi modela v 

večjem deležu kot pred vpeljavo modela uporabljale kot vir učiteljico, ki jim je pri 

pouku poudarjala kriterije ocenjvanja naloge. Pri dečkih se je v etapi obravnave 

delež učencev, ki so uporabljali kot vir učiteljico, po vpeljavi modela povečal, v etapi 

utrjevanja pa nekoliko zmanjšal.  

 

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Učiteljica je učencem z namenom spoznavanja relevantnih kriterijev ocenjevanja naloge 

pri izvajanju poučevanja po modelu zastavljala vprašanja, ki so vezana na poudarjanje 

ključnih znanj pri nalogi (npr. Kaj moramo znati, da lahko rešimo nalogo? Kaj naloga od 

mene zahteva? Na kaj moraš biti pri reševanju naloge pozoren?). Učenci so tako pri urah 

večkrat odgovarjali na ta vprašanja in s tem spoznavali relevantne vsebinske kriterije 

ocenjevanja naloge. Učiteljice so na ta način v času vpeljave modela pri urah večkrat 

poudarjale ključna znanja, ki jih morajo učenci za doseganje nekega cilja usvojiti. To so 

tudi glavni vsebinski kriteriji, ki jih učiteljica pri nalogi ocenjuje. Pred vpeljavo modela ti 

kriteriji učencem niso bili toliko poudarjeni (predvsem  ne pri obravnavi učne snovi), zato 

je večina učencev izhajala iz svojega subjektivnega občutka. Po vpeljavi modela pa so 

tako pri obravnavi kot utrjevanju učenci v večjem deležu izhajali iz tega, da so kriterije 

prepoznali, ker jim jih je med uro sporočila učiteljica. Pri obravnavi so bile razlike 

statistično pomembne, medtem ko pri utrjevanju ne. Pri utrjevanju so učenci relevantne 

kriterije v večjem deležu spoznavali že pred vpeljavo modela, zato razlika ni tako velika 
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kot pri obravnavi učne snovi. Dobljeni rezultati kažejo na to, kar so ugotovile že druge 

raziskave (Caswell in Nisbet, 2005; Ramdass in Zimmerman, 2008; Stallings in Tascione, 

1996), da v kolikor so učencem pri učni uri kriteriji eksplicitno izraženi, učenci le-te 

uporabljajo.  

 

Na osnovi rezultatov opisne statistike sklepamo, da je imel model večji učinek na učno 

zmožnejše učence in na deklice. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da je pri učno 

zmožnejših učencih večji delež učencev v obeh etapah učnega procesa po vpeljavi modela 

uporabljal kot vir kriterijev učiteljico. Pri učno šibkejših učencih se je delež teh učencev 

povečal le v etapi obravnave. Predvidevamo, da so učno šibkejši učenci ob reševanju 

nalog še vedno nekoliko bolj miselno usmerjeni v samo reševanje nalog in manj v to, na 

kar jih opozarja učiteljica, da naj bodo pozorni. Pri obravnavi snovi so učno šibkejši 

učenci verjetno bolj usmerjeni v samo razlago in tako lažje spremljajo, kaj jim učiteljica 

pove, da morajo paziti.  Rezultati raziskave tudi kažejo, da se je po vpeljavi modela v 

obeh etapah povečal delež deklic, ki uporabljajo kot vir kriterijev učiteljico. Delež dečkov 

se je povečal le v etapi obravnave. Dobljene rezultate utemeljujemo s tem, da so verjetno 

deklice pri obravnavi in utrjevanju učne snovi nekoliko bolj pozorne na to, kar pove 

učiteljica in to v večjem deležu tudi uporabljajo v procesu samoocenjevanja 

(prepoznavanja kriterijev znanja).  

10.4.1.3 SPREMEMBE V VRSTI UPORABLJENEGA STANDARDA 

Učenci pri oblikovanju samoocene znanja svoje znanje primerjajo z nekim referenčnim 

merilom (standardom). Svoje znanje lahko ocenjujejo na osnovi tega, kako dobri so v 

primerjavi s sošolci (socialni standard), na osnovi svojega notranjega občutka 

(subjektivni/samoreferenčni standard) ali izhajajo iz zahtev učitelja oz. kako zadovoljen 

je učitelj z njihovim znanjem (absolutni standard). Zanimalo nas je, ali se je po vpeljavi 

modela pri učencih spremenila vrsta uporabljenega standarda. Učencem smo zastavili 

enako vprašanje kot pred vpeljavo modela: Na osnovi česa najbolj veš, kako dobro znaš 

obravnavano snov oz. snov, ki jo utrjuješ? Med podanimi standardi (subjektivni, 

absolutni, socialni) so izbrali enega. Zanimalo nas je tudi, ali so se po vpeljavi modela 

spremenili viri standardov, zato smo jih ponovno vprašali, ali so pri uri izvedeli, kakšne 

naloge je treba znati reševati za višjo/nižjo oceno (pri utrjevanju) oz. ali so iz učiteljičine 

razlage (pri obravnavi) izvedeli, kaj je treba znati za višjo, nižjo oceno. Vprašanje je bilo 

odprto, zato smo odgovore kategorizirali in oblikovali istih 6 kategorij virov uporabljenih 

standardov kot pred vpeljavo modela. 
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Spremembe v vrsti standarda in etapi učnega procesa (obravnavi učne snovi, 

utrjevanje učne snovi) 

Učence smo po učni uri (pred vpeljavo modela in po vpeljavi modela) vprašali, na osnovi 

česa najbolj vedo, kako dobro znajo snov. Pri tem so lahko izbirali med tremi različnimi 

vrstami standarda: socialni (vem iz tega, kako dobro sem reševal v primerjavi s sošolci), 

absolutni (vem iz učiteljevega zadovoljstva z mojim reševanjem nalog) in subjektivni 

(vem iz mojega notranjega občutka pri reševanju nalog). Pri posamezni etapi učnega 

procesa nas je zanimala sprememba v uporabljeni vrsti standarda po vpeljavi modela. 

Tabela 111. Primerjava vrste uporabljenega standarda pri obravnavi učne snovi pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Subjektivni standard 110 75,9 91 67,4 102 71,8 90 69,2 

Absolutni standard 21 14,5 27 20,0 25 17,6 26 20,0 

Socialni standard 14 9,6 17 12,6 15 10,6 14 10,8 

Skupaj 145 100,0 135 100,0 142 100,0 130 100,0 

  ²  = 2,482, g = 2, p = 0,289  ²  = 0,275, g = 2, p = 0,872 

 

V uporabljeni vrsti standardi pri samooceni razumevanja pri obravnavi učne snovi ni 

statistično pomembne razlike ( ²  = 2,482, g = 2, p = 0,289) pred in po vpeljavi modela. 

Iz preglednice (Tabela 111) je razvidno, da tudi po vpeljavi modela pri obravnavi učne 

snovi največji delež učencev še vedno uporablja subjektivni standard. Absolutni standard 

je po vpejavi modela uporabljala petina učencev (20,0 %). Tudi po vpeljavi modela pri 

obravnavi učne snovi najmanjši delež učencev uporablja socialni standard. Pri utrjevanju 

učne snovi se uporaba vrste standarda pred in po vpeljavi modela prav tako ni statistično 

pomembno spremenila ( ²  = 0,275, g = 2, p = 0,872). Delež učencev, ki po vpeljavi 

modela (20,0 %) uporablja aboslutni standard, je le malo večji kot pred vpeljavo modela 

(17,6 %). Tudi v etapi utrjevanja po vpeljavi modela najmanjši delež učencev uporablja 

socialni standard. 
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Posebnosti pri uporabi vrste standarda 

 

Pri uporabi vrste standarda smo dodatno proučili vire standardov, ki jih učenci 

uporabljajo. Učence smo vprašali, kako vedo, kaj je treba znati za višjo/nižjo oceno. 

Vprašanje je bilo odprto. Na vprašanje je pred in po vpeljavi modela odgovoril majhen 

delež vseh učencev, zato statistično pomembnih razlik nismo ugotavljali.  

 

Tabela 112. Primerjava virov uporabljenega standarda pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Učiteljica je povedala 9 19,6 12 37,5 7 21,1 14 46,7 

Naloga (zahtevnost, vsebina) 7 15,2 4 12,5 13 39,4 8 26,7 

Vprašanja 1 2,2 1 3,1 2 6,1 1 3,3 

Količina snovi 13 28,2 4 12,5 1 3,1 4 13,3 

Razlaga učiteljice 9 19,6 4 12,5 4 12,1 1 3,3 

Drugo 7 15,2 7 21,9 6 18,2 2 6,7 

Skupaj 46 100,0 32 100,0 33 100,0 30 100,0 

Iz preglednice (Tabela 112) je razvidno, da je pri obravnavi učne snovi po vpeljavi 

modela (37,5 %) nekoliko večji delež učencev kot pred vpeljavo modela (19,6 %) izhajal 

iz tega, kar je povedala učiteljica. Delež učencev, ki je izhajal iz količine učne snovi (npr. 

treba bo znati vse, za višjo oceno bo treba znati več) je po vpeljavi modela (12,5 %) 

manjši kot pred vpeljavo modela (28,2 %). Pri utrjevanju učne snovi je prav tako po 

vpeljavi modela (46,7 %) večji delež učencev kot pred vpeljavo modela (21,1 %) izhajal 

iz tega, kar je povedala učiteljica. Po vpeljavi modela (26,7 %) je v etapi utrjevanja 

manjši delež učencev kot pred vpeljavo modela (39,4 %) izhajal iz nalog. in manjši delež 

iz nalog (zahtevnosti, vsebine). 

Ugotovili smo, da se vrsta uporabljenega standarda po vpeljavi modela ni 

spremenila v nobeni etapi učnega procesa, povečal pa se je delež učencev, ki so kot 

vir standarda navedli učiteljico, ki jim je povedala, kaj bo treba znati za višjo/nižjo 

oceno.  

Spremembe v vrsti standarda in učna uspešnost 

Pri posamezni skupini učencev (učno šibkejši, učno zmožnejši) nas je zanimalo, ali so 

pred in po vpeljavi modela razlike v uporabi vrste standarda. 
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Tabela 113. Primerjava uporabe vrste standarda pri učno šibkejših učencih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Subjektivni standard 50 72,5 47 69,1 47 68,1 42 68,9 

Absolutni standard 11 15,9 15 22,1 17 24,6 14 23,0 

Socialni standard 8 11,6 6 8,8 5 7,3 5 8,2 

Skupaj 69 100,0 68 100,0 69 100,0 61 100,0 

  ²  = 1,051, g = 2, p = 0,591  ²  = 0,079, g = 2, p = 0,961 

Iz preglednice (Tabela 113) je razvidno, da pri učno šibkejših učencih ni statistično 

pomembne razlike v uporabi vrste standarda pred in po vpeljavi modela tako v etapi 

obravnave ( ²  = 1,051, g = 2, p = 0,591) kot v etapi utrjevanja učne snovi ( ²  = 0,079, g 

= 2, p = 0,961). Delež učno šibkejših učencev, ki uporabljajo absolutni standard, je po 

vpeljavi modela (22,1 %) v etapi obravnave nekoliko večji kot pred vpeljavo modela 

(15,9 %).  Pri utrjevanju pa je skoraj enak.  

Tabela 114. Primerjava uporabe vrste standarda pri učno zmožnejših učencih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Subjektivni standard 56 78,9 41 67,2 50 74,6 45 71,4 

Absolutni standard 10 14,1 11 18,0 8 11,9 11 17,5 

Socialni standard 5 7,0 9 14,8 9 13,5 7 11,1 

Skupaj 71 100,0 61 100,0 67 100,0 63 100,0 

  ²  = 2,768, g = 2, p = 0,251  ²  = 0,865, g = 2, p = 0,649 

 

Iz preglednice (Tabela 114) je razvidno, da pri učno zmožnejših učencih ni statistično 

pomembne razlike v uporabi vrste standarda pred in po vpeljavi modela tako v etapi 

obravnave ( ²  = 2,768, g = 2, p = 0,251) kot v etapi utrjevanja učne snovi ( ²  = 0,865, g 

= 2, p = 0,649). Delež učno šibkejših učencev, ki uporabljajo absolutni standard, je po 

vpeljavi modela (18,0 %) v etapi obravnave nekoliko večji kot pred vpeljavo modela 

(14,1 %).  Podobno je pri utrjevanju delež učencev, ki uporablja absolutni standard, po 

vpeljavi modela (17,5 %) nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (11,9 %). 

 

Ugotovili smo, da učno zmožnejši po vpeljavi modela v nekoliko večjem deležu 

uporabljajo absolutni standard, vendar razlika v uporabi standardov pred in po 

vpeljavi modela ni statistično pomembna v nobeni etapi učnega procesa. Tudi pri 

učno šibkejših učencih nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. Po vpeljavi 

modela se je v etapi obravnave nekoliko povečal delež učno šibkejših učencev, ki 

uporablja absolutni staandard. 

 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

289 

 

Spremembe v vrsti standarda in spol 

Pri posamezni skupini učencev (dečki, deklice) nas je zanimalo, ali so pred in po vpeljavi 

modela razlike v uporabi vrste standarda. 

Tabela 115. Primerjava uporabe vrste standarda pri dečkih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Subjektivni standard 55 72,4 43 65,2 51 67,1 51 72,9 

Absolutni standard 11 14,5 12 18,2 14 18,4 12 17,1 

Socialni standard 10 13,1 11 16,7 11 14,5 7 10,0 

Skupaj 76 100,0 66 100,0 76 100,0 70 100,0 

  ²  = 0,861, g = 2, p = 0,650  ²  = 3,125, g = 2, p = 0,210 

 

Iz preglednice (Tabela 115) je razvidno, da pri dečkih ni statistično pomembne razlike v 

uporabi vrste standarda pred in po vpeljavi modela tako v etapi obravnave ( ²  = 0,861, g 

= 2, p = 0,650) kot v etapi utrjevanja učne snovi ( ²  = 3,125, g = 2, p = 0,210). Delež 

dečkov, ki uporabljajo absolutni standard, je po vpeljavi modela (18,2 %) v etapi 

obravnave nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (14,5 %).  Pri utrjevanju pa je skoraj 

enak.  

 

Tabela 116. Primerjava uporabe vrste standarda pri deklicah pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju  

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Subjektivni standard 51 82,3 43 69,4 48 80,0 36 64,3 

Absolutni standard 7 1,3 14 22,6 8 13,3 13 23,2 

Socialni standard 4 6,4 5 8,1 4 6,7 7 12,5 

Skupaj 62 100,0 62 100,0 60 100,0 56 100,0 

  ²  = 2,227, g = 1, p = 0,136  ²  = 3,589, g = 2, p = 0,166 

 

Iz preglednice (Tabela 116) je razvidno, da je v etapi obravnave delež deklic, ki 

uporabljajo absolutni standard, po vpeljavi modela (22,6 %) precej večji kot pred 

vpeljavo modela (1,3 %), vendar razlika ni statistično pomembna ( ²  = 2,227, g = 1, p = 

0,136).  Pri utrjevanju je delež deklic, ki uporabljajo absolutni standard, prav tako večji 

po vpeljavi modela (23,2 %) kot pred vpeljavo modela (13,3 %), vendar razlika prav tako 

ni statistično pomembna ( ²  = 3,589, g = 2, p = 0,166).  

 

Ugotovili smo, da dečki in deklice po vpeljavi modela v nekoliko večjem deležu 

uporabljajo absolutni standard, vendar razlika v uporabi standardov pred in po 

vpeljavi modela ni statistično pomembna v nobeni etapi učnega procesa. 
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Sklepne ugotovitve in komentar 

Z izvajanjem modela smo želeli vplivata na vrsto in vire uporabljenega standarda 

predvsem posredno preko učiteljičinega jasnega izražanja pričakovanj, manj pa smo bili 

pozorni na element, s katerim bi učiteljica pri uri poudarjala, kaj je potrebno znati za 

višjo, nižjo oceno. Po vpeljavi modela se je delež učencev, ki izhajajo iz absolutnega 

standarda le malo povečal. Najbolj se je delež povečal pri deklicah. Ko smo učence 

neposredno vprašali po vrsti standarda, razlike pred in po vpeljavi modela niso bile 

statistično pomembne v nobeni etapi učnega procesa. Največji delež učencev je tudi po 

vpeljavi modela rekel, da izhaja iz svojega notranjega občutka. Pri uporabi virov 

standarda rezultati raziskave kažejo tendenco k večji uporabi učiteljice kot vira, ki 

učencem sporoči svoje absolutne zahteve. V posamezni skupini učencev (tako učno 

zmožnejši kot učno šibkejši, tako dečki kot deklice) se uporaba vrste standarda pred in po 

vpeljavi modela statistično pomembno ne razlikuje. Menimo, da če učenec uporablja svoj 

subjektivni občutek in ima ob tem ponotranjene učiteljeve kriterije, prav tako lahko 

oblikuje realno samooceno znanja. Vsekakor pa bi bilo smiselno v nadaljevanju element 

eksplicitnega sporočanja standarda še bolj vključiti v model in učencem pri učni uri tudi 

neposredno večkrat izraziti, kaj je treba znati za višjo oz. nižjo oceno.   

10.4.1.4 SPREMEMBE V UČENČEVIH VIRIH LASTNEGA ZNANJA IN VIRIH SAMOOCENE 

ZNANJA 

Zanimalo nas je, ali so se pri učencih po vpeljavi modela kaj spremenili viri lastnega 

znanja, ki jih učenci uporabljajo pri samooceni znanja v posamezni etapi učnega procesa. 

Učence smo zato ponovno vprašali, kako bi se prepričali, ali obravnavano snov učne ure 

znajo. Vprašanje je bilo odprto, odgovore smo kategorizirali in razdelili v dve kategoriji 

(notranji viri lastnega znanja, zunanji viri lastnega znanja) kot pred vpeljavo modela. 

Oblikovani kategoriji vsebujeta iste podkategorije kot pred vpeljavo modela.  
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Učenčevi viri lastnega znanja 

Spremembe v učenčevih virih lastnega znanja in etapi učnega procesa (obravnavi 

učne snovi, utrjevanje učne snovi) 

Tabela 117. Primerjava uporabe virov lastnega znanja pri učencih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred 

vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

 Notranji 

vir 

Načrtno samospremljanje preko 

reš. nalog 

82 55,8 87 65,4 74 56,1 81 60,0 

Samopreverjanje reševanja 

nalog 

16 10,9 18 13,5 13 9,8 23 17,1 

Načrtno samospremljanje preko 

ustne ponovitve 

13 8,8 9 6,8 5 3,8 8 5,9 

Nedoločeno samopreverjanje 2 1,4 0 0,0 4 3,0 1 0,8 

Subjektivni občutek 9 6,1 2 1,5 8 6,1 3 2,2 

Skupaj 122 83,0 116 87,2 104 79,8 116 86,0 

 Zunanji vir 

Povratna informacija učiteljice 22 15,0 13 9,8 25 18,9 18 13,3 

Povratna informacija sošolcev 3 2,0 4 3,0 3 2,3 1 0,7 

Skupaj 25 17,0 17 12,8 28 21,2 19 14,0 

  
 ²  = 0,674, g = 1, p = 

0,412 

 ²  = 1,878, g = 1, p = 

0,171 

Iz preglednice (Tabela 117) je razvidno, da v uporabi virov lastnega znanja 

(zunanji/notranji) ni statistično pomembnih razlike pred in po vpeljavi modela niti v etapi 

obravnave ( ²  = 0,674, g = 1, p = 0,412) niti v etapi utrjevanja učne snovi ( ²  = 1,878, g 

= 1, p = 0,171). V etapi obravnave so učenci po vpeljavi modela (72,2 %) v večjem 

deležu kot pred vpeljavo modela (64,6 %) uporabljali kot vir lastnega znanja načrtno 

samospremljanje ob reševanju nalog/ustno. Nekoliko večji delež učencev je po vpeljavi 

modela (13,5 %) kot pred vpeljavo modela (10,9 %) kot vir uporabil samopreverjanje 

reševanja nalog. Tudi v etapi utrjevanja je delež teh virov po vpeljavi modela nekoliko 

večji. 

Ugotovili smo, da pred in po vpeljavi modela ni statistično pomembne razlike v 

uporabi virov lastnega znanja v nobeni etapi učnega procesa, kaže pa se tendenca k 

temu, da po vpeljavi modela večji delež učencev kot pred vpeljavo modela uporablja 

notranje vire, predvsem samospremljanje in samopreverjanje reševanja nalog. 
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Spremembe v učenčevih virih lastnega znanja glede na učno uspešnost 

Pri posamezni skupini učencev (učno šibkejši, učno zmožnejši) nas je zanimalo, ali so 

pred in po vpeljavi modela razlike v uporabi virov lastnega znanja. 

Tabela 118. Primerjava uporabe virov lastnega znanja pri učno šibkejših učencih pred in po vpeljavi 

modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Notranji viri 56 77,8 57 86,4 46 70,0 59 85,5 

Zunanji viri 16 22,2 9 13,6 20 30,0 10 14,5 

Skupaj 72 100,0 66 100,0 66 100,0 69 100,0 

  ²  = 0,177, g = 1, p = 0,674  ²  = 4,007 g = 1, p = 0,045 

 

Iz preglednice (Tabela 118) je razvidno, da pri učno šibkejših učencih v etapi obravnave 

pred in po vpeljavi modela ni statistično pomembne razlike ( ²  = 0,177, g = 1, p = 0,674) 

v uporabi virov lastnega znanja, se pa kaže tendenca k spremembi v uporabi posameznih 

notranjih virov. Po vpeljavi modela (68,2 %) je večji delež učencev kot pred vpeljavo 

modela kot vir uporabljal načrtno samospremljanje pri reševanju nalog/ustno (59,4 %). 

Prav tako se je po vpeljavi modela (15,2 %) večji delež učencev kot pred vpeljavo modela 

(6,8 %) samopreverjal pri reševanju nalog. Pri utrjevanju je pri učno šibkejših učencih 

statistično pomembna razlika ( ²  = 4,007 g = 1, p = 0,045) v uporabi virov lastnega 

znanja pred in po vpeljavi modela. Po vpeljavi modela (63,8 %) je večji delež učencev 

kot pred vpeljavo modela kot vir uporabljal načrtno samospremljanje pri reševanju 

nalog/ustno (49,3 %). Prav tako se je po vpeljavi modela (20,3 %) večji delež učencev kot 

pred vpeljavo modela (5,8 %) samopreverjal pri reševanju nalog.   

 

Tabela 119. Primerjava uporabe virov lastnega znanja pri učno zmožnejših učencih pred in po vpeljavi 

modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Notranji viri 61 87,1 55 88,7 53 86,9 55 90,2 

Zunanji viri 9 12,9 7 11,3 8 13,1 6 9,8 

Skupaj 70 100,0 62 100,0 61 100,0 61 100,0 

  ²  = 0,076, g = 1, p = 0,783  ²  = 0,177, g = 1, p = 0,674 

 

Iz preglednice (Tabela 119) je razvidno, da pri učno zmožnejših učencih v etapi 

obravnave ( ²  = 0,076, g = 1, p = 0,783) in v etapi utrjevanja ( ²  = 0,177, g = 1, p = 

0,674) pred in po vpeljavi modela ni statistično pomembne razlike v uporabi virov 

lastnega znanja, se pa kaže tendenca k sspremembi v uporabi posameznih notranjih virov. 
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V etapi obravnave je po vpeljavi modela (75,8 %) večji delež učencev kot pred vpeljavo 

modela kot vir uporabljal načrtno samospremljanje pri reševanju nalog/ustno (66,1 %). 

Delež učencev, ki se je kot vir navedel samospremljanje pri reševanju nalog, pa je po 

vpeljavi modela (12,9 %) nekoliko manjši kot pred vpeljavo modela (15,4 %). V etapi 

utrjevanja je delež učencev, ki je kot vir lastnega znanja navedel samospremljanje pri 

reševanju nalog/ustno, po vpeljavi modela (68,8 %) približno enak kot pred vpeljavo 

(69,3 %). Po vpeljavi modela (16,4 %) se je nekoliko večji delež učencev kot pred 

vpeljavo modela (13,8 %) samopreverjal pri reševanju nalog.   

 

Po vpeljavi modela je večji delež učno šibkejših učencev kot pred vpeljavo modela 

uporabljal notranje vire lastnega znanja, predvsem samospremljanje pri reševanju 

nalog/ustno ter samopreverjanje reševanja nalog. V etapi obravnave razlika ni 

statistično pomembna, kaže pa se podobna tendenca k spremembam v uporabi virov 

lastnega znanja. Pri učno zmožnejših učencih ni statistično pomembne razlike v 

nobeni etapi učnega procesa. Delež uporabe notranjih virov je po vpeljavi modela 

skoraj enak kot pred vpeljavo modela, se je pa po vpeljavi modela nekoliko povečal 

delež učencev, ki so uporabljali kot vir samopreverjanje pri reševanju nalog. 

 

Spremembe v učenčevih virih lastnega znanja in spol 

Pri posamezni skupini učencev (dečki, deklice) nas je zanimalo, ali so pred in po vpeljavi 

modela razlike v uporabi virov lastnega znanja. 

Tabela 120. Primerjava uporabe virov lastnega znanja pri dečkih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Notranji viri 67 87,0 57 87,7 53 79,1 62 87,3 

Zunanji viri 10 13,0 8 12,3 14 20,9 9 12,7 

Skupaj 77 100,0 65 100,0 67 100,0 69 100,0 

  ²  = 0,017, g = 1, p = 0,896  ²  = 1,137, g = 1, p = 0,286 

 

Iz preglednice (Tabela 120) je razvidno, da pri dečkih v etapi obravnave ( ²  = 0,017, g = 

1, p = 0,896) in v etapi utrjevanja ( ²  = 1,137, g = 1, p = 0,286) pred in po vpeljavi 

modela ni statistično pomembne razlike v uporabi virov lastnega znanja. V etapi 

obravnave je po vpeljavi modela (75,4 %) večji delež dečkov kot pred vpeljavo modela 

kot vir uporabljal načrtno samospremljanje pri reševanju nalog/ustno (63,3 %). Delež 

dečkov, ki se je kot vir navedel samospremljanje pri reševanju nalog, pa je po vpeljavi 

modela (10,8 %) nekoliko manjši kot pred vpeljavo modela (11,4 %). V etapi utrjevanja 

je delež dečkov, ki je kot vir lastnega znanja navedel samospremljanje pri reševanju 

nalog/ustno, po vpeljavi modela (69,0 %) nekoliko večji kot pred vpeljavo (60,3 %). Po 
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vpeljavi modela (16,9 %) je v etapi utrjevanja nekoliko večji delež dečkov kot pred 

vpeljavo modela (7,4 %), ki se je samopreverjal pri reševanju nalog.   

 

Tabela 121. Primerjava uporabe virov lastnega znanja pri deklicah pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Notranji viri 51 78,5 56 88,9 50 78,1 51 86,4 

Zunanji viri 14 21,5 7 11,1 14 21,9 8 13,6 

Skupaj 65 100,0 63 100,0 64 100,0 59 100,0 

  ²  = 1,833, g = 1, p = 0,176  ²  = 0,935 g = 1, p = 0,334 

 

Iz preglednice (Tabela 121) je razvidno, da pri deklicah v etapi obravnave ( ²  = 1,833, g 

= 1, p = 0,176) in v etapi utrjevanja ( ²  = 0,935, g = 1, p = 0,334) pred in po vpeljavi 

modela ni statistično pomembne razlike v uporabi virov lastnega znanja. V etapi 

obravnave je po vpeljavi modela (71,4 %) večji delež deklic kot pred vpeljavo modela kot 

vir uporabljal načrtno samospremljanje pri reševanju nalog/ustno (64,6%). Delež deklic, 

ki se je kot vir navedel samospremljanje pri reševanju nalog, je po vpeljavi modela (15,9 

%) prav tako nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (10,8 %). V etapi utrjevanja je 

delež deklic, ki je kot vir lastnega znanja navedel samospremljanje pri reševanju 

nalog/ustno, je po vpeljavi modela (62,7 %) nekoliko manjši kot pred vpeljavo (64,1 %). 

Po vpeljavi modela (18,6 %) se je v etapi utrjevanja nekoliko večji delež deklic kot pred 

vpeljavo modela (16,9 %) samopreverjal pri reševanju nalog.   

 

Ugotovili smo, da tako pri dečkih kot deklicah ni statistično pomembne razlike v 

uporabi virov lastnega znanja v nobeni etapi učnega procesa. Tudi po vpeljavi 

modela je večina dečkov in deklic uporabljala notranje vire lastnega znanja. Pri 

dečkih se kaže tendenca k povečanju deleža učencev, ki so uporabljali kot notranji 

vir samospremljanje ali samopreverjanje reševanja nalog. Pri deklicah se ta 

tendenca kaže samo v etapi obravnave učne snovi.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Pri poučevanju po modelu so učiteljice učencem pogosto zastavljale vprašanja, s katerimi 

so jih spodbujale, da se samospremljajo in samopreverjajo ob reševanju nalog (Kaj naloga 

od tebe zahteva? Na kaj moraš pri nalogi biti pozoren? Kako boš sam pri sebi preveril 

pravilnost reševanja naloge? Kako veš, če je naloga pravilno rešena?). Ko smo analizirali 

spremembe v uporabi učenčevih virov lastnega znanja pred in po vpeljavi modela, smo 

ugotovili, da v nobeni etapi učnega procesa ni statistično pomembne razlike v uporabi 

notranjih/zunanjih virov lastnega znanja. V obeh etapah učnega procesa pa se po vpeljavi 

modela kaže tendenca k povečanju deleža učencev, ki uporabljajo kot vir lastnega znanja 
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samospremljanje pri reševanju nalog, samopreverjanje reševanja nalog in manj svoj 

subjektivni občutek in učiteljevo zunanjo povratno informacijo. Pri učno šibkejših 

učencih so se pokazale statistično pomembne razlike v uporabljenih virih lastnega znanja 

pred in po vpeljavi modela v etapi utrjevanja učne snovi. V etapi obravnave učne snovi se 

kaže tendenca k spremembam v uporabi virov, vendar razlika ni statistično pomembna. V 

obeh etapah učnega procesa so učno šibkejši učenci po vpeljavi modela v večjem deležu 

kot vir lastnega znanja uporabljali samospremljanje pri reševanju nalog in 

samopreverjanje pri reševanju nalog in manj subjektivni občutek ter zunanjo povratno 

informacijo. Pri učno zmožnejših učencih so spremembe manjše, zato niso statistično 

pomembne. Podobno velja za deklice in dečke. Pri obeh skupinah učencev glede na spol 

se je delež učencev, ki uporabljajo kot vir lastnega znanja samospremljanje in 

samopreverjanje reševanja nalog, povečal, vendar razlika ni statistično pomembna. Z 

uporabo modela smo torej dosegli spremembe v uporabi virov lastnega znanja, ki 

učencem omogočajo večjo neodvisnost pri ugotavljanju lastnega znanja in ga ves čas 

usmerjajo k iskanju relevantnih in objektivnih dokazov lastnega znanja, kadar učenci niso 

odvisni od zunanjih virov. To učencu pomaga tudi pri oblikovanju bolj realne samoocene 

znanja.  

Spremembe v učenčevih virih samoocene znanja 

Učenec oblikuje samooceno znanja tako, da prepoznavanje lastnega znanja (na osnovi 

posameznih virov - zunanjih ali notranjih) primerja z nekim referenčnim merilom, to je s 

standardom. V povezavi s tem nas je zanimalo več stvari. Najprej nas je zanimalo, kako 

so se po vpeljavi modela spremenili učenčevi viri pri oblikovanju samoocene znanja, če 

mora učenec izhajati iz absolutnega standarda (na osnovi česa učenec ve, kako bi ga 

učiteljica ocenila). Nadalje smo želeli ugotoviti, ali so se spremenila dejanja učiteljice, ki 

učencem najbolj pomagajo pri oblikovanju samoocene znanja. Pri obravnavi učne snovi 

so nas zanimale spremembe v pomembnosti posameznih dejavnosti pri pouku, ki 

učencem najbolj pomagajo ugotoviti, kako dobro znajo. V etapi utrjevanja učne snovi pa 

smo želeli ugotoviti predvsem, ali so kakšne spremembe v tem, kako učenci pri reševanju 

nalog ugotovijo, kako dobro znajo. Razdelek bomo zato razdelili na 4 vsebinske sklope: 

 spremembe v učenčevih virih samoocene znanja; 

 spremembe v dejanjih učiteljice kot vira samoocene znanja; 

 spremembe v pomembnosti izbranih dejavnosti za oblikovanje samoocene 

(razumevanja) pri obravnavi snovi; 

 spremembe v pomembnosti izbranih dejavnikov pri reševanju nalog za 

oblikovanje samoocene (razumevanja) pri utrjevanju snovi. 
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Spremembe v učenčevih virih samoocene 

Učenci so morali podobno kot pred vpeljavo modela tudi po vpeljavi modela po etapi 

obravnave in etapi utrjevanja učne snovi podati samooceno razumevanja snovi na osnovi 

tega, kako mislijo, da bi jih učiteljica po obravnavi/utrjevanju učne snovi ocenila, če bi 

takrat preverjala njihovo znanje. Zanimali so nas viri te samoocene, zato smo učence 

vprašali, kako to vedo. Vprašanje je bilo odprto, odgovore smo kategorizirali. Oblikovali 

smo istih 10 kategorij kot pred vpeljavo modela (10.2.1.4), pri katerih se prve štiri 

nanašajo na vire, kjer učenec eksplicitno pokaže svoje znanje, preostale pa niso 

neposredno povezane z ugotavljanjem znanja pri pouku.  

Spremembe v učenčevih virih samoocene in etapi učnega procesa (obravnava učne 

snovi, utrjevanje učne snovi) 

Zanimalo nas je, kako se je v posamezni etapi učnega procesa po vpeljavi modela 

spremenila uporaba virov samoocene razumevanja učne snovi. Pri tem so nas zanimale 

razlike glede na uporabo objektivnih/subjektivnih virov. 

Tabela 122. Primerjava uporabe virov samoocene razumevanja pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred 

vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Objektivni  

viri 

Odgovarjanje na vprašanja 8 5,7 13 10,5 6 4,6 10 8,7 

Učenec "gre skozi nalogo" 29 20,4 15 12,1 26 20,2 29 25,7 

Nedoločeno samopreverjanje 2 1,4 1 0,8 0 0,0 0 0,9 

Zapomnitev snovi 6 4,2 2 1,6 1 0,8 3 2,7 

Skupaj 45 31,7 31 25,0 33 25,6 43 38,0 

Subjektivni 

viri 

Sledenje pouku 12 8,5 1 0,8 4 3,1 3 2,7 

Nedoločen subjektivni občutek 55 38,7 63 50,8 70 54,3 50 44,2 

Sklic na objektivno sposobnost 

otroka 

6 4,2 12 9,7 5 3,9 3 2,7 

Sklic na presojo učitelja 2 1,4 1 0,8 2 1,5 1 0,9 

Sklic na snov 19 13,4 16 12,9 15 11,6 13 11,5 

Sklic na razlago učitelja 3 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 97 68,3 93 75,0 96 74,4 70 62,0 

 
 ²  = 1,142, g = 1, p = 

0,285 

 ²  = 3,790, g = 1, p = 

0,051 

 

Iz preglednice (Tabela 122) je razvidno, da se uporaba virov po vpeljavi modela 

statistično pomembno ne razlikuje od uporabe virov pred vpeljavo modela ( ²  = 1,142, g 

= 1, p = 0,285). V etapi obravnave je sicer po vpeljavi modela (25,0 %) delež učencev, ki 

uporabljajo objektivne vire, nekoliko manjši kot pred vpeljavo modela (31,7 %). V etapi 

utrjevanja pa so razlike v uporabi virov samoocene pred in po vpeljavi modela na meji 
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statistične pomembnosti ( ²  = 3,790, g = 1, p = 0,051). Po vpeljavi modela (38,0 %) je 

bil delež učencev, ki uporablja objektivne vire, večji kot pred vpeljavo modela (25,6 %). 

 

Posebnosti pri učenčevih virih samoocene znanja 

 

Pri učenčevih virih samoocene smo še dodatno proučili, katera učiteljičina dejanja 

učencem najbolj pomagajo pri oblikovanju samoocene znanja. 

Ugotovili smo, da si pri pouku matematike učenci pogosto oblikujejo samooceno na 

osnovi svojega subjektivnega občutka. Pri tem pa so pomembna tudi dejanja učiteljice, na 

osnovi katerih si učenci oblikujejo predstavo o tem, kako dobro znajo. V povezavi s tem 

nas je zanimalo, ali se je po vpeljavi modela spremenilo, katera učiteljičina dejanja pri 

pouku učencem pomagajo ugotoviti, kako dobro znajo. Vprašanje je bilo tudi po vpeljavi 

modela odprto in smo oblikovali enake kategorije kot pred vpeljavo modela (10.2.1.4).  

Tabela 123. Primerjava zaznavanja dejanj učiteljice kot vira samoocene znanja pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred 

vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

  Naloge, primeri, ki jih poda učiteljica 46 33,6 35 29,4 49 40,2 58 49,2 

  Razlaga učne snovi 42 30,7 40 33,6 27 22,1 17 14,4 

  Zastavljanje vprašanj 28 20,4 27 22,7 7 5,7 22 18,6 

  Povratna informacija o pravilnosti 

reševanja   nalog 9 6,6 11 9,2 9 7,4 13 11,0 

  Drugo 12 8,7 6 5,1 30 24,6 8 6,8 

 Skupaj 137 100,0 119 100,0 122 100,0 118 100,0 

 

Iz preglednice (Tabela 123) je razvidno, da učiteljica tako pred (33,6 %) kot po vpeljavi 

modela (29,4 %) pri oblikovanju samoocene znanja pomaga učencem s tem, da jim poda 

naloge, primere, ki jih morajo rešiti. Pri utrjevanju je delež učencev, ki uporablja ta vir 

nekoliko večji tako pred (40,2 %) kot po vpeljavi modela (49,2 %). Po vpeljavi modela 

(18,6 %) je v etapi utrjevanja tudi precej večji delež učencev kot pred vpeljavo modela 

(5,7 %), ki izhaja iz učiteljičinih vprašanj. V etapi obravnave se delež učencev, ki izhajajo 

iz razlage učne snovi, po vpeljavi modela ni zmanjšal. V etapi utrjevanja pa je po vpeljavi 

modela (14,4 %) manjši delež učencev, ki uporabljajo ta vir, kot pred vpeljavo modela 

(22,1 %). 

Ugotovili smo, da se je po vpeljavi modela statistično pomembno povečal delež 

učencev, ki uporabljajo objektivne vire le v etapi utrjevanja učne snovi. V etapi 

obravnave ni statistično pomembne razlike v uporabi virov samoocene. Učenci v 

etapi obravnave v približno enakem deležu kot pred vpeljavo modela zaznavajo 
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posamezna učiteljičina dejanja kot vir samoocene. V etapi utrjevanja se je med viri 

samoocene, ki izhajajo iz dejanj učiteljice, po vpeljavi modela povečal delež učencev, 

ki izhajajo iz nalog in vprašanj, ki jih zastavlja učiteljica.  

 

Spremembe v učenčevih virih samoocene in učna uspešnost 

Pri posamezni skupini učencev (učno šibkejši, učno zmožnejši) nas je zanimalo, ali so 

pred in po vpeljavi modela razlike v uporabi virov samoocene. 

Tabela 124. Primerjava virov samoocene pri učno šibkejših učencih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Objektivni viri 15 22,4 13 21,7 10 15,4 17 32,1 

Subjektivni viri 52 77,6 47 78,3 55 84,6 36 68,9 

Skupaj 67 100,0 60 100,0 65 100,0 53 100,0 

  ²  =0,001, g = 1, p = 0,920  ²  =3,712, g = 1, p = 0,054 

 

Iz preglednice (Tabela 124) je razvidno da se uporaba virov samoocene pri učno šibkejših 

učencih v etapi obravnave po vpeljavi modela statistično pomembno ne razlikuje od 

uporabe virov pred vpeljavo modela ( ²  = 0,001, g = 1, p = 0,920). V etapi utrjevanja pa 

so razlike v uporabi virov samoocene pred in po vpeljavi modela na meji statistične 

pomembnosti ( ²  = 3,712, g = 1, p = 0,054). Po vpeljavi modela (32,1 %) je bil delež 

učencev, ki uporablja objektivne vire, večji kot pred vpeljavo modela (15,4 %). 

 

Tabela 125. Primerjava virov samoocene pri učno zmožnejših učencih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Objektivni viri 30 40,0 18 28,1 23 35,9 26 43,3 

Subjektivni viri 45 60,0 46 71,8 41 64,1 34 56,7 

Skupaj 75 100,0 64 100,0 64 100,0 60 100,0 

  ²  =1,661, g = 1, p = 0,197  ²  =0,433, g = 1, p = 0,510 

 

Iz preglednice (Tabela 125) je razvidno da se uporaba virov samoocene pri učno 

zmožnejših učencih tako v etapi obravnave ( ²  =1,661, g = 1, p = 0,197) kot v etapi 

utrjevanja ( ²  =0,433, g = 1, p = 0,510) po vpeljavi modela statistično pomembno ne 

razlikuje od uporabe virov pred vpeljavo modela. Delež učencev, ki uporabljajo 

objektivne vire, je v etapi obravnave po vpeljavi modela (28,1 %) večji kot pred vpeljavo 

modela (40,0 %). V etapi utrjevanja pa je delež učencev, ki uporabljajo objektivne vire, 

po vpeljavi modela (43,3 %) večji kot pred vpeljavo modela (35,9 %). 
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Ugotovili smo, da se pri učno zmožnejših učencih uporaba virov samoocene po 

vpeljavi modela statistično pomembno ne razlikuje od uporabe virov pred vpeljavo 

modela. Pri učno šibkejših učencih je razlika v uporabi virov samoocene pred in po 

vpeljavi modela na meji statistične pomembnosti v etapi utrjevanja.   

 

Spremembe v učenčevih virih samoocene glede na spol 

 

Pri posamezni skupini učencev (dečki, deklice) nas je zanimalo, ali so pred in po vpeljavi 

modela razlike v uporabi virov samoocene. 

Tabela 126. Primerjava uporabe virov samoocene pri dečkih pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Objektivni viri 28 35,9 11 17,5 19 27,1 22 37,3 

Subjektivni viri 50 64,1 52 82,5 51 72,9 37 62,7 

Skupaj 78 100,0 63 100,0 70 100,0 59 100,0 

  ²  =5,035, g = 1, p = 0,025  ²  =1,088, g = 1, p = 0,300 

 

Iz preglednice (Tabela 126) je razvidno da se uporaba virov samoocene pri dečkih v etapi 

utrjevanja po vpeljavi modela statistično pomembno ne razlikuje od uporabe virov pred 

vpeljavo modela ( ²  = 1,088, g = 1, p = 0,300). Delež dečkov, ki uporabljajo kot vir 

naloge in zastavljanje vprašanj, je po vpeljavo modela (36,2 %) večji kot pred vpeljavo 

modela (27,1 %). V etapi obravnave pa so razlike v uporabi virov samoocene pred in po 

vpeljavi modela statistično pomembne ( ²  = 5,035, g = 1, p = 0,025). Po vpeljavi modela 

(17,5 %) je bil delež dečkov, ki uporablja objektivne vire, manjši kot pred vpeljavo 

modela (35,9 %). Pri utrjevanju so dečki po vpeljavi modela (65,1 %) v precej večjem 

deležu kot pred vpeljavo modela (35,9 %) navajali svoj subjektivni občutek, ki jim pove, 

kako dobro znajo.  

 

Tabela 127. Primerjava uporabe virov samoocene pri deklicah pred in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

Pred vpeljavo 

modela 

Po vpeljavi 

modela 

f f % f f % f f % f f % 

Objektivni viri 17 26,6 20 32,8 14 23,7 21 38,9 

Subjektivni viri 47 73,4 41 67,2 45 76,3 33 61,1 

Skupaj 64 100,0 61 100,0 59 100,0 54 100,0 

  ²  =0,320, g = 1, p = 0,572  ²  =2,363, g = 1, p = 0,124 

 

Iz preglednice (Tabela 127) je razvidno da se uporaba virov samoocene pri deklicah tako 

v etapi obravnave ( ²  =0,320, g = 1, p = 0,572) kot v etapi utrjevanja ( ²  =2,363, g = 1, 
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p = 0,124) po vpeljavi modela statistično pomembno ne razlikuje od uporabe virov pred 

vpeljavo modela. Delež deklic, ki uporabljajo objektivne vire, je v etapi obravnave po 

vpeljavi modela (32,8 %) nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (26,6 %). Tudi v etapi 

utrjevanja je delež deklic, ki uporabljajo objektivne vire, po vpeljavi modela (38,9 %) 

večji kot pred vpeljavo modela (23,7 %). Delež deklic, ki uporabljajo svoj subjektivni 

občutek, je bil v etapi obravnave pred vpeljavo modela (42,2 %) večji kot po vpeljavi 

modela (32,2 %). Po vpeljavi modela (30,7 %) je večji delež deklic kot pred vpeljavo 

modela (21,5 %) uporabljal kot vir naloge in zastavljanje vprašanj s strani učiteljice. Tudi 

v etapi utrjevanja je bil delež deklic, ki uporabljajo svoj subjektivni občutek, pred 

vpeljavo modela (47,5 %) večji kot po vpeljavi modela (39,6 %). Po vpeljavi modela 

(32,0 %) je večji delež deklic kot pred vpeljavo modela (22,0 %) uporabljal kot vir naloge 

in zastavljanje vprašanj s strani učiteljice. 

 

Ugotovili smo, da pri deklicah ni statistično pomembne razlike v uporabi virov 

samoocene pred in po vpeljavi modela v nobeni etapi učnega procesa. V obeh etapah 

se je nekoliko povečal delež deklic, ki uporablja objektivne vire. Tudi dečki so v 

etapi utrjevanja po vpeljavi modela v večjem deležu kot pred vpeljavo modela 

navajali objektivne vire. V etapi obravnave pa so pri dečkih statistično pomembne 

razlike, ki kažejo, da po vpeljavi modela večji delež dečkov kot pred vpeljavo 

modela uporablja subjektivne vire, predvsem svoj subjektivni občutek.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

Z vprašanji, ki so jih učiteljice učencem zastavljale, smo želeli, da bi učenci pri pouku 

večkrat razmišljali o tem, kako dobro znajo/razumejo in kako vedo, da znajo. Ko smo 

učence vprašali, na osnovi česa so podali samooceno znanja (kot bi jih ocenila učiteljica), 

so še vedno v največjem deležu izhajali iz subjektivnih virov tako pri obravnavi kot 

utrjevanju učne snovi. Z uporabo modela smo dosegli statistično pomembne razlike v 

uporabi virov samoocene v etapi utrjevanja učne snovi, medtem ko v etapi obravnave 

učne snovi ni bilo statistično pomembne razlike v uporabljenih virih samoocene. Prav 

tako so nas zanimale spremembe po vpeljavi modela v virih samoocene, ki izhajajo iz 

konkretnih dejanj učiteljice pri pouku. Ugotovili smo, da so učenci po vpeljavi modela v 

etapi utrjevanja pri oblikovanju samoocene v večjem deležu pričeli izhajati iz nalog in 

manj iz razlage. Če je učencu vir razlaga učiteljice, pomeni, da uporablja subjektivni vir, 

saj ob razlagi večinoma razvija občutek razumevanja snovi, ki pa ne izhaja iz eksplicitnih 

dokazov znanja (npr. nalog, odgovarjanja na vprašanja).  

V etapi utrjevanja učne snovi je po vpeljavi modela statistično pomembno večji delež 

učno šibkejših učencev kot pred vpeljavo modela uporabil objektivne vire. Pri učno 

zmožnejših učencih razlike niso bile statistično pomembne.  Pri dečkih je statistično 
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pomembna razlika v uporabi virov pred in po vpeljavi modela v etapi obravnave učne 

snovi, ki kaže na to, da dečki po vpeljavi modela še v večjem deležu izhajajo iz 

subjektivnih virov kot pred vpeljavo modela.  

Dobljeni rezultati kažejo, da smo z modelom predvsem vplivali na večjo uporabo 

objektivnih virov pri utrjevanju učne snovi, kjer je učna ura vezana predvsem na 

reševanje nalog. Pri obravnavi učne snovi je tega manj, zato učenci v večjem deležu 

izhajajo iz svojih subjektivnih virov, predvsem iz svojega subjektivnega občutka o 

razumevanju učne snovi, ki ga razvijajo med poukom. Iz analize učinkovitosti izvajanja 

modela pa smo tudi ugotovili, da so pri obravnavi učiteljice v manjšem deležu zastavljale 

učencem vprašanja, s katerimi bi spodbujale samooceno razumevanja in njeno utemeljitev 

(Ali si razumel? Kako veš, da si razumel?). Ob nalogah je bilo tega več in zato menimo, 

da je tudi sprememba v uporabi objektivnih virov pri utrjevanju učne snovi večja.  

Spremembe v pomembnosti izbranih dejavnosti za oblikovanje samoocene 

(razumevanja) pri obravnavi učne snovi 

Pri obravnavi učne snovi nas je po vpeljavi modela zanimalo, ali učenci drugače 

ocenjujejo pomembnost posameznih dejavnosti (odgovarjanje učencev na učiteljeva 

vprašanja, reševanje zgledov na tablo, samostojno reševanje primerov v zvezek in 

sledenje razlagi) za ugotavljanje lastnega razumevanja obravnavane učne snovi kot pred 

vpeljavo modela. Učenci so po vpeljavi modela enako kot pred vpeljavo modela po etapi 

obravnave za izbrane dejavnosti razporedili njihovo pomembnost od 1 do 4 (1 - najmanj 

pomembna, 4 - najbolj pomembna).  

Tabela 128. Pomembnost posameznih načinov ugotavljanja razumevanja pred in po vpeljavi modela 

Načini ugotavljanja lastnega 

znanja 
Čas  

N M SD 

Parni t-preizkus 

t P 

Odgovarjanje učencev na 

vprašanja 

Pred vpeljavo 

modela 

101 

2,10 0,950 -1,613 0,110 

Po vpeljavi modela 2,28 1,004 

Reševanje zgledov na tablo 

Pred vpeljavo 

modela 

101 

2,32 1,061 0,077 0,939 

Po vpeljavi modela 2,22 1,126 

Samostojno reševanje 

primerov v zvezek 

Pred vpeljavo 

modela 

101 

2,55 1,059 0,720 0,473 

Po vpeljavi modela 2,51 1,077 

Sledenje razlagi 

Pred vpeljavo 

modela 

101 

3,03 1,195 0,686 0,494 

Po vpeljavi modela 2,99 1,111 

 

Učencem je pri ugotavljanju razumevanja obravnavane učne snovi po vpeljavi modela v 

povprečju bilo najbolj pomembno sledenje razlagi (M = 3,03, SD = 1,20), najmanj 

pomembno pa jim je bilo reševanje zgledov na tablo (M = 2,22, SD = 0,95).  Rezultat 
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opravljenega t-testa za odvisne vzorce je pokazal, da pred in po vpeljavi modela ni 

statistično pomembnih razlik v učenčevi oceni pomembnosti posameznih načinov 

ugotavljanja znanja (Tabela 128).  

 

Spremembe v pomembnosti posameznih dejavnosti in učna uspešnost 

Tako pri učno šibkejših kot pri učno zmožnejših učencih ni statistično pomembnih razlik 

v oceni pomembnosti posameznih načinov ugotavljanja razumevanja učne snovi pred in 

po vpeljavi modela (Priloga 17: Tabela 184).  

 

Spremembe v pomembnost posameznih dejavnosti po vpeljavi modela in spol 

Tako pri dečkih kot pri deklicah ni statistično pomembnih razlik v oceni pomembnosti 

posameznih načinov ugotavljanja razumevanja učne snovi pred in po vpeljavi modela 

(Priloga 17: Tabela 185).  

 

Spremembe v pomembnosti izbranih dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje 

samoocene (razumevanja) pri utrjevanju učne snovi 

Pri utrjevanju učne snovi učenci običajno rešujejo naloge. Zanimalo nas je, ali so se po 

vpeljavi modela pri učencih kaj spremenili načini, kako učenci pri reševanju nalog vedo, 

kako dobro znajo učno snov. Učenci so tudi po vpeljavi modela za posamezne dejavnike 

ocenili njihovo pomembnost za ugotavljanje lastnega razumevanja učne snovi (1 - 

popolnoma nepomembno, 5 - zelo pomembno).  
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Tabela 129. Pomembnost posameznih dejavnikov pri reševanju nalog za ugotavljanja razumevanja pri 

reševanju nalog pred in po vpeljavi modela 

Kako dobro znam obravnavano 

snov, najbolj vem iz..... 
ČAS 

N M SD 

t-parni preizkus 

t P 

...tega, ko sem znal sam preveriti 

pravilnost rezultatov 

Pred vpeljavo 

modela 
110 

3,381 1,320 
-2,307 0,023 

Po vpeljavi 

modela 3,742 1,224 

...tega, koliko nalog se uspel rešiti 

(sem prišel skozi te naloge) 

Pred vpeljavo 

modela 
115 

3,330 1,362 
-0,836 0,405 

Po vpeljavi 

modela 3,692 1,313 

...svojega občutka (tako se mi zdi) 

pri reševanju nalog 

Pred vpeljavo 

modela 
112 

3,455 1,328 
-0,504 0,615 

Po vpeljavi 

modela 3,536 1,287 

...tega, koliko sem se moral pri 

reševanju nalog truditi, da sem jih 

rešil 

Pred vpeljavo 

modela 
111 

3,801 1,242 
1,845 0,068 

Po vpeljavi 

modela 3,530 1,119 

...tega, ko sem vedel, kaj moram 

pri nalogi pokazati in kako dobro 

sem to pokazal 

Pred vpeljavo 

modela 
111 

3,732 1,120 
1,786 0,077 

Po vpeljavi 

modela 3,499 1,220 

...tega, kako dobro sem reševal 

naloge v primerjavi z reševanjem v 

prejšnjih urah 

Pred vpeljavo 

modela 
112 

3,361 1,293 
-0,534 0,549 

Po vpeljavi 

modela 3,452 1,222 

...tega, koliko pomoči sem pri 

reševanju potreboval 

Pred vpeljavo 

modela 
110 

3,103 1,347 
-2,308 0,023 

Po vpeljavi 

modela 3,422 1,309 

...tega, kako zahtevne so se mi 

zdele naloge 

Pred vpeljavo 

modela 
115 

3,321 1,203 
0,343 0,732 

Po vpeljavi 

modela 3,272 1,194 

...rešitev, komentarjev nalog, ki jih 

je podala učiteljica ali sošolci 

Pred vpeljavo 

modela 
110 

3,239 1,285 
1,122 0,264 

Po vpeljavi 

modela 3,069 1,115 

...tega, kako hitro sem reševal 

naloge 

Pred vpeljavo 

modela 
115 

2,740 1,427 
-0,570 0,570 

Po vpeljavi 

modela 2,831 1,434 

 

Iz preglednice (Tabela 129) je razvidno, da učenci po vpeljavi modela v povprečju najbolj 

vedo, kako dobro razumejo snov, na osnovi tega, ko znajo sami preveriti pravilnost 

rezultatov. Razlika pred (M = 3,381, SD = 1,320) in po vpeljavi modela (M = 3,742, SD 

= 1,224) je pri tem dejavniku statistično pomembna (t = - 2,307, p = 0,023). Pred vpeljavo 

modela je bil učencem pomembnejši dejavnik trud, ki so ga vložili. Tudi v tem dejavniku 
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so med učenci pred (M = 3,801, SD = 1,242) in po vpeljavi modela (M = 3,530, SD = 

1,119) razlike blizu statistične pomembnosti (t = 1,845, p = 0,068). V povprečju je 

učencem po vpeljavi modela tudi zelo pomemben pokazatelj, kako dobro znajo, število 

nalog, ki so jih uspeli pravilno rešiti, vendar razlika ni statistično pomembna. Pred in po 

vpeljavi modela je statistično pomembna razlika (t = -2,308, p = 0,023) tudi v dejavniku 

količina pomoči, ki jo učencu pri nalogah potrebujejo. Po vpeljavi modela (M = 3,422, 

SD = 1,309) je učencem ta dejavnik bolj pomemben kot pred vpeljavo modela (M = 3,103 

, SD = 1,347). Tako pred (M = 2,740, SD = 1,427) kot po vpeljavi modela (M = 2,831, 

SD = 1,434) je učencem najmanj pomemben pokazatelj tega, kako dobro znajo, hitrost 

reševanja nalog.  

Ugotovili smo, da so po vpeljavi modela učencem bolj kot pred vpeljavo modela pri 

samooceni razumevanja ob reševanju nalog pomembna dejavnika pomoč, ki jo 

potrebujejo pri reševanju nalog in to, da znajo sami preveriti pravilnost rešenih 

nalog. Slednji dejavnik je učencem po vpeljavi modela najpomembnejši.  

 

Spremembe v  pomembnosti izbranih dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje 

samoocene (razumevanja) glede na učno uspešnost 

 

Pri posamezni skupini učencev (učno šibkejši, učno zmožnejši učenci)  nas je zanimalo, 

ali so pred in po vpeljavi modela razlike v oceni pomembnosti posameznih dejavnikov pri 

reševanju nalog za samooceno razumevanja.  

 

Tabela 130. Pomembnost posameznih dejavnikov pri reševanju nalog za ugotavljanja razumevanja pri 

reševanju nalog pred in po vpeljavi modela pri učno zmožnejših učencev 

 

Kako dobro znam obravnavano 

snov, najbolj vem iz..... 
ČAS 

N M SD 

t-parni preizkus 

t P 

...tega, kako hitro sem reševal 

naloge 

Pred vpeljavo 

modela 
57 

2,807 1,355 
-1,943 0,057 

Po vpeljavi 

modela 3,211 1,385 

...tega, koliko pomoči sem pri 

reševanju potreboval 

Pred vpeljavo 

modela 
55 

3,164 1,198 
-2,125 0,038 

Po vpeljavi 

modela 3,564 1,167 

...tega, ko sem znal sam preveriti 

pravilnost rezultatov 

Pred vpeljavo 

modela 
56 

3,250 1,417 
-2,244 0,029 

Po vpeljavi 

modela 3,768 1,250 
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Pri učno zmožnejših učencih je statistično pomembna razlika pred in po vpeljavi modela 

v oceni pomembnosti treh dejavnikov, katere smo prikazali v preglednici (Tabela 130). 

Učno zmožnejši učenci po vpeljavi modela kot bolj pomembne dejavnike za ugotavljanje 

razumevanja pri reševanju nalog ocenjujejo količino pomoči (t = -2,125, p = 0,038), ki jo 

pri reševanju potrebujejo in to, da znajo sami preveriti pravilnost reševanja nalog (t = -

2,444, p = 0,029). Zadnjega izmed navedenih dejavnikov učenci po vpeljavi modela 

ocenjujejo kot najpomembnejšega, medtem ko je pred vpeljavo modela bil 

najpomembnejši dejavnik vložen trud pri reševanju nalog. V ostalih dejavnikih (povratna 

informacija učiteljice, notranji občutek, vložen trud, to, da učenec ve, kaj mora pri nalogi 

pokazati in kako dobro to pokaže, primerjava reševanja naloge ss predhodnim 

reševanjem, ocena zahtevnosti učne snovi) ni stastično pomembnih razlik. V dejavniku 

hitrost reševanja nalog so razlike blizu statistične pomembnosti (t = -1,943, p = 0,057). Ta 

dejavnik učenci po vpeljavi modela (M = 3,211, SD = 1,385) ocenjujejo kot pomembnejši 

kot pred vpeljavo modela (M = 2,807, SD = 1,355).  

Pred in po vpeljavi modela pri učno šibkejših učencih ni v nobenem dejavniku, ki jim pri 

reševanju nalog pomaga pri samooceni razumevanja, statistično pomembne razlike. Na 

osnovi dobljenih rezultatov pa se kaže tendenca k nekaterim razlikam. Učno šibkejši 

učenci ocenjujejo po vpeljavi modela (M = 3,741, SD = 1,192) samopreverjanje 

pravilnosti reševanja nalog kot pomembnejši dejavnik za ugotavljanje razumevanja pri 

reševanju nalog kot pred vpeljavo modela (M = 3,556, SD = 1,161). Pred vpeljavo 

modela (M = 3,840, SD = 1,071) pa je bil učno šibkejšim učencem v povprečju 

pomembnejši dejavnik kot po vpeljavi modela (M = 3,552, SD = 1,139) ta, da so vedeli, 

kaj morajo pri nalogi pokazati in kako dobro so to pokazali. Prav tako je pred vpeljavo 

modela (M = 3,780, SD = 1,201) bil učencem pomembnejši kot po vpeljavi modela 

(3,432, SD = 1,143) vložen trud pri reševanju nalog.  

 

Ugotovili smo, da pri učno šibkejših učencih po vpeljavi modela ni statistično 

pomembne razlike v nobenem dejavniku pri reševanju nalog za samooceno 

razumevanja učne snovi. Pri učno zmožnejših učencih so statistično pomembne 

razlike v dveh dejavnikih: količina pomoči in tega, ko učenec ve, kaj mora pri nalogi 

pokazati in kako dobro je to pokazal. Po vpeljavi modela sta učencem v povprečju ta 

dva dejavnika pomembnejša kot pred vpeljavo modela.  
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Spremembe v  pomembnosti izbranih dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje 

samoocene (razumevanja) glede na spol 

 

Pri posamezni skupini učencev (dečki, deklice)  nas je zanimalo, ali so pred in po vpeljavi 

modela razlike v oceni pomembnosti posameznih dejavnikov pri reševanju nalog za 

samooceno razumevanja.  

 

Tabela 131. Spremembe pri dečkih v oceni pomembnosti posameznih dejavnikov pri reševanju nalog za 

ugotavljanja razumevanja pri reševanju nalog pred in po vpeljavi modela 

 

Pred in po vpeljavi modela pri dečkih ni v nobenem dejavniku, ki jim pri reševanju nalog 

pomaga pri samooceni razumevanja, statistično pomembne razlike. Na osnovi dobljenih 

rezultatov (Tabela 131) pa se kaže tendenca k nekaterim razlikam blizu statistične 

pomembnosti. Dečki po vpeljavi modela (M = 3,400, SD = 1,380) kot pomembnejši 

dejavnik za ugotavljanje razumevanja pri reševanju nalog kot pred vpeljavo modela (M = 

3,017, SD = 1,396) v povprečju ocenjujejo količino pomoči, ki jo pri reševanju 

potrebujejo. Pred vpeljavo modela (M = 3,780, SD = 1,131) pa je bil dečkom v povprečju 

pomembnejši dejavnik kot po vpeljavi modela (M = 3,424, SD = 1,262) ta, da so vedeli, 

kaj morajo pri nalogi pokazati in kako dobro so to pokazali. Prav tako je pred vpeljavo 

modela (M = 3,412, SD = 1,230) bil dečkom pomembnejši dejavnik kot po vpeljavi 

modela (3,111, SD = 1,136) hitrost reševanja nalog.  

Pri deklicah (Tabela 131) so statistično pomembne razlike (t = -2,076, p = 0,043)  pred in 

po vpeljavi modela v enem dejavniku, to je v povprečni oceni pomembnosti tega, ko so 

same vedele, kako preveriti pravilnost rezultatov nalog. Deklice so po vpeljavi modela (M 

Kako dobro znam obravnavano 

snov, najbolj vem iz..... 
ČAS 

N M SD 

t-parni preizkus 

t P 

DEČKI       

...tega, kako hitro sem reševal 

naloge 

Pred vpeljavo 

modela 
61 

3,412 1,230 
1,804 0,076 

Po vpeljavi 

modela 3,111 1,136 

...tega, koliko pomoči sem pri 

reševanju potreboval 

Pred vpeljavo 

modela 
60 

3,017 1,396 
-1,926 0,059 

Po vpeljavi 

modela 3,400 1,380 

...tega, ko sem vedel, kaj moram 

pri nalogi pokazati in kako dobro 

sem to pokazal 

Pred vpeljavo 

modela 
59 

3,780 1,131 
1,921 0,060 

Po vpeljavi 

modela 3,424 1,262 

DEKLICE       

...tega, ko sem znal sam preveriti 

pravilnost rezultatov 

Pred vpeljavo 

modela 
60 

3,333 1,226 
-2,076 0,043 

Po vpeljavi 

modela 3,792 1,166 
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= 3,792, SD = 1,166) v povprečju ta dejavnik ocenile kot pomembnejši kot pred vpeljavo 

modela (M = 3,333, SD = 1,226). 

 

Ugotovili smo, da so pri deklicah po vpeljavi modela statistično pomembne razlike v 

oceni pomembnosti enega dejavnika, to je, da vedo, kako preveriti pravilnost 

rešenih nalog. Po vpeljavi modela so deklice ta dejavnik ocenile kot pomembnejši 

kot pred vpeljavo modela. Pri dečkih so razlike blizu statistične pomembnosti v 

hitrosti reševanja, količini pomoči in tega, ko vedo, kaj morajo pri nalogi pokazati in 

kako dobro so to pokazali. Količina pomoči jim je pomembnejša po vpeljavi modela, 

medtem ko preostala dva dejavnika pred vpeljavo modela.  

 

Skepne ugotovitve in komentar 

Z uporabo modela smo predvideli, da bodo učencem za ugotavljanje razumevanja učne 

snovi postale pomembnejše dejavnosti kot so sledenje razlagi, odgovarjanje na vprašanja, 

reševanje zgledov in nalog pred tablo in samostojno, saj preko teh dejavnosti učenec zbira 

eksplicitne dokaze o lastnem razumevanju obravnavane učne snovi. Ugotovili smo, da pri 

učencih po vpeljavi modela ni sprememb v oceni pomembnosti posameznih dejavnosti za 

ugotavljanje razumevanja učne snovi. Menimo, da sprememb nismo dosegli, ker učenci 

večino učne ure obravnave učne snovi še vedno doživljajo kot spremljanje razlage. 

Nekateri posamezniki tudi odgovarjajo na vprašanja, rešijo kakšno nalogo samostojno v 

zvezek ali na tablo, medtem ko so vsi učenci  nekako vključeni v sledenje razlagi (lahko 

tudi pasivno). Menimo tudi, da so učiteljice pri izvajanju modela precej ohranjale 

tradicionalen pristop frontalnega pouka, zato je tudi ta način prevladal.  

Pri utrjevanju učenci večinoma rešujejo naloge, zato so nas zanimale tudi spremembe v 

tem, kako učenci iz reševanja nalog vedo, ali učno snov razumejo. Z modelom smo želeli 

pri učencih predvsem spodbuditi razvoj elementov samospremljanja in samopreverjanja 

reševanja nalog. Ugotovili smo, da je po vpeljavi modela učencem najpomembnejši 

dejavnik ta, da znajo sami preveriti pravilnost nalog, medtem ko je bil pred vpeljavo 

modela učencem pomembnejši vložen trud v nalogo. Vložen trud je precej subjektiven 

dejavnik, ki ne pripomore k oblikovanju realne samoocene znanja. Učencem je postal 

pomembnejši dejavnik tudi količina pomoči, ki jo potrebujejo, čeprav naš model ni bil 

usmerjen v razvijanje tega dejavnika. Učencem so učiteljice z izvajanjem modela večkrat 

poudarjale ključna znanja pri nalogah, vendar pa so po vpeljavi modela učenci ta dejavnik 

(ko sem vedel, kaj moram pri nalogi pokazati in kako dobro sem to pokazal) ocenili kot 

manj pomemben kot pred vpeljavo modela. Dobljeni rezultat nas je presenetil, saj so 

učenci z uporabo modela napredovali v prepoznavanju ključnih znanj pri nalogi, vendar 

se jim ni zdelo bolj pomembno kot pred vpeljavo modela, da bi le-to upoštevali pri 

ugotavljanju razumevanja učne snovi.  
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Pri učno šibkejših učencih nismo ugotovili pred in po vpeljavi modela statistično 

pomembnih razlik v oceni pomembnosti posameznih dejavnikov pri reševanju nalog, 

kaže pa se tendenca k temu, da po vpeljavi modela pomembneje ocenjujejo to, da znajo 

sami preveriti pravilnost reševanja nalog, nekoliko manj pomembno kot pred vpeljavo 

modela pa ocenjujejo vložen trud. Pri učno zmožnejših učencih pa je razlika statistično 

pomembna v dveh dejavnikih. Učno zmožnejši učenci kot najpomembnejši dejavnik 

ocenjujejo to, da znajo sami preveriti pravilnost reševanja nalog. Ta dejavnik je bil tudi 

eden izmed elementov, ki smo ga v modelu pri učencih želeli razviti. Rezultati so 

pokazali, da učenci po vpeljavi modela ta element ocenjujejo pomembnejše kot pred 

vpeljavo modela. Pomembnejše kot pred vpeljavo modela so po vpeljavi modela ocenili 

tudi količina pomoči, čeprav tega dejavnikaz modelom nismo razvijali.  

Pri dečkih smo ugotovili pred in po vpeljavi modela razlike blizu statistične pomembnosti 

pri  treh dejavnikih pri reševanju nalog. Po vpeljavi modela se dečkom zdi manj 

pomembna hitrost reševanja nalog in to, ko vedo, kaj morajo pri nalogi pokazati in kako 

dobro so to pokazali. Bolj pomembna pa se jim zdi količina pomoči, ki jo potrebujejo. 

Dejavnik, ki je vezan na ključna znanja pri nalogi, so učiteljice s poučevanjem po 

modelu, vključevale v pouk pogosteje, saj pripomore k bolj točnemu samoocenjevanju. 

Učencem, ki ta dejavnik ocenjujejo kot manj pomemben, bi bilo potrebno ozavestiti 

pomen tega dejavnika.   

Pri deklicah pa smo ugotovili pred in po vpeljavi modela statistično pomembne razlike v 

oceni pomembnosti enega dejavnika pri reševanju nalog, to je, da znajo same preveriti 

pravilnost nalog. Dejavnik smo z modelom poudarjali in pri učencih razvijali in deklice 

so ta dejavnik po vpeljavi modela ocenile kot pomembnejši kot pred vpeljavo modela, kar 

pomeni, da ocenjujejo, da jim bo pomagal pri ugotavljanju razumevanja učne snovi ob 

reševanju nalog.  

10.4.2 Spremembe v kakovosti učenčevega samoocenjevanja 

matematičnega znanja 

V tem razdelku bomo odgovorili na naslednji raziskovalni vprašanji: 

1. Kako učinkovit je vpeljani model poučevanja samoocenjevanja? (Učinkovitost bomo 

ugotavljali na osnovi izboljšanja kakovosti samoocenjevanja.) 

2. Ali se učinkovitost modela razlikuje pri učencih glede na spol in učno uspešnost?   

Spremembe v kakovosti učenčevih samoocen matematičnega znanja po vpeljavi modela 

bomo ugotavljali pri konkretni učni uri matematike (v dveh etapah učnega procesa: 

obravnava in utrjevanje) na osnovi primerjave treh indikatorjev: 
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 prepoznavanja ciljev učne ure; 

 prepoznavanja kriterijev ocenjevanja izbrane naloge; 

 točnosti učenčevih samoocen pri reševanju nalog (pred in po) in splošne samoocene 

razumevanja učne snovi. 

Ugotovitve bomo sistematično predstavili po posameznih indikatorjih kakovosti 

učenčevih samoocen, in sicer: 

Spremembe v kakovosti učenčevega samoocenjevanja in učni etapi (obravnava učne 

snovi, utrjevanje učne snovi). Tu bomo predstavili ugotovitve, ki se nanašajo na vse 

učence, ki so bili deležni obravnave učne vsebine pri konkretni uri matematike v etapi 

obravnave/ etapi utrjevanja učne snovi pred in po vpeljavi modela. 

Spremembe v kakovosti učenčevega samoocenjevanja in učna uspešnost učencev. Tu 

bomo predstavili ugotovitve, ki se nanašajo na spremembe kakovosti samoocenjevanja v 

posamezni skupini učencev (učno zmožnejši, učno šibkejši). 

Spremembe v kakovosti učenčevega samoocenjevanja in spol. Tu bomo predstavili 

ugotovitve, ki se nanašajo na spremembe kakovosti samoocenjevanja v posamezni 

skupini učencev (dečki, deklice). 

Sklepne ugotovitve in komentar.  

10.4.2.1 SPREMEMBE V POZNAVANJU CILJEV UČNE URE 

Učenci so po vpeljavi modela pri uri matematike obravnavali in nato utrjevali učno snov 

načrtovanje trikotnikov (1. skladnostni izrek). Učence smo tako kot pred vpeljavo modela 

tudi po vpeljavi modela po posamezni etapi učnega procesa vprašali, kaj bo iz 

obravnavane učne snovi treba znati oz. kaj bo treba znati po uri utrjevanja. Z odgovorom 

na to vprašanje smo, tako po obravnavi kot utrjevanju, ugotovili, kako učenci 

prepoznavajo cilje učne ure. Odgovore učencev smo razvrstili v istih 6 kategorij (med 

kategorijami so razlike le v vsebini učnih ciljev) kot pred vpeljavo modela.  

Prve 3 kategorije, ki se ne nanašajo na specifične cilje učne ure so:  

 

 učenec ne zna navesti nobenega cilja učne ure (npr. vse bo treba znati; nič; kar smo 

delali); 

 učenec navaja učne cilje/vsebine predhodnega znanja (npr. orientacija trikotnika, 

označiti trikotnik, označiti stranice, točke, oglišča); 
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 učenec navaja matematične spretnosti in splošne matematične vsebine (npr. 

uporabljati geometrijsko orodje; natančnost, vse definicije).  

 

Naslednje 3 kategorije (1a, 1b, 1c) opisujejo specifične cilje učne ure:  

 

 učenec zna načrtati trikotnik, če so podane vse tri stranice (npr. znati načrtati 

trikotnik, načrtovati trikotnik, narisati trikotnik z danimi merami; potek načrtovanja); 

 učenec pozna postopek načrtovanja trikotnika (npr. poznati postopek načrtovanja 

trikotnika, znati izpisati podatke in narisati skico); 

 učenec ve, kdaj sta dva trikotnika skladna/ učenec pozna trikotniško pravilo (npr. 

povedati kriterij skladnosti trikotnika; razlikovati skladna in neskladna trikotnika; 

vedeti, kdaj trikotnika ne moremo načrtati; poznati trikotniško pravilo).  

 

Pri zadnjem navedenem učnem cilju so bile med učiteljicami razlike, zato smo v to 

kategorijo uvrstili oba učna cilja. Nekatere učiteljice so v predhodni uri obravnavale 

pojem skladnosti, druge pa trikotniško pravilo. V opazovani uri so tako realizirale drugi 

cilj (ali trikotniško pravilo ali skladnost trikotnikov), cilj predhodne ure pa so le ponovile.  

 

Ker nas je tudi zanimalo, koliko učnih ciljev so učenci prepoznali, smo odgovore o ciljih 

točkovali.  

Učenec je lahko prejel: 

0t - prazno ali ne navede nobenega ustreznega učnega cilja (kategorije 0a, 0b, 0c) 

0,5t - za vsak cilj, ki ga navede le delno (npr. načrtovati, potek načrtovanja) 

1t - za vsak cilj, ki ga navede ustrezno. 

 

Učenec je lahko prejel največ 3 točke za prepoznavanje vseh ciljev učne ure.  

 

Spremembe v poznavanju ciljev učne ure in etapi učnega procesa (obravnava učne 

snovi, utrjevanje učne snovi) 

 

Tako pred kot po vpeljavi modela so učenci obravnavali tri učne cilje. Pred vpeljavo 

modela so se učni cilji navezovali na snov zrcaljenja čez premico, po vpeljavi pa na 

načrtovanje trikotnikov (1. skladnostni izrek).  

 

Tabela 132. Poznavanje učnih ciljev pri obravnavi pred in po vpeljavi modela 

 N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pred vpeljavo modela  
130 

0,681 0,564 26,27 341,50 
-8,056 0,000 

Po vpeljavi modela 1,473 0,820 58,36 5544,50 
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Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri obravnavi 

učne snovi statistično pomembne razlike (Z = -8,056; p = 0,000) v učenčevem 

prepoznavanju učnih ciljev. Iz preglednice (Tabela 132) je razvidno, da imajo učenci po 

vpeljavi modela v povprečju višji povprečni rang (58,36) kot pred vpeljavo modela 

(26,27), kar pomeni, da učenci po vpeljavi modela bolje prepoznavajo učne cilje kot pred 

vpeljavo modela. Tudi izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,71) kaže, da je imel 

model poučevanja zelo velik učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri obravnavi 

snovi.  

 

Tabela 133. Število prepoznanih učnih ciljev pri obravnavi pred in po vpeljavi modela 

Št. učnih ciljev 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

0  37 24,3 17 12,2 

1  92 60,5 40 28,8 

2  21 13,8 67 48,2 

3  2 1,3 15 10,8 

Skupaj 152 100,0 139 100,0 

 

Iz preglednice (Tabela 133) je razvidno, da je vse tri učne cilje po vpeljavi modela 

navedel večji delež učencev kot pred vpeljavo modela. Več kot polovica učencev (59,0 

%) je po vpeljavi modela prepoznala in znala navesti vsaj dva učna cilja, pred vpeljavo 

modela (15,1 %) pa je bilo takšnih malo več kot desetina učencev. 

 

Tabela 134. Poznavanje učnih ciljev pri utrjevanju pred in po vpeljavi modela 

 N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pred vpeljavo modela  
121 

0,574 0,543 30,75 369 
-6,681 0,000 

Po vpeljavi modela 1,219 0,750 46,67 3574 

 

Tako pred kot po vpeljavi modela so učenci utrjevali tri učne cilje. Pred vpeljavo modela 

so se učni cilji navezovali na učno snov zrcaljenja čez premico, po vpeljavi pa na 

načrtovanje trikotnikov (1. skladnostni izrek). Z uporabo Wilcoxonovega testa 

enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile normalno porazdeljene) smo 

ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri utrjevanju učne snovi statistično 

pomembne razlike (Z = -6,681; p = 0,000) v učenčevem prepoznavanju učnih ciljev. Iz 

preglednice (Tabela 134) je razvidno, da imajo učenci po vpeljavi modela v povprečju 

višje range (46,67) kot pred vpeljavo modela (30,75), kar pomeni, da učenci po vpeljavi 

modela pri utrjevanju snovi bolje prepoznavajo učne cilje kot pred vpeljavo modela. Tudi 

izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,59) kaže, da je imel model poučevanja srednje 

velik učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri utrjevanju snovi.  
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Tabela 135. Število prepoznanih učnih ciljev pri utrjevanju pred in po vpeljavi modela 

Št. učnih ciljev 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

0  48 33,6 21 15,6 

1  81 56,6 61 45,2 

2  13 9,1 46 34,1 

3  1 0,7 7 5,2 

Skupaj 143 100,0 135 100,0 

Iz preglednice (Tabela 135) je razvidno, da je vse tri učne cilje po vpeljavi modela (5,2 

%) navedel večji delež učencev kot pred vpeljavo modela (0,7 %). Več kot tretjina 

učencev je po vpeljavi modela (39,3 %) prepoznala in znala navesti vsaj dva učna cilja, 

pred vpeljavo modela (9,8 %) pa je bilo takšnih približno desetina učencev. 

Ugotovili smo, da učenci po vpeljavi modela statistično pomembno bolje 

prepoznavajo učne cilje kot pred  vpeljavo modela v obeh etapah učnega procesa.  

Spremembe v poznavanju učnih ciljev ure in učna uspešnost  

Zanimalo nas je, kako učinkovit je bil uporabljeni model za prepoznavanje učnih ciljev v 

posamezni skupini učencev glede na učno uspešnost. Rezultati so prikazani v preglednici 

(Tabela 136, Tabela 137). 

Tabela 136. Poznavanje učnih ciljev pri učno šibkejših učencih pred in po vpeljavi modela 

 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pri obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 62 0,575 0,551 11,67 70 -5,541 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,370 0,816 27,39 1205 

Pri 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 57 0,507 0,500 14,64 102,50 -4,074 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,062 0,798 21,17 677,50 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

šibkejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevem prepoznavanju učnih ciljev 

pri obravnavi (Z = -5,541, p = 0,000) in pri utrjevanju učne snovi (Z = -4,074, p = 0,000). 

Iz preglednice (Tabela 136) je razvidno, da imajo učno šibkejši učenci v etapi obravnave 

po vpeljavi modela v etapi obravnave učne snovi v povprečju višje range (27,39) kot pred 

vpeljavo modela (11,67), kar pomeni, da po vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi 
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bolje prepoznavajo učne cilje kot pred vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti 

učinka (d = 0,70) kaže, da je imel model poučevanja zelo velik učinek na boljše 

prepoznavanje učnih ciljev pri učno šibekjših učencih v etapi obravnave učne snovi. Tudi 

v etapi utrjevanja učne snovi imajo učenci po vpeljavi modela v povprečju višje range 

(21,17) kot pred vpeljavo modela (14,64), kar pomeni, da po vpeljavi modela pri 

utrjevanju učne snovi bolje prepoznavajo cilje učne ure kot pred vpeljavo modela. Izračun 

Cohenove velikosti učinka (d = 0,54) kaže, da je imel model poučevanja srednje velik 

učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri učno šibkejših učencih v etapi utrjevanja 

učne snovi. 

Tabela 137. Poznavanje učnih ciljev pri učno zmožnejših učencih pred in po vpeljavi modela 

 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z  p 

Pri obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 63 0,822 0,586 14,42 86,50 -5,699 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,687 0,833 29,14 1398,50 

Pri 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 59 0,676 0,597 12,25 49 -5,248 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,375 0,690 23,53 941 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

zmožnejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevem prepoznavanju učnih 

ciljev pri obravnavi (Z = -5,699, p = 0,000) in pri utrjevanju učne snovi (Z = -5,248, p = 

0,000). Iz preglednice (Tabela 137) je razvidno, da imajo učno zmožnejši učenci po 

vpeljavi modela v etapi obravnave učne snovi v povprečju višje range (29,14) kot pred 

vpeljavo modela (14,42), kar pomeni, da po vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi 

bolje prepoznavajo učne cilje kot pred vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti 

učinka (d = 0,72) kaže, da je imel model poučevanja zelo velik učinek na boljše 

prepoznavanje učnih ciljev pri učno zmožnejših učencih v etapi obravnave učne snovi. 

Tudi v etapi utrjevanja učne snovi imajo učenci po vpeljavi modela v povprečju višje 

range (23,53) kot pred vpeljavo modela (12,25), kar pomeni, da po vpeljavi modela pri 

utrjevanju učne snovi bolje prepoznavajo cilje učne ure kot pred vpeljavo modela. Izračun 

Cohenove velikosti učinka (d = 0,68) kaže, da je imel model poučevanja zelo velik učinek 

na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri učno zmožnejših učencih v etapi utrjevanja učne 

snovi.  

 

Ugotovili smo, da je imel model pri učno zmožnejših učencih zelo velik učinek na 

boljše prepoznavanje učnih ciljev v obeh etapah učnega procesa. Pri učno šibkejših 
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učencih je imel model zelo velik učinek na učenčevo izboljšanje prepoznavanja 

učnih ciljev v etapi obravnave, v etapi utrjevanja pa je bil učinek srednje velik.  

 

Spremembe v poznavanja učnih ciljev ure in spol 

Zanimalo nas je, kako učinkovit je bil uporabljeni model za prepoznavanje učnih ciljev v 

posamezni skupini učencev glede na spol. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 

138, Tabela 139). 

Tabela 138. Poznavanje učnih ciljev pri dečkih pred in po vpeljavi modela 

 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pri obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 68 0,572 0,534 16,72 150,50 -5,251 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,313 0,857 30,21 1389,50 

Pri 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 67 0,473 0,471 16,50 99 -4,885 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,058 0,694 24,55 982 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri dečkih 

statistično pomembne razlike v učenčevem prepoznavanju učnih ciljev pri obravnavi (Z = 

-5,251, p = 0,000) in pri utrjevanju učne snovi (Z = -4,885, p = 0,000). Iz preglednice 

(Tabela 138) je razvidno, da imajo dečki po vpeljavi modela v etapi obravnave učne snovi 

v povprečju višje range (30,21) kot pred vpeljavo modela (16,72), kar pomeni, da po 

vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi bolje prepoznavajo učne cilje kot pred vpeljavo 

modela. Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,64) kaže, da je imel model poučevanja 

srednje velik učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri dečkih v etapi obravnave 

učne snovi. Tudi v etapi utrjevanja učne snovi imajo dečki po vpeljavi modela v 

povprečju višje range (24,55) kot pred vpeljavo modela (16,50), kar pomeni, da po 

vpeljavi modela pri utrjevanju učne snovi bolje prepoznavajo cilje učne ure kot pred 

vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,60) kaže, da je imel model 

poučevanja srednje velik učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri dečkih v etapi 

utrjevanja učne snovi. 
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Tabela 139. Poznavanje učnih ciljev pri deklicah pred in po vpeljavi modela 

 

N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann-

Whitney 

U p 

Pri obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 57 0,897 0,590 8,50 34 -5,885 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,800 0,738 26,98 1241 

Pri 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 51 0,771 0,597 13,50 81 -4,462 0,000 

Po vpeljavi 

modela 1,437 0,798 21,74 739 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri deklicah 

statistično pomembne razlike v učenčevem prepoznavanju učnih ciljev pri obravnavi (Z = 

-5,885, p = 0,000) in pri utrjevanju učne snovi (Z = -4,462, p = 0,000). Iz preglednice 

(Tabela 139) je razvidno, da imajo deklice po vpeljavi modela v etapi obravnave učne 

snovi v povprečju višje range (26,98) kot pred vpeljavo modela (8,50), kar pomeni, da po 

vpeljavi modela pri obravnavi snovi bolje prepoznavajo učne cilje kot pred vpeljavo 

modela. Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,78) kaže, da je imel model poučevanja 

zelo velik učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri deklicah v etapi obravnave 

učne snovi. Tudi v etapi utrjevanja učne snovi imajo deklice po vpeljavi modela v 

povprečju višje range (21,74) kot pred vpeljavo modela (13,50), kar pomeni, da po 

vpeljavi modela pri utrjevanju učne snovi bolje prepoznavajo cilje učne ure kot pred 

vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,63) kaže, da je imel model 

poučevanja srednje velik učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev pri deklicah v etapi 

utrjevanja učne snovi. 

Ugotovili smo, da je imel model pri dečkih  srednje velik učinek na boljše 

prepoznavanje učnih ciljev v obeh etapah učnega procesa. Pri deklicah je imel 

model zelo velik učinek na učenčevo izboljšanje prepoznavanja učnih ciljev v etapi 

obravnave, v etapi utrjevanja pa je bil učinek srednje velik.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

S poučevanjem po modelu smo želeli, da bi učiteljice pri učni uri učencem jasneje 

eksplicirale učne cilje in bi jih učenci tako bolje prepoznavali. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je imel uporabljeni model velik učinek na boljše prepoznavanje učnih ciljev 

pri obravnavi in srednje velik učinek v etapi utrjevanja učne snovi. Vse skupine učencev 

so po vpeljavi modela boljše prepoznavale učne cilje kot pred vpeljavo modela, zato 

ocenjujemo, da je naš model poučevanja pomaga učencem pri boljšem prepoznavanju 
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učnih ciljev. Učno zmožnejši učenci so naredili nekoliko večji napredek kot učno šibkejši 

učenci, kar utemeljujemo s tem, da so že pred vpeljavo modela bolje prepoznavali učne 

cilje in so tako lahko hitreje napredovali v primerjavi z učno šibkejšimi učenci. Menimo, 

da bi z daljšo uporabo modela pri pouku, učno šibkejši učenci še bolj napredovali. 

Podoben razlog je tudi pri razlikah med dečki in deklicami, saj so tudi deklice pred 

vpeljavo modela že bolje prepoznavale učne cilje.  

 

10.4.2.2 SPREMEMBE V POZNAVANJU KRITERIJEV OCENJEVANJA NALOGE 

Učenci so morali tako pred kot po vpeljavi modela po obravnavi in po utrjevanju učne 

snovi rešiti naloge, ki so se navezovale na obravnavano učno snov. Po vsaki etapi učnega 

procesa so morali učenci pri izbrani nalogi napisati ključna znanja in kriterije, na katere 

morajo biti pozorni, če bi učiteljica nalogo ocenjevala. Vprašanje je bilo po vpeljavi 

modela enako. Bilo je odprto, zato smo dobljene odgovore kategorizirali in oblikovali 6 

kategorij. Dobili smo iste kategorije kot pred vpeljavo modela, razlikovala se je le 

vsebina relevantnih vsebinskih kriterijev. Kategorizacija vprašanja po vpeljavi modela in 

kriteriji ocenjevanja, ki so jih navajali učenci, se nanašajo na: 

 

 relevantne vsebinske kriterije (za relevanten kriterij smo izbrali vsak tisti kriterij, ki je 

ustrezal navedenim kriterijem učiteljic, npr. pravilno narisati skico, označiti trikotnik, 

pravilno načrtano s šestilom, pravilno odmeriti dolžine stranic, pravilno označiti in 

načrtati stranice, izpisati podatke, pravilnost načrtovanja);  

 natančnost (npr. da je natančno); 

 pravilnost (npr. da narediš pravilno); 

 uporabo geometrijskega orodja (npr. da pravilno uporabiš šestilo, risati moraš s 

šestilom); 

 navajanje učnih vsebin (npr. pozoren moraš biti na orientacijo, na kote, točke); 

 splošen zapis znanj pri matematiki (npr. pozoren moraš biti na pravila, kako 

narišemo); 

 vse (npr. treba je pazit na vse). 

 

Spremembe v poznavanju kriterijev in etapi učnega procesa (obravnava učne snovi, 

etapa utrjevanja učne snovi) 

 

Učenci so morali po obravnavi učne snovi pred vpeljavo in po vpeljavi modela rešiti 

nalogo in napisati, na kaj morajo pri nalogi paziti, če želijo dobiti vse točke. Zanimal nas 

je učinek modela na učenčevo porepoznavanje relevantnih vsebinskih kriterijev 

ocenjevanja naloge.   
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Tabela 140. Naloge za prepoznavanje kriterijev ocenjevanja pred in po vpeljavi modela 

OBRAVNAVA UČNE SNOVI 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

Zrcali trikotnik ABC čez premico p. Predpis zrcaljenja 

zapiši s simboli. 

 

Načrtaj  trikotnik ABC s podatki: a = 4 cm,   

b = 5 cm, c = 6 cm. 

UTRJEVANJE UČNE SNOVI 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

Zrcali premico r čez premico s. Preslikavo zapiši s 

simbolnim zapisom.  

 

Načrtaj enakostraničen trikotnik z dolžino 

stranice a = 5 cm. 

 

 

Kriteriji ocenjevanja: 

 pravilno zrcalijo geometrijske objekte čez premico 

(narišejo pravokotnice); 

 zrcalne točke ustrezno povežejo v trikotnik/premico; 

 zrcalne slike označijo, označijo presečišča/nožišča in 

pravi kot; 

 pravilno napišejo simbolni zapis zrcaljenja 

Kriteriji ocenjevanja: 

 pravilno izpišejo podatke in narišejo 

skico; 

 pravilno narišejo stranico c; 

 pravilno odmerijo in narišejo oba 

loka (oglišče C); 

 stranice povežejo v trikotnik in 

pravilno označijo oglišča in 

stranice. 

 

Ključni (relevantni vsebinski) kriteriji pri nalogi po obravnavi/utrjevanju učne snovi pred 

in po vpeljavi modela so navedeni v preglednici (Tabela 140).  

 

Tabela 141. Povprečno število navedenih kriterijev ocenjevanja naloge pri obravnavi pred in po vpeljavi 

modela 

 N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pred vpeljavo modela 
81 

1,11 1,037 22,64 249 
-3,252 0,001 

Po vpeljavi modela 1,51 1,180 23,77 832 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri obravnavi 
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učne snovi statistično pomembne razlike (Z = -3,252; p = 0,001) v učenčevem 

prepoznavanju kriterijev ocenjevanja naloge. Iz preglednice (Tabela 141) je razvidno, da 

imajo učenci po vpeljavi modela v povprečju višje range (23,77) kot pred vpeljavo 

modela (22,64), kar pomeni, da učenci po vpeljavi modela bolje prepoznavajo kriterije 

ocenjevanja naloge kot pred vpeljavo modela. 

 

Tabela 142. Število navedenih kriterijev ocenjevanja naloge pri obravnavi pred in po vpeljavo modela 

 

Število kriterijev 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

0 30 32,3 29 22,5 

1 35 37,6 39 30,2 

2 19 20,4 37 28,7 

3 6 6,5 14 10,9 

4 3 3,2 10 7,8 

Skupaj 93 100,0 129 100,0 

 

Iz preglednice (Tabela 142) je razvidno, da je vsaj dva vsebinska kriterija po vpeljavi 

modela navedla skoraj polovica učencev (47,4 %), pred vpeljavo modela pa približno 

tretjina učencev (30,1 %). Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,36) kaže, da je imel 

model poučevanja pri obravnavi učne snovi majhen učinek na boljše prepoznavanje 

kriterijev ocenjevanja naloge. 

 

Tabela 143. Povprečno število navedenih kriterijev ocenjevanja naloge pri utrjevanju pred in po vpeljavi 

modela 

 N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pred vpeljavo modela 
73 

1,18 1,101 23,93 249 
-1,927 0,054 

Po vpeljavi modela 1,56 1,262 29,02 832 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri utrjevanju 

učne snovi razlike blizu statistične pomembnosti (Z = -1,927, p = 0,054) v učenčevem 

prepoznavanju kriterijev ocenjevanja naloge. Iz preglednice (Tabela 143) je razvidno, da 

imajo učenci po vpeljavi modela v povprečju višje range (29,02) kot pred vpeljavo 

modela (23,93), kar pomeni, da učenci po vpeljavi modela bolje prepoznavajo kriterije 

ocenjevanja naloge kot pred vpeljavo modela.  
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Tabela 144. Število navedenih kriterijev ocenjevanja naloge pri obravnavi pred in po vpeljavo modela 

 

 

Iz preglednice (Tabela 144) je razvidno, da je vsaj dva vsebinska kriterija po vpeljavi 

modela navedla skoraj polovica učencev (49,1 %), pred vpeljavo modela pa približno 

tretjina učencev (31,9 %). Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,23) kaže, da je imel 

model poučevanja majhen učinek na boljše prepoznavanje kriterijev v etapi utrjevanja  

učne snovi. 

Ugotovili smo, da so učenci po vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi statistično 

pomembno bolje prepoznavali kriterije ocenjevanja naloge kot pred vpeljavo 

modela. Pri utrjevanju so razlike na meji statistične pomembnosti. Model je imel pri 

obeh etapah učnega procesa majhen učinek na izboljšanje kriterijev ocenjevanja 

naloge. 

Spremembe v poznavanju kriterijev ocenjevanja naloge in učna uspešnost 

Zanimalo nas je tudi, kako učinkovit je bil uporabljeni model za prepoznavanje kriterijev 

ocenjevanja naloge v posamezni skupini učencev glede na učno uspešnost (učno šibkejši, 

učno zmožnejši). Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 145, Tabela 146).  

Tabela 145. Poznavanje kriterijev ocenjevanja naloge pri učno šibkejših učencih pred in po vpeljavi 

modela 

 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pri obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 36 0,76 0,799 6,50 13 -3,405 0,001 

Po vpeljavi 

modela 1,38 1,113 10,41 177 

Pri 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 33 0,88 1,005 12,67 114 -1,057 0,291 

Po vpeljavi 

modela 1,47 1,219 12,40 186 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

 

Število kriterijev 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

0 29 31,9 29 25,4 

1 33 36,3 29 25,4 

2 16 17,6 29 25,4 

3 10 11,0 17 14,9 

4 3 3,3 10 8,8 

Skupaj 91 100,0 114 100,0 
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šibkejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevem prepoznavanju kriterijev 

ocenjevanja naloge pri obravnavi (Z = -3,405, p = 0,001) Iz preglednice (Tabela 145) je 

razvidno, da imajo učno šibkejši učenci po vpeljavi modela v etapi obravnave učne snovi 

v povprečju višje range (10,41) kot pred vpeljavo modela (6,50), kar pomeni, da po 

vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi bolje prepoznavajo kriterije ocenjevanja naloge 

kot pred vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,58) kaže, da je imel 

model poučevanja srednje velik učinek na boljše prepoznavanje kriterijev pri učno 

šibkejših učencih v etapi obravnave učne snovi. V etapi utrjevanja snovi pri učno 

šibkejših učencih ni statistično pomembne razlike (Z = -1,057, p = 0,291) v 

prepoznavanju kriterijev ocenjevanja naloge pred in po vpeljavi modela. Če ne 

upoštevamo parnih primerjav, pa vidimo, da učno šibkejši učenci v povprečju 

prepoznavajo več relevatnih kriterijev ocenjevanja naloge po vpeljavi modela (M = 1,47, 

SD = 1,219) kot pred vpeljavo modela (M = 0,88, SD = 1,005). 

 
Tabela 146. Poznavanje kriterijev ocenjevanja naloge pri učno zmožnejših učencih pred in po vpeljavi 

modela 

 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pri obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 41 1,44 1,147 12,88 103 -1,632 0,103 

Po vpeljavi 

modela 1,47 1,219 12,40 186 

Pri 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 36 1,73 1,247 13,06 222 -1,748 0,081 

Po vpeljavi 

modela 1,73 1,312 16,38 278,50 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da pred in po vpeljavi modela pri učno zmožnejših 

učencih ni statistično pomembne razlike v učenčevem prepoznavanju kriterijev 

ocenjevanja naloge pri obravnavi (Z = -1,632, p = 0,103). Iz preglednice (Tabela 146) je 

razvidno, da imajo učno zmožnejši učenci po vpeljavi modela v etapi obravnave učne 

snovi v povprečju višje range (13,06) kot pred vpeljavo modela (12,88), kar pomeni, da 

po vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi bolje prepoznavali kriterije kot pred 

vpeljavo modela, vendar razlika ni statistično pomembna. Tudi v etapi utrjevanja učne 

snovi imajo učno zmožnejši učenci po vpeljavi modela v povprečju višje range (16,38) 

kot pred vpeljavo modela (11,59), kar pomeni, da po vpeljavi modela pri utrjevanju učne 

snovi bolje prepoznavajo kriterije ocenjevanja naloge kot pred vpeljavo modela (Tabela 

146). Razlika je pri tem blizu statistične pomembnosti (Z = -1,748, p = 0,081). Izračun 

Cohenove velikosti učinka (d = 0,27) kaže, da je imel model poučevanja najhen učinek na 

boljše prepoznavanje kriterijev pri učno zmožnejših učencih v etapi utrjevanja učne snovi. 
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Ugotovili smo, da je imel model pri učno šibkejših učencih srednje velik učinek na 

boljše prepoznavanje kriterijev ocenjevanja naloge v etapi nobravnave učne snovi. 

V etapi utrjevanja učne snovi pri učno šibkejših učencih razlike niso statistično 

pomembne. Pri učno zmožnejših pa je razlika v prepoznavanju kriterijev 

ocenjevanja naloge pred in po vpeljavi modela v etapi utrjevanja blizu statistične 

pomembnosti, učinek modela je majhen. V etapi obravnave učne snovi pa razlike pri 

učno zmožnejših učencih niso statistično pomembne.  

 

Poznavanja kriterijev ocenjevanja naloge glede na spol 

Zanimalo nas je tudi, kako učinkovit je bil uporabljeni model za prepoznavanje kriterijev 

ocenjevanja naloge v posamezni skupini učencev glede na spol (dečki, deklice). Rezultati 

so prikazani v preglednici (Tabela 147, Tabela 148). 

Tabela 147. Poznavanje kriterijev ocenjevanja naloge pri dečkih  pred in po vpeljavi modela 

 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p 

Pri obravnavi 

Pred vpeljavo 

modela 
40 

0,98 0,831 13,00 91 
-1,183 0,237 

Po vpeljavi 

modela 1,06 0,956 10,80 162 

Pri 

utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 
44 

1,02 1,051 16,27 244 
-0,383 0,702 

Po vpeljavi 

modela 1,23 1,193 16,71 284 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da pred in po vpeljavi modela pri dečkih ni 

statistično pomembne razlike v učenčevem poznavanju kriterijev ocenjevanja naloge pri 

obravnavi (Z = -1,183, p = 0,237) in pri utrjevanju učne snovi (Z = -0,383, p = 0,702). Iz 

preglednice (Tabela 147) je razvidno, da so v etapi obravnave po vpeljavi modela (M = 

1,06, SD = 0,956) učenci v povprečju prepoznali več kriterijev ocenjevanja naloge kot 

pred vpeljavo modela (M = 1,12, SD = 1,193). Podobno so tudi pri utrjevanju učne snovi 

učenci v povprečju po vpeljavi modela (M = 1,23, SD = 1,193) prepoznali več kriterijev 

ocenjevanja naloge kot pred vpeljavo modela (M = 1,02, SD = 1,051). 
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Tabela 148. Poznavanje kriterijev ocenjevanja naloge pri deklicah pred in po vpeljavi modela 

 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z  p 

Pri obravnavi 

Pred vpeljavo 

modela 
40 

1,31 1,239 8,67 26 
-3,324 0,001 

Po vpeljavi 

modela 2,00 1,193 11,95 227 

Pri 

utrjevanju 

Pred vpeljavo 

modela 
28 

1,42 1,159 7,75 46,50 
-2,455 0,014 

Po vpeljavi 

modela 2,02 1,277 12,30 184,50 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri deklicah 

statistično pomembne razlike v učenčevem poznavanju kriterijev ocenjevanja naloge pri 

obravnavi (Z = -3,324, p = 0,001) in pri utrjevanju učne snovi (Z = -2,455, p = 0,014). Iz 

preglednice (Tabela 148) je razvidno, da imajo deklice po vpeljavi modela v etapi 

obravnave učne snovi v povprečju višje range (11,95) kot pred vpeljavo modela (8,67), 

kar pomeni, da po vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi bolje poznajo kriterije 

ocenjevanja naloge kot pred vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 

0,54) kaže, da je imel model poučevanja srednje velik učinek na boljše prepoznavanje 

kriterijev pri deklicah v etapi obravnave učne snovi. Tudi v etapi utrjevanja učne snovi 

imajo deklice po vpeljavi modela v povprečju višje range (12,30) kot pred vpeljavo 

modela (7,75), kar pomeni, da po vpeljavi modela pri utrjevanju učne snovi bolje poznajo 

kriterije ocenjevanja naloge kot pred vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti učinka 

(d = 0,46) kaže, da je imel model poučevanja srednje velik učinek na boljše 

prepoznavanje kriterijev pri deklicah v etapi utrjevanja učne snovi. 

Ugotovili smo, da so pri deklicah v obeh etapah učnega procesa statistično 

pomembne razlike v kakovosti prepoznavanja kriterijev ocenjevanja naloge. Deklice 

so po vpeljavi modela v obeh etapah statistično pomembno bolje prepoznavale 

kriterije, model pa je imel srednje velik učinek. Pri dečkih razlike niso bile 

statistično pomembne v nobeni etapi učnega procesa, kaže pa se manjši napredek v 

večjem povprečnem številu prepoznanih kriterijev v obeh etapah učnega procesa.  

 

Sklepne ugotovitve in komentar 

 

S poučevanjem po modelu smo želeli, da bi učiteljice pri učni uri učencem jasneje 

eksplicirale ključna znanja oziroma kriterije ocenjevanja nalog. Kriterije so učiteljice 

učencem poudarjale predvsem pri nalogah z vprašanji (npr. Kaj naloga od tebe zahteva? 

Na kaj moraš pri nalogi biti pozoren?). Učenci so tako ob nalogah skozi pogovor 
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ugotavljali, kateri so relevantni vsebinski kriteriji pri ocenjevanju nalog. Rezultati 

raziskave so pokazali statistično pomembne razlike v učenčevem poznavanju kriterijev v 

obeh etapah učnega procesa, učinek modela pa je majhen. V etapi obravnave je imel 

model srednje velik učinek na poznavanje kriterijev pri učno šibkejših učencih, medtem 

ko so učno zmožnejši učenci napredovali v poznavanju kriterijev, a razlike niso bile 

statistično pomembne. V etapi utrjevanja pa je imel model majhen učinek na učno 

zmožnejše učence. Ti so po vpeljavi modela v etapi utrjevanja bolje prepoznavali kriterije 

kot pred vpeljavo modela. Model na učno šibkejše učence v etapi utrjevanja ni imel 

učinka. Učno zmožnejši učenci so že pred vpeljavo modela v etapi obravnave bolje 

prepoznavali kriterije kot učno šibkejši učenci in napredek ni bil statistično pomemben. 

Mogoče je razlog tudi ta, da se učno šibkejši učenci pri utrjevanju bolj ukvarjajo s samim 

reševanjem nalog in so zato pozorni na kriterije ocenjevanja in posledično je bil tudi 

napredek manjši in statistično nepomemben. 

 

Glede na spol so bile po vpeljavi modela statistično pomembne razlike v obeh etapah 

učnega procesa. Deklice po vpeljavi modela bolje prepoznavajo kriterije kot dečki. Pri 

dečkih ni bilo statistično pomembnega napredka v poznavanju kriterijev v nobeni etapi 

učnega procesa, pokazali so le manjši napredek. Na deklice pa je imel model srednje velik 

učinek v obeh etapah učnega procesa. Zakaj je imel model večji učinek na deklice kot 

dečke težko interpretiramo. Mogoče so bili dečki bolj pozorni na samo reševanje nalog in 

jim poznavanje kriterijev ni tako pomembno kot deklicam. Za interpretacijo dobljenih 

rezultatov bi bilo potrebno proučiti več drugih dejavnikov, ki opisujejo razlike med 

spoloma pri pouku matematike.  

 

10.4.2.3 SPREMEMBE V  TOČNOSTI UČENČEVIH SAMOOCEN 

Spremembe v točnosti učenčevih samoocen bomo ugotavljali s tremi različnimi 

meritvami samoocen po etapi obravnave učne snovi in po etapi utrjevanja učne snovi pred 

in po vpeljavi modela:  

 točnost splošne samoocene razumevanja glede na dejansko uspešnost pri reševanju 

nalog;  

 točnost samoocene (napovedi) uspešnosti reševanja nalog glede na dejansko 

uspešnost reševanja nalog; 

 točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog glede na dejansko 

uspešnost reševanja nalog.  

Učenci so morali po dveh različnih etapah učnega procesa (po obravnavi in po utrjevanju) 

tako pred kot po vpeljavi modela na lestvici od 1 do 4 oceniti (1 - zelo malo razumem, 4 - 

vse razumem) svoje razumevanje obravnavane snovi oz. snovi, ki so jo utrjevali. Nato so 
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rešili štiri naloge, ki so preverjale njihovo znanje iz obravnavane (utrjevane) snovi. 

Naloge smo točkovali tako, da je bila vsaka naloga ovrednotena na lestvici od 1 do 4 (1 - 

pomeni, da je naloga popolnoma napačno rešena, 4 - pomeni, da je naloga popolnoma 

pravilno rešena). 

Po vpeljavi modela smo posamezne točnosti samoocen izračunali na enak način kot pred 

vpeljavo modela (10.2.2.3). Izračun točnosti samoocen (koeficient točnosti KMA, 

koeficient pristranskosti KMB) je natančno razložen v razdelku 9.7. Koeficient točnosti 

KMA se giblje na intervalu od -1 do 1 (vrednost KMA = - 1 pomeni, da se učenec 

popolnoma napačno samooceni, vrednost KMA = 1 pa pomeni, da se učenec popolnoma 

pravilno samooceni) in nam pove, kako natančna je učenčeva samoocena. Koeficient 

pristranskosti pa nam pove, ali se učenci, ki se ne ocenjujejo točno (nimajo visokega 

KMA), precenjujejo ali podcenjujejo.  

Spremembe v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi 

Spremembe v točnosti splošne samoocene in etapi učnega procesa (obravnava učne 

snovi, utrjevanje učne snovi) 

Učenci so pred vpeljavo modela po obravnavi učne snovi podali samooceno razumevanja, 

ki je bila v povprečju 3,38 (SD = 0,73), kar pomeni, da so v povprečju ocenili, da snov 

večinoma razumejo. Naloge so reševali s povprečno uspešnostjo M = 2,16, SD = 0,78 

(vrednost 1 pomeni, da je učenec vse naloge napačno rešil, vrednost 4 pomeni, da je 

učenec vse naloge pravilno rešil), kar pomeni, da nekaj so znali rešiti, nekaj pa niso znali 

rešiti. Po vpeljavi modela so učenci podali samooceno razumevanja, ki je bila v povprečju 

3,28 (SD = 0,73), kar pomeni, da so v povprečju ocenili, da snov večinoma razumejo. 

Naloge so reševali s povprečno uspešnostjo M = 2,90 (SD = 0,63), kar pomeni, da so v 

povprečju naloge večinoma znali rešiti.  

Tabela 149. Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi pri obravnavi učne snovi pred in po 

vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Pred vpeljavo 

modela 132 -0,148 0,670 41,90 628,50 -5,511 0,000 

Po vpeljavi modela 0,325 0,692 44,44 3199,50 
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Tako pred kot po vpeljavi modela imajo učenci po obravnavi učne snovi v povprečju 

povprečen KMA. Kljub vsemu so samoocene učencev po vpeljavi modela pri obravnavi 

učne snovi statistično pomembno bolj točne kot pred vpeljavo modela (Z = -5,511, p = 

0,000) (Tabela 149). Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,48) kaže, da je imel model 

poučevanja srednje velik učinek na točnost samoocenjevanja razumevanja pri obravnavi 

učne snovi. 

Učence smo tako pred kot po vpeljavi modela glede na dobljene vrednosti KMA razrstili 

v 3 kategorije (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 9.7.  

Tabela 150. Kategorizacija učencev glede na vrednost KMA (splošna samoocena) pri obravnavi učne snovi 

pred  in po vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

Nizek KMA 56 37,3 9 6,3 

Povprečen KMA 58 38,7 61 43,0 

Visok KMA 36 24,0 72 50,7 

Skupaj 150 100,0 142 100,0 

Iz preglednice (Tabela 150) je razvidno, da se po vpeljavi modela po etapi obravnave 

točno ocenjuje (visok KMA) polovica učencev (50,7 %), pred vpeljavo modela pa 

približno četrtina vseh učencev (24,0 %). Nizek KMA ima pred vpeljavo modela več kot 

tretjina učencev (37,3 %), medtem ko takšnih po vpeljavi modela ni niti desetina učencev 

(6,3 %).  

Na podlagi izračunane KMB vrednosti (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 

9.7), smo ugotovili, da se pred vpeljavo modela po etapi obravnave učne snovi 73,3 % 

vseh učencev ocenjuje optimistično, kar pomeni, da svoje znanje precenjujejo, le 2,7 % 

vseh učencev pa svoje znanje podcenjuje. Po vpeljavi modela se po etapi obravnave učne 

snovi precenjuje 37,3 % učencev in podcenjuje 12,0 % učencev. 

Učenci so pred vpeljavo modela po utrjevanju učne snovi podali samooceno razumevanja, 

ki je bila v povprečju 3,17 (SD = 0,84), kar pomeni, da so v povprečju ocenili, da snov 

večinoma razumejo. Naloge so reševali s povprečjo uspešnostjo M = 2,44, SD = 0,70 

(vrednost 1 pomeni, da je učenec vse naloge napačno rešil, vrednost 4 pomeni, da je 

učenec vse naloge pravilno rešil), kar pomeni, da nekaj so znali rešiti, nekaj pa niso znali 

rešiti. Po vpeljavi modela so po etapi utrjevanja učenci podali samooceno razumevanja, ki 

je bila v povprečju 3,43 (SD = 0,69), kar pomeni, da so v povprečju ocenili, da snov 

večinoma razumejo. Naloge so reševali s povprečno uspešnostjo (M = 2,80, SD = 0,552), 

kar pomeni, da so v povprečju naloge večinoma znali rešiti. Tako pred kot po vpeljavi 

modela imajo učenci po utrjevanju učne snovi v povprečju povprečen KMA.  
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Tabela 151. Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi pri utrjevanju učne snovi pred in po 

vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Pred vpeljavo 

modela 
117 

0,121 0,684 31,50 628,50 
-0,252 0,801 

Po vpeljavi modela 0,091 0,683 29,63 3199,50 

 

Iz preglednice (Tabela 151) je razvidno, da se samoocene učencev pred in po vpeljavi 

modela pri utrjevanju učne snovi statistično pomembno ne razlikujejo (Z = -0,252, p = 

0,801). 

Učence smo tako pred kot po vpeljavi modela glede na dobljene vrednosti KMA razrstili 

v 3 kategorije (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 9.7).  

Tabela 152. Kategorizacija učencev glede na vrednost KMA (splošna samoocena) pri utrjevanju učne snovi 

pred  in po vpeljavi modela 

 

Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

Nizek KMA 16 11,3 16 12,2 

Povprečen KMA 73 51,8 69 52,7 

Visok KMA 52 36,9 46 35,1 

Skupaj 141 100,0 131 100,0 

Iz preglednice (Tabela 152) je razvidno, da se po vpeljavi modela točno ocenjuje (visok 

KMA) približno enak delež učencev kot pred vpeljavo modela. Podobno velja za delež 

učencev, ki se ocenjujejo s povprečno ali nizko točnostjo.  

Na podlagi izračunane KMB vrednosti (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 

9.7), smo ugotovili, da se pred vpeljavo modela 54,6 % vseh učencev ocenjuje 

optimistično, le 8,5 % učencev pa pesimistično. Po vpeljavi modela se precenjuje 58,0 % 

vseh učencev, podcenjuje pa 6,9 % učencev.  

Ugotovili smo, da se je po vpeljavi modela točnost samoocenjevanja razumevanja pri 

učencih statistično pomembno izboljšala po etapi obravnave učne snovi, medtem ko 

po etapi utrjevanja učne snovi razlike v točnosti samoocene razumevanja pred in po 

vpeljavi modela niso bile statistično pomembne. Model je imel srednje velik učinek 

na izboljšanje točnosti samoocenjevanja razumevanja po obravnavi učne snovi. 
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Spremembe v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi in učna uspešnost 

Zanimalo nas je, kako učinkovit je bil uporabljeni model za podajanje točne samoocene 

razumevanja učne snovi v posamezni skupini učencev glede na učno uspešnost (učno 

šibkejši, učno zmožnejši). Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 153, Tabela 154). 

Tabela 153. Točnost splošne samoocene razumevanja učno šibkejših učencev pri obravnavi/utrjevanju 

učne snovi pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 64 -0,196 0,645 22,64 158,50 -3,557 0,000 

Po vpeljavi 

modela 0,209 0,687 20,66 702,50 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 56 0,101 0,686 12,50 137,50 -0,016 0,988 

Po vpeljavi 

modela 0,081 0,692 11,54 138,50 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

šibkejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene 

razumevanja učne snovi pri obravnavi (Z = -3,557, p = 0,000) učne snovi. Čeprav 

povprečni rang po vpeljavi modela ni višji (Tabela 153), je vsota rangov (pozitivnih 

parnih primerjav) večja po vpeljavi modela, kar pomeni, da je bilo več parnih 

primerjavah, v katerih je bila točnost samoocene po vpeljavi modela (34 parnih 

primerjav) večja kot pred vpeljavo modela (7 parnih primerjav). Izračun Cohenove 

velikosti učinka (d = 0,44) kaže, da je imel model poučevanja v etapi obravnave učne 

snovi srednje velik učinek na točnost samoocenjevanja razumevanja pri učno šibkejših 

učencih. Visok KMA je po vpeljavi modela (42,3 %)  imela skoraj polovica učencev, 

pred vpeljavo modela (18,1 %) pa manj kot petina učencev. V etapi utrjevanja učne snovi 

pa ni statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene razumevanja snovi 

pred in po vpeljavi modela. Delež učencev z visokim KMA  je po vpeljavi modela (34,9 

%) malo večji kot pred vpeljavo modela (30,1 %).  
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Tabela 154. Točnost splošne samoocene razumevanja učno zmožnejših učencev pri obravnavi/utrjevanju 

učne snovi pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 63 -0,693 0,710 18,63 149 -3,712 0,000 

Po vpeljavi 

modela 0,406 0,692 21,58 712 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 56 0,135 0,688 19,03 323,50 -0,156 0,876 

Po vpeljavi 

modela 0,070 0,674 18,03 342,50 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

zmožnejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene 

razumevanja učne snovi pri obravnavi (Z = -3,712; p = 0,000). Iz preglednice (Tabela 

154) je razvidno, da je povprečni rang po vpeljavi modela (21,58) višji kot pred vpeljavo 

modela (18,63), kar pomeni, da so učno zmožnejši učenci po vpeljavi modela podajali 

bolj točne samoocene razumevanja kot pred vpeljavo modela. Izračun Cohenove velikosti 

učinka (d = 0,47) kaže, da je imel model poučevanja pri učno zmožnejših učenvih srednje 

velik učinek na točnost samoocenjevanja razumevanja pri obravnavi učne snovi. Delež 

učencev z visokim KMA je po vpeljavi modela precej višji (56,9 %) kot pred vpeljavo 

modela (29,2 %). V etapi utrjevanja učne snovi pa tudi pri učno zmožnejših učencih ni 

statistično pomembne razlike v njihovi točnosti samoocene razumevanja učne snovi pred 

in po vpeljavi modela. Delež posameznih učencev z visokim, povprečnih in nizkim KMA 

je, pred in po vpeljavi modela, skoraj enak.  

 

Tako pri učno šibkejših kot učno zmožnejših učencih smo v etapi obravnave učne 

snovi ugotovili statistično pomembne razlike v točnost samoocenjevanja pred in po 

vpeljavi modela. Model je imel na obe skupini učencev srednje velik učinek. V etapi 

utrjevanja učne snovi pa razlike niso bile statistično pomembne za nobeno skupino 

učencev.  
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Spremembe v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi in spol 

Zanimalo nas je tudi, kako učinkovit je bil uporabljeni model za podajanje točne 

samoocene razumevanja učne snovi v posamezni skupini učencev glede na spol. Rezultati 

so prikazani v preglednici (Tabela 155, Tabela 156). 
 

Tabela 155. Točnost splošne samoocene razumevanja dečkov pri obravnavi/utrjevanju učne snovi pred in 

po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 70 -0,164 0,660 20,42 122,50 -4,395 0,000 

Po vpeljavi 

modela 0,347 0,690 22,83 867,50 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 62 0,079 0,679 15,37 230,50 -0,642 0,521 

Po vpeljavi 

modela -0,032 0,652 13,50 175,50 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri dečkih 

statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene razumevanja učne snovi pri 

obravnavi (Z = -4,395, p = 0,000). Iz preglednice (Tabela 155) je razvidno, da imajo 

dečki po vpeljavi modela višje povprečne range (22,83) kot pred vpeljavo modela 

(20,42). Po vpeljavi modela je polovica dečkov (52,1 %) imela visok KMA, pred 

vpeljavo modela je bilo takšnih dečkov približno petina (22,8 %). Izračun Cohenove 

velikosti učinka (d =  0,53) kaže, da je imel model poučevanja srednje velik učinek na 

točnost samoocenjevanja razumevanja dečkov pri obravnavi učne snovi. V etapi 

utrjevanja učne snovi pa ni statistično pomembne razlike v točnosti samoocene 

razumevanja učne snovi pri dečkih pred in po vpeljavi modela. Delež dečkov z visokim 

KMA je po vpeljavi modela (27,1 %) nekoliko manjši kot pred vpeljavo modela (34,2 %). 
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Tabela 156. Točnost splošne samoocene razumevanja deklic pri obravnavi/utrjevanju učne snovi pred in po 

vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 56 -0,109 0,696 19,83 178,50 -3,001 0,000 

Po vpeljavi 

modela 0,265 0,701 20,05 601,50 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 53 0,184 0,699 16,54 198,50 -1,029 0,304 

Po vpeljavi 

modela 0,243 0,694 15,66 297,50 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri deklicah 

statistično pomembne razlike v točnosti samoocene razumevanja učne snovi pri obravnavi 

(Z = -3,001, p = 0,000). Iz preglednice (Tabela 156) je razvidno, da je povprečni rang po 

vpeljavi modela (20,05) višji kot pred vpeljavo modela (19,83), kar pomeni, da so deklice 

po vpeljavi modela podajale bolj točne samoocene razumevanja kot pred vpeljavo 

modela. Delež deklic z visokim KMA je po vpeljavi modela precej višji (46,8 %) kot pred 

vpeljavo modela (26,6%). Prav tako se je po vpeljavi modela znižal delež deklic z nizkim 

KMA. Pred vpeljavo modela je imela nizek KMA približno tretjina deklic (34,3 %), po 

vpeljavi modela pa manj kot desetina deklic (8,1 %). Izračun Cohenove velikosti učinka 

(d = 0,40) kaže, da je imel model poučevanja majhen učinek na točnost samoocenjevanja 

razumevanja deklic pri obravnavi učne snovi.V etapi utrjevanja učne snovi pa tudi pri 

deklicah ni statistično pomembne razlike v njihovi točnosti samoocene razumevanja učne 

snovi pred in po vpeljavi modela.  Delež deklic z visokim KMA se po vpeljavi modela 

(44,8 %) le nekoliko povečal v primerjavi z delež deklic pred vpeljavo modela (41,3 %). 

Ugotovili smo, da je pri obravnavi učne snovi imel model srednje velik učinek tako 

na deklice kot dečke. Obe skupini učencev sta po vpeljavi modela izboljšali točnost 

samoocen v etapi obravnave, medtem ko v etapi utrjevanja učne snovi ni bilo 

statistično pomembnih razlik, ki bi pokazale izboljšanje točnost samoocene 

razumevanja.  
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Sklepne ugotovitve in komentar 

 

V modelu so učiteljice z vprašanji (npr. Ali si/sem razumel? Kako veš/vem, da si/sem 

razumel?) spodbujale učence k samopreverjanju razumevanja učne snovi. Rezultati 

raziskave so pokazali, da je uporaba modela imela srednje velik učinek na izboljšanje 

točnosti samoocen razumevanja v etapi obravnave učne snovi, medtem ko v etapi 

utrjevanja razlike niso bile statistično pomembne. Menimo, da je bil v etapi utrjevanja 

večji poudarek na reševanju nalog, iz katerih naj bi učenci sklepali, kako dobro razumejo. 

Pri preverjanju znanja smo učencem podali tudi naloge kakršnih v šoli niso reševali. Ker 

so samooceno po utrjevanju najverjetneje oblikovali večinoma na osnovi uspešnosti 

reševanja nalog pri utrjevanju, menimo, da je zaradi tega prišlo do manjše točnosti 

samoocen pri utrjevanju učne snovi.  

 

Za učno šibkejše učence smo že ugotovili, da so po vpeljavi modela bolje prepoznavali 

učne cilje in kriterije, prav tako pa so podajali bolj točne samoocene razumevanja učne 

vsebine pri obravnavi. Model je imel srednje velik učinek na njihovo točnost samoocene 

razumevanja pri obravnavi. Podobno velja tudi za učno zmožnejše učence. V etapi 

utrjevanja pa model ni imel učinka na točnost samoocenjevanja pri nobeni skupini 

učencev glede na učno uspešnost. Čeprav so učno zmožnejši učenci v etapi utrjevanja 

napredovali v prepoznavanju učnih ciljev in kriterijev, se njihove samoocene 

razumevanja niso statistično pomembno izboljšale. Menimo, da na to vpliva tudi to, da 

niso vedeli, s kakšnimi nalogami bomo njihovo znanje preverjali. Če bi bile naloge le 

osnovne oz. le takšne kot so reševali pri učni uri, bi bile njihove samoocene bolj točne, saj 

so se manj točno ocenili predvsem zaradi zahtevnejših nalog, katere so menili, da so rešili 

pravilno (1. naloga: Ali sta trikotnika na sliki skladna? Učenci so menili, da če so našli 

sebi primerno utemeljitev rešitve naloge, da so nalogo pravilno rešili. 3. naloga je bila 

konceptualno zahtevnejša in učenci so bili prepričani, da imajo ustrezno razvito predstavo 

o skladnosti trikotnikov, saj so svoje odgovore utemeljili, a večkrat napačno). Pri 

obravnavi učne snovi so tako dečki kot deklice izboljšali točnost samoocene razumevanja. 

Učinek je bil srednje velik. V etapi utrjevanja statistično pomembnih razlik ni bilo.  

 

Spremembe v točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog  

Spremembe v točnosti samoocene (napoved uspešnosti) in etapi učnega procesa 

(obravnava učne snovi, utrjevanje učne snovi) 

Učenci so pred vpeljavo modela po obravnavi učne snovi podali samooceno napovedi 

uspešnosti reševanja nalog, ki je bila v povprečju 2,85 (SD = 0,69), kar pomeni, da so v 

povprečju ocenili, da bi naloge večinoma znali rešiti. Naloge so učenci reševali s 

povprečno uspešnostjo  M = 2,16 (SD = 0,78; vrednost 1 pomeni, da je učenec vse naloge 
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napačno rešil, vrednost 4 pomeni, da je učenec vse naloge pravilno rešil), kar pomeni, da 

nekaj so znali rešiti, nekaj pa niso znali rešiti. Po vpeljavi modela so učenci podali 

samooceno napovedi uspešnosti reševanja nalog, ki je bila v povprečju 3,26 (SD = 0,68), 

kar pomeni, da so v povprečju ocenili, da bi naloge večinoma znali rešiti. Naloge so 

reševali s povprečno uspešnostjo M = 2,90 (SD = 0,63), kar pomeni, da so v povprečju 

naloge večinoma znali rešiti.  

Tabela 157. Točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog po obravnavi učne snovi pred in po 

vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Pred vpeljavo 

modela 163 -0,140 0,674 55,39 2658,50 -4,245 0,000 

Po vpeljavi modela 0,309 0,693 74,96 6521,50 

Tako pred kot po vpeljavi modela imajo učenci po obravnavi učne snovi v povprečju 

povprečen KMA. Kljub vsemu so samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

učencev po vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi statistično pomembno bolj točne 

kot pred vpeljavo modela (Z = -4,245, p = 0,000) (Tabela 157). Izračun Cohenove 

velikosti učinka (d = 0,33) kaže, da je imel model poučevanja v etapi obravnave učne 

snovi majhen učinek na točnost samoocenjevanja napovedi uspešnosti reševanja nalog. 

Tabela 158. Kategorizacija učencev glede na vrednost KMA (napoved uspešnosti) pri obravnavi pred  in po 

vpeljavi modela 

 

Pri obravnavi 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

Nizek KMA 55 33,5 34 20,9 

Povprečen KMA 103 62,8 99 60,7 

Visok KMA 6 3,7 30 18,4 

Skupaj 164 100,0 163 100,0 

Učence smo tako pred kot po vpeljavi modela glede na dobljene vrednosti KMA razrstili 

v 3 kategorije (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 9.7). Iz preglednice (Tabela 

158) je razvidno, da se po vpeljavi modela točno ocenjuje (visok KMA) malo manj kot 

petina učencev (18,4 %), pred vpeljavo modela pa skoraj noben učenec (3,7 %). Nizek 

KMA ima pred vpeljavo modela približno tretjina učencev (33,5 %), medtem ko je 

takšnih po vpeljavi modela približno petina učencev (20,9 %).  
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Na podlagi izračunane KMB vrednosti (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 

9.7), smo ugotovili, da tako pred vpeljavo modela (48,2) kot po vpeljavi modela (47,9) 

skoraj polovica vseh učencev naključno napoveduje uspešnost reševanja nalog. Ostali 

učenci, ki se ne ocenjujejo točno, se v največjem deležu tako pred vpeljavo modela (48,7 

%) kot po vpeljavi modela (30,1 %) ocenjujejo optimistično.  

Učenci so pred vpeljavo modela po utrjevanju učne snovi podali napoved uspešnosti 

reševanja nalog, ki je bila v povprečju 3,17 (SD = 0,84), kar pomeni, da so v povprečju 

ocenili, da bi naloge večinoma znali rešiti. Naloge so učenci reševali s povprečjo 

uspešnostjo M = 2,44 (SD = 0,70; vrednost 1 pomeni, da je učenec vse naloge napačno 

rešil, vrednost 4 pomeni, da je učenec vse naloge pravilno rešil), kar pomeni, da nekaj so 

znali rešiti, nekaj pa niso znali rešiti. Po vpeljavi modela so učenci podali samooceno 

napovedi uspešnosti reševanja nalog, ki je bila v povprečju 3,32 (SD = 0,69), kar pomeni, 

da so v povprečju ocenili, da bi naloge večinoma znali rešiti. Naloge so reševali s 

povprečno uspešnostjo M = 2,80 (SD = 0,55), kar pomeni, da so v povprečju naloge 

večinoma znali rešiti.  

Tabela 159. Točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog po utrjevanju učne snovi pred in po 

vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Pred vpeljavo 

modela 164 0,128 0,688 78,97 4896 -0,368 0,713 

Po vpeljavi modela 0,093 0,682 65,71 5257 

Tako pred kot po vpeljavi modela imajo učenci po utrjevanju učne snovi v povprečju 

povprečen KMA. Samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog učencev se pred in po 

vpeljavi modela pri utrjevanju učne snovi statistično pomembno ne razlikujejo (Z = -

0,368, p = 0,713) (Tabela 159).  

Tabela 160. Kategorizacija učencev glede na vrednost KMA (napoved uspešnosti) pri utrjevanju pred in po 

vpeljavi modela 

 

Pri utrjevanju 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

Nizek KMA 35 21,3 35 21,3 

Povprečen KMA 109 66,5 110 67,1 

Visok KMA 20 12,2 19 11,6 

Skupaj 164 100,0 164 100,0 
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Učence smo tako pred kot po vpeljavi modela glede na dobljene vrednosti KMA razrstili 

v 3 kategorije (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 9.7). Iz preglednice (Tabela 

160) je razvidno, da se po vpeljavi modela  (11,6 %) po etapi utrjevanja točno ocenjuje 

(visok KMA) približno enak delež učencev kot pred vpeljavo modela (12,2 %). Podobno 

velja za delež učencev, ki se ocenjujejo s povprečno ali nizko točnostjo.  

Na podlagi izračunane vrednosti KMB (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 

9.7), smo ugotovili, da pred vpeljavo modela (45,1 %) in po vpeljavi modela (45,7 %) 

skoraj polovica učencev naključno napoveduje uspešnost reševanja nalog. Ostali učenci, 

ki se ne ocenjujejo točno, se tako pred vpeljavo modela (41,5 %) kot po vpeljavi modela 

(39,0 %) po utrjevanju učne snovi ocenjujejo optimistično.  

Ugotovili smo, da se je po vpeljavi modela točnost samoocenjevanja napovedi 

uspešnosti reševanja nalog pri učencih statistično pomembno izboljšala po etapi 

obravnave učne snovi, medtem ko po etapi utrjevanja učne snovi razlike v točnosti 

samoocene razumevanja pred in po vpeljavi modela niso bile statistično pomembne. 

Model je imel majhen učinek na izboljšanje točnosti samoocene napovedi uspešnosti 

reševanja nalog po obravnavi učne snovi.  

Spremembe v točnosti samoocene (napoved uspešnosti) in učna uspešnost 

Zanimalo nas je, kako učinkovit je bil uporabljeni model za podajanje točne samoocene 

napovedi uspešnosti reševanja nalog v posamezni skupini učencev glede na učno 

uspešnost. Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 161, Tabela 162).  

Tabela 161. Točnost samoocene (napoved uspešnosti) učno šibkejših učencev pri obravnavi/utrjevanju 

učne snovi pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 83 -0,637 0,309 28,96 695 -1,975 0,048 

Po vpeljavi 

modela 0,022 0,335 33,11 1258 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 83 -0,044 0,337 38,45 1153,50 -0,715 0,475 

Po vpeljavi 

modela -0,020 0,317 34,21 1402,50 
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Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

šibkejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene napovedi 

uspešnosti reševanja nalog pri obravnavi (Z = -1,975, p = 0,048). Iz preglednice (Tabela 

161) je razvidno, da imajo učno šibkejši učenci po vpeljavi modela višji povprečni rang 

(33,11) kot pred vpeljavo modela (28,96), kar pomeni, da po vpeljavi modela bolj točno 

napovedujejo uspešnost reševanja nalog po obravnavi učne snovi. Delež učencev z 

visokim KMA je po vpeljavi modela (8,4 %) večji kot pred vpeljavo modela (1,2 %). 

Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,22) kaže, da je imel model poučevanja v etapi 

obravnave učne snovi majhen učinek na točnost samoocenjevanja napovedi uspešnosti 

reševanja nalog pri učno šibkejših učencih.V etapi utrjevanja učne snovi ni statistično 

pomembe razlike v učenčevi točnosti  napovedi uspešnosti reševanja nalog pred in po 

vpeljavi modela. Delež učencev z visokim KMA je po vpeljavi modela (8,4 %) pri 

utrjevanju učne snovi malo večji kot pred vpeljavo modela (6,0 %). Prav tako je po 

vpeljavi modela (22,9 %) malo manjši delež učencev z nizkim KMA kot pred vpeljavo 

modela (27,7 %). 

 

Tabela 162. Točnost samoocene (napoved uspešnosti) učno zmožnejših učencev pri obravnavi/utrjevanju 

učne snovi pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 73 -0,091 0,392 24,81 521 -3,736 0,000 

Po vpeljavi 

modela 0,177 0,451 37,56 1690 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 74 0,071 0,399 38,45 1153,50 -0,307 0,759 

Po vpeljavi 

modela 0,036 0,350 29,38 1057,50 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

zmožnejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene 

napovedi uspešnosti reševanja nalog pri obravnavi (Z = -3,736, p = 0,000). Iz preglednice  

(Tabela 162) je razvidno, da je povprečni rang po vpeljavi modela (37,56) višji kot pred 

vpeljavo modela (24,81), kar pomeni, da so učno zmožnejši učenci po vpeljavi modela 
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podajali bolj točne samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog kot pred vpeljavo 

modela. Delež učencev z visokim KMA je po vpeljavi modela precej večji (31,5 %) kot 

pred vpeljavo modela (6,8 %). Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,44) kaže, da je 

imel model poučevanja pri učno zmožnejših učencih v etapi obravnave učne snovi srednje 

velik učinek na točnost samoocenjevanja napovedi uspešnosti reševanja nalog. V etapi 

utrjevanja učne snovi pa tudi pri učno zmožnejših učencih ni statistično pomembne 

razlike v njihovi točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog pred in po 

vpeljavi modela. Delež učencev z visokim KMA pri utrjevanju je po vpeljavi modela 

nekoliko manjši (13,5 %) kot pred vpeljavo modela (18,9 %). Po vpeljavi modela (64,9 

%) je nekoliko večji delež učencev s povprečnim KMA kot pred vpeljavo modela (66,2 

%).  

 

Tako pri učno šibkejših kot učno zmožnejših učencih smo v etapi obravnave učne 

snovi ugotovili statistično pomembne razlike v točnosti samoocenjevanja napovedi 

uspešnosti reševanja nalog pred in po vpeljavi modela. Model je imel na učno 

šibkejše učence majhen učinek in na učno zmožnejše srednje velik učinek. V etapi 

utrjevanja učne snovi pa razlike niso bile statistično pomembne za nobeno skupino 

učencev.  

 

Spremembe v točnosti samoocene (napoved uspešnosti) in spol 

Zanimalo nas je, kako učinkovit je bil uporabljeni model za podajanje točne samoocene 

napovedi uspešnosti reševanja nalog v posamezni skupini učencev glede na spol. 

Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 163, Tabela 164). 
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Tabela 163. Točnost samoocene (napoved uspešnosti) dečkov pri obravnavi/utrjevanju učne snovi pred in 

po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 85 -0,103 0,374 25,60 537,50 -3,885 0,000 

Po vpeljavi 

modela 0,111 0,409 38,48 1808,50 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 85 -0,035 0,398 41,34 1323 -0,151 0,880 

Po vpeljavi 

modela -0,035 0,329 33,61 1378 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri dečkih 

statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene napovedi uspešnosti 

reševanja nalog pri obravnavi (Z = -3,885, p = 0,000). Iz preglednice (Tabela 163) je 

razvidno, da imajo dečki po vpeljavi modela višje povprečne range (38,48) kot pred 

vpeljavo modela (25,60). Po vpeljavi modela je imela visok KMA približno petina 

dečkov (21,1 %), pred vpeljavo modela pa skoraj noben deček (3,5 %). Izračun Cohenove 

velikosti učinka (d = 0,42) kaže, da je imel model poučevanja v etapi obravnave učne 

snovi pri dečkih srednje velik učinek na točnost samoocenjevanja napovedi uspešnosti 

reševanja nalog. V etapi utrjevanja učne snovi pa ni statistično pomembne razlike točnosti 

samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog pri dečkih pred in po vpeljavi modela. 

Delež dečkov z visokim KMA je po vpeljavi modela (8,2 %) bil nekoliko manjši kot pred 

vpeljavo modela (12,9 %). Po vpeljavi modela (58,8 %) je bil večji delež dečkov s 

povprečnim KMA kot pred vpeljavo modela (67,1 %).  
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Tabela 164. Točnost samoocene (napoved uspešnosti) deklic pri obravnavi/utrjevanju učne snovi pred in po 

vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 70 -0,072 0,325 27,54 633,50 -2,075 0,038 

Po vpeljavi 

modela 0,058 0,376 32,34 1196,50 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 71 0,059 0,334 34,57 933,50 -0,511 0,610 

Po vpeljavi 

modela 0,070 0,363 30,07 1082,50 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri deklicah 

statistično pomembne razlike v točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

pri obravnavi (Z = -2,075, p = 0,038). Iz preglednice (Tabela 164) je razvidno, da je 

povprečni rang po vpeljavi modela (32,34) višji kot pred vpeljavo modela (27,54), kar 

pomeni, da so deklice po vpeljavi modela podajale bolj točne samoocene napovedi 

uspešnosti reševanja nalog kot pred vpeljavo modela. Delež deklic z visokim KMA je po 

vpeljavi modela višji (15,7 %) kot pred vpeljavo modela (4,2 %). Prav tako se je po 

vpeljavi modela znižal delež deklic z nizkim KMA. Izračun Cohenove velikosti učinka (d 

= 0,25) kaže, da je imel model poučevanja pri deklicah v etapi obravnave učne snovi 

majhen učinek na točnost samoocenjevanja napovedi uspešnosti reševanja nalog. V etapi 

utrjevanja učne snovi pa tudi pri deklicah ni statistično pomembne razlike v njihovi 

točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog pred in po vpeljavi modela 

(Tabela 164). Delež deklic z visokim KMA je po vpeljavi modela (15,5 %) le nekoliko 

večji kot pred vpeljavo modela (11,3 %).  

 

Ugotovili smo, da je pri obravnavi učne snovi imel model srednje velik učinek na 

izboljšanje točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog pri dečkih in 

majhen učinek pri deklicah. Obe skupini učencev sta po vpeljavi modela izboljšali 

točnost samoocene v etapi obravnave, medtem ko v etapi utrjevanja učne snovi ni 

bilo statistično pomembnih razlik, ki bi pokazale izboljšanje točnosti samoocene 

napovedi uspešnosti reševanja nalog.  
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Sklepne ugotovitve in komentar 

 

Napoved uspešnosti reševanja nalog je s psihološkega vidika zelo povezana z učenčevo 

matematično samooučinkovitostjo. Z modelom smo želeli predvsem, preko poudarjanja 

elementov, ki so vezana na poznavanje ključnih znanj pri nalogi (npr. Kaj naloga od tebe 

zahteva? Na kaj moraš biti pri reševanju naloge pozoren?), vplivati na izboljšanje 

učenčeve točnosti napovedi uspešnosti reševanja nalog. Ugotovili smo, da so pri 

obravnavi učne snovi po vpeljavi modela učenci bolj točno napovedovali uspešnost 

reševanja nalog kot pred vpeljavo modela, v etapi utrjevanja pa razlike niso bile 

statistično pomembne. Menimo, da v etapi utrjevanja učenci niso dobili dovolj izkušenj z 

raznolikimi nalogami, kakršne so bile vključene v preverjanje znanja, zato so pri teh 

nalogah učenci podajali samooceno bolj na osnovi svojega notranjega občutka.  

 

Uporabljeni model je imel učinek na izboljšanje točnosti samoocen napovedi uspešnosti 

reševanja nalog po obravnavi učne snovi v vseh opazovanih skupinah (glede na učno 

uspešnost, glede na spol). Učinek modela je bil na učno zmožnejše učence in na dečke 

nekoliko večji kot na učno šibkejše učence in na deklice. V etapi utrjevanja model ni imel 

učinka na nobeno skupino učencev. 

 

Spremembe v točnosti samoocene o uspešnosti reševanja nalog  

 

Spremembe v točnosti samoocene (o uspešnosti reševanja nalog) in etapi učnega 

procesa (obravnava učne snovi, utrjevanje učne snovi) 

 

Učenci so pred vpeljavo modela po obravnavi snovi podali samooceno uspešnosti 

reševanja nalog, ki je bila v povprečju 2,64 (SD = 0,88), kar pomeni, da so v povprečju 

ocenili, da bi naloge večinoma znali rešiti. Naloge so učenci reševali s povprečno 

uspešnostjo  M = 2,16, SD = 0,78 (vrednost 1 pomeni, da je učenec vse naloge napačno 

rešil, vrednost 4 pomeni, da je učenec vse naloge pravilno rešil), kar pomeni, da so nekaj 

znali rešiti, nekaj pa niso znali rešiti. Po vpeljavi modela so učenci podali samooceno 

uspešnosti reševanja nalog, ki je bila v povprečju 3,22 (SD = 0,57), kar pomeni, da so 

učenci v povprečju ocenili, da bi naloge večinoma znali rešiti. Naloge so reševali s 

povprečno uspešnostjo M = 2,89 (SD = 0,63), kar pomeni, da so učenci v povprečju 

naloge večinoma znali rešiti.  



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

340 

 

Tabela 165. Točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po obravnavi učne snovi pred in po vpeljavi 

modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Pred vpeljavo 

modela 128 0,142 0,447 52,28 2091 -3,813 0,000 

Po vpeljavi modela 0,350 0,395 63,21 4930 

 

Tako pred kot po vpeljavi modela imajo učenci po obravnavi učne snovi v povprečju 

povprečen KMA. Kljub vsemu so samoocene uspešnosti reševanja nalog učencev po 

vpeljavi modela pri obravnavi učne snovi statistično pomembno bolj točne kot pred 

vpeljavo modela (Z = -3,813, p = 0,000) (Tabela 165). Iz preglednice (Tabela 165) je 

razvidno, da imajo učenci po vpeljavi modela višji povprečni rang (63,21) kot pred 

vpeljavo modela (52,28), kar pomeni, da po vpeljavi modela učenci bolj točno 

samoocenjujejo uspešnost reševanja nalog kot pred vpeljavo modela. Izračun Cohenove 

velikosti učinka (d = 0,34) kaže, da je imel model poučevanja v etapi obravnave učne 

snovi majhen učinek na točnost samoocenjevanja uspešnosti reševanja nalog. 

Tabela 166. Kategorizacija učencev glede na vrednost KMA (samoocena uspešnosti reševanja nalog) pri 

obravnavi pred  in po vpeljavi modela 

 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

Nizek KMA 32 19,5 11 7,9 

Povprečen KMA 81 49,4 69 49,3 

Visok KMA 35 21,3 60 42,9 

Skupaj 148 100,0 140 100,0 

Učence smo tako pred kot po vpeljavi modela glede na dobljene vrednosti KMA razvrstili 

v 3 kategorije (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 9.7). Iz preglednice (Tabela 

166) je razvidno, da se po vpeljavi modela točno ocenjuje (visok KMA) malo manj kot 

polovica učencev (42,9 %), pred vpeljavo pa približno petina učencev (21,3 %). Nizek 

KMA ima pred vpeljavo modela približno petina učencev (19,5 %), medtem ko je takšnih 

po vpeljavi modela manj kot desetina učencev (7,9 %).  

Na podlagi izračunane KMB vrednosti (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 

9.7), smo ugotovili, da tako pred vpeljavo modela (31,7 %) kot po vpeljavi modela (35,1 

%) približno tretjina vseh učencev naključno ocenjuje uspešnost reševanja nalog. Ostali 

učenci, ki se ne ocenjujejo točno, se tako pred vpeljavo modela (34,8 %) kot po vpeljavi 

modela (15,7 %) ocenjujejo optimistično. 
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Učenci so pred vpeljavo modela po utrjevanju učne snovi podali samooceno uspešnosti 

reševanja nalog, ki je bila v povprečju 3,12 (SD = 0,82), kar pomeni, da so v povprečju 

ocenili, da bi naloge večinoma znali rešiti. Naloge so učenci reševali s povprečjo 

uspešnostjo M = 2,44 (SD = 0,70; vrednost 1 pomeni, da je učenec vse naloge napačno 

rešil, vrednost 4 pomeni, da je učenec vse naloge pravilno rešil), kar pomeni, da nekaj so 

znali rešiti, nekaj pa niso znali rešiti. Po vpeljavi modela so učenci podali samooceno 

uspešnosti reševanja nalog, ki je bila v povprečju 3,26 (SD = 0,66), kar pomeni, da so v 

povprečju ocenili, da so naloge večinoma znali rešiti. Naloge so učenci reševali s 

povprečno uspešnostjo M = 2,77 (SD = 0,55), kar pomeni, da so v povprečju naloge 

večinoma znali rešiti.  

Tabela 167. Točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po utrjevanju učne snovi pred in po vpeljavi 

modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Pred vpeljavo 

modela 117 0,150 0,469 55,12 2094,50 -2,337 0,019 

Po vpeljavi modela 0,225 0,408 52,60 3576,50 

 

Tako pred kot po vpeljavi modela imajo učenci po utrjevanju učne snovi v povprečju 

povprečen KMA. Kljub vsemu so samoocene uspešnosti reševanja nalog učencev po 

vpeljavi modela pri utrjevanju učne snovi statistično pomembno bolj točne kot pred 

vpeljavo modela (Z = -2,337, p = 0,019) (Tabela 167). Čeprav povprečni rang po vpeljavi 

modela ni višji kot pred vpeljavo modela (Tabela 167), je vsota rangov (pozitivnih parnih 

primerjav) večja po vpeljavi modela,  kar pomeni, da je bilo več parnih primerjav, v 

katerih je bila točnost samoocene po vpeljavi modela (68 parnih primerjav) večja kot pred 

vpeljavo modela (38 parnih primerjav). Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,22) 

kaže, da je imel model poučevanja v etapi utrjevanja učne snovi majhen učinek na točnost 

samoocenjevanja uspešnosti reševanja nalog. 

 

Tabela 168. Kategorizacija učencev glede na vrednost KMA (samoocena o uspešnosti reševanja nalog) pri 

utrjevanju pred  in po vpeljavi modela 

 

Pred vpeljavo modela Po vpeljavi modela 

f f % f f % 

Nizek KMA 36 25,7 17 12,8 

Povprečen KMA 65 46,4 78 58,6 

Visok KMA 39 27,9 38 28,6 

Skupaj 140 100,0 133 100,0 
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Iz preglednice (Tabela 168) je razvidno, da se po vpeljavi modela (28,6 %) točno ocenjuje 

(visok KMA) približno enak delež učencev kot pred vpeljavo modela (27,9 %). Po 

vpeljavi modela (12,8 %) se pri utrjevanu učne snovi manjši delež učencev kot pred 

vpeljavo modela (25,7 %) ocenjuje z nizko točnostjo (nizek KMA).  

Na podlagi izračunane KMB vrednosti (kriterij razvrščanja je predstavljen v razdelku 9.7) 

smo ugotovili, da pred vpeljavo modela približno tretjina učencev (34,3 %) naključno 

ocenjuje uspešnost reševanja nalog, medtem ko je po vpeljavi modela delež takšnih 

učencev nekoliko večji (42,6 %). Ostali učenci, ki se ne ocenjujejo točno, se tako pred 

vpeljavo modela (37,1 %) kot po vpeljavi modela (25,0 %) večinoma optimistično 

ocenjujejo. Pesimistično se pred vpeljavo modela ocenjuje 0,7 % učencev, po vpeljavi 

modela pa 3,8 % učencev.  

 

Ugotovili smo, da se je po vpeljavi modela točnost samoocenjevanja uspešnosti 

reševanja nalog pri učencih statistično pomembno izboljšala po obeh etapah učnega 

procesa. Model je imel majhen učinek na izboljšanje točnosti samoocene uspešnosti 

reševanja nalog tako v etapi obravnave kot etapi utrjevanja učne snovi. 

Spremembe v točnosti samoocene (o uspešnosti reševanja nalog) in učna uspešnost 

Zanimalo nas je, kako učinkovit je bil uporabljeni model za podajanje točne samoocene 

uspešnosti reševanja nalog v posamezni skupini učencev glede na učno uspešnost. 

Rezultati so prikazani v preglednici (Tabela 169, Tabela 170).  
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Tabela 169. Točnost samoocene (uspešnosti reševanja nalog) učno šibkejših učencev pri 

obravnavi/utrjevanju učne snovi pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 62 0,128 0,513 29,46 736,50 -1,314 0,189 

Po vpeljavi 

modela 0,243 0,396 31,24 1093,50 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 55 0,089 0,527 24,61 344,50 -2,829 0,005 

Po vpeljavi 

modela 0,233 0,410 25,85 930,50 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da pred in po vpeljavi modela pri učno šibkejših 

učencih ni statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene uspešnosti 

reševanja nalog pri obravnavi (Z = -1,314, p = 0,189). Iz preglednice (Tabela 169) je 

razvidno, da se kaže tendenca k izboljšanju točnosti samoocenjevanja, saj imajo učno 

šibkejši učenci po vpeljavi modela višji povprečni rang (31,24) kot pred vpeljavo modela 

(29,46), kar pomeni, da pri obravnavi učne snovi po vpeljavi modela bolj točno 

ocenjujejo uspešnost reševanja nalog. Delež učencev z visokim KMA je po vpeljavi 

modela (28,6 %) pri obravnavi učne snovi nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (26,1 

%). Delež učencev z nizkim KMA pa je po vpeljavo modela (11,1 %) le malo manjši kot 

pred vpeljavo modela (11,4 %). V etapi utrjevanja učne snovi pa so pred in po vpeljavi 

modela statistično pomembne razlike (Z = -2,829, p = 0,005) v učenčevi točnosti 

samoocene uspešnosti reševanja (Tabela 169). Učenci imajo po vpeljavi modela višji 

povprečni rang (25,85) kot pred vpeljavo modela (24,61). Delež učencev z visokim KMA 

je po vpeljavi modela (28,6 %) nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (26,1 %). Po 

vpeljavo modela (11,1 %) je precej manjši delež učencev z nizkim KMA kot pred 

vpeljavo modela (36,2 %).  Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,33) kaže, da je imel 

model poučevanja v etapi utrjevanja učne snovi majhen učinek na točnost 

samoocenjevanja uspešnosti reševanja nalog. 
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Tabela 170. Točnost samoocene (uspešnosti reševanja nalog) učno zmožnejših učencev pri 

obravnavi/utrjevanju snovi pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 61 0,169 0,375 21,87 328 -3,706 0,000 

Po vpeljavi 

modela 0,457 0,372 30,30 1212 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 57 0,231 0,400 29,23 643 -0,419 0,675 

Po vpeljavi 

modela 0,226 0,416 24,50 735 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri učno 

zmožnejših učencih statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene 

napovedi uspešnosti reševanja nalog pri obravnavi (Z = -3,706, p = 0,000). Iz preglednice 

(Tabela 170) je razvidno, da je povprečni rang po vpeljavi modela (30,30) višji kot pred 

vpeljavo modela (21,87), kar pomeni, da so učno zmožnejši učenci pri obravnavi učne 

snovi po vpeljavi modela podajali bolj točne samoocene uspešnosti reševanja nalog kot 

pred vpeljavo modela. Delež učencev z visokim KMA je po vpeljavi modela precej višji 

(53,1 %) kot pred vpeljavo modela (21,1 %). Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 

0,47) kaže, da je imel model poučevanja v etapi obravnave učne snovi pri učno 

zmožnejših učencih srednje velik učinek na točnost samoocenjevanja uspešnosti 

reševanja nalog. V etapi utrjevanja učne snovi pa pri učno zmožnejših učencih ni 

statistično pomembne razlike v njihovi točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog 

pred in po vpeljavi modela (Tabela 170). Delež učencev z visokim KMA je po vpeljavi 

modela malo manjši (29,7 %) kot pred vpeljavo modela (31,8 %). Po vpeljavo modela 

(56,3 %je nekoliko večji delež učencev s povprečnim KMA kot pred vpeljavo modela 

(54,5 %).  

 

Ugotovili smo, da se je pri učno šibkejših učencih izboljšala točnost 

samoocenjevanja uspešnosti reševanja nalog po etapi utrjevanja učne snovi, pri 

učno zmožnejših učencih pa po etapi obravnave učne snovi. Model je imel pri učno 

šibkejših učencih majhen učinek, pri učno zmožnejših učencih pa srednje velik 
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učinek na izboljšanje natančosti samoocene v etapah, kjer so razlike bile statistično 

pomembne.    

 

Spremembe v točnosti samoocene (uspešnosti reševanja nalog) in spol 

Zanimalo nas je, kako učinkovit je bil uporabljeni model za podajanje točne samoocene 

uspešnosti reševanja nalog v posamezni skupini učencev glede na spol. Rezultati so 

prikazani v preglednici (Tabela 171, Tabela 172). 

Tabela 171. Točnost samoocene (uspešnosti reševanja nalog) dečkov pri obravnavi/utrjevanju učne snovi 

pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 68 0,119 0,435 27,50 550 -2,992 0,003 

Po vpeljavi 

modela 0,367 0,408 33,40 1403 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 63 0,072 0,469 33,10 695 -1,243 0,214 

Po vpeljavi 

modela 0,124 0,409 27,46 1016 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri dečkih 

statistično pomembne razlike v učenčevi točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog 

pri obravnavi (Z = -2,992, p = 0,003). Iz preglednice (Tabela 171) je razvidno, da imajo 

dečki po vpeljavi modela višje povprečne range (33,40) kot pred vpeljavo modela 

(27,50). Po vpeljavi modela imela visok KMA približno polovica dečkov (49,3 %), pred 

vpeljavo modela pa približno petina dečkov (19,1 %). Po vpeljavi modela (7,0 %) se je 

zmanjšaj tudi delež učencev z nizkim KMA (pred vpeljavo: 21,5 %). Izračun Cohenove 

velikosti učinka (d = 0,36) kaže, da je imel model poučevanja pri dečkih v etapi 

obravnave učne snovi majhen učinek na točnost samoocenjevanja uspešnosti reševanja 

nalog. V etapi utrjevanja učne snovi pa pri dečkih ni statistično pomembne razlike v 

točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog pred in po vpeljavi modela. Delež dečkov 

z visokim KMA je po vpeljavi modela nekoliko večji (22,2 %) kot pred vpeljavo modela 

(20,5 %) Delež dečkov z nizkim KMA je po vpeljavo modela (15,3 %) precej manjši kot 

pred vpeljavo modela (31,5 ).  
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Tabela 172. Točnost samoocene (uspešnosti reševanja nalog) deklic pri obravnavi/utrjevanju učne snovi 

pred in po vpeljavi modela 

 

KMA 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Wilcoxon 

Z p N M SD 

Po 

obravnavi 

Pred 

vpeljavo 

modela 55 0,132 0,423 23,44 398,50 -2,480 0,013 

Po vpeljavi 

modela 0,318 0,376 27,28 927,50 

Po 

utrjevanju 

Pred 

vpeljavo 

modela 52 0,203 0,450 21,06 337 -2,224 0,026 

Po vpeljavi 

modela 0,343 0,384 24,80 744 

 

Z uporabo Wilcoxonovega testa enakovrednih parov (vrednosti spremenljivk niso bile 

normalno porazdeljene) smo ugotovili, da so pred in po vpeljavi modela pri deklicah 

statistično pomembne razlike v točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog pri 

obravnavi (Z = -2,480, p = 0,013). Iz preglednice (Tabela 172) je razvidno, da je 

povprečni rang po vpeljavi modela (27,28) višji kot pred vpeljavo modela (23,44), kar 

pomeni, da so deklice pri obravnavi po vpeljavi modela podajale bolj točne samoocene 

uspešnosti reševanja nalog kot pred vpeljavo modela. Delež deklic z visokim KMA je po 

vpeljavi modela večji (34,9 %) kot pred vpeljavo modela (24,2 %). Prav tako je po 

vpeljavi modela (9,5 %) nižji delež deklic z nizkim KMA kot pred vpeljavo modela (22,6 

%). Izračun Cohenove velikosti učinka (d = 0,33) kaže, da je imel model poučevanja pri 

deklicah v etapi obravnave učne snovi majhen učinek na točnost samoocenjevanja 

uspešnosti reševanja nalog. Pri deklicah so statistično pomembne razlike (Z = -2,224, p = 

0,026) v točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog pred in po vpeljavi modela tudi v 

etapi utrjevanja učne snovi. Delež deklic z visokim KMA je po vpeljavi modela (36,2 %) 

nekoliko večji kot pred vpeljavo modela (32,2 %). Delež deklic z nizkim KMA pa je po 

vpeljavo modela (10,3 %) manjši kot pred vpeljavo modela (21,0 %). Izračun Cohenove 

velikosti učinka (d = 0,31) kaže, da je imel model poučevanja pri deklicah tudi v etapi 

utrjevanja učne snovi majhen učinek na točnost samoocenjevanja uspešnosti reševanja 

nalog. 

 

Ugotovili smo, da se je po vpeljavi modela točnost samoocenjevanja uspešnosti 

reševanja nalog pri deklicah statistično pomembno izboljšala po obeh etapah učnega 

procesa. Model je pri tem imel majhen učinek na izboljšanje točnosti samoocene 
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uspešnosti reševanja nalog tako v etapi obravnave kot etapi utrjevanja učne snovi. 

Pri dečkih se je točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog statistično pomembno 

izboljšala le v etapi obravnave učne snovi. Učinek modela je bil pri tem majhen.  

Sklepne ugotovitve in komentar 

S poučevanjem po modelu smo želeli, da učenci prek izboljšanja posameznih dejavnikov, 

ki vplivajo na točnost samoocenjevanja znanja (prepoznavanje učnih ciljev, kriterijev 

ocenjevanja, samospremljanje in samopreverjanje pri reševanju nalog), izboljšajo tudi 

točnost svojih samoocen uspešnosti reševanja nalog. Ugotovili smo, da so po etapi 

obravnave učne snovi učenci po vpeljavi modela podajali bolj točne samoocene kot pred 

vpeljavo modela, učinek modela pa je bil majhen. V etapi utrjevanja se je po vpeljavi 

modela prav tako manjši delež učencev ocenil z nizko točnostjo, vendar razlike niso bile 

statistično pomembne.  

Ugotovili smo, da so se učno zmožnejši učenci po etapi obravnave učne snovi po vpeljavi 

modela bolj točno samoocenili kot pred vpeljavo modela. Učinek modela je bil pri tem 

srednje velik. Pri utrjevanju pa učno zmožnejši učenci niso statistično pomembno 

napredovali v točnosti samoocenjevanja, medtem ko učno šibkejši učenci so. Učinek 

modela na točnost samoocen pri utrjevanja učno šibkejših učencev je bil mahjen. Točnost 

samoocen uspešnosti reševanja nalog se pri učno šibkejših učencih po etapi obravnave ni 

statistično pomembno izboljšala. Model je imel na deklice v obeh etapah učnega procesa 

majhen učinek. Njihova točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog se je statistično 

pomembno izboljšala. Dečki so napredovali podobno le v etapi obravnave učne snovi. 

Učinek modela je bil tako pri dečkih kot deklicah majhen.  

Ugotovili smo, da ima model različne učinke na posamezne skupine učencev in etapo 

učnega procesa.Večji učinek ima na točnost samoocene v etapi obravnave učne snovi pri 

deklicah in učno zmožnejših učencih. Menimo, da učno šibkejši učenci potrebujejo več 

izkušenj z nalogami, večkratno poudarjanje ključnih znanj ob nalogah, da se njihova 

točnost samoocenjevanja izboljša in zato je bil v etapi utrjevanja napredek tudi večji. 

Učno zmožnejšim učencem pa model pomaga predvsem pri obravnavi, medtem ko za 

utrjevanje menimo, da z že usvojenim znanjem znajo sami dovolj natančno razbirati 

zahteve nalog, zato model ni pokazal takšnega napredka. Razlike glede na spol težko 

interpretiramo. Večjo točnost samoocenjevanja deklic pri utrjevanju lahko povežemo s 

tem, da so deklice tudi bolje kot dečki prepoznavale učne cilje in kriterije, kar jim je 

lahko pomagalo pri oblikovanju bolj točne samoocene uspešnosti reševanja nalog.  
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11 DISKUSIJA REZULTATOV 

 

Osrednji namen dela je bil razviti učinkovit model, s katerim bi lahko učitelji pri pouku 

matematike razvijali spretnost samoocenjevanja, ter izmeriti njegove učinke. Model, ki 

smo ga razvili, je temeljil na modelnem učenju samoocenjevanja, pri katerem učitelj uči 

učence samoocenjevanja prek glasnega razmišljanja in postavljanja vprašanj, ki temeljijo 

na nekaterih raziskovalnih izsledkih o dejavnikih kakovostnega pouka (tj. jasnost 

izražanja učnih ciljev, kriterijev znanja in standardov uspešnosti), razvijanju učenčeve 

refleksije in procesa učenja ter spremljanju lastnega znanja. Ključni tipi vprašanj, ki so 

bili del modela, so pri učencih spodbujali: samopreverjanje razumevanja pojmov in 

postopkov, prepoznavanje ključnih znanj pri posameznih učnih ciljih, samopreverjanje 

pravilnosti reševanja nalog. Pri oblikovanju modela smo izhajali iz analize obstoječih 

domačih in tujih raziskav o samoocenjevanju znanja pri matematiki. Raziskave so 

pokazale, da ima samoocenjevanje pozitiven učinek na učno uspešnost učencev, razvoj 

samoregulacijskih in metakognitivnih procesov spodbuja večjo odgovornost učenca v 

procesu učenja, poveča notranjo motiviranost za učenje, spodbudi večjo samoučinkovitost 

pri reševanju nalog, pomaga učitelju pri razumevanju učenčevega učenja, njegovih 

spoznavnih procesov ter je usmerjeno v razvijanje elementov pomembnih pri učenčevem 

vseživljenjskem učenju. Kljub vrsti prednosti, ki jih vključitev samoocenjevanja v učni 

proces ima, več raziskav (Harris in Brown, 2013; Suurtamm, Koch in Arden, 2010) 

podaja ugotovitve, da to še vedno ni del vsakodnevne učiteljeve prakse poučevanja. 

Harris in Brown (2010) v tem kontekstu poudarjata predvsem vrsto ovir, ki pri njegovi 

vpeljavi v pouk lahko nastopijo. Del teh ovir (časovna zamudnost in zahtevnost tehnik 

samoocenjevanja, nepoznavanje pomena samoocenjevanja in možnih načinov poučevanja 

samoocenjevanja s strani učiteljev) smo skušali odpraviti že v fazi oblikovanja modela in 

tudi v fazi predstavitve modela učiteljem. Pri tem smo bili pozorni tudi na čim večjo 

aktivno vključevanje učiteljev v samo raziskavo (preverjanje razumevanja modela, 

osvetlitev pomena samoocenjevanja, nudenje podpore in pomoči pri izvedbi, sodelovanje 

med učitelji v fazi priprav na pouk, ki vključujejo model, možnost prilagoditve modela 

svojemu načinu poučevanja matematike), saj Townsend in Adams (2009, v van der Meer, 

2012) izpostavljata to kot pomembno načelo za uspešno vpeljavo neke inovacije v pouk. 

Pri vpeljavi modela smo sledili še nekaterim drugim smernicam vključevanja inovacije v 

pouk, ki pravijo, da mora vpeljava inovacije potekati v kontekstu, kar pomeni, da mora 

biti vključena v učiteljevo vsakodnevno poučevanje (Townsend in Adams, 2009, v van 

der Meer, 2012), da mora biti med učitelji in raziskovalci partnerski odnos (Valenčič 

Zuljan, 1996) ter da v vpeljavo inovacije "od zgoraj navzdol" vključimo elemente, ki so 

značilni za vpeljavo inovacije "od spodaj navzgor" (Valenčič Zuljan, 1999). Pozorni smo 

bili tudi na to, da so imeli učitelji v času poučevanja po modelu možnost sodelovanja z 

drugimi učitelji, ki so bili prav tako vključeni v vpeljavo inovacije, in tudi z 

raziskovalcem. Slednje M. Valenčič Zuljan (1999) izpostavlja kot pomembno načelo pri 
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vpeljavi neke inovacije v pouk. Ker je učinkovitost vpeljave samoocenjevanja v pouk 

odvisna tudi od konteksta, v katerega ga vpeljemo, smo še posebej proučili pouk 

matematike pri učiteljicah in učencih, ki so bili vključeni v raziskavo. 

 

11.1  UČNI KONTEKST ZA VPELJAVO MODELA POUČEVANJA 

SAMOOCENJEVANJA PRI UČENCIH 

Pouk matematike, v katerega smo vpeljali model poučevanja samoocenjevanja 

matematike, je izpolnjeval več pogojev, ki so potrebni za kakovostno izvajanje 

samoocenjevanja v razredu.  Z analizo učnega konteksta smo namreč ugotovili, da 

sodelujoči učenci zaznavajo, da pouk matematike poteka v sproščeni razredni klimi. 

Učencev ni strah odgovarjati na vprašanja, četudi niso prepričani v pravilnost svojih 

odgovorov. Več avtorjev (Bansal, 2014; Brown idr., 2009; Brown, Peterson in Irving, 

2009; Peterson in Irving, 2008) pravi, da če učitelj ne zagotovi ustrezne razredne klime, je 

samoocenjevanje težko učinkovito izvajati. Prav tako se učencem zdi pomembno, da 

vedo, kaj bo pri uri treba znati in kako dobro to znajo. To je ključen element 

samoocenjevanja, ki  si ga učenci pri pouku želijo. Nasploh so učenci izrazili pozitiven 

odnos do matematike, prav tako vidijo njeno uporabnost v vsakdanjem življenju. Učenje 

matematike razumejo predvsem prek reševanja nalog, matematično znanje pa povezujejo 

z razumevanjem in uporabo tega znanja pri reševanju nalog. Tudi učiteljice so izrazile 

pozitiven odnos do samoocenjevanja in njegove vključitve v pouk matematike. 

Samoocenjevanje znanja se jim zdi pomemben element pouka, ki pripomore k njegovi 

kakovosti. Učiteljice pred izvajanjem modela samoocenjevanja večinoma niso imele 

izkušenj s poučevanjem samoocenjevanja pri pouku. Poznale so nekaj tehnik 

samoocenjevanja, vendar jih večina še ni izvajala. Ena izmed ovir, ki se pri vpeljavi 

samoocenjevanja v pouk lahko pokaže, je, da se učiteljicam zdi izvajanje 

samoocenjevanja pri pouku časovno prezamudno (Bingham, Holbrook in Meyers, 2010 

Hammonds,2013). Tudi učiteljice, ki so bile vključene v raziskavo, so večinoma 

povedale, da se jim vključitev nekaterih tehnik samoocenjevanja v pouk zdi časovno 

prezamudna in jih zato ne bi vključile. Pri predstavitvi modela učiteljicam smo tako še 

posebej izpostavili, da model v pouk ni vključen kot dodatna dejavnost, ampak je 

integriran v obstoječe dejavnosti, ki jih že izvajajo. Ker smo ugotovili, da učiteljice s 

samoocenjevanjem večinoma nimajo izkušenj, je izobraževanje učiteljic za vpeljavo 

modela v pouk temeljilo na oblikovanju kognitivnega konflikta med obstoječimi načini 

učiteljevega dela in novim modelom, osvetlitvi pomena vpeljave inovativnega modela v 

pouk ter pojasnitvi temeljnih pojmov o samoocenjevanju in procesu samoocenjevanja. 

Učno okolje, v katerega smo vpeljali model, je ponujalo veliko možnosti za izboljšanje 

učenčevih mehanizmov samoocenjevanja tudi zato, ker do takrat učenci še niso imeli 

veliko izkušenj s samoocenjevanjem. Učenci so ocenili, da so nekateri elementi 

formativnega preverjanja znanja (in tudi samoocenjevanja) pri pouku prisotni občasno 
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(npr. vprašanje, ali snov razumejo, poudarjanje ključnih znanj pri nalogah, spodbujanje 

samopreverjanja reševanja nalog), nekateri druge celo redko  (npr. iskanje oz. 

ozaveščanje dokazov o njihovem znanju). Če učenci niso usmerjeni v iskanje dokazov o 

lastnem znanju, njihove samoocene temeljijo na subjektivnem občutku, zato so tako 

pogosto nerealne (Hattie in Timperley, 2007; Yan in Brown, 2016). Učenci sicer 

ocenjujejo, da tako pri obravnavi in utrjevanju kot tudi pred ocenjevanjem znanja vedo, 

kako dobro znajo učno snov. Dobljeni rezultat je v nasprotju s tem, kar pravi Gielen idr. 

(2010), da učenci običajno ne zaupajo svojim samoocenam in tako raje vidijo, da jih 

oceni učitelj. To Gielen idr. (2010) izpostavi tudi kot oviro pri uporabi učenčevega 

samoocenjevanja pri pouku. 

 

Pri preverjanju pravilnosti rešitev nalog, ki je učencem pogosto pokazatelj, kako dobro 

učno snov znajo, so učenci pred vpeljavo modela najpogosteje izhajali iz povratne 

informacije učiteljice (učiteljica pove, ali je naloga pravilno rešena). Učenci so pred 

vpeljavo modela redko zaznali, da jih učiteljica pri preverjanju rešitev nalog spodbuja k 

iskanju lastnih napak in popravljanju teh napak s tem, da bi jim je le označila naloge, v 

katerih so naredili napako. Tovrstna praksa je pomembna tudi pri razvijanju učenčeve 

spretnosti samoocenjevanja in je v raziskavi (Stallings in Tascione, 1996) pokazala 

pozitivne učinke na razvijanje spretnosti samoocenjevanja pri učencih. Pomembno pri 

razvijanju učenčeve spretnosti samoocenjevanja je tudi, da učence spodbudimo, da znajo 

sami preveriti pravilnost rešene naloge. To so učenci v naši raziskavi pred vpeljavo 

modela pri pouku občasno zaznali, vendar pa pri tem ne vemo, kako učinkoviti so njihovi 

obstoječi načini samopreverjanja.  

11.2  UČENČEVI OBSTOJEČI MEHANIZMI SAMOOCENJEVANJA 

MATEMATIČNEGA ZNANJA IN KAKOVOST UČENČEVEGA 

SAMOOCENJEVANJA 

Naslednji cilj doktorskega dela je bil proučiti obstoječe mehanizme samoocenjevanja 

matematičnega znanja pri učencih 7. razreda ter kakovost učenčevega samoocenjevanja 

matematičnega znanja. Razumevanje obstoječih mehanizmov samoocenjevanja pri 

učencih nam pomaga pri tem, da vemo, kako poučevanje samoocenjevanja pri pouku 

učinkoviteje vključiti v vsakodnevno poučevanje. S proučitvijo mehanizmov 

samoocenjevanja namreč bolje razumemo, kaj učencem pomaga pri oblikovanju točne 

predstave o lastnem matematičnem znanju. Pri ugotavljanju kakovosti učenčevega 

samoocenjevanja pa ni dovolj, da učenec zna podati le točno samooceno, ampak je tudi 

pomembno, da je ta zasnovana na relevantnih kriterijih, ki so povezani z učnimi cilji 

(Andrade, 2010). Učenec mora znati pri pouku tako tudi prepoznavati učne cilje in 

kriterije, ki iz njih izhajajo.  
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Pri proučitvi obstoječih mehanizmov samoocenjevanja smo izhajali iz opredelitve 

koncepta samoocenjevanja, ki smo ga zasnovali na osnovi različnih opredelitev avtorjev, 

ki proučujejo učenčevo samoocenjevanje znanja. Učenčevo samoocenjevanje znanja 

razumemo kot učenčevo aktivno vključitev v proces oblikovanja ocene o lastnem 

razumevanju snovi in uspešnosti pri dejavnostih (npr. pri reševanju nalog). Pri tem učenec 

med procesom učenja nenehno uporablja različne vire informacij, kriterije in standard ter 

na tej osnovi oblikuje samooceno znanja oz. razumevanja učne snovi. Ker učenci pri 

pouku matematike najpogosteje samoocenijo znanje na osnovi uspešnosti reševanja 

nalog, je pomemben del procesa samoocenjevanja tudi učenčeva zmožnost 

samospremljanja in samopreverjanja rešitev nalog.  

Tabela 173. Pregled ugotovitev o mehanizmih samoocenjevanja pri učencih 

Viri Ugotovitve 

Pomembnost razlik v strukturi virov glede na 

Etapo  učnega 

procesa 

 

Obravnava : 

utrjevanje 

Učno uspešnost 

Učno šibkejši : 

učno zmožnejši 

Spol 

 

Dečki : deklice 

Učnih 

ciljev 

Uporabljajo 1 do 2 

vira učnih ciljev. 

 

Najpomembnejši vir 

je razlaga in zapis 

na tablo ter zvezke. 

p = 0,002 

 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,019 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Kriterijev Viri kriterijev 

izhajajo iz učenca 

(subjektivni 

občutek), učiteljice 

(absolutni kriteriji) 

ali jih učenci 

razberejo iz naloge 

(absolutni kriteriji). 

Učenci v največjem 

deležu izhajajo iz 

subjektivnih virov 

(subjektivni 

občutek). 

Ni razlik Nismo ugotavljali 

zaradi prenizkih 

frekvenc. 

 

Učenci obeh 

skupin uporabljajo 

posamezne vire 

kriterijev v 

približno enakem 

deležu. 

Nismo ugotavljali 

zaradi prenizkih 

frekvenc. 

 

Učenci obeh 

skupin 

uporabljajo 

posamezne vire 

kriterijev v 

približno enakem 

deležu. 

Lastnega 

znanja 

Večina učencev v 

obeh etapah 

uporablja 

subjektivne vire. 

Med njimi 

prevladuje načrtno 

samospremljanje 

Ni razlik 
Etapa obravnave:  

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,034 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 
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prek reševanja 

nalog. 

Samoocene Večina učencev v 

obeh etapah 

uporablja 

subjektivne vire, 

predvsem nedoločen 

subjektivni občutek. 

Med objektivnimi 

viri največji delež 

učencev navaja to, 

da "gredo skozi 

nalogo". 

Ni razlik 

 

Posebnosti v 

posamezni etapi: 
 

Pri obravnavi je 

najpomembnejša 

dejavnost sledenje 

razlagi, najmanj 

pomembno pa 

odgovarjanje na 

vprašanja. 

Pri utrjevanju:       

pri reševanju nalog 

je najpomembnejši 

element, ki jim pove, 

kako dobro znajo, 

vložen trud, najmanj 

pa hitrost reševanja 

nalog. 

Etapa obravnave: 

p = 0,038 

 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

 

 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,013 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Vrsta 

standarda 

Večina učencev v 

obeh etapah 

uporablja 

subjektivni 

standard. 

Ni razlik Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

 

V preglednici (Tabela 173) so predstavljene ključne ugotovitve o virih informacij, ki so 

jih učenci v procesu samoocenjevanja uporabljali pred vpeljavo modela, ter razlike glede 

na etapo učnega procesa, učno uspešnost in spol učencev. 
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Tabela 174. Pregled ugotovitev o kakovosti samoocenjevanja pri učencih* 

Kakovost Ugotovitve 

Pomembnost razlik v kakovosti samoocenjevanja 

glede na 

Etapo  učnega 

procesa 

 

Obravnava : 

utrjevanje 

Učno uspešnost 

 

Učno šibkejši : 

učno zmožnejši 

Spol 

 

Dečki : deklice 

Prepoznavanja 

učnih ciljev 

V povprečju so 

učenci prepoznali 

manj kot en učni cilj, 

med učnimi cilji so 

navajali tudi splošne 

matematične vsebine, 

vsebine predhodnih 

ur in spretnosti ter 

da bo treba znati 

vse/nič. 

p = 0,041 

Po obravnavi 
Etapa obravnave: 

p = 0,006 

Učno zmožnejši 

Etapa obravnave: 

p = 0,001 

Deklice 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,005 

Deklice 

Prepoznavanja 

kriterijev 

 

V povprečju so 

navedli en relevanten 

kriterij ocenjevanja 

naloge. Približno 

tretjina učencev ni 

navedla nobenega 

kriterija, polovica 

učencev na 

vprašanje ni 

odgovorila. 

Ni razlik Etapa obravnave: 

p = 0,004 

Učno zmožnejši 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,007 

Učno zmožnejši 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

 

Točnost 

splošne 

samoocene 

razumevanja 

Po obravnavi se je 

približno četrtina 

učencev samoocenila 

z visoko točnostjo, po 

utrjevanju pa malo 

več kot tretjina vseh 

učencev. Ostali 

učenci se večinoma 

precenjujejo. 

p = 0,000 

Po utrjevanju 
Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Točnost 

samoocene 

napovedi 

uspešnosti 

reševanja 

naloge 

Z visoko točnostjo se 

ocenjuje neznaten 

delež vseh učencev. 

Večina učencev se 

ocenjuje s povprečno 

točnostjo. Ostali 

učenci se 

precenjujejo ali 

ocenjujejo naključno. 

p = 0,014 

Po utrjevanju 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,051 

Učno zmožnejši 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,050 

Deklice 
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Točnost 

samoocene 

uspešnosti 

reševanja 

naloge po 

reševanju 

V obeh etapah 

učnega procesa se je 

približno četrtina 

učencev ocenila z 

visoko točnostjo. 

Ostali učenci se 

precenjujejo ali 

ocenjujejo naključno. 

Ni razlik Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,034 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

*Na dnu celice je zapisan faktor z boljšim rezultatom. 

V preglednici (Tabela 174) so predstavljene ključne ugotovitve o kakovosti učenčevega 

samoocenjevanja pred vpeljavo modela ter razlike glede na etapo učnega procesa, učno 

uspešnost in spol učencev.  

11.2.1 Viri učnih ciljev in kakovost prepoznavanja učnih ciljev 

pred vpeljavo modela 

Ko učenec oblikuje samooceno znanja, mora najprej vedeti, kaj se od njega pričakuje, da 

zna (Black in Wiliam, 1998). Učenci so pri prepoznavanju učnih ciljev izhajali v 

povprečju iz enega ali dveh virov ne glede na etapo učnega procesa, spol ali učno 

uspešnost. Viri učnih ciljev se glede na etapo učnega procesa bistveno ne razlikujejo. 

Tako pri obravnavi kot utrjevanju učne snovi je bil učencem najpomembnejši vir 

prepoznavanja učnih ciljev zapis razlage in nalog v zvezke, kar kaže tudi na to, da učenci 

ne znajo najbolje razbirati, kaj je pri učni snovi najpomembnejše. Kaže, da večina 

učencev pri učni uri ni uporabljala virov, ki bi jim omogočali kakovostno prepoznavanje 

učnih ciljev. Ker učiteljice pri pouku večinoma niso eksplicitno poudarjale učnih ciljev, 

jim ta vir niti ni bil dostopen, zato so učenci poskusili učne cilje razbirati sami. Ugotovili 

smo, da učenci niso dobro prepoznavali učnih ciljev, saj so v povprečju prepoznali manj 

kot enega. Med učnimi cilji so v obeh etapah učnega procesa najbolje prepoznali najbolj 

poudarjen učni cilj, to je, da bodo morali znati zrcaliti čez premico. V etapi utrjevanja 

učne snovi je bil nekoliko večji delež učencev pozoren na učiteljičino pojasnjevanje, kaj 

je pri učni snovi pomembno. Sklepamo torej, da učiteljice ob nalogah bolj poudarjajo 

učne cilje kot pri sami obravnavi učne snovi. Vendar pa so kljub vsemu učenci po etapi 

obravnave bolje prepoznavali učne cilje kot po etapi utrjevanja. Menimo, da zato, ker 

učenci ob nalogah niso razmišljali o tem, katero znanje naloga od njih zahteva. Če 

želimo, da učenci prepoznavajo učne cilje pri uri, jih moramo na to usmeriti z vprašanji, 

kaj naloga od njih zahteva, kaj so se naučili, kaj bodo morali znati, predvsem pa mora 

učitelj tudi pri uri učne cilje večkrat na različne načine jasno izraziti v jeziku, ki je 

učencem razumljiv (Black in Wiliam, 1998; Bourke, 2000; Bruce, 2001; v McMillan in 

Hearn, 2008; Tan, 2008; van der Meer, 2012).  
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11.2.2 Viri kriterijev in kakovost prepoznavanja kriterijev 

pred vpeljavo modela 

V procesu samoocenjevanja je pomembno tudi, da učenec pozna kriterije ocenjevanja 

naloge, saj samo tako lahko objektivno oceni, kako dobro razume obravnavano snov. 

Ugotovili smo podobno, kot je pokazala raziskava Elder (2010), da učenci pri 

prepoznavanju kriterijev uspešnosti (v našem primeru kriterijev ocenjevanja naloge) 

izhajajo iz treh različnih virov: sebe (subjektivni občutek, sklicevanje na svoje znanje, 

predhodno poznavanje učiteljičinega ocenjevanja), učiteljice ali naloge. Učenci v 

največjem deležu kot vir prepoznavanja kriterijev navajajo svoj subjektivni občutek. Če 

ima učenec pri tem že ponotranjene učiteljeve obstoječe kriterije, je uporabljeni vir lahko 

zanesljiv, sicer pa je precej subjektiven in lahko privede do neutreznega poznavanja 

kriterijev ocenjevanja neke naloge. Precej velik delež učencev uporablja kot vir tudi 

učiteljico. Ta vir je objektiven in omogoča učencu, da prepozna relevantne kriterije. 

Pomembno je, da je pri uri pogosto prisoten, kar pomeni, da učiteljica ob reševanju nalog 

večkrat poudarja, na kaj morajo učenci pri nalogi paziti. Tudi nekateri avtorji (Brown in 

Harris, 2014; Earl in Katz, 2006, v Earl, 2013; Semana in Santos, 2013, van der Meer, 

2013) med pogoji učinkovitega poučevanja samoocenjevanja navajajo, da naj bi učitelj 

nudil učencem dostop do jasnih kriterijev, na katerih je zasnovano ocenjevanje. Učenci 

kot vir kriterijev najredkeje uporabljajo nalogo samo. Ta način prepoznavanja kriterijev je 

precej zahteven, saj iz samih navodil v nalogi pogosto ni mogoče razbrati, katera znanja 

je treba pri nalogi izkazati. Med učenci ni razlik v uporabi virov prepoznavanja kriterijev 

glede etape učnega procesa, učne uspešnost ali spola učencev. Rezultati raziskave so tudi 

pokazali, da so učenci slabo prepoznavali kriterije ocenjevanja naloge. V povprečju so 

znali navesti le en vsebinsko relevanten kriterij (od štirih). Poleg vsebinsko relevatnih 

kriterijev so zapisali še: pravilnost in natančnost, uporaba geometrijskega orodja, učne 

vsebine, splošen zapis znanj pri matematiki (znati risati, poznati pravila), treba je znati 

vse. Na vprašanje o virih kriterijev je tako po obravnavi kot utrjevanju učne snovi 

odgovorila približno polovica vseh učencev. Za ostale učence ne vemo, ali niso 

odgovorili, ker kriterijev ne poznajo, ali niso želeli odgovoriti. Raziskave, ki so 

proučevale učenčevo poznavanje kriterijev, so pokazale podobno, da učenci slabo 

poznajo relevantne kriterije, ki bi jim pomagali pri oblikovanju točne samoocene znanja 

(Bourke, 2000; Coffey, 2003). Opisani rezultati potrjujejo, kar je ugotovila že S. Semana 

(2010), da učenci nimajo prisvojenih kriterijev za samoocenjevanje in da se morajo tega 

naučiti. Rezultati nekaterih raziskav (Caswell in Nisbet, 2005; Ramdass in Zimmerman, 

2008; Stallings in Tascione, 1996), pri katerih so učiteljice načrtno vpeljevale v pouk 

učenčevo spoznavanje kriterijev ocenjevanja nalog (prek rubrik, ček list), so pokazali 

učenčevo izboljšanje v točnosti samoocenjevanja. Opisane raziskave niso neposredno 

ugotavljale učenčevega izboljšanja v prepoznavanju kriterijev ocenjevanja naloge, saj so 

jim bili ti vedno podani oz. so jih oblikovali skupaj z učiteljico.  
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11.2.3 Vrsta uporabljenega standarda pri oblikovanju 

samoocene pred vpeljavo modela 

 

Učenci pri oblikovanju samoocene znanja svoje znanje primerjajo z nekim referenčnim 

merilom (standardom). Svoje znanje lahko ocenjujejo na osnovi tega, kako dobri so v 

primerjavi s sošolci (socialni standard), na osnovi svojega notranjega občutka 

(subjektivni/samoreferenčni standard) ali izhajajo iz zahtev učitelja oz. kako zadovoljen 

je učitelj z njihovim znanjem (absolutni standard) (Wayment in Taylor, 1995). Ugotovili 

smo, da večina učencev ne glede na etapo učnega procesa pri oblikovanju samoocene 

izhaja iz subjektivnega standarda  (na osnovi svojega notranjega občutka). V kolikšni 

meri učitelj pri uri eksplicira svoja pričakovanja (poda jasen absolutni standard), je 

razvidno iz virov, ki jih učenci uporabljajo pri ugotavljanju učiteljevih zahtev oz. 

prepoznavanju absolutnega standarda. Ugotovili smo, da pri obravnavi snovi le petina 

učencev meni, da je izvedela, kaj je treba znati za višjo/nižjo oceno tako, da je učiteljica 

ekscplicitno povedala, kaj se od učencev pričakuje. Pri utrjevanju je bil delež takšnih 

učencev še manjši. Tudi nekateri avtorji (Brickman in Bulman, 1977, v Labuhn, 

Zimmerman in Hasselhorn, 2010; Festinger, 1954) pravijo, da če učencem niso poznane 

učiteljeve zahteve, ti izhajajo iz svojega notranjega občutka (uporabljajo subjektivni 

standard), kar pa so rezultati naše raziskave tudi potrdili. Ugotovili smo, da pri obravnavi 

snovi večina učencev izhaja iz tega, da je treba za višjo oceno znati več, za nižjo manj. Pri 

utrjevanju pa učenci razbirajo predvsem zahteve iz nalog samih. Pri razvijanju učenčeve 

spretnosti točnega samoocenjevanja je zelo pomembno, da učitelj učencem pri uri podaja 

jasne in eksplicitne standarde (Bourke, 2000), saj bodo le tako lahko vedeli, kaj se od njih 

pričakuje za posamezno stopnjo usvojenosti učne snovi. Meyer (2005) pri tem podaja 

nekaj predlogov, kako lahko učitelj učencem pomaga, da razumejo njegova pričakovanja. 

Predlaga, da naj učitelj z učenci razpravlja o pričakovanih dosežkih ter jih med poukom 

seznanja z zahtevnostjo nalog. 

11.2.4 Viri lastnega znanja in samoocene znanja pred vpeljavo 

modela 

Yan (2016a) pravi, da je glavni sestavni element samoocenjevanja zbiranje informacij, ki 

nudijo učencu dokaze o njegovi učni uspešnosti. Učenec je pri tem vključen v dve 

dejavnosti: v iskanje povratnih informacij o svojem znanju in v samorefleksijo. Iskanje 

povratnih informacij oz. virov informacij o lastnem znanju je notranje (učenec sam) ali 

zunanje (učitelj, vrstniki, učbenik) in je pri tem vezano na načine, prek katerih učenec pri 

pouku izrazi svoje znanje eksplicitno (reši nalogo, odgovori na vprašanje) ali implicitno 

(poteka v učenčevih mislih, tudi sledenje razlagi).  Oblikovanje samoocene nato nastopi 

tako, da učenec primerja samozaznavo znanja s kriterijem in standardom. Raziskali smo, 
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kako učenci pri etapah obravnave in utrjevanja učne snovi pridobijo podatke o lastnem 

znanju in kako učenci pri posameznem načinu (ali razume razlago, zna rešiti nalogo, 

odgovoriti na vprašanje) ugotovijo doseganje učnih ciljev in z njimi povezanih kriterijev 

in standardov (kateri elementi v nalogi, katera učiteljeva dejanja učencem povedo, kako 

dobro znajo). Rezultati raziskave so potrdili, kar je ugotovilo že več drugih avtorjev 

(Andrade, 2010; Andrade, Du in Mycek,  2010; Andrade, Du in Wang, 2008; Boud, 1995; 

Butler in Winne, 1995; Sargeant idr., 2008; Yan in Brown, 2016), da so učenci pogosto 

sami sebi vir informacij o svojem znanju. Učenci so ne glede na etapo učnega procesa, 

učno uspešnost ali spol v največjem deležu uporabljali notranje vire informacij o lastnem 

znanju. Le petina učencev je izhajala iz zunanjega vira (predvsem učiteljice). Notranja 

povratna informacija lahko pri tem izhaja iz učenčevega načrtnega samospremljanja pri 

učenju in zbiranja zunanjih dokazov o lastnem znanju (Yan in Brown, 2016) ali pa se 

oblikuje na osnovi občutka o lastnem znanju (Bastick, 1993, v Caswell in Nisbet, 2005). 

V raziskavi smo ugotovili, da največji delež učencev zbira dokaze o lastnem znanju prek 

samospremljanja pri reševanju nalog (kako dobro jim gre reševanje nalog), zelo malo 

učencev pa pri tem samopreverja pravilnost reševanja nalog. Dobljeno je v nasprotju s 

tem, kar so učenci zaznali, da je značilno za njihov pouk matematike, to je, da jih 

učiteljica pogosto spodbuja k samopreverjanju pravilnosti reševanja nalog.  

Tudi pri oblikovanju samoocene znanja največji delež učencev v obeh etapah učnega 

procesa izhaja iz subjektivnih virov, predvsem iz svojega notranjega občutka, med 

dejavnostmi, ki potekajo pri obravnavi snovi, pa jim je najpomembnejši občutek sledenja 

razlagi. Drugi subjektivni viri pri tem so še učenčev občutek o zahtevnosti snovi in o 

primernosti razlage snovi. Objektivne vire uporablja približno tretjina učencev. Pri tem 

izhajajo predvsem iz tega, kako dobro jim gre reševanje nalog, učiteljičino povratno 

informacijo uporablja zelo majhen delež učencev. To lahko utemeljimo s tem, da je 

učencem pogosto pokazatelj, kako dobro znajo, to, da uspejo rešiti nalogo ("pridejo skozi 

nalogo"). Je pa rezultat v nasprotju s tem, kar smo ugotovili pri proučitvi učnega 

konteksta, da učenci najpogosteje preverijo pravilnost rešenih nalog tako, da jim rešitve 

sporoči učiteljica.  

Ker je reševanje nalog eden izmed najpogostejših načinov pridobivanja informacij o 

lastnem znanju, nas je zanimalo, kako učenci ocenjujejo pomembnost posameznih 

dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje samoocene razumevanja snovi. Ugotovili 

smo podobno kot Elder (2010), da je učencem najpomembnejši pokazatelj, kako dobro 

znajo, vložen trud v reševanje nalog. Prav tako se učencem zdi zelo pomembno, da vedo, 

kaj naloga od njih zahteva in ali so to pri nalogi pokazali. Prvi dejavnik je povezan s 

subjektivnim standardom (vložen trud), medtem ko drugi z absolutnim, saj vključuje 

prepoznavanje zahtev učitelja in ga je pri pouku treba bolj razvijati. Med pomembnejšimi 

dejavniki za oblikovanje samoocene je tudi učenčev občutek o tem, kako dobro mu gre 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

358 

 

reševanje nalog. Ta element v nalogah sta v svoji raziskavi navedla tudi Caswell in Nisbet 

(2005) in ga poimenovala učenčevo zaupanje vase. Učencem je pomembno tudi, koliko 

nalog so pravilno rešili, ali znajo sami preveriti pravilnost nalog in kako se jim zdijo 

naloge zahtevne. Iz opisanega je razvidno, da so učencem pomembni nekateri elementi, ki 

izhajajo iz učenčevega subjektivnega standarda, in tudi tisti, ki jim omogočajo 

prepoznavanje učiteljevega absolutnega standarda. Učencem je najmanj pomemben 

dejavnik hitrost reševanja nalog. Med manj pomembnimi dejavniki sta tudi, koliko 

pomoči učenci potrebujejo pri reševanju nalog in povratna informacija o pravilnosti 

reševanja nalog. Caswell in Nisbet (2005) pa sta ugotovila, da je ravno sposobnost rešiti 

nalogo brez pomoči (učenčeva neodvisnost) učencem pomemben pokazatelj, kako dobro 

znajo. Predvsem je pomembno, da pri učencih ob reševeanju nalog razvijamo tiste 

dejavnike, ki jim pomagajo prepoznavati učiteljeve aboslutne kriterije in standarde ter jih 

naučimo samopreverjanja reševanja nalog.  

 

11.2.5 Točnost učenčevega samoocenjevanja pred vpeljavo 

modela 

Učenčeva sposobnost točnega samoocenjevanja matematičnega znanja je pomembna 

spretnost, ki mu pomaga pri napredovanju v znanju. Brez tega, da učenec ve, kaj mora 

znati in kdaj to dovolj dobro zna, niti ne more vedeti, česa se še mora naučiti in oceniti, 

ali je v znanju napredoval.   

Točnost samoocenjevanja smo ugotavljali pri učencih, ki niso bili posebej poučevani in 

trenirani v spretnosti samoocenjevanja. Zanimalo nas je, kako točno učenci podajo 

samooceno razumevanja učne snovi po obravnavi/utrjevanju ter kako točne so njihove 

samoocene, ki so vezane na konkretne matematične naloge (napoved uspešnosti reševanja 

nalog pred reševanjem nalog, ocena uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog). 

Opisane samoocene se med seboj razlikujejo, njihova točnost pa je odvisna od različnih 

dejavnikov. Predvsem samoocena napovedi uspešnosti reševanja nalog je močno 

povezana z nekaterimi psihološkimi dejavniki (matematična samoučinkovitost), ki nanjo 

vplivajo, in je zato njeno točnost težje izboljšati (Bol in Hacker, 2001; Ramdass in 

Zimmerman, 2008). Samoocena razumevanja je bolj globalna samoocena razumevanja 

učne snovi in nanjo prav tako vplivajo nekateri psihološki dejavniki (npr. učenčeva 

matematična samopodoba). Hattie (2013) pri tem pravi, da so učenčeve splošne 

samoocene znanja bolj točne kot tiste, ki so vezane na konkretne naloge. Namen 

ugotavljanja točnosti vseh treh samoocen ni bil narediti med njimi primerjave, ampak nas 

je predvsem zanimalo, kako je naš model razvijanja samoocenjevanja učinkoval na 

izboljšanje posamezne samoocene znanja. Prav tako dosedanje raziskave niso točnosti 
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samoocenjevanja proučevale tako celostno, ampak so se osredotočile običajno le na enega 

izmed možnih načinov merjenja učenčeve točnosti samoocenjevanja znanja.  

Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi 

Učenci so tako po obravnavi kot utrjevanju učne snovi nasploh ocenili, da snov večinoma 

razumejo, vendar pa so se večinoma precenili. Točno se je samoocenila približno četrtina 

vseh učencev. Ugotovili smo, da so se učenci po utrjevanju bolj točno samoocenili kot po 

obravnavi. To povezujemo s tem, da so pri utrjevanju snovi že dobili nekaj več izkušenj z 

reševanjem nalog in so si na tej osnovi lažje ustvarili bolj realno samooceno znanja. Že 

pri proučevanju virov samoocene smo ugotovili, da učenci pri oblikovanju samoocene 

izhajajo predvsem iz svojega subjektivnega občutka, med objektivnimi viri pa iz 

reševanja nalog. Predvidevamo, da učenčev subjektivni občutek postane bolj realen, ko 

učenci že imajo nekaj izkušenj z reševanjem nalog in je zato njihova točnost samoocen po 

utrjevanju bolj realna. Pomembnost učenčeve izkušnje z nalogami za točno 

samoocenjevanje poudarjajo tudi nekateri drugi avtorji (Hacker, Bol, Horgann in Rakow, 

2000; Stone, 2000, v Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 2010). Prav tako učenci še niso 

bili deležni poučevanja samoocenjevanja pri matematiki, kar pa je tudi eden izmed 

pomembnih pogojev, ki vpliva na točnost učenčevih samoocen (Brown in Harris, 2013; 

Okita, 2014; Panadero, Brown in Courtney, 2014; Sadler in Good, 2006; Wong, 2016). 

 

Točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

Učenci so po tako po obravnavi kot utrjevanju učne snovi nasploh napovedali, da bodo 

naloge večinoma pravilno rešili, vendar pa so se v samooceni večinoma precenili ali 

ocenili naključno. Točno se je samoocenil neznaten delež vseh učencev, večina ostalih se 

je ocenila s povprečno točnostjo. Ugotovili smo, da so učenci po utrjevanju učne snovi 

bolj točno napovedali samooceno uspešnosti reševanja nalog kot po obravnavi. To 

povezujemo s tem, da so učenci pri utrjevanju snovi že dobili nekaj izkušenj z reševanjem 

nalog in tem, kaj se od njih pri nalogah pričakuje. Predvsem za naloge, kot so jih reševali 

v šoli, so tako po utrjevanju lažje napovedali, kako uspešni bodo pri njihovem reševanju. 

Tudi nekateri avtorji (Hacker, Bol, Horgann in Rakow, 2000; Stone, 2000, v Labuhn, 

Zimmerman in Hasselhorn, 2010) pravijo, da se učenci bolj točno samoocenijo, ko imajo 

enkrat že izkušnje z nalogami, torej ko so jim naloge poznane, ker so takšne (in podobne) 

naloge že reševali.   

Točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog 

Učenci so po tako po obravnavi kot utrjevanju učne snovi nasploh ocenili, da so večino 

nalog  pravilno rešili, vendar so se pri tem večinoma precenili. V raziskavi Wong (2016) 

so prišli do drugačnih rezultatov, saj se je večina singapurških učencev v raziskavi 
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podcenila v uspešnosti reševanja nalog, medtem ko je delež takšnih učencev v naši 

raziskavi zelo majhen. Dobljene razlike lahko povežemo tudi z različnimi kulturnimi 

okolji, iz katerih izhajajo eni in drugi učenci. Tako po obravnavi kot utrjevanju učne 

snovi se je v naši raziskavi točno samoocenila približno četrtina vseh učencev. Netočnost 

samoocenjevanja večine učencev lahko povežemo z učenčevim slabim poznavanjem 

kriterijev ocenjevanja nalog in odsotnostjo ekspliciranja absolutnih kriterijev pri učni uri, 

kar so nam potrdili tudi rezultati raziskave. Učenci so namreč pri samoocenjevanju 

večinoma izhajali iz subjektivnih virov (subjektivni občutek) kriterijev in subjektivnega 

standarda, kar nekateri avtorji (Andrade in Valtcheva, 2009; Boud, Lawson in Thompson, 

2013; Brown in Harris, 2013; Claes in Salame, 1975; McDonald in Boud, 2003) navajajo 

kot dejavnik, ki vpliva na učenčevo podajanje netočnih samoocen. Prav tako pa smo iz 

analize učnega konteksta ugotovili, da se učenci pri pouku ne učijo pogosto 

samospremljanja pri reševanju nalog in izvedo o pravilnosti reševanja nalog najpogosteje 

iz povratne informacije učiteljice, v kateri jim učiteljica sporoči pravilen rezultat naloge.  

Med etapama učnega procesa ni razlik v učenčevi točnosti samoocene uspešnosti 

reševanja nalog, čeprav so učenci po utrjevanju dobili nekaj več izkušenj s samimi 

nalogami. Menimo, da učencu zgolj izkušnja v reševanju nalog ni dovolj, da poda točno 

samooceno uspešnosti reševanja nalog. Učenec mora vedeti, kaj se od njega pri nalogi 

pričakuje in tudi, kako lahko preveri pravilnost rešitve naloge sam, brez povratne 

informacije zunanjega vira. Tega znanja večina učencev pred vpeljavo modela ni imela 

ali pa vsaj niso imeli izkušenj s tem, da bi jih učiteljice učile samopreverjanja rešitev 

nalog brez zunanje povratne informacije.  

11.3   SPREMEMBE V UČENČEVIH OBSTOJEČIH MEHANIZMIH 

SAMOOCENJEVANJA  IN KAKOVOSTI SAMOOCENJEVANJA 

MATEMATIČNEGA ZNANJA 

Model, ki smo ga razvili, je namenjen izboljšanju učenčevih mehanizmov in kakovosti 

samoocenjevanja matematičnega znanja. V nekaterih elementih je model precej 

specifičen za področje matematike (npr. kako preveriti pravilnost rešenih nalog) in ga 

neposredno ne moremo prenesti na druga področja. Model smo zasnovali na nekaterih 

načelih kakovostnega pouka (poudarjenje učnih ciljev, ključnih znanj, osmislitev in 

povezovanje učnih vsebin) in razvijanju mehanizmov samospremljanja in 

samoizpraševanja ob razlagi in reševanju nalog. Tudi Earl in Katz (2006, v Earl, 2013) 

predlagata, da naj bi učitelj pri učencih razvijal mehanizme samoizpraševanje, če želi, da 

se učenci naučijo samoocenjevanja znanja.  Zanimalo nas je, kako so se po vpeljavi 

modela pri učencih spremenili obstoječi mehanizmi samoocenjevanja in kakovost 

samoocenjevanja matematičnega znanja.  
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Tabela 175. Spremembe v strukturi obstoječih mehanizmih samoocenjevanja po vpeljavi modela (p = pomembnost razlike v strukturi) 

Spremembe v 

virih 

Etapa učnega procesa Učna uspešnost Spol 

Etapa obravnave 

pred : po 

Etapa utrjevanja 

pred : po 

Učno šibkejši    

pred : po 

Učno zmožnejši  

pred : po 

Dečki                  

pred : po 

Deklice            

pred : po 

Učnih ciljev  

Ni razlik 

Najpomembnejši vir ostaja 

zapis razlage in nalog v 

zvezke 

Ni razlik Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Kriterijev p = 0,011 

Učiteljica postane glavni 

vir kriterijev večini 

učencev. 

Ni razlik Nismo ugotavljali 

zaradi prenizkih 

frekvenc 

Po vpeljavi modela 

učiteljico kot vir 

uporablja večji 

delež učencev v 

etapi obravnave, 

medtem ko v etapi 

utrjevanja ne 

(prevladujejo 

subjektivni viri). 

Nismo ugotavljali 

zaradi prenizkih 

frekvenc. 

Po vpeljavi modela se 

je v obeh etapah 

povečal delež 

učencev, ki uporablja 

kot vir učiteljico. 

Nismo ugotavljali 

zaradi prenizkih 

frekvenc 

Po vpeljavi modela 

učiteljico kot vir 

uporablja večji delež 

učencev v etapi 

obravnave, medtem 

ko v etapi utrjevanja 

ne (prevladujejo 

subjektivni viri). 

Nismo ugotavljali 

zaradi prenizkih 

frekvenc 

Po vpeljavi modela 

se je v obeh etapah 

povečal delež 

učencev, ki 

uporablja kot vir 

učiteljico. 

Lastnega 

znanja 

Ni razlik 

Povečal se je delež 

učencev, ki uporabljajo 

načrtno samospremljanje 

 

Ni razlik 

Povečal se je delež 

učencev, ki uporabljajo 

načrtno samospremljanje 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

 

Kaže se tendenca k 

napredovanju 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Kaže se tendenca k 

napredovanju 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Kaže se tendenca k 

napredovanju 
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in samopreverjanje 

pravilnosti reševanja 

nalog. 

in samopreverjanje 

pravilnosti reševanja (še 

bolj kot po obravnavi) 

nalog. 

uporabe 

samospremljanja in 

načrtnega 

samopreverjanja (že 

prej uporabljali). 

uporabe 

samospremljanja in 

načrtnega 

samopreverjanja (že 

prej uporabljali). 

uporabe 

samospremljanja in 

načrtnega 

samopreverjanja 

(že prej 

uporabljali). 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,045 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Kaže se tendenca k 

pogostejši uporabi 

samospremljanja in 

načrtnega 

samopreverjanja (že 

prej uporabljali). 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Kaže se tendenca k 

pogostejši uporabi 

samospremljanja in 

načrtnega 

samopreverjanja (že 

prej uporabljali). 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Kaže se tendenca k 

pogostejši uporabi 

samospremljanja in 

načrtnega 

samopreverjanja 

(že prej 

uporabljali). 

Samoocene Ni razlik 

Še nekoliko večji delež 

učencev uporablja 

subjektivne vire. 

p = 0,051 

 

Večji delež učencev 

uporablja objektivne vire 

samoocene. 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

 

Etapa obravnave: 

p = 0,025 

 

Povečala se je 

pogostost uporabe 

subjektivnih virov. 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

 

Povečala se je 

pogostost uporabe 

objektivnih virov. 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,053 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

 

Povečala se je 

pogostost uporabe 

objektivnih virov. 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

 

Povečala se je 

pogostost uporabe 

objektivnih virov. 

 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

 

Povečala se je 

pogostost uporabe 

objektivnih virov. 
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Vrsta 

standarda 

Ni razlik 

Povečal se je delež 

učencev, ki kot vir 

uporabljajo učiteljico. 

Ni razlik Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Spremembe v 

pomembnosti 

posameznih 

dejavnosti pri 

obravnavi 

Ni razlik - Ni razlik Ni razlik Ni razlik Ni razlik 

Spremembe v 

dejavnikih pri 

nalogi 

- 

Dejavnik samostojnega 

preverjanja pravilnosti 

rešenih nalog:                 

p = 0,023 

 

Dejavnik potrebne 

količine pomoči pri 

reševanju nalog:                              

p = 0,023 

 

 

Dejavnik 

samostojnega 

preverjanja 

pravilnosti rešenih 

nalog: 

Ni razlik 

 

Kaže se tendenca k 

višji povprečni 

oceni tega ko znajo 

sami preveriti 

pravilnost rešenih 

nalog. 

Dejavnik 

samostojnega 

preverjanja 

pravilnosti rešenih 

nalog: 

p = 0,029 

 

Dejavnik 

samostojnega 

preverjanja 

pravilnosti rešenih 

nalog: 

Ni razlik 

 

Dejavnik 

samostojnega 

preverjanja 

pravilnosti rešenih 

nalog: 

p = 0,043 
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Tabela 176. Spremembe v kakovosti samoocenjevanja po vpeljavi modela (p = stopnja pomembnosti razlik, d = velikost učinka)** 

Spremembe v 

kakovosti 

samoocenjevanja 

Etapa učnega procesa Učna uspešnost Spol 

Etapa obravnave 

pred : po 

Etapa utrjevanja 

pred : po 

Učno šibkejši 

pred : po 

Učno zmožnejši 

pred : po 

Dečki 

pred : po 

Deklice 

pred : po 

Poznavanje 

učnih ciljev 

 

p = 0,000                           

d = 0,71 

p = 0,000                         

d = 0,59 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                

d = 0,70 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                   

d = 0,72 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                  

d = 0,64 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                

d = 0,78 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,000                

d = 0,54 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,000                   

d = 0,68 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,000                  

d = 0,60 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,000                

d = 0,63 

Poznavanje 

kriterijev 

p = 0,001                           

d = 0,36 

p = 0,054                         

d = 0,23 

Etapa obravnave: 

p = 0,001                 

d = 0,58 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

p = 0,001                

d = 0,54 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,081                   

d = 0,27 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,014                

d = 0,46 

Splošna 

samoocena 

razumevanja 

p = 0,000                           

d = 0,48 

 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                

d = 0,44 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                   

d = 0,47 

Etapa obravnave:       

p = 0,000                  

d = 0,53 

Etapa obravnave:   

p = 0,000                  

d = 0,40 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 
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Samoocena 

napovedi 

uspešnosti 

reševanja 

nalog 

p = 0,000                           

d = 0,33 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

p = 0,048                

d = 0,22 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                   

d = 0,44 

 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                  

d = 0,42 

Etapa obravnave: 

 p = 0,038             

  d = 0,25 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik. 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Samoocena 

uspešnosti 

reševanja 

nalog po 

reševanju 

p = 0,000                           

d = 0,34 

p = 0,019                          

d = 0,22 

Etapa obravnave: 

Ni razlik 

Etapa obravnave: 

p = 0,000                         

d = 0,47 

Etapa obravnave: 

p = 0,003                        

d = 0,36 

Etapa obravnave: 

p = 0,038                        

d = 0,25 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,005                        

d = 0,33 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

Ni razlik 

Etapa utrjevanja: 

p = 0,026                       

d = 0,31 

**Po vpeljavi modela je povsod prišlo do izboljšanja ali ohranjanja kakovosti. 

 

V preglednici (Tabela 175) so predstavljene spremembe v strukturi mehanizmov, v preglednici (Tabela 176) pa spremembe v kakovosti 

samoocenjevanja znanja po vpeljavi modela. V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve, kako so se mehanizmi samoocenjevanja in točnost 

samoocenjevanja po vpeljavi modela spremenili. 
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11.3.1 Spremembe v uporabi virov in kakovosti učnih ciljev po 

vpeljavi modela 

Učiteljice so v času vpeljave modela pri urah večkrat poudarjale učne cilje, tako da so 

eksplicitno povedale, kaj se bodo pri učni uri naučili. Rezultati raziskave so pokazali, da 

večini učencev še vedno ostaja najpomembnejši vir prepoznavanja učnih ciljev v obeh 

etapah učnega procesa zapis razlage in nalog o učni snovi v zvezek. Ko smo učence 

povprašali po konkretnih dejanjih učiteljice, ki so jim pomagala ugotoviti, kaj bo 

potrebno znati, pa je po vpeljavi modela večji delež učencev navedel kot vir učiteljico, ki 

je to eksplicitno povedala. Dobljene rezultate težko utemeljimo. Menimo, da učitelji 

učencem pri pouku pogosto rečejo, da je treba znati vse, kar zapišejo oz. kar počnejo pri 

pouku in da je ta dejavnik pri tem tako močan, da učenci spremembe niso zaznali na ravni 

uporabe pri tem na osnovi česa so zapisali učne cilje pri uri. Lahko, da so učenci to, da je 

učiteljica pri uri večkrat povedala, kaj se bodo naučili, razumeli tudi kot del razlage. V 

tem kontekstu bi bilo smiselno njihovo razmišljanje dodatno raziskati, prav tako pa 

razmisliti, kako učence bolj usmeriti k uporabi tega, kar učiteljica pri učni uri eksplicitno 

pove.  

Čeprav nismo ugotovili sprememb v uporabi virov učnih ciljev, so učenci po vpeljavi 

modela v obeh etapah učnega procesa bolje prepoznavali učne cilje. Model je imel velik 

učinek na učenčevo izboljšanje kakovosti prepoznavanja učnih ciljev pri obravnavi in 

srednje velik učinek pri utrjevanju. Menimo, da je mogoče, da so učenci učiteljico kot vir 

uporabili, vendar tega niso ozavestili ali ocenili, da je to zanje najpomembnejši vir učnih 

ciljev. Skozi čas vpeljave modela so se učenci tudi učili ubesediti učne cilje, česar prej 

niso bili navajeni, saj se od njih ni zahtevalo. Z vprašanji, ki jim jih je učiteljica pri 

modelu zastavljala, je učence spodbujala k razmišljanju o tem, kaj se učijo in kaj bodo 

morali znati.  

Spremembe v virih in kakovosti kriterijev po vpeljavi modela 

 

Model, ki smo ga razvili, je bil usmerjen tudi v učiteljevo poudarjanje ključnih znanj oz. 

kriterijev, ki so pri ocenjevanju matematičnih nalog pomembni. V ta namen so učiteljice 

učencem pri učni uri večkrat zastavljale vprašanja, ki so učence usmerjala v to, da 

razmislijo, kaj naloga od njih zahteva, na kaj morajo biti pri reševanju naloge pozorni. 

Učenci so tako pri urah večkrat odgovarjali na ta vprašanja in s tem spoznavali relevantne 

vsebinske kriterije ocenjevanja nalog. Pred vpeljavo modela ti kriteriji učencem niso bili 

toliko poudarjeni (predvsem ne pri obravnavi učne snovi), zato je večina učencev izhajala 

iz subjektivnega občutka. Po vpeljavi modela pa so učenci tako pri obravnavi kot 

utrjevanju v večjem deležu izhajali iz tega, da so kriterije prepoznali, ker jim jih je med 
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uro že sporočila učiteljica. Pri obravnavi so bile razlike statistično pomembne, medtem ko 

pri utrjevanju ne. Pri utrjevanju so učenci relevantne kriterije v večjem deležu spoznavali 

že pred vpeljavo modela, zato razlika ni tako velika kot pri obravnavi učne snovi. 

Dobljeni rezultati kažejo na to, kar so ugotovile že druge raziskave (Caswell in Nisbet, 

2005; Ramdass in Zimmerman, 2008; Stallings in Tascione, 1996), da če so učencem pri 

učni uri kriteriji eksplicitno izraženi, jih učenci uporabljajo. Prav tako smo ugotovili, da 

so učenci po vpeljavi modela v obeh etapah učnega procesa bolje prepoznavali kriterije. 

Učinek modela je bil pri tem šibek. V etapi utrjevanja so razlike v  kakovosti 

prepoznavanja kriterijev na meji statistične pomembnosti. 

Spremembe v uporabljeni vrsti standarda 

Učiteljice so pri uporabi modela pri uri večkrat poudarjale učne cilje, ključna znanja, ki 

naj bi jih učenci dosegli. Z vprašanji, kako veš, da razumeš nek pojem, postopek in z 

odgovorom na to vprašanje, so učiteljice izražale pri učni uri tudi absolutni standard (kaj 

pričakujejo kot dovolj dober odgovor, utemeljitev nekega pojma, postopka). Pri 

ugotavljanju kakovosti izvajanja modela smo ugotovili, da so bila ravno ta vprašanja  

učiteljicam najtežja, zato so jih v pouk redkeje vključevale. Posledično tudi rezultati 

raziskave kažejo, da se pri učencih ni spremenila vrsta uporabljenega standarda v nobeni 

etapi učnega procesa. V nadaljevanju bi bilo smiselno razmisliti, kako model spremeniti, 

dopolniti, da bi učenci v večjem deležu uporabljali učiteljev absolutni standard. Eden 

izmed dejavnikov, ki vpliva na slabši učinek modela, je zagotovo tudi čas izvajanja 

poučevanja z uporabo modela. Menimo, da če bi učiteljice model uporabljale dlje časa in 

posamezne elemente vključevale bolj postopno, bi bil tudi na tem področju učinek 

modela večji. Učenci so namreč po vpeljavi modela v večjem deležu pričeli uporabljati 

kot vir standarda učiteljico (kako vedo, kaj je treba znati za višjo/nižjo oceno), vendar pa 

tega niso prenesli na raven uporabe vrste standarda pri oblikovanju samoocene znanja (na 

podlagi česa vedo, kako dobro znajo).  

Spremembe v virih lastnega znanja in samooceni znanja  

Pri poučevanju po modelu so učiteljice učencem pogosto zastavljale vprašanja, s katerimi 

so jih spodbujale, da se samospremljajo in samopreverjajo ob reševanju nalog (Kaj naloga 

od tebe zahteva? Na kaj moraš pri nalogi biti pozoren? Kako boš sam pri sebi preveril 

pravilnost reševanja naloge? Kako veš, če je naloga pravilno rešena?). Ko smo analizirali 

spremembe v uporabi učenčevih virov lastnega znanja pred in po vpeljavi modela, smo 

ugotovili, da je po vpeljavi modela večji delež učencev pričel uporabljati načrtno 

samospremljanje in samopreverjanje reševanja nalog. Učenci so tako tudi po vpeljavi 

modela izhajali iz notranjih virov (sebe), vendar pa je bil pri tem večji delež učencev 

usmerjen v iskanje dokazov o lastnem znanju.  
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Po vpeljavi modela so učenci v večjem deležu uporabljali kot vir lastnega znanja 

samospremljanje pri reševanju nalog, samopreverjanje reševanja nalog in manj svoj 

subjektivni občutek in učiteljevo zunanjo povratno informacijo. Z uporabo modela smo 

torej dosegli napredek v uporabi virov lastnega znanja, ki učencem omogočajo večjo 

neodvisnost pri ugotavljanju lastnega znanja in ga ves čas usmerjajo k iskanju relevantnih 

in veljavnih dokazov lastnega znanja, ki pripomorejo tudi k oblikovanju bolj realne 

samoocene znanja (Yan in Brown, 2016), kadar učenec uporablja notranje vire znanja. 

Učencem uporaba relevantnih notranjih virov pomaga pri razvoju večje neodvisnosti od 

zunanjih virov (učiteljice). 

Pri uporabi modela smo želeli doseči tudi, da bi učenci pri pouku večkrat razmišljali o 

tem, kako dobro znajo/razumejo in kako vedo, da znajo. Ko smo učence vprašali, na 

osnovi česa so podali samooceno znanja (kot bi jih ocenila učiteljica), so še vedno v 

večjem deležu izhajali iz subjektivnih virov tako pri obravnavi kot utrjevanju učne snovi. 

Z uporabo modela smo dosegli spremembe v večjem deležu uporabe objektivnih, 

"merljivih" virov znanja (reševanje nalog, odgovarjanje na vprašanja) v etapi utrjevanja 

učne snovi, medtem ko v etapi obravnave učne snovi ni bilo sprememb v uporabljenih 

virih samoocene.  

Dobljeni rezultati kažejo, da smo z modelom vplivali predvsem na večjo uporabo 

objektivnih virov pri utrjevanju učne snovi, kjer je učna ura vezana predvsem na 

reševanje nalog. Pri obravnavi učne snovi je tega manj, zato učenci v večjem deležu 

izhajajo iz subjektivnih virov, predvsem iz svojega subjektivnega občutka o razumevanju 

učne snovi, ki ga razvijajo med poukom. Iz analize učinkovitosti izvajanja modela pa smo 

tudi ugotovili, da so pri obravnavi učiteljice v manjšem deležu zastavljale učencem 

vprašanja, s katerimi bi spodbujale samooceno razumevanja (Ali si razumel? Kako veš, 

da si razumel?). Ob nalogah je bilo tega več in zato menimo, da je tudi napredek v 

uporabi objektivnih virov pri utrjevanju učne snovi večji. Prav tako je naš model 

pozitivno vplival na to, da so učenci po vpeljavi modela v povprečju višje ocenili kot pred 

vpeljavo modela pomembnost preverjanja pravilnosti reševanja nalog za ugotavljanje 

tega, kako dobro znajo učno snov. Tovrstnega načina dela pred vpeljavo modela niso bili 

navajeni, saj so bili večinoma odvisni od zunanje povratne informacije ali pa so uporabili 

svoj notranji občutek ob reševanju nalog ("da pridejo skozi nalogo"). Spretnost 

samopreverjanja pravilnosti reševanja nalog je pomembna tudi pri učenčevem točnem 

samoocenjevanju, zato s tega vidika ocenjujemo model kot učinkovit.   
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Spremembe v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi 

V modelu so učiteljice z vprašanji (npr. Ali si/sem razumel? Kako veš/vem, da si/sem 

razumel?) spodbujale učence k samopreverjanju razumevanja učne snovi med samo 

obravnavo z iskanjem eksplicitnih dokazov oz. utemeljitev lastnega razumevanja učne 

snovi. Čeprav učiteljice tega vprašanja niso tako velikokrat zastavljale v primerjavi z 

nekaterimi drugimi, so rezultati raziskave pokazali, da je uporaba modela imela srednje 

velik učinek na izboljšanje točnosti samoocen razumevanja v etapi obravnave učne snovi. 

Na izboljšanje točnosti samoocene v etapi utrjevanja pa model ni imel vpliva. To lahko 

utemeljimo predvsem s tem, da so učiteljica ta vprašanja zastavljale predvsem pri 

obravnavi učne snovi, pri utrjevanju pa so se učenci osredotočili na naloge in utemeljevali 

razumevanje snovi predvsem v povezavi s konkretnimi nalogami, globalne samoocene 

razumevanja pa niso podajali.    

Spremembe v točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

Napoved uspešnosti reševanja nalog je s psihološkega vidika zelo povezana z učenčevo 

matematično samooučinkovitostjo. Z modelom smo želeli predvsem prek poudarjanja 

elementov, ki so vezana na poznavanje ključnih znanj pri nalogi (npr. Kaj naloga od tebe 

zahteva? Na kaj moraš biti pri reševanju naloge pozoren?), vplivati na izboljšanje 

učenčeve točnosti napovedi uspešnosti reševanja nalog. Ugotovili smo, da so pri 

obravnavi učne snovi po vpeljavi modela učenci bolj točno napovedovali uspešnost 

reševanja nalog kot pred vpeljavo modela, model pa je imel majhen učenek na izboljšanje 

točnosti samoocene. V etapi utrjevanja razlike v točnosti samoocene niso bile statistično 

pomembne. Menimo, da v etapi utrjevanja učenci niso dobili dovolj izkušenj z 

raznolikimi nalogami, kakršne so bile vključene v preverjanje znanja, zato so pri teh 

nalogah podajali samooceno bolj na osnovi svojega notranjega občutka. Hkrati so tudi 

nekatere druge raziskave (Bol in Hacker, 2001; Ramdass in Zimmerman, 2008) pokazale, 

da je na izboljšanje učenčeve točnosti napovedi uspešnosti reševanja nalog nekoliko težje 

vplivati.  

 

Spremembe v točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog 

S poučevanjem po modelu smo želeli, da učenci prek izboljšanja svojih mehanizmov za 

samospremljanje in samopreverjanje pravilnosti pri reševanju nalog izboljšajo tudi 

točnost svojih samoocen o uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog. Model je imel 

statistično pomemben, a majhen, učinek na izboljšanje točnosti samoocen uspešnosti 

reševanja nalog pri obeh etapah učnega procesa. Menimo, da bi učenci lahko točnost 

samoocen še izboljšali, če bi učiteljice po modelu poučevale učence daljši čas, mogoče 

tudi bolj postopno.Tudi Okita (2014) je v svoji raziskavi ugotovila podobno, da, če 
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učence učimo, kako odpraviti napake v nalogi in kako naj svoje odgovore pregledajo, se 

točnost njihovih samoocen izboljša.  

11.3.2 Diskusija rezultatov v luči razlik glede na učno 

uspešnost 

Pri proučitvi učnega konteksta smo ugotovili, da so učno zmožnejši učenci v primerjavi z 

učno šibkejšimi učenci v večjem deležu zaznavali, da jim ta način preverjanja 

(samopreverjanje) bolj pomaga pri ugotavljanju pravilnosti rešenih nalog. Učno šibkejšim 

učencem pa je v primerjavi z učno zmožnejšimi učenci pri ugotavljanju pravilnosti rešitev 

nalog bolj pomembno, da jim pravilnost rešitve na nek način sporoči učiteljica ter jim tudi 

pove, česa pri nalogi še ne znajo.  

Viri učnih ciljev in kakovost prepoznavanja učnih ciljev  

Tako učno šibkejši kot učno zmožnejši učenci so v povprečju uporabili enega do dva vira 

učnih ciljev. Najpomembnejši vir učnih ciljev je bil obema skupinama učencev zapis 

razlage in nalog v zvezke. Ugotovili smo, da je pri utrjevanju med učno šibkejšimi in 

učno zmožnejšimi učenci statistično pomembna razlika v uporabi virov prepoznavanja 

učnih ciljev. Večji delež učno šibkejših učencev prepoznava učne cilje iz tega, kar 

učiteljica eksplicitno pove, da bo treba znati, medtem ko večji delež učno zmožnejših 

učencev razbira učne cilje sam iz nalog in vprašanj, ki jih učiteljica zastavlja. Učno 

šibkejšim učencem je pomemben vir tudi razlaga, predvsem zapis na tablo in v zvezke, 

kar ponovno nakazuje na to, da uporabljajo vir, ki manj jasno eksplicira, kaj je 

pomembno, da znajo. Učno zmožnejši učenci so po etapi obravnave bolje prepoznavali 

učne cilje kot učno šibkejši. V etapi utrjevanja pa med njimi ni statistično pomembnih 

razlik. Ugotovili smo, da je povezanost med viri učnih ciljev in kakovostjo prepoznavanja 

učnih ciljev šibka. Učno zmožnejši učenci imajo tako verjetno že bolje razvite 

mehanizme, ki jim pomagajo iz uporabljenega vira izluščiti bistvo obravnave, medtem ko 

učno šibkejši učenci bolj potrebujejo, da jim učiteljica eksplicitno pove, kaj bodo morali 

znati, in to med uro tudi večkrat poudari. Ker ekspliciranje učnih ciljev pri pouku ni bilo 

izrazito, so učenci slabo prepoznavali učne cilje.  

Viri kriterijev in kakovost prepoznavanja kriterijev  

Večina učno šibkejših in učno zmožnejših učencih je pri prepoznavanju kriterijev 

ocenjevanja naloge izhajala iz svojega subjektivnega občutka. Rezultati raziskave so tudi 

pokazali, da so učenci obeh skupin slabo prepoznavali kriterije ocenjevanja naloge. Kljub 

vsemu so učno zmožnejši učenci po obeh etapah učnega procesa navedli več vsebinsko 

relevantnih kriterijev kot učno šibkejši učenci.  
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Ker med skupinama nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v uporabljenih virih 

kriterijev, menimo, da imajo učno zmožnejši učenci že bolj ponotranjenje učiteljeve 

kriterije. Hkrati tudi hitreje usvajajo učno snov, kar jim pomaga, da lažje sklepajo, kakšno 

znanje morajo pri nalogi pokazati, četudi jim učiteljica tega pri učni uri ni eksplicitno 

povedala. Učno šibkejšim učencem je težje prepoznavati kriterije, če jih morajo  razbirati 

sami iz nalog, saj imajo tudi manj vsebinskega (matematičnega) znanja (Epley in 

Gilovich, 2005). Veliko bolj bi jim pomagalo, če bi učiteljica pri uri večkrat eksplicitno 

povedala, kaj se od njih pri posamezni nalogi pričakuje. Raziskav, ki bi proučevale 

razlike v prepoznavanju kriterijev ocenjevanja nalog med učenci glede na učno uspešnost, 

nismo zasledili.  

 

Vrsta uporabljenega standarda pri oblikovanju samoocene  

Večina učno šibkejših in učno zmožnejših učencev pri oblikovanju samoocene uporablja 

subjektivni standard. Pri tem ne vemo, v kolikšni meri ima posamezna skupina učencev 

že ponotranjene učiteljeve absolutne standarde, sklepamo pa na podlagi rezultatov drugih 

raziskav (Dijkstra idr., 2008; Elder, 2010), da imajo učno zmožnejši učenci že bolj 

ponotranjene učiteljeve standarde in so tako manj odvisni od zunanjih virov pri 

oblikovanju točne samoocene znanja. Menimo, da bi predvsem učno šibkejši učenci 

potrebovali več učiteljevega eksplicitnega poudarjanja, kakšna stopnja znanja se pričakuje 

od učencev. Dobljeni rezultati so tudi v nasprotju z rezultati raziskav, ki pravijo, da učno 

uspešnejši učenci v večjem deležu kot učno šibkejši učenci uporabljajo socialni standard, 

v primeru, da učno okolje ne poudarja ocen, pa absolutni standard (Dijkstra idr., 2008). 

 

Viri lastnega znanja in samoocena znanja 

Iskanje povratnih informacij oz. virov informacij o lastnem znanju je notranje (učenec 

sam) ali zunanje (učitelj, vrstniki, učbenik) in je pri tem vezano na načine, prek katerih 

učenec pri pouku izrazi svoje znanje eksplicitno (reši nalogo, odgovori na vprašanje) ali 

implicitno (poteka v učenčevih mislih, tudi sledenje razlagi).  Oblikovanje samoocene 

nato nastopi tako, da učenec primerja samozaznavo znanja s kriterijem in standardom. 

Ugotovili smo, da je med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci statistično 

pomembna razlika v uporabi virov lastnega znanja v etapi utrjevanja učne snovi. Učno 

šibkejši učenci v večjem deležu uporabljajo zunanje vire lastnega znanja (povratno 

informacijo učiteljice), medtem ko so učno zmožnejši učenci v večjem deležu sami sebi 

vir informacij o lastnem znanju predvsem prek samospremljanja pri reševanju nalog. Pri 

obravnavi učne snovi razlike niso bile statistično pomembne, se je pa pokazala tendenca k 

podobnim rezultatom. Tudi pri proučitvi učnega konteksta smo ugotovili, da so za 

ugotavljanje pravilnosti reševanja nalog učno šibkejšim učencem pomembnejši zunanji 

viri (povratna informacija učiteljice), učno zmožnejšim pa samopreverjanje pravilnosti 
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reševanja nalog. Dobljeni rezultati tako kažejo na to, da so učno šibkejši učenci bolj 

odvisni od učiteljeve povratne informacije in se v manjšem deležu sami spremljajo, še 

redkeje pa si sami preverjajo pravilnost rešitev nalog. Samospremljanje razumevanja je 

metakognitivna spretnost, ki jo imajo učno zmožnejši učenci nekoliko bolje razvito, 

vendar pa lahko s primernim poučevanjem to spretnost pri učencih tudi razvijamo. Tudi 

nekatere raziskava (Elder, 2010; Labuhn, Zimmerman in Hasselhorn, 2010) so pokazale, 

da so učno šibkejšim učencem pri pridobivanju informacij o lastnem znanju pomembne 

zunanje povratne informacije (predvsem učiteljica). Ugotovili smo tudi, da učno 

zmožnejši učenci v obeh etapah učnega procesa v večjem deležu kot učno šibkejši učenci 

uporabljajo pri oblikovanju samoocene znanja eksplicitne (oz. objektivne) načine 

izkazovanja znanja (odgovarjanje na vprašanja in reševanje nalog). Tako pri obravnavi 

kot utrjevanju učne snovi so učno zmožnejšim učencem bolj pomembne naloge in 

vprašanja, ki jih učiteljica zastavlja, medtem ko učno šibkejši učenci v večjem deležu kot 

učno zmožnejši izhajajo iz učiteljičine razlage snovi. Ob razlagi učne snovi učno šibkejši 

učenci razvijejo občutek o tem, koliko uspejo slediti, in na tej osnovi oblikujejo 

samooceno znanja. Na osnovi dobljenih ugotovitev se nam zdi pomembno, da smo pri 

razvijanju učenčevih mehanizmov samoocenjevanja še posebej pozorni na učno šibkejše 

učence. Več raziskav (Pintrich, 2000; Zimmerman in Schunk, 2011) je tudi ugotovilo, da 

imajo učno šibkejši učenci slabše razvite samoregulacijske spretnosti, kar lahko pomeni, 

da tudi sami težje spremljajo svojo uspešnost reševanja nalog, razumevanje razlage in se 

zato samoocenijo bolj na osnovi manj eksplicitnih načinov izkazovanja znanja. Pri tem je 

pomembno, da učence naučimo, kako lahko pri sledenju razlagi razvijejo učinkovitejše 

mehanizme samopreverjanja. Spodbujamo jih lahko z vprašanji, ali sem razumel nek 

matematični pojem postopek, kako vem, da sem razumel in jim pri tem pomagamo, da se 

naučijo, kako lahko utemeljijo ali pokažejo, da nek matematični pojem razumejo ali da 

znajo nek postopek izvesti. Pri reševanju nalog pa namesto, da učiteljica učencu pove, ali 

je naloga rešena pravilno, učenca spodbudi k samopreverjanju pravilnosti rešene naloge. 

Predvsem pa je učence samopreverjanja treba tudi naučiti. Učencem lahko pri tem 

pomagamo tako, da jih z vprašanji spodbujamo k samopreverjanja (npr. ali si nalogo 

pravilno rešil, kako veš, če si nalogo pravilno rešil, kako bi preveril, ali si nalogo pravilno 

rešil) ter jim ponudimo možne načine samopreverjanja, vezane na konkretne matematične 

vsebine.  

Ker je reševanje nalog eden izmed najpogostejših načinov pridobivanja informacij o 

lastnem znanju, nas je tudi zanimalo, kako učenci ocenjujejo pomembnost posameznih 

dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje samoocene razumevanja učne snovi. Med 

učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci pri tem nismo ugotovili statistično 

pomembne razlike. Obema skupinama učencev je najpomembnejši vložen trud v nalogo, 

zelo pomembno pa jim je tudi, da vedo, kaj naloga od njih zahteva in ali so to znanje pri 

nalogi pokazali. Učencem obeh skupin je nekoliko manj pomembno, da znajo sami 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

373 

 

preveriti pravilnosti rešenih nalog. Ob reševanju nalog bi bilo tako treba, da se učenci 

naučijo prepoznavati ključna znanja, se o njih sprašujejo ter jih naučiti samopreverjanja 

pravilnosti rešitve naloge.  

Točnost učenčevega samoocenjevanja pred vpeljavo modela 

Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi 

Med učenci glede učne uspešnost nismo ugotovili statistično pomembne razlike v točnosti 

samoocene razumevanja učne snovi v nobeni etapi učnega procesa, se pa nekoliko večji 

delež učno zmožnejših učencev v primerjavi z učno šibkejšimi ocenjuje točno. Ostali 

učenci, ki se ne ocenjujejo točno, se v obeh skupinah učencev precenjujejo. Menimo, da 

na podajanje splošne samoocene razumevanja vpliva še več drugih dejavnikov (predvsem 

psihološki), ki jih v tej raziskavi nismo merili, saj smo se osredotočili predvsem na 

dejavnike pouka s proučitvijo učnega konteksta in uporabljenih mehanizmov 

samoocenjevanja. Psihološki dejavniki, ki vplivajo na točnost samoocene, se še povečajo, 

če samoocena izhaja iz subjektivnega standarda, kar pa smo ugotovili, da pri oblikovanju 

samoocene uporablja večina tako učno šibkejših kot učno zmožnejših učencev. Čeprav je 

večji delež učno zmožnejših kot učno šibkejših učencev navedel, da je podal samooceno 

razumevanja učne snovi na osnovi objektivnih virov (kako dobro so reševali naloge, 

odgovarjali na vprašanja), to ni pripomoglo k večji točnosti njihove splošne samoocene 

razumevanja učne snovi. Raziskav na področju matematike, s katerimi bi lahko primerjali 

dobljene rezultate, ni, saj se vse raziskave navezujejo na oblikovanje samoocene napovedi 

uspešnosti reševanja nalog ali samooceno uspešnosti po reševanju nalog. Nasplošno pa so 

raziskave (Boud, 1995; McDonald in Boud, 2003; Tan, 2012), ki so proučevale 

povezanost točnosti učenčevih samoocen z učno uspešnostjo, pokazale, da se učno 

uspešnejši učenci bolj točno ocenjujejo kot učno manj uspešni učenci. Za učence, ki se 

niso točno ocenjevali, so ugotovili, da se učno uspešnejši učenci podcenjujejo, učno manj 

uspešni pa precenjujejo. Rezultati naše raziskave pa so pokazali, da obe skupini učencev 

precenjujeta svoje znanje.  

Točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja naloge 

Ugotovili smo, da učno zmožnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi učenci po 

utrjevanju učne snovi podajajo statistično pomembno bolj točne samoocene napovedi 

uspešnosti reševanja nalog. Dobljene rezultate lahko primerjamo z rezultati raziskav, ki 

so prav tako proučevale točnost samoocen napovedi uspešnosti reševanja nalog pri 

matematiki. Tobias in Everson (1996) ter Ramdass in Zimmerman (2008) so prav tako 

ugotovili, da učno uspešnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi bolj točno 

napovedujejo uspešnost reševanja nalog.  
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Avtorji raziskav to povezujejo z boljšo razvitostjo metakognitivnih spretnosti učno 

uspešnejših učencev. Raziskava Clauss in Geedey (2010) pa je pokazala, da so tako učno 

šibkejši kot učno zmožnejši učenci netočno napovedali uspešnost reševanja nalog in da 

razlik med njimi ni. Tudi mi pri obravnavi učne snovi med učenci glede na učno 

uspešnost statistično pomembne razlike točnosti samoocen nismo ugotovili, čeprav se 

kaže tendenca k temu, da učno zmožnejši učenci podajajo bolj točne samoocene napovedi 

uspešnosti reševanja nalog.  

Točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog 

Rezultati raziskave so pokazali, da po etapi utrjevanja učne snovi učno zmožnejši učenci 

v primerjavi z učno šibkejšimi učenci podajajo statistično pomembno bolj točne 

samoocene uspešnosti reševanja nalog. Tudi Ramdass in Zimmerman (2008) sta 

ugotovila podobno, da so samoocene uspešnosti reševanja nalog pri učno zmožnejših 

učencih bolj točne kot pri učno šibkejših. Učno zmožnejši učenci imajo že v osnovi bolje 

razvite metakognitivne in samoregulacijske spretnosti, ki so pomembne tudi pri 

samoocenjevanju znanja. Hkrati lahko večjo točnost samoocenjevanja pri učno 

zmožnejših učencih povežemo še s tem, da učno zmožnejši učenci običajno bolje 

razumejo obravnavano učno snov in imajo tako več znanja o tem, kaj se od njih pri 

posamezni nalogi pričakuje. To je pri uri utrjevanja bolj poudarjeno kot pri obravnavi 

učne snovi. Iz proučitve učnega konteksta pa smo tudi ugotovili, da učno zmožnejši 

učenci v večjem deležu kriterije razbirajo sami iz nalog, medtem ko učno šibkejši učenci 

želijo, da jim te eksplicitno sporoči učiteljica. Eksplicitnega sporočanja kriterijev 

ocenjevanja nalog ni bilo oz. učiteljice učencev niso z vprašanji usmerjale k temu, da bi 

pri reševanju nalog učenci bili na to pozorni.  

Pri vpeljavi modela v pouk je treba biti pozoren tudi na razlike med učno šibkejšimi in 

učno zmožnejšimi učenci, zato smo samoocenjevanje v pouk vpeljali načrtno in postopno 

po korakih. S tem smo poskusili čim bolj upoštevati načelo individualizacije in 

diferenciacije glede na učne zmožnosti in obstoječo stopnjo razvitosti mehanizmov 

samoocenjevanja pri učencih. V nadaljevanju podajamo ugotovitve o spremembah 

mehanizmov samoocenjevanja in kakovosti samoocenjevanja pri učencih glede na 

njihovo učno uspešnost.  
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Spremembe v učenčevih obstoječih mehanizmih samoocenjevanja  in kakovosti 

samoocenjevanja matematičnega znanja 

Spremembe v virih in kakovosti učnih ciljev po vpeljavi modela 

Ugotovili smo tudi, da med učno šibkejšimi in učno zmožnejšimi učenci ni bilo razlik v 

uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev pred in po vpeljavi modela. Predvideli smo, 

da bodo vsaj učno šibkejši učenci bolj pozorni na učiteljičino eksplicitno navajanje učnih 

ciljev, saj smo že pri proučevanju njihovih mehanizmov samoocenjevanja ugotovili, da so 

bolj odvisni od zunanjih virov v primerjavi z učno šibkejšimi učenci.  

Model je imel velik učinek na kakovost prepoznavanja učnih ciljev tako učno šibkejših 

kot učno zmožnejših učencev v etapi obravnave in srednje velik učinek v etapi utrjevanja 

učne snovi. V etapi obravnave je imel približno enako velik učinek tako na učno šibkejše 

kot učno zmožnejše učence, čeprav so učno zmožnejši učenci pred vpeljavo modela že 

imeli bolje razvite mehanizme prepoznavanja učnih ciljev. V etapi utrjevanja pa je imel 

model nekoliko večji učinek na učno zmožnejše učence. Pred vpeljavo modela pa se 

kakovost prepoznavanja učnih ciljev glede na učno uspešnost ni razlikovala. Dobljenih 

rezultatov ne moremo primerjati z nobeno raziskavo, saj so raziskave proučevale vpliv 

prepoznavanja učnih ciljev na točnost samoocenjevanja in ne kakovosti prepoznavanja 

učnih ciljev.  

Spremembe v virih in kakovosti kriterijev po vpeljavi modela 

Na osnovi rezultatov opisne statistike sklepamo, da je imel model večji učinek na razlike 

v uporabi virov kriterijev pri učno zmožnejših učencih. Rezultati raziskave so namreč 

pokazali, da je pri učno zmožnejših učencih večji delež učencev v obeh etapah učnega 

procesa po vpeljavi modela uporabljal kot vir kriterijev učiteljico. Prav tako so učno 

zmožnejši učenci po vpeljavi modela v etapi utrjevanja statistično pomembno bolje 

prepoznavali kriterije kot pred vpeljavo modela. Učinek modela je bil pri tem šibek. V 

etapi obravnave razlike pri učno zmožnejših učencih niso statistično pomembne. Pri učno 

šibkejših učencih se je delež učencev, ki so bolje prepoznavali kriterije statistično 

pomembno povečal le v etapi obravnave učne snovi. Učinek modela je bil pri tem srednje 

močen. Predvidevamo, da so učno šibkejši učenci ob reševanju nalog še vedno nekoliko 

bolj miselno usmerjeni v samo reševanje nalog in manj v to, na kar jih opozarja učiteljica, 

da naj bodo pozorni. Pri obravnavi učne snovi so učno šibkejši učenci verjetno bolj 

usmerjeni v samo razlago in tako lažje spremljajo, kaj jim učiteljica pove, da morajo 

paziti.  
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Spremembe v vrsti standarda 

Učiteljice so pri svojem poučevanju z uporabo modela izražale tudi absolutni standard 

(kaj pričakujejo kot dovolj dober odgovor, utemeljitev nekega pojma, postopka). 

Ugotovili smo, da učenci obeh skupin še vedno v največjem deležu uporabljajo 

subjektivni standard. Delež učencev, ki uporabljajo absolutni standard, se je nekoliko 

povečal pri obeh skupinah učencev ne glede na etapo učnega procesa.  

Spremembe v virih lastnega znanja in samoocene znanja 

Učno šibkejši učenci so v obeh etapah učnega procesa po vpeljavi modela v večjem 

deležu kot pred vpeljavo modela uporabljali kot vir lastnega znanja samospremljanje pri 

reševanju nalog in samopreverjanje pri reševanju nalog. V etapi utrjevanja so bile razlike 

statistično pomembne. Pri učno zmožnejših učencih so spremembe manjše, zato niso 

statistično pomembne, kaže pa se napredek v uporabi notranjih virov, ki pomagajo učencu 

poiskati bolj relevantne "dokaze" lastnega znanja brez odvisnosti od zunanje povratne 

informacije.  

Pri uporabi modela smo želeli tudi doseči, da bi učenci pri pouku večkrat razmišljali o 

tem, kako dobro znajo/razumejo in kako vedo, da znajo. Pri tem lahko učenci uporabljajo 

objektivne/eksplicitne "dokaze" lastnega znanja ali bolj implicitne. Ugotovili smo, da 

učno šibkejši učenci v etapi utrjevanja po vpeljavi modela v večjem deležu uporabljajo 

objektivne vire, medtem ko v etapi obravnave ni bilo sprememb. Ugotovili smo, da v 

etapi obravnavi učenci še vedno izhajajo predvsem iz občutka, kako dobro sledijo razlagi, 

kar utemeljujemo tudi s tem, da pri obravnavi ni toliko časa, namenjenega reševanju 

nalog, ki bi učencu predstavljale objektiven vir ugotavljanja razumevanja učne snovi.  

Učno zmožnejši učenci so prav tako v večjem deležu uporabljali objektivne vire, vendar 

razlike niso bile statistično pomembne. 

Spremembe v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi 

Za učno šibkejše učence smo že ugotovili, da so po vpeljavi modela bolje prepoznavali 

učne cilje in kriterije, prav tako pa so podajali bolj točne samoocene razumevanja učne 

vsebine pri obravnavi. Model je imel srednje velik učinek na njihovo točnost samoocene 

razumevanja. Podobno velja tudi za učno zmožnejše učence. Učenci obeh skupin so 

izboljšali predvsem točnost samoocene razumevanja po obravnavi učne snovi. Raziskav, 

ki bi proučevala ta vidik, nismo zasledili. Menimo, da smo model dovolj prilagodili 

obstoječi razvitosti učenčevih mehanizmov in smo tako lažje zagotovili napredek pri obeh 

skupinah učencev.  
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Spremembe v točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

Uporabljeni model je imel nekoliko večji učinek na učno zmožnejše kot učno šibkejše 

učence pri izboljšanju točnosti napovedi uspešnosti reševanja nalog v etapi obravnave 

učne snovi. Na učno šibkejše učence je imel majhen, medtem ko na učno zmožnejše 

srednje velik učinek. V etapi utrjevanja model ni imel učinka na nobeno skupino učencev. 

Napoved uspešnosti reševanja nalog je s psihološkega vidika zelo povezana z učenčevo 

matematično samooučinkovitostjo, zato bi bilo smiselno nadalje proučiti povezanost 

dobljenih rezultatov z matematično samoučinkovitostjo učencev obeh skupin.   

 

Spremembe v točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog 

 

Ugotovili smo, da ima model različne učinke glede na učno uspešnost učencev. Večji 

učinek je imel na točnost samoocene v etapi obravnave pri učno zmožnejših učencih. 

Menimo, da učno šibkejši učenci potrebujejo več izkušenj z nalogami, večkratno 

poudarjanje ključnih znanj ob nalogah, da se njihova točnost samoocenjevanja izboljša, 

zato je bil v etapi utrjevanja napredek tudi večji. Učno zmožnejšim učencem pa model 

pomaga predvsem pri obravnavi, medtem ko pri utrjevanju menimo, da z že usvojenim 

znanjem znajo sami dovolj natančno razbirati zahteve nalog, zato model ni pokazal 

takšnega napredka.  

 

11.3.3 Diskusija rezultatov v luči razlik glede na spol 

Viri učnih ciljev in kakovost prepoznavanja učnih ciljev 

Tako dečki kot deklice so v povprečju uporabljali enega do dva vira učnih ciljev. 

Najpomembnejši vir obema skupinama učencev je bil zapis razlage in nalog v zvezke. 

Med učenci glede na spol ni bilo razlik v uporabi virov prepoznavanja učnih ciljev. 

Ugotovili pa smo, da so deklice v primerjavi z dečki v obeh etapah učnega procesa 

statistično pomembno bolje prepoznavale cilje učne ure. Dobljene rezultate težko 

utemeljimo. Kažejo na to, da so mogoče deklice v verbalnem matematičnem izražanju 

nekoliko bolj spretne oz. bolj pozorne pri uri na to, kaj se učijo. Raziskav, ki bi 

proučevale ta vidik, pa tudi nismo zasledili. 

Viri kriterijev in kakovost prepoznavanja kriterijev pred vpeljavo modela 

 

Večina dečkov in deklic je pri prepoznavanju kriterijev ocenjevanja naloge izhajala iz 

svojega subjektivnega občutka. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da so učenci obeh 

skupin slabo prepoznavali kriterije ocenjevanja naloge. V povprečju so znali navesti le en 

vsebinsko relevanten kriterij (od štirih). Dobljene rezultate utemeljujemo s tem, da 
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učencem pri pouku kriteriji znanja niso bili eksplicitno izraženi in so zato izhajali 

predvsem iz svojega subjektivnega občutka. Podobno je ugotovila tudi Elder (2010) v 

svoji raziskavi. Razlik glede na spol ni proučevala. Tudi sicer raziskav, ki bi ugotavljale 

razlike glede na spol v uporabi virov kriterijev in v kakovosti prepoznavanja kriterijev, 

nismo zasledili. Raziskave (Hoffman in Geller, 1981, Falchikov in Boud, 1989b; Jackson, 

1988, v Boud, 1995; O'Neill, 1985), ki proučujejo razlike glede na spol v točnosti 

samoocenjevanja, pa so podale precej nasprotujoče si rezultate.  

 

Vrsta uporabljenega standarda pri oblikovanju samoocene pred vpeljavo modela 

 

Večina dečkov in deklic pri oblikovanju samoocene uporablja subjektivni standard. 

Dobljeni rezultati so v nasprotju s tem, kar je pokazala raziskava Pepitone (1972), da 

deklice pri oblikovanju samoocene znanja uporabljajo predvsem socialne primerjave.  

Viri lastnega znanja in samoocena znanja 

Iskanje povratnih informacij oz. virov informacij o lastnem znanju je notranje (učenec 

sam) ali zunanje (učitelj, vrstniki, učbenik) in je pri tem vezano na načine, prek katerih 

učenec pri pouku izrazi svoje znanje eksplicitno (reši nalogo, odgovori na vprašanje) ali 

implicitno (poteka v učenčevih mislih, tudi sledenje razlagi). Oblikovanje samoocene 

nato nastopi tako, da učenec primerja samozaznavo znanja s kriterijem in standardom. 

Ugotovili smo, da so tako dečki kot deklice v obeh etapah učnega procesa večinoma 

uporabljali notranje vire informacij o lastnem znanju (predvsem samopremljanje prek 

reševanja nalog). Prav tako med njimi ni razlik v prevladujočih načinih, ki jih uporabljajo 

pri oblikovanju samoocene znanja. Nekatere raziskave (Andrade, 2010; Elder, 2010) pa 

so pokazale, da so deklice v primerjavi z dečki v večjem deležu izhajala iz načinov, pri 

katerih učenec eksplicitno izkaže svoje znanje. V naši raziskavi tako dečki kot deklice 

ugotavljajo, kako dobro znajo, na osnovi subjektivnega občutka. Pri obravnavi učne snovi 

je to občutek o tem, kako dobro sledijo razlagi. Ta občutek o sledenju razlagi bi bilo 

smiselno pri učencih nadgraditi v smislu iskanja bolj eksplicitnih dokaz o tem, kako 

dobro znajo. Pomagamo jim lahko z vprašanji, ali sem razumel, kako vem, da sem 

razumel, in pomoči pri tem, da eksplicitno utemeljujejo, na kakšen način lahko pokažejo, 

da nek matematični pojem razumejo, ali da znajo nek postopek utemeljiti. Hkrati pa se 

morajo naučiti tudi samopreveriti pravilnost reševanja nalog.  

Ker je reševanje nalog eden izmed najpogostejših načinov pridobivanja informacij o 

lastnem znanju, nas je tudi zanimalo, kako učenci ocenjujejo pomembnost posameznih 

dejavnikov pri reševanju nalog za oblikovanje samoocene razumevanja snovi. Ugotovili 

smo, da je med dečki in deklicami razlika v enem dejavniku, to je hitrost reševanja nalog. 

Dečki v primerjavi z deklicami ocenjujejo hitrost reševanja nalog kot bolj pomemben 
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dejavnik za oblikovanje njihove samoocene znanja pri reševanju nalog. Dobljenega 

rezultata ne znamo utemeljiti, nam pa pomaga pri tem, da vemo, da je treba pri pouku 

učencem poudariti, kateri izmed dejavnikov ob reševanju nalog so najbolj relevantni (npr. 

da vem, kaj naloga od mene zahteva, in znam preveriti, ali sem to znanje izkazal), da si 

učenec z njimi lahko pomaga pri oblikovanju točne samoocene znanja.   

 

Točnost učenčevega samoocenjevanja pred vpeljavo modela 

Točnost splošne samoocene razumevanja učne snovi 

Med učenci glede spol nismo ugotovili statistično pomembne razlike v točnosti 

samoocene razumevanja učne snovi v nobeni etapi učnega procesa. To povezujemo s tem, 

kar smo ugotovili pri proučitvi virov, ki jih učenci pri samoocenjevanju uporabljajo. Ti se 

namreč med učenci glede na spol ne razlikujejo. Raziskav, ki bi proučevala razlike glede 

na spol v splošni samooceni razumevanja učne snovi pri matematiki, nismo zasledili. Na 

področju samoocene bralnega razumevanja so Fredriksson,Villalba in Taube (2011) prav 

tako ugotovili, da med spoloma ni razlik. 

Točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

Deklice so v primerjavi z dečki po etapi utrjevanja podale bolj točne samoocene napovedi 

uspešnosti reševanja nalog. Dobljene razlike v spolu težko utemeljimo, menimo, da so 

povezane predvsem s psihološkimi dejavniki, ki so pri napovedovanju uspešnosti 

reševanja nalog lahko prisotni, in jih v raziskavi nismo proučevali. Pri pregledu drugih 

raziskav smo ugotovili, da je ena raziskava (O'Neill, 1985, v Boud, 1995) prišla do 

podobnih ugotovitev, medtem ko so nekatere druge raziskave (Hoffman in Geller, 1981, v 

Falchikov in Boud, 1989b; Jackson, 1988, v Boud, 1995) pokazale ravno nasprotno. 

Raziskave niso neposredno primerljive, saj niso s področja matematike. Dupeyrat, 

Escribe, Huet in  Regner (2011) so prav tako ugotavljali razlike med spoloma in 

ugotovili, da med tistimi, ki so se točno ocenili, razlik v spolu ni bilo, so pa bile razlike 

med tistimi, ki so se podcenili ali precenili. Ugotovili so, da se je več deklic kot dečkov 

podcenilo. Med dečki pa je bilo več takšnih, ki so se precenili. Tudi v naši raziskavi se je 

večji delež dečkov kot deklic precenil. Deklice pa so se v večjem deležu kot dečki 

ocenjevale naključno. Raziskava Escribe, Huet in Regner (2011) je bila sicer zasnovana 

nekoliko drugače, zato rezultati niso neposredno primerljivi.  

 

 

 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

380 

 

Točnost samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog 

Med učenci glede na spol ni statistično pomembnih razlik v točnosti samoocen uspešnosti 

reševanja nalog v nobeni etapi učnega procesa. Do podobnih ugotovitev so v raziskavi 

prišli tudi Dupeyrat, Escribe, Huet in  Regner (2011), čeprav je bila raziskava zasnovana 

nekoliko drugače in ni neposredno primerljiva z našo.  

Spremembe v učenčevih obstoječih mehanizmih samoocenjevanja in kakovosti 

samoocenjevanja matematičnega znanja 

Pri vpeljavi modela v pouk smo ugotovili, da v večini elementov, ki so prisotni pri 

učenčevem samoocenjevanju, statistično pomembnih razlik glede na spol ni. S tega vidika 

tako nismo predvideli diferenciacije pri vpeljavi modela v pouk. V nadaljevanju 

podajamo ugotovitve o spremembah mehanizmov samoocenjevanja in kakovosti 

samoocenjevanja pri učencih glede na spol.  

Spremembe v virih in kakovosti učnih ciljev po vpeljavi modela 

Ugotovili smo tudi, da tako pri dečkih kot deklicah ni bilo statistično pomembne razlike v 

uporabi najpomembnejšega vira učnih ciljev pred in po vpeljavi modela. Model je imel 

srednje velik do velik učinek na kakovost prepoznavanja učnih ciljev tako pri dečkih kot 

deklicah, odvisno od etape učnega procesa. V etapi obravnave je imel model velik učinek 

na deklice in srednje velik na dečke. V etapi utrjevanja je imel srednje velik učinek tako 

na dečke kot deklice. Dobljenih rezultatov ne moremo primerjati z nobeno raziskavo, saj 

so raziskave proučevale vpliv prepoznavanja učnih ciljev na točnost samoocenjevanja in 

ne kakovosti prepoznavanja učnih ciljev. Sklepamo, da so deklice v etapi obravnave še 

nekoliko bolj napredovale v prepoznavanju učnih ciljev kot dečki. Dobljene rezultate 

težko utemeljimo, saj pri proučitvi obstoječih mehanizmov samoocenjevanja med dečki 

in deklicami nismo ugotovili statistično pomembnih razlik, razen da so deklice že prej 

bolje prepoznavale učne cilje in mogoče zato tudi lažje in hitreje napredovale v 

izboljšanju tega elementa samoocenjevanja.  

Spremembe v virih in kakovosti kriterijev po vpeljavi modela 

Na osnovi rezultatov opisne statistike sklepamo, da je imel model večji učinek na razlike 

v uporabi virov kriterijev pri deklicah. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da je večji 

delež deklic v obeh etapah učnega procesa po vpeljavi modela uporabljal kot vir kriterijev 

učiteljico. Delež dečkov se je povečal le v etapi obravnave. Prav tako so deklice po 

vpeljavi modela v obeh etapah učnega procesa statistično pomembno bolje prepoznavale 

kriterije kot pred vpeljavo modela. Učinek modela je bil pri tem srednje velik.  
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Na dečke model ni imel učinka v izboljšanju kakovosti prepoznavanja kriterijev 

ocenjevanja nalog. Dobljene rezultate utemeljujemo s tem, da so deklice pri obravnavi in 

utrjevanju učne snovi verjetno nekoliko bolj pozorne na to, kar pove učiteljica, in to v 

večjem deležu tudi uporabljajo v procesu samoocenjevanja (prepoznavanja kriterijev 

znanja). Raziskav, ki bi ta vidik proučevale, nismo zasledili.  

Spremembe v vrsti standarda 

Učiteljice so pri svojem poučevanju z uporabo modela izražale tudi absolutni standard 

(kaj pričakujejo kot dovolj dober odgovor, utemeljitev nekega pojma, postopka). 

Ugotovili smo, da učenci obeh skupin še vedno v največjem deležu uporabljajo 

subjektivni standard. Delež učencev, ki uporabljajo absolutni standard, se je nekoliko 

povečal pri obeh skupinah učencev ne glede na etapo učnega procesa, vendar razlike pred 

in po vpeljavi modela niso bile statistično pomembne.  

Spremembe v virih lastnega znanja in samoocene znanja 

Dečki so v obeh etapah učnega procesa po vpeljavi modela v večjem deležu kot pred 

vpeljavo modela uporabljali kot vir lastnega znanja samospremljanje pri reševanju nalog 

in samopreverjanje pri reševanju nalog. Razlike niso bile statistično pomembne v nobeni 

etapi učnega procesa. Pri deklicah so bile spremembe manjše. V etapi obravnave se prav 

tako kažejo spremembe v pogostejši uporabi notranjih virov, ki pomagajo učencu poiskati 

bolj relevantne "dokaze" lastnega znanja brez odvisnosti od zunanje povratne informacije.  

Pri uporabi modela smo želeli tudi doseči, da bi učenci pri pouku večkrat razmišljali o 

tem, kako dobro znajo/razumejo in kako vedo, da znajo. Pri tem lahko učenci uporabljajo 

objektivne/eksplicitne "dokaze" lastnega znanja ali bolj implicitne. Ugotovili smo, da so 

deklice po vpeljavi modela v večjem deležu uporabljale objektivne vire kot pred vpeljavo 

modela. Pri dečkih je v etapi obravnave po vpeljavi modela večji delež učencev 

uporabljal subjektivne vire. Dobljene rezultate težko razložimo. Lahko, da so se učenci v 

iskanje eksplicitnih dokazov bolj usmerili pri utrjevanju, pri obravnavi pa še vedno 

prevlada njihov subjektivni občutek. Če imajo učenci pri tem ponotranjene učiteljeve 

absolutne kriterije in standarde, lahko  prav tako podajo točno samooceno znanja.  
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Spremembe v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi 

Model je imel srednje velik učinek na izboljšanje točnosti samoocen razumevanja pri 

dečkih in deklicah v etapi obravnave. Obe skupini učencev sta približno enako razvili 

svoje mehanizme za samoocenjevanje matematičnega znanja, zato ocenjujemo, da so 

lahko približno enako tudi napredovali. Dečki so sicer v nekoliko večjem deležu po 

vpeljavi modela kot pred vpeljavo modela uporabljali pri oblikovanju samoocene 

subjektivne vire. Če so pri tem že uspeli v času izvajanja poučevanja po modelu 

ponotranjiti učiteljeve absolutne kriterije, se je lahko njihova točnost samoocenjevanja 

kljub vsemu izboljšala, sicer pa bi bilo smiselno proučiti, zakaj model v tem dejavniku na 

dečke ni imel pozitivnega učinka. 

 

Spremembe v točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

Uporabljeni model je imel v etapi obravnave srednje velik učinek na dečke in šibkega na 

deklice. V etapi utrjevanja se točnost napovedi uspešnosti reševanja nalog ni izboljšala 

niti pri dečkih niti pri deklicah. Napoved uspešnosti reševanja nalog je s psihološkega 

vidika zelo povezana z učenčevo matematično samooučinkovitostjo, zato bi bilo smiselno 

nadalje proučiti povezanost dobljenih rezultatov z matematično samoučinkovitostjo 

učencev obeh skupin.   

 

Spremembe v točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog 

Model je imel šibek učinek na izboljšanje točnosti samoocene uspešnosti reševanja nalog 

po etapi obravnave tako na dečke kot deklice. V etapi utrjevanja na dečke ni imel učinka, 

na deklice pa je bil učinek šibek. Večjo točnost samoocenjevanja deklic pri utrjevanju 

lahko povežemo s tem, da so deklice tudi bolje kot dečki prepoznavale učne cilje in 

kriterije, kar jim je lahko pomagalo pri oblikovanju bolj točne samoocene uspešnosti 

reševanja nalog.  

 

S pregledom učinkov modela na kakovost učenčevega samoocenjevanja smo ugotovili, da 

so dobljeni rezultati zadovoljivi, saj nam kažejo, da model pomaga učencem pri 

razvijanju spretnosti samoocenjevanja in je primeren tako za učno šibkejše kot učno 

zmožnejše učence (in tako za dečke kot deklice). Menimo, da bi skozi daljši čas 

poučevanja z uporabo tega modela učinke še izboljšali. Predvsem učno šibkejši učenci bi 

potrebovali daljši čas uporabe modela pri pouku, saj imajo že v osnovi nekoliko slabše 

razvite metakognitivne in samoregulacijske spretnosti, ki so pri učenčevem 

samoocenjevanju tudi zelo pomembne. Samoocenjevanje je torej proces, ki ga je treba 

učence naučiti (McDonald, 2010).  
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Na osnovi rezultatov raziskave smo oblikovali štiri smernice, s katerimi bi lahko 

učitelji bolj spodbujali razvijanje samoocenjevanja pri učencih: 

1. Jasno ekspliciranje učnih ciljev. 

Učitelj lahko pomaga učencem pri razbiranju učnih ciljev tako, da jih jasno napove na 

začetku ure, povzame na koncu ure in med uro večkrat ekplicira na različne načine, tudi v 

nalogah. Učitelj pritegne učence k učnim cilje z različnimi vprašanji (npr. kaj smo se 

danes naučili, kaj smo se pri tej dejavnosti naučili, kaj moraš pri tej učni snovi znati). Pri 

nalogah spodbuja usmerjanje k učnim ciljev z različnimi vprašanji (npr. s katero nalogo bi 

lahko preveril, kako dobro znaš …, kaj moraš pri tej nalogi znati). 

2. Poudarjanje ključnih znanj pri razlagi in nalogah. 

Če želimo učence naučiti preverjati pravilnost nalog, morajo najprej razumeti, katera so 

ključna znanja, ki jih morajo v nalogi pokazati. Tea lahko učitelji poudarjajo že ob 

primerih nalog, ki so del razlage z vprašanji, ki učence usmerjajo v refleksijo ob nalogah 

(npr. kaj vse naloga od tebe zahteva, na kaj moraš pri nalogi biti pozoren, kje lahko 

narediš napako, zakaj bi bila lahko naloga rešena napačno). 

3. Učence naučiti samopreverjanja rešitev nalog.  

Učence lahko naučimo, da si lahko pri določenih nalogah, še posebej geometrijskih, sami 

preverijo pravilnost rešene naloge. Ugotovili smo namreč, da učenci svoje znanje v 

največji meri ocenjujejo skozi reševanje nalog. Če znajo sami preveriti pravilnost naloge, 

postajajo bolj neodvisni, ne potrebujejo vedno zunanje povratne informacije, ampak 

postanejo sami sebi vir povratne informacije in tako tudi sproti lažje samoocenijo svoje 

znanje. Učence spodbujamo k samopreverjanju reševanja naloge z vprašanji (npr. kako 

veš, da si nalogo rešil pravilno, kako boš preveril pravilnost rešene naloge). 

4. Zastavljanje vprašanj, ki spodbujajo učence k samoocenjevanju znanja in iskanju 

"dokazov" za samooceno (npr. ali si razumel, kaj je/kako se ...., kako dobro to 

znaš/razumeš, kaj je/kako se ...., zakaj tako misliš/kako boš pokazal, da to znaš).  

 

Učence pri tem usmerimo v ekspliciranje "dokazov" znanja (npr. ali poznaš vse besede v 

definiciji, ali znaš razložiti s svojimi besedami, povzeti, s katero nalogo bi lahko pokazal, 

da to znaš, napiši nalogo/zastavi vprašanje, s katerim bi pokazal, da to znaš). 
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12   SKLEPNE UGOTOVITVE IN SMERNICE ZA 

NADALJNJE  RAZISKOVANJE ter VPELJEVANJE 

MODELA V PRAKSO  

Sklepne ugotovitve posredujemo kot povzetek glavnih ugotovitev raziskave oz. 

pridobljenih odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja pri posameznih ciljih 

raziskave. 

Prvi cilj raziskave je bil pridobiti vpogled v mehanizme, ki jih učenci uporabljajo 

pri samoocenjevanju matematičnega znanja pri etapah obravnave nove učne 

vsebine in utrjevanju ter ugotoviti, kako točne so njihove samoocene matematičnega 

znanja.  

Zanimalo nas je, iz katerih virov učenci pri etapah obravnave in utrjevanja učne 

vsebine prepoznavajo učne cilje in z njimi povezane kriterije matematičnega znanja 

ter standarde uspešnosti.  

Ugotovili smo, da uporabljajo učenci pri obravnavi in utrjevanju učne snovi enake vire 

učnih ciljev. Večini učencev je najpomembnejši vir zapis razlage in nalog o učni snovi v 

zvezke. Pri prepoznavanju virov učnih ciljev učenci izhajajo še iz vprašanj, ki jih 

učiteljica zastavlja, naslovov učne snovi ali iz tega, kar učiteljica eksplicitno pove, da bo 

treba znati. Glede na etapo učnega procesa je statistično pomembna razlika v uporabi 

najpomembnejšega vira učnih ciljev. Pri utrjevanju učne snovi večji delež učencev kot pri 

obravnavi učne snovi izhaja iz tega, kar učiteljica eksplicitno poudari, da bo treba znati. 

Med učenci je glede na učno uspešnost stastično pomembna razlika v uporabi virov učnih 

ciljev v etapi utrjevanja učne snovi. Večjemu deležu učno šibkejših kot učno zmožnejših 

učencev je pomemben vir prepoznavanja učnih ciljev učiteljičino pojasnjevanje, kaj je pri 

reševanju nalog pomembno. Učno zmožnejši učenci pa pri prepoznavanju učnih ciljev v 

večjem deležu kot učno šibkejši učenci izhajajo iz razlage in nalog, ki jih poda učiteljica. 

Statistično pomembnih razlik glede na spol nismo ugotovili.  

Učenci pri prepoznavanju kriterijev ocenjevanja naloge izhajajo iz tega, kar učiteljica 

eksplicitno pove, iz naloge, svojega subjektivnega občutka, sklepajo na osnovi svojega 

znanja o učni snovi ali iz poznavanja ocenjevanja učiteljice. Tako pri obravnavi kot 

utrjevanju učne snovi učenci v največjem deležu uporabljajo kot vir kriterijev svoj 

subjektivni občutek. Učenci obeh skupin glede na učno uspešnost uporabljajo posamezne 

vire kriterijev v približno enakem deležu. Podobno smo ugotovili pri ugotavljanju razlik 

glede na spol. Statistično pomembnih razlik nismo ugotavljali zaradi prenizkih frekvenc. 

Na vprašanje je namreč odgovorila približno tretjina vseh učencev.  
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Viri, ki jih učenci pri prepoznavanju absolutnega standarda uporabljajo, so: količina učne 

snovi, ki naj bi jo znali, učiteljičino eksplicitno pojasnjevanje, kaj je treba znati, razlaga 

učiteljice in vprašanja, ter naloge. Pri utrjevanju so najpogostejši viri prepoznavanja 

absolutnega standarda naloge (zahtevost, vsebina) in učiteljica, ki učencem pove, kaj bo 

treba znati za višjo/nižjo oceno. Pri obravnavi je najpomembnejši vir standarda količina 

snovi (za višjo oceno je treba znati več). Statistično pomembnih razlik v virih standarda 

nismo ugotavljali zaradi prenizkih frekvenc. V etapi obravnave največji delež učno 

šibkejših učencev izhaja iz nalog, pri učno zmožnejših učencih pa večina učenev izhaja iz 

količine učne snovi. Pri utrjevanju obe skupini učencev v največjem deležu izhajata iz 

nalog. Pri obravnavi deklice v nekoliko večjem deležu izhajajo iz nalog, dečki pa iz 

količine snovi, ki jo bo treba znati. Pri utrjevanju je delež deklic, ki izhaja iz nalog še 

večji, največ dečkov pa je pozornih na to, kar učiteljica eksplicitno pove.  

Nadalje smo ugotavljali,  kako dobro učenci pri etapah obravnave in utrjevanja 

učne vsebine prepoznavajo cilje učne ure in z njimi povezane kriterije 

matematičnega znanja.  

Učenci v povprečju po obeh etapah učnega procesa prepoznajo manj kot en učni cilj. 

Kljub vsemu učenci po obravnavi učne snovi statistično pomembno bolje prepoznavajo 

učne cilje kot po etapi utrjevanja. Poleg vsebinsko ustrezno navedenih učnih ciljev so 

učenci navajali še vsebine/znanja predhodnih učnih ur ali splošna matematična znanja in 

spretnosti (uporaba geometrijskega orodja, natančnost, poznati pravila, postopke). 

Ugotovili smo, da učno zmožnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi učenci pri 

obravnavi učne snovi statistično pomembno bolje prepoznavajo učne cilje. Pri utrjevanju 

učne snovi razlika med skupinama ni bila statistično pomembna. Deklice v primerjavi z 

dečki statistično pomembno bolje prepoznavajo učne cilje tako pri obravnavi kot pri 

utrjevanju učne snovi. Učenci so po obeh etapah učnega procesa v povprečju znali navesti 

en relevanten kriterij ocenjevanja naloge. Med etapama ni razlik v številu poznanih 

kriterijev ocenjevanja naloge. Poleg relevantnih vsebinskih kriterijev so učenci navajali še 

kot kriterije ocenjevanja naloge natančnost, pravilnost, uporabo geometrijskega orodja, 

učne vsebine ali splošen zapis znanj pri matematiki (pozoren moraš biti na to, kako rišeš, 

na pravila). Ugotovili smo, da učno zmožnejši učenci v primerjavi z učno šibkejšimi 

učenci bolje poznajo relevantne kriterije ocenjevanja naloge v obeh etapah učnega 

procesa. Glede na spol med učenci ni razlik. 

Zanimalo nas je tudi, kako se razlikuje zastopanost posameznih standardov 

uspešnosti v etapah obravnave učne snovi in utrjevanju.  

 

Učenci pri oblikovanju samoocene znanja uporabljajo tri vrste standardov: subjektivni, 

absolutni in socialni standard. Večina učencev ne glede na etapo učnega procesa, spol ali 
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učno uspešnost uporablja subjektivni standard. Najmanjši delež učencev uporablja 

socialni standard. Statistično pomembnih razlik v zastopanosti posameznih standardov 

glede na etapo učnega procesa ni.  

 

Nadalje smo se vprašali, na kakšne načine pridobivajo učenci podatke o lastnem 

znanju in kako pri posameznem načinu učenci ugotovijo stopnjo doseganja učnih 

ciljev.  

Učenčevi viri lastnega znanja so povezani z načini, prek katerih učenec pridobiva podatke 

o lastnem znanju. Ugotovili smo, da učenci uporabljajo dve vrsti virov lastnega znanja: 

notranje ali zunanje. Učenčevi notranji viri so: načrtno samospremljanje prek reševanja 

nalog, samopreverjanje reševanja nalog, načrtno samospremljanje prek ustne ponovitve, 

nedoločeno samopreverjanje in notranji občutek. Zunanji viri so povratne informacije 

učiteljice ali sošolcev. Ugotovili smo, da največji delež učencev v obeh etapah učnega 

procesa kot vir lastnega znanja uporablja notranje vire, predvsem načrtno 

samospremljanje prek reševanja nalog. Učno zmožnejši učenci v primerjavi z učno 

šibkejšimi učenci v etapi utrjevanja v statistično pomembno večjem deležu uporablja 

notranje vire lastnega znanja. V etapi obravnave razlike v uporabi notranjih/zunanjih 

virov glede na učno uspešnost niso statistično pomembne. Večina učencev obeh skupin 

uporablja notranje vire lastnega znanja, predvsem načrtno samospremljanje prek 

reševanja nalog. Glede na spol med učenci nismo ugotovili statistično pomembnih razlik.  

Učenec pri oblikovanju samoocene izhaja iz eksplicitnih virov/načinov izkazovanja 

lastnega znanja (odgovarjanje na vprašanja, učenec gre skozi nalogo/dejavnost, 

neopredeljeno samopreverjanje, zapomnitev učne snovi) ali pa iz virov/načinov, ki niso 

neposredno povezani z ugotavljanjem znanja pri pouku (sledenje pouku, nedoločen 

subjektivni občutek o (ne)razumevanju učne snovi, sklicevanje na objektivno sposobnost 

posameznika, sklicevanje na možnost subjektivne presoje učitelja, sklicevanje na snov, 

sklicevanje na razlago učitelja oz. način obravnave učne snovi). Ugotovili smo, da se 

uporaba virov samoocene glede na etapo učnega procesa pri učencih statistično 

pomembno ne razlikuje. Največji delež učencev v obeh etapah učnega procesa uporablja 

subjektivne vire, predvsem nedoločen subjektivni občutek. Učenci, ki pri ugotavljanju 

tega, kako dobro znajo, uporabljajo objektivne vire, izhajajo predvsem iz tega, če so pri 

reševanju "prišli skozi nalogo". Ugotovili smo, da so med učno šibkejšimi in učno 

zmožnejšimi učenci statistično pomembne razlike v uporabljenih virih samoocene znanja 

v obeh etapah učnega procesa. Večji delež učno zmožnejših kot učno šibkejših učencev 

uporablja objektivne vire, predvsem to, da pri reševanju nalog "pridejo skozi naloge". 

Glede na spol med učenci ni statistično pomembnih razlik v uporabi virov samoocene. Pri 

učenčevih virih samoocene smo še dodatno proučili, katera učiteljičina dejanja učencem 

najbolj pomagajo pri oblikovanju samoocene znanja. Dejanja učiteljice kot vir učenčeve 
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samoocene znanja so: naloge, primeri, ki jih poda učiteljica, vprašanja, ki jih učiteljica 

zastavlja, razlaga učne snovi in povratna informacija o pravilnosti reševanja nalog. Pri 

obravnavi učne snovi je večji delež učencev kot pri utrjevanju navajal zastavljanje 

vprašanj, pri utrjevanju pa je večji delež učencev kot pri obravnavi navajal naloge, ki jih 

poda učiteljica. Pri obravnavi učne snovi nas je tudi zanimalo, kako pomembne so 

učencem posamezne dejavnosti (odgovarjanje učencev na učiteljeva vprašanja, reševanje 

zgledov na tablo, samostojno reševanje primerov v zvezek in sledenje razlagi) za 

ugotavljanje lastnega razumevanja obravnavane učne snovi. Ugotovili smo, da je 

učencem najbolj pomembno sledenje razlagi, najmanj pomembno pa jim je zastavljanje 

vprašanj s strani učiteljice. Samostojno reševanje primerov je učencem bolj pomembno 

kot reševanje primerov na tablo. Med učenci glede na učno uspešnost pri obravnavi učne 

snovi ni statistično pomembnih razlik v oceni pomembnosti posameznih načinov za 

ugotavljanje razumevanja učne snovi. V povprečju je najpomembnejši način obema 

skupinama učencev sledenje razlagi. Deklice v primerjavi z dečki v povprečju ocenjujejo 

reševanje zgledov na tablo statistično pomembno kot bolj pomemben način, ki jim 

pomaga ugotoviti, kako dobro znajo. V ostalih načinih med skupinama učencev ni 

statistično pomembnih razlik. Pri utrjevanju učne snovi učenci običajno rešujejo naloge, 

zato nas je zanimalo, kako učenci pri reševanju nalog vedo, kako dobro znajo učno snov. 

Ugotovili smo, da je učencem pri ugotavljanju razumevanja ob reševanju nalog 

najpomembnejši dejavnik trud, ki ga pri tem vložijo, ter da vedo, kaj morajo pri nalogi 

pokazati ter kako dobro so to pokazali. Učencem je pri reševanju nalog najmanj 

pomemben dejavnik, kako hitro rešujejo naloge. Med učenci glede na učno uspešnost ni 

statistično pomembnih razlik v pomembnosti posameznih dejavnikov pri reševanju nalog 

za oblikovanje samoocene znanja. Dečkom pa je bolj kot deklicam pri reševanju nalog 

pomemben dejavnik hitrost reševanja nalog. V ostalih dejavnikih statistično pomembnih 

razlik med spoloma ni.   

Ugotavljali smo tudi, kako točne so učenčeve samoocene matematičnega znanja po 

etapah obravnave in utrjevanja učne vsebine.  

Točnost učenčevih samoocen smo ugotavljali s tremi različnimi meritvami samoocen, in 

sicer: a) učenčeva točnost splošne samoocene razumevanja glede na dejansko uspešnost 

pri reševanju nalog; b) učenčeva točnost samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog 

glede na dejansko uspešnost reševanja nalog ter c) učenčeva točnost samoocene 

uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog glede na dejansko uspešnost reševanja 

nalog.  

Ugotovili smo, da učenci ocenjujejo svoje razumevanje učne snovi v obeh etapah učnega 

procesa s povprečno točnostjo (povprečen KMA). Učenci po etapi utrjevanja učne snovi 

statistično pomembno bolj točno ocenjujejo razumevanje učne snovi kot po etapi 
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obravnave učne snovi. Po obravnavi se z visoko točnostjo ocenjuje približno četrtina 

učencev, po utrjevanju pa približno tretjina učencev. Učenci, ki se ne ocenjujejo točno, 

svoje znanje precenjujejo. Med učenci glede na učno uspešnost in spol ni statistično 

pomembnih razlik v točnosti splošne samoocene razumevanja učne snovi v nobeni etapi 

učnega procesa. Učenci napovedujejo uspešnost reševanja nalog v obeh etapah učnega 

procesa s povprečno točnostjo (povprečen KMA). Točno samooceno po obravnavi učne 

snovi poda neznaten delež učencev. Učenci po utrjevanju učne snovi podajajo statistično 

pomembno bolj točne samoocene napovedi uspešnosti reševanja nalog kot po obravnavi 

učne snovi. Učenci, ki ne podajajo točnih samoocen uspešnosti reševanja nalog, 

napovedujejo uspešnost reševanja nalog naključno ali pa uspešnost reševanja nalog 

precenijo. Med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi učenci so po etapi utrjevanja učne 

snovi statistično pomembne razlike v točnosti samoocene napovedi uspešnosti reševanja 

nalog. Učno zmožnejši učenci podajajo bolj točne samoocene napovedi uspešnosti 

reševanja nalog kot učno šibkejši. Po etapi obravnave učne snovi med skupinama ni 

statistično pomembnih razlik. Učenci obeh skupin, ki ne podajajo točnih samoocen, se 

precenjujejo ali pa ocenjujejo naključno. Deklice v primerjavi z dečki podajajo po 

utrjevanju učne snovi statistično pomembno bolj točne samoocene napovedi uspešnosti 

reševanja nalog. Po etapi obravnave statistično pomembnih razlik med skupinama ni. 

Učenci obeh skupin, ki ne podajajo točnih samoocen, se precenjujejo ali pa ocenjujejo 

naključno. Učenci ocenjujejo uspešnost reševanja nalog po reševanju nalog v obeh etapah 

učnega procesa s povprečno točnostjo (povprečen KMA). Približno četrtina učencev se v 

obeh etapah učnega procesa ocenjuje z visoko točnostjo. Med etapama učnega procesa ni 

statistično pomembnih razlik v učenčevi točnosti samoocenjevanja uspešnosti reševanja 

nalog. Učenci, ki se ne ocenjujejo točno, ocenjujejo svojo uspešnost reševanja nalog 

naključno ali pa se precenjujejo. Po etapi utrjevanja učne snovi učno zmožnejši učenci v 

primerjavi z učno šibkejšimi učenci podajajo bolj točne samoocene uspešnosti reševanja 

nalog. Učenci obeh skupin, ki se ne ocenjujejo točno, ocenjujejo svojo uspešnost 

reševanja nalog naključno ali pa se precenjujejo.  Med dečki in deklicami po obravnavi 

učne snovi ni statistično pomembnih razlik v točnosti samoocenjevanja uspešnosti 

reševanja nalog. Po utrjevanju učne snovi je razlika blizu statistične pomembnosti in kaže 

na to, da se deklice ocenjujejo bolj točno kot dečki. Učenci obeh skupin, ki se ne 

ocenjujejo točno, se precenjujejo ali ocenjujejo naključno. Po utrjevanju se večji delež 

deklic kot dečkov ocenjuje naključno, večji delež dečkov kot deklic pa se precenjuje. 

Nadalje nas je zanimalo, kako je uporaba virov informacij in oblikovanje kriterijev 

povezano s točnostjo samoocenjevanja matematičnega znanja.  

Ugotovili smo, da je imel nekoliko večji delež učencev, ki je uporabljal objektivne (in ne 

subjektivne) vire pri samooceni razumevanja učne snovi, visok KMA. Kljub vsemu v 

nobeni etapi učnega procesa točnost učenčeve samoocene razumevanja ni statistično 
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pomembno povezana z vrsto uporabljenega vira za oblikovanje samoocene. Po obeh 

etapah učnega procesa je imel visok KMA večji delež učencev, ki so oblikovali kriterije 

na osnovi subjektivnih virov prepoznavanja kriterijev ocenjevanja naloge. Povezanosti 

oblikovanja kriterijev s točnostjo samoocenjevanja nismo ugotavljali zaradi nizkih 

frekvenc odgovorov na vprašanje o oblikovanju kriterijev. 

Drugi cilj raziskave je bil razviti model pouka, s katerim bi izboljšali kvaliteto 

prepoznavanja in uporabe učnih ciljev ter z njimi povezanih kriterijev in 

standardov za oblikovanje bolj točne samoocene matematičnega znanja pri učencih, 

ter preveriti njegovo učinkovitost (ugotoviti, kako se bodo opisani elementi pri 

učencih izboljšali po vpeljavi modela – primerjava z začetnim stanjem).   

V povezavi z drugim ciljem raziskave smo si postavili šest raziskovalnih vprašanj. 

Zanimalo nas je, kako so se viri prepoznavanja učnih ciljev in z njimi povezanih 

kriterijev matematičnega znanja in standardov uspešnosti po vpeljavi modela 

spremenili.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da večini učencev še vedno ostaja najpomembnejši vir 

prepoznavanja učnih ciljev v obeh etapah učnega procesa zapis razlage učne snovi in 

nalog v zvezek. Ko smo učence povprašali po konkretnih dejanjih učiteljice, ki so jim 

pomagala ugotoviti, kaj bo treba znati, pa je po vpeljavi modela večji delež učencev kot 

pred vpeljavo modela navedel kot vir učiteljico, ki je to učencem eksplicitno povedala. Po 

vpeljavi modela so učenci tako pri obravnavi kot utrjevanju učne snovi v večjem deležu 

izhajali iz tega, da so kriterije prepoznali, ker jim jih je med uro sporočila učiteljica. Pri 

obravnavi so bile razlike statistično pomembne, medtem ko pri utrjevanju ne. Na osnovi 

rezultatov opisne statistike smo ugotovili, da se je delež učencev, ki so kot vir standarda 

uporabljali učiteljico po vpeljavi modela, povečal v obeh etapah učnega procesa. V etapi 

obravnave se je zmanjšal delež učencev, ki so izhajali iz količine snovi, ki jo je treba 

znati, v etapi utrjevanja pa delež učencev, ki je izhajal iz nalog. 

Ugotoviti smo tudi želeli, kako se je po vpeljavi modela spremenila kakovost 

prepoznavanja ciljev učne ure in z njimi povezani kriteriji matematičnega znanja.  

Čeprav nismo ugotovili sprememb v strukturi virov učnih ciljev, so učenci po vpeljavi 

modela v obeh etapah učnega procesa statistično pomembno bolje prepoznavali učne 

cilje. Model je imel velik učinek na učenčevo izboljšanje kakovosti prepoznavanja učnih 

ciljev pri etapi obravnave učne snovi in srednje velik učinek pri etapi utrjevanja. Prav 

tako smo ugotovili, da so učenci po vpeljavi modela v obeh etapah učnega procesa 

statistično pomembno bolje prepoznavali kriterije ocenjevanja naloge. Učinek modela je 
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bil pri tem šibek. V etapi utrjevanja so razlike v  kakovosti prepoznavanja kriterijev na 

meji statistične pomembnosti. 

Nadalje smo želeli ugotoviti, kako se je po vpeljavi modela spremenila zastopanost 

posameznih standardov uspešnosti v etapah obravnave učne snovi in utrjevanju.  

Ugotovili smo, da so tudi po vpeljavi modela učenci v obeh etapah učnega procesa v 

največjem deležu uporabljali subjektivni standard. Delež učencev, ki uporabljajo 

absolutni standard, se je po vpeljavi modela nekoliko povečal, vendar razlika ni 

statistično pomembna.  

Zanimalo nas je tudi, kako se je po vpeljavi modela pri učencih spremenil način 

pridobivanja podatkov o lastnem znanju in način ugotavljanja stopnje doseganja 

učnih ciljev.  

Učenci so tudi po vpeljavi modela izhajali iz notranjih virov (sebe) lastnega znanja, 

vendar pa je bil pri tem večji delež učencev usmerjen v iskanje dokazov o lastnem znanju. 

Po vpeljavi modela so učenci v večjem deležu uporabljali kot vir lastnega znanja 

samospremljanje pri reševanju nalog, samopreverjanje pravilnosti reševanja nalog in manj 

svoj subjektivni občutek ter učiteljevo zunanjo povratno informacijo. Z uporabo modela 

smo dosegli spremembe v večjem deležu uporabe objektivnih, "merljivih" virov znanja 

(reševanje nalog, odgovarjanje na vprašanja) v etapi utrjevanja učne snovi, medtem ko v 

etapi obravnave učne snovi ni bilo sprememb v uporabljenih virih samoocene. Ugotovili 

smo, da v etapi obravnave učenci še vedno izhajajo predvsem iz občutka, kako dobro 

sledijo razlagi učitelja.    

Prav tako nas je zanimalo, kako se je po vpeljavi modela izboljšala točnost 

učenčevega samoocenjevanja.  

Model je imel učinek na izboljšanje točnosti vseh treh samoocen v etapi obravnave učne 

snovi. V etapi utrjevanja učne snovi je imel model učinek le na izboljšanje točnosti 

samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog. Uporaba modela je imela 

največji učinek (srednje velik učinek) na izboljšanje točnosti samoocen razumevanja po 

etapi obravnave učne snovi. Pri izboljšanju točnosti samoocen pred in po reševanju nalog 

pa je bil učinek modela šibek.   

Želeli smo tudi ugotoviti,  ali se učinkovitost modela razlikuje pri učencih glede na 

spol in učno uspešnost.  

Rezultati raziskave so pokazali, da po vpeljavi modela vsem skupinam učencev še vedno 

ostaja najpomembnejši vir prepoznavanja učnih ciljev v obeh etapah učnega procesa zapis 
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razlage učne snovi ter nalog v zvezek. Model tako na uporabo vira učnih ciljev ni imel 

učinka na nobeno skupino učencev. Spremembe v učenčevih virih kriterijev in standardov 

zaradi nizkih frekvenc nismo ugotavljali s statističnimi testi. Na osnovi rezultatov opisne 

statistike o učenčevih virih prepoznavanja kriterijev ocenjevanja naloge sklepamo, da je 

imel model večji učinek na učno zmožnejše učence in deklice. Po vpeljavi modela je večji 

delež učno zmožnejših kot učno šibkejših učencev v obeh etapah učnega procesa 

uporabljal kot vir kriterijev učiteljico. Pri učno šibkejših učencih se je delež teh učencev 

povečal le v etapi obravnave. Rezultati raziskave tudi kažejo, da se je po vpeljavi modela 

v obeh etapah povečal delež deklic, ki uporabljajo kot vir kriterijev učiteljico. Delež 

dečkov se je povečal le v etapi obravnave. Ugotovili smo, da se je delež učencev, ki je kot 

vir standarda uporabljal učiteljico, po vpeljavi modela povečal pri vseh skupinah učencev. 

V etapi obravnave se je zmanjšal delež učencev, ki je izhajal iz količine snovi, ki jo je 

treba znati, v etapi utrjevanja pa delež učencev, ki je izhajal iz nalog. Vrsta uporabljenega 

standarda se pri tem ni spremenila v nobeni skupini učencev. Delež učencev, ki 

uporabljajo absolutni standard, se je po vpeljavi modela nekoliko povečal pri vseh 

skupinah učencev. Učenci vseh skupin so tudi po vpeljavi modela izhajali iz notranjih 

virov (sebe) lastnega znanja, vendar pa je bil pri tem večji delež učencev usmerjen v 

iskanje dokazov o lastnem znanju. Učno šibkejši učenci so pri obeh etapah učnega 

procesa po vpeljavi modela v večjem deležu kot pred vpeljavo modela uporabljali kot vir 

lastnega znanja samospremljanje pri reševanju nalog in samopreverjanje pravilnosti 

reševanja nalog. V etapi obravnave so razlike statistično pomembne. Pri učno zmožnejših 

učencih so spremembe manjše, zato niso statistično pomembne. Podobno velja za deklice 

in dečke. Pri obeh skupinah učencev glede na spol se je delež učencev, ki uporabljajo kot 

vir lastnega znanja samospremljanje in samopreverjanje pravilnosti reševanja nalog, 

povečal, vendar razlika ni statistično pomembna. Z uporabo modela smo dosegli tudi 

spremembe v večjem deležu uporabe objektivnih, "merljivih" virov znanja (reševanje 

nalog, odgovarjanje na vprašanja). Učno šibkejši učenci so v večjem deležu pričeli 

uporabljati objektivne vire v etapi utrjevanja, medtem ko v etapi obravnave ni bilo 

sprememb. Ugotovili smo, da v etapi obravnave učenci še vedno izhajajo predvsem iz 

občutka, kako dobro sledijo razlagi, kar utemeljujemo tudi s tem, da pri obravnavi ni 

toliko časa, namenjenega reševanju nalog, ki bi učencu predstavljale objektiven vir 

ugotavljanja razumevanja učne snovi. Učno zmožnejši učenci so prav tako v večjem 

deležu uporabljali objektivne vire v obeh etapah učnega procesa, vendar razlike glede na 

uporabo teh virov pred vpeljavo modela niso bile statistično pomembne. Pri dečkih se je 

po vpeljavi modela v etapi obravnave celo povečal delež učencev, ki uporabljajo 

subjektivne vire. V etapi utrjevanja ni razlik. Pri deklicah ni bili ugotovljenih statistično 

pomembnih razlik v nobeni etapi učnega procesa, čeprav se je delež deklic, ki so 

uporabljale objektivne vire, v obeh etapah nekoliko povečal.  



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

392 

 

Model je imel visok do srednje velik učinek na kakovost prepoznavanja učnih ciljev vseh 

skupin učencev (ne glede na spol ali učno uspešnost). V etapi obravnave je imel približno 

enako velik učinek (srednje velik učinek) tako na učno šibkejše kot učno zmožnejše 

učence. V etapi utrjevanja je imel nekoliko večji učinek na učno zmožnejše učence. 

Model je imel v etapi utrjevanja približno enako velik učinek na dečke in deklice (srednje 

velik učinek). V etapi obravnave je imel model večji učinek na deklice (visok učinek). 

Učno zmožnejši učenci so po vpeljavi modela v etapi utrjevanja statistično pomembno 

bolje prepoznavali kriterije kot pred vpeljavo modela. Učinek modela je bil pri tem šibek. 

V etapi obravnave razlike pri učno zmožnejših učencih niso bile statistično pomembne. 

Pri učno šibkejših učencih se je delež učencev, ki so bolje prepoznavali kriterije, 

statistično pomembno povečal le v etapi obravnave. Učinek modela je bil pri tem srednje 

velik. Na dečke model ni imel učinka v prepoznavanju kriterijev učnih ciljev, deklice pa 

so bolje prepoznavale kriterije v obeh etapah učnega procesa. Učinek modela je bil pri 

tem srednje velik.  

Za učno šibkejše učence smo že ugotovili, da so po vpeljavi modela bolje prepoznavali 

učne cilje in kriterije, prav tako pa so podajali bolj točne samoocene razumevanja učne 

snovi pri obravnavi. Model je imel srednje velik učinek na njihovo točnost samoocene 

razumevanja učne snovi. Podobno velja tudi za učno zmožnejše učence in obe skupini 

učencev glede na spol. Model je torej imel na posamezne skupine učencev podoben 

učinek. Učenci pa so izboljšali predvsem točnost samoocene razumevanja po obravnavi 

učne snovi. V etapi utrjevanja razlike niso bile statistično pomembne za nobeno skupino 

učencev. Učenci vseh skupin so v etapi obravnave po vpeljavi modela bolj točno 

napovedali uspešnost reševanja nalog. Na učno šibkejše učence je imel model majhen 

učinek, medtem ko na učno zmožnejše srednje velik učinek. Srednje velik učinek je imel 

na dečke, šibak pa na deklice. V etapi utrjevanja pa statistično pomembnega izboljšanja v 

točnosti napovedovanja uspešnosti reševanja nalog nismo zasledili.  

Model je imel različne učinke na posamezne skupine učencev pri izboljšanju točnosti 

samoocene uspešnosti reševanja nalog po reševanju nalog. Na učno šibkejše učence je 

imel model majhen učinek v etapi utrjevanja učne snovi. Točnost njihovih samoocen se je 

statistično pomembno izboljšala. Pri učno zmožnejših učencih je imel model srednje velik 

učinek v etapi obravnave učne snovi, kjer se je njihova točnost samoocen statistično 

pomembno izboljšala. Na dečke in deklice je imel model majhen učinek. Dečki so po 

vpeljavi modela bolj točne samoocene podali v etapi obravnave, deklice pa v obeh etapah 

učnega procesa.   
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Evalvacija modela in njegovo vpeljevanje v širšo prakso  

Za proces širše implementacije inovacije oz. vpeljavo modela v širšo prakso je 

pomembno poznati in upoštevati kontekst vpeljevanja inovacije oz. značilnosti 

učiteljev. Zato bomo v nadaljevanju evalvirali model z vidika nekaterih značilnosti v 

raziskavo vključenih učiteljic.  

Panadero, Brown in Courtney (2014) so proučevali obstoječe prakse samoocenjevanja pri 

učiteljih in ugotovili, da samoocenjevanje v razredu uporabljajo predvsem tisti učitelji, ki 

so bili deležni izobraževanja na tem področju, so s samoocenjevanjem že imeli pozitivne 

izkušnje in se zavedajo prednosti oz. pomena, ki ga ima razvijanje spretnosti 

samoocenjevanja pri učencih. Učiteljice, ki so sodelovale v naši raziskavi, so imeli v 

okviru raziskave priložnost natančneje spoznati sam proces samoocenjevanja in razvijanje 

mehanizmov samoocenjevanja skozi organizirano izobraževanje tako teoretično kot 

neposredno v svoji praksi. Osvetlili smo jim pomen razvijanja te spretnosti pri učencih, 

določene pozitivne učinke pa so spoznale tudi same ob izvajanju pouka z uporabo modela 

na osnovi sprotne refleksije. Učiteljice so kot pomembno pridobitev pri uporabi modela 

izpostavile, da so spoznale pomen nekaterih pomembnih mehanizmov, ki v procesu 

učenčevega samoocenjevanja delujejo, in tudi, kako jih razvijati. Največji napredek pri 

učencih po uporabi modela je večina učiteljic videla v prepoznavanju učnih ciljev in v 

tem, da so se učenci naučili samopreverjati pravilnost rešitev nalog. V elementu 

samopreverjanja pravillnosti rešitev nalog so učiteljice prepoznale tudi največji doprinos 

pri svojem profesionalnem razvoju, saj so bile do takrat usmerjene predvsem v 

razmišljanje, da morajo one učencem posredovati povratne informacije o pravilnosti 

rešenih nalog. Pri izvajanju poučevanja po modelu so bile učiteljice najbolj uspešne pri 

poudarjanju učnih ciljev, ključnih znanj pri razumevanju postopkov ter zastavljanju 

vprašanj, ki so pri učencih spodbujala samopreverjanje pravilnosti reševanja nalog. 

Učiteljice so pri učnih urah nekoliko manj poudarjale elemente modela za razvoj 

mehanizmov samoocenjevanja ob sami obravnavi učne snovi (v smislu vprašanj, kako 

veš, da razumeš definicijo, pravilo, da znaš izvesti nek postopek). Ta del modela so 

učiteljice uspele najmanj ponotranjiti in je zato tudi kakovost izvajanja modela pri 

vprašanjih, ki spodbujajo samopreverjanje razumevanja pojmov in poudarjanja ključnih 

znanj pri razumevanju pojmov, nekoliko manjša. Učiteljice so izpostavile, da so se jim 

vsaj na začetku ta vprašanja zdela precej abstraktna in zahtevna za učence.  Ostale težave, 

ki so jih učiteljice ob izvajanju modela izpostavile, so, da na začetku niso imele vprašanj 

še dovolj ponotranjenih, zato so jim vzela pri učni uri več dodatnega časa. Zahtevno jim 

je bilo tudi premisliti, kdaj je katero vprašanje najbolj primerno zastaviti. Ob koncu 

izvajanja poučevanja z uporabo modela pa s časom ni bilo več toliko težav, saj so 

učiteljice že bolj znale oceniti, kdaj vprašanje zastaviti in kako. Tudi učenci so se na 

vprašanja že navadili in jih začeli ponotranjati. To so učiteljice opazile predvsem tako, da 
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so učenci začeli sami preverjati pravilnost rešitev nalog, prav tako so vedeli, kako 

preveriti, ali je naloga rešena pravilno (so znali utemeljiti z geometrijskimi lastnostmi, 

preverili meritve ipd.). Menimo, da bi ob daljši uporabi modela učiteljice lahko 

učinkoviteje pri učencih razvijale tudi mehanizme za ugotavljanje razumevanja ob razlagi 

učne snovi. Predvsem učno šibkejši učenci bi tukaj potrebovali večkratno zastavljanje 

tovrstnih vprašanj in odgovorov nanje, saj imajo že v osnovi slabše razvite 

metakognitivne spretnosti in manj matematičnega znanja. V daljšem časovnem obdobju 

uporabe modela bi ga lahko vpeljevali še bolj postopno, tako da bi najprej začeli s prvim, 

nato drugim in na koncu še s tretjim vsebinskim sklopom vprašanj. S tem bi bilo tudi 

učenčevo ponotranjanje vprašanj bolj postopno in učinkovito. Ocenjujemo, da so učenci 

najbolj ponotranjili vprašanja, ki so jih učiteljice tudi največkrat zastavljale. Učenci so 

veliko bolj začeli razmišljati o tem, kaj se učijo, se naučili to ubesediti in znati preveriti 

pravilnost rešene naloge. Ob opazovanju izvajanja modela smo opazili, da so med 

učiteljicami kažejo razlike v kakovosti izvajanja. To povezujemo z več dejavniki: 

izkušnje s poučevanjem (število let delovne dobe, dotedanje izkušnje z navajanjem 

učencev na samoocenjevanje) in čas, ki so ga učiteljice potrebovale za ponotranjanje 

elementov modela, kot tudi značilnosti razreda (razredna klima, motiviranost učencev za 

poučevanje, vedenjske značilnosti učencev), v katerega so model vpeljale. Opazili smo, 

da so bile med razredi učencev razlike. V dveh razredih so prevladovali učno šibkejši 

učenci, učenci so bili za učenje matematike manj motivirani, kar se je poznalo tudi pri 

disciplini pri pouku. Predvsem v enem razredu se je bilo učiteljici zato veliko težje 

osredotočiti na elemente modela, ki jih mora vključiti, saj se je morala veliko ukvarjati z 

vzdrževanjem pozornosti učencev in njihovo pripravljenostjo na delo. V ostalih razredih 

tovrstnih težav ni bilo. Večina učencev je bila motivirana za učenje, v razredu pa so bili 

tako učno šibkejši kot učno zmožnejši učenci. Pomemben element učinkovite vpeljave 

inovacije je zagotovo učiteljevo ustrezno poznavanje inovacije (jasnost ciljev in 

namenov, potrebnih pogojev), naklonjenost inovaciji in pripravljenost za vpeljavo 

inovacije v razred. Učiteljice so izkazala zanimanje za model in ga pozitivno sprejele. Za 

uspešno izvajanje mora učiteljica model sprejeti kot del njenega načina poučevanja, kar 

pa ni mogoče, če ni prepričana v korist njegove uporabe. Prav tako mora biti učiteljica 

pripravljena, da prestopi iz že utečenega poučevanja v nov način dela, kjer so potrebni 

tudi pri sami pripravi na učno uri novi premisleki. Učiteljice so se vedno morale vprašati, 

kaj želijo pri tej učni uri učence naučiti in predvsem, kako jim bodo to sporočile, katera so 

ključna znanja pri učenčevem doseganju nekega učnega cilja, kako bo učenec lahko to 

znanje izkazal ter kako lahko učenec sam preveri pravilnost rešene naloge, poleg tega pa 

tudi, kdaj je primerno posamezno vprašanje zastaviti. Da bi učiteljice lažje usvojile 

potrebne spretnosti, smo jih ponudili konkreten primer učne priprave. Ugotovili smo, da 

so učiteljice predvsem na začetku vpeljave modela zelo posnemale posredovani model 

učne priprave in tako skušale v vsako učno uro vključiti vse elemente, ki so bili v vzorni 

učni pripravi. Pri tem so bila potrebna dodatna usmerjanja, da premislijo, kdaj bodo kateri 
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element bolj poudarile in kako ga bodo v učno uro vključile. Učiteljice so zaradi 

obremenitve z vpeljavo modela v pouk izvajale precej tradicionalen pouk. Tudi analiza 

učnega konteksta s strani učencev je pokazala, da ti v povprečju zaznavajo, da pouk 

poteka precej tradicionalno. Učiteljicam v tej fazi tako tudi še ni uspelo, da bi vodile 

pouk, kjer bi bilo delo skupinsko, kjer bi bilo več vodenega ali samostojnega raziskovanja 

matematičnih pojmov s strani učencev itd. Vse to dokazuje, da je pri vpeljavi določene 

didaktične inovacije pomemben daljši proces, v katerem je pomembno nameniti 

pozornost tako učiteljevim pojmovanjem kot spretnostim ravnanja (Valenčič Zuljan, 

2001, 2012). Raziskave modelov profesionalnega razvoja učiteljev ugotavljajo, da razvoj 

spretnosti poučevanja poteka od togega, za okolje in specifičnosti manj občutljivega 

ravnanja do vse bolj fleksibilnega in k učencem kot posameznikom naravnanega 

poučevanja. To se je pokazalo tudi v našem primeru razvijanja učiteljevih spretnosti za 

vpeljavo modela poučevanja samoocenjevanja v pouk. Pomembno je, da se tudi učitelji 

zavedajo pomena postopnosti v razvijanju te spretnosti in da se z izkušnjami in 

pridobivanjem gotovosti vse bolj načrtno usmerjajo v razvijanje načinov, ki načrtno 

upoštevajo razlike med učenci (učno šibkejši, učno zmožnejši …). Oblikovani model se je 

izkazal za dovolj enostavnega, da ga lahko učitelji vključijo v pouk matematike brez 

velikih sprememb pri njihovem načinu poučevanja. Model je uporaben tako pri učiteljih, 

ki sledijo bolj tradicionalnemu poučevanju, kot tudi pri tistih, ki sledijo smernicam 

kognitivno-konstruktivističnega poučevanja. Učiteljice, ki so model vključile v pouk, so 

se med seboj razlikovale v izkušnjah s poučevanjem matematike (učiteljice so imele 

različno število let poučevanja matematike, od 3 do 30 let) kot tudi v poznavanju 

samoocenjevanja in izkušnjah s poučevanjem samoocenjevanja, čeprav jih večina 

učiteljic ni imela. Pri izobraževanju učiteljic za vpeljavo modela v pouk smo sledili 

načelom kognitivno-konstruktivističega izobraževanje. Učiteljice so ob tem ohranile 

vlogo, v kateri so ostale nosilke svojih poklicnih odločitev, razmišljujoči praktiki, ki so z 

lastno refleksijo poskusile predstavljeni model prilagoditi in ga vključiti v svoje 

poučevanje. Posledično so vsaj nekatere izmed učiteljic izrazile pred vpeljavo modela pa 

tudi na začetku vpeljave občutek manjše negotovosti v to, ali bodo pri vpeljavi uspešne. 

Za uspešno vpeljevanje inovacije je učiteljem v vseh fazah inoviranja pomembno nuditi 

ustrezno podporo (Fullan, 1992).  Učiteljicam smo pomagali pri vpeljavi modela tako, da 

smo jim nudili nenehno podporo s sprotno povratno informacijo in usmeritvami pri 

izboljšanju ter jim omogočili medsebojno sodelovanje.  

Uvajanja razvijanja učenčevih mehanizmov samoocenjevanja pri pouku matematike na 

ravni celotne populacije učencev ne moremo učinkovito izvesti s posameznimi učitelji, ki 

so bili pripravljeni model vključiti v svoje poučevanje. Prav tako je potrebno daljše 

časovno obdobje, ki bi uporabo modela razširilo na različne matematične vsebine. 

Možnosti za širjenje modela se kažejo v sodelovalnem odnosu na več nivojih: učitelj-

učenec, učitelj-učitelj, učitelj-inštitucije, učitelj-sistem. Z empirično raziskavo smo 
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posegli na nivo učitelj-učenec in delno tudi na nivo učitelj-učitelj. Ena izmed učiteljic je 

namreč že na lastno pobudo izvedla kolegialno hospitacijo za druge učiteljice in jim na ta 

način predstavila model. Za nadaljnje širjenje modela bi tako bilo potrebno vzpostaviti 

sistem za izmenjavo “dobrih praks”. Prav tako bi bilo treba predstavitev in izvajanje 

modela vključiti v ustrezne programe nadaljnega izobraževanja učiteljev. Ker na ZRSŠ že 

poteka projekt formativnega spremljanja učenčevega znanja, katerega del je tudi 

učenčevo samoocenjevanje, vidimo možnosti vključitve modela tudi v povezavi z 

ostalimi institucijami, saj je trenutno na tej ravni za to področje precejšnje zanimanje. 

Hkrati pa bi bilo treba samoocenjevanje nekoliko bolj podpreti v samih učnih načrtih in v 

pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja za matematiko. Pri širjenju modela med 

učitelji je treba tudi premisliti, kako pridobiti različne učitelje za vpeljavo modela v pouk. 

Učitelji imajo namreč različna prepričanja in pojmovanja o samoocenjevanju in o njegovi 

vključitvi v pouk. Posebno pozornost je treba torej nameniti učiteljem, ki ne vidijo 

pomena vkjučitve samoocenjevanja v pouk. Pri tem se nam zdi najbolj učinkovit način 

modelno učenje. Širjenje modela lahko izvajajo učitelji, ki model že uporabljajo, tako da 

ga predstavijo ostalim učiteljem v obliki kolegialnih hospitacij. Zelo pomembno pa je, da 

učiteljem predstavimo tudi že ugotovljene pozitivne učinke vpeljave modela v pouk. 

Drugi način, ki zajame prihodnje generacije učiteljev, pa je, da začnemo s poučevanjem 

modela že v času izobraževanja bodočih učiteljev. Pri tem model lahko spoznajo in se ga 

učijo na dveh nivojih, kot učenci ali kot bodoči učitelji. Na nivoju učenca so lahko 

deležni pouka, ki vključuje elemente modela. Kot bodoči učitelji pa so deležni 

teoretičnega in praktičnega usposabljanja za uporabo modela (npr. skozi nastope, 

pedagoško prakso …) v okviru predmeta, ki je del njihovega rednega izobraževanja v 

času dodiplomskega študija. 

V nadaljevanju predstavljamo, kje vidimo možne dopolnitve in nadaljnje širjenje 

vključitve modela v pouk matematike.  

Omejitve raziskave in nadaljnja raziskovanja 

Raziskavo smo načrtovali in izvedli na majhnem vzorcu učiteljic in učencev, zato se 

zavedamo omejitve njenih rezultatov in jih ne posplošujemo na celotno populacijo 

učencev. Relevantnost raziskave bi torej lahko povečali z vključitvijo večjega števila 

učiteljev in njihovih učencev ter daljšim časovnim izvajanjem raziskave. S tem bi dali 

učiteljem možnost bolj postopne vpeljave modela, kar bi kakovost izvedbe zagotovo 

lahko še povečalo. Menimo tudi, da bi bil učinek modela pri učencih, še posebej pri učno 

šibkejših, večji, če bi bili deležni poučevanja z uporabo modela dlje časa. Nadalje bi bilo 

smiselno razmisliti o vključitvi modela v različne razrede, in učinke primerjati. S tem bi 

tudi lažje ocenili, od katere starosti naprej bi bilo smiselno model pričeti vpeljevati v sam 

pouk matematike. Pri modelu smo se tudi omejili na izbrano matematično vsebino, in 
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sicer smo model natančno razdelali za poučevanje geometrijskih vsebin. Menimo, da je 

model prenosljiv tudi na druge matematične vsebine, vendar pa je pri njih treba ponovno 

premisliti načine samopreverjanja pravilnosti reševanja nalog. Pri večini geometrijskih 

vsebin učenci lahko enostavno preverijo ustreznost nastale geometrijske slike, medtem ko 

je pri aritmetiki in algebri samopreverjanje reševanja nalog nekoliko drugačno (npr. 

uporaba nasprotne računske operacije, preizkus pri reševanju enačbe). V teh elementih 

torej vidimo priložnosti za dopolnitev modela za njegovo nadaljnjo uporabo pri pouku.  

Model razvijanja učenčevih mehanizmov samoocenjevanja matematičnega znanja 

skozi posamezne etape učnega procesa predstavlja pomemben in izviren prispevek k 

didaktiki in pedagoški znanosti ter k specialni didaktiki matematike, saj v literaturi 

modela nismo zasledili. Rezultati raziskave so že v kratkem časovnem obdobju 

uporabe modela pri pouku matematike pokazali pozitivne učinke v razvoju 

učenčevih mehanizmov samoocenjevanja. Model je precej specifičen za področje 

matematike, saj z vprašanji, ki jih učitelj vključuje v pouk, uči učence misliti o 

procesih, ki pri samoocenjevanju matematičnega znanja potekajo. Prav tako je 

model, ki smo ga razvili, lažje vključiti v obstoječe oblike pouka kot modele, ki 

temeljijjo na rubrikah ali skriptah. Raziskava ima tudi pomembno aplikativno 

vrednost pri oblikovanju smernic za izobraževanje učiteljev, kako naj pri učencih 

učinkovito razvijajo mehanizme za samoocenjevanje in daje učiteljem poglobljen 

vpogled v strukturo učenčevih mehanizmov za ugotavljanje lastnega znanja, kar jim 

lahko pomaga pri vpeljevanju novih praks samoocenjevanja v pouk matematike.  
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PRILOGA 1: Soglasje staršev za sodelovanje v raziskavi 

SOGLASJE STARŠA O SODELOVANJU OTROKA V RAZISKAVI 
 
Sem Adrijana Mastnak, študentka doktorskega študija na Pedagoški fakulteti. V svoji doktorski 

raziskavi proučujem učenčeve mehanizme za samoocenjevanje matematičnega znanja. Zanima 

me, kako učenci pri učni uri matematike vedo, kaj morajo znati, kdaj nekaj dovolj dobro znajo, 

kako dobro mislijo, da znajo in katere dejavnosti oz. katera učiteljeva dejanja jim pri tem najbolj 

pomagajo. Poznavanje učenčevih mehanizmov za samoocenjevanje nam bo pomagalo pri 

razvijanju kakovostnega pouka matematike, pri katerem bo učitelj pomagal učencem pri 

razvijanju strategij samoocenjevanja. To bo učencem pomagalo, da bodo pri pouku matematike 

bolje prepoznavali, kaj je treba znati in kdaj to dovolj dobro znajo. Oboje je osnova uspešnemu 

učenju in napredovanju učenca v matematičnem znanju. 
 
Vaš otrok bi v raziskavi, ki bo v sodelovanju z učiteljico trajala 1 mesec, sodeloval tako, da bi v 

tem času dvakrat izpolnil anketni vprašalnik o njegovem pouku matematike in vprašalnik, ki se 

navezuje na konkretno uro obravnave učne snovi in utrjevanja pri uri matematike (izpolnili bi pri 

uri matematike). Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in anonimno. Podatke, ki jih bom zbrala, 

bom uporabila izključno v namen raziskave.  
 
Podpisani/a izjavljam, da soglašam s tem, da 
  

______________________________________ (ime in priimek otroka) 
 
sodeluje v zgoraj predstavljeni raziskavi, ter da sem bil-/a o namenu, načrtih in metodah njene 

izvedbe primerno in na razumljiv način poučen-/a. Dovoljujem, da se podatki zbirajo in 

obdelujejo za namen raziskave. 
 

Podpis starša/skrbnika: ___________________________________ 
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK V_SP1 

 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

 

 

                                                                    Prostor za tvojo šifro. 

 

Spoštovani učenec/učenka! 

Zanima nas tvoje mnenje o matematiki in pouku matematike. Z odgovori na vprašanja 

nam boš pomagal/-a bolje razumeti, kako učenci razmišljate o znanju matematike in kako 

pri pouku matematike veste, kdaj matematiko dobro znate.  

Prosimo te, da vprašanja natančno prebereš in iskreno odgovoriš. Vedi, da tvoji odgovori 

ne morejo biti niti napačni niti pravilni. Pomembno je, da odražajo tvoje misli. Če imaš 

pri kakšnem vprašanju dvome, ali če ti kaj ni jasno, prosi za pomoč učiteljico. Če si se pri 

odgovoru zmotil/-a, napiši ob odgovoru NE in označi drug odgovor. V nadaljevanju bodo 

vprašanja zapisana v moškem spolu (pomenijo učenko in učenca). 

                                                                                                                    

Hvala za sodelovanje. 

 

 

 



Adrijana Mastnak (2014). Predstave bodočih učiteljev predmeta matematike v OŠ o 
neformalnem formativnem preverjanju znanja. Magistrsko delo. PeF Ljubljana.  

 

 

 

1. SPOL (Obkroži):   1 - MOŠKI      2 - ŽENSKI 

 

 

 

2. Kaj pomeni, da nek učenec zna matematiko? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Kdaj bi učiteljica matematike rekla, da dobro znaš matematiko? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Kako se ti učiš, da prideš do zate primernega znanja matematike? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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5. Pri pouku ste obravnavali in utrjevali učno snov. V vsaki vrstici označi v  z X, kako 

pogosto se pri tem zgodi, da … 

…med obravnavo in utrjevanjem učne snovi..... KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno      pogosto          

 

 

1... vam učiteljica sporoči, kaj že znate in česa še ne 

znate.......................................................................... 

 

     

   

2...vam učiteljica svetuje, kako naj se naučite, česar 

še ne znate (kako naj svoje znanje izboljšate) 

 

     

 

3...vas učiteljica spodbuja, da sami ugotavljate, kaj 

že znate in česa še ne znate..................................... 

 

     

 

4...vas učiteljica spodbuja, da sami sebi pregledate 

rešene naloge............................................................... 

 

     

 

5...vas učiteljica spodbuja, da poveste, zakaj je 

rešitev naloge pravilna ali napačna.............................. 

 

     

 

6...vam učiteljica pove, kako lahko preverite 

pravilnost rešitev nalog................................................ 

 

     

 

7...učiteljica povzame, kaj ste se pri uri naučili........... 

 
     

 

8...vas učiteljica vpraša, ali snov razumete................. 

 
     

9...vas učiteljica spodbuja, da pravilnost rešitev 

nalog preverite z rešitvami v učbeniku/zbirki nalog... 
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10...vas učiteljica vpraša, kaj o tej snovi, ki jo boste 

obravnavali, že veste................................................... 
     

 

11...se z učiteljico pogovorite, kaj naloga od vas 

zahteva........................................................................ 

 

     

...med obravnavo in utrjevanjem učne snovi..... KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno      pogosto          

 

 

12...učiteljica spremlja, kakšno je tvoje znanje in 

znanje sošolcev............................................................ 

 

     

 

13.... vas učiteljica pri uri ne vpraša le, ali snov 

znate, ampak tudi, kako veste, da jo znate.................. 

 

     

14…sami pri sebi veste, kako dobro snov 

znate/razumete………………………………………. 
     

  

...pred ocenjevanjem znanja..... KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno      pogosto          

 

 

                                                                          

1...vam učiteljica pove, kaj je treba znati.................... 

 

 

      

2... vam učiteljica pove, kaj že znate in česa še ne 

znate............................................................................ 
      

3... vam učiteljica svetuje, kako naj se naučite, česar 

še ne znate (kako naj svoje znanje 

izboljšate).................................................................... 
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4...vas učiteljica spodbudi, da sami ugotovite, kaj že 

znate in česa še ne znate.............................................. 

 

      

5...sami preverite, kako dobro znate snov .................. 

 
      

6...vam učiteljica pove, kaj bo upoštevala pri 

točkovanju nalog na preizkusu znanja......................... 

 

      

7...vam učiteljica pri preverjanju znanja 

razloži/pojasni, česa niste rešili prav........................... 
      

 

...pred ocenjevanjem znanja..... KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno      pogosto          

 

 

8...vam učiteljica pri preverjanju znanja pojasni, 

kako se lahko naučite, česar še ne znate......................       

9...sami pri sebi veste, kako dobro znate 

snov.............................................................................. 
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6.  Pri pouku včasih sami rešujete naloge v zvezek. Kako izveš, ali si naloge pravilno 

rešil?  

V vsaki vrstici označi v  z X, kako pogosto na ta način preverjaš pravilnost reševanja 

nalog. 

Pravilnost reševanja nalog preverim tako, da..... KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno      pogosto          

 

 

1... mi učiteljica pregleda naloge in označi napake v 

nalogah........................................................................ 

 

      

2… mi učiteljica pregleda naloge in popravi napake 

v nalogah…………………………………………… 

 

     

      

3...mi učiteljica označi naloge, v katerih so napake... 

 
      

4...se sam preverim s tem, da rešim nalogo ponovno 

oz. si jo pregledam…………………………………. 

 

      

5...rešitve nalog preverim tako, da pogledam 

rešitve/rezultate nalog v učbeniku/zbirki nalog……... 

 

      

6...rešitve/rezultate nalog primerjam s sošolci……… 

 

      

7…nam učiteljica točkuje/oceni naloge…………….. 

 
      

8...nam  učiteljica pove rešitve/rezultate nalog…....... 

 
      

9…mi učiteljica pregleda naloge in pove/napiše, česa 
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7. Pri pouku včasih sami rešujete naloge v zvezek. Kako močno ti spodaj navedene 

dejavnosti pomagajo, da veš, ali si nalogo rešil pravilno.  

V vsaki vrstici označi v  z X, kako močno ti navedeno pomaga, da veš, ali si nalogo 

pravilno rešil. 

pri nalogi še ne znam……………………………....... 

10…sam vprašam učiteljico, ali sem naloge pravilno 

rešil………………………………………………….. 

 

      

Pri preverjanju pravilnosti rešitev..... ALI  TI POMAGA? 

 sploh mi    včasih mi    velikokrat    vedno mi 

ne pomaga   pomaga,  mi pomaga    pomaga 

                   

                    

 

1... mi učiteljica pregleda naloge in označi napake v 

nalogah........................................................................ 

 

      

2… mi učiteljica pregleda naloge in popravi napake 

v nalogah…………………………………………… 

 

     

      

3...mi učiteljica označi naloge, v katerih so napake... 

 
      

4...se sam preverim s tem, da rešim nalogo ponovno 

oz. si jo pregledam…………………………………. 

 

      

5...rešitve nalog preverim tako, da pogledam 

rešitve/rezultate nalog v učbeniku/zbirki nalog……... 
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6...rešitve/rezultate nalog primerjam s sošolci……… 

 
      

7…nam učiteljica točkuje/oceni naloge…………….. 

 
      

8...nam učiteljica pove rešitve/rezultate nalog……… 

 

      

9…mi učiteljica pregleda naloge in pove/napiše, česa 

pri nalogi še ne znam……………………………....... 

10…sam vprašam  učiteljico, ali sem naloge pravilno 

rešil………………………………………………….. 
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8. Spodaj je zapisanih nekaj trditev o pouku matematike.  

 V vsaki vrstici označi v  z X, kako pogosto se to zgodi pri tvojem pouku 

matematike.  

Pri pouku matematike..... KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno         pogosto 

 

 

1... .... se učimo različnih načinov reševanja 

matematičnih problemov……………………………. 

 

      

2.... delamo sami (individualno) ……………………. 

 
     

      

3…delamo v paru ali skupinah……………………… 

 
      

4.... se novo snov učimo tako, da poslušamo razlago 

učiteljice in ji sledimo………………………………. 

 

      

5.... se novo snov učimo tako, da si sošolci med 

seboj pomagamo……………….................................. 

 

      

6....snov, ki je ne razumemo, učiteljica ponovno 

razloži……………………………………………….. 

 

      

7... učenci postavljamo učiteljici vprašanja, 

podajamo ideje in mnenje o učni vsebini…………… 

 

      

8... nas učiteljica spodbuja, da razmišljamo in 

odkrivamo matematična pravila…………………….. 

9... učiteljico vprašamo, kadar česa ne razumemo….. 
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10... učno snov povezujemo s primeri iz življenja….. 

 
      

12....rešujemo tudi naloge, ki ne pridejo v poštev za 

preizkus znanja……………………………………… 

 

 
 

       

13... na različne načine pokažemo, kaj smo se naučili 

(ne le s pisanjem preizkusa znanja)…………………. 
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9. V spodnji tabeli so zapisane različne trditve o matematiki in tvojem odnosu do nje.  

V vsaki vrstici označi v  z X, v kolikšni meri se TI s to trditvijo strinjaš. 

JAZ IN MATEMATIKA KAKO MOČNO SE STRINJAŠ? 

sploh se      ne strinjam  strinjam  zelo se 

ne strinjam    se               se          strinjam 

 

 

1. Z veseljem se učim matematiko……………….. 

 
    

2. Matematika je dolgočasna…………………….. 
    

 

3. Pri pouku matematiki se učimo veliko 

zanimivih stvari…………………………………... 
    

 

4. Rad imam matematiko………………………… 
    

 

5. Matematika je pomembna za moj uspeh v 

življenju…………………………………………. 
    

 

6. Matematika je zame eden izmed pomembnejših 

predmetov v šoli………………………………….. 
    

 

7. Pomembno je, da sem uspešen pri matematiki... 
    

 

8. Pri matematiki se učim reševanja problemov…. 
    

 

9. Pri matematiki se učim vztrajnosti in 

natančnosti……………………………………….. 
    

 

10. Pri matematiki se učim logično razmišljati….. 
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11. Znanje matematike je pomembno pri 

nadaljnjem šolanju……………………………….. 

 

    

12. Pri matematiki želim snov res dobro 

razumeti………………………………………...... 

 

    

 

JAZ IN MATEMATIKA 

 

KAKO MOČNO SE STRINJAŠ? 

 sploh se      ne strinjam  strinjam  zelo se 

ne strinjam    se               se          strinjam 

 

 

15. Želim razvijati svoje matematične spretnosti... 

 
    

16. Pri pouku matematike me je večkrat strah…… 

 
    

17. Verjamem, da sem dober v reševanju 

matematičnih nalog………………………………. 

 

    

18. Matematiko se učim z lahkoto……………….. 

 
    

19. Pri pouku matematike rad odgovarjam na 

vprašanja…………………………………………. 

 

    

20. Rad rešujem matematične naloge, ki so zame 

izziv………………………………………………. 

 

    

21. Ob koncu učne ure običajno vem, kaj smo se 

učili in kaj se pričakuje od mene………………… 
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22. Ni me strah napraviti napako ali narobe 

odgovoriti na vprašanje…………………………... 

 

    

23. Pri pouku matematike je predvsem 

pomembno, da si zapomnimo formule in pravila.. 

 

    

 

 

24. Pri pouku matematike je pomembno, da se 

naučimo znanje uporabiti pri reševanju novih 

nalog……………………………………………… 

 

    

25. Všeč mi je, če se pri uri pogovorimo, kaj bo 

treba znati………………………………………… 
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PRILOGA 3: VPRAŠALNIK V_SP2 

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

 

 

                                                   Prostor za tvojo šifro. 

 

Spoštovani učenec/učenka! 

Zanima nas tvoje mnenje o pouku matematike v tem in v prejšnjem mesecu pouka. 

Prosimo te, da vprašanja natančno prebereš in iskreno odgovoriš. Vedi, da tvoji odgovori 

ne morejo biti niti napačni niti pravilni. Pomembno je, da odražajo tvoje misli. Če imaš 

pri kakšnem vprašanju dvome, ali če ti kaj ni jasno, prosi za pomoč učiteljico. Če si se pri 

odgovoru zmotil/-a, napiši ob odgovoru NE in označi drug odgovor. V nadaljevanju bodo 

vprašanja zapisana v moškem spolu (pomenijo učenko in učenca). 

                                                                                                                    

Hvala za sodelovanje. 

 

 

 

VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA OBRAVNAVO SNOVI PRI MATEMATIKI  

V TEM IN V PREJŠNJEM MESECU POUKA 
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1.  Pri pouku ste včasih sami reševali naloge v zvezek. Kako si izvedel, ali si naloge 

pravilno rešil?  

V vsaki vrstici označi v  z X, kako pogosto si na ta način preverjal pravilnost reševanja 

nalog. 

Pravilnost reševanja nalog sem preveril tako, 

da..... 

KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno      pogosto          

 

 

1... mi je učiteljica pregledala naloge in označila 

napake v nalogah........................................................ 

 

      

2… mi je učiteljica pregledala naloge in popravila 

napake v nalogah….................................................... 

 

     

      

3...mi je učiteljica označila naloge, v katerih so 

napake.......................................................................... 

 

      

4...sem sam preveril s tem, da sem rešil nalogo 

ponovno oz. sem jo pregledal……………………...... 

 

      

5...rešitve nalog sem preveril tako, da sem pogledal 

rešitve/rezultate nalog v učbeniku/zbirki nalog……... 

 

      

6...sem rešitve/rezultate nalog primerjal s sošolci…... 

 
      

7…nam je učiteljica točkovala/ocenila naloge…….... 

 
      

8...nam  je učiteljica povedala rešitve/rezultate 

nalog…........................................................................ 
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9…mi je učiteljica pregledala naloge in 

povedala/napisala, česa pri nalogi še ne 

znam……………………………................................ 

10…sem sam vprašal učiteljico, ali sem naloge 

pravilno rešil……………………………………........ 
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2. Pri pouku ste včasih sami reševali naloge v zvezek.. Kako močno so ti spodaj navedene 

dejavnosti pomagale, da si vedel, ali si nalogo rešil pravilno.  

V vsaki vrstici označi v  z X, kako močno ti je navedeno pomagalo, da veš, ali si 

nalogo pravilno rešil. 

Pri preverjanju pravilnosti rešitev..... ALI  TI JE POMAGALO? 

 sploh mi    včasih mi    velikokrat    vedno mi 

ne pomaga   pomaga,  mi pomaga    pomaga 

                   

                    

 

1... mi je učiteljica pregledala naloge in označila 

napake v nalogah........................................................ 

 

      

2… mi je učiteljica pregledala naloge in popravila 

napake v nalogah….................................................... 

 

     

      

3...mi je učiteljica označila naloge, v katerih so 

napake.......................................................................... 

 

      

4...sem sam preveril s tem, da sem rešil nalogo 

ponovno oz. sem jo pregledal……………………...... 

 

      

5...rešitve nalog sem preveril tako, da sem pogledal 

rešitve/rezultate nalog v učbeniku/zbirki nalog……... 

 

      

6...sem rešitve/rezultate nalog primerjal s sošolci…... 

 
      

7…nam je učiteljica točkovala/ocenila naloge…….... 

 
      

8...nam  je učiteljica povedala rešitve/rezultate 

nalog…........................................................................ 
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9…mi je učiteljica pregledala naloge in 

povedala/napisala, česa pri nalogi še ne 

znam……………………………................................ 

10…sem sam vprašal učiteljico, ali sem naloge 

pravilno rešil……………………………………........ 
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3. Pri pouku ste obravnavali in utrjevali učno snov. V vsaki vrstici označi v  z X, kako 

pogosto se je pri tem zgodilo, da … 

…med obravnavo in utrjevanjem učne snovi..... KAKO POGOSTO? 

    nikoli        redko     občasno      pogosto          

 

 

1... vam je učiteljica sporočila, kaj že znate in česa še 

ne znate........................................................................ 

 

     

   

2...vam je učiteljica svetovala, kako naj se naučite, 

česar še ne znate (kako naj svoje znanje izboljšate).... 

 

     

 

3...vas je učiteljica spodbujala, da sami ugotavljate, 

kaj že znate in česa še ne znate.................................... 

 

     

 

4...vas je učiteljica spodbujala, da sami sebi 

pregledate rešene naloge..............................................  
     

 

5...vas je učiteljica spodbujala, da poveste, zakaj je 

rešitev naloge pravilna ali napačna.............................. 

 

     

 

6...vam je učiteljica povedala, kako lahko preverite 

pravilnost rešitev nalog................................................ 

 

     

 

7...je učiteljica povzela, kaj ste se pri uri naučili......... 

 
     

 

8...vas je učiteljica vprašala, ali snov razumete........... 

 
     

9...vas je učiteljica spodbujala, da pravilnost rešitev 

nalog preverite z rešitvami v učbeniku/zbirki nalog... 
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10...vas je učiteljica vprašala, kaj o tej snovi, ki jo 

boste obravnavali, že veste.......................................... 
     

 

11...ste se z učiteljico pogovorili, kaj naloga od vas 

zahteva......................................................................... 
     

12...je učiteljica spremljala, kakšno je tvoje znanje in 

znanje sošolcev............................................................ 

 

     

 

13.... vas učiteljica pri uri ni le vprašala, ali snov 

znate, ampak tudi, kako veste, da jo znate.................. 

 

     

14…ste sami pri sebi vedeli, kako dobro snov 

znate/razumete………………………………………. 
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PRILOGA 4: VPRAŠALNIK V_OB1 

 

 

 

                                                               Prostor za tvojo šifro. 

PO OBRAVNAVI SNOVI. KAJ BO TREBA ZNATI? 

1. Kaj bo po tvojem mnenju potrebno iz te snovi znati? Navedi 3 najpomembnejše 

stvari, ki jih bo treba znati. 

- 

- 

- 

- 

 

2.  Napiši, kaj je učiteljica pri razlagi naredila, da ti je pomagalo ugotoviti, kaj bo 

treba (pri uri) znati? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Kaj pri tej učni uri ti je pomagalo, da si izvedel za najpomembnejše stvari, ki jih bo 

treba znati? Obkrožiš lahko več odgovorov. 

a) naslovi snovi, ki jih je učiteljica napisala/narekovala pri uri 

b) pregled učbenika o tej snovi 

c) učiteljičina vprašanja o snovi ob razlagi 

d) učiteljica je navedla, kaj bo treba znati 

e) zapis razlage in nalog o snovi v zvezek 

f) 

drugo:________________________________________________________________

___ 

 

Med zgornjimi odgovori izpiši črko tistega odgovora, ki opisuje, kaj ti je najbolj 

pomagalo ugotoviti, kaj bo treba po uri znati. 

 

ČRKA ODGOVORA:______(od a do f) 
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PO OBRAVNAVI SNOVI. KAKO DOBRO ZNAM? 

 

4.  Kako dobro razumem obravnavano snov, ki smo jo pri tej uri obravnavali, 

najbolj vem iz: (Obkroži en odgovor.)  

a) tega, kako dobro v primerjavi s sošolci sem reševal naloge ( odgovarjal na 

vprašanja) 

b) mojega notranjega občutka pri reševanju nalog  (odgovarjanju na vprašanja) 

c) učiteljevega zadovoljstva z mojim reševanjem nalog (odgovarjanjem na vprašanja) 

 

5. Kaj misliš, kako bi te učiteljica ocenila, če bi sedaj preverila tvoje znanje današnje 

obravnavane snovi? Obkroži zate ustrezno številko.  

1 (zelo malo razume)   2 (nekaj razume, nekaj pa tudi ne)  3 (večino razume)   4 (vse razume) 

Zakaj tako misliš? Utemelji svoj odgovor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Kaj je učiteljica pri obravnavi snovi naredila, kar ti je pomagalo ugotoviti, kako 

dobro znaš obravnavano snov? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Kako pomembne so bile pri obravnavi snovi spodaj navedene dejavnosti  za to, da 

si ugotovil, kako dobro razumeš obravnavano snov.   

Dejavnosti razvrsti od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni najmanj pomembna dejavnost, 4 

najbolj pomembna dejavnost  za ugotavljanje, kako dobro si razumel obravnavo 

snovi. 

___ odgovarjanja učencev na učiteljeva vprašanja (pogovor z učiteljem) 

___ reševanje zgledov na tablo 

___ samostojnega reševanje primerov v zvezek 

___ sledenja razlagi 

 

8. Ali si iz učiteljičine razlage izvedel, kaj je treba znati za višjo in kaj za nižjo oceno? 

a) DA                                    b) NE 

Če si odgovoril z DA, napiši, kako si izvedel. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9.  Kako bi se prepričal, ali obravnavano snov današnje ure znaš? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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                 NALOGE       (NALOG NE REŠUJ!) 

ALI BI ZNAL REŠITI NALOGO? 

(Označi z X) 

Nič           Nekaj bi znal,     Večinoma    Vse bi  

ne bi znal    nekaj pa tudi ne    bi znal        znal 

 

 

Štirikotnik ABCD prezrcalimo čez premico t. Katere lastnosti  štirikotnika  

se pri zrcaljenju  ohranijo in katere se ne?  

 

      

 Ali se krožnica pri zrcaljenju čez premico lahko prezrcali sama vase? Odgovor utemelji. 

       
Zrcali trikotnik ABC čez premico p . Predpis zrcaljenja zapiši s simboli. 

 

       

Daljica AB se pri zrcaljenju čez premico p prezrcali sama vase. Kako leži daljica AB glede na 

premico p? 
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Reši naloge in odgovori na vprašanja. 

1. NALOGA 

Štirikotnik ABCD prezrcalimo čez premico t. Katere lastnosti štirikotnika se pri 

zrcaljenju ohranijo in katere se ne?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo.  Obkroži ustrezno številko. 

 

1 2 3 4 

Nisem znal               Nekaj sem znal rešiti,  Večinoma sem znal   Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno. nekaj pa tudi ne.     pravilno rešiti nalogo.      popolnoma pravilno. 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE: 

Ohranja se: 

 

 

Ne ohranja se: 
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2. NALOGA 

Ali se krožnica pri zrcaljenju čez premico lahko prezrcali sama vase? Odgovor 

utemelji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo.  Obkroži ustrezno številko. 

 

1 2 3 4 

Nisem znal               Nekaj sem znal rešiti,  Večinoma sem znal   Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno. nekaj pa tudi ne.     pravilno rešiti nalogo.      popolnoma pravilno. 

 

 

 

 

REŠEVANJE: 

 

 

 

 

 

 

Utemeljitev: 
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3. NALOGA: Zrcali  ABC čez premico p. Predpis zrcaljenja zapiši s simboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo.  Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal               Nekaj sem znal rešiti,  Večinoma sem znal   Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno. nekaj pa tudi ne.     pravilno rešiti nalogo.      popolnoma pravilno. 

Na kaj moraš pri TEJ nalogi paziti, če želiš dobiti vse točke? 

- 

- 

- 

- 

Kako veš, na kaj moraš paziti, da dobiš vse točke? 

_____________________________________________________________________ 

  REŠEVANJE: 

  

   

 

Zapis predpisa zrcaljenja:  
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4. NALOGA 

Daljica AB se pri zrcaljenju čez premico p prezrcali sama vase. Kako leži daljica AB 

glede na premico p? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo.  Obkroži ustrezno številko. 

 

1 2 3 4 

Nisem znal               Nekaj sem znal rešiti,  Večinoma sem znal   Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno. nekaj pa tudi ne.     pravilno rešiti nalogo.      popolnoma pravilno. 

 

 

 

 

 

 

REŠEVANJE: 
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PRILOGA 5: VPRAŠALNIK V_OB2 

 

 

 

                                                                      Prostor za tvojo šifro. 

 

PO OBRAVNAVI SNOVI. KAJ BO TREBA ZNATI? 

 

1. Kaj bo po tvojem mnenju potrebno iz te snovi znati? Navedi 3 najpomembnejše 

stvari, ki jih bo treba znati. 

- 

- 

- 

 

2.  Napiši, kaj je učiteljica pri razlagi naredila, da ti je pomagalo ugotoviti, kaj bo 

treba (pri uri) znati? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Kaj pri tej učni uri ti je pomagalo, da si izvedel za najpomembnejše stvari, ki jih bo 

treba znati? Obkrožiš lahko več odgovorov. 

a) naslovi snovi, ki jih je učiteljica napisala/narekovala pri uri 

b) pregled učbenika o tej snovi 

c) učiteljičina vprašanja o snovi ob razlagi 

d) učiteljica je navedla, kaj bo treba znati 

e) zapis razlage in nalog o snovi v zvezek 

f) 

drugo:________________________________________________________________ 

Med zgornjimi odgovori izpiši črko tistega odgovora, ki opisuje, kaj ti je najbolj 

pomagalo ugotoviti, kaj bo treba po uri znati. 

ČRKA ODGOVORA:______(od a do f) 
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PO OBRAVNAVI SNOVI. KAKO DOBRO ZNAM? 

4.  Kako dobro razumem obravnavano snov, ki smo jo pri tej uri obravnavali, 

najbolj vem iz: (Obkroži en odgovor.)  

 

a) tega, kako dobro v primerjavi s sošolci sem reševal naloge (odgovarjal na 

vprašanja) 

b) mojega notranjega občutka pri reševanju nalog  (odgovarjanju na vprašanja) 

c) učiteljevega zadovoljstva z mojim reševanjem nalog (odgovarjanjem na vprašanja) 

 

5. Kaj misliš, kako bi te učiteljica ocenila, če bi sedaj preverila tvoje znanje današnje 

obravnavane snovi? Obkroži zate ustrezno številko.  

 

1 (zelo malo razume)  2 (nekaj razume, nekaj pa tudi ne)   3 (večino razume)    4 (vse razume) 

 

Zakaj tako misliš? Utemelji svoj odgovor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Kaj je učiteljica pri obravnavi snovi naredila, kar ti je pomagalo ugotoviti, kako 

dobro znaš obravnavano snov? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Kako pomembne so bile pri obravnavi snovi spodaj navedene dejavnosti  za to, da 

si ugotovil, kako dobro razumeš obravnavano snov.   

 

Dejavnosti razvrsti od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni najmanj pomembna dejavnost, 4 

najbolj pomembna dejavnost  za ugotavljanje, kako dobro si razumel obravnavo 

snovi. 

___ odgovarjanja učencev na učiteljeva vprašanja (pogovor z učiteljem) 

___ reševanje zgledov na tablo 

___ samostojnega reševanje primerov v zvezek 

___ sledenja razlagi 

 

8. Ali si iz učiteljičine razlage izvedel, kaj je treba znati za višjo in kaj za nižjo oceno? 

 

a) DA                                    b) NE 

Če si odgovoril z DA, napiši, kako si izvedel.______________________________ 
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                 NALOGE       (NALOG NE REŠUJ!) 

 

ALI BI ZNAL REŠITI NALOGO? 

(Označi z X) 

    Nič             Nekaj bi znal,       Večinoma    Vse bi  

    ne bi znal   nekaj pa tudi ne     bi znal         znal 

 

 

 Načrtaj  trikotnik ABC s podatki: a = 4 cm, b = 5 cm, c = 6 cm. 

          
Ali  sta lika na spodnji sliki skladna? Pojasni svoj odgovor. 

 

       

Tine in Anja želita narisati skladna trikotnika.  Ali sta narisala skladna trikotnika, če: 

a) oba narišeta trikotnik  z dolžino ene stranice 5 cm?                                                                b) 

Tine nariše trikotnik z dolžinami stranic  4 cm, 6 cm in 8 cm, Anja nariše trikotnik z dolžinami 

stranic 8 cm, 4 cm in 6 cm ?  Pojasni oba odgovora. 

        

Trikotnik ima dolžini stranic a = 3 cm, b = 6 cm. Koliko je lahko dolžina stranice c? Dopolni 

spodnji trditvi in svoj odgovor pojasni.  Stranica c je zagotovo večja od ________ cm.    

Stranica c je zagotovo manjša od ________ cm. 
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Reši naloge in odgovori na vprašanja. 

1. NALOGA 

Načrtaj trikotnik ABC s podatki: a = 4 cm, b = 5 cm, c = 6 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

Na kaj moraš pri TEJ nalogi paziti, če želiš dobiti vse točke? 

- 

- 

- 

- 

Kako veš, na kaj moraš paziti, da dobiš vse točke? 

_____________________________________________________________________ 

 

REŠEVANJE: 
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2. NALOGA 

Ali sta lika na spodnji sliki skladna?   

 

Obkroži pravilen odgovor. 

DA           NE 

Pojasni/razloži, svoj odgovor. 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.      pravilno rešiti nalogo.    popolnoma pravilno. 
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3. NALOGA 

Tine in Anja želita narisati skladna trikotnika. Ali sta narisala skladna trikotnika, če: 

 

a) Oba narišeta trikotnik z dolžino ene stranice 5 cm.           DA          NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tine nariše trikotnik z dolžinami stranic 4 cm, 6 cm in 8 cm, Anja nariše 

trikotnik z dolžinami stranic 8 cm, 4 cm in 6 cm.           DA          NE  

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.     pravilno rešiti nalogo.     popolnoma pravilno 

 

 

 

 

 

Pojasni/razloži svoj odgovor: 

Pojasni/razloži svoj odgovor: 
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4. NALOGA 

Trikotnik ima dolžini stranic a = 3 cm, b = 6 cm. Koliko je lahko dolžina stranice c? 

Dopolni. 

Stranica c je zagotovo večja od ________ cm. 

Stranica c je zagotovo manjša od ________ cm. 

REŠEVANJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.    pravilno rešiti nalogo.      popolnoma pravilno. 

 

 

 

 

Pojasni/razloži svoj odgovor: 
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PRILOGA 6: VPRAŠALNIK V_UT1 

 

 

 

Prostor za šifro. 

 

PO UTRJEVANJU. KAJ JE TREBA ZNATI 

 

1. Kaj bo po tvojem mnenju potrebno iz te snovi znati? Navedi 3 najpomembnejše 

stvari, ki jih bo treba znati. 

- 

- 

- 

- 

2. Kaj je pri utrjevanju snovi naredila učiteljica, da ti je pomagalo ugotoviti, kaj bo 

treba iz te snovi po uri znati? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Kaj ti je pri tej učni uri utrjevanja pomagalo, da si izvedel za najpomembnejše 

stvari, ki jih bo treba znati? Obkrožiš lahko več odgovorov. 

 

a) naloge, ki jih je dala učiteljica 

b) pregled učbenika o tej snovi 

c) učiteljičina vprašanja o snovi ob reševanju nalog (ustnem ponavljanju) 

d) učiteljičina razlaga v predhodni uri 

e) učiteljičino pojasnjevanje, kaj je pri tej snovi pomembno, da znamo 

f) 

drugo:________________________________________________________________ 

 

Med zgornjimi odgovori izpiši črko tistega odgovora, ki opisuje, kaj ti je najbolj 

pomagalo ugotoviti, kaj bo treba po uri znati. 

 

ČRKA ODGOVORA:______(od a do f) 
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PO UTRJEVANJU. KAKO DOBRO ZNAM? 

4.  Kako dobro razumem/znam snov, ki smo jo pri tej uri ponavljali/utrjevali, 

najbolj vem iz: 

(Obkroži en odgovor.)  

 

a) tega, kako dobro v primerjavi s sošolci sem reševal naloge ( odgovarjal na 

vprašanja) 

b) mojega notranjega občutka pri reševanju nalog  (odgovarjanju na vprašanja) 

c) učiteljevega zadovoljstva z mojim reševanjem nalog (odgovarjanjem na vprašanja) 

 

5. Kaj misliš, kako bi te učiteljica ocenila, če bi sedaj preverila tvoje znanje snovi, ki 

ste jo utrjevali? Obkroži zate ustrezno številko.  

 

1 (zelo malo razume)   2 (nekaj razume, nekaj pa tudi ne)   3 (večino razume)   4 (vse razume) 

 

Zakaj tako misliš? Utemelji svoj odgovor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6.  Kaj ti je pri današnji uri utrjevanja pomagalo ugotoviti (kaj je naredila učiteljica), 

kako dobro znaš obravnavano snov?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Kaj od spodaj navedenega ti je pomagalo ugotoviti, kako dobro znaš obravnavano 

snov? Navedene načine oceni od 1 (popolnoma nepomemben) do 5 (zelo 

pomemben).   

Kako dobro znam obravnavano snov, najbolj vem 

iz... 

Napiši oceno od 1 do 5 

...rešitev, komentarjev nalog, ki jih je podala učiteljica 

ali sošolci. 

 

 

...tega, koliko nalog sem uspel rešiti (sem prišel skozi te 

naloge). 

 

 

...tega, kako hitro sem reševal naloge.  

 

...tega, kako zahtevne so se mi zdele naloge.  

 

...tega, koliko sem se moral  pri reševanju nalog truditi, 

da sem jih rešil. 

 

...tega, koliko pomoči sem pri reševanju potreboval.  

 

...tega, kako dobro sem reševal naloge v primerjavi z 

reševanjem v prejšnjih urah. 

 

...svojega občutka (tako se mi zdi)  

 

...tega, ko sem vedel, kaj moram pri nalogi pokazati in 

kako dobro sem to pokazal. 

 

...tega, ko sem znal sam preveriti pravilnost rezultatov.  

 

 

8. Ali si pri današnji uri utrjevanja izvedel, kakšne naloge je treba znati reševati za 

višjo in kakšne za nižjo oceno?      

         a) DA                                    b) NE 
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Če si odgovoril z DA, napiši, kako si izvedel. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Kako bi se prepričal, ali snov, ki ste jo utrjevali znaš? 

_____________________________________________________________________
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                 NALOGE       (NALOG NE REŠUJ!) 

ALI BI ZNAL REŠITI NALOGO?                                 

(Označi z X) 

  Večinom      Nekaj bi znal,     Večinoma   Vse bi  

  ne bi znal     nekaj pa tudi ne   bi znal        znal 

 

 

Dopolni sliko tako, da bo veljalo: 

        

                                                       

          
Katera od danih točk miruje? 

 

      

Štirikotnik ABCD najprej prezrcalimo preko premice p, nato prezrcalimo njegovo sliko preko 

premice q. Dobimo lik A''B''C''D''. 

1. Ali imata lika ABCD in A''B''C''D'' enak obseg? 

2. Ali imata lika ABCD in A''B''C''D'' enako ploščino? 

3. Ali imata lika ABCD in A''B''C''D'' enako orientacijo? 

 

Odgovore utemelji. 
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                 NALOGE       (NALOG NE REŠUJ!) 

ALI BI ZNAL REŠITI NALOGO?                               

  (Označi z X) 

 Večinom      Nekaj bi znal,      Večinoma   Vse bi  

 ne bi znal     nekaj pa tudi ne     bi znal        znal 

 

 

Zrcali premico r čez premico s. Preslikavo zapiši s simbolnim zapisom.  

 

 

      

Na spodnjih slikah je prikazano zrcaljenje čez premico. Obkroži črke pred slikami, ki 

prikazujejo napačno zrcaljenje in pojasni, kaj je narobe. 
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Reši naloge in odgovori na vprašanja. 

1. NALOGA 

 

Dopolni sliko tako, da bo veljalo: 

        

                                                                             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.    pravilno rešiti nalogo.      popolnoma pravilno. 

 

   REŠEVANJE: 

  

  

  

Katera od danih točk miruje? 
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2. NALOGA 

Zrcali premico r čez premico s. Preslikavo zapiši s simbolnim zapisom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

Na kaj moraš pri TEJ nalogi paziti, če želiš dobiti vse točke? 

- 

- 

- 

- 

Kako veš, na kaj moraš paziti, da dobiš vse točke? 

____________________________________________________________________ 

REŠEVANJE: 

 

Simbolni zapis: 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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3. NALOGA 

Na spodnjih slikah je prikazano zrcaljenje čez premico. Obkroži črke pred slikami, ki 

prikazujejo napačno zrcaljenje in pojasni, kaj je narobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utemeljitev napačnih slik zrcaljenja: 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

 

UTEMELJITEV napačnih zrcaljenj: 
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4. NALOGA 

Štirikotnik ABCD najprej prezrcalimo preko premice p, nato prezrcalimo njegovo sliko 

preko premice q. Dobimo lik A''B''C''D''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

 

 

 

REŠEVANJE:  

1. Ali imata lika ABCD in A''B''C''D'' enak obseg?        DA      NE   (Obkroži) 

 

Utemeljitev:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Ali imata lika ABCD in A''B''C''D'' enako ploščino?   DA      NE   (Obkroži) 

 

Utemeljitev:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Ali imata lika ABCD in A''B''C''D'' enako orientacijo?  DA      NE   (Obkroži) 

Utemeljitev:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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PRILOGA 7: VPRAŠALNIK V_UT2 

 

 

  

Prostor za šifro. 

 

PO UTRJEVANJU. KAJ JE TREBA ZNATI 

1. Kaj bo po tvojem mnenju potrebno iz te snovi znati? Navedi 3 najpomembnejše 

stvari, ki jih bo treba znati. 

- 

- 

- 

 

2. Kaj je pri utrjevanju snovi naredila učiteljica, da ti je pomagalo ugotoviti, kaj bo 

treba iz te snovi po uri znati? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Kaj ti je pri tej učni uri utrjevanja pomagalo, da si izvedel za najpomembnejše 

stvari, ki  

jih bo treba znati? Obkrožiš lahko več odgovorov. 

 

a) naloge, ki jih je dala učiteljica 

b) pregled učbenika o tej snovi 

c) učiteljičina vprašanja o snovi ob reševanju nalog (ustnem ponavljanju) 

d) učiteljičina razlaga v predhodni uri 

e) učiteljičino pojasnjevanje, kaj je pri tej snovi pomembno, da znamo 

f)drugo:______________________________________________________________ 

 Med zgornjimi odgovori izpiši črko tistega odgovora, ki opisuje, kaj ti je najbolj 

pomagalo ugotoviti, kaj bo treba po uri znati. 

ČRKA ODGOVORA:______(od a do f) 
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PO UTRJEVANJU. KAKO DOBRO ZNAM? 

4.  Kako dobro razumem/znam snov, ki smo jo pri tej uri ponavljali/utrjevali, 

najbolj vem iz: 

 

(Obkroži en odgovor.)  

 

a) tega, kako dobro v primerjavi s sošolci sem reševal naloge ( odgovarjal na 

vprašanja) 

b) mojega notranjega občutka pri reševanju nalog  (odgovarjanju na vprašanja) 

c) učiteljevega zadovoljstva z mojim reševanjem nalog (odgovarjanjem na vprašanja) 

 

 

5. Kaj misliš, kako bi te učiteljica ocenila, če bi sedaj preverila tvoje znanje snovi, ki 

ste jo utrjevali? Obkroži zate ustrezno številko.  

 

1 (zelo malo razume)    2 (nekaj razume, nekaj pa tudi ne)   3 (večino razume)  4 (vse razume) 

 

Zakaj tako misliš? Utemelji svoj odgovor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Kaj ti je pri današnji uri utrjevanja pomagalo ugotoviti (kaj je naredila učiteljica), 

kako  

dobro znaš obravnavano snov?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Kaj od spodaj navedenega ti je pomagalo ugotoviti, kako dobro znaš obravnavano 

snov? Navedene načine oceni od 1 (popolnoma nepomemben) do 5 (zelo 

pomemben).   

Kako dobro znam obravnavano snov, najbolj vem 

iz... 

Napiši oceno od 1 do 5 

...rešitev, komentarjev nalog, ki jih je podala učiteljica 

ali sošolci. 

 

 

...tega, koliko nalog sem uspel rešiti (sem prišel skozi te 

naloge). 

 

 

...tega, kako hitro sem reševal naloge.  

 

...tega, kako zahtevne so se mi zdele naloge.  

 

...tega, koliko sem se moral  pri reševanju nalog truditi, 

da sem jih rešil. 

 

...tega, koliko pomoči sem pri reševanju potreboval.  

 

...tega, kako dobro sem reševal naloge v primerjavi z 

reševanjem v prejšnjih urah. 

 

...svojega občutka (tako se mi zdi)  

 

...tega, ko sem vedel, kaj moram pri nalogi pokazati in 

kako dobro sem to pokazal. 

 

...tega, ko sem znal sam preveriti pravilnost rezultatov.  

 

 

8. Ali si pri današnji uri utrjevanja izvedel, kakšne naloge je treba znati reševati za 

višjo in kakšne za nižjo oceno?      

         a) DA                                    b) NE 

Če si odgovoril z DA, napiši, kako si izvedel. 

_____________________________________________________________________ 

9. Kako bi preveril, ali snov, ki ste jo utrjevali, znaš? 

________________________________________________________________
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                 NALOGE       (NALOG NE REŠUJ!) 

ALI BI ZNAL REŠITI NALOGO?                                 

(Označi z X) 

      Nič   Nekaj bi znal,      Večinoma   Vse bi  

      ne bi znal   nekaj pa tudi ne   bi znal         znal 

  

 

Ali sta trikotnika na spodnji sliki skladna?   Pojasni odgovor. 

 
Zapiši s simboli: Trikotnik EFG je skladen trikotniku LMN. 

      

Načrtaj enakostraničen trikotnik z dolžino stranice a = 5 cm. 

       
Tine in Anja želita narisati skladna trikotnika. Ali sta narisala skladna trikotnika, če: 

a) so notranji koti Anjinega trikotnika enaki notranjim kotom Tinetovega trikotnika?      b) oba 

narišeta enakokrak trikotnik z dolžinami stranic 6 cm in 4 cm?                       Pojasni oba 

odgovora. 

       

Ali je mogoče načrtati trikotnik s podatki: a) a = 4 cm, b = 5 cm, c = 9 cm.    b) a = 6 cm, b = 4 

cm, c = 8 cm.  Pojasni oba odgovora.         
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Reši naloge in odgovori na vprašanja. 

1. NALOGA 

a) Ali sta trikotnika na spodnji sliki skladna? Svoj odgovor pojasni.  

 

 

 

 

 

b) Zapiši s simboli: Trikotnik EFG je skladen trikotniku LMN. 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

 

 

          Ali sta trikotnika ABC in DEF skladna?        DA              NE 

Pojasni/razloži  svoj odgovor: 

Zapis skladnosti trikotnikov: 
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2. NALOGA 

Načrtaj enakostraničen trikotnik z dolžino stranice a = 4 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

Na kaj moraš pri TEJ nalogi paziti, če želiš dobiti vse točke? 

- 

- 

- 

- 

Kako veš, na kaj moraš paziti, da dobiš vse točke? 

_____________________________________________________________________ 

REŠEVANJE: 
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3. NALOGA 

 

Tine in Anja želita narisati skladna trikotnika. Ali sta narisala skladna trikotnika, če: 

a) so notranji koti Anjinega trikotnika enaki notranjim kotom Tinetovega trikotnika? 

DA          NE 

 

 

 

 

b) Oba narišeta enakokrak trikotnik z dolžinami stranic 6 cm in 4 cm.     

DA          NE 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

 

 

 

 

 

Pojasni/razloži svoj odgovor: 

Pojasni/razloži svoj odgovor: 
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4. NALOGA 

Ali je mogoče načrtati trikotnik s podatki: 

a)  a = 4 cm, b = 5 cm, c = 9 cm.   

Obkroži pravilen odgovor:              DA                          NE 

 

 

 

 

 

b)  a = 6 cm, b = 4 cm, c = 8 cm.   

Obkroži pravilen odgovor:              DA                          NE 

 

 

 

 

 

Kako dobro si po tvojem mnenju rešil nalogo. Obkroži ustrezno številko. 

1 2 3 4 

Nisem znal            Nekaj sem znal rešiti,   Večinoma sem znal    Nalogo sem znal rešiti 

rešiti naloge pravilno.  nekaj pa tudi ne.       pravilno rešiti nalogo.   popolnoma pravilno. 

 

 

 

 

Pojasni/razloži svoj odgovor: 

Pojasni/razloži svoj odgovor: 
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PRILOGA 8:  Vprašanja za intervju z učenci 

JAZ IN MATEMATIKA 

 

Najprej me zanima, kako bi opisala sebe kot učenko matematike?  

Vprašanja za pomoč pri opisu:  

- Ali imaš matematiko rada, se jo rada učiš : zelo – srednje – je ne maram? 

- Utemelji svojo izbiro. Zakaj? 

Vztrajaš pri nalogah tudi, ko ne prideš hitro/takoj do rešitve? 

- Ali uživaš pri urah matematike: skoraj vedno – včasih – skoraj nikoli)? Lahko 

Lahko opišeš najboljši primer, ko ti je bilo pri uri matematike všeč. 

Se ti zdi matematično znanje pomembno: zelo – srednje – manj pomembno?  Zakaj (ali 

vidijo povezavo z življenjem, nadaljevanjem šolanja….)? 

Kakšna so tvoja čustva ob besedi matematika? 

Kako dobro ti gre matematika – ocena? (Koliko imaš matematiko?) 

 

UČENJE MATEMATIKE 

 

Kako se učiš matematiko, da prideš do zate primernega znanja? Kaj pomeni učiti se 

matematiko? 

Kaj si predstavljaš pod tem, ko rešeš, matematiko znam-kaj s tem misliš...? 

Ali kdaj sama preverjaš svoje mat. znanje ali je to le naloga učiteljice? Če da, kako? Kdaj 

sami preverite svoje znanje tudi pri pouku? Kako? Lahko navedeš konkreten primer. 

 

SAMOOCENJEVANJE 

 

Vsak učenec pri pouku na nek način ugotovi, kaj je treba znati in ali to dobro zna.  

Kaj ti pri obravnavi snovi običajno najbolj pomaga, da veš, kaj bo treba znati?  

Kaj ste zadnjo uro mattematike obravnavali? 

Lahko navedeš npr. 3 najpomembnejše stvari, ki jih boš morala iz te snovi znati.  

Kako si izvedela za te stvari?  

 Si lahko ugotovila iz učiteljičine razlage? Kako?  

 Kaj pa iz nalog, vprašanj? Kako? 

Kdaj boš lahko rekla, da to snov, ki ste jo obravnavali znaš, razumeš? (Lahko že zdaj 

rečeš, po obravnavi?) 

Kako običajno ugotoviš (kaj ti pove), ali snov dovolj dobro razumeš pri obravnavi? Kako 

ugotoviš pri utrjevanju, ko rešujete naloge?  

 Kaj za to narediš sama, kaj učiteljica?   

 Kako veš, kdaj dovolj dobro znaš npr. za preizkus znanja?  
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Ali si snov, ki jo je učiteljica razlagala razumela? Kako to veš? Kako boš lahko pokazala, 

da to snov znaš? Si to pri uri že lahko pokazala? Kako?  

Ali običajno veš, kaj bo treba znati za posamezno oceno, npr. kaj za višjo in kaj za nižjo 

oceno? Kako to pri uri mat. izveš?  

 

REŠEVANJE NALOG 

 

Pri pouku mat. rešujete tudi naloge. Lahko kaj več poveš o reševanju nalog pri pouku 

matematike? Kako jih rešujete, kako preverjate rešitve? Kako običajno veš, če naloge 

pravilno rešuješ? 

Ali si pri prejšnji uri rešila kakšno nalogo sama? (Učenka bi imela zraven zvezek, 

pogledali bi konreten primer naloge v zvezku.) 

Kaj je naloga od tebe zahtevala? Kako veš, kaj naloga od tebe zahteva?  

Kako dobro bi rekla, da si reševala nalogo? Zakaj tako misliš?  

Kako veš, če si nalogo rešila pravilno? Kako preveriš pravilnost rešitve naloge?  

Na kaj vse moraš pri reševanju te naloge paziti, da jo boš uspešno rešil/a in dobila vse 

točke? Kako to veš?   V čem se naloge, ki ste jih reševali, med seboj razlikujejo?  

Na osnovi česa se najbolj prepričaš, ali si nalogo pravilno rešila? 
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PRILOGA 9: INTERVJU ZA UČITELJE PRED IN PO VPELJAVO 

MODELA 

Vprašanja za intervju z učiteljico pred vpeljavo modela 

V intervjuju bi se z vami rada pogovorila o dogodkih in dejanjih pri urah matematike, ki 

so povezana z vašim poučevanjem in učenčevim poznavanjem lastnega matematičnega 

znanja in tega kdaj matematiko dobro znajo.  

Vsak učenec na nek način pri pouku ugotovi, kaj zna in kako dobro.   

1. Kaj menite, kako vaši učenci nasploh vedo, kaj bo treba po uri matematike znati? 

Katera vaša (učiteljeva) dejanja pri pouku mislite, da jim pri tem najbolj pomagajo?  

EKSPLICIRANJE UČNIH CILJEV 

a) pri obravnavi snovi 

b) pri utrjevanju 

2. Danes ste obravnavali______________________. Kaj naj bi učenci po obravnavi 

današnje snovi znali? Kaj menite, kako so učenci po današnji obravnave snovi vedeli, 

kaj bo treba znati? Katera vaša dejanja pri pouku mislite, da so jim pomagala pri 

razvijanju slike o potrebnem znanju iz obravnavane vsebine oz. kako ste jim to 

sporočili? 

3. Ali obstajajo med učenci glede tega razlike?  

4. Po obravnavi ste snov še utrjevali. Kako so po vašem mnenju učenci pri utrjevanju 

ugotovili, kaj vse je potrebno znati pri tej snovi. Kaj ste sami načrtovali, da naj bi 

učenci znali, utrdili?  

Kako učenci pri vaših urah preverijo, ali so naloge pravilno rešili? Kateri načini se 

vam zdijo najbolj učinkoviti za uspešno učenje učencev? Zakaj? 

5. Kaj menite, kako vaši učenci nasploh vedo, kako dobro znajo matematiko?  

6. Katera vaša dejanja pri pouku mislite, da jim pri tem najbolj pomagajo? Kaj sami 

ponavadi naredijo za to, da ugotovijo, kako dobro znajo?  

7. Danes ste pri uri obravnavali…..Ali so učenci pri uri imeli možnost ugotoviti, kako 

dobro znajo/razumejo obravnavano učno snov? Kako? Kaj ste vi naredili pri uri, da jim je 

pri tem najbolj pomagalo in kaj so naredili učenci?  Ali obstajajo med učenci glede tega 

razlike?  

8. Samoocenjevanje matematičnega znanja razumemo kot učenčevo poznavanje tega, kaj 

naj bi po obravnavi, utrjevanju učne snovi znali in ocena tega, kako dobro to znajo (torej, 

ali popolnoma vse razumejo, ali le delno, ali nič).  

Ali izvajate pri pouku kakšne dejavnosti, ki jim pomagajo izboljšati to samooceno?  

Katere so te dejavnosti? Kako učinkovite so pri posameznih učencih?  
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9. V nadaljevanju vam bom posredovala nekaj tehnik samoocenjevanja. Prosim, če 

ocenite (presodite), ali se vam zdijo uporabne za vaš pouk matematike.  

NAČIN 

SAMOOCENJEVANJA 

Ocena uporabnosti utemeljitev izkušnje utemeljitev 

Ocenjevalne rubrike, 

čekliste 

Zelo/srednje/manj/ne 

vem 

 Sem/nisem  

Seznam vprašanj, ki 

učence vodi skozi 

nalogo za samooceno 

Zelo/srednje/manj/ne 

vem 

   

izdelovanje mape 

učenčevih 

izdelkov/portfolija 

Zelo/srednje/manj/ne 

vem 

   

Samopregledovanje 

izdelkov (učni listi) 

Zelo/srednje/manj/ne 

vem 

   

Učenčevo 

opredeljevanje svojih 

močnih in šibkih znanj 

obravnavane vsebine 

Zelo/srednje/manj/ne 

vem 

   

Samoocena stopnje 

razumevanja med 

obravnavo snovi, pri 

utrjevanju (semaforji, 

kartice za označitev 

stopnje razumevanja) 

Zelo/srednje/manj/ne 

vem 
   

 

npr.  Ali učencem daste kdaj ocenjevalne rubrike ali čekliste? Zakaj? Ali učenci pri vas 

oblikujejo portfolijo/mapo izdelkov? Če da, so kakšne dejavnosti v povezavi z izdelavo te 

mape vezane na učenčevo samoocenjevanje? 

10. Kateri DEJAVNIKI pouka se vam zdijo pomembni za kakovosten pouk matematike?  

11. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju učenčevo samoocenjevanje pri kakovostnem 

pouku matematike? 
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Vprašanja za intervju z učiteljico po vpeljavi modela 

1. Kako ste osebno doživljali model, ki  ste ga vključili v svoje poučevanje (na začetku 

uvajanja, nekje na sredini-po približno polovici izvedenih ur in na koncu)? 

Kako ste model doživljali kot učiteljica (kot del vašega profesionalnega razvoja)? (na 

začetku uvajanja, nekje na sredini-po približno polovici izvedenih ur in na koncu)?  

2. V kolikšni meri je model vplival na vaš profesionalni razvoj? (zelo, srednje, manj) 

Prosim, pojasnite. 

3. Kakšni so bili odzivi učencev skozi ta čas? Katere elemente modela ste lažje vključili  

v vaš pouk, katere težje? Utemeljite, prosim (kaj je vplivalo na to, da ste določen 

element lažje vpeljali v pouk in kaj je po vaši presoji vplivalo oteževalno)  

4. Boste katere od njih ohranili v svojem poučevanju? Če, da, katere in zakaj da/ne. 

5. Kako je izvedeni model vplival na učence (izpostavite pozitivne kot tudi negativne 

učinke)? Navedite jih in utemeljite. So med učenci pri tem bile razlike? Če da, 

kakšne.  

6. Kje se vam zdi, da so učenci naredili največji napredek, kje pa se vam zdi, da ni bilo 

večjega učinka ? Zakaj? 

7. Kako bi izvedeni model spremenili, razširili? So se vam porodile kakšne nove ideje 

ob izvajanju tega modela? 

8. Kako učinkovit je model  po vaši presoji iz vidika (+ utemeljitev zakaj): 

- ekspliciranja učnih ciljev učencem (zelo – srednje – manj) 

- učenčevega poznavanja ključnih znanj za obravnavano snov 

- napredovanja učenca v usposobljenosti za samopreverjanje rešitev nalog  

- motivacije učencev za učenje 

- napredovanja učenca v znanju 

- napredovanja učenca v usposobljenosti za samooceno znanja (kako dobro snov 

zna/razume) 

Za posamezen vidik: Ali so po vašem mnenju razlike v učinku modela za različne 

skupine učencev? Če da, kakšne? 
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PRILOGA 10: Vprašalnik za učiteljico pred/po vpeljavo modela 

Navedite 3-4 najpomembnejše stvari, ki jih bodo morali učenci po obravnavi v današnji uri 

znati.  

V kolikor se pri uri utrjevanja kateri cilj razlikuje od ure obravnave snovi, ga prosim navedite. 

Za vsako nalogo, pri kateri smo ugotavljali kakovost prepoznavanja kriterijev: 

Če bi bila naloga (npr. 3. naloga) vredna  4 točke, kako bi nalogo točkovali? (Na kaj 

morajo učenci pri nalogi paziti, da dobijo vse točke?) 

TOČKOVALNIK:  

1t:___________________________________________________________________ 

1t:___________________________________________________________________ 

1t:___________________________________________________________________ 

1t:___________________________________________________________________ 
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  PRILOGA 11: Opazovalni list in analiza opazovalnega lista 

SPLOŠNO O UČNI URI:  

Zap.št.opazovane ure:  Učiteljica: Razred: Učna enota: Št. učencev: 

 

UVAJANJE 

PONOVITEV predhodne ure/predznanja :   DA                         NE                Način 

ponovitve predznanja:  

              Frontalni pogovor              Pregled DN            Pogovor v paru 

              Reševanje nalog                              Drugo:________________________ 

Učiteljica učencem pove, kaj se bodo to uro učili (napoved ciljev):  

DA                NE  

Primeri, kako pove/sporoči CILJE učne ure: 

  

Učiteljica učencem pove, kako lahko znanje nove učne vsebine uporabijo (zakaj je pomembno).                 NE          DA 

PRIMERI: 

OBRAVNAVA SNOVI 

NAČIN POVEZOVANJA snovi (kaj o tem že veste, da nam pomaga....PRIMERI:                                                                                                                 Beleženje pogostosti 

 

Ali učiteljica med poukom učencem eksplicira učne cilje?  

                                                                       Beleženje pogostosti 

KAKO eksplicira učne cilje ? 

    učiteljica učencem pove, kaj morajo/bodo morali znati 

    napiše naslove, podnaslove 

    naredi povzetek na koncu učne ure 

    postavlja vprašanja (PRIMERI): 

  

    v nalogah (PRIMERI): 

Ali učiteljica med poukom učencem poudarja ključna znanja za doseganje 

posameznega učnega cilja? 

  

 KAKO poudarja ključna znanja za posamezen cilj? 

             ob razlagi snovi (PRIMERI): 

             ob nalogah (PRIMERI):  
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BELEŽENJE POGOSTOSTI ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ KONKRETNI PRIMERI VPRAŠANJ IN ODGOVOROV 

SPODBUJANJE SAMOPREVERJANJA RAZUMEVANJA  

Ali sem/si dobro razumel-a, kaj je......(POJMI)                               

OBRAVNAVA SNOVI                             UTRJEVANJE 

  

Ali sem/si dobro razumel-a, kako se.....(POSTOPKI)                  

OBRAVNAVA SNOVI                             UTRJEVANJE 

 

 

  

Kako vem/veš, da znam/znaš (razumem/razumeš)?                        

OBRAVNAVA SNOVI                             UTRJEVANJE 

 

 

  

POUDARJANJE KLJUČNIH ZNANJ ZA RAZUMEVANJE 

POJMOV 

Kaj moramo znati, da razumemo.....?                                                      

OBRAVNAVA SNOVI                            UTRJEVANJE 

 

 

  

POUDARJANJE KLJUČNIH ZNANJ PRI NALOGI 

Kaj moramo znati, da lahko rešimo nalogo?  

Katero znanje moram pri nalogi pokazati?   

Kaj naloga od mene zahteva?                                                                                                     

Na kaj moraš biti pri reševanju naloge pozoren? 

 

OBRAVNAVA SNOVI                             UTRJEVANJE 

 

 

  

Ali je nalogo rešena pravilno? Ali je odgovor pravilen?                  

OBRAVNAVA SNOVI                             UTRJEVANJE 

 

  

SPODBUJANJE SAMOPREVERJANJA REŠITEV NALOG 

Kako lahko preverim pravilnost naloge ?  

Kako vem, ali je naloga rešena pravilno?     

Kako sam pri sebi preverim, ali je naloga rešena pravilno? 

OBRAVNAVA SNOVI                           UTRJEVANJE 
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PRILOGA 12:  Analiza opazovalnega lista spremljanja poučevanja uporabe modela za razvijanje mehanizmov 

samoocenjevanja 
ANALIZA OPAZOVALNIH LISTOV 

Element modela razvijanja mehanizmov samoocenjevanja Primeri odgovorov 

Ekspliciranje učnih ciljev Učiteljica pove/sporoči učne cilje Danes se bomo naučili, kateri liki so osno somerni. 

Danes si bomo pogledali, kdaj so liki osno in središčno somerni. Druga stvar, ki se jo bomo naučili je, kdaj je 

množica točk središčno somerna. Drugo kar smo rekli, da se bomo danes naučili, je središčna somernost. 

Dajmo napisati definicijo. 

Ponovili bomo dvojici kotov – sovršna kota. Druga stvar, ki jo bomo danes ponovili, sta sokota. 

Danes bomo spoznali še eno simetralo – simetralo kota. Naučili se bomo, kaj je simetrala kota, njene lastnosti 

in kako jo načrtamo in označimo. Naučili se bomo tud,  kako s pomočjo simetrale kota načrtamo kot. 

Prva stvar, ki se jo bomo naučili, so lastnosti simetrale kota. Druga stvar, ki jo bomo danes povedali, je 

načrtovanje simetrale kota. 

Danes se bomo pogovarjali o likih, ki smo jih lani omenili – o trikotnikih. Trikotnik bomo opisali in povedali, 

kakšne vrste trikotnikov poznamo. 

Prva stvar, ki jo bomo naredili, je da bomo povedali lastnosti trikotnika. Druga stvar, ki se jo bomo naučili, so 

vrste trikotnikov.Sedaj smo spoznali lastnosti trikotnikov. 

Danes bomo utrdili vse, kar smo se do sedaj naučili o trikotnikih. 

Naučili se bomo zrcaliti čez točko. Čez točko lahko zrcalimo točko, premico, lik… Spoznali bomo še lastnosti 

zrcaljenja čez točko.   

V današnji uri se bomo naučili narisati simetralo kotov, oznako in lastnosti, ki so pomembne pri simetrali kotov. 

Danes se bomo naučili, kaj sta sokota in sovršna kota ter spoznali izraza suplementarni in komplementarni kot. 

Danes bomo začeli z naslednjim poglavjem. Napišite si nov naslov Trikotniki. Naučili se bomo kaj sploh so 

trikotniki, kakšne so lastnosti trikotnikov, razdelili jih bomo glede na kote in stranice. 

Naučili se bomo, koliko simetrijskih osi lahko narišemo v trikotnikih. 

Spoznali bomo, kaj je simetrala daljice, katere so njene lastnosti. Znati boste morali lastnosti simetrale daljice. 

Druga stvar, ki jo boste morali znati je, kako pravilno načrtati simetralo daljice.  

Učiteljica napiše 

naslove/podnaslove 

Središčna somernost. 

Simetrala kota. 

Trikotnik. 

Delitev trikotnikov. 

Osno somerni liki. 

Delitev trikotnikov glede na kote. 

Zrcaljenje čez točko. Lastnosti zrcaljenja čez točko. 
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Učiteljica naredi povzetek na 

koncu učne ure 

Danes smo se naučili, kaj je središčna somernost, kateri liki so središčno somerni in kateri ne, kako določimo 

središčno somernost likom. 

Kaj smo se danes naučili? Naučili smo se zrcaliti točko čez točko. Kaj še? Zrcaliti lik, premico čez točko. 

Kaj sem se danes naučila?  

Kaj sem se danes naučil/-a? (Vprašanje na listu, ki ga dobi vsak učenec in nanj odgovori.)  

Kaj vse smo se danes o trikotnikih naučili? 

Učiteljica zastavlja vprašanja Kaj je središčna somernost? 

Kako zrcalimo lik čez točko? 

Zakaj ta lik ni središčno someren? 

Ali sta lika osno ali središčno somerna? 

Kako narišemo sokota? 

Še enkrat povejmo, kakšen lik je trikotnik. 

Kakšne so lastnosti simetrale kota? 

Bi znali prepoznati na sliki sokota? 

Bi znali sami narisati sokota? 

Kdaj sta kota suplementarna?  

Kdaj sta kota komplementarna?  

Kako bomo razdelili trikotnik? Glede na stranice in kote.  

Koliko somernic ima krog, kvadrat? 

Kaj pa lahko še prezrcalimo čez točko? Premico. 

Kako zrcalimo čez točko? 

Ali bi znali našteti lastnosti simetrale daljice? 

Ali vemo, kaj je simetrala daljice, kakšne so njene lastnosti? 

V nalogah Nariši središčno someren lik. 

Lik boste prezrcalili čez premico. 

Nariši iztegnjeni kot in mu nariši simetralo. 

Načrtaj simetralo naslednjim daljicam..... 

Danim likom nariši vse somernice. 

Zrcali premico čez točko. 

Katere naloge v učbeniku so take, kjer v navodilu ne piše, naj načrtamo simetralo kota, ampak uporabimo njene 

lastnosti? 

Načrtaj kot 30°. 

Povezovanje znanj Danes se bomo učili o simetrali kota. Kasneje nam bo to pomagalo pri načrtovanju kotov. 

To kar že vemo o simetrali daljice nam bo pomagalo pri simetrali kota. 
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 Kaj o trikotnikih že vemo?  Kako označimo oglišča trikotnika? Kdaj je trikotnik pozitivno orientiran? 

Pove, da je zrcaljenje čez točko zelo podobno zrcaljenju čez premico, zato zelo podrobno (ustno) ponovijo 

zrcaljenje čez premico. 

Povežimo z včerajšnjo snovjo. Ko smo risali simetralo daljice, koliko smo morali odpreti šestilo?Ali je današnja 

snov podobna včerajšnji snovi? (simetrala daljice) 

Danes bomo ponovili, kar ste se učili že v 6. razredu in sicer, kaj je sokot in kaj sovršni kot. Ponovimo še 

poimenovanja za različne kote, ki jih morate poznati in ste se jih tudi že učili v 6. razredu, da bomo lahko prišli 

do pojma sokota in sovršnega kota.  

Ali bi bil kvadrat osno someren lik? Kaj že veš o simetričnosti?  

Kaj že vemo o vrstah kotov, da bi lahko poimenovali trikotnike? 

To (načrtovanje kotov z ravnilom in šestilom) bomo potrebovali še pri načrtovanju trikotnikov nekoliko kasneje. 

Kaj že veste, da nam pomaga iz kota 180° dobiti kot 90°, kaj naj naredim? 

Ali pri zrcaljenju čez točko veljajo enake lastnosti kot pri zrcaljenju čez premico? 

Pri nalogi zrcaljenje kota čez točko: spomnimo se, kako smo zrcalili kot čez premico. 

Znamo konstruirati določene kote in potem s seštevanjem in odštevanjem lahko dobimo še druge kote. 

Poudarjanje ključnih znanj za 

doseganje posameznega cilja 

 

Primeri pri obravnavi Zapišejo postopek načrtovanja simetrale kota. 

Vedeti moramo, da je vsaka točka na simetrali enako oddaljena od krakov kota. 

Kako vemo, da je trikotnik enakokrak?Na kaj moramo biti pozorni? 

Pri opredelitvi, opisu trikotnika, je pomembno, da označimo oglišča; nasproti oglišča A je stranica a; označimo 

kote. 

Zapišejo potek risanja simetrale kota v zvezek. Učenci povzemajo korake risanja simetrale kota (razložijo s 

svojimi besedami, vsak pove en del). 

Rišejo simetralo kota na tablo, učiteljica razlaga potek, nato učenci zapišejo po nareku korake v zvezek. Še 

enkrat različni učenci ustno ponovijo korake, kako narišemo simetralo kota in na kaj moramo biti pri tem 

pozorni. 

Zapičimo šestilo v točko P in narišemo krožnico s polmerom 2 cm. Pazite na oznake.  

Narišejo skico in zapišejo lastnosti sokota in sovršna kota. Ko zapišejo definicijo v zvezek, učenka našteje še 

enkrat lastnosti, ki veljajo za sokota. 

Kaj moram označiti, ko narišem trikotnik?Kako označimo notranje kote? 

S kakšnimi črkami označujemo stranice? Kakšen je dogovor glede oznak stranic? Katera je a, b c?  

Znati boste morali narisati trikotnik in ga opisati, našteti oglišča, stranice, notranje in zunanje kote, vse oznake 

poznati in mi znati povedati, kaj trikotnik sploh je.  

Pri delitvi glede na kote, morami biti pozorni na velikost kotov. Kakšni so koti v tem trikotniku? Ostri. Ta 

trikotnik imenujemo ostrokotni. Zakaj je trikotnik ostrokotni? 

Kaj je značilno za pravokotni trikotnik?Na kaj moram biti pozorni? Koliko meri pravi kot? Kakšni so notranji 
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koti v topokotnem trikotniku? Kakšen je enakokraki trikotnik? 

Kakšna zakonitost velja pri zrcaljenju točke čez točko?Kaj je z vzporednostjo pri zrcaljenju čez točko? 

Kako prezrcalim premico čez točko? Na kaj moram biti pozoren? 

Obvezno označi simetralo s in pravi kot.  

Os zrcaljenja imenujemo somernica.  

Primeri pri reševanju nalog Na kaj moramo biti pri nalogi pozorni, da pravilno zrcalimo lik čez točko? 

Na kaj moram biti pozorni pri risanju sokotov? 

Preverila si stranice in oglišča. Kaj pa še moramo pogledati? 

Vedno je na koncu simbolni zapis (zrcaljenje čez točko). 

Pri zrcaljenju premice čez točko vedno izberemo dve točki in ju zrcalimo.  

Paziti moramo, da pri simbolnem zapisu uporabimo puščico za zapis zrcaljenja. 

Ko seštevamo kota, narišemo loke in prenesemo velikosti. Pomembno je, da po končani nalogi napišemo 

povzetek postopka risanja. 

Zastavljanje predvidenih vprašanj v modelu  

Vprašanja za spodbujanje 

samopreverjanja 

razumevanja 

Ali sem/si dobro razumel-a, kaj 

je......(POJMI) 

 

Si razumel,  kaj je simetrala kota? 

Poglejmo, ali smo razumeli, kaj je sovršen kot, sokot– rešujejo naloge v učbeniku. 

Ali razumemo, kaj je simetrala? 

Ali razumemo, kaj je trikotnik? Lik, geometrijski lik, ima tri kote… 

Ali sem dobro razumela, kaj je sovršni kot? 

Ali sem dobro razumela, kaj je somernica? 

Ali je jasno, kaj je osno someren lik? 

Ali ste dobro razumeli, kdaj je lik središčno someren? 

Ali sem/si dobro razumel-a, kako 

se.....(POSTOPKI) 

Ali razumete, kako točko (daljico, premico…) zrcalimo čez premico? 

Ali razumete, kako narišemo simetralo kota? 

Ali sem dobro razumela, kako se nariše kot 60°? 

Ali ste dobro razumeli načrtovanje kotov z ravnilom in šestilom? 

Kako vem/veš, da znam/znaš 

(razumem/razumeš)? 

Kako veš, da si razumel, kaj je simetrala kota? Bi znal povedati, kaj simetrala kota je? Bi jo znal narisati? 

Kako vemo, da nam je učenka pravilno razložila?Je uporabila pravilne izraze? Bi po njeni razlagi znali narisati 

sokot? 

Kako vemo, da so sošolci prav razložili? Preko lastnosti. 

Kako veš, da je to pravokotni trikotnik? Kako veš, da je ta trikotnik raznostraničen? Katere lastnosti morajo 

veljati? 

Kako veš, da znaš prezrcaliti premico? Bi znal pokazati na primeru? Bi znal sošolcu razložiti postopek 

zrcaljenja? 

Kako veš, kdaj sta daljici skladni? Bi prepoznal skladni daljici?Bi znal dani daljici narisati skladno daljico? 
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Kako veš, da razumeš, kako narišemo simetralo? 

Kako veš, da je pravilno povedala? 

Kako veš, da je sošolec razložil pravilno, kaj je simetrala kota? 

Da bom preverila, ali ste dobro razumeli, kdaj je lik središčno someren, bo vsak izmed vas v svoj zvezek narisal 

en središčno someren lik. 

Kako vemo, da je trikotnik pozitivno orientiran? Kaj moramo preveriti? 

Kako vemo, da znamo zrcaliti čez točko? 

Kako veš, da je trikotnik raznostranični? Vse dolžine stranic so različne. 

Kako veš, da je trikotnik topokotni? – ker je α topi kot 

Kako veš, da je trikotnik topokotni? Vidiš. Zakaj, kako vidiš? En kot je topi. 

Vprašanja za poudarjanje ključnih znanj  

Poudarjanje ključnih znanj za 

razumevanje pojmov 

Kaj moramo znati, da 

razumemo.....? 

Kaj moramo znati, da razumemo, kaj je simetrala? 

Kaj moram vedeti, da lahko povem, ali je trikotnik pravokoten, ostrokoten, topokoten? Velikosti kotov. 

Kaj vse morate znati pri opisu trikotnika? 

Kako bi sošolcu razložil, kako razdelimo trikotnike, če smo pozorni na kote? 

Kaj moram znati, da znam poimenovati trikotnike? Najprej delitev, nato pa izmerim in preverim. 

Kaj moram vedeti, da lahko trikotnike delim glede na kote?   

Poudarjanje ključnih znanj 

pri nalogi 

 

Kaj moramo znati, da lahko 

rešimo nalogo?  

Katero znanje moram pri nalogi 

pokazati?  

Kaj naloga od mene zahteva? 

Na kaj moraš biti pri reševanju 

naloge pozoren? 

Kdo zna povedati, kaj moramo narediti pri tej nalogi? 

Kako poiščemo sovršni kot? Na kraku označimo točko A in jo prezrcalimo. 

Kako si se lotil naslednje naloge (β=16° - velikost sokota)? Kaj bi moral najprej narisati? 

Kako bomo izmerili razdaljo?Geotrikotnik postavimo pravokotno na krak in skozi točko T. 

Katera znanja smo morali uporabiti, da smo lahko narisali kote s šestilom? 

Kaj moramo znati, da rešimo 1a nalogo? 

Kaj moramo vedeti, da lahko rešimo nalogo? 

Katero znanje moramo uporabiti, da lahko rešimo nalogo? 

Kaj smo mogli znati, da smo vedeli, da je trikotnik ostrokotni ali topokotni? 

Razmisli, kaj moraš znati, da rešiš nalogo. 

Si že razmislil, katera znanja moraš uporabiti pri nalogi, da jo lahko rešiš? 

Kaj moramo vedeti, da rešimo 4. nalogo? Če hočemo nalogo rešiti, moramo poznati vrste trikotnikov glede na 

kote. 

Kaj moram znati, da vem, kako rešiti nalogo? Narisati pravokotnico, označiti nožišče, odmeriti dolžino.  

Kaj moram znati, da lahko preverimo sošolcu, ali je pravilno rešil? Potek načrtovanja, oznako. 

Kaj ta naloga od tebe zahteva? 

Kaj moramo poznati, da lahko rešimo nalogo? 

Kaj moramo znati, da lahko narišemo simetralo daljice (kota)? 
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Kaj moraš znati, da lahko narišeš trikotnik?  

Kaj moramo znati, da lahko prezrcalimo točko čez premico? 

Kaj moramo znati, da lahko prezrcalimo točko čez točko? 

Kaj moraš znati, da narišeš simetralo narisanim daljicam? 

Kaj naloga 62 od mene zahteva? 

Kaj si zanimivega ugotovila, na kaj moraš biti pozorna? 

Kaj moram znati, da lahko narišem somernico pravokotniku? 

Na kaj si bil pozoren, ko si risal somernice? 

Kako zrcalimo čez točko, kaj moramo narediti? 

Kaj smo torej uporabili? Lasttnost zrcaljenja. Kaj moramo torej najti? Središče zrcaljenja. 

Katera znanja potrebujem, da lahko rešim nalogo (premislek ob vsaki nalogi pri individualnem reševanju UL)? 

Kaj velja pri zrcaljenju čez premico, katere lastnosti moramo poznati, da lahko zrcalimo čez premico? 

Ali je Marko pravilno označil? 

Kaj vse moramo pri nalogi preveriti? 

Kaj moramo znati, da pravilno zrcalimo premico čez točko? 

Vprašanja za spodbujanje samopreverjanje rešitev nalog  

Preverjanje pravilnosti 

naloge/odgovora na vprašanje 

Ali je nalogo rešena pravilno? Ali 

je odgovor pravilen? 

Ali je lik osno ali središčno someren? 

Ali je odgovor res pravilen (β=120°)? 

Ali je pravilno povedala? 

Ali se ti zdi, da si nalogo prav rešila?  

Ali sem pravilno narisal simetralo daljice? 

Ali sem pravilno napisala zapis zrcaljenja s simboli? 

Ali je ta lik res osno someren? Kaj ostali menite? 

Ali je Marko pravilno označil? 

Ali smo vse pravilno zapisali? 

Spodbujanje samopreverjanja 

pravilnosti reševanja nalog 

Kako lahko preverim pravilnost 

naloge ?  

Kako vem, ali je naloga rešena 

pravilno?     

Kako sam pri sebi preverim, ali je 

naloga rešena pravilno? 

S čim preverimo, katera točka je središčno somerna? S premicami. 

Kako veš, da rdeča premica ni/je simetrala lika in zakaj? 

Kak bi preverili, da z zrcaljenjem dobimo skladen kot? S šestilom. Bi lahko to lažje naredili? Z geotrikotnikom. 

Kaj bomo preverili s tem, ko bomo izmerili kota? Če sta enako velika. 

Kako preverimo, da sta kota enako velika? 

Kako preverim, da je odgovor pravilen? Izračunam, izmerim. 

Ko rešiš nalogo, ki ti jo je dal sošolec, tudi preveriš, ali je pravilno rešena in sošolca vprašaš, kako ve, da je 

pravilno rešena. 

Kako veš da si pravilno narisal kot? 

Vprašajta se, kako ve, da je pravilno narisal? 
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Kako bi vedeli, da smo pravilno narisali simetralo kota? Bi lahko to z geotrikotnikom preverili? Kaj bi izmerili? 

Velikost kotov. 

Kako bi preveril, če je na drugi sliki narisana simetrala kota? Bi kdo znal to preveriti? 

Kako bi preverili ali smo pravilno narisali simetralo kota? Izmerimo velikost kota ali razdaljo točke do krakov. 

V paru si poglejta sliko, če je pravilno narisana in sošolca vprašaj, če je res pravilno in zakaj. 

Kako veš, da so stranice pravilno označene? Stranica c je nasproti oglišča C. 

Kako veš / kje opaziš, da stranice niso pravilno označene? 

Kako si to preveril? Seštel dve najkrajši stranici. 

Kako si preverila, da je trikotnik raznostranični? – izmerila dolžine stranic 

Kako bi preverili, da je trikotnik enakokraki? Izmerimo. kateri dve stranici? 

Kako bi preverili, da je trikotnik enakostranični? Izmerimo dolžine stranic. 

Kako bi preverili? Sešteli / odšteli kot sokota. 

Kako preverimo, če simetrala razpolavlja daljico? 

Kako vemo, da je zrcalna slika pravilno narisana? Izmerimo razdalje z geotrikotnikom, preverimo pravokotnost, 

oznake. 

Kako veš, da je prav narisano?  

Kako si sama sebe preverila, da si nalogo rešila pravilno? Preverila sem potek, ki smo ga zapisali pri pouku in 

potem še v rešitve. Kako bi še lahko? izmerila bi razdalji in bi morali biti enaki. 

Kako se lahko preverimo, ali smo simetralo prav narisali? Simetrala razpolovi daljico oziroma kot. Kaj lahko 

izmerimo? Razdalji. 

Kako veš, da je naloga rešena pravilno? Preverim, ali simetrala daljico razpolavlja, tako da izmerim dolžine, 

preverim če se daljica in simetrala sekata pod pravimo kotom.  

Kako preverim, da je trikotnik res ostrokoten? 

Ali ima raznostranični trikotnik kakšno simetralo? Kako bi preveril? 

Kako lahko preverim, da sta kota enaka? 

Kako bi preverila, da raznostraničen trikotnik nima simetrale? 

Kako veš, da si pravilno prezrcalil trikotnik čez točko? 

Kako sam pri sebi preverim, ali je naloga pravilno rešena (za vsako nalogo na UL)? 

Kako bi preveril, če je Eva pravilno prezrcalila točko A? 

Kako vemo, da je simbolni zapis pri nalogi 3 pravilen? 

Kako bi preverila, če je pravilno prezrcalila kot? 

Kako bi preverila, če smo pravilno načrtali vsoto kotov? 
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PRILOGA 13: Povprečno število zastavljanja posameznih vprašanj po modelu pri opazovanih urah 

Vprašanje Učiteljica N (št. 

opazovalnih 

listov) N M SD Min Max 

Ali sem dobro razumel, 

kaj je...? 

A 7 3 0,429 0,787 0 2 

B 6 2 0,333 0,516 0 1 

C 8 10 1,250 0,886 0 2 

D 8 3 0,375 0,518 0 1 

E 6 6 1,000 1,095 0 3 

F 7 5 0,714 0,756 0 2 

G 7 9 1,286 1,890 0 5 

Skupaj 49 38 0,776 1,026 0 5 

Ali sem dobro razumel, 

kako se....? 

A 7 3 0,429 0,787 0 2 

B 6 2 0,333 0,516 0 1 

C 8 16 2,000 2,449 0 7 

D 8 2 0,250 0,707 0 2 

E 6 3 0,500 0,837 0 2 

F 7 7 1,000 0,816 0 2 

G 7 10 1,429 1,813 0 4 

Skupaj 49 43 0,878 1,424 0 7 

Kako vem/veš, da 

znam/znaš...? 

A 7 6 0,857 1,069 0 3 

B 6 7 1,167 0,408 1 2 

C 8 9 1,125 1,553 0 4 

D 8 1 0,125 0,354 0 1 

E 6 4 0,667 0,516 0 1 

F 7 6 0,857 0,690 0 2 

G 7 11 1,571 1,813 0 5 

Skupaj 49 44 0,898 1,104 0 5 

Kaj moramo znati, da 

razumemo...? 

A 7 8 1,143 1,676 0 4 

B 6 15 2,500 2,881 0 8 

C 8 23 2,875 2,357 0 7 

D 8 29 3,625 2,264 0 7 

E 6 7 1,167 1,602 0 4 

F 7 16 2,286 0,951 1 4 

G 7 15 2,143 1,464 1 4 

Skupaj 49 113 2,306 2,033 0 8 

Poudarjanje ključnih 

znanj pri nalogi 

A 7 27 3,857 3,388 0 10 

B 6 24 4,000 2,098 2 7 

C 8 42 5,250 3,012 1 10 

D 8 24 3,000 2,390 1 8 

E 6 20 3,333 0,516 3 4 

F 7 16 2,286 1,113 1 4 

G 7 38 5,429 2,370 3 10 

Skupaj 49 191 3,898 2,477 0 10 

Ali je naloga rešena 

pravilno? Ali je odgovor 

pravilen? 

A 7 18 2,571 2,637 0 8 

B 6 10 1,667 1,211 0 3 

C 8 14 1,750 1,982 0 5 

D 8 10 1,250 1,282 0 4 

E 6 17 2,833 2,639 1 8 

F 7 3 0,429 0,535 0 1 

G 7 16 2,286 1,799 0 5 

Skupaj 49 88 1,796 1,893 0 8 

Spodbujanje 

samopreverjanja rešitev 

nalog 

A 7 39 5,571 2,225 3 8 

B 6 9 1,500 0,837 1 3 

C 8 27 3,375 1,847 0 6 

D 8 35 4,375 2,134 2 8 

E 6 15 2,500 2,950 0 8 
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F 7 19 2,714 0,756 2 4 

G 7 31 4,429 1,512 3 7 

Skupaj 49 175 3,571 2,170 0 8 

 

PRILOGA 14:  Povprečno število zastavljanja posameznih vprašanj po modelu pri opazovanih urah 

skozi čas izvajanja modela 

Vprašanje Opazovalni 

list 

N (št. 

opazovalnih 

listov) N M SD Min Max 

Ali sem dobro razumel, 

kaj je...? 

1 7 4 0,571 1,134 0 3 

2 7 10 1,429 1,813 0 5 

3 7 6 0,857 0,900 0 2 

4 7 6 0,857 0,690 0 2 

5 7 4 0,571 0,535 0 1 

6 7 4 0,571 0,787 0 2 

7 5 2 0,400 0,894 0 2 

8 2 2 1,000 1,414 0 2 

Skupaj 49 38 0,776 1,026 0 5 

Ali sem dobro razumel, 

kako se....? 

1 7 9 1,286 1,496 0 4 

2 7 14 2,000 2,582 0 7 

3 7 7 1,000 1,528 0 4 

4 7 5 0,714 0,951 0 2 

5 7 4 0,571 0,787 0 2 

6 7 0 0,000 0,000 0 0 

7 5 4 0,800 0,837 0 2 

8 2 0 0,000 0,000 0 0 

Skupaj 49 43 0,878 1,424 0 7 

Kako vem/veš, da 

znam/znaš...? 

1 7 11 1,571 1,902 0 5 

2 7 8 1,143 1,069 0 3 

3 7 5 0,714 0,488 0 1 

4 7 4 0,571 0,787 0 2 

5 7 9 1,286 1,380 0 4 

6 7 4 0,571 0,535 0 1 

7 5 3 0,600 0,894 0 2 

8 2 0 0,000 0,000 0 0 

Skupaj 49 44 0,898 1,104 0 5 

Kaj moramo znati, da 

razumemo...? 

1 7 18 2,571 1,988 0 6 

2 7 19 2,714 2,690 0 7 

3 7 13 1,857 1,345 0 4 

4 7 13 1,857 1,952 0 5 

5 7 13 1,857 1,574 0 4 

6 7 14 2,000 2,887 0 8 

7 5 13 2,600 0,894 1 3 

8 2 10 5,000 2,828 3 7 

Skupaj 49 113 2,306 2,033 0 8 

Poudarjanje ključnih 

znanj pri nalogi 

1 7 30 4,286 1,496 2 7 

2 7 27 3,857 2,911 1 10 

3 7 19 2,714 1,496 1 5 

4 7 30 4,286 3,094 1 10 

5 7 24 3,429 2,699 0 7 

6 7 29 4,143 2,410 1 8 

7 5 26 5,200 3,701 1 10 

8 2 6 3,000 1,414 2 4 

Skupaj 49 191 3,898 2,477 0 10 

Ali je naloga rešena 

pravilno? Ali je odgovor 

1 7 15 2,143 1,773 0 5 

2 7 15 2,143 1,215 1 4 
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pravilen? 3 7 13 1,857 1,069 1 3 

4 7 17 2,429 2,936 0 8 

5 7 8 1,143 1,464 0 3 

6 7 9 1,286 1,380 0 4 

7 5 10 2,000 3,464 0 8 

8 2 1 0,500 0,707 0 1 

Skupaj 49 88 1,796 1,893 0 8 

Spodbujanje 

samopreverjanja rešitev 

nalog 

1 7 26 3,714 1,976 1 7 

2 7 32 4,571 2,699 1 8 

3 7 21 3,000 1,000 2 5 

4 7 25 3,571 2,299 1 8 

5 7 23 3,286 1,976 0 6 

6 7 22 3,143 2,854 0 8 

7 5 22 4,400 2,302 2 8 

8 2 4 2,000 2,828 0 4 

Skupaj 7 26 3,571 1,976 1 7 

 

 PRILOGA 15: Vprašalnik za študente po vpeljavi modela 

1. Kako je učiteljica napredovala v uporabi modela od začetka (prva ura uporabe, nekje 

na sredini, na koncu)? Zapišite prosim tudi, od katere ure naprej mislite, da je učiteljica v 

večini elementov usvojila model? Kje vidite razloge za morebitne težave pri vpeljavi 

modela? 

2. Katere elemente modela (ekspliciranje učnih ciljev, poudarjanje ključnih znanj, 

zastavljanje vprašanj-katerih) je učiteljica v večjem deležu (lažje) vpeljevala v pouk in 

katere težje. Svoje ugotovitve utemeljite. Podajte predloge za lažjo/učinkovitejšo vpeljavo 

modela.  

3.  Kakšni so bili po vašem mnenju (na osnovi opazovanja učencev) odzivi učencev skozi 

obdobja vpeljevanja modela (začetek, sredina, proti koncu)? Ste pri njih opazili kakšne 

spremembe, če da, kakšne? 

4.  Kje se vam zdi, da so učenci naredili največji napredek, kje pa se vam zdi, da večjega 

učinka ni bilo (utemeljite z elementi modela) in zakaj. Podajte predloge izboljšav na 

osnovi opazovanja učnih ur. 

5. Kako se vam zdi, da je učiteljica model doživljala (na osnovi opazovanja njenega 

vedenja in izvajanja modela)? V kolikšni meri se je uspela vanj vživeti? (zelo, srednje, 

manj). Utemeljite oceno. 
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 PRILOGA 16: Tehnike samoocenjevanja  (Keeley in Tobey, 2011) 

S kvantitativno osnovo 

Uporaba semaforjev ("Traffic lights") 

Pri tej tehniki učenec z barvo (zelena, rumena, rdeča) sporoči stopnjo razumevanja snovi. 

Zelena barva pomeni, da učenec oceni, da zelo dobro razume snov, rumena, da večino 

snovi razume in rdeča, da snovi ne razume oz. potrebuje dodatno pomoč. Barve so lahko 

na primer na karticah, lončkih ali v obliki okroglih nalepk. Tehniko lahko uporabi učitelj 

tudi pri delu v skupini. Skupina pri tem z barvo lončka označi, kako dobro ji gre reševanje 

nalog. Učitelj pri tej tehniki dobi hitro povratno informacijo od učencev o stopnji 

razumevanja snovi ali uspešnosti reševanja nalog. Vendar pa so samoocene učencev 

lahko subjektivne in nerealne, saj učitelj pri tej tehniki učencev ne poučuje uporabe 

kriterijev in standardov za samooceno znanja.  

Uporaba prstov na dlani ("Thumbs up, thumbs down") 

Tehnika je zelo podobna tehniki semaforjev, le da je sredstvo za sporočanje stopnje 

razumevanja drugačno. Učenec lahko pri tej tehniki uporabi 2-stopenjsko ocenjevalno 

lestvico ("thumbs up, thumbs down"), če s palcem navzgor ponazori, da snov razume in s 

palcem obrnjenim navzdol sporoči, da snovi ne razume. Ocenjevalno lestvico lahko 

razširimo na 3- ali 5-stopenjsko, tako da uporabimo več prstov na dlani. Več prstov kot 

učenec pokaže, bolje razume snov. Pri tem zaprta dlan pomeni, da nič ne razume in 

popolnoma razprta dlan pomeni, da vse razume.  

Seznam matematične terminologije ("Terminology Inventory Probe") 

Učitelji lahko posebej uporabijo tudi tehniko za samooceno poznavanja matematičnih 

terminov. Tehnika se imenuje "Terminology Inventory Probe" (TIP). Učitelj pri tej 

tehniki poda učencu seznam matematičnih pojmov/terminov. Učenec za vsakega izmed 

njih označi, kako dobro ga pozna in razume. Pri samooceni si pomaga s kriterijem, ali 

pozna ime pojma in ali ga zna razložiti.  
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Tehnike samoocenjevanja s kvalitativno samooceno znanja 

Deset-dve ("Ten-two") in Triminutna pavza ("Three-minute pause")  

Tehniko deset-dve je razvila dr. Mary Budd Rowe (Rowe, 1947, v Keeley in Tobey, 

2011). Tehnika se uporablja pri obravnavi učne snovi, predvsem kadar je snov 

zahtevnejša. Učitelj po 10 minutah obravnave, da učencem 2 minuti časa, da hitro 

premislijo, pregledajo zapiske in povzamejo ključne pojme, ki so se jih naučili. V teh 

dveh minutah se s sošolcem ali učiteljem pogovorijo, kaj so se naučili. Tehniko lahko 

kombiniramo s katero izmed tehnik za hitro podajanje samoocene stopnje razumevanja 

(npr. semaforji). Njena prednost je v tem, da učenci pri njej premislijo o ciljih učne ure, 

torej kaj naj bi znali in tudi, kako dobro to znajo. Pri tem kot kriterij lahko uporabijo, ali 

bi znali snov razložiti sošolcu. Učitelj lahko na ta način obravnavo snovi prekine med 

učno uro večkrat. Pri tem mora premisliti, kdaj je čas za prekinitev obravnave in 

refleksijo in tako tudi tehniko modificira z drugimi časovnimi intervali (np. 15 minut 

obravnave, 5 minut refleksije) 

Tudi pri tehniki triminutna pavza učitelj v določenem delu učne ure prekine obravnavo 

snovi, učenci pa imajo nato tri minute časa, da v parih prediskutirajo, ali snov razumejo 

ter odpravijo morebitne nejasnosti. Učitelj lahko pri tem učence spodbudi k refleksiji: 

Povzemi, kaj smo se pravkar naučili. Navedi nekaj, kar je bilo zate novo in nekaj, kar si 

že vedel. Kaj ti je bilo pri obravnavi manj razumljivo?Kako bi odgovoril na vprašanje....? 

Učenčeva ocena doseganja učnih ciljev ("Student evaluation of learning gains") 

Učitelj oblikuje tabelo (Tabela 177), v kateri učenci na 4-stopenjski lestvici ocenijo, kako 

so jim posamezne dejavnosti pri uri pomagale usvojiti cilje učne ure. Ob tem morajo 

učenci tudi reflektirati, kaj so se iz katere dejavnosti pri uri naučili. Učitelj s to tehniko od 

učencev pridobi predvsem povratno informacijo o tem, katere učne izkušnje so učencem 

najbolj pomagale usvojiti učne cilje in na tej osnovi izboljšati svoje poučevanje. Učencu 

pa ta tehnika pomaga predvsem pri reflektiranju lastnega procesa učenja ter samooceni 

doseganja učnih ciljev s pomočjo dejavnosti pri učni uri. 
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Tabela 177. List za tehniko Učenčevo vrednotenje doseganja učnih ciljev ("Student evaluation of learning 

gains", Keeley in Tobey, 2011, str. 178) 

Označi, kako so ti 

posamezne 

dejavnosti pri uri 

pomagale, da si se 

naučil učno snov 

Grafična 

predstavitev 

podatkov.  

Popolnoma 

neuporabno 

Delno uporabno Uporabno Zelo uporabno 

Dejavnost Koliko 

česa? 

    

Dejavnost Razišči, 

kaj se zgodi, če.... 

    

Delo v manjših 

skupinah. 

    

Dejavnost 

Primarjanje 

diagramov. 

    

Postavljanje 

vprašanj v 

razredu. 

    

Računalniška 

animacija. 

    

Dejavnost branja 

grafičnih 

prikazov v 

časopisu. 

    

 

Kaj počneš in zakaj? ("What are you doing and why?") 

S to tehniko učitelj ugotovi, ali učenci vedo, kaj je cilj neke dejavnosti pri pouku in zakaj 

oz. kako jim lahko ta dejavnost pomaga, da se nekaj naučijo. Učitelje tehnika spodbuja, 

da učencem jasno in eksplicitno izrazijo, zakaj neko dejavnost izvajajo (kaj se bodo z njo 

naučili).  

Najpomembnejše, kar sem se naučil ("POMS: Point of most significance") 

Enostavna in hitra tehnika, pri kateri mora učenec na koncu učne ure premisliti, katere so 

najpomembnejše stvari, ki se jih je pri učni uri naučil. S to tehniko učenec ozavešče cilje 

učne ure, učitelj pa dobi povratno informacijo o tem, kateri učni cilji so bili pri uri 

premalo poudarjeni.  
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Nejasna točka ("Muddiest point") 

Enostavna in hitra tehnika, pri kateri učenci v nekaj minutah razmislijo in napišejo, kaj 

jim je bilo pri obravnavani snovi najtežje oz. kaj jim ni bilo razumljivo. Tehnika vključuje 

tako prepoznavanje ciljev učne ure kot samooceno njihovega doseganja. 

2-minutni test ("Two-minute paper") 

Tehnika 2-minutni test omogoča učitelju hiter in enostaven način, da pridobi od učencev 

povratno informacijo o razumevanju snovi ob koncu učne ure, lahko pa tudi ob zaključku 

neke dejavnosti. Učitelj poda učencem vprašanja, pri katerih morajo učenci premisliti, kaj 

so se pri uri naučili in oceniti, kako dobro mislijo, da so se nek koncept/postopek naučili.  

Primeri vprašanj (Keeley in Tobey, 2011, str. 204): 

 Kaj je bilo najpomembnejše, kar si se pri današnji učni uri naučil? 

 Kaj si se danes naučil novega (česar prej še nisi znal)? 

 Na katera vprašanja o snovi še ne znaš odgovoriti? 

 Kaj bi ti pri naslednji uri pomagalo, da bi se to snov bolje znal? 

 

Mislil sem..., ampak zdaj vem... ("I used to think...but now I know...") 

 

Učenci pri tej tehniki (Tabela 178) primerjajo ideje o neki vsebini iz začetka učne ure s 

tistimi, ki so si jih oblikovali do konca učne ure. Tehnika učencu pomaga reflektirati, 

kako se je njegovo razmišljanje, kot rezultat učenja med uro, spremenilo. Učenec mora 

predvsem razmisliti, kaj se je naučil.  

Tabela 178. List za tehniko Mislil sem...ampak zdaj vem...(Keeley in Tobey, 2011, str. 110) 

Mislil sem... ampak zdaj vem... 

 

 

 

 

K-W-L različice ("K-W-L  variations") 

Pri tej tehniki (Tabela 179) učenec pred obravnavo opiše, kaj o tej učni vsebini že ve in 

kaj si o njej želi izvedeti. Po obravnavi pa napiše,  kaj se je o njej naučil. Tehnika učencu 
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pomaga, da novo znanje gradi na predhodnem znanju, pojme med seboj povezuje in vidi, 

kako se nadgrajujejo ter je tudi pozoren na doseganje ciljev učne ure.  

Tabela 179. List za tehniko K-W-L (Keeley in Tobey, 2011, str. 117) 

K: Znam že W: Želim se naučiti L: Naučil sem se 

 

 

 

 

  

 

"3-2-1" 

 

Pri tej tehniki dobi učenec ob koncu učne ure list (Slika 19) za samorefleksijo o tem, kaj 

se pri učni uri naučil.  

Slika 19. Primer lista za tehniko "3-2-1" (Keeley in Tobey, 2011, str. 195) 

3 nove stvari, ki sem se jih naučil/(3 stvari, katere vedno znam): 

1. 

2. 

3. 

2 stvari, ki mi še delata težave: 

1. 

2. 

1 stvar, ki mi bo pomagala, ko ne bom znal... 

1. 
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Seznam učnih ciljev ("Learning goals inventory" - LGI) 

Pri tej tehniki dobi učenec seznam vprašanj v povezavi z identificiranjem učnih ciljev pri 

učni uri. Vprašanja so prikazana v preglednici (Tabela 180). S to tehniko učenec aktivira 

svoje razmišljanje o vsebini učne ure in eksplicitno izrazi cilje učne ure.  

Tabela 180. Primer lista za tehniko LGI (Keeley in Tobey, 2011, str. 120) 

Učni cilj: 

O čem govori ta učni cilj? 

 

Napiši seznam dejstev, konceptov, predstavitev ali spretnosti, ki jih poznaš in so povezane s tem učnim 

ciljem. 

 

Napiši seznam terminov, ki jih poznaš in so povezani s tem učnim ciljem. 

 

Napiši seznam izkušenj (v ali izven šole), ki so ti pomagale razumeti nekaj idej povezanih s tem učnim 

ciljem.  

 

 

Tehnike samoocenjevanja s pregledovanjem izdelkov in povratno informacijo 

Skupinsko popravljanje z namigi ("CCC: Collaborative clued corrections") 

Pri tej tehniki učitelj izbere nekaj izdelkov učencev in jih pregleda. Med izdelki izbere 

tiste, ki vsebujejo tipične napake, na katere želi učitelj opozoriti. Na pregledane izdelke 

učitelj poda namige in komentarje ter jih razdeli učencem za pregled izdelka v skupini. 

Učenci prediskutirajo o izdelku in raziščejo učiteljeve namige. Po končanem skupinskem 

pregledu izdelka vsak učenec pregleda in popravi še svoj izdelek.  

Pregled s podajanjem komentarjev ("Coments-only marking") 

Pri tej tehniki učitelj pregleda učenčev izdelek in mu poda komentar oz. povratno 

informacijo. Povratna informacija se pri tem nanaša na: 

 komentar o doseganju kriterijev uspešnosti: pri tej nalogi si pokazal, da znaš....; 

 nejasnost postopka: podal si pravilne odgovor, a ni razumljiv postopek, kako si prišel 

do rešitve; 

 napako pri računanju: poišči in popravi računsko napako; 
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 uporabo matematične terminologije: uporabil si napačen matematični termin. Lahko 

uporabiš drugega? 

 število pravilnih odgovorov: pravilno si odgovoril na (št.) nalog. Določi, katere naloge 

so rešene pravilno in katere napačno. Napačno rešene naloge popravi. 

 

Učenec mora pri tej tehniki znati interpretirati in uporabiti učiteljevo povratno 

informacijo. Tehnika spodbuja učenčevo spretnost samopreverjanja nalog/izdelkov, ki je 

prav tako pomembna pri učenčevem samoocenjevanju znanja. 

Vnaprejšnja povratna informacija (FFF - "Feedback to feed-forward") 

Ta tehnika se uporablja kot nadaljevanje tehnike "Comments only marking". Učenci 

premislijo, kako bodo uporabili učiteljevo povratno informacijo, da popravijo svoj 

izdelek. Primer uporabe te tehnike je prikazan v preglednici (Tabela 181). 

Tabela 181. Primer lista za tehniko FFF (Keeley in Tobey, 2011, str. 91) 

Kako bom povratno informacijo uporabil pri 

pregledu svojega izdelka? 

4. Kaj mi povratna informacija pove? 

 

5. Pri svojem izdelku želim popraviti (seznam 

stvari, ki jih želim popraviti): 

 

 

6. Kaj pri povratni informaciji ne razumem 

(napiši in nato vprašaj osebo, ki ti je podala 

povratno informacijo, da ti jo bolj jasno 

razloži). 

Kako mi bo ta povratna informacija pomagala 

izboljšati moj naslednji izdelek? 

3. Del povratne informacije, ki ga lahko uporabim, 

ko bom reševal naslednjo nalogo, je.... 

 

4. Povratno informacijo si bom zapomnil, ko bom 

reševal naslednjo nalogo s tem, da bom....  

 

Vrstniška povratna informacija ("Peer to peer focused feedback") 

Pri tej tehniki se z učenci najprej pogovorimo o kriterijih uspešnosti, nato učenci rešijo 

nalogo ter odgovorijo na prvo vprašanje na listu (Slika 20). Učenci zamenjajo izdelke in 

odgovorijo na preostali dve vprašanji na listu. Učenec popravi svoj izdelek na osnovi 

vrstniške povratne informacije.  
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Slika 20.  Primer lista za tehniko vrstniška povratna informacija ("Peer to peer focused feedback", Keeley in 

Tobey, 2011, str. 152) 

Vrstniška povratna informacija                                             Ime in priimek:____________ 

1. Kateri so kriteriji uspešnosti? 

 

Pregledovalec:_______________________________ 

2. Kateri kriteriji so pri nalogi doseženi? Napiši konkretne primere iz naloge, ki kažejo, da so kriteriji 

doseženi. 

 

3. Kateri kriteriji v nalogi niso doseženi? Podaj mi predloge, ki mi bodo pomagali popraviti nalogo pri 

pregledu.  
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  PRILOGA 17: Izračuni 

Tabela 182. Ocena pomembnosti posameznih načinov ugotavljanja razumevanja pri reševanju nalog glede na učno uspešnost učencev pred vpeljavo modela 

Kako dobro znam obravnavano snov, najbolj 

vem iz..... 

SKUPINA 

N M SD 

Levenov preizkus 

homogenosti 

t-preizkus enakosti 

povprečij 

F P t P 

 

tega, koliko sem se moral pri reševanju nalog 

truditi, da sem jih rešil 

Učno šibkejši 66 3,68 1,217 
0,135 0,714 -0,440 0,661 

Učno zmožnejši 67 3,78 1,253 

tega, ko sem vedel, kaj moram pri nalogi 

pokazati in kako dobro sem to pokazal 

Učno šibkejši 68 3,69 1,149 
0,226 0,635 0,657 0,513 

Učno zmožnejši 66 3,56 1,152 

svojega občutka (tako se mi zdi) pri reševanju 

nalog 

Učno šibkejši 69 3,30 1,396 
0,750 0,388 -1,167 0,245 

Učno zmožnejši 66 3,58 1,302 

tega, kako zahtevne so se mi zdele naloge 
Učno šibkejši 66 3,33 1,340 

3,061 0,083 -0,186 0,853 
Učno zmožnejši 67 3,37 1,126 

tega, ko sem znal sam preveriti pravilnost 

rezultatov 

Učno šibkejši 65 3,46 1,251 
0,953 0,331 1,083 0,281 

Učno zmožnejši 67 3,21 1,420 

tega, kako dobro sem reševal naloge v 

primerjavi z reševanjem v prejšnjih urah 

Učno šibkejši 66 3,35 1,318 
0,009 0,926 0,390 0,697 

Učno zmožnejši 66 3,26 1,362 

tega, koliko nalog se uspel rešiti (sem prišel 

skozi te naloge) 

Učno šibkejši 68 3,34 1,334 
1,256 0,265 0,147 0,883 

Učno zmožnejši 66 3,30 1,435 

tega, koliko pomoči sem pri reševanju 

potreboval 

Učno šibkejši 64 3,14 1,489 
3,748 0,055 -0,171 0,864 

Učno zmožnejši 66 3,18 1,239 

rešitev, komentarjev nalog, ki jih je podala 

učiteljica ali sošolci 

Učno šibkejši 64 3,17 1,328 
1,610 0,207 0,101 0,920 

Učno zmožnejši 67 3,15 1,246 

tega, kako hitro sem reševal naloge 
Učno šibkejši 67 2,66 1,493 

0,954 0,331 -0,161 0,873 
Učno zmožnejši 66 2,70 1,392 
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Tabela 183. Ocena pomembnosti posameznih načinov ugotavljanja razumevanja pri reševanju nalog glede na spol učencev pred vpeljavo modela 

Kako dobro znam obravnavano snov, 

najbolj vem iz..... 
SKUPINA 

N M SD 

Levenov preizkus 

homogenosti 

t-preizkus enakosti 

povprečij 

     F P t P 

 

tega, koliko sem se moral pri reševanju 

nalog truditi, da sem jih rešil 

Dečki  70 3,74 1,304 
1,724 0,192 0,004 0,997 

Deklice 62 3,74 1,173 

tega, ko sem vedel, kaj moram pri nalogi 

pokazati in kako dobro sem to pokazal 

Dečki  71 3,73 1,108 
0,340 0,561 1,183 0,239 

Deklice 62 3,50 1,156 

svojega občutka (tako se mi zdi) pri 

reševanju nalog 

Dečki  71 3,38 1,356 
0,001 0,979 -0,271 0,787 

Deklice 63 3,44 1,377 

tega, kako zahtevne so se mi zdele naloge 
Dečki  71 3,51 1,263 

0,980 0,324 1,221 0,224 
Deklice 61 3,25 1,178 

tega, ko sem znal sam preveriti pravilnost 

rezultatov 

Dečki  72 3,46 1,363 
0,161 0,689 1,226 0,222 

Deklice 59 3,17 1,315 

tega, kako dobro sem reševal naloge v 

primerjavi z reševanjem v prejšnjih urah 

Dečki  71 3,45 1,361 
0,972 0,326 1,009 0,315 

Deklice 60 3,22 1,277 

tega, koliko nalog se uspel rešiti (sem 

prišel skozi te naloge) 

Dečki  71 3,44 1,339 
0,054 0,816 1,161 0,248 

Deklice 62 3,16 1,393 

tega, koliko pomoči sem pri reševanju 

potreboval 

Dečki  71 3,08 1,422 
0,610 0,436 -1,007 0,316 

Deklice 58 3,33 1,289 

rešitev, komentarjev nalog, ki jih je 

podala učiteljica ali sošolci 

Dečki  71 3,30 1,235 
0,214 0,644 1,316 0,191 

Deklice 58 3,00 1,311 

 
tega, kako hitro sem reševal naloge 

Dečki 71 3,06 1,403 
0,025 0,874 3,238 0,002 

 Deklice 61 2,28 1,343 
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Tabela 184. Spremembe v oceni pomembnosti posameznih načinov ugotavljanja razumevanja obravnave glede na učno uspešnost po vpeljavi modela 

Načini ugotavljanja lastnega znanja Čas N M SD 

Parni t-preizkus 

t p 

UČNO ŠIBKEJŠI 

Odgovarjanje učencev na vprašanja 
Pred vpeljavo modela 

101 

2,00 0,866 
-1,319 0,193 

Po vpeljavi modela 2,24 0,990 

Reševanje zgledov na tablo 
Pred vpeljavo modela 

101 

2,22 1,046 
-0,214 0,832 

Po vpeljavi modela 2,27 1,221 

Samostojno reševanje primerov v zvezek 
Pred vpeljavo modela 

101 

2,71 1,080 
0,774 0,443 

Po vpeljavi modela 2,55 1,022 

Sledenje razlagi 
Pred vpeljavo modela 

101 

3,06 1,180 
0,622 0,537 

Po vpeljavi modela 2,94 1,126 

UČNO ZMOŽNEJŠI 

Odgovarjanje učencev na vprašanja 
Pred vpeljavo modela 

101 

2,00 0,866 
-1,319 0,193 

Po vpeljavi modela 2,24 0,990 

Reševanje zgledov na tablo 
Pred vpeljavo modela 

101 

2,22 1,046 
-0,214 0,832 

Po vpeljavi modela 2,27 1,221 

Samostojno reševanje primerov v zvezek 
Pred vpeljavo modela 

101 

2,71 1,080 
0,774 0,443 

Po vpeljavi modela 2,55 1,022 

Sledenje razlagi 
Pred vpeljavo modela 

101 

3,06 1,180 
0,622 0,537 

Po vpeljavi modela 2,94 1,126 
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Tabela 185. Spremembe v oceni pomembnosti posameznih načinov ugotavljanja razumevanja obravnave glede na spol po vpeljavi modela 

Načini ugotavljanja lastnega znanja Čas N M SD 

Parni t-preizkus 

t p 

DEČKI 

Odgovarjanje učencev na vprašanja 
Pred vpeljavo modela 

94 

1,98 0,897 
-1,918 0,061 

Po vpeljavi modela 2,34 1,069 

Reševanje zgledov na tablo 
Pred vpeljavo modela 

94 

2,13 1,055 
-0,643 0,523 

Po vpeljavi modela 2,26 1,151 

Samostojno reševanje primerov v zvezek 
Pred vpeljavo modela 

94 

2,72 0,971 
1,591 0,119 

Po vpeljavi modela 2,43 1,058 

Sledenje razlagi 
Pred vpeljavo modela 

94 

3,17 1,148 
0,953 0,346 

Po vpeljavi modela 2,98 1,093 

DEKLICE 

Odgovarjanje učencev na vprašanja 
Pred vpeljavo modela 

96 

2,21 1,010 
-0,139 0,890 

Po vpeljavi modela 2,23 0,973 

Reševanje zgledov na tablo 
Pred vpeljavo modela 

96 

2,44 1,050 
0,893 0,377 

Po vpeljavi modela 2,27 1,144 

Samostojno reševanje primerov v zvezek 
Pred vpeljavo modela 

96 

2,48 1,148 
-0,545 0,588 

Po vpeljavi modela 2,58 1,028 

Sledenje razlagi Pred vpeljavo modela 96 2,90 1,207 -0,113 0,911 

 


