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POVZETEK 

Matematika je zelo pomemben predmet v osnovnošolskem izobraževanju, hkrati pa je 
tudi eden izmed najtežjih predmetov, pri katerem imajo učenci veliko težav. Še vedno 
se veliko učiteljev noče oz. nima časa ukvarjati z različnimi pristopi spremljanja 
učenčevega znanja. Prevladuje kultura iskanja napak in štetja nepravilnih odgovorov. 
Kljub temu čedalje več učiteljev uporablja formativno spremljanje znanja v smislu 
uporabe različnih uporabnih strategij. Spremljanje znanja omogoča učitelju 
prepoznavanje znanja učencev ter pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti. S 
primerno strategijo formativnega spremljanja znanja učitelj lahko na zanimiv in hiter 
način ugotovi, kaj učenci že znajo, katere so njihove najpogostejše napačne predstave, 
kaj si želijo še izvedeti in kateri matematični pojmi jim predstavljajo največ težav. Na 
podlagi teh ugotovitev lahko učitelj prilagaja nadaljnje dejavnosti. Pri tem je zelo 
pomembna aktivna vloga učencev, njihova motivacija in želja po lastnem napredku, pri 
čemer znajo vrednotiti svoje znanje. Učitelj lahko to dosega z različnimi strategijami 
formativnega spremljanja. 

Glede na to, da formativno spremljanje znanja zavzema vedno večjo vlogo v 
poučevanju in se poudarja vloga sprotnega preverjanja za izboljševanje, smo z 
raziskavo najprej želeli ugotoviti, kaj učitelji razrednega pouka menijo o formativnem 
spremljanju znanja pri matematiki. 

Rezultati so pokazali, da se učiteljem razrednega pouka zdi formativno spremljanje 
znanja pomembno in temu pripisujejo kar nekaj pomena. Učence vključujejo v 
oblikovanje kriterijev uspešnosti, samovrednotenje znanja, vrstniško vrednotenje in jih 
seznanjajo  z učnimi cilji; torej so učenci lahko aktivni v procesu učenja. Učitelji tudi 
menijo, da je njihovo formativno spremljanje znanja učinkovito, da učenci dobro 
sprejemajo njihovo povratno informacijo, manj pa jo tudi upoštevajo. Sklepamo lahko, 
da so na splošno učitelji in posledično tudi učenci zadovoljni z načinom spremljanja 
znanja. 

V teoretičnem delu je opisanih tudi nekaj novejših strategij formativnega spremljanja 
znanja pri matematiki. Želeli smo ugotoviti, kako se bodo nekatere od teh strategij 
izkazale za učinkovite v praksi (po izvedbi teh strategij učiteljic razrednega pouka pri 
pouku matematike). 

Vse strategije, ki so jih izvedle učiteljice razrednega pouka v razredu, so se izkazale 
za učinkovite, zanimive in uporabne. Nekatere učiteljice so kakšno strategijo poznale 
od prej in jo tudi že uporabile v razredu, vendar predvsem pri drugih predmetih in ne 
toliko pri matematiki. Učiteljice bodo po tej izkušnji strategije še naprej uporabljale tudi 
pri ostalih predmetih, saj so se tako njim kot učencem zdele zanimive in so popestrile 
pouk. 

 

Ključne besede: preverjanje in ocenjevanje znanja, formativno spremljanje znanja, 
matematika, strategije formativnega spremljanja znanja pri matematiki 



 
 

 

ABSTRACT 

 

FORMATIVE MONITORING OF MATHEMATICS KNOWLEDGE 

 

Mathematics is a very important subject in primary education, but it is also one of the 
most difficult subjects in which pupils have many problems. Many teachers still do not 
want to or do not have time to deal with different approaches to monitoring the pupil’s 
knowledge, therefore the culture of seeking errors and counting incorrect answers is 
still dominant. Nonetheless, a growing number of teachers use the formative 
monitoring of knowledge, in terms of the use of various useful strategies. The 
monitoring of knowledge enables the teacher to recognise pupils’ knowledge and the 
weaknesses that need to be addressed. With an appropriate strategy of formative 
monitoring of the knowledge, the teacher can find out in an interesting and quick way, 
what pupils already know, what are the most common pupils’ misconceptions, what do 
they still want to know and which mathematical concepts cause them the biggest 
problems. On the basis of this findings the teacher can adjust his further activities. The 
active role of pupils, their motivation and the desire for their own progress, is very 
important in this regard, as they can evaluate their knowledge. The teacher can 
achieve this through various formative monitoring strategies. 

Due to the fact that formative monitoring of knowledge is playing an increasing role in 
teaching and that the role of continuous assessment for improvement is being 
emphasized, with this study I wanted to find out what primary school teachers think of 
the formative monitoring of mathematics knowledge. 

The results showed that formative monitoring of knowledge seems important to primary 
school teachers and that they consider it important. Teachers involve pupils in 
designing performance criteria, self-evaluation of knowledge, peer evaluation, and they 
acquaint them with learning goals; therefore, pupils can be active in the learning 
process. Teachers also consider that their formative monitoring of knowledge is 
effective and that their feedback is well received by the pupils, but they don't take it 
into account as much. The conclusion can be made that, in general, teachers, and 
consequently pupils, are satisfied with the way in which knowledge is being monitored. 

The theoretical part also describes some of the newer strategies for formative 
monitoring of mathematics knowledge. One of the goals of the study was to find out 
how some of these strategies will prove to be effective in practice (after the 
implementation of these strategies by primary teachers teaching mathematics). 

All strategies that the primary school teachers implemented in the classroom have 
proven to be effective, therefore interesting and useful. Some teachers have known 
some of these strategies beforehand and have already used them in class, but in other 
subjects, not so much in mathematics. After having this experience, the teachers will 
continue to use these strategies, even in other subjects, because they seemed 
interesting to both, teachers and pupils, and enriched the lessons. 

 



 
 

Keywords: testing and assessment of knowledge, formative monitoring of knowledge, 
mathematics, strategies of formative monitoring of mathematics knowledge  
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1. UVOD 
 

Matematika je še vedno eden izmed predmetov, ki učencem predstavlja največ težav, 
zato je toliko bolj pomembno sprotno spremljanje znanja učencev ter iskanje rešitev 
za odpravljanje napak. Način spremljanja znanja je odvisen od vsakega učitelja 
posebej, zato je zelo pomembno, na kakšen način zna učence motivirati, jim podati 
povratno informacijo in jih spodbuditi k aktivnemu učenju in iskanju rešitev za 
izboljšanje lastnega znanja. C. Razdevšek Pučko (2004, str. 127) pravi, da 
»preverjanje znanja izpolni formativno vlogo šele takrat, ko učencu ponudi kakovostno 
povratno informacijo in mu ponudi pot za opravo teh pomanjkljivosti«.  

Učitelj pri matematiki zastavlja vprašanja, posluša odgovore učencev, opazuje njihovo 
delo v skupinah, preučuje predstavitve učencev, organizira razredne debate, s katerimi 
jih spodbudi, da glasno povedo svoja mnenja. Vse to zajema različne strategije 
preverjanja, ki jih uporablja učitelj. S tem spodbuja učenčevo kritično presojanje, 
sodelovanje, razmišljanje o lastnih idejah, hkrati pa strategije omogočajo učitelju odkriti 
napredek posameznega učenca pri razumevanju matematičnega znanja. Preden 
učitelj izbere strategijo formativnega spremljanja znanja, mora upoštevati različne 
faktorje, saj se mora strategija ujemati s ciljno matematično vsebino, potrebami in 
učnimi stili učitelja ter različnimi tipi učencev v razredu (Keeley in Tobey, 2011). 

V teoretičnem delu predstavljamo glavne značilnosti preverjanja in ocenjevanja znanja 
ter formativnega spremljanja znanja – kaj sploh je formativno spremljanje znanja, 
njegov namen, njegovi elementi, portfolio kot del formativnega spremljanja znanja, 
kakšen je pouk, ki je usmerjen v formativno spremljanje znanja in na kakšen način 
izbrati posamezne strategije formativnega spremljanja. Opisujemo tudi nekatere izmed 
novejših strategij formativnega spremljanja znanja pri matematiki, s katerimi učitelj dobi 
vpogled v učencev način razmišljanja in ugotovi razloge za napake učenca in njegove 
napačne predstave. 

V empiričnem delu prvega dela raziskave preučujemo stališča učiteljev razrednega 
pouka o formativnem spremljanju znanja pri matematiki in njihova uporaba tovrstnega 
spremljanja znanja: pogostost spremljanja znanja, na kakšen način to dosegajo, 
kakšno pomembnost pripisujejo temu in kakšna je učinkovitost spremljanja znanja po 
njihovem mnenju. V drugem delu raziskave preučujemo učinkovitost novejših strategij 
formativnega spremljanja znanja pri matematiki v razredu, potem, ko je pet učiteljic 
izvedlo izbrane strategije in smo pridobili njihovo mnenje.  
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2. TEORETIČNI DEL 
 

 

2.1 OCENJEVANJE ZNANJA 
 

»Ocenjevanje je pripisovanje neke vrednosti dosežkom učencev, ocenjujemo z vnaprej 
dogovorjenim znakom, oceno izrazimo s številko, besedo, črko ali opisno« (Kunstelj, 
1993, str. 18). 

Ocenjevanje je pomemben del učnega procesa, ki nastopi po preverjanju in utrjevanju, 
saj morajo učenci imeti možnost, da svoje znanje pred ocenjevanjem dobro utrdijo v 
šoli in doma, drugače ocenjevanje nima smisla. Rezultat ocenjevanja je ocena, ki ima 
lahko pozitivne ali negativne posledice za učenca. O ocenjevanju so pisali že Platon, 
Vives, Ratke, Komensky, ki so si prizadevali, da bi bilo le-to čim manj subjektivno in bi 
temeljilo na zanesljivih kriterijih. Pogovarjamo se lahko o dveh nasprotujočih si 
stališčih; prvo zagovarja odpravo ocenjevanja, drugo pa je, da ocenjevanje 
potrebujemo, vendar ga je potrebno spremeniti. Prva se nanaša na raziskovanja in 
izkušnje, ki kažejo, da kakovost pouka ni odvisna od ocenjevanja, zato pri dobrih 
učiteljih ocenjevanje ni poglavitno. Pomembno ni to, da bodo učenci zaradi strahu pred 
ocenjevanjem resno jemali predmet, ampak to, da je pozornost na vsebinskih in 
metodičnih korakih, s katerimi bomo učencem približali snov ter razvijali veselje do 
učnega predmeta (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 

 

2.1.1 Značilnosti ocenjevanja (vidiki, nameni)  
 

»Posledic slabega pouka ni mogoče odstraniti z nikakršnim še tako strogim 
ocenjevanjem, slabo ocenjevanje pa marsikdaj izmaliči prednosti dobrega pouka« 
(Marentič Požarnik, 2000a, str. 260). 

Blažič idr. (2003) navajajo, da ima ocenjevanje več različnih funkcij: 

1. Informativna funkcija – učenci dobijo povratno informacijo o tem, kako dobro 
obvladajo snov, kaj morajo še ponoviti in utrditi, učitelji pa izvedo, koliko so 
učenci že osvojili in kaj jim povzroča največ težav, na kaj morajo biti pozorni pri 
poučevanju in zastavljanju nalog. Tako lahko dobro organizirajo pouk in ga 
koristno usmerijo. Prav tako je ta informacija dragocena za starše učencev, ki 
lahko tako v pravi smeri pomagajo svojim otrokom.  
 

2. Selektivna funkcija – na podlagi ocen učence razvrščamo po učni uspešnosti 
(npr. nivojske skupine). Ta funkcija največkrat obsega končno ocenjevanje, ko 
gre za izbiranje učencev za nadaljnje šolanje.  
 

 
3. Represivna funkcija (najbolj težavna funkcija ocenjevanja) – z ocenjevanjem 

želimo vzpostaviti red, disciplino in delo v razredu ter učence prisiliti k 
posameznim dejanjem, kar pa se nikoli ni izkazalo za dobro metodo. Učitelji se 
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največkrat poslužujejo te metode takrat, ko so preizkusili že vse načine 
vzpostavljanja discipline.  
 

4. Pedagoško-motivacijska funkcija – ocenjevanje pomeni motivacijo za učenje in 
doseganje ciljev. Sama ocena je sicer zunanja motivacija, vendar pa povratna 
informacija, ki jo učenci dobijo z njo, pomeni spodbudo za naprej. Pri tem pa 
se avtorji sprašujejo, ali je negativna ocena res motivacijska za nadaljnje 
učenje. 
 

M. Kovač Šebart in Krek (2001) pravita, da so učinki ocene in ocenjevanja odvisni od 
več dejavnikov, to so: učiteljevo dejanje ocenjevanja; učenec, ki to dejanje in oceno 
interpretira; družbeni kontekst, v katerega je ocenjevanje umeščeno.  

»Z vidika učinka, ki ga imata ocenjevanje in ocena na učenca, je zato bistveno 
vprašanje, kako učenec oceno dojame in kako oceno kot rezultat svojega dela 
›ponotranji‹« (Kovač Šebart in Krek, 2001, str. 17). 

 

2.1.2 Merske karakteristike ocen  
 

Pri ocenjevanju je zelo pomembno, da učitelj upošteva merske karakteristike, kamor 
sodijo objektivnost, zanesljivost, veljavnost in tudi ekonomičnost, občutljivost. Za dobro 
ocenjevanje znanja mora učitelj predstaviti kriterije ocenjevanja. Ocenjevanje poteka 
pred učenci, učitelj sproti obvešča učence in starše o dosežkih, staršem in učencem 
je omogočen vpogled v izdelke, učitelj določi način in datum ocenjevanja, seznani 
učence z obsegom snovi, ki bo ocenjevana (Vogrinc, Kalin, Krek, Medveš in Valenčič 
Zuljan, 2011).  

Objektivnost 
 

Ocenjevanje je objektivno, če na pridobljeno oceno vpliva samo znanje, ne pa druge 
značilnosti ocenjevalca ali ocenjevanega. Potrebno je zmanjšati subjektivnost, kamor 
sodijo prevelika strogost, popustljivost, predsodki, stereotipi, halo efekt, nihanje 
razpoloženja (Marentič Požarnik, 2000b). Da gre za objektivno ocenjevanje, ugotovimo 
tako, da primerjamo ocene učencev za iste pisne/ustne odgovore različnih učiteljev 
(Zorman, 1968).  

Zanesljivost 
 

Ocenjevanje je zanesljivo, če pri ponovnem merjenju znanja dobimo enak rezultat, 
torej če bi isti učitelji dali istim nalogam oz. vprašanjem enake ocene. Povečamo jo 
lahko tako, da povečamo število vprašanj, jih postavimo jasneje ter natančno določimo 
merila ocenjevanja (Marentič Požarnik, 2000b).  

Veljavnost 
 

Sodi med najpomembnejše merske karakteristike. Ocenjevanje je veljavno, če zajame 
in meri vse tisto, kar smo želeli izmeriti, vse pomembne cilje in vsebine predmeta, to 
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je t. i. vsebinska veljavnost (Marentič Požarnik, 2000b). Ocena ima manjšo veljavnost 
takrat, ko zajema slabo povezane informacije, ali če ne upošteva ravni učenčeve 
motiviranosti za nek učni predmet (Blažič idr., 2003). Veljavnost lahko izboljšamo tako, 
da pri vprašanjih upoštevamo katero od taksonomij ali klasifikacij ciljev. Najbolj znana 
je Bloomova taksonomija, ki je bila narejena predvsem za preprečitev prevelike 
količine vprašanj nižje ravni, uravnava pa tudi načrtovanje in izvajanje pouka. Pri 
matematiki je najbolj uporabna Gagnejeva taksonomija znanja. Poleg vsebinske, ki je 
opisana zgoraj, poznamo tudi prognostično/napovedno veljavnost ter posledično 
veljavnost (Marentič Požarnik, 2000a). 

Občutljivost 
 

Ocenjevanje je občutljivo, če loči učence, ki obvladajo določeno vsebino učne snovi 
od tistih, ki tega ne zmorejo. Občutljivost ocen se povečuje s številom ocen, saj večkrat 
kot preverimo znanje učenca, bolj se bodo poznale razlike v njegovem znanju. 
Občutljivost ocen se lahko tudi zmanjšuje, in sicer takrat, ko učitelj pri ocenjevanju 
znanja uporablja le prve tri ali zadnje tri ocene na petstopenjski lestvici (1–5) (Jurman, 
1989). Pozorni moramo biti na izbor nalog oziroma vprašanj, da v preizkus znanja 
vključimo največ nalog srednje težavnosti ter se izogibamo nalogam z nizko stopnjo 
ločljivosti (Marentič Požarnik, 2000a). 

Ekonomičnost 
 

Ocenjevanje je ekonomično, ko ni časovno in finančno potratno. Šolske ocene so 
ekonomičen rezultat ocenjevanja, saj učitelj oceno oblikuje takoj po tem, ko učenec 
pokaže določeno znanje pri ustnem spraševanju ali pri pisnem izdelku. Pri tem učitelj 
uporabi preprosto pot za ocenjevanje, postopek za postavitev ocene pa je hiter in 
nezahteven (Jurman, 1989). 

 

2.1.3 Oblike in načini ocenjevanja znanja  
 

Številčno in opisno ocenjevanje 
 

a) Opisno ocenjevanje 

»Opisno ocenjevanje je oblika ocenjevanja, kjer je mnenje o učenčevem znanju ali 
izdelku izraženo v besedni-opisni obliki. V tem mnenju je poudarjeno, kaj učenec zna 
ali obvlada, česa morebiti še ne obvlada in kaj mora še narediti (sam ali skupaj z 
učiteljem/ico in starši), da bo morebitne pomanjkljivosti odpravil« (Razdevšek Pučko, 
1999, str. 23). 

Glavni namen opisnega ocenjevanja je razčlenitev znanja in sposobnosti ter izluščiti 
prednosti in slabosti, poiskati vzroke zanje in predvideti pomoč, ki je potrebna glede 
na ugotovljeno stanje. Glavna razlika in prednost tega ocenjevanja v primerjavi s 
številčnim je predvsem vrednotenje napredka učenca, ne pa merjenje kot pri 
številčnem (Blažič idr., 2003).  
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b) Številčno ocenjevanje 

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli (2013) je zapisano, da se številčne ocene uporablja od 3. do 9. razreda, z njimi pa 
se oceni znanje učenca na lestvici 1–5, pri čemer 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 
3 dobro, 4 prav dobro ter 5 odlično oceno.  

Učitelj mora imeti razdelane kriterije, na podlagi katerih učenčevo znanje pretvori v 
kategorijo doseženega nivoja znanja. Pri tem je zelo pomemben prehod iz opisnega v 
številčno ocenjevanje in to, da učenci dobro poznajo kriterije in vrednotenje 
posamezne ocene. To ocenjevanje ima nekaj pomanjkljivosti, in sicer spodbuja učence 
k površinskemu znanju, ocena jim manj pove o njihovem znanju in pomanjkljivostih, 
kar lahko vodi do napačne učne samopodobe. Večina se jih uči le za oceno, ne pa za 
to, da bi dejansko razumeli snov in jo znali uporabiti v življenju. Tako se poudarja 
medsebojno primerjanje ocen, ki daje boljši občutek boljšim učencem, slabši pa 
slabšim, ne pa vrednotenju lastnega napredka pri ocenah. Preveč je tekmovalnosti za 
boljše ocene, premalo pa osredotočenosti na lasten uspeh (Blažič idr., 2003). 

 

Ustno in pisno ocenjevanje 
 

a) Ustno ocenjevanje 

Ustno ocenjevanje je dokaj razširjeno na vseh stopnjah šolanja, še posebej pa je 
pomembno pri predmetih, kjer je spretnost ustnega izražanja pomemben cilj. Ima kar 
nekaj prednosti: učenec ima možnost, da bolje razloži svoj odgovor in pot do njega, 
kar pa je lažje tudi za učitelja, ki točno vidi, ali učenec res razume snov ali ne. S tem, 
ko skrbno zastavimo vprašanja in podvprašanja, lahko preverimo višje cilje; s tem 
mislimo predvsem, kako zna učenec uporabiti usvojeno znanje, ga analizirati in 
vrednotiti. Ugotovimo lahko, kakšno je učenčevo razmišljanje in ga pri tem usmerjamo 
ter mu posredujemo povratno informacijo. Večina učencev ima tremo pred ustnim 
spraševanjem, kar pa lahko spremenimo v nekaj pozitivnega, če delujemo nanje 
umirjeno. Veliko je odvisno od učitelja, ali bo spremenil ustno spraševanje v prednost 
ali slabost. Vse je v načinu pristopa do ocenjevanja in učiteljevem odnosu do učencev. 
(Marentič Požarnik, 2000a).  

Ustno ocenjevanje ima tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Ena večjih 
pomanjkljivosti je, da z njim ne moremo vedno dobiti čisto pravega vpogleda v znanje 
učencev s širšega področja predmeta, saj je lahko to znanje preverjeno le na manjšem 
delu vsebine. Po navadi učitelji zastavljajo nekaj vprašanj in na podlagi odgovorov 
nanj, dobijo sliko o znanju. Če učenec odgovori na vsa vprašanja pravilno, to še ne 
pomeni, da obvlada celotno snov. Možno je namreč tudi, da učenec na vprašanja  
odgovori napačno, pa to še ne pomeni, da ne zna dobro celotne snovi. Prav tako lahko 
slabši učenec dobi lažja vprašanja in nanje odgovori bolje kot boljši učenec, ki na težja 
vprašanja ne odgovori tako dobro. Tako učenci pogosto izjavljajo, da so pri 
ocenjevanju imeli »smolo« ali »srečo«. Zato je zelo pomembno, da učitelji previdno 
zastavijo vprašanja, jih vnaprej pripravijo in pazijo, da z njimi preverijo čim večji del 
snovi (Zorman, 1968). 

Ustno ocenjevanje je najbolje prihraniti za višje in bolj zahtevne cilje, za nižje cilje 
(poznavanje osnovnih podatkov) pa je bolje uporabiti pisno ocenjevanje (Marentič 
Požarnik, 2000a). 
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b) Pisno ocenjevanje 

Gre za bolj ekonomično in objektivnejšo obliko, saj imajo vsi učenci iste pogoje za 
reševanje ter ista vprašanja (Marentič Požarnik, 2000a). 

B. Marentič Požarnik (2000a, str. 271) navaja naslednje faze priprave in izvedbe 
pisnega ocenjevanja: 

1. priprava – opredelitev namena, vsebine in ciljev; 
2. sestavljanje vprašanj in nalog, določitev kriterijev za ocenjevanje; 
3. predložitev nalog v reševanje; 
4. popravljanje, točkovanje, analiza rezultatov po učencih in nalogah; 
5. spreminjanje točk v ocene; 
6. sporočanje rezultatov; načrtovanje izboljšanja (samega preizkusa 

znanja; nadaljnjega učenja in pouka).  

 

Prva faza – priprava: učitelj načrtuje in določi, koliko nalog bo sestavljenih iz 
posamezne vsebine ter ciljev (Marentič Požarnik, 2000a).  

Druga faza – sestavljanje vprašanj: učitelj sestavi različna vprašanja in se odloči, 
kakšne tipe vprašanj bo zastavil. Z zaprtimi tipi vprašanj (dopolnjevanje, kratki 
odgovori, obkroževanje, urejanje, povezovanje) ugotavlja, kako učenci poznajo 
podatke, dejstva in razumejo pojme. S širšimi in odprtimi vprašanji pa želi uresničiti 
višje spoznavne cilje in od učencev pričakuje poglobljeno razmišljanje (prav tam). 

Tretja faza – reševanje nalog: učitelj pred reševanjem poda jasna navodila, odgovori 
na morebitna vprašanja in poskrbi za prijetno klimo v razredu (prav tam). 

Četrta faza – popravljanje nalog: učitelj se mora držati kriterijev, ki jih je določil za 
točkovanje. Pri esejskih vprašanjih ali daljših odgovorih lahko hitro pride do 
subjektivnega ocenjevanja, zato je potrebno prej pripraviti kriterije pravilnega odgovora 
in te primerjati z dobljenimi odgovori na analitičen ali na celosten način. Najbolje je 
ocenjevati tako, da se oceni vse odgovore na isto vprašanje in tako se nadaljuje od 
prvega do zadnjega vprašanja. Če učitelj ocenjuje samo vprašanja in ne avtorja 
odgovora, je manjša možnost subjektivnega ocenjevanja. Na koncu naredi tabelo in 
rezultate obdela po učencih (prav tam). 

Peta faza – spreminjanje točk v oceno: učitelj lahko uporabi relativni ali stalni kriterij. 
Pri slednjem mora imeti že vnaprej postavljene meje za ocene, torej koliko odstotkov 
točk mora učenec doseči za posamezno oceno. Na koncu učitelj sporoči rezultate 
učencem, kjer jim poda povratno informacijo o njihovem znanju, on pa na podlagi 
rezultatov načrtuje nadaljnje poučevanje (prav tam). 

 

Notranje in zunanje preverjanje in ocenjevanje  
 

V šoli gre večinoma za notranje preverjanje in ocenjevanje znanja, ki ga pripravi in 
izvaja učitelj sam, dosežkov učencev pa ne primerja z drugimi učenci v državi, medtem 
ko je namen zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja omogočiti enake pogoje in 
primerljivost rezultatov (Bucik, 2001). 



7 
 

a) Notranje preverjanje in ocenjevanje znanja  

Nanaša se na vse tisto, kar učitelj preverja in ocenjuje v razredu. Učitelj sam oblikuje 
vprašanja oziroma naloge, s katerimi bo lahko preveril znanje učencev, kar pa lahko 
stori ustno ali pisno. Sam izbere kriterije, po katerih se bo ravnal. Rezultate lahko 
primerja samo med učenci svojega razreda, ne pa z ostalimi učenci iste šole ali z 
učenci drugih šol (Bucik, 2001). 

b) Zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja 

Zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja pomeni preverjanje znanja s testi, ki jih 
sestavijo pedagoški strokovnjaki ter strokovnjaki za analizo merskih instrumentov. 
Glavni cilj so enaki pogoji preverjanja in ocenjevanja ter primerljivost rezultatov, saj 
imajo vsi učenci enake naloge, vprašanja, prav tako so enotni kriteriji za ocenjevanje. 
Najbolj znana primera zunanjega ocenjevanja znanja sta matura in nacionalno 
preverjanje znanja (Bucik, 2001). 

 

Obe obliki preverjanja in ocenjevanja imata tako prednosti kot slabosti. Pri notranjem 
preverjanju in ocenjevanju je dobro to, da učitelj stalno preverja in ocenjuje učenčevo 
znanje. Spremlja ga skozi različne faze in opazuje njegov napredek, zato je znanje 
proces in ne samo produkt. Prednost zunanjega pa je, da gre predvsem za načelo 
pravičnosti, saj imajo vsi enake pogoje ocenjevanja, s tem pa so rezultati bolj 
primerljivi. Slabost notranjega preverjanja in ocenjevanja je, da lahko več dejavnikov 
vpliva na objektivnost in pravičnost, medtem ko zunanje preverjanje in ocenjevanje 
preverja samo nekatere standarde znanja; gre samo za enkratno preverjanje in 
ocenjevanje (Bucik, 2001). 

 

Avtentične oblike ocenjevanja znanja 
 

Gre za oblike ocenjevanja, ki so del pouka in niso namenjene le za merjenje znanja, 
kot je to pomembno pri preizkusih znanja. Sem sodijo samoocenjevanje, praktično 
ocenjevanje, ocenjevanje izvajanja ali izdelkov, skupinsko ocenjevanje rezultatov 
timskega dela oz. sodelovalnega učenja, učenčeva mapa dosežkov, avtentični testi, 
interaktivne oblike ocenjevanja (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2004). 

Pri praktičnem ocenjevanju, ocenjevanju izvajanja ali izdelkov, se znanje in 
razumevanje preneseta v konkretno dejavnost – v izdelek. Učenci s tem dokažejo, da 
so pridobljeno znanje in spretnosti usvojili. Poudarek je na tem, da učenci uporabijo 
ustrezne spretnosti in znanja pri zastavljenem problemu. Takšno ocenjevanje zahteva 
veliko časa, je kompleksnejše, ocenjevalec mora biti učitelj, ki je učence poučeval. 
Prednost praktičnega ocenjevanja je v neposrednem vplivu na učenje in poučevanje 
ter v tem, da ne dopušča učenja na pamet, tj. brez razumevanja. Pozitivno vpliva na 
učenčevo motivacijo (Razdevšek Pučko, 1996). 

Samoocenjevanje je proces, v katerega so vključeni učenci, s tem pa naj bi se 
povečala njihova odgovornost in pripravljenost na vseživljenjsko učenje (Razdevšek 
Pučko, 1996). 
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2.2 PREVERJANJE ZNANJA 
 

Različni avtorji so podali definicije preverjanja znanja. V nadaljevanju so navedene 
nekatere definicije: 

Luongo-Orlando (2008, str. 6) pravi, da gre pri preverjanju znanja za »postopek 
zbiranja informacij o učenju in učenčevem razumevanju obravnavanih vsebin. Za 
spremljanje učenčevega napredka se uporabljajo različne metode (tj. opazovanje, 
pogovori, kontrolni seznami, anekdotski zapisi). Nalogo zbiranja podatkov si delijo 
učitelji in učenci. Sistematično in namensko zbrani podatki tvorijo osnovo za 
ovrednotenje učenčevih dosežkov«. 

C. Razdevšek Pučko (1992, str. 235) meni, da je preverjanje znanja v šolskem sistemu 
»najučinkovitejši usmerjevalec učenja in njegovih učinkov, hkrati pa vpliva tudi na 
nadaljnje poučevanje«. Jurman (1989, str. 35) pa meni, da »preverjanje znanja temelji 
na obnavljanju pojmov, njihovih zvez in povezav, ki se jih je učenec popreje naučil«. 

»Preverjanje je bistveni element v procesu učenja. Koristno je tako, ki oskrbuje, 
usmerja, spodbuja s povratno informacijo, priporočili, čim samostojnejše oblikovanje 
učenj in ustvarjalno predstavljanje rezultatov učenja« (Komljanc, 2004, str. 150). 

»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 iz učnih načrtov učitelj preverja pred, med in ob koncu 
obravnave učnih vsebin« (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, 2013). 

 

Med preverjanjem in ocenjevanjem obstaja bistvena razlika. Po Pravilniku o 
preverjanju in ocenjevanju znanja »ocenjevanje pomeni ugotavljanje in vrednotenje 
doseženega znanja in se opravlja potem, ko je bila učna snov podana, utrjena in je bilo 
preverjeno, da so jo učenci razumeli ter usvojili. Preverjanje pa je zbiranje informacij o 
tem, kako učenec razume učne vsebine in se ga smiselno opravlja pred obravnavo 
novih učnih vsebin, med njo in na koncu. Učiteljevi zapisi, pridobljeni pri preverjanju 
znanja, se ne smejo spremeniti v ocene« (Bečaj, 2000, str. 10).  

 

2.2.1 Namen in načela preverjanja 
 

Preverjanje znanja je pomembno tako za učence kot za učitelja, saj z njim učitelj 
ugotovi, kako učinkovit je njegov didaktični vpliv in kaj mora spremeniti pri svojem 
poučevanju. Vsak razred je namreč drugačen. Učitelj mora prilagajati tehniko 
poučevanja glede na učence in njihove potrebe, da bi bilo njihovo učenje čim bolj 
uspešno. Preverjanje znanja vpliva na nadaljnje delo, saj mora učitelj takoj, ko ugotovi, 
da učenci niso usvojili določenega znanja, ki bi ga morali na določeni stopnji, 
spremeniti svoj način dela. To pa ugotovi s tem, da učence sproti preverja in zagotavlja, 
da učenci dosegajo svoje sposobnosti, pri tem pa jih motivira (Kunstelj, 1993). 

Ko učitelj diagnosticira učenčevo znanje, je potrebno čim prej odstraniti vzroke učnih 
pomanjkljivosti, da bodo učenci lahko razumno sledili razlagi in se izognili učnim 
slabostim. To je pomembno zlasti pri šibkejših učencih, saj so zanje učne slabosti lahko 
usodne, ker lahko hitro izgubijo stik z učno vsebino, z razumevanjem le-te, s tem pa 
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izgubijo motivacijo, zanimanje in tako pride do dolgočasenja pri pouku. Na koncu se 
učencu poslabša uspeh, poleg tega pa se tudi vzgojno poslabša, saj je učni neuspeh 
največkrat vzrok vzgojne problematičnosti. S preverjanjem želi učitelj spodbuditi 
učenčevo učno disciplino, sodelovanje, delavnost, samokritičnost, samopreverjanje 
(Blažič idr., 2003). 

Da lahko uresničimo zgoraj omenjene namene preverjanja, moramo zagotoviti 
nekatere pogoje, tj. kakovostno povratno informacijo, ki jo mora učitelj znati pravilno 
interpretirati. V preverjanje naj bo vključenih čim več učencev, preverjanje mora biti 
načrtno in sistematično ter individualizirano (Blažič idr., 2003). 

Bakovljev (1984, v Kunstelj 1993) govori o načelih, ki jih mora učitelj upoštevati pri 
preverjanju: 

a) Permanentnost preverjanja – preverjanje mora biti v vseh fazah vzgojno-
izobraževalnega procesa. Takšno preverjanje preprečuje, da bi pri učencu 
nastale večje težave, zaradi katerih bi izgubil veliko časa in volje. Poleg 
razumevanja nove učne snovi se preverja tudi uporabo znanja v novi situaciji. 

b) Vmesno preverjanje – ni dovolj le končno preverjanje (ob končani temi), ampak 
je potrebno preverjati vmes, da lahko učitelj spremeni metodo dela. 

c) Učiteljeva dobronamernost – učenci morajo vedeti, da jim je učitelj v pomoč in 
želi z nasveti doseči njihovo boljšo uspešnost. 

d) Kontrola vseh opravljenih nalog – učitelj mora sproti preverjati naloge učencev 
in boljše je, da je manj nalog in so le-te preverjene, kot pa več nalog in le-te 
nepreverjene. 

e) Preprečevanje kampanjskega učenja – učitelj mora poskrbeti, da s svojim 
poučevanjem spodbuja učence k sprotnemu učenju. 

f) Preverjanje učenčevih kognitivnih procesov – pri preverjanju je glavno 
osredotočanje na učenčevo sposobnost mišljenja in ne na zapomnitev, zato je 
potrebno zastaviti več vprašanj, kjer učenci znanje povezujejo in ga uporabijo v 
drugih situacijah. 

g) Informiranje učencev z rezultati preverjanja – ključna je sprotna obveščenost 
učencev o rezultatih preverjanja, o njihovi uspešnosti, ki pa mora biti čim bolj 
podrobna in konkretna. Učenci morajo poznati svoje prednosti in tudi 
pomanjkljivosti, učitelj pa jih mora spodbujati k odpravljanju napak in 
poglabljanju njihovega znanja.  

h) Sodelovanje učenca pri preverjanju – najpomembnejše v šoli je sodelovanje 
med učencem in učiteljem, tudi pri preverjanju, zato je dobro učence navaditi 
na različne oblike preverjanja in samopreverjanja. 

 

Z. Rutar Ilc (1996) pravi, da gre pri preverjanju znanja za povezovanje poučevanja in 
učenja s preverjanjem in je edukacijsko. Osredotoča se na posameznika, na njegovo 
individualnost, pri tem pa gre za primerjave posameznika s samim seboj, ne med njim 
in drugimi. S tem dobi učitelj vpogled v učinkovitost posameznikove presoje in 
napredovanja. Vse to služi v oporo učitelju in učencu. Ne gre toliko za zapomnitev 
nekih postopkov ali dejstev, ampak bolj za preverjanje kompetence učenca. To 
preverjanje se osredotoča na miselne procese učencev – njihovo načrtovanje, 
sprejemanje odločitev in reševanje problemov. Niso pomembni samo rezultati, ki jih 
dobi učenec, ampak pot do rezultatov, njegov način razmišljanja in reševanja. Učitelj 
mora razbrati, kako učenec razpolaga z dejstvi, kako pripravlja argumente in načrtuje 
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akcijo za rešitev določenega problema. Da učenec razume neko stvar, lahko učitelj 
razbere iz sposobnosti za kritiko in razširjanje znanja, iz njegovega pojasnjevanja in 
proučevanja predpostavk, na katerih je zasnovano znanje. Da je preverjanje 
učinkovito, je pomembna tudi sposobnost učitelja, da ponudi kvalitetno povratno 
informacijo učencu o njegovih dosežkih. Namesto zapomnitve dejstev, formul, 
konceptov in vaj, se v ospredje postavlja spodbujanje razumevanja, učitelj pa podpira 
in strukturira aktivnost. Pri preverjanju učitelj sprašuje po utemeljevanju učenčevega 
razumevanja, preučuje njegove odgovore na vprašanja, spremlja samokorekcije in 
pojasnjevanje odgovorov. 

 

2.2.2 Vrste preverjanja znanja 
 

Učitelj preverja znanje učencev pred, med in po obravnavani učni enoti. Različne vrste 
preverjanja znanja se med seboj razlikujejo, predvsem glede na cilje preverjanja in tudi 
glede na to, v kateri fazi učnega procesa so prisotna (na začetku učne enote, med 
posamezno učno enoto, na koncu učne enote). 

 

Diagnostično preverjanje 
 

Diagnostično preverjanje se uporablja na začetku šolskega leta, ocenjevalnega 
obdobja, učne enote in takrat, ko imajo učenci težave. S tem preverjanjem učitelj 
ugotovi, kakšno je dosedanje znanje učencev, kakšne so njihove sposobnosti, potrebe, 
interesi, motivacija, močna in šibka področja. Na podlagi ugotovitev učitelj načrtuje 
pouk (Luongo-Orlando, 2008). 

 

Sprotno (formativno) preverjanje 
 

Sprotno (formativno) preverjanje je del učnega procesa, pri katerem se učence 
preverja sproti, skozi celotno šolsko leto. Tako učenci, učitelji in starši s tem dobivajo 
sprotne povratne informacije (Luongo-Orlando, 2008). 

 

Končno (sumativno) preverjanje  
 

Končno (sumativno) preverjanje in ocenjevanje sta na koncu posamezne učne enote 
oziroma časovnega sklopa. Učenci morajo biti pripravljeni in pokazati razumevanje 
učnih vsebin in uporabo znanja, ki ustreza ciljem, opredeljenimi z učnim načrtom 
(Luongo-Orlando, 2008).  

 

2.3 TAKSONOMIJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 
MATEMATIČNEGA ZNANJA 

 

Za aktivnost učencev in spodbujanje njihovih miselnih procesov je zelo pomembno, 
kako si učitelj zastavi cilje, saj morajo cilji od učencev zahtevati lastno aktivnost in 
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razmišljanje. Učitelj mora poleg tega znati zastaviti takšne naloge in vprašanja, ki bodo 
spodbujala to aktivnost in dosego zadanih ciljev. Pomembno je, da učenci tudi sami 
odgovarjajo na vprašanja in sami pridejo do odgovorov, ne da jim jih učitelj priskrbi. 
Učitelj mora poskrbeti, da učenci izgradijo sistem znanja, ne pa da jim ostane le 
izkušnja nepovezanih delcev aktivnosti. Velik izziv za učitelja je torej v zastavljanju 
takih vprašanj in dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje in izgrajevanje znanja pri 
učencih. Taksonomije služijo učitelju ravno pri snovanju takšnih vprašanj in nalog, ki 
izhajajo iz zastavljenih ciljev. S taksonomijo si ne le pomagamo pri zastavljanju 
vprašanj in nalog, ampak je ta odličen temelj za snovanje vprašanj in dejavnosti, s 
katerimi učitelj ugotavlja predznanje s sprotnim preverjanjem ter končno preverja in 
ocenjuje znanje (Rutar Ilc, 2003). 

 

2.3.1 Bloomova taksonomija pri preverjanju in ocenjevanju 
matematičnega znanja 

 

Taksonomija predstavlja klasifikacijo učnih ciljev po določenih kriterijih. 

Po Bloomu poznamo šest taksonomskih oziroma kognitivnih (spoznavnih) stopenj, 
stopnje pa so razvrščene od nižje do višje stopnje: 

 

1. Znanje (poznavanje)  

Gre za prepoznavo oziroma priklic posameznih dejstev, podatkov, terminov, simbolov, 
pravil in postopkov (Rutar Ilc, 2003). 

Po Bloomu gre pri poznavanju za »priklic ali prepoznavanje vrste specifičnih elementov 
predmetnega področja, ki ne sledijo nujno eden iz drugega in brez nuje po 
razumevanju ali sistematiziranju« (Rutar Ilc, str. 68). 

Učenec prepozna ali spominsko obnovi razne informacije, ki jih je usvojil, torej je 
zadostni pogoj za to stopnjo znanja zapomnitev (Marentič Požarnik, 2000a). 

Tipični glagoli, ki so najpogosteje uporabljeni na tej stopnji, so: povej, navedi, opiši, 
poimenuj, opredeli, poveži, ponovi, naštej, podaj definicijo, prepoznaj …(Rutar Ilc, 
2003). 

 

2. Razumevanje 

Od učenca se zahteva, da razume usvojeno znanje, ga predela in sistematizira. Vsi 
učitelji in šolski sistemi naj bi si prizadevali, da bi učenec vsako pridobljeno znanje 
razumel in tudi uporabil (za reševanje problemov, za spoznavne učinke, ki služijo 
lastnemu zadovoljstvu). Učenec mora dojeti bistvo, smisel sporočila (Rutar Ilc, 2003). 

Učenec svoje razumevanje znanja lahko pokaže na različne načine, kot so 
preoblikovanje usvojenega znanja, uporaba svojih besed pri razlagi, prevod snovi iz 
ene simbolične oblike v drugo (npr. prevajanje iz formule ali diagrama v besedno 
obliko), napovedovanje, kaj sledi iz določenih podatkov (Marentič Požarnik, 2000a). 
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Anderson, idr. (2016, str. 97) menijo, da »če želimo vrednotiti spoznavne procese 
višjega reda, morajo biti vprašanja takšna, da nanje učenci ne bi mogli pravilno 
odgovoriti, zanašajoč se le na svoj spomin«. 

Po Bloomu gre pri tej stopnji za tri miselne operacije, ki se med seboj prepletajo: 
prevajanje, interpretacijo in ekstrapolacijo. Prevajanje pomeni prevod iz enega v drug 
simbolni zapis; interpretacija pomeni prepoznavanje posameznih elementov sporočila, 
ugotavljanje povezav med temi elementi in ločevanje bistvenih delov sporočila od 
nebistvenih; ekstrapolacija pomeni sklepanje o posledicah na podlagi sporočila (Rutar 
Ilc, 2003). 

Tipični glagoli, ki so najpogosteje uporabljeni na tej stopnji, so: povzemi, povej z 
drugimi besedami, pripoveduj, poročaj, razloži, utemelji, pojasni, navedi nov primer, 
pouči druge … (Rutar Ilc, 2003). 

 
3. Uporaba 

Na tej stopnji mora učenec pokazati uporabnost pridobljenega znanja (idej, teorij, 
pravil, postopkov …) na konkretnih situacijah. Učenec je zmožen prenesti naučeno 
znanje v nove situacije (Marentič Požarnik, 2000a). 

Razlika med razumevanjem in uporabo, ki je največkrat zabrisana, je predvsem v tem: 
»Pri razumevanju, npr. za neki primer ugotovimo, kateri princip zastopa, pri uporabi pa 
s pomočjo tega principa rešujemo konkretno problemsko situacijo, ga torej uporabimo, 
ne le razumemo« (Rutar Ilc, 2003, str. 71). 

Tipični glagoli, ki so najpogosteje uporabljeni na tej stopnji, so: uporabi v novi situaciji, 
razloži na (novem) primeru, utemelji na (novem) primeru, sklepaj, napovej, reši, 
preizkusi … (Rutar Ilc, 2003). 

 
4. Analiza 

»Analiziranje zahteva razčlembo nekega gradiva na njegove sestavne dele ter nato 
ugotavljanje, kako so ti deli povezani med sabo in s celotno strukturo« (Anderson, idr. 
(2016, str. 106). 

Učenec razčleni sporočilo tako, da so sestavine ter odnosi med njimi jasni. Zna izluščiti 
značilnosti, jih primerjati med seboj, razlikuje dejstva in domneve avtorja, identificira 
vzroke in posledične relacije … (Marentič Požarnik, 2000a). 

Tipični glagoli, ki so najpogosteje uporabljeni na tej stopnji, so: podrobno opiši, 
analiziraj, razčleni, primerjaj, razlikuj … (Rutar Ilc, 2003). 

 
5. Sinteza 

»Sinteza je povezovanje delov in elementov v novo celoto; to vključuje proces dela na 
delih in elementih, urejanje in kombiniranje na tak način, da sestavljajo vzorec ali 
strukturo, ki do tedaj ni obstajala ali ni bila razvidna« (Rutar Ilc, 2003, str. 72). 

Na tej stopnji gre predvsem za ustvarjalnost in izvirnost, saj so odgovori novi (Marentič 
Požarnik, 2000a).  



13 
 

Tipični glagoli, ki so najpogosteje uporabljeni na tej stopnji, so: zamisli si, ustvari, 
načrtuj, izdelaj, oblikuj, preoblikuj, popravi, izboljšaj, utemelji, izpelji … (Rutar Ilc, 
2003). 

 
6. Vrednotenje (evalvacija) 

»Vrednotenje je presoja oz. ocena idej, argumentov, rešitev, izdelkov, materialov in 
metod v skladu z določenimi nameni oz. kriteriji. Ta kategorija združuje vse prejšnje in 
jih presega oz. povezuje z nekognitivnimi (npr. konativnimi, afektivnimi …)« (Rutar Ilc, 
2003, str. 73).  

Vrednotenje pa temelji na izdelanih kriterijih, ki so lahko notranji, ki veljajo za določeno 
področje, ali zunanji, ki so lahko estetski, etični, ekonomični, ekološki (Marentič 
Požarnik, 2000a). 

Tipični glagoli, ki so najpogosteje uporabljeni na tej stopnji, so: oceni, ovrednoti, 
presodi, kritiziraj, problematiziraj, zavrni, spodbij, utemelji, odloči … (Rutar Ilc, 2003). 

  

2.3.2 Gagnejeva taksonomija pri preverjanju in ocenjevanju 
matematičnega znanja 

  

Učni načrt za matematiko je doživel kar nekaj sprememb in tako je danes v ciljih 
matematičnega izobraževanja vse več dopolnjevanja proceduralnega znanja s 
konceptualnim in problemskim znanjem (Cotič in Žakelj, 2004). 

 

1. Osnovno in konceptualno znanje 
 
a) Osnovno znanje in vedenje 

Zajema predvsem poznavanje pojmov, dejstev in priklic znanja. M. Cotič in A. Žakelj 
(2004, str. 185) govorita o naslednjih elementih osnovnega znanja:  

- poznavanje posameznosti (reproduktivno znanje); 
- poznavanje specifičnih dejstev (definicije, formule, aksiomi, izreki, osnovne 

lastnosti); 
- poznavanje terminologije (osnovni simboli, vzporednost, pravokotnost …); 
- poznavanje klasifikacij in kategorij (funkcije, enačbe, množice …). 

 
 

b) Konceptualno znanje 

Gre za razumevanje pojmov in dejstev, kar zajema oblikovanje pojmov, strukturiranje 
pojmov, poznavanje relevantnih dejstev. A. Žakelj (2003, str. 96) navaja naslednje 
elemente konceptualnega znanja: 

- prepoznava pojma; 
- predstava; 
- prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji;  
- definicije in izreki; 
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- povezave (podobnosti, razlike). 

Učitelj ima zelo pomembno vlogo pri tem, kako učenec konstruira svoje znanje, saj 
mora dobro predvideti, kdaj bo seznanil učence z novimi pojmi in koncepti. Dobro mora 
poznati, kako učenci konstruirajo svoje znanje in se zavedati, da način že usvojenega 
znanja vpliva na vrstni red učenja in poučevanja (Žakelj, 2003). 

 
2. Proceduralno znanje 

»Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in 
procedur« (Cotič in Žakelj, 2004, str. 186). Gre za to, kako nekaj narediti, pri čemer se 
»nekaj« nanaša na dejavnosti, ki zahtevajo dokončanje precej rutinskih vaj in 
reševanje neznanih problemov (Anderson idr., 2016). 

Poznamo rutinsko proceduralno znanje in kompleksno proceduralno znanje. Pri 
rutinskem gre za izvajanje rutinskih postopkov, uporabo pravil in obrazcev, reševanje 
preprostih nesestavljenih nalog z malo podatki. Pri kompleksnem gre za uporabo 
kompleksnih postopkov, kamor sodijo poznavanje in učinkovito obvladovanje 
algoritmov in procedur in njihova izbira in izvedba (Žakelj, 2003). 

Elementi proceduralnega znanja so: 

- poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur;  
- uporaba pravil, zakonov, postopkov;  
- izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti izbiro in postopek izvesti 

(Žakelj, 2003, str. 99). 

 

3. Problemsko znanje 

»Problemsko znanje združuje strategije in aplikativna znanja« (Žakelj, 2003, str. 100). 

Gre za uporabo znanja v novih situacijah, uporabo kombinacij več pravil in pojmov v 
novi situaciji, sposobnost uporabe konceptualnega in proceduralnega znanja, 
načrtovanje strategij za reševanje problemov. Pojma, povezana s problemskim 
znanjem, sta raziskovanje in odkrivanje (Žakelj, 2003). 

Elementi problemskega znanja so: 

- postavitev problema (njegova prepoznava in formulacija);  
- preveritev podatkov;  
- strategije reševanja;  
- uporaba znanja (transfer); 
- miselne veščine – analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, interpretacija (Žakelj, 

2003, str. 100). 

 

Ena najbolj znanih taksonomij je Bloomova taksonomija vrste znanj, ki vsebuje šest 
kognitivnih stopenj (1. znanje, 2. razumevanje, 3. uporaba, 4. analiza, 5. sinteza, 6. 
vrednotenje), medtem ko je pri Gagnejevi taksonomiji vrste znanj, ki je pri matematiki 
najbolj uporabna, znanje razvrščeno na tri ravni (1. osnovno in konceptualno znanje, 
2. proceduralno znanje, 3. problemsko znanje). Nekatere stopnje so si podobne, saj 
npr. stopnja osnovnega znanja po Gagneju pomeni enako kot stopnja znanja po 
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Bloomu. Prav tako stopnja konceptualnega znanja po Gagneju pomeni enako kot 
stopnja razumevanja po Bloomu. Stopnja proceduralnega znanja po Gagneju obsega 
stopnjo uporabe po Bloomu. Stopnja problemskega znanja po Gagneju pa vključuje 
uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje po Bloomu. Taksonomiji sta si podobni, le da 
so stopnje različno poimenovane in združene. 

 

2.4 FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA 
 

Učitelj ima pri pouku zelo pomembno vlogo, saj odloča o tem, kako bo vodil pouk in ga 
izpeljal. Njegovi načini dela vplivajo na vlogo in položaj učencev ter učitelja pri pouku. 
Tukaj je pomembna učiteljeva strokovna avtonomija, saj on spodbuja in usmerja 
učenje učencev, prav tako pa aktivnost učencev ter njihov razvoj vplivajo na učiteljevo 
delo (Adamič, 2005). 

»Z ocenjevanjem učitelj posredno ugotavlja učenčevo uspešnost v procesu učenja in 
vrednoti njegove učne rezultate. Učni rezultati so najpogosteje izraženi z oceno 
(simbolno ali opisno), ki opredeli številčne vrednosti dosežkov. V procesu učenja in 
ocenjevanja pa nas zanima tudi, kako učitelj spremlja, ugotavlja in opisuje učenčev 
napredek« (Eržen, 2014, str. 28). 

N. Komljanc (2004, str. 143) pravi: »Formativno preverjanje, ki ›hrani‹ učenca in učitelja 
ter starše za nadaljnji razvoj učenja, spodbuja fleksibilno organiziranje učnih stopenj.« 
To pomeni, da učitelj organizira živahnejši, bolj razgiban pouk, ki omogoča učencem, 
da razvijejo svoje mišljenje. 

Formativno preverjanje je danes obravnavano v celotnem britanskem izobraževalnem 
sistemu kot sestavni del dobrega poučevanja, motivacije študentov ter višje ravni 
dosežkov. Nekateri so mnenja, da dobro poučevanje ne more obstajati brez dobrega 
formativnega preverjanja. Znana dela Paula Blacka in Dylana Wiliama so osnova za 
teoretično in praktično delo glede formativnega preverjanja. Gre za eno redkih idej, 
podprto z raziskovanjem v obliki sistematičnih teorij in empiričnih podatkov, ki je imela 
velik vpliv na politiko in prakso v Veliki Britaniji. Prevzeli so jo profesorji in učitelji po 
vsem svetu. Veliko število opravljenih študij v šoli govori v prid temu preverjanju znanja 
(Eccelestone, idr., 2010). 

Wiliam (2013, str. 123) opisuje formativno spremljanje kot »most med poučevanjem in 
učenjem.« Definicija poudarja predvsem učinek vrednotenja na učiteljeve odločitve pri 
poučevanju, pri tem pa upošteva pet glavnih strategij:  

1. razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje namenov učenja in 
kriterijev za uspeh;  

2. priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o 
učenju;  

3. zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premikajo naprej;  
4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja;  
5. aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja (Wiliam, 2013, str. 

123). 
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2.4.1 Namen formativnega spremljanja 
 

S formativnim preverjanjem znanja učitelj sproti učencu posreduje povratno informacijo 
o njegovemu znanju in učenju. Na podlagi teh informacij učenec izboljšuje svoje 
učenje. Prav tako je formativno preverjanje dobra povratna informacija za učitelja, saj 
lahko na podlagi ugotovitev o učenčevem delu prilagaja učne dejavnosti, metode dela, 
cilje in svoj pristop k vsebinam (Komljanc, 2008). C. Razdevšek Pučko (2004, str. 127) 
pravi, da »preverjanje znanja izpolni formativno vlogo šele takrat, ko učencu ponudi 
kakovostno povratno informacijo, ki učenca seznani z doseženim, ga opozori na 
pomanjkljivosti in mu ponudi pot za odpravo teh pomanjkljivosti«. O formativni povratni 
informaciji govorimo takrat, ko učenec pozna razliko med zahtevanim in doseženim ter 
dobi natančno usmeritev za nadaljnje delo, ki mu bo pomagalo odpraviti to razliko. 
Učenec mora biti aktivno vključen, da lahko razume svoje težave, napake, napačne 
pristope k učenju, hkrati pa mora imeti željo po odpravi teh napak in izboljšanju samega 
sebe. Ravno pri tem je najpomembnejša učiteljeva vloga, ki usmerja učenca ter ga 
motivira.  

Ecclestone (2010) povzema glavne namene formativnega spremljanja, kamor sodi 
diagnosticiranje izhodišča oz. trenutne ravni znanja v odnosu do učnih rezultatov; 
pregled napredka glede na otrokove zmožnosti; določitev ciljev za nadaljnje učenje; 
usmerjanje in svetovanje učencem o tem, kako naj delajo naprej, kakšne so njihove 
prednosti in slabosti. Formativno in sumativno (končno) preverjanje se razlikujeta v 
namenih, saj je namen sumativnega preverjanja končno ocenjevanje, potrditev in zapis 
dosežkov, določitev, v kolikšni meri so zastavljeni cilji osvojeni. Formativno preverjanje 
pa vsebuje »ocenjevanje« med poukom z različnimi vprašanji, dialogi, odgovori, 
razpravami, pregledi; med aktivnostmi, med branjem nalog, med delom v skupinah, 
poslušanjem sošolcev, med dejavnostmi, kot so kvizi in testi. Formativno spremljanje 
torej poteka skozi celotno načrtovanje pouka, ne samo na koncu posamezne enote. 

A. Holcar Brunauer (2014) je v intervjuju z Normanom Emersonom, strokovnim 
direktorjem področja za ocenjevanje škotske izobraževalne institucije, spraševala o 
vpeljevanju formativnega spremljanja v šole. Škoti so eni prvih, ki so številčno 
ocenjevanje v celoti nadomestili s formativnim spremljanjem in preverjanjem, 
osredotočenim na učenje in razumevanje. V vseh osnovnih šolah in v prvih štirih letih 
obveznega šolanja na srednjih šolah (do 15. leta) so ukinili številčno ocenjevanje in 
nacionalno preverjanje znanja. Pri tem so med seboj sodelovale različne izobraževalne 
institucije, strokovna združenja ter sindikati. Vpeljava formativnega spremljanja ni bila 
lahka, saj so bili učitelji navajeni določenih navad poučevanja, potem pa so jih morali 
spremeniti in učence navaditi na lastno odgovornost za svoje učenje. To je bila 
največja težava predvsem za srednješolske učitelje, ki so bili navajeni predavati, ne pa 
razpravljati z dijaki. Po treh letih vpeljevanja formativnega spremljanja je Gordon 
Stobbard, strokovnjak s področja ocenjevanja, skupaj s skupino raziskovalcev evalviral 
ta program. Meni, da je bilo pri tem zelo učinkovito sodelovanje med vsemi: ministrom, 
univerzo, sindikati in šolo. Učitelji so dobro sprejeli ta program, pri čemer so imeli 
podporo iz vseh strani, kar je pripomoglo k boljšemu sprejetju ter napredku programa. 
Prav tako so se učitelji iz različnih šol sestajali, poslušali različne zgodbe, sodelovali, 
si izmenjavali svoje pozitivne in negativne izkušnje ter ostali v stiku. Pri vpeljavi 
programa so bila pomembna izobraževanja učiteljev, ki so potekala tako, da so učitelji 
po kratkih predstavitvah pristopov iz raziskav Blacka in Wiliama, izbrali pristop, ki bi ga 
želeli preizkusiti z razredom in o tem razpravljali s svetovalci. Nato so učitelji tri mesece 
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vključevali izbrani pristop v pouk in zapisovali svoja opažanja. Po treh mesecih so se 
učitelji ponovno srečali s svetovalci, razglabljali o svojem delu in dobili povratne 
informacije od svetovalcev o tem. Učiteljeva poročila so bila objavljena v nacionalnih 
poročilih, kar je zanje pomenilo veliko zadovoljstvo. Najpomembnejše je bilo, da so 
učitelji prebirali raziskave in razpravljali o tem s svojimi sodelavci. Šole dobijo tudi nekaj 
denarja letno, izključno za izobraževanje učiteljev in plačilo nadomestnih učiteljev v 
času izobraževanja. Na voljo so tudi raznovrstne in zanimive revije, ki vsebujejo 
zgodbe učiteljev, svetovalcev, tudi staršev. Rezultati so pokazali, da so bili učenci bolj 
dovzetni za učenje in so raje prihajali v šolo, starši pa so opazili kar nekaj sprememb 
pri svojih otrocih. Za uspešno se je pokazala predvsem učiteljeva razlaga učencem o 
novostih in novih vpeljavah, saj so tako učenci dobro razumeli, kaj morajo početi in kaj 
se od njih pričakuje.  

 

2.4.2 Elementi formativnega spremljanja 
 

Med elemente formativnega spremljanja sodijo nameni učenja in kriteriji uspešnosti, 
dokazi, povratna informacija, vprašanja v podporo učenju ter samovrednotenje in 
vrstniško vrednotenje (Holcar Brunauer, idr., 2016). 

Pri namenih učenja so pomembni cilji, saj mora učitelj skrbno načrtovati pouk in v 
skladu s tem jasno opredeliti cilje, ki jih je potrebno doseči. Učenci ne razumejo jasno 
vseh ciljev, saj so strokovno zapisani. Naloga učitelja je učencem razložiti cilje čim 
enostavneje in njihovi stopnji primerno. Cilje lahko oblikuje skupaj z učenci, kar jim 
pomaga razumeti, kaj se bodo naučili in kaj se od njih zahteva. Lažje bodo 
osredotočeni na učno dejavnost, prepoznali bodo usvojena znanja in spretnosti ter 
prevzeli odgovoren odnos do učenja. S tem bodo učitelji poskrbeli, da bodo učenci 
zavestno uravnavali proces učenja do končnega cilja in s samostojnim mišljenjem in 
vedenjem dosegli svoje cilje. Učenci so s tem seznanjeni na začetku šolske ure, vmes 
pa se k njim večkrat vrnejo. Učitelj mora paziti, da so ti nameni učenja jasno postavljeni 
in realistični, razumljivi otrokom, zapisani na vidnem kraju, kjer jih lahko vidijo vsi 
učenci, osredotočeni na učenje, ne samo na neko dejavnost (prav tam). 

Pomembni so tudi kriteriji uspešnosti, saj tako učenci vedo, ali so dosegli namen 
učenja in kakšna je njihova uspešnost. Učenci skupaj z učiteljem ovrednotijo dosežke 
glede na kriterije uspešnosti. Pri oblikovanju le-teh morajo biti pozorni na njihovo 
povezanost z učnimi cilji in standardi znanja; njihovo jasnost, specifičnost, razumljivost. 
Opisujejo naj znanje, učenje, razumevanje, spretnosti. Zapisani naj bodo v prvi osebi 
ednine in naj se osredotočajo na proces učenja, ne le na končen izdelek. Pri 
oblikovanju kriterijev sodelujejo tudi učenci, učitelji pa jim pomagajo z vprašanji, 
namigi, spodbudami, ki se nanašajo na učenje, Na podlagi kriterijev učenci presodijo 
uspešnost svojega učenja in napredovanja (prav tam). 
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Konkreten primer preoblikovanega učnega cilja iz učnega načrta 

Primer namenov učenja in kriterijev uspešnosti 

Učni cilj Nameni učenja Kriteriji uspešnosti 

Učenci: 
 

- predstavijo podatke s 
stolpičnim prikazom. 

 
Vir: Učni načrt za matematiko, 
2011, str. 18. 

 

Učim se: 
 

- prepoznati stolpični 
prikaz in razvrstiti 
predmete vanj ter ga 
narisati. 

Uspešen bom, ko bom: 
 
- prepoznal stolpični 

prikaz; 
- znal razvrstiti predmete 

v stolpični prikaz; 
- preštel posamezne 

predmete in ugotovil, 
katerih je več. 

- narisal stolpični prikaz 
glede na podatke, ki jih 
imam 

 

 

Učitelj skozi celoten proces ugotavlja in zbira podatke o učenčevem predznanju, 
učenju in dosežkih, čemur pravimo dokazi, saj učitelj s pomočjo le-teh prilagodi proces 
poučevanja in učenja, učne dejavnosti, oblike in metode dela. Poznamo različne vrste 
dokazov, ki jih lahko pridobimo s pogovori med poukom (vprašanja in odgovori, 
samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, refleksije učencev), z opazovanjem (delo 
učencev v skupini in njihov doprinos k skupini, načrtovanje in izvajanje dejavnosti 
učencev, razvoj zmožnosti učencev) ali glede na učenčeve izdelke (digitalne 
predstavitve, vizualne predstavitve, ustne predstavitve, pisna besedila).  

A. Holcar Brunauer, idr. (2016) navaja več vrst dokazov: 

- spoznavni dokazi (učenčevi odgovori); 
- psihomotorični dokazi (gibalne spretnosti); 
- afektivni dokazi (čustva, vrednote).  

 

Dokazi se lahko shranjujejo v portfoliu, ki predstavlja napredek učencev na podlagi 

kriterijev uspešnosti. Dokaze zbiramo, da ugotovimo, kakšna je razlika med učenčevim 

že pridobljenim znanjem in želenim učnim dosežkom. Učitelj mora sproti preverjati 

razumevanje učencev, kar pa naredi s pomočjo uporabe znanja v novih situacijah 

(Holcar Brunauer, idr., 2016). Kot pravijo Anderson idr. (2016, str. 96): »Do 

razumevanja pride, ko učenci izgradijo povezave med ›novim‹ znanjem, ki naj bi ga 

usvojili, in svojim predznanjem ali natančneje, ko integrirajo znanje v svoje obstoječe 

miselne sheme in spoznavne okvire«. Dokazi se zbirajo v vseh fazah učnega procesa, 

v različnih situacijah, pri tem pa najprej ugotovimo predznanje učencev, njihove 

izkušnje, prepričanja o ciljih in učenju. Pomembno je, da učitelj motivira in spremlja 

učenje otrok, njihov napredek ter na podlagi dokazov presoja o njihovem znanju in 

nadaljnjem delu. Pri tem je velikega pomena načrtovanje učnih dejavnosti (Holcar 
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Brunauer idr., 2016). Z. Rutal Ilc (2003) opisuje, na kaj moramo biti pozorni, ko 

pripravljamo učne dejavnosti: 

1. jasno opredelimo cilje in standarde ter se vprašamo, kaj morajo učenci znati, 
razumeti;  

2. iz ciljev izpeljemo kriterije za uspešnost;  
3. razmislimo, kaj bi nam najbolje pokazalo učenčevo doseganje ciljev in 

njegov napredek;  
4. vprašamo se, ali dejavnosti omogočajo izkazovanje poglobljenega znanja 

ter njegovo razumevanje;  
5. paziti moramo, da so naloge jasne in razumljive, dejavnosti morajo biti v 

skladu z interesi učencev ter jim nuditi izziv.  

Konkreten primer zbranih dokazov glede na prejšnji cilj: 

- Cilj: učenci predstavijo podatke s stolpičnim prikazom. 
- Naloga za učenca: Vsak izmed nas ima najljubšo žival, najljubšo barvo, najljubše 

sadje. Poizvedi, katera je najljubša žival/barva/sadje tvojih sošolcev ter oblikuj 
stolpične prikaze, v katerih boš to prikazal/-a. 

- Dokazi: 
- stolpični prikazi učencev; 
- pogovor z učencem o izdelanih prikazih; 
- strategija Semafor (samovrednotenje) o učenčevem znanju; 
- priprava novih nalog za sošolce in vrednotenje njihovih nalog. 

 

Ključnega pomena pri formativnem spremljanju je povratna informacija, ki sodi med 
elemente formativnega spremljanja. Razdevšek Pučko (2004, str. 128) pravi, da je 
formativna povratna informacija »podrobna in razčlenjena in za razliko od enostavnega 
sporočila o oceni ali o pravilnem odgovoru podpira proces učenja in omogoča transfer 
in uporabo znanja v novih, bolj ali manj podobnih učnih situacijah«. 

Kakovostna povratna informacija mora biti pravočasna, pogosta, dana ob pravem 
času, konkretna, izhajati mora iz namena in kriterijev in mora vsebovati učiteljeve 
predloge za izboljšavo. Ko so učenci v prvi fazi učenja, je sprotna povratna informacija 
najbolj koristna, saj učenci v tej fazi naletijo na prve ovire. Ko pa so učenci že starejši 
in samostojnejši, lahko dobijo povratno informacijo z zamikom, vendar mora biti ta 
podana v pravem trenutku in na ustrezen način, kar dokazujejo različne raziskave 
(Eržen, 2014). Wiliam (2013) pravi, da je najboljši čas za podajo povratnih informacij 
odvisen od vrste učenja, saj sprotne povratne informacije najbolj koristijo pri 
proceduralnem učenju (na začetku učenja, ko je naloga nad zmožnostmi učenca). 
Povratne informacije z zamikom so najprimernejše pri nalogah, kjer gre za transfer na 
druge kontekste (znotraj učenčevih zmožnosti).  

Zelo pomembno je, da učitelj vsa spoznanja, ki jih pridobi med poukom, izkoristi za 
nadaljnje načrtovanje, svoje namene pa pojasni tudi učencem, da bodo lažje razumeli. 
Pri podajanju razumljive in jasne povratne informacije mora učitelj razmisliti, ali učenci 
dobro razumejo cilje in kriterije uspešnosti, še posebej, če ne sodelujejo pri oblikovanju 
le-teh. Če učenec dobro razume, kaj je potrebno za njegovo uspešnost, bo lažje 
razumel tudi povratno informacijo učitelja in njegove predloge za izboljšavo ter 
nadaljnje delo. Najbolje je, da si učenec zastavi tudi svoje lastne cilje in kriterije 
uspešnosti, saj bo zanj nadaljnje učenje veliko bolj smiselno in motivirano. Bolj kot 
pogostost podane povratne informacije sta pomembnejša kakovost in način izražene 
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povratne informacije, saj učencu veliko več pomeni, da dobro razume, kaj mu želimo 
povedati, kot to, da mu večkrat povemo nekaj, česar ne razume in si ne zna s tem 
pomagati (Eržen, 2014). 

Učencem je zelo pomembno, da je povratna informacija konkretna in se nanaša na 

neko točno določeno stvar oz. izdelek, saj se tako izognemo morebitnim 

nesporazumom. Pri podajanju povratne informacije je potrebno paziti, da se komentar 

nanaša na kakovost izdelka in ne na osebo (npr. »Priden si.«), saj to pogosto daje 

povratni informaciji negativen učinek (Eržen, 2014). Wiliam (2013, str. 129) pravi, da 

»bi se morale osredotočati na ›kaj, kako in zakaj‹ nekega problema, namesto da le 

sporočajo učencu, ali je nekaj naredil pravilno ali ne;« ter biti »tako preproste, kot je le 

mogoče, vendar ne bolj preproste«.  

Nazadnje, ko učitelj upošteva vse prej naštete lastnosti kakovostne povratne 
informacije, pa ta doseže želeni učinek takrat, ko vsebuje komentar, ki učenca usmeri 
v nadaljnje delo. Če povzamemo, mora učitelj pri dajanju kakovostne povratne 
informacije izpostaviti dosežek, se navezati na konkretno značilnost učenčevega 
dosežka ter nakazati možnost izboljšave. Ugotovitve raziskav kažejo, da predolgi 
komentarji učenca ne spodbujajo k lastnemu razmišljanju in so manj učinkoviti (Eržen, 
2014).  

Učitelj se mora zavedati, da ne daje le on povratne informacije. Tudi učenci učitelju 
pošiljajo povratno informacijo o njegovem vedenju, postopkih in odnosih. Povratna 
informacija je lahko besedna, nebesedna, pozitivna, negativna ali nevtralna. V učnem 
procesu gre za stalno iskanje, dajanje in sprejemanje informacij med učiteljem in 
učenci ter med učenci samimi. Učenci želijo od učitelja izvedeti tudi to, kaj si misli učitelj 
o povedanem, ali deluje v skladu z nasveti, ki jih daje, kaj si misli o njih samih, kakšna 
so njegova stališča do njih. Ne pričakujejo le informacij o vzgojnih in izobraževalnih 
sporočilih. Učenci stalno dobivajo neverbalne povratne informacije od učiteljev, ki pa 
si jih včasih lahko napačno predstavljajo, zato jih je potrebno še ubesediti, da učenci 
resnično dobijo pravo, jasno in razumljivo povratno informacijo (Tomić, 2002).  

Naslednji element formativnega spremljanja so vprašanja, ki so v podporo učenju. 
Pojavljajo se skozi celoten učni proces, saj skušamo z njimi doseči učenčevo 
soudeleženost v procesu pouka, kar je velikega pomena. Ko želimo učencem nekaj 
razložiti in želimo doseči večji učinek, jim zastavimo vprašanje ali vključimo vprašanje 
v dejavnost, ki jo izvedemo. Ta vprašanja morajo biti dobro premišljena in načrtovana, 
saj le tako lahko dosežemo učinkovit učni proces in namene učenja. Za vsako 
dejavnost (praktično delo, delo z besedili, diskusija …) moramo razmisliti, kakšna 
vprašanja bomo zastavili, kaj želimo doseči z vprašanji, ali z njimi preverjamo 
učenčevo razumevanje in odpiramo pot do širšega razmisleka. Z vprašanji želimo 
ugotoviti učenčevo predznanje, njihovo razmišljanje, interese, prav tako pa lahko 
ugotovimo njihove napačne predstave in razumevanja o določenih pojmih, ki pa jim 
moramo čimprej spremeniti. Tako lahko učitelj naprej načrtuje pouk in ga prilagaja 
potrebam učencev. Vprašanja učence tudi spodbujajo k razmisleku in učenju, s tem 
pa k opazovanju, razčlenjevanju, sklepanju, analiziranju, povezovanju, kritičnosti, 
zamišljanju novega, ustvarjalnosti … Pomagajo nam ugotoviti razumevanje učencev 
in kako se učijo. Z njimi dobimo vpogled v miselni proces in učno pot učencev, z njimi 
lahko podpiramo učenca pri usvajanju novega znanja in doseganju namenov učenja. 
Dobro zastavljena vprašanja spodbujajo refleksijo, samoregulacijo učenja, diskusijo 
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med učenci, ki vodi do razmislekov, novih pogledov in širjenja znanja (Holcar Brunauer 
idr., 2016). 

Preden učitelj pripravi vprašanja, mora vedeti, katere so značilnosti dobrih vprašanj. 
Ta načrtno spodbujajo razmišljanje in učni proces učenca, pomagajo učencu usvojiti 
določen cilj, omogočajo vpogled v učenčevo razmišljanje ter njegovo spremljanje. Pri 
tem se lahko učitelj pravočasno odzove in vodi učenca do potrebnega razvoja. 
Primerna so odprta vprašanja, saj le-ta spodbujajo mišljenje, raziskovanje, iskanje 
različnih odgovorov, ponujajo učencu celovit odgovor, učni napredek ter s tem krepijo 
njegovo samozaupanje. Učitelju pa odprta vprašanja ponujajo velik obseg informacij, 
s katerimi si lahko pomaga pri načrtovanju in lahko bolje spozna učenčevo mišljenje; 
s tem pa vse njegove slabosti in prednosti. Vprašanja učitelj oblikuje s pomočjo 
taksonomij, kjer si lahko pomaga z različnimi glagoli, ki so potrebni za višjo raven 
razmišljanja, vprašanja pa si sledijo smiselno po težavnosti: 

1. Prva taksonomska stopnja po Bloomu – Poznavanje: 
vprašalnice: Kdo?, Kaj?, Kdaj?, Kje?, Kako?, Navedi, Naštej;  

2. Druga raven – Razumevanje: 
vprašalnice: Zakaj je tako?, Kaj pojasnjuje dane dogodke?, Kaj je povezano 
med seboj?, Kako?, Zakaj?;  

3. Tretja raven – Uporaba: 
vprašalnice: Kje lahko uporabim to znanje in kako?, Kako se to znanje uporablja 
v resničnem življenju?, Kako naj svoje razmišljanje spremenim, da bom rešil 
konkretni problem?;  

4. Četrta raven – Analiza: 
vprašalnice: Kateri so elementi?, Kako je to povezano?, Kaj je ključno 
sporočilo?, Kakšen vzorec si ugotovil?;  

5. Peta raven – Sinteza in ustvarjalnost: 
vprašalnice: Kakšno idejno rešitev si lahko zamisliš za dani problem?, Kakšna 
nova vprašanja se ti porajajo?; 

6. Šesta raven – Vrednotenje in kritična presoja: 
vprašalnice: Po čem lahko presodiš kakovost X?, Kakšne so predpostavke za 
tem?, Katere so omejitve? (Holcar Brunauer idr., 2016). 
  

Učencem morajo biti vprašanja smiselna, da bodo dobro odgovarjali nanje. Imeti 
morajo dovolj časa za razmislek, kajti le tako bomo lahko dobili boljše in kvalitetnejše 
odgovore. Spodbujati je potrebno tudi posvete med učenci, deljenje svojega mišljenja 
z drugimi ter sprejemati mišljenja drugih. Pri pouku pa ne gre samo za to, da učitelj 
postavlja vprašanja učencem, ampak jih spodbuja, da jih tudi sami zastavljajo. Tako 
spoznavajo dobra vprašanja in kako jih zastaviti, učitelju pa so pokazatelj ravni znanja 
učenca. Vprašanja so vodilo in spodbuda za razmišljanje, ne pa za iskanje neznanja. 
Veliko pripomore tudi odziv učitelja na odgovore. Neprimeren odziv ima na učenca 
hitro negativen učinek, kar pa ni učiteljev cilj, saj mora učencu s primerno povratno 
informacijo pomagati spoznati, da je njegov odgovor napačen in da s tem ni nič narobe 
(prav tam). 

Konkreten primer vprašanja za preverjanje razumevanja učenca: 

- Cilj: učenci predstavijo podatke s stolpičnim prikazom. 
- Vprašanje: Učenci 5. razreda so odločali med različnimi športnimi panogami 

(smučanje, sankanje, drsanje) za zimski športni dan Spodaj je prikazano, koliko 
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učencev se je odločilo za posamezno športno panogo. Ali je na sliki prikazan 
stolpični prikaz? Če ni, ugotovi, za kateri prikaz gre in nariši novega tako, da bo 
prikazan za stolpični prikaz. 
 

 

  

 
  

 
  

 
 

  
 

  
 

  

   

   

   

   

   
Smučanje Sankanje Drsanje 

 

 

Med elemente formativnega spremljanja sodita tudi samovrednotenje in vrstniško 
vrednotenje (prav tam). 

Samovrednotenje pomeni sposobnost, da realno presodimo lasten uspeh, to pa lahko 
učitelj naredi v dveh korakih: 

1. učenci pregledajo dokaze o doseganju učnih ciljev, jih analizirajo in primerjajo 
s kriteriji uspešnosti;  

2. sami presodijo, ali so dosegli učne cilje (namene učenja), v kolikšni meri so jih 
dosegli, ali je njihov način učenja dovolj učinkovit, in ali bi bilo potrebno v 
prihodnje kaj spremeniti in narediti drugače, da bi dosegli cilje (prav tam). 

O vrstniškem vrednotenju govorimo takrat, ko učenec dobi povratno informacijo od 
svojih sošolcev, ko ti analizirajo njegove dosežke. Pri pouku mora učitelj nameniti 
pozornost samovrednotenju in vrstniškemu vrednotenju, saj preko teh dveh elementov 
učitelj pridobi pomembne informacije za načrtovanje pouka, učenci pa razvijajo 
zmožnost kritičnega mišljenja in argumentiranja. V procesu samovrednotenja se 
učenci naučijo oceniti nalogo, ki jim je dana, in ovrednotiti, kako so bili učinkoviti in 
kakšen je bil njihov rezultat. Tako se naučijo prevzeti nadzor nad svojo uspešnostjo, 
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kar pa povečuje njihovo samozavest, ki je velikega pomena. Te strategije soočanja z 
nalogo počasi prenesejo na ostala področja v življenju in tako se postopoma urijo ter 
postajajo vse boljši. Naučijo se prevzemati odgovornost za svoja dejanja in odločitve, 
samostojno se odločajo o sebi, postajajo čedalje bolj neodvisni od drugih, tako pa 
postajajo zrelejše osebnosti (prav tam). 

V procesu vrstniškega vrednotenja se učenci naučijo podati povratno informacijo, da 
pa jo lahko primerno podajo, morajo razumeti cilje in kriterije uspešnosti. Prav tako se 
naučijo opazovati druge, sprejemati njihovo mnenje, spoštovati različnost in razvijati 
lastno subjektivnost. Naučiti se morajo poslušati povratne informacije. S tem, ko dajejo 
dobro povratno informacijo drugim, pa lahko pomembno vplivajo nanje ter na njihov 
celovit razvoj (prav tam). 

Samovrednotenje temelji na dobro izpeljanih predhodnih fazah samoregulacijskega 
učenja, kamor sodijo učni nameni in kriteriji uspešnosti. Vsebuje kvalitativno analizo 
učenja in dosežkov, pri čemer se učenec vedno vpraša, kaj že dosega in česa še ne, 
in kaj bo napravil, da bodo vsi cilji doseženi. Vključuje tudi vrednotenje kakovosti 
učenja, kar pomeni učenčevo analiziranje svojega načina učenja (prav tam). 

Kakovostno učenje zajema strategije pred, med in po učenju. Učenec ve, da mora: 

1. pred učenjem pripraviti vse potrebne stvari za učenje, si zastaviti jasne cilje, 
izbrati primerno strategijo učenja ter pripraviti časovni načrt učenja;  

2. med učenjem povzema bistvo, ga povezuje s svojim predznanjem; za 
nerazumljive stvari skuša poiskati pomoč; ugotavlja, ali njegovo učenje poteka 
uspešno, če ne, spremeni učno strategijo; zmore znova poiskati motivacijo, če 
jo izgubi med učenjem; 

3. po učenju dobro presodi, ali je bilo učenje uspešno in je dosegel željene cilje in 
uspeh. 

Pomembno je, da učitelj učence spodbuja k čimbolj samostojnemu načrtovanju učnih 
strategij, s katerimi bodo doseženi nameni učenja, se z učenci pogovarja o različnih 
načinih učenja in jih skupaj z njimi analizira, ustvarja pogoje, kjer se učenci naučijo 
kakovostno ovrednotiti svoje učenje. Učenci so si med seboj zelo različni, zato nekateri 
potrebujejo več pomoči, drugi manj. Naloga učitelja je, da vsem nameni zadostno 
količino pomoči, glede na njihove potrebe. Učenci lahko vplivajo na količino, kakovost 
učenja in samomotivacijo, ne morejo pa vplivati na zahtevnost in obseg učne snovi, 
vprašanja pri ocenjevanju in datume ocenjevanja. Od učenca je odvisno, katerim 
dejavnikom bo pripisal svoj neuspeh, to pa se bo kasneje odražalo na njegovih 
nadaljnjih dosežkih. Zato je naloga učitelja, da takšnim učencem pomaga poiskati 
povezavo med dosežki in kakovostjo njihovega učenja. Pri vrstniškem vrednotenju 
mora biti učitelj pozoren, da sodelovalno učenje pravilno vključuje v pouk, saj se na ta 
način učenci lahko zelo veliko naučijo drug od drugega. Brez zaupanja in podpore v 
razredu vrstniško vrednotenje ne bo uspešno, saj je potrebno poučiti učence o pomenu 
povratne informacije. Vedeti morajo, da povratna informacija ni kritika, temveč služi kot 
pomoč za doseganje njihovih ciljev. Učitelj naj se z učenci pogovarja o tem, jih 
spodbuja k pozitivnemu sprejetju povratne informacije in prilagaja način povratne 
informacije glede na učenčevo doživljanje le-te. Preden jo podajo drugim, se morajo 
naučiti, kako jo podati in na kakšen način. Biti mora informativna in spodbudna, 
vsebovati mora jasne komentarje, spodbudne besede, pri čemer je učenčev najboljši 
zgled učitelj, saj se od njegovih povratnih informacij največ naučijo (prav tam). 
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Če učitelj uspešno vodi učence pri izvajanju samovrednotenja in vrstniškega 
vrednotenja, oboji pridobijo znanje in izkušnje. Učenci pridobijo nadzor nad svojim 
uspehom, naučijo se dobro načrtovati in izvesti pot do cilja, prevzeti odgovornost za 
svoje odločitve ter znajo podati kakovostno povratno informacijo. Učitelj s tem pridobi 
motivirane učence z voljo do učenja, povratno informacijo o dosežkih učencev, njihovi 
motivaciji, nadzoru in razmišljanju. Učitelj postane zgled učencem, s pomočjo katerega 
pridejo do želenega cilja (prav tam). 

 

Konkreten primer samovrednotenja: 

- Cilj: učenci predstavijo podatke s stolpičnim prikazom. 

 

Vsebina Da  Delno Ne  

Ali ti je jasno, kako 
izgleda stolpični 
prikaz? 

   

Ali znaš razporediti 
predmete v 
stolpični prikaz? 

   

Ali bi si želel še 
kakšnih vaj v zvezi 
s stolpičnim 
prikazom? 

   

 

Konkreten primer vrstniškega vrednotenja: 

- Cilj: učenci predstavijo podatke s stolpičnim prikazom. 

 

Vprašanja Da  Ne  Komentarji  

Ali je to stolpični 
prikaz? 

   

Ali je prikaz 
jasen in 
razumljiv? 

   

Ali so predmeti 
pravilno 
razporejeni v 
prikaz? 
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2.4.3 Portfolio v ocenjevanju 
 

Izobraževalne ustanove si prizadevajo za čimbolj fleksibilno, uporabno znanje in 
stremijo k novim oblikam in metodam dela, dejavnostim, ne samo pri poučevanju, 
ampak tudi pri preverjanju in ocenjevanju, torej pri vseh fazah aktivnosti. Eden izmed 
sodobnih načinov preverjanja in ocenjevanja, ki je že uveljavljen v nekaterih državah, 
je portfolio. Poznamo ga iz predmeta likovna umetnost, kjer so zbrani likovni izdelki 
učenca, sedaj pa so ugotovili, da bi ga lahko uporabili tudi na drugih področjih, kot sta 
preverjanje in ocenjevanje. Učenci z učiteljem oblikujejo kriterije znanja in na podlagi 
teh ciljev izberejo svoje najljubše izdelke. Nato povedo prednosti in slabosti izdelka, 
kaj bi lahko izboljšali, naredijo primerjavo s prejšnjimi izdelki in zastavijo cilje, ki jih 
bodo poskušali doseči pri naslednjem podobnem izdelku. S tem učenci krepijo 
samovrednotenje, postanejo kritični do svojih izdelkov, se učijo odločanja in 
sprejemajo odgovornost zanje. Tako dobivajo navade, ki so pomembne za vsakdanje 
življenje. Izdelke učenci tudi pokažejo in predstavijo staršem, pri čemer se učijo 
javnega nastopanja in komuniciranja (Easley in Mitchell, 2007). 

Podobno kot pri formativnem spremljanju znanja, tudi pri portfoliu učenci skupaj z 
učiteljem oblikujejo kriterije uspešnosti, na podlagi katerih izberejo najljubše izdelke in 
jih primerjajo. Pri tem krepijo tudi samovrednotenje in vrstniško vrednotenje. Lahko 
rečemo, da portfolio vsebuje podobne elemente kot formativno spremljanje. Skupen 
jima je cilj, da učenci točno vedo, kaj morajo znati, kaj so njihove pomanjkljivosti in 
kako jih bodo izboljšali; naučijo se vrednotiti svoje znanje in znanje ostalih. Učitelj v 
tem procesu preverjanja pridobiva natančne informacije o učenčevem znanju in 
napredku, pri čemer sta ključna sodelovanje in aktivnost učenca. 

 

Ocenjevanje portfolia 
 
Ocenjevanje portfolia je le ena izmed komponent programa uravnovešenega 
ocenjevanja. Pri tem učitelji in učenci aktivno sodelujejo med seboj kot partnerji, kar je 
ena najpomembnejših značilnosti portfolia. Slednji predstavlja zbirko učenčevih del, ki 
kažejo njegov trud in napredek, pri čemer je zelo pomembna njihova aktivnost, saj 
sami ovrednotijo svoje izdelke. To je proces, s katerim se učenci skozi leta naučijo 
samoocenjevati in spremljati svoj napredek, s čimer pridobijo visoko stopnjo 
sposobnosti v teh veščinah, kar pa zahteva čas, načrtovanje in poznavanje značilnosti 
portfolia. Da lahko učenec izbere svoj najboljši izdelek, mora natančno razumeti glavne 
kriterije ocenjevanja ter jih pravilno upoštevati. Na koncu si učenec postavi nove cilje 
učenja, in sicer glede na napredek, ki ga je pokazal na prejšnjih izdelkih. Iz portfolia je 
razviden napredek učenca skozi celotno šolsko leto ter njegove sposobnosti. Če 
učenec ne dosega standardov za razred, katerega obiskuje, lahko glede na izdelke iz 
portfolia opazimo učenčev napredek, kar pa predstavlja motivacijo za starše in otroke 
za nadaljnje delo. Da lahko portfolio služi kot veljavno sredstvo za ocenjevanje, mora 
imeti verodostojne dokaze o učenčevih dosežkih (Easley in Mitchell, 2007). 
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Oblikovanje temeljev za portfolio – program 
 

Program ocenjevanja portfolia še ni razvit v vseh državah, tudi vse šole in učitelji ga 
ne poznajo. Učitelj, ki se odloči, da bo izvajal ta program, potrebuje kar nekaj pomoči: 

- izmenjava idej in izkušenj z učiteljem iz druge šole; 
- obisk oddelkov, ki že uvajajo portfolio; 
- brskanje po spletu; 
- prebiranje strokovne literature; 
- iskanje video posnetkov; 
- vzpostavitev stika s strokovnjaki na tem področju. 

Prvi korak na začetku šolskega leta je, da v nekaj tednih učitelj zbere prve izdelke 
učencev pri vsakem predmetu, ki se imenujejo osnovni primeri in bodo vključeni v 
portfolio. To je tudi edino obdobje, kjer učenci ne sodelujejo pri izbiranju lastnih 
izdelkov. Osnovni primeri bodo ključ za merjenje napredka kasneje. Da lahko učitelj 
izbere osnovne primere, mora vedeti, katere izdelke lahko pri posameznih predmetih 
uporabi. V procesu nastajanja izdelkov pa učencev med delom ne sme popravljati, če 
želi imeti verodostojne osnovne primere. Slednji učitelju predstavljajo izhodišče za 
ocenjevanje, saj lahko hitro ugotovi, na katerem nivoju se nahajajo učenci (prav tam).  

 

Osnovni primeri izdelkov za matematiko učencev petega razreda, kjer so učenci 
razlagali, kako razumejo ulomke: 

Nižji nivo: 

Ulomek je kot kadar imam pico: pride Mike in jo poje v enem zalogaju.  

Višji nivo: 

Ulomek je del nečesa. Na primer, Tom ima tri jabolka. Ti vzameš eno jabolko. 
Ti si vzel 1/3 Tomovih jabolk. Vzel si eno od treh. 

Ker si vzel eno od treh jabolk, je Tomu ostalo 2/3 jabolk. Njemu sta od treh jabolk 
ostali dve. 

Če bi vzel tri Tomova jabolka, bi imel 3/3 ali tri od treh Tomovih jabolk. Na 
drugačen način bi lahko rekli, da je to eno celo. 

Vprašanje učenca: »Če bi imel pico iz štirih delov in bi vzel 3 dele, kolikšen del 
pice, izražen z ulomkom, bi imel? 

(Easley in Mitchell, 2007, str. 22) 

 

Učitelj mora od začetka skrbeti, da bodo učenci usvojili znanje, prepoznali dober in 
slab izdelek, upoštevali vse kriterije, ki so potrebni za dober izdelek. To pa naredi tako, 
da jim sproti kaže primere različnih izdelkov za posamezen predmet, s čimer bodo 
lahko prepoznali primer dobrega/slabega izdelka. To pa jim bo kasneje pomagalo pri 
lastnem vrednotenju izdelkov. Kriterije za posamezen predmet bi bilo dobro imeti 
zapisane nekje na vidnem mestu, da bi se učenci lahko kadarkoli obrnili nanje, ko bi 
imeli težave ter se prepričali, da so delo dovolj dobro opravili. Naloga učitelja je, da se 
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prepriča, če vsi učenci dobro razumejo zapisane kriterije. Prav tako mora sam dobro 
poznati termine, ki so povezani z ocenjevanjem, da lahko vodi učence pri oblikovanju 
seznama kriterijev. Med termine, povezane z ocenjevanjem, sodijo vzgojno-
izobraževalni standardi, standard uspešnosti, primer ali model ter seznam kriterijev. 
Poleg terminov mora učitelj dobro poznati tudi vsebine, pojme in veščine 
posameznega predmeta (prav tam).  

 

Primer kriterijev za dobro pisanje pri pouku slovenskega jezika v drugem 
razredu: 

1. Zapiši si stvari, o katerih boš pisal. 
2. Razmisli o tem, kdo bo prebral tvoje delo. 
3. Tvoj zapis mora biti smiseln. 
4. Tvoj zapis mora imeti uvod, jedro in zaključek. 
5. V zapis vnesi občutke (žalost, sreča, jeza, vznemirjenost, presenečenje). 
6. Na koncu povedi postavi piko, vprašaj in klicaj. 
7. Vsako poved začni z veliko začetnico. Imena mest in ljudi prav tako pišemo z 

veliko začetnico. 
8. Pazi na pravopis. 
9. Pri zapisu uporabljaj podrobnosti. 
10. Ne prični vsake povedi na enak način. 
11. Popravi napake. 
12. Uporabljaj slovar, da bi našel drugo besedo za isto stvar (Easley in Mitchell, 

2007, str. 23) 

 

Razlika med portfoliom in delovno mapo je, da oba sicer vsebujeta primere izdelkov 
učencev, vendar ju ne moremo enačiti, saj je delovna mapa zbirka vseh učenčevih del, 
portfolio pa je prečiščena zbirka izdelkov posameznega učenca (prav tam). 

Portfolio-program ima dva dela: delovni portfolio in zbirni portfolio.  

V delovnem portfoliu so vzorčni primeri izdelkov učencev, ki so sestavljeni iz osnovnih 
primerov in vzorčnih primerov »najboljših izdelkov« prvega ocenjevalnega obdobja. 
Osnovni primeri so izdelki, ki jih zbere učitelj. Izdelani so v prvih tednih šolskega leta 
in se jih primerja z vzorci, ki jih zberemo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja, kar 
nam pomaga ugotoviti izboljšanje učenca. Te hranimo v delovnem portfoliu do 
zaključka prvega ocenjevalnega obdobja. Vzorčni primeri prvega ocenjevalnega 
obdobja so učenčevi najboljši izdelki, izbrani na podlagi napisanih kriterijev. Učenci jih 
primerjajo s svojimi osnovnimi primeri, pisno navedejo razloge za izbrani izdelek in 
postavijo cilje za naslednje obdobje. Vzorčni primeri drugega ocenjevalnega obdobja 
se izberejo na podoben način kot v prvem ocenjevalnem obdobju. Učenci glede na 
kriterije izberejo najboljše izdelke in jih primerjajo z vzorčnimi primeri iz prvega 
ocenjevalnega obdobja ter si postavijo cilje za zadnje ocenjevalno obdobje (prav tam). 

V zbirnem portfoliu so zbrani vzorčni primeri izdelkov učencev iz zadnjega 
ocenjevalnega obdobja (na koncu šolskega leta). Učenec jih primerja z vzorčnimi 
primeri predhodnega ocenjevalnega obdobja. Vsak primer kaže učenčevo razmišljanje 
o uspešnosti ter njegove cilje za naslednje šolsko leto. Ta portfolio spremlja učenca iz 
razreda v razred (prav tam).  
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Učitelj, ki uporablja portfolio-program, mora biti dobro seznanjen s sestavnimi deli 
portfolia. Delovni portfolio vsebuje izdelke, ki predstavljajo osnovo za ocenjevanje. Za 
boljšo organiziranost mora imeti učitelj za vsako ocenjevalno obdobje drugo mapo, kjer 
so shranjeni najboljši izdelki ocenjevalnega obdobja (prav tam). 

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja morajo biti učenci seznanjeni s tem, kaj je 
portfolio, kaj vsebuje in kakšen je postopek njegove izdelave. Dobro je, da učitelj 
pripravi navodilo za učence, kako pripraviti izdelek za portfolio, saj bojo tako lažje 
razumeli ves proces. Ko učenci primerjajo izdelke in zapisujejo pripombe, lahko 
uporabijo osnovne vzorčne primere, ki jih je izbral učitelj na začetku šolskega leta. 
Učitelj pa jim lahko pomaga pri njihovem ocenjevanju lastnih izdelkov in postavljanju 
ciljev. Dobra lastnost ocenjevanja pri portfoliu je predvsem ta, da se učenci naučijo biti 
kritični ter točno vedo, na podlagi katerih kriterijev je nastala ocena. Pri klasičnem 
ocenjevanju učenci za vsak izdelek dobijo oceno, pri čemer težje ugotovijo lastne 
napake. Zato je tudi povratna informacija slaba. Razloge za oceno pri tem ocenjevanju 
bolj ali manj ve le učitelj. Ko učenci ugotavljajo, kateri so njihovi najboljši izdelki, se 
naučijo lastne kritike, ugotovijo svoja močna področja, kar jim vliva kar nekaj 
samozavesti. Prepoznavajo tudi slabša področja, kar pa skušajo na koncu spremeniti 
v cilje, ki jih bodo kasneje dosegli in delali na njih. Razlika med tema dvema 
ocenjevanjema je predvsem v aktivnosti učencev, kar pa je pomemben dejavnik 
učenčeve motivacije in storilnosti (prav tam). 

Veliko prednosti učiteljem ponuja tudi elektronski portfolio, saj lahko podatke lažje 
poiščejo, jih primerjajo in analizirajo, prav tako pa za elektronske podatke ne 
potrebujejo toliko fizičnega prostora. Pred uvedbo elektronskega portfolia mora učitelj 
dobro premisliti o dostopnosti do trdega in mehkega diska, na voljo mora biti dovolj 
računalnikov, skenerjev in tiskalnikov. Oprema naj bi imela visoke zmogljivosti, saj je 
potrebno shraniti veliko različnih podatkov. Učitelj mora vedeti tudi, da bo zbiranje 
podatkov za elektronski portfolio zahtevalo zelo veliko časa in dela (prav tam). 

Kot že omenjeno, je glavni cilj portfolia učenčev napredek, učenci pa morajo jasno 
vedeti, kako oceniti svoje učenje oziroma izdelke. Že skozi celotno pripravo portfolia 
se učenci naučijo veliko stvari, samo predstavljanje le-tega pa je tudi zelo pomemben 
del portfolio programa. Ta program je dober tudi za povratno informacijo staršem, saj 
lahko vidijo napredek svojega otroka, njegove sposobnosti in kaj vse počne v šoli. To 
jim pove veliko več kot zaključene ocene. Učitelji, učenci in starši dobijo kvalitetno 
povratno informacijo o razvoju otroka in potrebne napotke za nadaljnji razvoj. Tako kot 
učenci, morajo biti tudi starši dobro seznanjeni s samim portfoliem, njegovim namenom 
in tudi učenčevim napredkom. Lahko potekajo razgovori med staršem in učiteljem, ki 
so v uporabi že leta, kjer učitelj sam predstavi učenčev napredek. Obstajajo tudi 
srečanja, ki jih vodijo učenci in so aktivni udeleženci. To je odlična priložnost, da 
učenec svojim staršem predstavi svoj portfolio, se pogovori o svojih izdelkih in 
napredku. Učencem je pomembno, da lahko sami predstavijo svoj portfolio, saj so se 
zanj potrudili ter sami izbrali, kaj sodi vanj. Čeprav sestanek vodi učenec, učitelj 
usklajuje posamezne korake. Potek sestanka je na koncu odvisen od učenca in 
njegove pripravljenosti za sodelovanje. Za starše pa je to tudi izkušnja, ko začnejo na 
svoje otroke gledati drugače, saj vidijo, kako učenci vodijo in organizirajo svoje delo. 
Na tem sestanku pa učitelj seznani starše tudi s samim programom portfolia, saj gre 
za drugačen način ocenjevanja, kot so ga imeli sami kot učenci. Lahko se pojavi 
njihova zaskrbljenost in celo dvom o takšnem ocenjevanju. Zna se zgoditi, da ne bodo 
sprejeli sprememb, zato je potrebno, da jih učitelj s temi spremembami začne 
seznanjati že pred sestankom, ki ga vodijo učenci (prav tam). 
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Nekaj možnosti pripravljanja staršev na takšno ocenjevanje: 

a) Izvajanje informativnih sestankov, kar pomeni, da na začetku šolskega leta 
učitelj staršem pošlje obvestilo, da se bo na šoli izvajal portfolio-program. 
Ravnatelj šole lahko izvede skupen roditeljski sestanek, kjer bodo starši 
seznanjeni s portfoliem, ki bo predstavljen kot ena izmed komponent programa 
celostnega učenja. Starši morajo izvedeti, kaj je bistvo uporabe portfolia, kaj so 
njegove prednosti, glavni cilji in pričakovanja. Na oddelčnem roditeljskem 
sestanku lahko razrednik starše seznani še s podrobnostmi tega programa in 
jim razloži, kaj je cilj sestankov, ki jih bodo vodili učenci ter kaj se od otrok 
pričakuje pri posameznih predmetih. Staršem lahko ponudi tudi portfolie 
učencev iz preteklih šolskih let. 

b) Pošiljanje informativnih biltenov, kar pomeni, da učitelj preko učencev staršem 
pošilja različne informacije v zvezi s portfoliem. Tako jim približa to vrsto 
ocenjevanja in odgovori na vsa morebitna vprašanja. Prav tako učitelj pošlje 
obvestila staršem o sestankih, ki jih vodijo učenci, preden organizira ta 
sestanek. Vse te informacije morajo biti razumljive za starše; z uporabo takšnih 
besed, da jih vsi razumejo. Pri obvestilih lahko učitelj pusti tudi nekaj praznega 
prostora, kamor starši vpišejo svoje razmisleke, mnenja, kar pa je lahko zelo 
koristna informacija za učitelja.  

c) Pošiljanje učenčevih izdelkov staršem, kar pomeni, da starši vsake toliko časa 
pregledajo izdelke svojega otroka, kjer so zapisani tudi komentarji o njegovem 
napredku. To je še posebej pomembno za učence, ki ne dosegajo ciljev za 
posamezen razred, saj so starši tekom leta seznanjeni z otrokovimi dosežki in 
ne prihaja do presenečenj na koncu šolskega leta. Starši so lahko prostovoljno 
vključeni tudi v učne ure ali pa v seminarje za starše v pomoč učiteljem (prav 
tam). 

 

2.4.4 Formativno spremljanje pri matematiki  
 

Pouk, usmerjen v formativno spremljanje 
 

Učitelji pri matematiki zastavljajo vprašanja, poslušajo učenčeve razlage, opazujejo 
njihovo delo v skupinah, preučujejo predstavitve učencev, organizirajo razredne 
debate, s katerimi spodbudijo učence, da glasno povedo svoja mnenja, Vse to zajema 
različne tehnike preverjanja, ki jih uporablja učitelj. Z njimi pritegne učence h kritičnemu 
presojanju, sodelovanju, razmišljanju o njihovih idejah pri matematiki ter mu pomaga 
odkriti, kakšen je napredek posameznega učenca pri razumevanju matematičnega 
pojma/koncepta. Vse strategije so povezane z ocenjevanjem, preverjanjem, 
poučevanjem in učenjem, vsaka od njih pa seznanja učitelja in učenca z informacijo o 
učenčevem faktografskem, konceptualnem in proceduralnem znanju matematike. S 
strategijami učitelj stalno pridobiva informacije in na podlagi teh sprejema odločitve o 
prilagajanju aktivnosti, tempa poučevanja, odkriva napačna razumevanja učencev in 
pogoste napake, ki predstavljajo oviro učencem ter tako nameni več časa težavam, s 
katerimi se soočajo. Formativno spremljanje prav tako nudi povratno informacijo 
učencem in jih spodbuja k ocenjevanju lastnega ali vrstniškega znanja. Poleg 
zagotavljanja povratne informacije, strategije spodbujajo tudi uporabo 
metakognitivnega znanja in globlje razmišljanje učencev. Uporabljamo jih za 
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preverjanje znanja pred in med učenjem, ne pa toliko na koncu poučevanja. 
Formativno spremljanje načeloma ne vključuje ocenjevanja oz. preverjanja v smislu 
popravljanja testov in dodeljevanja ocen, saj to učence bolj spodbuja k tekmovalnosti 
in jim prenaša nenamerno sporočilo, kot je na primer: »Nisem dober pri matematiki. / 
Pri matematiki sem boljši kot moji sošolci.« Učenci preveč gledajo na druge. Svoje 
znanje primerjajo z drugimi, namesto da bi se posvetili lastnemu izboljšanju in 
napredovanju. Pri formativnem spremljanju gre bolj za spodbujanje interesa učencev, 
matematičnega raziskovanja, razpravljanja, privabljanje novih idej na plano; tako se z 
vsemi strategijami spodbuja učenje. Učenci se lahko s strategijami formativnega 
spremljanja seznanijo na različne načine: skozi pisanje, risanje, govorjenje, 
poslušanje, oblikovanje in izvajanje matematičnega raziskovanja. S tem želimo pri 
matematičnem pouku: 

- spodbuditi razmišljanje in sodelovanje učencev pri učenju;  
- izzvati obstoječe ideje pri učencih in spodbujati radovednost;  
- pomagati učencem razmisliti tudi o drugih stališčih; 
- spodbujati učence pri sodelovanju v diskusiji; 
- pomagati učencem prepoznati, kaj so se že naučili in kaj se še morajo;  
- spodbujati jih, da postavljajo boljša vprašanja in odgovarjajo premišljeno; 
- postaviti izhodišča za vprašanja pri matematiki; 
- oblikovati formalni razvojni koncept; 
- ugotoviti, ali so učenci sposobni prenesti matematične ideje v nove situacije;  
- prilagajati poučevanje glede na posameznike ali skupine; 
- oceniti učinkovitost učne ure; 
- pomagati učencem razviti samovrednotenje in vrstniško vrednotenje;  
- podati in uporabiti povratno informacijo (učenec učencu, učenec učitelju, učitelj 

učencu);  
- spodbujati konstrukcijo idej v matematiki;  
- vpeljati takojšnje ali kasnejše prilagoditve k pouku;  
- spodbujati sodelovanje vseh učencev;  
- povečati udobnost in samozavest pri podajanju lastnih idej v razredu (Keeley in 

Tobey, 2011). 

Glavni cilj pri matematiki je zagotoviti kakovostno poučevanje, ki bo ponujalo učencem 
možnost naučiti se konceptov, postopkov, spretnosti, s katerimi bodo postali 
matematično pismene osebe (Keeley in Tobey, 2011). 

Pri matematiki se lahko zgodi, da poteka poučevanje brez učenja, saj se pogosto 
učenci naučijo postopkov in pridejo do pravilne rešitve, ampak brez razumevanja 
pomembnih konceptualnih temeljev procesa. Brez tega niso sposobni fleksibilne 
uporabe znanja, uporabe nekega postopka v novem kontekstu, prav tako ne morejo 
preveriti ustreznost rešitve. Vedno obstaja meja med tistim, kar so se učenci učili in kaj 
so se dejansko naučili. Pogosto se ta meja pokaže šele na koncu ocenjevanja 
posamezne teme oz. enote, na tej točki pa se je težko vrniti nazaj in spremeniti potek 
učnih ur. Formativno spremljanje pa omogoča učitelju sproti ugotavljati, kakšno znanje 
imajo njegovi učenci in kakšen je njihov proces razmišljanja. Učenci pa se preko 
takšnega spremljanja učijo in dobivajo »feedback«, s katerim lahko izboljšajo svoje 
znanje. Vsaka informacija, ki jo dobi učitelj o učenčevem znanju, mora biti uporabljena 
kot povratna informacija učencu, kako naj izboljša svoje učenje. V nasprotnem 
primeru, ko učitelj samo pridobi informacijo, vendar ne ukrepa, to ni formativno 
spremljanje. Učitelj mora glede na pridobljene informacije vedno ukrepati, v smislu 
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povratne informacije učencem, spremembe poučevanja, aktivnosti – glede na način, s 
katerim bo pomagal učencem do izboljšanja (prav tam). 

 

Izbira in izvajanje strategije ter uporaba pridobljenih podatkov 
 

Preden učitelj izbere strategijo formativnega spremljanja, mora upoštevati različne 
faktorje, saj se mora strategija ujemati s ciljno matematično vsebino, potrebami in 
učnimi stili učenca ter različnimi tipi učencev v razredu (prav tam). 

Učitelj pri izbiri strategije ne sme pozabiti na cilj poučevanja in učenja ter izbrati 
strategijo samo na podlagi zabavne aktivnosti, saj tako ne bo nujno spodbudil učenja 
pri učencih. Strategija mora biti izbrana z namenom spodbujanja cilja, ki ga želi učitelj 
doseči. Pred izbiro le-te, učitelj ugotavlja, kakšen koncept, postopek ali spretnost bo 
posamezna strategija preverjala. Prav tako naj bi strategija vključevala različne vrste 
znanja, konceptualno razumevanje, poznavanje postopkov, uporabo algoritmov, 
proces reševanja problemov, matematično sklepanje (prav tam). 

Učitelj si mora postaviti naslednja vprašanja, preden izbere strategijo:  

- Kako dobro razumem vsebino, ki jo poučujem? 
- Kaj je smisel in namen cilja učenja? 
- Kakšne spretnosti potrebujejo učenci za rešitev problema? 
- Katera vsebina je primerna za to raven poučevanja? 
- Katere matematične termine morajo učenci znati ter jih uporabiti? 
- Kateri pripomočki bodo učencem najbolj pomagali usvojiti vsebino? 
- Kakšno predznanje morajo imeti učenci, da bodo lažje razumeli? 
- Katere pogoste napake, prepričanja, težave lahko pričakujem glede na snov? 
- Kako naj vsa prejšnja vprašanja vplivajo na izbiro strategije formativnega 

spremljanja? (prav tam). 

Učitelj ve, da je vsak učenec v razredu edinstven in da je vsak razred kot celota 
drugačen. Tudi če bo uporabil enak način poučevanja in enake strategije pri različnih 
učencih ali razredih, se bo vsak posameznik ali razred odzval drugače. Vsak učenec 
in razred oblikuje okolje, ki prinaša raznolikost kulturnih ozadij, razvojne pripravljenosti, 
predhodnih izkušenj, jezikovnih težav, predhodnih vsebinskih znanj in spretnosti, 
odnosov, učenja, navad, ki vplivajo na njihovo učenje in odnose. Zaradi prej naštetih 
razlogov, se spodbuja učitelje, da prilagodijo strategije formativnega spremljanja (v 
nadaljevanju FS), ne pa da jih samo sprejmejo. V bistvu je izbira strategije prvi korak 
pri prilagajanju poučevanja in ocenjevanja za različne učence in edinstvene razredne 
razmere. Klima v razredu vpliva na to, kako bodo učenci vključeni v izbrano strategijo. 
Nekaj smernic za učitelja pri izbiri strategije, da bo prilagojena razmeram razreda:  

1. Ko izbira strategijo, naj upošteva kulturno in socialno ozadje učencev, ter 
razredu postavi norme, ki spodbujajo spoštovanje drugih idej in njihovih 
izkušenj. 

2. Tistim učencem, ki je neprijetno deliti svoje ideje z drugimi, olajša zadevo tako, 
da izbere anonimne strategije, ki ne izpostavijo posameznika. 

3. Izbere strategije, ki spodbujajo sodelovanje vseh učencev v učnem procesu, ne 
pa sodelovanje vedno istih učencev. 

4. Ne ocenjuje strategij, ampak jih uporabi kot učno orodje za višanje samozavesti 
učencev, spodbujanje nadaljnjega razmišljanja. 
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5. Ustvari ozračje, v katerem bodo vsi učenci sproščeni in bodo brez zadržkov 
podajali svoja mnenja, nove ideje, sodelovali v diskusiji, zagovarjali svoje ideje, 
poslušali ostale, vrednotili sebe in ostale. 

6. Izbere strategije, ki spodbujajo socialno interakcijo in sodelovanje v čustveno 
varnem okolju. 

7. Izbere strategije, ki zagotavljajo priložnosti za učence za interakcijo z različnimi 
tipi učencev, ki imajo različne učne stile, namesto samo z enim sošolcem (prav 
tam). 

 

Ko učitelj izbere strategijo ali več strategij, mora razmisliti o različnih dejavnikih, ki 
podpirajo ali ovirajo njeno izvajanje v razredu. Uspešno izvajanje zahteva razumevanje 
matematične vsebine in matematičnega sklepanja. Pred izbiro strategije je pomembno 
razlikovati med dvema tipoma FS: načrtovano formativno spremljanje in interaktivno 
formativno spremljanje. Načrtovano formativno spremljanje je vrsta formalnih in pol 
formalnih »ocen«, ki je planirano vnaprej za zbiranje dokazov o učenčevih razmišljanjih 
in učenju. V večini je določeno z učnim načrtom. Na drugi strani pa je interaktivno 
formativno spremljanje naključno in nepredvidljivo ter ponavadi izvira iz učne 
dejavnosti. Pojavi se kadarkoli med medsebojnimi pogovori (učenec-učenec, učenec-
učitelj) in je bolj določeno s strani učenca ali učitelja, in ne učnega načrta (prav tam). 

Za učitelja, ki se prvič srečuje s strategijami FS, je pomembno, da dela majhne korake 
in najprej poskusi eno ali dve strategiji, ki sta lahki za uporabo. Sproti si mora beležiti 
zapiske o tem, kako strategija deluje in se vprašati, ali so bili učenci vključeni; ali se je 
počutil dovolj samozavestno pri uporabi strategije; kako je strategija vplivala na 
dinamiko v razredu; ali so bile pridobljene informacije uporabne; ali ga je uporabljena 
strategija spodbudila k spremembi poučevanja in ali bi lahko kako izboljšal strategijo 
(prav tam). 

Formativno spremljanje ima lahko pomemben vpliv na učenje in poučevanje, če je 
uporabljeno namerno in postopoma. Samo »kdaj pa kdaj« uporabljene strategije ne 
naredijo znatne koristi. Pomembno je, da je formativno spremljanje redna značilnost 
učne prakse, ki vodi do rezultatov. Poleg tega bo razširitev uporabe formativnega 
spremljanja v razredu, in kot del šolske zavezanosti k izboljšanju učenčevega učenja, 
vodila k doseganju napredka na sistemski ravni (prav tam). 

Kljub skrbni izbiri, načrtovanju in izvajanju strategije, to še ne pomeni, da gre za 
formativno spremljanje. Učitelj mora uporabiti vse pridobljene podatke pri poučevanju 
in načrtovanju sprememb. Podatki, ki jih učitelj pridobi, niso samo nizi rezultatov testov. 
Gre za podatke, ki jih učitelj pridobiva vsak dan v razredu iz poslušanja učencev v 
medsebojni interakciji, opazovanja njihovih dejanj in analiziranja njihovih odgovorov na 
postavljena vprašanja. Torej, izziv ni samo pridobiti podatke, ampak vedeti, kaj z njimi 
narediti. Uporaba podatkov iz formativnega spremljanja pomaga učiteljem, da odkrijejo 
neenakosti, odkrivajo prej neprepoznane prednosti pri svojih učencih, se sprašujejo o 
svoji praksi, izboljšujejo poučevanje in vse drugače vidijo (prav tam). 

Nekaj nasvetov za učitelja, kako lahko uporabi pridobljene podatke pri formativnem 
spremljanju:  

- Če strategija vključuje povratno informacijo učencu, mu jo zagotovite takoj, ko 
je mogoče. 
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- Odločite se, ali boste povratno informacijo posredovali pisno ali skozi diskusijo 
ter omogočite dovolj časa za razpravo o povratni informaciji. 

- Seznanite učence s tem, kako boste uporabili pridobljene podatke za izboljšanje 
poučevanja in njihovega učenja. 

- Izberite ustrezno vprašanje, na katerega je mogoče odgovoriti z analizo vrste 
podatkov, pridobljenih iz izbrane strategije.  

- Določite, ali bo analiza podatkov kvalitativna ali kvantitativna, vključno s 
številom odgovorov in odstotkom učencev.  

- Predstavite analizirane podatke učencem, vključite jih v preučevanje podatkov 
in pripravite predloge za izboljšanje poučevanja in učenja.  

- Preprečite preobremenjenost s preveč podatki, saj pogosto ne boste imeli časa 
za analizo vseh odzivov učencev, ampak izberite nekaj odzivov učencev, ki jih 
je potrebno preučiti in jih delite z razredom, ali izberite strategije, ki omogočajo 
hitro analizo.  

- Bodite pripravljeni na negativne povratne informacije učencev, ne počutite se 
prizadete, če ugotovite, da vaše poučevanje ni bilo učinkovito, kot ste morda 
mislili. Na to glejte kot na možnost, da jasneje opredelite potrebe učenja 
učencev in nadgrajujete že obstoječo prakso. 

- Bodite raziskovalec v svojem razredu in uporabite strategije za zbiranje in 
triangulacijo podatkov, ki se lahko uporabijo za raziskovanje težav, povezanih s 
poučevanjem in učenjem (prav tam). 

Izbira strategije je najbolj odvisna od namena, ki ga z določeno strategijo učitelj želi 
doseči. Ko preizkusi strategije, lahko odkrije druge načine, kako jih uporabiti za 
poučevanje in učenje, vključno z načini, kako jih prilagoditi za uporabo pri ostalih 
predmetih, kot so naravoslovje, družba, jezik, likovna umetnost, tuji jezik (prav tam). 

 

Strategije formativnega spremljanja 
 

V nadaljevanju bodo predstavljene različne tehnike oz. strategije formativnega 
spremljanja znanja pri matematiki, ki jih učitelji lahko uporabijo v razredu za 
spodbujanje učenčevega razmišljanja, odkrivanje njegovih idej in uporabe teh 
informacij za ugotavljanje njegovega napredka ter izboljšanje svojih pristopov. V prvih 
razredih osnovne šole lahko učitelj pri matematičnem pogovoru o trikotnikih izbere 
strategijo Card Sort (Razporeditev kartic). Učenci razporedijo slikovne kartice, na 
katerih so slike trikotnikov in »netrikotnikov«. Najprej jih spodbudi, da zapišejo 
značilnosti, ki so potrebne za to, da je neka oblika trikotnik, potem učenci delijo svoje 
ideje in pridejo do skupnega dogovora. Učitelj zapiše značilnost in nariše primer in 
protiprimer ideje. Na podlagi teh dveh primerov lahko učenci preoblikujejo svoje ideje 
in spremenijo razporeditev kartic glede na nove značilnosti, do katerih so prišli skupaj. 
Med razglabljanjem učencev o značilnostih, jih učitelj posluša in spodbuja. Skozi 
diskusijo razred poskuša razmisliti o značilnostih trikotnika, ki so jih že razporedili ter 
dodajo še značilnosti, ki niso bile vključene v začetno diskusijo. V zadnjih razredih 
osnovne šole se lahko učitelj posluži strategije Justified List Probe (Utemeljen 
seznam), da odkrije, kako učenci določijo enako in neenako vsoto/razliko dvomestnih 
števil (npr. Ali je 23 + 42 enako kot 42 + 23?; Ali je 23 + 42 enako kot 22 + 43?; Ali je 
42 – 23 enako kot 23 – 42?; Ali je 42 – 23 enako kot 43 – 22?). Z uporabo strategije 
Sticky Bars (lepljivi listki) učitelj anonimno prikaže odgovore učencev in vidi, kako 
učenci dojemajo enakost vsote/razlike ne glede na vrstni red števil. Če ugotovi, da jih 
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veliko napačno razume ta pojav, načrtuje uro, kjer učenci vadijo seštevanje in 
odštevanje različnih dvomestnih števil. Z vajo učenci ponovno pregledajo prvotne 
ideje, odgovore, ki jih lahko spremenijo. Naslednji dan delajo v manjših skupinah s 
strategijo Whiteboards (manjše table), njihova naloga pa je definirati in demonstrirati 
komutativnost seštevanja in razložiti, zakaj za odštevanje komutativnost ne velja. Na 
koncu ure se lahko uporabi strategija I Used to Think… But Now I Know (Mislil sem … 
ampak zdaj vem), kjer učenci razmislijo o svojih prvotnih idejah; ali so bile vsote in 
razlike enake ali ne (Keeley in Tobey, 2011). 

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene nekatere strategije formativnega 
spremljanja znanja pri matematiki. 

 

1. A&D izjave (A&D statements) 

Učenci analizirajo dane izjave, pri čemer se najprej odločijo, ali se strinjajo z izjavo ali 
ne ali niso prepričani. Poleg tega se od njih zahteva, da opišejo svoje razmišljanje o 
odgovoru. V drugem delu opisujejo, kaj lahko storijo, da bi raziskali izjavo s 
preizkušanjem svojih idej, preučevanjem že znanega ali z drugimi sredstvi 
matematične preiskave (prav tam). 

Strategija daje učencem priložnost, da razmišljajo o svojem razumevanju 
(metakognicija). Poleg tega spodbuja matematično raziskovanje, s tem ko učenci 
opisujejo, kako lahko dokažejo posamezno izjavo, tako z uporabo različnih konkretnih 
ali navideznih pripomočkov kot matematičnih postopkov. Če strategijo uporabljamo v 
majhnih skupinah, spodbuja matematično razpravo in argumentacijo. S tem, ko učenci 
branijo svoje ideje ali poslušajo ideje drugih, utrjujejo svoje razmišljanje, premišljujejo 
o alternativnih pogledih drugih ali spreminjajo svoje mišljenje glede na nove informacije 
(prav tam). 

Strategija se lahko uporabi na začetku učnega procesa, da bi izzvali ideje učencev o 
določeni matematični vsebini. Informacije so v pomoč učitelju, da prepozna področja, 
na katerih učenec potrebuje usmerjene učne izkušnje, ki bodo izpodbijale njegove 
predsodke in mu dale zaupanje v svoje ideje. Učitelj mora izbrati tiste izjave, ki se 
osredotočajo na posebne koncepte ali postopke, s katerimi se bodo učenci srečali v 
matematičnem kurikulumu (prav tam). 

Prilagoditve: strategija se lahko prilagodi za mlajše učence z osredotočenjem na eno 
izjavo hkrati, ne pa več (prav tam). 

Opozorila: strategije se ne sme uporabljati zgolj kot pravilno/nepravilno »oceno«, 
ampak je pomembno, da učencem zagotovi nadaljnje izkušnje, da bi preučili izjave, 
zlasti tiste, v katerih obstaja konflikt med obstoječimi idejami in pravilno matematično 
idejo (prav tam). 

 

Primer strategije:  

Izjava Kako lahko izveš? 

1. 9/16 je večje kot 5/8. 
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___  se strinjam    ___ se ne 
strinjam 
 
___ odvisno od   ___ nisem 
prepričan 
 
Moje razmišljanje: 
 
 

2. Decimalna števila so 
lahko zapisana kot 
ulomki. 
 

___  se strinjam    ___ se ne 
strinjam 
 
___ odvisno od   ___ nisem 
prepričan 
 
Moje razmišljanje: 
 
 

 

(prav tam) 

 

2. Soočanje v krogu (Agreement circles) 

Strategija zagotavlja kinestetični način (s pomočjo občutkov) za aktiviranje mišljenja in 
vključevanje učencev v razpravo in zagovarjanje svojih matematičnih idej. Učenci 
stojijo v velikem krogu, učitelj pa prebere izjavo. Tisti učenci, ki se strinjajo, stopijo v 
sredino kroga, tisti, ki se ne, ostanejo na zunanjem delu kroga. Učenci v sredini se 
obrnejo k tistim, ki še vedno stojijo okoli zunanjega kroga in se nato razdelijo v manjše 
skupine, znotraj katerih so učenci, ki se strinjajo in učenci, ki se ne strinjajo. V manjših 
skupinah nato razpravljajo in branijo svoje mišljenje. To se ponovi z več izjavami, ki se 
nanašajo na isto temo. Učenci lahko po diskusiji spremenijo svoje mišljenje in pridejo 
do novih spoznanj (prav tam). 

Strategija se lahko uporabi pred poučevanjem ali med fazo pridobivanja razumevanja 
pojma, ko morajo učenci utrjevati matematične koncepte. Učitelj lahko hitro prepozna 
učenčevo razumevanje glede na to, na katerem delu kroga stoji. S tem, ko posluša 
razlage učencev o trditvah, lahko jasneje dobi sliko o njihovem mišljenju (prav tam). 

Prilagoditve: za mlajše učence je potrebno prilagoditi število izjav. Če so vsi učenci na 
istem delu kroga, v parih drug drugemu razložijo svoje mišljenje. Ponavadi imajo 
različne razlage, kljub temu da se vsi strinjajo ali ne strinjajo z izjavo. Če lahko učenci 
svojo odločitev argumentirajo z risanjem, jim je potrebno ponuditi majhno tablo ali list 
(prav tam). 

Opozorila: učenci morajo biti samozavestni pri svojih idejah. Učitelj mora spodbujati 
učence, naj se vzdržijo spreminjanja svojih odgovorov samo zato, ker vidijo, da se 
večina njihovih sošolcev postavi v notranji ali zunanji krog (prav tam). 
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Primeri izjav za soočanje v krogu: 

Izjave: 1. Vsi kvadrati so pravokotniki. 

 2. Vsi rombi so štirikotniki. 

 3. Nasprotne strani trapeza so vzporedne. 

 4. Paralelogrami ne smejo imeti kotov več kot 90 stopinj (prav tam). 

 

3. Razvrščanje kartic (Card sorts) 

Gre za dejavnost razvrščanja, pri kateri učenci skupaj razvrstijo niz kartic s slikami, 
številkami, simboli ali besedami glede na kategorije (npr. v eni vrsti so kartice, ki veljajo 
za določeno število, v drugi vrsti so kartice, ki ne veljajo za določeno število, v tretji 
vrsti pa so kartice, za katere se učenci ne morejo odločiti, kam sodijo). Učenci razvrstijo 
kartice na podlagi predhodnega znanja o nekem konceptu, postopku, ko pa jih 
razvrstijo, razpravljajo o svojih razlogih za namestitev vsake kartice v določeno skupino 
(prav tam). 

Ko učenci v parih ali manjših skupinah razvrstijo kartice, dajejo lastne ideje, o katerih 
drugi premišljujejo. Pri tem krepijo svoje spretnosti pri razlagi in utemeljitvi svojih idej, 
ocenjujejo razmišljanje ostalih in spreminjajo svoje mišljenje, ko jih nove informacije 
prepričajo, da ponovno razmislijo o prvotnih idejah. Pri karticah pogosto pride do 
različnih odgovorov, kar učencem pomaga pri prepoznavanju, da včasih obstaja več 
kot en pravilen odgovor (prav tam). 

Kartice omogočajo učitelju, da izzove predsodke učencev, oceni njihovo sposobnost 
prenesti znanje, kadar gre za nove primere oz. situacije, išče področja negotovosti ali 
nesoglasij med učenci, ki lahko pomenijo potrebo po nadaljnjih možnostih poučevanja. 
Medtem ko učenci razpravljajo o svojih idejah s sošolci, učitelj kroži po razredu, 
posluša njihove razlage, pogovore in s tem pridobi informacije o ravni razumevanja. 
Pri tem si učitelj beleži, kaj učencem povzroča največ težav, ti zapiski pa so mu vodilo 
za nadaljnje načrtovanje. Kartice lahko učitelj uporabi tudi za organiziranje razprav 
celotnega razreda (prav tam). 

Prilagoditve: učitelj naj razmisli o dodajanju tretje kategorije, npr. »odvisno od« ali 
»nismo še prepričani«. Za mlajše učence ali manj tekoče bralce naj uporabi slike, ki 
spremljajo besede (kjer je to mogoče). Pri mlajših učencih se je potrebno omejiti na 
dve kategoriji, na tiste, ki ustrezajo in tiste, ki ne. Pri starejših se lahko uporabi več 
kategorij (prav tam).  

Opozorila: strategija se lahko spremeni v besedno vajo, če učenci ne poznajo besed. 
Nekateri učenci mogoče potrebujejo pomoč pri branju kartic ali zahtevajo vizualne 
znake. Učitelj naj poudari, da morajo govoriti o vsaki kartici, preden jo razvrstijo v 
kategorijo in jih odvrniti od tega, da bi najprej hitro razvrstili kartice ter šele nato 
diskutirali o njih (prav tam). 

 

Primer strategije: 

Kaj velja za števila 125? Naredi dve vrsti kartic. V prvo vrsto razvrsti kartice, ki veljajo 
za število 125, v drugo vrsto razvrsti kartice, ki ne veljajo za število 125. 
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4. Stolpični prikaz mnenja s samolepljivimi listki (Sticky bars) 

Strategija pomaga učencem spoznati, da imajo pogosto s sošolci v razredu različne 
ideje o določenem matematičnem pojmu/konceptu. Učencem je podana določena 
naloga, ki jo rešijo, odgovori pa se lahko na koncu prikažejo s samolepljivimi listki 
(poleg tega lahko učitelj z učenci ponovi tudi razne diagrame pri matematiki). To 
pomeni neko povratno informacijo tako za učence kot za učitelja, saj se lahko iz števila 
listkov pri posameznemu odgovoru opazi, kakšno mišljenje v razredu prevladuje oz. 
koliko učencev razume snov (prav tam). 

Primer strategije: 

Naloga: Mama je spekla 14 palačink. Miha in Jaka sta pojedla vsak po 2 palačinki. 
Koliko palačink je ostalo?  

A. 12  
B. 16 
C. 10 
D. 8 

 

Slika 1: Stolpični prikaz mnenja s samolepljivimi listki 
 
(https://www.google.si/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=nYQFW-
6fGo7KwQK99rpA&q=sticky+bars&oq=sticky+bars&gs_l=img.3..35i39k1.17593.2106
0.0.21180.11.11.0.0.0.0.108.962.9j2.11.0....0...1c.1.64.img..0.11.961...0j0i10k1j0i30k
1j0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1.0.rAJzX_F0alI#imgrc=u6EErn755qwmWM) 

 

Na mestu enic je 

števka 5. 

Število ima 25 

desetic. 

Število ima 20 

desetic. 
Število ima 125 enic. Število ima 25 enic. 

Število ima 5 enic. 
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5. Razloži in zamenjaj (Commit and toss) 

To je anonimna strategija, pri kateri gre za varen, zabaven in privlačen način  
preverjanja učencev, kjer so slišane njihove ideje in razmišljanja, ne da bi bili 
posamezno identificirani. Učenci dobijo nalogo, nato svoj način razmišljanja (ali 
rešitev) zapišejo na listek, ga zvijejo v kroglico in po signalu učitelja vržejo zmečkan 
papir. Ko učitelj ukaže »stop«, vsak učenec pobere en zmečkan papir. Ko je učenec 
na vrsti, prebere zapisan odgovor ter njegovo razlago. Tako učenci ne vedo, čigava je 
ideja, ampak se lahko posvetijo pravilnim in napačnim odgovorom ter razlagam (prav 
tam). 

Preden učenci zapišejo rešitev, morajo razmisliti o zastavljenem vprašanju, poiskati 
rešitev in razložiti, zakaj so izbrali takšen odgovor. Ker so odgovori anonimno 
predstavljeni, strategija učencem pomaga spoznati, da imajo pogosto drugi učenci v 
razredu različna mnenja. Učenci tudi spoznajo, da ni nič narobe z napačnimi odgovori, 
saj se iz njih lahko marsikaj naučijo. Pomaga jim, da se poglobijo v mišljenje drugih, 
primerjajo z njimi svoje mišljenje, z njimi lažje delijo svoje ideje in se ne opirajo le na 
»varno različico«; torej na odgovor, ki ga učitelj želi slišati, ne pa nujno na njihovo pravo 
mišljenje (prav tam).  

Prilagoditve: dejavnost se lahko prilagodi (brez metanja papirja po razredu) s tem, da 
učenci papir odložijo v določeno posodo (škatla, odpadni koš), ko pa je posoda polna, 
vsak učenec vzame en papir. S to strategijo se lahko kombinira strategija Samolepilni 
listki, kjer učenci po vseh prebranih odgovorih zapišejo dobljeni odgovor na samolepilni 
listek, na koncu pa na tablo prinesejo listek in ga razvrstijo v ustrezen stolpec možnih 
odgovorov (prav tam). 

Opozorila: čeprav gre za zabavno strategijo, je potrebno paziti, da se je ne uporablja 
pogosto, saj lahko v tem primeru izgubi učinkovitost. Učence je potrebno opozoriti, naj 
ohranijo anonimnost, kljub temu da prepoznajo pisavo sošolca ali dobijo svoj odgovor 
(prav tam). 

Primer strategije:  

Kateri odgovor velja? 

Kvadrat 1:   Kvadrat 2: 

        

        X         

                             

 

Obkroži črko, ki opisuje, kako se ploščina kvadrata 2 spremeni, če kvadratu 1 dvakrat 
podaljšamo stranico. 

A. Ploščina se 2x poveča 
B. Ploščina se ne spremeni 
C. Ploščina se 4x poveča 
D. Ni dovolj informacij za primerjavo 

Razloži svoje razmišljanje: 

(prav tam) 
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6. Vsak graf ima zgodbo (Every graph tells a story) 

Strategija razkriva, kako učenci razumejo (interpretirajo) grafične predstavitve. 
Raziskava kaže, da učenci pogosto interpretirajo grafe situacij preveč dobesedno in 
ne simbolično. Učenci dobijo graf in morajo izbrati izjavo, ki najbolje pripoveduje 
zgodbo o grafu. Njihovi odgovori razkrivajo, ali so graf interpretirali dobesedno ali so 
upoštevali podatkovne točke in odnose, ki jih opisujejo (prav tam). 

Sposobnost razlaganja grafov je pomembna veščina matematike in drugih disciplin. 
Strategija spodbuja učence, da uporabijo svoje razumevanje o grafični predstavitvi, da 
razložijo graf. Učence »premakne« izven procesnih sposobnosti izdelave grafov do 
analize grafičnih podatkov, da bi razumeli, kaj ti podatki razkrivajo (prav tam). 

Strategija pomaga učiteljem prepoznati pogoste napake učencev pri interpretiranju 
grafa. Predstavljivost je glavni vir težav za učence, ki uporabljajo graf, zlasti v fizikalnih 
situacijah, ki vključujejo čas in razdaljo. Strategija pomaga učiteljem odkriti, ali se 
učenci odzivajo na vidne lastnosti grafa, s tem da ga interpretirajo dobesedno (npr. 
nagib navzgor razumejo kot iti navzgor) ali konceptualno razumejo, kako je ena vrsta 
podatkov v grafu povezana z drugo. Učitelj prav tako odkriva, kako dobro učenci 
razmišljajo o kontekstu grafa. Lahko izbira med različnimi grafičnimi podatki in vrstami 
grafov, ki najbolje predstavljajo situacije realnega sveta, ki so učencem blizu. Učencem 
je potrebno predstaviti grafe in označene osi ter razviti izjave, ki delno zrcalijo dejanske 
podatke, zrcalijo dobesedne interpretacije vizualnih komponent in natančno opišejo 
podatke. Grafa »razdalja-čas« in »položaj-čas« sta še posebej koristna za to strategijo. 
Učenci naj tudi razložijo, zakaj so izbrali določeno izjavo, ki razlaga zgodbo. Učitelj 
mora dati učencem priložnost, da podajo povratno informacijo ostalim interpretacijam 
(prav tam). 

Prilagoditve: učitelj lahko strategijo prilagodi tako, da ne zapiše izjav, ampak učenci 
sami povedo svoje zgodbe o grafu (prav tam). 

Opozorila: prepričati se je potrebno, da so učenci seznanjeni s količinami, ki so 
predstavljene na oseh (npr. če je označen pospešek, učenci pa ne poznajo razlike med 
pospeškom in hitrostjo, potem lahko pride do problema pri besednjaku, ne grafu) (prav 
tam). 

Primer strategije: 

Kdo predstavlja posamezno piko na grafu? 

 

Slika 2: Primer strategije Vsak graf ima svojo zgodbo 
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(https://www.google.si/search?q=strategy+every+graph+tells+a+story&biw=1366&bih
=662&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=IfGux_otAdR1zM%253A%252CE1AC41ROt_
HzDM%252C_&usg=__sJZKTt_X4yquiJYwBBUyRLLfVMY%3D&sa=X&ved=0ahUK
Ewir0ce2zJnbAhXHAewKHeIBBw4Q9QEINDAC#imgrc=IfGux_otAdR1zM) 
 
Učenci morajo ugotoviti, kdo od posameznikov na sliki predstavlja posamezno piko 
na grafu glede na starost in višino. 

 

7. Utemeljen seznam (Justified list) 

Začne se z izjavo ali vprašanjem o matematičnem konceptu ali postopku. Poleg so 
navedeni primeri, ki ustrezajo ali ne ustrezajo izjavi/vprašanju, učenci pa izberejo tiste 
primere, ki ustrezajo in podajo utemeljitev, ki pojasnjuje njihovo izbiro (prav tam). 

Strategija aktivira razmišljanje učencev. Z njo učitelj pridobi prvotne ideje učencev ali 
utrjuje ideje skozi proces razvijanja pojma. Elementi na seznamu se lahko uporabijo 
za spodbujanje razprave v manjših skupinah, spodbujanje razmišljanja učencev in 
reševanje neskladij med idejami učencev in idejami njihovih vrstnikov. Strategija se 
lahko uporabi tudi za razmislek ob koncu enote poučevanja, ko učenci pregledajo svoje 
prvotne sezname in razmislijo, kako bi lahko odgovorili drugače glede na novo znanje 
(prav tam). 

Strategija je učitelju v pomoč, da vidi, ali učenec poveže določen koncept z različnimi 
primeri. Pomembno je, da posluša utemeljitve učencev, saj le-te lahko pokažejo 
»luknje« v znanju in potrebo po spremenjenem delu. S strategijo lahko učitelj določi 
obseg, v katerem lahko učenci prenesejo matematične ideje, ki so jih razvili v fazi 
razvoja koncepta. Lahko kaže na potrebo po vključitvi dodatnih dejavnosti, pri katerih 
utrjujejo prenos učenja v nove kontekste. Seznam lahko dobi vsak učenec, lahko pa v 
parih ali manjših skupinah razpravljajo o rešitvah in idejah, to pa kasneje delijo z 
razredom (prav tam). 

Prilagoditve: nekateri učenci morda ne bodo prepoznali vseh besed in simbolov na 
seznamu, zato naj prečrtajo vse primere, ki jih ne razumejo in se osredotočijo le na 
poznane primere. Za mlajše učence lahko učitelj pripravi slike za pomoč. Stvari na 
seznamu se lahko uporabi tudi na karticah, kar pripelje do strategije Kartice (prav tam). 

Primer strategije: 

Kako izgleda trikotnik? 

Obkroži vse trikotnike. 

 

 

 

Razloži, zakaj je obkrožena oblika trikotnik. 

(prav tam). 
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8. Že vem – želim vedeti – naučeno: K-W-L tabela (K-W-L Variations) 

Gre za metakognitivno vajo, ki od učencev zahteva razmišljanje o tem, kar že vedo in 
se sprašujejo, kaj bi radi izvedeli. Na koncu zagotavlja učencem oceno in vrednotenje 
tistega, kar so se naučili. Vse tri faze pomagajo učencem videti povezave med tem, 
kar že vedo, kaj bi radi izvedeli in kaj so se dejansko naučili po obravnavanju teme. 
Obstajajo različice te strategije, odvisno od starosti učencev in namena učitelja (prav 
tam). 

Učitelj pridobi informacije o znanju učencev na začetku in na koncu enote poučevanja. 
To, kar učenci zapišejo pod »Že vem«, učitelju pomaga ugotoviti njihovo poznavanje 
pojma ali postopka, kasneje pa lahko osredotoči poučevanje na učenje novih pojmov 
in izkušenj glede na predhodno znanje učencev. Ko učenci delijo, kar že vedo, se jim 
porodi veliko novih vprašanj. To jim omogoča faza »Kaj želim izvedeti«, učitelj pa glede 
na ta stolpec prilagodi poučevanje. V zadnji fazi učenci zapišejo, kaj so se naučili, to 
pa učitelju ponuja priložnost, da preuči obseg in globino učenja učencev ter naredi 
prilagoditve, potrebne za izboljšanje poučevanja in nadaljnje razvijanje razumevanja 
učencev. Prva dva stolpca učenci izpolnijo pred pričetkom obravnave, zadnjega pa na 
koncu enote (prav tam).  

Prilagoditve: druge različice: V-S-I (kar že vem, o čem se sprašujem, kako bom 
izvedel); V-M-I (kar sem prepričan, da vem, kar mislim, da vem, kako bom izvedel); O-
S-N (kar sem opazil, o čem se sprašujem, kar sem se naučil); P-O-R (sem predvidel, 
sem opazil, tako lahko razložim). Učitelj lahko doda še četrti stolpec, in sicer  
»Kako sem se naučil« (prav tam).  

Opozorila: strategije se ne sme prevečkrat uporabiti, da se učenci ne naveličajo (prav 
tam). 

Primer strategije: 

To že vem To si želim 
izvedeti 

To sem se 
naučil 

   

(prav tam) 

 

9. Odstrani vsiljivca (Odd one out) 

Strategija združuje navidezno podobne predmete/števila/simbole/matematične izraze 
in izziva učence, da izberejo, kateri predmet iz skupine ne sodi zraven. Učenci morajo 
svojo izbiro tudi utemeljiti. S tem ko učenci razmišljajo o podobnostih in razlikah, 
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uporabljajo sposobnosti razmišljanja na zahteven in spodbuden način. Strategija se 
lahko uporabi za diskusijo v manjših skupinah, po tem ko učenci razmislijo o svojih 
idejah. Z diskusijo lahko pridejo do novih spoznanj (prav tam). 

Učitelj lahko strategijo uporabi na začetku pouka, da bi ugotovil, kaj učenci že znajo 
pri razvijanju pojmovnega razumevanja, da bi preučil razloge, ki jih učenci uporabljajo 
pri primerjanju elementov na seznamu. Učitelj lahko preuči, kako učenci povezujejo 
pojme. Paziti mora, da izbere pojme, kjer ni takoj očitno, kateri ne sodi zraven, saj s 
tem spodbudi globlje razmišljanje. Učenci naj najprej zapišejo odgovore in razmišljajo 
o njih, preden razpravljajo v skupini. Pri tem pa morajo imeti dovolj časa za 
razpravljanje o različnih možnostih (prav tam). 

Prilagoditve: pri mlajših učencih naj učitelj navede tri primere na karticah, oni pa 
izberejo kartico, ki ne sodi zraven (prav tam). 

Opozorila: učenci morajo biti seznanjeni z vsemi besedami, preden iščejo odnose med 
njimi. Nekateri učenci lahko izberejo drugačno rešitev in pravilno zapišejo utemeljitev, 
na katero učitelj ni pomislil, ko je sestavil nalogo (prav tam). 

Primer strategije: 

Kateri je vsiljivec? V vsaki vrsti 
obkroži sliko, ki ne sodi zraven. 

Razlaga 

        

 

                

 

    

 

 

 

10. Semafor (Traffic light cards) 

Strategija se uporablja za predstavitev ravni razumevanja. Učenci dobijo tri karte 
različnih barv (rdeča, rumena, zelena), od njih pa se zahteva, da sami ocenijo svoje 
razumevanje o konceptu, pojmu, ki so se ga naučili, s tem da dvignejo karto, ki najbolje 
ustreza ravni njihovega razumevanja. Zelena karta – zelo dobro razumem, rumena 
karta – razumem večino, vendar potrebujem malo pomoči, rdeča karta – pomoč, ne 
razumem (prav tam). 

Strategija spodbuja metakognicijo in pomaga učencem razviti samovrednotenje. Gre 
za spremljanje napredka, zato se lahko uporabi kadarkoli v času pouka, učitelj pa hitro 
ugotovi, kako učenci razumejo (prav tam). 
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11. Pojmovne risanke (Concept cartoons) 

Strategija je zasnovana tako, da pritegne in motivira učence k razmišljanju in jih 
spodbuja k matematični razpravi. Posebej primerna je za učence z bralnimi težavami, 
saj so odgovori postavljeni k risanim junakom in niso obsežni. Učenci morajo dobro 
premisliti o rešitvi danega problema in na podlagi odgovora utemeljiti, s katerim 
junakom se strinjajo (prav tam). 

Glavni cilj strategije je odkrivanje napačnih predstav pri učencih. Učitelj izbere situacijo, 
ki temelji na napačni predstavi o določenem matematičnem pojmu/konceptu. Učenci 
imajo na voljo pripombe risanih junakov (učitelj jim lahko določi tudi imena in zgodbo, 
ki je za tem, tj. bolj zanimivo za mlajše otroke) ter se odločijo, s katerim risanim 
junakom se najbolj strinjajo in zakaj. Pripombe risanih junakov vključujejo idejo, ki je 
bolj matematično sprejemljiva od drugih, odgovori pa temeljijo na pogostih napačnih 
predstavah in napakah učencev (prav tam). 

Prilagoditve: učenci lahko v manjših skupinah zapolnijo prazne oblačke risanih junakov 
z njihovimi idejami o odgovorih junakov in o tem diskutirajo z ostalimi člani skupine 
(prav tam). 

Opozorila: risani junaki morajo biti uporabljeni za spodbujanje razprave o različnih 
zamislih. Paziti je potrebno, da učenci ne zaničujejo posameznih odgovorov risanih 
junakov, saj so v razredu učenci, ki imajo enake ali podobne ideje kot risani junaki 
(prav tam). 

Primer strategije:  

Naloga: Kateri izmed likov so razdeljeni na četrtine? 

           1          2              3         4 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

    Luka                 Špela     Jan 

Kdo je po tvojem mnenju pravilno napovedal in zakaj tako meniš? 

Mislim, da so vsi 

liki razdeljeni na 

četrtine.  

 

 

Mislim, da sta to 

lika 2 in 4. 

Mislim, da so 

to liki 2, 3 in 4. 
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12. Model Frayer (Frayer model) 

Model Frayer grafično organizira predhodno znanje učencev o nekem konceptu ali 
matematičnem pojmu (npr. štirikotniki, liki, računske operacije …) v definicijo, 
karakteristike (značilnosti), primere in protiprimere. Učenci pojasnijo 
koncept/matematični pojem in pokažejo svoje razumevanje (prav tam). 

Strategijo se lahko uporabi tudi za utrjevanje razumevanja koncepta ali matematičnega 
pojma, po tem, ko se ga učenci naučijo (prav tam). 

Ta model lahko učitelj uporabi na tabli in skupaj z učenci debatira, kaj zapisati v 
posamezen kvadrat in kaj ta pomeni (npr. kaj pomeni definicija, lastnosti ...). Učenci 
lahko sami izdelajo svoj model in vanj zapišejo svoje ideje. Tako lahko učitelj preveri, 
ali učenci razumejo nek matematični pojem, definicijo, koncept …Učenci dobijo nek 
koncept, izraz, simbol, za katerega učitelj želi, da učenci razmislijo o njem, pri tem naj 
imajo dovolj časa, da ga dokončajo. Ko imajo model narejen, lahko delijo svoje ideje z 
drugimi, spreminjajo svoj model glede na slišane informacije od drugih. Ko učitelj 
nadaljuje s snovjo, lahko učenci v model dodajo nove informacije, ki so se jih naučili o 
določeni temi (prav tam). 

Učenci lahko to počnejo tudi v parih ali manjših skupinah in model uporabijo za 
razpravo o določenem konceptu, pojmu ter imajo možnost dodajati nove ideje, 
informacije v model (prav tam). 

Prilagoditve: učenci lahko dobijo izpolnjen model brez izpolnjenega osrednjega dela 
(matematični pojem), sami pa morajo razmisliti, katera beseda, simbol, koncept ali 
pojem sodi v sredino.  Razložijo, zakaj so se tako odločili (prav tam). 

 

Primer strategije: 

 

 

  Definicija    Značilnosti pojma 

 

 

 

 

  Primeri           Protiprimeri 
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Analiza strategij formativnega spremljanja znanja  
 

Strategije se med seboj razlikujejo glede na namen, ki ga želimo doseči. Nekatere 
strategije omogočajo globlji vpogled v razumevanje pojma kot druge. Na primer 
strategija Frayer model od učenca zahteva veliko znanja in razumevanja ter 
povezovanja pojmov med seboj. Učenec mora dobro razmisliti, kaj velja za določen 
pojem/koncept, poleg tega pa še zapisati protiprimere, kar zanj predstavlja velik izziv. 
Tudi strategiji Soočanje v krogu in Razloži in zamenjaj zahtevata od učenca globlje 
razumevanje, saj mora o tem razpravljati z drugimi člani skupine in pokazati svoje 
razumevanje. Učitelj mora pri tem paziti, da spodbuja vse učence k razpravi in da ne 
ponavljajo za drugimi brez lastnega razmišljanja. Strategija Semafor pomeni učitelju le 
povratno informacijo o učenčevem vrednotenju (dojemanju) lastnega znanja (znam – 
ne znam). Nekatere strategije so primerne za to, da se učenci vživijo v način 
razmišljanja druge osebe in na podlagi tega krepijo svoje znanje. Druge strategije 
omogočajo učencem izbiro med različnimi odgovori, vendar morajo na koncu odgovore 
utemeljiti. To pomaga učitelju presoditi, ali učenci dobro razumejo določeno vsebino 
ali so samo ugibali rešitev. Poleg tega so nekatere strategije anonimne, kar omogoča, 
da učencev ni strah zapisati svojega mnenja, učitelj pa ugotovi njihovo razmišljanje.  

Učitelj lahko za isto nalogo uporabi tudi različne strategije in jih kombinira med seboj. 
Sam lahko presodi, kaj bo najbolje za dosego cilja oz. na kakšen način bo dobil 
najboljšo povratno informacijo o znanju učencev. Tak primer je kombinacija strategij 
Razloži in zamenjaj in Samolepilni listki. Odgovore iz prve strategije lahko predstavi še 
grafično s samolepilnimi listki. Tako vidi, koliko učencev se je odločilo za posamezen 
odgovor. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Formativno spremljanje znanja zavzema vedno večjo vlogo v poučevanju. Vedno bolj 
se spodbuja razlikovanje preverjanja od ocenjevanj znanja in poudarja vloga sprotnega 
spremljanja za izboljševanje učenja. Kljub temu veliko učiteljev še vedno preverjanje 
enači z bolj ali manj (ne)sistematičnim procesom, pri katerem so eni vprašani, drugi pa 
priče temu (v primeru, da niso zaposleni z drugim delom) in čakajo, da mine ura. Še 
vedno veliko učiteljev narobe razume proces preverjanja. Nekateri sprašujejo razred 
in zastavijo zgolj nekaj vprašanj, s čimer težje dobijo vpogled v vsesplošno 
razumevanje, še posebej, če vedno odgovarjajo samo boljši učenci. Premalo je 
premišljeno pripravljenega sprotnega preverjanja oz. spremljanja in ni časa in 
potrpljenja za učenčev razmislek. Preveč je hitenja z obravnavo nove teme (Rutar Ilc, 
2014). 

V prvem delu empiričnega dela nas je zanimalo predvsem to, kakšna stališča imajo 
učitelji razrednega pouka o formativnem spremljanju znanja pri matematiki: kako 
pogosto učitelji formativno spremljajo in preverjajo znanje učencev pri matematiki, na 
kakšen način to počnejo (ali uporabljajo kakšne posebne strategije ali zgolj način 
spraševanja), kakšna je po njihovem mnenju učinkovitost njihovih načinov preverjanja 
znanja, ali se zavedajo pomena formativnega spremljanja, kakšno pomembnost jim to 
predstavlja, ali učence seznanjajo s cilji, ki jih morajo doseči, ali učenci sodelujejo pri 
oblikovanju kriterijev za uspešnost, kako pomembno se jim zdi samovrednotenje 
učencev in vrstniško vrednotenje ter na kakšen način dosegajo krepitev vrednotenja. 
Zanimalo nas je, ali se učitelji še vedno poslužujejo tradicionalnih načinov preverjanja 
znanja s ciljem pridobitve informacije o učenčevem znanju/neznanju ali pa se 
poslužujejo tudi bolj alternativnih načinov preverjanja znanja, ki nudijo vpogled v 
učenčeve načine razmišljanja, soočanje različnih mnenj in spodbujanje diskusije.  

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljene nekatere novejše strategije 
formativnega spremljanja znanja pri matematiki, s katerimi lahko učitelj sproti spremlja 
in ugotavlja znanje učencev. V drugem delu empiričnega dela nas je zanimalo 
predvsem to, ali so se novejše strategije preverjanja znanja pri matematiki, po 
učiteljičini vpeljavi le-teh v pouk matematike, pokazale za uspešne.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 
 

Cilji raziskave so ugotoviti: 

• stališča učiteljev o formativnem spremljanju znanja pri matematiki in njihovi 
uporabi le-tega; 

• kako bodo učitelji ovrednotili novejše strategije formativnega spremljanja 
znanja pri matematiki po izvedbi. 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Raziskovalna vprašanja so: 
 
1. Kako pogosto učitelji formativno spremljajo znanje pri matematiki? 
2. Kolikšen pomen učitelji pripisujejo formativnemu spremljanju znanja pri matematiki? 
3. Na kakšen način učitelji formativno spremljajo znanje pri matematiki? 
4. Kakšno mnenje imajo učitelji o učinkovitosti formativnega spremljanja znanja pri 
matematiki? 
5. Ali učitelji seznanijo učence s cilji vsebine na začetku učne ure oz. sklopa? 
6. Ali učitelji učencem omogočijo, da sodelujejo pri oblikovanju kriterijev za uspešnost? 
7. Kako pomembna se zdi učiteljem krepitev samovrednotenja in vrstniškega 
vrednotenja pri učencih? 
8. Kako pogosto učitelji vključijo učence v samovrednotenje znanja pri matematiki in 
na kakšen način to dosegajo? 
9. Kakšno je mnenje učiteljic o učinkovitosti novejših matematičnih strategij pri 
matematiki? 
 

 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 
V prvem delu raziskave je bila uporabljena deskriptivna metoda, glede na pristop je 
raziskava kvantitativna. V drugem delu raziskave je bila uporabljena kavzalna 
neeksperimentalna metoda. Glede na pristop je raziskava kvalitativna. 

 

3.5 VZOREC 
 
V prvem delu raziskave (kvantitativni del raziskave) je raziskava temeljila na 
neslučajnostnem priložnostnem vzorcu 89 razrednih učiteljev in učiteljic z različnih 
osnovnih šol v Sloveniji.  
V drugem delu raziskave (kvalitativni del raziskave) je bilo vanjo vključenih pet učiteljic 
razrednega pouka iz Osnovne šole Brežice (1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 
5. razred), ki so v razredu preizkusile nekaj novejših strategij formativnega spremljanja 
znanja pri matematiki.  
 

 

3.6 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI 
 
Za prvi del raziskave je bil sestavljen anketni vprašalnik za učitelje razrednega pouka. 
Anketni vprašalnik je bil anonimen. Za drugi del raziskave so bila sestavljena okvirna 
vprašanja, s katerimi smo izvedli intervjuje z izbranimi učiteljicami po tem, ko so v 
razredu preizkusile posamezne strategije formativnega spremljanja znanja. 
 

3.6.1 Anketni vprašalnik za učitelje 
 

V uvodnem delu vprašalnika je predstavljen namen raziskave, ki vsebuje tudi splošne 
podatke o anketirancih – neodvisne spremenljivke (spol, razred, delovna doba). 
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Poizvedovalni del vsebuje 17 vprašanj, od tega 13 zaprtega tipa, 3 kombiniranega in 
1 odprtega tipa (gl. pogl. 6.1). 

 

3.6.2 Vprašanja za intervjuje 
 

Z vprašanji smo želeli okvirno usmeriti učiteljice pri podajanju odgovorov. Vprašanja 
so pomagala učiteljicam, da so lažje pripovedovale/zapisale svoje izkušnje. 

Vprašanja:  

1. Kaj vam je pri posamezni strategiji všeč, kaj vam ni všeč oz. kaj bi spremenili 
(prednosti in pomanjkljivosti posamezne strategije po vašem mnenju oz. 
izkušnji)? 

2. Je po vašem mnenju strategija učinkovita in so se otroci iz nje kaj naučili? 
3. Bi to strategijo večkrat uporabili pri urah matematike ali tudi pri drugih 

predmetih? 
4. Kaj je bilo otrokom najbolj všeč pri posamezni strategiji ter kaj jim ni bilo všeč? 
5. Ali so sodelovali vsi otroci? 
6. Kako ste izvedli posamezno strategijo? 
7. Kakšne so bile reakcije otrok, ko ste uporabili strategijo? 

 

3.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Za namen prvega dela raziskave je bil za zbiranje podatkov uporabljen anketni 
vprašalnik. Podatki so se zbirali meseca februarja in marca. Učitelji so anketne 
vprašalnike reševali v mesecu februarju in marcu. Z ravnatelji smo se dogovorili za 
sodelovanje in po dogovoru prinesli anketne vprašalnike v tiskani obliki. Oblikovali smo 
tudi spletno različico vprašalnika. 
Za namen drugega dela raziskave smo za zbiranje podatkov uporabili polstrukturiran 
intervju z okvirnimi vprašanji, s katerimi smo ugotavljali, ali so se novejše strategije 
formativnega spremljanja znanja pri matematiki pokazale za uspešne. Konec februarja 
smo se dobili z učiteljicami, ki so izvedle novejše strategije spremljanja znanja pri 
pouku matematike in jih seznanili s temi strategijami. Konec meseca marca in v 
začetku meseca aprila smo z njimi opravili intervju. Za intervjuje in sodelovanje petih 
učiteljic smo se dogovorili s pomočnico ravnateljice (ravnateljica je srečanje in 
sodelovanje odobrila). 

 

3.8 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Za prvi del raziskave smo podatke statistično obdelali s pomočjo računalniškega 
programa SPSS in pri tem uporabili osnovno statistično analizo (frekvenca, odstotek, 
veljavni odstotek, kumulativni odstotek, aritmetična sredina) in t-test, s katerim smo 
preverili, ali obstaja značilna razlika med testnim povprečjem ter našim povprečjem. 
 
Za drugi del raziskave smo naredili dobesedni prepis intervjujev učiteljic in na osnovi 
teh intervjujev izpeljali določene zaključke o uspešnosti posamezne strategije 
formativnega spremljanja znanja.  
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3.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.9.1 1. DEL RAZISKAVE – ANKETA 
 

PODATKI O VZORCU 
 

Preglednica 1: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na spol 
 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih M 1 1,1 1,1 1,1 

Ž 88 98,9 98,9 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

 

Slika 3: Sodelujoči učitelji glede na spol 
 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 89 učiteljev, od tega 88 (98,9 %) učiteljic in 1 (1,1 %) 
učitelj. 
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Preglednica 2: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na razred 
poučevanja  
 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Prvi in drugi 
razred 

3 3,4 3,4 3,4 

Prvi razred 15 16,9 16,9 20,2 

Drugi razred 15 16,9 16,9 37,1 

Tretji in četrti 
razred 

5 5,6 5,6 42,7 

Tretji razred 13 14,6 14,6 57,3 

Četrti razred 20 22,5 22,5 79,8 

Peti razred 18 20,2 20,2 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

 

 

Slika 4: Sodelujoči učitelji glede na razred poučevanja  

 

Največ, okrog petina anketiranih, poučuje četrti ali peti razred, ostali pa razrede prvega 
triletja. 
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Preglednica 3: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na delovno dobo 
 

 Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Do 5 let 26 29,2 29,2 29,2 

6 do 10 let 8 9,0 9,0 38,2 

11 do 20 let 28 31,5 31,5 69,7 

Več kot 20 let 27 30,3 30,3 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0  

 

 

Slika 5: Sodelujoči učitelji glede na njihovo delovno dobo 

 

Skoraj 30 odstotkov anketiranih ima do 5 let delovne dobe. Slaba desetina ima med 6 
in 10 let delovne dobe, nekaj manj kot tretjina pa poučuje že med 11 in 20 let oz. več 
kot 20 let. 

 

 

REZULTATI GLEDE NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Rezultati raziskave in njihova interpretacija so navedeni glede na raziskovalna 
vprašanja. 
 

RV1. Kako pogosto učitelji formativno spremljajo znanje pri matematiki? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Kako pogosto formativno (sproti) spremljate znanje učencev pri 
matematiki? 
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Preglednica 4: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na pogostost 
formativnega spremljanja znanja učencev pri matematiki 

 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni Vsak dan 19 21,3 21,3 21,3 

4-krat na 
teden 

11 12,4 12,4 33,7 

2–3-krat na 

teden 
27 30,3 30,3 64,0 

1-krat na 
teden 

12 13,5 13,5 77,5 

Po potrebi 20 22,5 22,5 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 
S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako pogosto učitelji formativno 
spremljajo znanje pri matematiki. Rezultati so pokazali, da okrog petina učiteljev (21,3 
%) sproti spremlja znanje vsak dan, 11 učiteljev (12,4 %) 4-krat na teden, nekaj manj 
kot tretjina (30,3 %) pa 2–3-krat na teden. Ostali (36 %) znanje spremljajo le 1-krat na 
teden ali zgolj po potrebi. 

 

RV2. Kolikšen pomen učitelji pripisujejo formativnemu spremljanju znanja pri 
matematiki? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pomembno se vam zdi formativno 
spremljanje znanja (1=sploh ni pomembno, 5=zelo pomembno). 

 
Preglednica 5: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo 
mnenje o pomembnosti formativnega spremljanja znanja 

 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni 1 1 1,1 1,1 1,1 

2 0 0 0 1,1 

3 6 6,8 6,8 7,9 

4 38 42,7 42,7 50,6 

5 44 49,4 49,4 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   
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Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kolikšen pomen učitelji 
pripisujejo formativnemu spremljanju znanja pri matematiki. Rezultati kažejo, da velika 
večina učiteljev meni, da je to pomembno ali zelo pomembno in so izbrali oceni 4 ali 
5, kar potrjuje tudi spodaj navedena povprečna ocena pomembnosti na 5-stopenjski 
lestvici. 

 

Preglednica 6: Povprečna ocena pomembnosti formativnega spremljanja 
znanja na 5-stopenjski lestvici 
 

 N 
Povprečna 
ocena Std. odklon Std. napaka 

Na lestvici od 1 do 5 
označite, kako 
pomembno se vam zdi 
formativno spremljanje 
znanja 

89 4,393 0,7170 0,0760 

 

Povprečna ocena pomembnosti na 5-stopenjski lestvici znaša 4,39, kar pomeni, da 
se formativno spremljanje znanja učiteljem zdi pomembno. 

 

S t-testom za en vzorec smo preverili, ali obstaja statistično značilna razlika med 
testnim povprečjem (2,5) ter našim povprečjem (4,4). Potrdimo lahko, da je vzorčno 
povprečje statistično značilno večje od testne vrednosti (t=11,754; p=0,000 < 0,05), 
torej je vrednost na vzorcu večja od vrednosti 2,5, kar pomeni, da se učiteljem 
razrednega pouka zdi formativno spremljanje znanja pomembno. 

 
RV3. Na kakšen način učitelji formativno spremljajo znanje pri matematiki? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Katere strategije (načine) za formativno spremljanje znanja uporabljate? 

 
Za preverjanje tretjega raziskovalnega vprašanja so bili zbrani in pregledani odgovori 
na odprto vprašanje ter jim pripisane ustrezne kode tako, da so kategorije podobnih 
odgovorov združene. Možno je bilo več odgovorov pri posameznem anketirancu, zato 
vsota odstotkov (%) lahko presega 100 odstotkov. 
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Preglednica 7: Odgovori anketiranih učiteljev glede na način formativnega 
spremljanja znanja 
 

 N Odstotek 

samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, medsebojno učenje 35 41,2 % 

ustno in pisno preverjanje znanja 25 29,4 % 

kriteriji uspešnosti, učenja (načrtovanje, oblikovanje) 19 22,4 % 

povratna informacija učencem 17 20,0 % 

preverjanje predznanja 14 16,5 % 

učni listi 9 10,6 % 

Semafor 9 10,6 % 

reševanje nalog na tablo 5 5,9 % 

didaktične igre (karte, domine, spomin ...), kviz 5 5,9 % 

beleženje napredka (tabela …) 4 4,7 % 

vhodne in izhodne kartice 3 3,5 % 

razpredelnica izboljšav (npr. s smeški označujejo svoje znanje) 3 3,5 % 

portfolio o dosežkih 2 2,4 % 

igra vlog 1 1,2 % 

delo po postajah 1 1,2 % 

2 zvezdici in ena želja 1 1,2 % 

Anketa 1 1,2 % 

možganska nevihta, miselni vzorec 1 1,2 % 

Opazovanje 1 1,2 % 

Op.: Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Rezultati so pokazali, da največ učiteljev uporablja strategijo samovrednotenja, 
vrstniškega vrednotenja, medsebojnega učenja (41,2 %). Sledijo ustno in pisno 
preverjanje znanja (29,4 %), kriteriji uspešnosti, učenja (22,4 %) ter povratna 
informacija učencem (20,0 %). Več kot desetina anketiranih je navedla, da uporablja 
še preverjanje predznanja (16,5 %), učne liste (10,6 %) ali semafor (10,6 %). Ostale 
strategije (načini) za formativno spremljanje znanja, ki so zbrane in predstavljene v 
zgornji preglednici, učitelji uporabljajo redkeje.  

Vsi načini formativnega spremljanja znanja, ki so jih navedli anketirani učitelji, po 
našem mnenju ne sodijo med strategije formativnega spremljanja znanja, saj 
didaktične igre ne bi uvrstili med strategije. S tem učenci le krepijo svoje znanje preko 
igre.  
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RV4. Kakšno mnenje imajo učitelji o učinkovitosti formativnega spremljanja 
znanja pri matematiki? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednja anketna vprašanja: 

a) Kako učinkovito se vam zdi vaše formativno spremljanje znanja in 
dajanje sprotnih povratnih informacij učencem? 

b) Na lestvici od 1 do 5 označite, kako učenci sprejemajo vaše povratne 
informacije (1=sploh ne sprejemajo, 5=zelo dobro sprejemajo). 

c) Na lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri učenci upoštevajo vaše 
povratne informacije o njihovem znanju, pomanjkljivostih, napotkih, 
kako izboljšati njihovo znanje (1=sploh ne upoštevajo, 5=zelo dobro 
upoštevajo). 

d) Mislite, da je učencem pomembno, da dobro razumejo snov in se nekaj 
naučijo, ali jim je pomembna le končna ocena (končen rezultat)? 

e) Ste s formativnim spremljanjem znanja opazili napredek pri vaših 
učencih? 

f) Vam ugotovitve formativnega spremljanja pomagajo pri nadaljnjem 
načrtovanju pouka? 

g) Ste bili na kakšnem izobraževanju o formativnem spremljanju znanja? 

  

 

a) Kako učinkovito se vam zdi vaše formativno spremljanje znanja in 
dajanje sprotnih povratnih informacij učencem? 

 
Preglednica 8: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo 
mnenje o učinkovitosti formativnega spremljanja znanja in dajanja sprotnih 
povratnih informacij učencem 

 

 Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Zelo učinkovito 27 30,3 30,3 30,3 

Učinkovito 58 65,2 65,2 95,5 

Manj učinkovito 3 3,4 3,4 98,9 

Neučinkovito 1 1,1 1,1 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0  

 
Pri vprašanju o oceni učinkovitosti formativnega spremljanja in dajanja sprotnih 
povratnih informacij učencem je večina odgovorov razporejenih med možnostma zelo 
učinkovito (30,3 %) in učinkovito (65,2 %). Iz tega lahko sklepamo, da anketiranci svoj 
način formativnega spremljanja znanja ocenjujejo kot učinkovito. 

 

 



56 
 

b) Na lestvici od 1 do 5 označite, kako učenci sprejemajo vaše povratne 
informacije (1=sploh ne sprejemajo, 5=zelo dobro sprejemajo). 

 
 

Preglednica 9: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo 
mnenje o tem, kako učenci sprejemajo povratne informacije. 
 

 Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavni 1 0 0 0 0 

2 3 3,4 3,4 3,4 

3 16 18,0 18,0 21,4 

4 34 38,2 38,2 59,6 

5 36 40,4 40,4 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0  

 

Pri vprašanju o oceni sprejemanja sprotnih povratnih informacij s strani učencev je 
večina odgovorov razporejena med oceni 4 (38,2 %) in 5 (40,4 %). Anketiranci so 
mnenja, da tudi učenci ta način spremljanja znanja pozitivno sprejemajo.  

 
Preglednica 10: Povprečna ocena učenčevega sprejemanja povratne 
informacije od učitelja na 5-stopenjski lestvici 

 

 N 
Povprečna 
ocena Std. odklon Std. napaka 

Na lestvici od 1 do 5 označite, 
kako učenci sprejemajo vaše 
povratne informacije 

89 4,16 0,838 0,089 

 

Povprečna ocena na 5-stopenjski lestvici znaša 4,16, kar pomeni, da po mnenju 
učiteljev učenci dobro sprejemajo njihove povratne informacije.  

 

S t-testom za en vzorec smo preverili ali obstaja statistično značilna razlika med 
testnim povprečjem (2,5) ter našim povprečjem (4,16). Potrdimo lahko, da je vzorčno 
povprečje statistično značilno večje od testne vrednosti (t=7,400; p=0,000 < 0,05), torej 
je vrednost na vzorcu večja od vrednosti 2,5, kar pomeni, da učenci povratne 
informacije sprejemajo. 
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c) Na lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri učenci upoštevajo vaše 
povratne informacije o njihovem znanju, pomanjkljivostih, napotkih, 
kako izboljšati njihovo znanje (1=sploh ne upoštevajo, 5=zelo dobro 
upoštevajo). 

 
Preglednica 11: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo 
mnenje o tem, kako učenci upoštevajo povratne informacije. 

 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih 1 0 0 0 0 

2 3 3,4 3,4 3,4 

3 32 36,0 36,0 39,4 

4 40 44,9 44,9 84,3 

5 14 15,7 15,7 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 
 

Glede upoštevanja informacij formativnega spremljanja znanja, ugotavljamo, da so 
ocene v največji meri porazdeljene med ocenama 3 (36,0 %) in 4 (44,9 %), kar pomeni 
nekoliko manj pozitivno oceno kot pri predhodno predstavljenih vprašanjih. 

 
 

Preglednica 12: Povprečna ocena učenčevega upoštevanja povratnih 
informacij od učitelja na 5-stopenjski lestvici 

 

 N 
Povprečn
a ocena Std. odklon Std. napaka 

Na lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni 
meri učenci upoštevajo vaše povratne 
informacije o njihovem znanju, 
pomanjkljivostih, napotkih, kako izboljšati 
njihovo znanje. 

89 3,73 0,765 0,081 

 
To potrdi tudi povprečna ocena, ki znaša 3,73. 

 

S t-testom za en vzorec smo preverili ali obstaja statistično značilna razlika med 
testnim povprečjem (2,5) ter našim povprečjem (3,73). Potrdimo lahko, da je vzorčno 
povprečje statistično značilno večje od testne vrednosti (t=2,840; p=0,006 < 0,05). 
Torej še vseeno lahko rečemo, da je mnenje o upoštevanju povratnih informacij s strani 
učencev pozitivno.  
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d) Mislite, da je učencem pomembno, da dobro razumejo snov in se nekaj 
naučijo, ali jim je pomembna le končna ocena (končen rezultat)? 

 
Preglednica 13: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo 
mnenje o tem, kaj je učencem pomembno pri učenju 

 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Da dobro razumejo 
snov in se nekaj 
naučijo 

15 16,9 16,9 16,9 

Ocena (rezultat) 35 39,3 39,3 56,2 

Oboje 39 43,8 43,8 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 
Glede mnenja o tem, ali je učencem pomembno, da dobro razumejo snov in se nekaj 
naučijo, ali jim je pomembna končna ocena, so mnenja deljena. Okrog 40 odstotkov 
vprašanih meni, da jim je pomembna ocena, 43,8 odstotka pa, da jim je pomembno 
oboje. S tem vprašanjem smo sicer preverili le mnenje učiteljev o tem, kaj je učencem 
najbolj pomembno pri učenju, bolj relevantno pa bi bilo, če bi to mnenje pridobili od 
učencev. 

e) Ste s formativnim spremljanjem znanja opazili napredek pri vaših 
učencih? 

 
Preglednica 14: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na napredek, 
ki so ga opazili s formativnim spremljanjem znanja 

 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Veliko napredka 21 23,6 23,6 23,6 

Nekaj napredka 66 74,2 74,2 97,8 

Nič napredka 2 2,2 2,2 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

Večina anketiranih meni, da so s formativnim spremljanjem opazili napredek pri 
učencih, skoraj četrtina (23,6 %) je napredek označila kot velik, slabe tri četrtine 
(74,2 %) pa je opazila nekaj napredka. Le 2 učitelja (2,2 %) nista opazila nič napredka 
pri učencih. Med vsemi odgovori najbolj prevladuje odgovor nekaj napredka. 
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f) Vam ugotovitve formativnega spremljanja pomagajo pri nadaljnjem 
načrtovanju pouka? 

 
Preglednica 15: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na pomoč 
ugotovitev formativnega spremljanja znanja pri nadaljnjem načrtovanju 
pouka 
 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Zelo mi pomagajo 66 74,2 74,2 74,2 

Malo 22 24,7 24,7 98,9 

Mi ne pomagajo 1 1,1 1,1 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 
Ugotovitve formativnega spremljanja večini anketiranih (74,2 %) zelo pomagajo pri 
nadaljnjem načrtovanju pouka, okrog četrtini (24,7 %) pa vsaj malo pomagajo. Le 
enemu učitelju (1,1 %) ugotovitve nič ne pomagajo. Med vsemi odgovori najbolj 
prevladuje odgovor zelo mi pomagajo. 

 
g) Ste bili na kakšnem izobraževanju o formativnem spremljanju znanja? 

 
Preglednica 16: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na prisotnost 
na kateremkoli izobraževanju o formativnem spremljanju znanja 

 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Da 50 56,2 56,2 56,2 

Ne 39 43,8 43,8 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

Malo več kot polovica (56,2 %) anketiranih je bilo na izobraževanju o formativnem 
spremljanju znanja, malo manj kot polovica (43,8 %) jih še ni bilo na nobenem 
izobraževanju. 

 

Predstavitev prostih odgovorov na odprto vprašanje 

Tisti, ki so odgovorili DA, so morali še napisati, na katerem izobraževanju so bili. 
Spodaj je predstavitev njihovih odgovorov. 

Anketiranci, ki so bili udeleženi na kakšnem izobraževanju, so sami v obliki odprtega 
odgovora vpisali tip izobraževanja, v katerem so bili udeleženi. Odgovore smo kodirali 
in jih predstavili v sledeči preglednici. 
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Preglednica 17: Odgovori anketiranih učiteljev o tem, na katerem 
izobraževanju o formativnem spremljanju znanja so bili. 
 
 N Odstotki 

preko Zavoda za šolstvo (seminar, 
izobraževanje, projekti, hospitacije …) 

21 42,0 % 

študijska skupina oz. študijska srečanja 17 34,0 % 

izobraževanje na šoli 9 18,0 % 

Predavanja strokovnjakov (Komljanc, Mateja 
Peršolja, dr. Leonida Novak, M. Novak) 

5 10,0 % 

vključujoča šola (aktiv) 2 4,0 % 

se ne spomnim / jih je preveč, tako da težko 
vse napišem 

2 4,0 % 

inovacijski projekt Didaktika FS 1 2,0 % 

izobraževanja po predmetnih področjih 1 2,0 % 

konferenca iz učilnice v učilnico 1 2,0 % 

del razvojne skupine, ki je vpeljevala FS v 
pouk 

1 2,0 % 

youthstart projekt 1 2,0 % 

Op.: Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Največ anketiranih se je udeležilo izobraževanja preko Zavoda za šolstvo (42,0 %). 
Sledijo študijske skupine oz. srečanja (34,0 %) ter izobraževanja na šoli (18,0 %). 

 

Kot odgovor na četrto raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo »Kakšno mnenje imajo 
učitelji o učinkovitosti formativnega spremljanja znanja pri matematiki?«, lahko 
podamo ugotovitev, da imajo učitelji zelo pozitivno mnenje o različnih vidikih, ki so 
povezani z učinkovitostjo formativnega spremljanja znanja pri matematiki. 

 

RV5. Ali učitelji seznanijo učence s cilji vsebine na začetku učne ure oz. 
sklopa? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Ali učence seznanite z učnimi cilji (preoblikovanimi tako, da jih učenci 
razumejo) na začetku učne ure oz. učnega sklopa? 
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Preglednica 18: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali 
učence seznanijo s cilji vsebine 
 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Da 50 56,2 56,2 56,2 

Včasih 38 42,7 42,7 98,9 

Ne 1 1,1 1,1 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

Peto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, ali učitelji seznanijo učence s cilji 
vsebine na začetku učne ure oz. sklopa. 50 anketiranih (56,2 %) je na vprašanje 
odgovorilo pritrdilno, malo manj (42,7 %) pa jih učence s tem seznani včasih. Da tega 
ne počne, je odgovoril le 1 (1,1 %) anketirani. Med vsemi kategorijami najbolj 
prevladuje odgovor DA. 

 

RV6. Ali učitelji učencem omogočijo, da sodelujejo pri oblikovanju kriterijev za 
uspešnost? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Ali učencem omogočite, da sodelujejo pri oblikovanju kriterijev, ki 
določajo njihovo uspešnost pri določeni nalogi, dejavnosti, izdelku? 

 
Preglednica 19: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali 
učencem omogočijo sodelovanje pri oblikovanju kriterijev za uspešnost 
 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Da 31 34,8 34,8 34,8 

Včasih 44 49,4 49,4 84,3 

Ne 14 15,7 15,7 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

S šestim raziskovalnim vprašanjem smo želeli preveriti, ali učitelji učencem omogočijo, 
da sodelujejo pri oblikovanju kriterijev za uspešnost. Dobra tretjina (34,8 %) je na 
vprašanje odgovorila pritrdilno, skoraj polovica (49,4 %) pa to stori včasih. Da tega 
učencem ne omogočajo, je navedlo 14 (16 %) vprašanih. 
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RV7. Kako pomembno se zdi učiteljem krepitev samovrednotenja in 
vrstniškega vrednotenja pri učencih? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako pomembno se vam zdi, da se pred 
samovrednotenjem in vrstniškim vrednotenjem pogovorite z učenci o tem, 
kako to izgleda, na kakšen način vrednotiti, kaj je dobra povratna 
informacija in kako se daje dobro povratno informacijo … (1=Sploh ni 
pomembno, 5= Zelo pomembno). Če ste pri 13. in 15. vprašanju odgovorili 
Nikoli, lahko to vprašanje izpustite. 

 

 
Preglednica 20: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na 
pomembnost samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja  

 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih 1 0 0 0 0 

2 1 1,1 1,1 1,1 

3 7 7,9 7,9 9,0 

4 26 29,2 29,2 38,2 

5 55 61,8 61,8 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

Anketirani so vprašanje ocenjevali s 5-stopenjsko lestvico pomembnosti, največ 
odgovorov pa se je razporedilo med oceni 4 (29,2 %) in 5 (61,8 %). Prevladuje mnenje, 
da je ta vidik formativnega ocenjevanja precej pomemben.  

 

Preglednica 21: Povprečna ocena glede na pomembnost samovrednotenja in 
vrstniškega vrednotenja  

 

 N 
Povprečn
a ocena Std. odklon Std. napaka 

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako 
pomembno se vam zdi, da se pred 
samovrednotenjem in vrstniškim 
vrednotenjem pogovorite z učenci o tem, 
kako to izgleda, na kakšen način 
vrednotiti, kaj je dobra povratna 
informacija in kako se daje dobro 
povratno informacijo. 

89 4,52 0,693 0,073 
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Povprečna ocena na 5-stopenjski lestvici je zelo visoka in znaša kar 4,52, kar nakazuje 
na visoko stopnjo pomembnosti vprašanja. 

 

S t-testom za en vzorec smo preverili, ali obstaja statistično značilna razlika med 
testnim povprečjem (2,5) ter našim povprečjem (4,52). Potrdimo lahko, da je vzorčno 
povprečje statistično značilno večje od testne vrednosti (t=13,849; p=0,000 < 0,05). 

 

RV8. Kako pogosto učitelji vključijo učence v samovrednotenje znanja in 
vrstniško vrednotenje pri matematiki in na kakšen način to dosegajo? 

Tu so predstavljeni odgovori učiteljev na naslednje anketno vprašanje: 

a) Kako pogosto vključite učence v samovrednotenje znanja? 
b) Ali uporabljate katerega od spodaj naštetih načinov za krepitev 

samovrednotenja pri učencih? (Obkrožite lahko več dogovorov – pod 
Drugo lahko zapišete vaš način, ki ni med odgovori). 

c) Kako pogosto izvajate vrstniško vrednotenje (učenci vrednotijo dosežke 
učencev)? 

d) Ali uporabljate katerega od spodaj naštetih načinov za krepitev 
vrstniškega vrednotenja pri učencih? (Obkrožite lahko več odgovorov – 
pod Drugo lahko zapišete vaš način, ki ni med odgovori). 

 

a) Kako pogosto vključite učence v samovrednotenje znanja? 

 
Preglednica 22: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na 
vključevanje učencev v samovrednotenje in vrstniško vrednotenje 
 

  Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Zelo pogosto 28 31,5 31,5 31,5 

Pogosto 50 56,2 56,2 87,6 

Redko 11 12,4 12,4 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0   

 

Odgovori na vprašanje, kako pogosto učitelji vključijo učence v samovrednotenje 
znanja, so precej raznoliki. Okrog tretjina (31,5 %) jih vključi zelo pogosto, 50 
anketiranih (56,2 %) pogosto, približno osmina anketiranih (12,4 %) pa redko. Med 
vsemi odgovori najbolj prevladuje odgovor pogosto.  

 

b) Ali uporabljate katerega od spodaj naštetih načinov za krepitev 
samovrednotenja pri učencih? (obkrožite lahko več dogovorov – pod 
Drugo lahko zapišete vaš način, ki ni med odgovori). 
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Preglednica 23: Načini anketiranih učiteljev za krepitev samovrednotenja 
 

 N Odstotek  

Učenci ustno povedo, kaj menijo o njihovem 
znanju, dosežku, izdelku (kaj znajo, kaj so naredili 
prav, kaj narobe, kaj morajo popraviti, kako bodo 
popravili …). 

72 80,9 % 

Z raznimi vprašanji, ki vodijo učenca do 
razmišljanja o svojem delu, znanju, prednostih, 
pomanjkljivostih (npr. Kaj mi pomaga razumeti?, 
Kaj mi predstavlja težave, Kaj bi rad 
spremenil …). 

41 46,1 % 

Učenci zapišejo tri področja: kaj že vedo, kaj 
deloma obvladajo, kaj se morajo še naučiti. 

33 37,1 % 

Nedokončani stavki, ki jih učenci dopolnijo (npr. 
Uspelo mi je … Užival sem … Ni mi uspelo …). 

30 33,7 % 

Učenci prosto (na svoj način) zapišejo, kaj jim ne 
gre in kje želijo dobiti povratno informacijo. 

24 27,0 % 

Drugo.* 9 10,1 % 

Op.: Možnih je bilo več odgovorov. 

*Druge navedbe:  

3 zvezdice in ena želja – 3 dobre stvari in 1 izboljšava. 

Barvni semaforji ali kartice (označevanje, v kolikšni meri je pri svojem izdelku upošteval kriterije). 

Namesto pisanja se pogovarjajo. 

Portfolio, kratki vprašalniki. 

S tarčo, kjer se sami ocenijo, kako so bili uspešni. Kriterije na začetku s pomočjo legende zapišemo 
skupaj. 

Učni list za samovrednotenje. 

Z risanjem sončkov, dvigovanjem smeškov. 

 

Med odgovori o tem, katerega od načinov anketirani uporabljajo za krepitev 
samovrednotenja med učenci, močno prevladuje odgovor »Učenci ustno povedo, kaj 
menijo o njihovem znanju, dosežku, izdelku« (80,9 %), sledi pa »Z raznimi vprašanji, 
ki vodijo učenca do razmišljanja o svojem delu, znanju, prednostih, 
pomanjkljivostih …« (46,1 %). 

 

c) Kako pogosto izvajate vrstniško vrednotenje (učenci vrednotijo dosežke 
učencev)? 
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Preglednica 24: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na pogostost 
izvajanja vrstniškega vrednotenja 

 

 Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Veljavnih Zelo pogosto 11 12,4 12,4 12,4 

Pogosto 45 50,6 50,6 62,9 

Redko 31 34,8 34,8 97,8 

Nikoli 2 2,2 2,2 100,0 

Skupaj 89 100,0 100,0  

 
Odgovori na vprašanje o pogostosti izvajanja vrstniškega vrednotenja kažejo, da zgolj 
dobra desetina (12,4 %) navedeno uporablja zelo pogosto, okrog polovica (50,6 %) pa 
pogosto. Dobra tretjina (34,8 %) anketiranih vrstniško vrednotenje uporablja redko, le 
dva (2,2 %) anketirana pa nikoli. 

 

d) Ali uporabljate katerega od spodaj naštetih načinov za krepitev 
vrstniškega vrednotenja pri učencih? (Obkrožite lahko več odgovorov – 
pod Drugo lahko zapišete vaš način, ki ni med odgovori.) 

 
Preglednica 25: Načini anketiranih učiteljev za krepitev vrstniškega 

vrednotenja 
 

 N Odstotek  

Učenci ustno vrednotijo izdelek sošolca/-ev. 77 86,5 % 

Učenci pisno (npr. na listek) vrednotijo 
izdelek sošolca/-ev. 

24 27,0 % 

Učencem ponudim list, na katerem so 
zapisana vprašanja, s pomočjo katerih 
odgovorijo, kaj jim je bilo všeč, kaj ne, kaj bi 
izboljšali … 

20 22,5 % 

Drugo. 6 6,7 % 

Op.: Možnih je bilo več odgovorov. 

*Druge navedbe:  

Imam izdelane semaforčke za vsakega učenca. 

Popravljanje pisnih izdelkov in sprotni komentar. 

Rišejo smeške in še pogovarjajo (2). 

S pomočjo prej zastavljenih kriterijev uspešnosti. 

To delam redko. 
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Med načini za krepitev vrstniškega vrednotenja pri učencih se najpogosteje uporablja 
ustno vrednotenje izdelka sošolca (86,5 %).  

 

3.9.2 2. DEL RAZISKAVE – INTERVJU 
 

Konec meseca februarja smo se z vsemi učiteljicami dobili na osnovni šoli, kjer smo 
jim razložili značilnosti posamezne strategije formativnega spremljanja znanja. Za 
vsako učiteljico smo pripravili tudi učni list (gl. pril. 6.2), na katerem so bili kratki opisi 
posamezne strategije ter primeri za vsako strategijo. Z njimi smo se dogovorili, da nas 
kontaktirajo, ko končajo z izvedbo strategij v razredu. Nato smo z njimi opravili intervju 
glede uspešnosti posamezne strategije.  
 
Opis učiteljic, ki so izvedle strategije formativnega spremljanja znanja pri pouku 
matematike 
 
Učiteljica 1: učiteljica 1. razreda 
Učiteljica 2: učiteljica 2. razreda 
Učiteljica 3: učiteljica 3. razreda 
Učiteljica 4: učiteljica 4. razreda 
Učiteljica 5: učiteljica 5. razreda 
 
Strategije in odgovori učiteljic 
 
Vsaka učiteljica je sama izbrala primer naloge za posamezno strategijo. Nekatere 
učiteljice so uporabile enake primere nalog, kot smo jih podali na učnem listu, zato so 
bile naloge pri nekaterih strategijah pretežke za določen razred. Učiteljice bi morale 
smiselno prilagoditi nalogo glede na svoj razred. 
 
Strategije, ki so jih učiteljice preizkusile v razredu, so natančno opisane v teoretičnem 
delu, v podpoglavju 2.4.4 – Formativno spremljanje znanja pri matematiki (Strategije 
formativnega spremljanja). 
 
Pod mnenja učiteljice o posamezni strategiji je zapisan dobesedni prepis pogovora z 
učiteljico oz. njenega zapisa o posamezni strategiji. 
 

 
1. strategija – Razloži in zamenjaj  
 
Strategija je opisana v teoretičnem delu v podpoglavju 2.4.4 – Formativno spremljanje 
znanja pri matematiki. V učnem listu (gl. pogl. 6.2) smo ob opisu te strategije omenili, 
da jo lahko kombiniramo še z drugo strategijo (Stolpični prikaz mnenja s samolepljivimi 
listki), zato so nekatere učiteljice to strategijo kombinirale s strategijo Stolpični prikaz 
mnenja s samolepljivimi listki. 
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U1:  
 
Naloga za učence: Na dvorišču so se sprehajale 3 kokoši in 1 mačka. Koliko nog je 
bilo na dvorišču? 

Učiteljica je učencem ponudila naslednje odgovore:  

a) 8 

b) 6 

c) 4 

d) 10 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učenci so najprej predstavili razmišljanja sošolcev. Nato je sledilo iskanje pravilnih 
odgovorov in razlaga. Učencem je bilo delo zabavno. Bili so aktivni in preko pogovora 
so prišli do pravilne rešitve. 

Ta strategija se mi zdi za prvošolce zelo uporabna. Učenci odgovore lahko zapišejo 
tudi s piktogrami. To jim gre dobro od rok. Všeč mi je, ker se ne izpostavljajo, lahko 
izrazijo svoja razmišljanja. V predstavitvi teh pa pridejo do pravilne rešitve. To strategijo 
bi lahko uporabila tudi pri SPO-ju in SLO.  

U2:  

Naloga za učence: Sara in Ivo sta šla v živalski vrt. Videla sta 5 opic, 5 slonov in 5 
tukanov. Koliko nog sta videla v živalskem vrtu? 

Učiteljica je učencem ponudila naslednje odgovore: 

a) 30 
b) 40 
c) 15 
d) Ne morem določiti 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učencem sem zastavila besedilno nalogo in jim dala nekaj časa za razmislek. 
Učencem je bila strategija reševanja všeč, zanimivo jim je bilo, da so brali druge 
rezultate. Sprotno delanje histograma pa jim je bilo všeč, da so videli, koliko učencev 
se je odločilo za posamezne odgovore. To nalogo sem uporabila kot motivacijo za 
reševanje besedilnih nalog. Učenci so videli, da morajo bolj podrobno prebrati nalogo 
in da si je pri reševanju nalog pomembno narediti skico. Nekateri učenci so bili 
zmedeni, ker so hoteli svoj listek. Tu so se morali ti otroci potolažiti, da bo nekdo drug 
prebral njegov odgovor. Strategijo pa smo izpopolnili s tem, da sem vprašala, kdo je 
zapisal pravilen odgovor in so dvignili roko. Pri tej nalogi so sodelovali vsi učenci, 
strategija pa je uporabna pri pouku matematike. 
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U3: 

Naloga za učence: Kakšen je rezultat: 3 x 4 + 2 = ___ 

Učiteljica je učencem ponudila naslednje odgovore: 

a) 18 
b) 14 
c) 9 
d) Ne vem 

Razloži, zakaj je takšen rezultat. 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Strategijo sem izvedla v krogu. Najprej sem podala jasna in kratka navodila. Učenci so 
lahko izrazili pomisleke, vprašanja … Na lističe so si zapisali nalogo z vsemi rešitvami 
in spodaj razlago. Učenci imajo radi spremembe, zato so nalogo sprejeli brez težav. 
To strategijo sem izvajala pred obravnavo nove učne vsebine in po obravnavi naslednji 
dan. Učenci (izjeme), ki so prvič dobili napačen rezultat, so drugič pravilno izračunali 
in dokazali, da so usvojili učno strategijo. 
Strategija je zanimiva pred uvajanjem nove učne snovi, ko učenci še ne poznajo 
strategije učenja, v tem primeru računanja številskih izrazov.  
Učenci so se pri izmenjavi razlag računanja na lističih in dobljenem rezultatu 
samostojno učili iz mnenj sošolcev. Večina je izbrala pravilen rezultat in razložila 
postopek računanja z dvema računoma (3 x 4 + 2 = 12 + 2 = 14). Učenci so aktivno 
sodelovali pri izvedbi naloge in so bili navdušeni. 
To strategijo bi večkrat uporabila pri urah matematike ali tudi pri drugih predmetih, saj 
je hitra in učinkovito poseže v razmišljanje učencev – samostojno morajo iskati rešitve 
in tudi njihovo razlago. To se mi zdi še posebej pomembno za trajnejšo zapomnitev 
postopkov, podatkov … 
 

 

Slika 6: Primer strategije Razloži in zamenjaj dveh učencev iz 3. razreda 
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U4: 

Naloga za učence: 

 
Zapiši črko, ki velja: 

Učiteljica je učencem ponudila naslednje odgovore: 

a) Kvader ima 3 mejne ploskve, 9 robov in 7 oglišč. 
b) Kvader ima 6 mejnih ploskev, 12 robov in 8 oglišč. 
c) Kvader ima 4 mejne ploskve, 4 robove in 4 oglišča. 
d) Kvader ima 2 mejni ploskvi, 3 robove in 5 oglišč. 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učenci so bili pri branju lističev sproščeni, nekateri so ugibali, čigava je pisava. Večina 
se je odločila za odgovor b, kar smo videli tudi pri lepljenju lističev na tablo. Sodelovali 
so vsi učenci. Pogovorili smo se, zakaj je vseeno prišlo do različnih odgovorov, ker se 
nekaterih delov kvadra ne vidi. Strategije ne bi spremenila. 

Strategija je zanimiva, sproščena, uporabna je za preverjanje predznanja. Metoda mi 
je všeč predvsem zato, ker učenci niso izpostavljeni in je anonimna. Učencem je bila 
zanimiva. Uporabna je tudi pri drugih predmetih. Učenci s to strategijo lahko 
spremenijo napačna prepričanja na sproščen način. Pomanjkljivost, ki se je pojavila 
pri nas, je bila, da so učenci ugibali, čigav listič berejo.  

U5: 

Naloga za učence: Imamo dve krožnici. Njuni središči sta oddaljeni 7 cm. Prva ima 
polmer 2 cm, druga pa 4 cm. Koliko presečišč imata ti dve krožnici? 

Učiteljica je učencem ponudila naslednje odgovore: 

a) 0     
b) 1     
c) 2    
d) neskončno    
e) ne morem uganiti 

 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učenci so iz škatlice vlekli lističe in brali odgovore. To jim je bilo všeč in je vsak hotel 
potegniti en listič. Zanimalo jih je, kaj so napisali drugi. Odgovorili so bili različni. 
Ugotavljali smo, zakaj mislijo, da se razlikujejo. Razmišljali so, da zato, ker moramo 
vedeti, kaj je polmer, presečišče …, ker moramo logično razmišljati, ker nimamo 
slike … Tudi če je bil napačen odgovor, se niso smejali.  

Strategijo bi opisala kot zanimivo in poučno. Učenci imajo ponujenih več odgovorov in 
jih že to sili k razmišljanju, kateri odgovor bi bil pravilen. Bistveno pri takih nalogah je, 
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da učitelja ne zanima samo, kdo ima pravilni odgovor in kdo napačnega, ampak zlasti 
to, kako učenci razmišljajo. Učitelj dopušča izražanje različnih mnenj in tako dobi 
vpogled v njihovo razmišljanje. Zelo pozitivno se mi zdi, da učenci lahko delajo napake 
in pri tem niso izpostavljeni. Za učence je koristno to, da se učijo drug od drugega, 
učitelj pa jim nudi izzive.  

Ta strategija se mi zdi pri pouku matematike zelo uporabna in jo bom zagotovo večkrat 
vključila v pouk. Prav tako se mi zdi uporabna tudi pri drugih predmetih.  

Pomanjkljivost je ta, da nekateri učenci niso znali prebrati odgovorov, ki so jih izvlekli 
ali pa so prebrali narobe.   

 

Sklep in mnenje učiteljic o uspešnosti strategije Razloži in zamenjaj 

Vse učiteljice so izpostavile, da je bila strategija uporabna in zanimiva. Vsi učenci so v 
tem uživali, še posebej zato, ker niso bili izpostavljeni, niso brali svojih rezultatov. Prav 
tako jim je bilo všeč, ko so vlekli listke iz škatlice. Učenci so lahko svobodno izrazili 
svoja razmišljanja. Pri U2 so bili učenci na koncu izpostavljeni, saj je strategijo 
dopolnila tako, da so roko dvignili tisti učenci, ki so zapisali pravilen odgovor. Menimo, 
da bi bilo bolje, da ne bi dvigovali rok, saj je strategija anonimna. Ravno to je zanimivost 
strategije, saj lahko učenci resnično zapišejo svoje razmišljanje, kljub temu da je 
napačno. Vemo, da pri učencih hitro pride do zasmehovanja ali zbadanja zaradi 
napačnih odgovorov. Pri tej strategiji učencev ni strah zapisati svojega odgovora, 
četudi je napačen, saj bodo izvedeli, zakaj je napačen in iz lastnih napak se bodo 
najbolje naučili. Pomembno je tudi, da učitelj poudarja, da ni nič narobe z napačnimi 
odgovori. Bolj pomembno je, kaj se na koncu posameznik iz tega nauči in na koncu 
ugotovi, kakšen je pravilen odgovor in postopek reševanja. Če je učence strah zapisati 
svoje razmišljanje in raje prepišejo pravilen odgovor od sošolca, se ne bodo mogli 
veliko naučiti, zato se mi zdi zelo pomembno, da učitelj spodbuja učence k lastnemu 
razmišljanju. Pri U2 so bili nekateri učenci zmedeni, saj so hoteli svoj listek, kljub temu 
da je večini učencev bolje, da berejo listek drugega. Učiteljica jih je dobro spodbudila, 
da so vseeno prebrali listke sošolcev, kar se mi zdi zelo pomembno.  

Pri U2 so poleg strategije sproti delali histogram, kar je bilo učenem zelo všeč, saj so 
lahko videli, koliko učencev se je odločilo za posamezen odgovor. 

U4 in U5 sta kot pomanjkljivost strategije izpostavili, da so nekateri učenci ugibali, 
čigava pisava je oz. kateri sošolec je napisal določen listek. Nekateri učenci tudi niso 
znali prebrati odgovorov, ki so jih zapisali sošolci ali pa so jih prebrali narobe. Tukaj je 
zelo pomembna vloga učitelja, da preveri, ali so vsi pravilno prebrali listek sošolca ter 
poskuša usmeriti pozornost učencev, da ne bi ugibali pisave sošolcev, ampak se raje 
osredotočili na rešitve oziroma postopek reševanja. 

Izbor nalog učiteljic je kar ustrezen. Večina nalog je bila težkih in izziv za učence, saj 
je za rešitev nalog potrebna dobra predstava in znanje posameznih matematičnih 
pojmov. Menimo, da so bile naloge kar zahtevne za učence z učnimi težavami pri 
matematiki, hkrati pa so spodbudile njihovo razmišljanje. Prav tako učiteljice niso 
omenile, da bi kdo izmed učencev imel prevelike težave. U3 je zelo dobro uporabila to 
strategijo, saj jo je najprej izvedla pred obravnavo nove učne vsebine (za preverjanje 
predznanja), nato pa še po obravnavi učne vsebine naslednji dan (preverjanja 
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usvojenega znanja). S tem je dobro preverila, koliko so se učenci naučili in kaj jim še 
dela težave. 

Vse učiteljice bi to strategijo večkrat uporabile pri urah matematike in tudi pri ostalih 
predmetih, saj se jim zdi strategija uporabna, ustrezna in hitra. Učenci, ki napačno 
odgovorijo, pa potem hitro pridejo do pravilne rešitve. Strategija se je izkazala za 
uspešno v razredu. 

 

2. strategija – Pojmovne risanke 

 
U1:  

Naloga za učence: Na tabli so bili narisani štirje liki – dva pravokotnika in dva kvadrata. 
Pod liki so bile pritrjene aplikacije (otroci) in njihovi odgovori. Vsak otrok je imel svoje 
ime. Zgodba: Otroci, Anja, Tine in Luka, so na plakatu opazovali like. Ugotavljali so, 
kateri lik je kvadrat. 

 

 

 

 

                                                                      

Tine            Anja    Luka 

S katerim otrokom se najbolj strinjaš in zakaj? 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učenci so dobro sledili, vsak je povedal svoje razmišljanje. Ob tem sem ugotovila, da 
imajo otroci dobre predstave o likih. Težava se je pojavila pri utemeljevanju.  

Ta strategija je izredno primerna za to starostno stopnjo otrok. Otroci se poistovetijo z 
junaki. Pri tej strategiji se učijo svoja razmišljanja utemeljevati in strpno sodelovati v 
pogovoru. Uporabna je na več področjih. 

 

 

 

 

 

 

Kvadrata sta 

lik 2 in 4. 
Kvadrati so vsi 

liki. 
Kvadrat je lik 

2. 
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U2: 

Naloga za učence:  

 

Slika 7: Primer strategije Pojmovne risanke v 2. razredu 

 
 
 
 
Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

To nalogo so reševali vsi učenci. Služila je kot preverjanje usvojenega znanja. Učenci 
so v veliki večini pravilno odgovarjali, všeč jim je bil lik, ki je ponujal odgovor. Takšen 
tip nalog je učencem že poznan, zato jim ni delal večjih preglavic. Te strategije se bom 
večkrat posluževala tudi pri ostalih predmetih. 

 

U3: 

Naloga za učence:  

 

Slika 8: Primer strategije Pojmovne risanke v 3. razredu 

 
 
Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Pred izvedbo naloge so učenci dobili navodila, nato so na izbran barvni listič zapisali 
rezultat in razlago le-tega. Sodelovalo je 22 učencev in naslednji dan še manjkajoči 
učenec. 
To strategijo sem izbrala po ponovitvi vsebin o tem, kaj učenci vedo o likih.  
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Učenci so bili navdušeni, ker so naslednji dan vsi spremenili mnenje o kvadratu in 
izbrali pravilen rezultat. Le učenec, ki je prejšnji dan manjkal, je izbral napačen rezultat. 
Drugi dan so pri razlagi rezultatov stolpičnega prikaza poglobili znanje o pravokotnikih. 
 
Strategija se mi zdi zelo učinkovita za preoblikovanje napačnih matematičnih pojmov 
v pravilne. Vsi učenci vedo, da je kvadrat tudi pravokotnik. To strategijo bi večkrat 
uporabila pri učnih vsebinah, kjer imajo učenci napačne predstave o stvareh, pojmih, 
dejstvih …  
 

U4: 

Naloga za učence: 

 

  Neža                 Jaka                Filip  

 
Slika 9: Primer strategije Pojmovne risanke v 4. razredu 

 
 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Nalogo sem učencem zastavila pred obravnavo pravokotnika in kvadrata. Večina 
učencev je odgovorila, da drži Jakova trditev, nekaj pa, da ima prav Filip. Nihče se ni 
odločil za Nežino trditev. Razložili so, da četrti lik ni pravokotnik, ker nima kotov oz. 
pravih kotov. 

Po obravnavi pravokotnika in kvadrata smo še enkrat pogledali nalogo in sedaj so se 
strinjali, da ima prav Filip, saj je kvadrat tudi pravokotnik. 

Sodelovali so vsi učenci. Strategije ne bi spreminjala. Uporabna se mi zdi pri uri 
matematike ter tudi pri ostalih predmetih. Strategija je zanimiva, junaki Radovednih 5 
nastopajo pri delu preko celega leta, kar je učencem zelo všeč, primerna je tudi za 
prepoznavanje predznanja. 

Metoda je pri nas zelo uporabna, saj tekom celega leta in pri vseh predmetih sodelujejo 
junaki Radovednih 5 in tak način je za učence velika motivacija. Strategijo bom še 
uporabila. Učencem je bila zanimiva. Pomanjkljivosti strategije ne vidim. 
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U5: 

Naloga za učence: Kateri zapis z rimskimi števili ustreza številu 1542? 

a) MDXLII 
b) MCXLII 
c) MCXXXXII 

 

 

                                                           

MARK                                      ŽAK                                           IVA 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

V danem primeru so učenci morali razvozlati zapis z rimskimi številkami, kjer so imeli 
kar nekaj težav. Poznali so le oznake za 10, 5 in 1. Rimskih številk niso poznali, zato 
sem jim dala za pomoč osnovna števila. Učenci so spet izbrali različne odgovore. Dva 
učenca sta izjavila, da nima noben od teh treh otrok pravilnega odgovora.  

Pojmovne risanke sem pri pouku že uporabljala. Dala sem jim nalogo – Kdo ima prav? 
Muca ali kuža? Račka ali riba? ...  

Strategija Pojmovne risanke je bila učencem zelo všeč. Petošolci uporabljamo delovni 
zvezek Radovednih 5 od založbe Rokus, v katerem imamo tudi junake in so otrokom 
zelo blizu. Pomanjkljivost strategije vidim v tem, da so se nekateri učenci odločali za 
odgovor glede na to, kako jim je bil všeč lik (npr. za Žaka, ker deluje pameten …). 

Strategija se mi zdi primerna pri vseh predmetih. Uporabim jo lahko za popestritev na 
začetku ali pa na koncu ure.  

 

Sklep in mnenje učiteljic o uspešnosti strategije Pojmovne risanke 

U2 in U5 sta strategijo že prej uporabili, kljub temu pa je bila strategija učencem zelo 
všeč in zabavna, saj so jim bili všeč liki (risani junaki), ki so ponujali odgovor. Takšen 
način je za učence velika motivacija, še posebej v nižjih razredih, kjer se lahko 
poistovetijo z junaki. U4 in U5 sta izpostavili, da je bila strategija za učence zanimiva 
in uporabna, še posebej zato, ker uporabljajo delovne zvezke Radovednih 5, kjer prav 
tako sodelujejo junaki, ki so otrokom zelo blizu.  

V glavnem učiteljice strategije ne bi spreminjale, učenci so uživali v njej, le U5 vidi 
pomanjkljivost metode v tem, da so se nekateri učenci odločali za odgovor glede na 
všečnost  lika. Tukaj je pomembna vloga učitelja, da preusmeri pozornost učencev v 
odgovore junakov, ne v njihovo simpatičnost oziroma zunanji videz (splošen vtis). 

C A B 
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Izbor nalog učiteljic U2 in U3 se nam ni zdel ustrezen, saj sta obe učiteljici uporabili 
primer iz posredovanega učnega lista in nista naloge primerno prilagodili težavnosti za 
svoj razred. U3 je komentirala, da vsi učenci že vedo, da je kvadrat tudi pravokotnik, 
kar pa je cilj (po učnem načrtu) šele v četrtem razredu. Prav tako se nam izbor naloge 
U5 ne zdi primeren oz. se nam naloga zdi pretežka za peti razred, saj je v nalogi 
uporabila rimske številke, ki se jih učenci učijo šele v šestem razredu (po učnem 
načrtu). 

Vse učiteljice bi strategijo večkrat uporabile pri pouku matematike, še posebej pri učnih 
vsebinah, kjer prihaja do napačnih predstav. Prav tako bi strategijo uporabile tudi pri 
ostalih predmetih, saj jo ocenjujejo kot uporabno in zanimivo. Strategija se je izkazala 
za uspešno v razredu. 

 

3. strategija – Soočanje v krogu 
 

U1: 

Naloga za učence: Trditev:  

a) Kvadrati in pravokotniki so štirikotniki. 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učenci so v skupinah aktivno sodelovali. Bili so strpni v pogovorih. Nekateri so znali 
trditve dobro utemeljiti. Le ena skupina je potrebovala nekaj spodbud za začetek 
diskusije. 

Ob praktičnem primeru smo potrdili pravilnost trditve otroka, s katero se je na začetku 
strinjala večina učencev. 

Pri tej strategiji sem ugotovila, kako učenci uporabijo znanje in kako razumejo 
matematične pojme. Učenci se učijo utemeljevati svoja razmišljanja in strpno 
sodelovati v skupini. Upajo si povedati svoje mnenje. Uporabno na več področjih. 

U2: 

Naloga za učence: Trditve o štirikotnikih. Za vsako trditev posebej se je izvedlo 
soočanje v krogu. 

a) Vsi kvadrati so pravokotniki. 
b) Štirikotnik ima šest stranic. 
c) Štirikotnik ima štiri ploskve. 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

To nalogo sem izvedla z vsemi učenci. Učenci so zanimivo odreagirali na trditve, 
ugotovili smo, da tisti, ki so se napačno odločili,  so na koncu sami prišli do spoznanja, 
kaj je bilo narobe. Všeč mi je bilo, ker sta se res tvorili dve številčno enakovredni 
skupini. Pri pojasnjevanju, zakaj so se odločili za odgovor, so tisti, ki so se napačno 
odločili, že sprejeli oziroma dojeli pravilno trditev. To strategijo sem uporabljala že prej, 
in sicer pri uri slovenščine. Zdi se mi zelo uporabna in dobrodošla, saj morajo učenci 
znati postaviti argumente, zakaj so se tako odločili in sami priti do spoznanja, kaj je 
prav. 
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U3:  

Naloga za učence: Trditve o likih. Za vsako trditev posebej se je izvedlo soočanje v 
krogu. 

a) Vsi kvadrati so pravokotniki. 
b) Kvadrat in pravokotnik sta večkotnika. 
c) Krog je večkotnik. 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učenci so dobili navodila ter razmislili o posamezni trditvi v obliki sprehoda po učilnici. 
Na znak so prišli v krog in se razdelili po krogu. Tisti, ki se je s trditvijo strinjal, je šel 
na sredino kroga, kdor se ni strinjal, je ostal na robu. Učenci, ki so ostali nevtralni, so 
dvignili roke. Oblikovali so manjše skupine in razpravljali. Učenci, ki se niso mogli 
odločiti, so prehajali od skupine do skupine – od učencev, ki se strinjajo/se ne strinjajo.  
Sodelovali so vsi prisotni učenci. Strategija je primerna za izvedbo s celim oddelkom. 
Všeč jim je bilo to, da so lahko v manjših skupinah diskutirali o trditvi in so branili svoje 
stališče. Na koncu smo skupaj oblikovali mnenje in poglobili trditve s primeri. 
Pri tej strategiji je prednost ta, da je zelo hitro izvedena in učenci hitro dobijo povratno 
informacijo. Pomanjkljivost strategije pa vidim v tem, da ni dovolj transparentna. Ne 
veš točno, kdo je imel prav in kdo ne. Pri strategiji gre predvsem za to, da učenci 
preoblikujejo napačne predstave o stvareh, pojmih, trditvah …  
Strategija je učinkovita, saj morajo učenci, ki se z neko trditvijo strinjajo/ne strinjajo, 
oblikovati svoja stališča, jih zagovarjati z argumenti in prepričati drugače misleče o 
pravilnosti svojih argumentov.  
To strategijo bi večkrat uporabila pri urah matematike ali tudi pri drugih predmetih, 
posebej takrat, ko je kakšna pereča tema; promet, odpadki, človeško telo, poštevanka 
…. 
 

U4: 

Naloga za učence: Trditve o likih. Za vsako trditev posebej se je izvedlo soočanje v 
krogu. 

a) Vsak pravokotnik je tudi kvadrat. 
b) Vsak kvadrat je tudi pravokotnik. 
c) Nasprotni stranici pravokotnika sta pravokotni. 
d) Sosednji stranici kvadrata sta vzporedni. 
e) Pravokotnik ima 4 simetrale. 
f) Kvadrat ima 4 simetrale. 
g) Krog nima simetral. 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Nalogo so učenci reševali po obravnavi pravokotnika, kvadrata in simetrije in je bila 
uvod v uro utrjevanja. Pri večini trditev se je večina učencev odločila pravilno in so to 
tudi znali razložiti. Dlje časa so razmišljali o pravokotnosti in vzporednosti stranic ter o 
simetralah. Nekateri učenci so čakali, kako se bo odločila večina in so tudi težje 
argumentirali odločitev. Ko so učenci razlagali odločitev, se je večina učencev iz 
napačnega kroga počasi prestavljala v pravi krog. Učencem je bila zanimiva. Nekateri 
učenci s to strategijo utrdijo snov. 



77 
 

Sodelovali so vsi učenci, nekateri samo z gibanjem. Strategija se mi zdi uporabna pri 
matematiki in pri drugih predmetih. Pri razlagi oziroma argumentiranju smo dodali še 
prikaz z rokami (vzporednost in pravokotnost stranic, simetrale). Strategija je bila 
zanimiva, saj vključuje gibanje. Še jo bom uporabila. Pomanjkljivost metode vidim v 
tem, da se učenci lahko odločajo tudi glede na večino in ne razmislijo o odgovoru. 

U5: 

Naloga za učence: Trditve. Za vsako trditev posebej se je izvedlo soočanje v krogu. 

a) Število 8 ima štiri delitelje. 
b) Število 98 je večkratnik števila 49. 
c) Število 3 je delitelj števila 68 723.  

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Strategijo sem že poznala prej in jo tudi uporabljala pri matematiki ali drugih predmetih. 
Včasih namesto kroga naredimo eno stran v levo, eno stran v desno. 

Pri prvi trditvi so bili vsi za to, da je trditev pravilna in so stopili v sredino. Pri drugem 
so trije učenci ostali izven. Nekateri so šli v sredino, ampak niso znali utemeljiti trditve, 
zakaj je pravilna. Pri tretji trditvi so sklepali napačno, da je število 3 delitelj števila 
68723, ker ima na koncu števko 3. Nekateri niso bili prepričani in so ostali raje v 
zunanjem krogu. Nekateri so se premaknili iz enega kroga v drugi krog, glede na to, 
kje jih je bilo več. 

Prednost te metode vidim v tem, da je vključeno gibanje. Učenci so lahko bolj 
sproščeni. Pomanjkljivost metode vidim v tem, da nekateri raje posnemajo svoje 
prijatelje in gredo za njimi v krog ali izven kroga. To potem opustijo, ko so s to strategijo 
že dobro seznanjeni.  

 

Sklep in mnenje učiteljic o uspešnosti strategije Soočanje v krogu 

U2 in U5 sta to strategijo poznali in uporabljali že prej, in sicer U2 pri uri slovenščine, 
U5 pa pri matematiki in drugih predmetih. Strategija je bila za vse učiteljice uporabna 
in zanimiva, saj se učenci naučijo oblikovati svoje mnenje, stališče o določeni temi ter 
ga znati tudi argumentirati. U4 je izpostavila, da je zanimiva tudi zaradi gibanja, še 
posebej je strategijo dobro izkoristila glede na vsebino, saj so učenci še z rokami 
prikazali vzporednost in pravokotnost stranic. Tako je res lahko dobro videla, ali vsi 
učenci razumejo pojme.  

Učenci so lepo sodelovali in s strategijo niso imeli težav. Všeč jim je bilo, da so lahko 
v skupini diskutirali in branili svoje mnenje. Tisti učenci, ki so se napačno odločili, so 
tekom pojasnjevanja hitro dojeli pravilen odgovor. V nižjih razredih nekateri učenci 
potrebujejo nekaj več spodbud za začetek diskusije, saj še nimajo tako razvitega 
besednega zaklada ter rabijo malo več pomoči. 

U4 in U5 vidita pomanjkljivost strategije v tem, da so nekateri učenci čakali, kako se 
bo odločila večina  in so imeli kasneje tudi težave pri argumentiranju odgovora. 
Menimo, da je tudi to dobra povratna informacija za učitelja, saj tako vidi, kdo razmišlja 
s svojo glavo in kdo ne. Na podlagi tega pravilno ukrepa (npr. spodbudi tiste učence, 
ki ponavljajo za drugimi). U5 je dodala, da učenci to opustijo, ko so že dobro seznanjeni 
s strategijo in jo večkrat uporabijo. U3 vidi pomanjkljivost strategije v tem, da ni dovolj 
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transparentna, torej da ne veš, kdo ima prav in kdo ne. Menimo, da je tukaj pomembna 
vloga učitelja, ki kroži od skupine do skupine ter posluša, kako poteka razprava (kdo 
sodeluje, kaj kdo pove …). 

Izbor trditve – Vsi kvadrati so pravokotniki – od U2 in U3 ni ustrezen, saj je trditev 
prezahtevna za drugi in tretji razred. Učenci to usvojijo šele v četrtem razredu. Ostale 
trditve od U2 so prav tako prezahtevne, saj učenci pojem večkotnika usvojijo šele v 
tretjem razredu. Učiteljice bi morale smiselno prilagoditi naloge, tako bi bila tudi 
učinkovitost strategije bistveno boljša. U4 je omenila, da se je večina učencev pri večini 
trditev pravilno odločila, kar kaže na to, da trditve niso bile ustrezno izbrane, saj ni 
prišlo do soočanja različnih mnenj med učenci. Ravno to pa je smisel te strategije. Že 
pri prejšnji strategiji smo opazili, da so se naloge med seboj ponavljale, kar kaže na to, 
da so učiteljice povzemale naloge z učnega lista in jih niso smiselno prilagodile ali 
izbrale svoje naloge. 

Vse učiteljice bi strategijo ponovno uporabile tako pri matematiki kot pri drugih 
predmetih. Strategija se je izkazala za uspešno v razredu. 

 

4. strategija – Frayer model 
 

U1:  

Naloga za učence: Matematični pojem – SEŠTEVANJE 

 

   Moja definicija  Lastnosti/dejstva 

 

   Primeri   Niso primeri 

 

 

 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Delo je potekalo frontalno. Model sem narisala na tablo. Učenci so pri oblikovanju 
definicije potrebovali vodenje in dodatna pojasnila. Znali so našteti karakteristike ter 
poiskati primer in nepravilni primer. Ker je delo potekalo frontalno, je bilo manj učencev 
aktivnih. 

Ta strategija se meni zdi nekoliko zahtevnejša za prvošolce. 

 

 

 

 

Seštevanje 
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U2:  

Naloga za učence: Matematični pojem – SEŠTEVANJE 

 

   Moja definicija  Lastnosti/dejstva 

 

   Primeri       Niso primeri 

 

 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Ta naloga je bila izziv za učence, ki radi rešujejo matematične naloge in so pri nalogah 
spretnejši. Izpolnili so tabelo in jo opremili z vsemi potrebnimi podatki. Pri pisanju 
definicij sem učencem morala malo pomagati, potem pa jim je šlo lažje. Učencem sem 
pomagala pri izpeljavi definicije seštevanja. Sodelovali so učenci, ki obiskujejo dodatni 
pouk. Večina je naredila vse dele naloge in jo opremila s številnimi primeri. Ta tip nalog 
se mi zdi zelo dober za sintezo tega, kar je bilo ob določeni snovi usvojeno. Učenci 
morajo uporabiti svoje znanje in poiskati lastne primere. Učenci so zelo radi reševali ta 
tip naloge in bomo še uporabili pri ostalih predmetnih področjih. 

U3:  

Naloga za učence: Matematični pojem – LIKI 

 

Kaj so liki? 
 

Lastnosti likov 

Primer Neprimer 
 

 
 
Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učencem sem strategijo predstavila in aktivno so se lotili dela. Pri delu so bili zelo 
motivirani in všeč jim je bila oblika zapisa. Odgovori so pokazali, da učenci zelo dobro 
razumejo pojem liki. 
 
Strategija pokaže, ali učenec pojem razume in na katerem nivoju ga razume. Učenci 
so z opisovanjem pojma ozavestili pomen pojma. Pojem okrepijo s primeri ali 
protiprimeri, ker morajo pri tem ločiti obe področji. 
Strategija je uporabna za preverjanje razumevanja pojmov, ki jih učenci še niso 
obravnavali ali za ponavljanje in utrjevanje obravnavanih. Strategija učencem razkriva, 
kaj še morajo utrditi.  
 
 
 

Seštevanje 
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Slika 10: Primer strategije Frayer model učenca 3. razreda 

 

 

 

Slika 11: Primer strategije Frayer model učenca 3. razreda 

 
 

U4: 

Naloga za učence: Matematični pojmi – KOCKA, KVADER, PRAVOKOTNIK, 
KVADRAT 
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Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

To metodo sem uporabila v uri utrjevanja o likih in telesih. Navodila za izvedbo sem 
morala večkrat ponoviti in natančno razložiti. Učenci sprva niso vedeli, kaj naj pišejo 
oziroma rišejo, zato sem jim podala dodatna navodila. Kljub dodatnim navodilom 
učenci z učnimi težavami še vedno niso razumeli navodil. Strategija je zelo zahtevna. 
Največ težav so učenci imeli z razumevanjem, kaj je potrebno napisati oziroma narisati 
v spodnje desno polje (protiprimer/ni primer). Po pregledu listov sem ugotovila, da so 
večinoma risali druga telesa oziroma like ali pa pri telesih like in obratno. 

Sodelovala je večina učencev, učenci z učnimi težavami naloge niso rešili do konca. 
Strategija je uporabna pri sklopih geometrija, naravna števila, racionalna števila, 
množice. Strategija je bila zahtevna, učencem manj zabavna, uporabna za ponovitev 
obravnavane snovi in preverjanje razumevanja. 

Strategija je zelo uporabna za ponavljanje definicij, ki jih učenci že poznajo, s tem pa 
jih utrdijo. Je zahtevna, saj učenci niso vajeni pisati oziroma razlagati, kaj ni primer, 
vendar s tem pokažejo resnično razumevanje snovi. Še jo bom uporabila, saj razvija 
uporabnost znanja. Uporabna je tudi pri drugih predmetih. Učenci se s pomočjo te 
strategije veliko naučijo oz. ponovijo, utrdijo snov. Pomanjkljivost strategije vidim v 
zahtevnosti naloge – predvsem za učence z učnimi težavami. Le-ti potrebujejo dodatno 
razlago in vodenje. 

U5: 

Naloga za učence: Matematični pojem – MNOŽICE. 

 

 

 

 

 

 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Učenci so najprej imeli težave, kaj morajo napisati. Po moji razlagi pa so se spomnili 
in zapisali definicije, dejstva in primere, medtem ko so bili ne-primeri pretrd oreh. 
Zapisal ga je le en učenec, in sicer: »Protiprimer množice je, ko so zbrani elementi, ki 
nimajo nič skupnega.« 

Ta strategija je nekoliko zahtevnejša in ni primerna za vse učence. Zdi pa se mi 
primerna za delo v manjši skupini ali paru. Lahko bi naredili tudi velik plakat in bi učenci 
dopisovali.  

Učencem sem dovolila, da so si pomagali z DZ-jem ali zvezkom.  

 

 

Moja definicija                      Lastnosti/dejstva 

 

 

 

Primer                                                 NI primer 

 

MNOŽICE 
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Sklep in mnenje učiteljic o uspešnosti strategije Frayer model 

Strategija se je učiteljicam zdela najtežja, najzahtevnejša in velik izziv za učence. 
Menili smo, da bo ta strategija najbolj uporabna za učiteljice, saj jo v tujini kar veliko 
prakticirajo in od učencev resnično zahteva veliko poglobljenega razumevanja in 
znanja ter povezovanja. Na YouTubu je veliko posnetkov, kjer učiteljice pozitivno 
ocenjujejo strategijo. U5 je izpostavila, da se strategija ne zdi primerna za vse učence, 
ampak za delo v manjših skupinah (npr. plakat, kamor bi učenci dopisovali). Ker so 
imeli učenci najprej težave pri zapisu v posamezna okenca, jim je učiteljica dovolila, 
da so si pomagali z delovnim zvezkom ali zvezkom. U1 je izpostavila, da je delo 
potekalo frontalno, zato je sodelovalo manj učencev. Še posebej je strategija težka za 
prvi razred. U2 je izpostavila, da je strategija zelo primerna za učence, ki obiskujejo 
dodatni pouk in jim to predstavlja izziv. Pri zapisovanju v model je večina učencev 
potrebovala nekaj pomoči učiteljice, učenci s slabšim znanjem matematike so 
potrebovali več pomoči. Največji izziv je učencem predstavljalo pisanje protiprimerov, 
saj tega niso vajeni. Največjo pomanjkljivost strategije učiteljice vidijo v tem, da je 
prezahtevna za učence, predvsem za tiste z učnimi težavami, saj potrebujejo veliko 
dodatne razlage. Za tiste, ki jim matematika leži, strategija predstavlja izziv. V 
primerjavi z ostalimi učiteljicami je U3 strategijo ocenila kot učinkovito, v kateri so vsi 
učenci uživali in bili motivirani, pri tem pa ni izpostavila nobene pomanjkljivosti 
strategije. 

Izbor nalog vseh učiteljic je ustrezen, U5 je izbrala kar težek pojem, saj ga učenci težje 
razumejo in imajo več težav pri opisovanju tega pojma. U4 je omenila, da je strategija 
zelo uporabna za ponavljanje definicij. Menimo, da je zelo uporabna tudi za izpeljavo 
posameznih pojmov, definicij. 

Nekatere učiteljice bi strategijo večkrat uporabile, tudi pri ostalih predmetih, saj z njo 
lahko preverijo resnično razumevanje znanja. Ena od učiteljic je izpostavila, da 
strategija razvija uporabnost znanja, saj z njo  ponovijo oziroma utrdijo snov. Strategija 
se je kljub zahtevnosti izkazala za kar uspešno, predvsem za učence, ki so dobri v  
matematiki.  

 

5. strategija – K-W-L tabela 
 

U1: 
 
Naloga za učence:  Tema: Geometrijsko telo – STOŽEC  

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

V prvem razredu smo spoznali že kocko, kvader, valj in kroglo.  

Na tabli je bila pritrjena tabela. Učenci so ustno povedali, kaj vedo o telesu, ki sem jim 
ga pokazala. Tu sem ugotovila, da so dobro povezali predhodno znanje o telesih in ga 
uporabili. Večino učencev je zanimalo ime telesa. Izvedli smo več aktivnosti, ob katerih 
so podrobneje spoznali geometrijsko telo in ime telesa. Ob koncu so povedali, kaj so 
se naučili. 
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Ta način je bil učencem všeč. Bili so motivirani za spoznavanje in odkrivanje lastnosti 
geometrijskega telesa. Ob koncu so znali povedati, kaj so se naučili. 

Strategija se mi zdi zelo uporabna, še posebej za preverjanje predznanja in 
ugotavljanje interesov otrok, zato jo bom še uporabila pri matematiki, prav tako pri 
ostalih predmetih. 

U2: 
 
Naloga za učence: Tema: Liki 

 
Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

S to strategijo smo razširili spekter osvojenih znanj. Zopet so sodelovali učenci, ki so 
jim matematični pojmi, definicije in operacije bližje, torej tisti, ki nimajo učnih težav. 
Strategija se mi zdi zelo dobra, a je potreben daljši čas, da spremljamo in usvajamo 
novo znanje. Ta strategija mi je všeč, ker izhaja iz posameznika in opisuje, kako 
posameznik napreduje. Učenci so pri tej metodi bili aktivni pri dajanju predlogov. Ta 
strategija je zelo učinkovita in uporabna pri spoznavanju okolja in slovenščini. Učence 
dodatno motivira za poizvedovanje in raziskovanje o snovi, ki jo želijo podrobneje 
spoznati. 

U3: 
 
Naloga za učence: Tema: Telesa, liki  
 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Sodelovali so vsi prisotni učenci, nekaj jih je v uvodni uri manjkalo in so tabelo delali 
naknadno. 
Učenci tabelo dobro poznajo. Le zadnji del, Kako sem se naučil/-a, je bil zanje nov, 
zato sem jim podrobneje predstavila še to. Vsak zase so razmišljali o tem, kaj že vedo, 
kaj bi radi še izvedeli. Po obravnavani temi o telesih in pozneje še o likih so napisali, 
kaj so izvedeli novega in kako so se učili.  
Ta strategija zahteva več časa, saj se morajo učenci poglobiti v vsebino in poiskati 
svoje predznanje in zanimanja o vsebini. Po obravnavi vsebine in poglabljanju pa 
morajo razmišljati o tem, kaj so se naučili in na kakšne načine so se učili in kako so bili 
pri tem uspešni, so napredovali ...  

 
Strategija je uspešna in prinese nova znanja, vendar je potrebno narediti na koncu 
analizo dela. Vsak del tabele je potrebno preveriti in se poglobljeno o tem pogovoriti. 
Učenci lahko drug drugemu poiščejo odgovore na vprašanja, kaj še želijo izvedeti.  

 
Strategija je zelo primerna za širše teme pri spoznavanju okolja, glasbeni umetnosti, 
slovenščini, morda manj pri matematiki, ki je veda, sloneča na aksiomih. To strategijo 
pogosteje uporabljam pri drugih predmetih (razvoj živih bitij-dojenček, ljudska glasba, 
pust, besede nagajivke, kmetija …). 
Strategija zahteva več časa in se je potrebno k tabeli večkrat vrniti, da jo lahko 
zaključiš. Ob zaključku določene vsebine, ki smo jo spremljali s KWL tabelo, lahko 
oblikujejo učenci tudi povzetek naučenega.  
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Slika 12: Primer strategije K-W-L tabela učenca 3. razreda 
 

 
 

 
Slika 13: Primer strategije K-W-L tabela učenca 3. razreda 

 
 
U4: 
 
Naloga za učence: Tema: Pisno deljenje 

 

To že vem To si želim izvedeti To sem se naučil 

   
 
 
 
 
 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Strategijo sem uporabila v uvodni uri pisnega deljenja. Bolj bi bila uporabna pri kateri 
drugi vsebini (npr. deli celote, enačbe, neenačbe, geometrija, reševanje matematičnih 
problemov).  

Strategija je učencem že znana in jo znajo uporabljati. Učenci so večinoma pisali 
enako: v prvem delu, da znajo deliti, da je potrebno znati poštevanko, v drugem delu, 
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kako se pisno deli, in v zadnjem, da znajo deliti z enomestnimi delitelji ter večkratniki 
števila 10. Sodelovali so vsi učenci. Strategija je bila nezahtevna, učencem znana, 
uporabna za uvodno uro v obravnavo nove snovi. 

Strategija se mi zdi zelo uporabna za uvodno uro. Je enostavna in jo bom uporabila, 
saj učenec ob koncu obravnave spet prebere, kaj je zapisal v prvih dveh stolpcih in 
zapiše, kaj se je naučil. Uporabna je tudi pri drugih predmetih. Pomanjkljivosti v tej 
strategiji ne vidim. 

 
U5: 
 
Naloga za učence:  Tema: Ploščina lika 

 

TO ŽE VEM TO ŽELIM 
IZVEDETI 

TO SEM SE  
NAUČIL 

KAKO SEM 
SE NAUČIL 

    
 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Strategija KWL tabela mi je dobro znana in jo veliko uporabljam pri ostalih predmetih, 
pri matematiki pa ne toliko. Uporabljam jo na začetku, pred obravnavo novega sklopa 
in jo potem dopolnjujemo ter na koncu zapišemo, kaj smo se naučili. Zanimiva se mi 
zdi zadnja kolona – Kako sem se naučil – in jo bom vsekakor dodala.  

Prva kolona (ugotavljanje predznanja) mi daje iztočnice za načrtovanje dela naprej. V 
drugi koloni izvem, kakšni so interesi učencev in lahko upoštevam njihove želje ter na 
koncu izvem, kaj so pridobili in ali so naši cilji doseženi.  

S to strategijo učenci niso imeli težav, ker jo večkrat uporabljamo. Bila jim je razumljiva. 
Dodano je samo vprašanje Kako sem se naučil. Nekaj učencev se je pritoževalo, da 
je preveč pisanja.  

Pomanjkljivost te strategije vidim v tem, da imajo nekateri učenci težave pri zapisu, 
mogoče znajo, ampak ne znajo tega zapisati, drugače pa se mi zdi strategija zelo 
uporabna. 

 

Sklep in mnenje učiteljic o uspešnosti strategije K-W-L tabela 

U2, U3, U4 in U5 strategijo že poznajo in so jo že uporabile, vendar pri matematiki bolj 
malo, večinoma pri drugih predmetih (spoznavanje okolja, slovenščina). 

Strategija je učiteljicam všeč, saj je iz nje razvidno, kako posameznik napreduje. 
Nekatere učiteljice so izpostavile, da je potrebno več časa, saj morajo učenci najprej 
dobro razmisliti o tem, kaj že znajo, kaj želijo izvedeti po obravnavi teme in kaj so se 
naučili. U3 je imela idejo, da bi lahko učenci drug drugemu poiskali odgovore na 
vprašanja, kaj še želijo izvedeti (če kateri od učencev pozna odgovor na vprašanje, ki 
ga je drugi učenec zapisal v stolpec To želim izvedeti). To se nam zdi dobra ideja, saj 
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se drug od drugega lahko zelo veliko naučijo. Vendar je pomembno, da učitelj opazuje 
otroke pri tem in po potrebi ukrepa ter jih usmerja na pravo pot.  

Tisti učenci, ki so strategijo že poznali, z njo niso imeli težav in so točno vedeli, na 
kakšen način zapišejo oziroma vrednotijo svoje znanje. Učenci, ki strategije niso 
poznali, so rabili dobro razlago, kaj morajo zapisati v posameznem stolpcu. 
Učiteljicam, ki so poznale strategijo, je bil  četrti stolpec »Kako sem se naučil« nov, kar 
so učencem bolj podrobno razložile. 

Učiteljicam so informacije, ki so jih pridobile iz te strategije, pomagale pri tem, kaj 
učenci že znajo, kaj želijo izvedeti, kaj so se naučili in kako. U1 je glede na učenčeve 
predloge o tem, kaj si še želijo izvedeti, kasneje izvedla nekaj dejavnosti, s katerimi so 
učenci izvedeli tisto, kar so želeli. 

U5 je kot pomanjkljivost strategije izpostavila, da se je nekaj učencev pritoževalo, ker 
je preveč pisanja. 

Vse učiteljice vidijo uporabnost te metode, nekatere jo že uporabljajo pri ostalih 
predmetih, saj se jim zdi zelo pomembna za samovrednotenje znanja. Strategija se je 
izkazala za uspešno v razredu. 

 

6. Strategija – Razvrščanje kartic 

Učiteljice so bile seznanjene tudi s strategijo Razvrščanje kart, za katero so se lahko 
same odločile, ali jo bodo preizkusile v razredu ali ne. U2 in U3 sta se jo izvedli v 
razredu. 

 

U2:  

Naloga za učence: Kaj velja za število 59? 

Kartice: 

a) Število ima 5 enic (grafični prikaz enic) 
b) Na mestu enic je 9 
c) Število ima 5 desetic 
d) Število je večje od 50 
e) Število je manjše od 70 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Podala sem naloge v skupinah, kjer so vsi sodelovali. Ta strategija je bila aktualna za 
vse učence, zelo hitro in spretno so reševali naloge in kartice pravilno razvrstili. S tem 
smo ponovili določeno snov in jo na več različnih primerov preverili, če jo razumejo. To 
metodo bi lahko še izboljšali, da bi učenci sami napisali naloge in vnašali pravilne in 
nepravilne rezultate.  
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U3: 

Naloga za učence: Kaj velja za število 63? 

Kartice: 

a) Število ima 3 enice 
b) Na mestu enice je števka 6 
c) Število ima 63 enic 
d) Število ima 6 desetic 
e) Število ima 3 desetice 
f) Na mestu desetice je števka 3 

 

 

Mnenje učiteljice o izvedeni strategiji:  

Karte so bile na tleh kroga. Učenci so prebrali trditve po vrsti, vsako posebej. Vsako 
trditev so vsak zase premlevali na sprehodu. Na znak so se vrnili v krog in izbrani 
učenec je razložil svoje mnenje o trditvi. Ostali učenci so ga dopolnjevali ali pa negirali 
trditev in predstavili svojo. Drugo trditev so premlevali v paru. Na znak je določen par 
predstavil svoje stališče o trditvi. Ostali pari so stališče podprli ali zanikali in izrazili 
svoje. O naslednji trditvi so učenci razpravljali v krogu. Na koncu, ko smo preverili vse 
kartice, so učenci zapisali povzetek – Kaj vem o številu 63. 
Sodelovali so vsi učenci. Učencem je bilo všeč to, da so morali zagovarjati svoja 
stališča glede na strinjanje ali nestrinjanje z določeno trditvijo na karti. Vsaka karta je 
omogočala ponovitev in poglobitev znanja. Posamezniki, ki imajo slabše razvite 
številske predstave, so ponovno lahko pridobivali le-te z orientacijo na stotičnem 
kvadratu. Vsako trditev so preverili na stotičnem kvadratu.  

Ta strategija ponuja vpogled v poznavanje matematične terminologije: desetiške 
enote, števka, število. Učenci lahko preoblikujejo napačne predstave o teh pojmih. 
Strategija je učinkovita, učencem omogoča hiter vpogled v stopnjo poznavanja ali 
razumevanja pojmov.  

To strategijo lahko večkrat uporabimo pri urah matematike, tudi pri drugih predmetih v 
uvodu v novo učno snov, pri pregledovanju predznanja, pri utrjevanju, ponavljanju ali 
celo pri preverjanju znanja. Zanimive bi bile aktualne teme iz okoljevarstva, živali, 
človeka, skrb za zdravje … 

 

Sklep in mnenje učiteljic o uspešnosti strategije Razvrščanje kartic 

Strategija se je obema učiteljica zdela uporabna in zanimiva, saj so vsi učenci lepo 
sodelovali, učiteljica pa je hitro lahko preverila njihovo znanje. U3 je v izvedbi strategije 
uporabila vse tri oblike dela – najprej individualno, ko je vsak učenec zase premleval 
pravilne trditve, potem v paru, na koncu pa v skupinah. S tem je lepo obogatila uro, saj 
je bila večja raznolikost, učenci pa so tako bolj uživali. U2 je imela idejo, da bi se 
strategija lahko izboljšala tako, da bi učenci sami napisali naloge in vnašali 
pravilne/nepravilne rezultate. Tukaj bi lahko lahko imeli težave tisti učenci, ki imajo 
učne težave, saj je zanje lažje, če imajo pred seboj trditve in presodijo, katera je 
pravilna/napačna.  
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U2 bi lahko uporabila primere kartic, ki bi bili manj očitni, kot so bili podani primeri. Štiri 
trditve na karticah od petih so bile pravilne. Lahko bi imela npr. trditve: število ima 59 
enic, število ima 59 desetic, število ima 9 desetic, na mestu enice je števka 9, na mestu 
desetice je števka 9. 
Strategija se je izkazala za uspešno, saj obe učiteljici vidita uporabnost te strategije v 
razredu in jo bosta še kdaj uporabili. 
 

 
Sklepne misli učiteljic 

 
Vse učiteljice so v glavnem mnenja, da so pri izvajanju nalog zelo uživale, da so 
strategije, ki so jih preizkusile v praksi, naredile pouk zanimivejši in malo drugačen. 
Nekatere strategije so uporabile za motivacijo pri rednem pouku, nekatere pri 
dodatnem pouku, pri uri ponavljanja, utrjevanja in osvajanju nove snovi. Z nalogami, ki 
so jih zastavile učencem, so popestrile pouk. Vse strategije so od otrok zahtevale 
aktivnost, spodbujale so jih k razmišljanju ter k izražanju svojih idej, misli. Učenci so 
vedoželjni in ob takem načinu dela tudi motivirani za delo in sodelovanje ter iskanje 
rešitev. Ena izmed učiteljic je izpostavila, da so zanjo učinkovitejše tiste strategije za 
formativno spremljanje znanja, ki so kratke in hitro izvedljive ter prinesejo konkretne 
rezultate, saj se lahko takšne strategije večkrat uporabi in imajo učenci takojšnje 
povratne informacije. Prav tako je za strategije dovolj časa med učno uro in ni potrebno 
posebno vnaprejšnje planiranje. Vse učiteljice so mnenja, da so se v večini strategije 
izkazale za uspešne, bile so jim všeč (nekatere bolj, nekatere malo manj) ter jih bodo 
tudi v bodoče uporabljale pri ostalih predmetih, ki jih bodo poučevale. 

 

Naše sklepne misli 

Izvedba strategij formativnega spremljanja znanja bi bila še boljša, če bi učiteljice 
nekatere naloge prilagodile glede na cilje iz učnega načrta, glede na svoj razred in ne 
bi toliko gledale na primere, ki smo jim jih podali na učnem listu. Kljub temu da smo jih 
opozorili, da so to le primeri, ki jim služijo za pomoč pri razumevanju posamezne 
strategije, so učiteljice primere premalo prilagodile. Še bolje bi bilo, če bi poiskale svoje 
primere nalog za posamezno strategijo, da bi bilo čim več raznovrstnih primerov. Kljub 
temu se nam zdi, da so bile vse strategije uspešno izvedene in menimo, da so 
učencem predstavljale dobro motivacijo. Učiteljem so bile dober vir povratne 
informacije o znanju učencev.  

Tudi sama bom strategije uporabljala pri poučevanju v razredu, saj so zanimive in 
naredijo pouk drugačen, hkrati pa so v veliko pomoč učitelju pri preverjanju znanja 
učencev in nadaljnjem načrtovanju pouka. 
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4 SKLEP 
 

V magistrskem delu so bila najprej (prvi del raziskave) raziskana stališča učiteljev 
razrednega pouka o formativnem spremljanju znanja pri matematiki oziroma kakšen 
pomen učitelji pripisujejo temu. V raziskavo so bili vključeni učitelji razrednega pouka 
iz različnih šol v Sloveniji. Za ta namen raziskave je bil sestavljen anketni vprašalnik, 
ki je vseboval osnovne podatke anketiranih (spol, razred poučevanja, delovna doba) 
in vprašanja s področja formativnega spremljanja znanja pri matematiki. 

V drugem delu raziskave so bila raziskana mnenja učiteljev o učinkovitosti novejših 
strategij formativnega spremljanja znanja pri matematiki po izvedbi le-teh v razredu. V 
ta del raziskave je bilo vključenih pet učiteljic razrednega pouka od prvega do petega 
razreda. Za ta namen raziskave so bila sestavljena okvirna vprašanja, s katerimi so bili 
kasneje (po izvedbi strategij v razredu), z izbranimi učiteljicami razrednega pouka, 
opravljeni intervjuji o učinkovitosti teh strategij. 

Iz prvega dela raziskave je bilo ugotovljeno, da največ učiteljev (približno tretjina) 
formativno spremlja znanje 2 do 3-krat na teden, kar nekaj učiteljev pa spremlja znanje 
tudi vsak dan ali po potrebi. Skoraj polovici učiteljev (49,4 %) se formativno spremljanje 
znanja zdi zelo pomembno, malo manj kot polovici (42,7 %) se zdi pomembno, le 
približno osmim odstotkom učiteljem se to ne zdi tako pomembno, kar kaže, da učitelji 
dajejo kar nekaj poudarka na to. Večina učiteljev (95,5 %) meni, da je njihovo 
formativno spremljanje znanja učinkovito oz. zelo učinkovito, kar kaže na to, da se 
čutijo uspešni in se jim njihov način dela zdi učinkovit. Učitelji v večini menijo, da učenci 
dobro oz. zelo dobro sprejemajo njihove povratne informacije, vendar jih potem manj 
upoštevajo pri svojem nadaljnjem delu. Prepričani so tudi, da se učenci v glavnem učijo 
za oceno, čeprav je nekaj učencem tudi pomembno, da dobro razumejo snov. Zelo 
malo (16,9 %) jih meni, da je učencem pomembno razumevanje snovi, ne pa tudi 
ocena. 

Večina učiteljev (74,2 %) je s formativnim spremljanjem znanja pri svojih učencih 
zaznala nekaj napredka, le četrtina učiteljev pa ga je zaznala veliko. Večini učiteljem 
informacije, ki jih pridobijo preko formativnega spremljanja znanja, zelo pomagajo pri 
nadaljnjem načrtovanju dela, pouka, kar kaže na to, da jim le-to zelo pomaga in 
pripomore h kvalitetnejšemu delu. 

Presenetilo nas je, da je bila samo dobra polovica (56,2 %) učiteljev na izobraževanju 
o formativnem spremljanju znanja, medtem ko so ostali odgovorili, da na izobraževanju 
še niso bili. Nekateri izmed teh učiteljev so imeli že dolgo delovno dobo, kar je malo 
zaskrbljujoče, da v vseh teh letih niso bili na nobenem izobraževanju. Če se niso 
spomnili, na katerem izobraževanju so bili, pa so raje odgovorili ne. Od učiteljev, ki so 
bili na kakšnem izobraževanju, jih je bilo največ preko Zavoda za šolstvo in na 
študijskih srečanjih. 

Glede seznanitve učencev z učnimi cilji, več kot polovica učiteljev (56,2 %) učence 
seznani s cilji, torej učenci točno vedo, kaj se od njih pričakuje oz. kaj morajo znati. Kar 
nekaj učiteljev (42,7 %) pa jih s cilji seznani le včasih. Glede možnosti sodelovanja 
učencev pri oblikovanju kriterijev za uspešnost pri določeni nalogi, večina učencev v 
veliki meri lahko sodeluje pri tem. Nekaj učiteljev (15,7 %) pa jim nikoli ne dovoli 
sodelovati pri tem. 
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Malo več kot polovica učiteljev kar pogosto vključi učence v samovrednotenje znanja 
in vrstniško vrednotenje, pri čemer se malo bolj poslužujejo samovrednotenja znanja. 
Več kot polovici učiteljem (61,8 %) se zdi samovrednotenje in vrstniško vrednotenje ter 
seznanitev učencev z načinom vrednotenja zelo pomembno. To kaže, da učitelji temu 
namenijo kar nekaj pozornosti. Večina (80,9 %) učiteljev krepi samovrednotenje tako, 
da učenci ustno povedo, kaj menijo o svojem znanju, izdelku, dosežku, torej z ustnim 
načinom. Za krepitev vrstniškega vrednotenja pretežno (86,5 % učiteljev) uporabljajo 
ustni način, torej da učenci ustno vrednotijo izdelek sošolca. 

Glede načinov (strategij) formativnega spremljanja znanja, učitelji največkrat 
uporabljajo samovrednotenje, vrstniško vrednotenje in medsebojno učenje, pisno in 
ustno preverjanje (npr. v obliki kratkih testov, hitrih računov …), povratno informacijo 
učencem, načrtovanje in oblikovanje kriterijev uspešnosti. Več kot desetina anketiranih 
uporablja še preverjanje predznanja, učne liste in tehniko semafor. Menimo, da se kar 
nekaj učiteljev poslužuje novejših metod formativnega spremljanja znanja (s tem 
mislim predvsem na upoštevanje elementov formativnega spremljanja znanja, kot so 
kriteriji uspešnosti, povratna informacija, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje), saj 
s tem krepijo aktivno vlogo učenca in izboljšujejo njegovo učenje.  

V drugem delu raziskave je bilo ugotovljeno, da so se strategije v glavnem izkazale za 
zanimive in uporabne v razredu. Vse sodelujoče učiteljice bodo te strategije še naprej 
uporabljale tudi pri ostalih predmetih. Nekatere izmed njih so kakšno strategijo že  
poznale od prej in jo tudi že uporabile, vendar pri drugih predmetih, ne pri matematiki, 
kar kaže na to, da se že poslužujejo novejših strategij formativnega spremljanja znanja 
in to je dober podatek.  

Strategija Razloži in zamenjaj se zdi vsem učiteljicam zelo uporabna,  ker je strategija 
anonimna in učenci, ki delajo napake, niso izpostavljeni. Pomanjkljivost te strategije so 
učiteljice višjih razredov razredne stopnje videle v tem, da so učenci ugibali, čigav listek 
berejo. Učiteljice so izbrale kar težke naloge za to strategijo, vendar ne prezahtevnih, 
s tem pa so spodbudile razmišljanja učencev. Ena izmed učiteljic je strategijo uporabila 
dvakrat (za preverjanje predznanja in preverjanje usvojenega znanja po dejavnosti), 
kar kaže na to, da je zelo dobro izkoristila strategijo in preverila, kaj so se učenci naučili 
in kaj jim še povzroča težave. 

Strategija Pojmovne risanke se je prav tako izkazala za zanimivo in uporabno pri vseh 
učiteljicah, saj lahko pomeni popestritev na začetku ali koncu učne ure. Učenci se 
lahko poistovetijo z junaki, kar pomeni, da bolj uživajo v dejavnosti. Učiteljicam nižjih 
razredov razredne stopnje se je ta strategija zdela še posebej uporabna in primerna 
za to starostno stopnjo otrok. Pri višjih razredih razredne stopnje pa se je pokazala 
pomanjkljivost; nekateri učenci so se odločili za odgovor glede na všečnost lika in na 
njegov odgovor. Pri tej strategiji večina učiteljic ni izbrala primernih nalog za to 
strategijo, saj so bile le-te pretežke za razvojno stopnjo otrok. 

Strategija Soočanje v krogu se je ravno tako pokazala za uspešno v razredu. Njena 
uporabnost je v tem, da učiteljice na takšen način vidijo, kako učenci uporabijo svoje 
znanje ter se naučijo utemeljevati svoje ideje in sodelovati v skupini. Strategija je 
uporabna tudi zaradi gibanja otrok, saj so v višjih razredih nekateri učenci samo gibalno 
sodelovali. Nekatere učiteljice so pomanjkljivost strategije videle v tem, da so nekateri 
učenci čakali, kako se bo odločila večina učencev, torej so gledali na razmišljanje 
ostalih, ne nase, še posebej v višjih razredih razredne stopnje. Tudi pri tej strategiji so 
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bile nekatere trditve učiteljic pretežke za razvojno stopnjo otrok, čeprav ni nobena 
učiteljica posebej izpostavila, da bi naloge predstavljale preveliko težavo. 

Strategija Frayer model je bila nekaterim učiteljicam in učencem težja in malo manj 
zanimiva, zlasti v prvem razredu, ko je moralo delo potekati frontalno in je bila strategija 
nekolika zahtevnejša za učence. Strategija predstavlja izziv za vse učence, še posebej 
za tiste, ki jim matematika manj leži. V nižjih razredih so učenci potrebovali več pomoči, 
v višjih razredih razredne stopnje pa le tisti učenci, ki imajo učne težave. Ena izmed 
učiteljic je izpostavila, da bi bila strategija bolj primerna za delo v manjših skupinah, 
kjer bi se učenci med seboj dopolnjevali. Strategija se je vseeno izkazala za uspešno 
(zlasti za učence, ki jim gre dobro matematika), učiteljice jo bodo še uporabljale, saj  
menijo, da  s tem učenci razvijajo uporabnost znanja. Pri tem potrebujejo le malo več 
pomoči in dodatne razlage, kar se nam zdi dobrodošlo, vendar v primeru, da učitelj 
zna dobro razložiti in ponuditi takšno pomoč, s katero si bodo učenci lahko pomagali 
in do končnih rešitev  prišli sami.  

Strategijo K-W-L tabela so nekatere učiteljice že prej uporabljale pri pouku in se jim zdi 
zelo uporabna strategija. Učenci so motivirani in pri tem opisujejo lasten napredek ter 
prepoznavajo pomanjkljivosti, na katerih morajo še delati. Učiteljice pomanjkljivosti v 
tej metodi niso videle in jo bodo še naprej uporabljale, tudi pri ostalih predmetih. Edino 
v višjih razredih razredne stopnje se je nekaj učencev pritoževalo, da je preveč pisanja. 

Dve učiteljici sta izvedli tudi strategijo Razvrščanje kart, ki se jima je zdela uporabna 
in zanimiva, saj spodbuja medsebojno sodelovanje učencev, hkrati pa z njo učitelj hitro 
preveri njihovo znanje. Ena izmed učiteljic je strategijo dobro obogatila, in sicer tako, 
da je uporabila različne oblike dela – individualno delo, delo v dvojicah in skupinsko 
delo. Delo je za učence bolj zabavno in raznoliko, hkrati pa imajo zanj večjo motivacijo. 

Če povzamemo, je bilo ugotovljeno, da so se novejše strategije formativnega 
spremljanja znanja pri matematiki izkazale za uspešne v razredu, še bolj uspešne in 
uporabne bi bile, če bi učiteljice za vsako strategijo izbrale ustrezne naloge.  

V prvem delu raziskave je bilo raziskano le splošno mnenje učiteljev razrednega pouka 
o formativnem spremljanju znanja pri matematiki. Morda bi bilo v prihodnje smiselno 
raziskati še mnenje učencev o tem in ga primerjati z mnenjem učiteljev (poiskati razlike 
v njihovem mnenju). 

V drugem delu raziskave je bilo vanjo vključenih pet učiteljev. Morda bi bilo v prihodnje 
smiselno vključiti  več učiteljev in primerjati njihova mnenja tudi znotraj posameznega 
razreda. Smiselno bi bilo  povprašati tudi učence, kaj  menijo o posamezni strategiji, 
kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo všeč … 

Mislimo, da lahko ugotovitve magistrskega dela služijo kot priporočilo ravnateljem 
osnovnih šol kot tudi učiteljem razrednega pouka, predvsem glede splošnega mnenja 
učiteljev o formativnem spremljanju znanja. V magistrskem delu je poudarek na tem, 
kako pomembno je formativno spremljanje znanja, hkrati pa so zapisane razne 
strategije, ki pripomorejo k učinkovitosti formativnega spremljanja znanja. Ugotovitve 
drugega dela raziskave bodo pripomogle k temu, da bo marsikateri učitelj lahko 
uporabil te strategije, jih primerno preučil in prilagodil glede na svoj razred, s tem pa 
vnesel novosti, ki so pri pouku zelo priporočljive. 
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6 PRILOGE 
 

6.1 Anketni vprašalnik za učitelje 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Martina Salamon, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni 
pouk. Pripravljam magistrsko delo o formativnem spremljanju znanja pri pouku 
matematike na razredni stopnji. S tem vprašalnikom bi želela pridobiti mnenje 
razrednih učiteljev o formativnem spremljanju znanja pri matematiki. Anketa je 
anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 min. Zbrani podatki so strogo 
zaupni; uporabljeni bodo le za namen magistrskega dela. Zahvaljujem se Vam za 
sodelovanje. 

Prosim, ne pozabite: pri odgovorih upoštevajte le vaše izkušnje pri pouku 
matematike. 

 

Spol (Obkrožite): M/Ž 

Razred, ki ga učite: ___ 

Delovna doba: ___ let 

1. Kako pogosto formativno (sproti) spremljate znanje učencev pri 
matematiki? 
 
a) Vsak dan 
b) 4x na teden 
c) 2/3x na teden 
d) 1x na teden 
e) Po potrebi 

 
2. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pomembno se vam zdi formativno 

spremljanje znanja (1=sploh ni pomembno, 5= zelo pomembno). 
 
1  2  3  4        5 

Sploh ni pomembno       Zelo pomembno 

 

3. Katere strategije (načine) za formativno spremljanje znanja uporabljate? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________ 
 

4. Kako učinkovito se vam zdi vaše formativno spremljanje in dajanje 
sprotnih povratnih informacij učencem? 
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a) Zelo učinkovito 
b) Učinkovito 
c) Manj učinkovito 
d) Neučinkovito 

 
5. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako učenci sprejemajo vaše povratne 

informacije (1= sploh ne sprejemajo, 5= zelo dobro sprejemajo). 
 
1  2  3  4        5 

Sploh ne         Zelo dobro sprejemajo 

sprejemajo         

 

6. Na lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri učenci upoštevajo vaše 
povratne informacije o njihovem znanju, pomanjkljivostih, napotkih, kako 
izboljšati njihovo znanje (1=sploh ne upoštevajo, 5= Zelo dobro 
upoštevajo). 
 
1   2  3  4        5 

Sploh ne upoštevajo             Zelo dobro 
upoštevajo 

 
7. Mislite, da je učencem pomembno, da dobro razumejo snov in se nekaj 

naučijo, ali jim je pomembna le končna ocena (končen rezultat)? 
 
a) Da dobro razumejo snov in se nekaj naučijo 
b) Ocena (rezultat) 
c) Oboje 

 
8. Ste s formativnim spremljanjem opazili napredek pri vaših učencih? 

 
a) Veliko napredka 
b) Nekaj napredka 
c) Nič napredka 

 
9. Vam ugotovitve formativnega spremljanja pomagajo pri nadaljnjem 

načrtovanju pouka? 
 

a) Zelo mi pomagajo 
b) Malo 
c) Mi ne pomagajo 

 
10. Ste bili na kakšnem izobraževanju o formativnem spremljanju znanja? 

 
a) Da:  Katerem:____________________________________________ 
b) Ne 
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11. Ali učence seznanite z učnimi cilji (preoblikovani tako, da jih učenci 
razumejo) na začetku učne ure oz. učnega sklopa? 
 

a) Da 
b) Včasih  
c) Ne 

 
 

12. Ali učencem omogočite, da sodelujejo pri oblikovanju kriterijev, ki 
določajo njihovo uspešnost pri določeni nalogi, dejavnosti, izdelku? 
 

a) Da 
b) Včasih 
c) Ne 

 
13. Kako pogosto vključite učence v samovrednotenje znanja? 

 
a) Zelo pogosto 
b) Pogosto 
c) Redko 
d) Nikoli 

 
14. Ali uporabljate katerega od spodaj naštetih načinov za krepitev 

samovrednotenja pri učencih? (Obkrožite lahko več odgovorov – pod 
Drugo lahko zapišete vaš način, ki ni med odgovori). Če ste pri prejšnjem 
vprašanju odgovorili Nikoli, lahko to vprašanje izpustite.) 
 
 
a) Učenci ustno povedo kaj menijo o njihovem znanju, dosežku, izdelku (kaj 

znajo, kaj so naredili prav, kaj narobe, kaj morajo popraviti, kako bodo 
popravili …) 

b) Učenci zapišejo tri področja: kaj že vedo, kaj deloma obvladajo, kaj se 
morajo še naučiti 

c) Učenci prosto (na svoj način) zapišejo, kaj jim ne gre in kje želijo dobiti 
povratno informacijo 

d) Z raznimi vprašanji, ki vodijo učenca do razmišljanja o svojem delu, znanju, 
prednostih, pomanjkljivostih (npr. Kaj mi pomaga razumeti?, Kaj mi 
predstavlja težave, Kaj bi rad spremenil …) 

e) Nedokončani stavki, ki jih učenci dopolnijo (npr. Uspelo mi je … Užival sem 
… Ni mi uspelo …)  

f) Drugo: _________________________ 
 

 

15. Kako pogosto izvajate vrstniško vrednotenje (učenci vrednotijo dosežke 
sošolcev)? 
 

e) Zelo pogosto 
f) Pogosto 
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g) Redko 
h) Nikoli 

 
 

16. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako pomembno se vam zdi, da se pred 
samovrednotenjem in vrstniškim vrednotenjem pogovorite z učenci o tem, 
kako to izgleda, na kakšen način vrednotiti, kaj je dobra povratna 
informacija in kako se daje dobro povratno informacijo … (1=Sploh ni 
pomembno, 5= Zelo pomembno). Če ste pri 13. in 15. vprašanju odgovorili 
Nikoli, lahko to vprašanje izpustite. 
 

1   2  3  4        5 

Sploh ni pomembno       Zelo pomembno 

 

17. Ali uporabljate katerega od spodaj naštetih načinov za krepitev 
vrstniškega vrednotenja pri učencih? (Obkrožite lahko več odgovorov – 
pod Drugo lahko zapišete vaš način, ki ni med odgovori). Če ste pri 15. 
vprašanju odgovorili Nikoli, lahko to vprašanje izpustite.) 
 

a) Učenci ustno vrednotijo izdelek sošolca/-ev 
b) Učenci pisno (npr. na listek) vrednotijo izdelek sošolca/-ev 
c) Učencem ponudim list, na katerem so zapisana vprašanja, s pomočjo katerih 

odgovorijo, kaj jim je bilo všeč, kaj ne, kaj bi izboljšali … 
d) Drugo: ____________________________ 
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6.2 Učni list za učiteljice z opisom posamezne strategije 
formativnega spremljanja znanja 

 

Strategije formativnega spremljanja znanja pri matematiki 

 

1. Razloži in zamenjaj (Commmit and toss) 

Gre za anonimno strategijo, pri kateri  gre za varen, zabaven in privlačen način za vse učence, 
pri  tem pa so njihove ideje, razmišljanja slišana, brez da bi bili posamezno identificirani. 

Učencem zastavite nalogo, nato svoj način razmišljanja (ali rešitev) zapišejo na listek, ga 
zvijejo v kroglico in ga dajo v skupno škatlo. Vsak učenec iz škatle izvleče eno kroglico in 
prebere oz. predstavi razmišljanje sošolca (odgovor in razlago). Tako učenci ne vedo, čigava 
je ideja, ampak se lahko posvetijo pravilnim in napačnim odgovorom, razlagam. 

Ker so odgovori anonimno predstavljeni, strategija učencem pomaga spoznati, da je pogosto, 
da imajo v razredu različna mnenja. Prav tako učenci spoznajo, da ni nič narobe z napačnimi 
odgovori, saj se od njih lahko marsikaj naučijo. Učencem pomaga, da se dotaknejo mišljenja 
ostalih, primerjajo svoje mišljenje z drugimi, prav tako lažje delijo svoje ideje z drugimi in se ne 
opirajo le na »varno varianto«, torej na odgovor, ki ga učitelj želi slišati, ne pa nujno na njihovo 
pravo mišljenje. 

Primer 1: Kateri odgovor velja? 

Kvadrat 1:   Kvadrat 2: 

 

      

 

 

 

Obkroži črko, ki opisuje, kako se ploščina kvadrata 2 spremeni, če kvadratu 1 dvakrat 
podaljšamo stranico. 

A. Ploščina se 2x poveča 
B. Ploščina se ne spremeni 
C. Ploščina se 4x poveča 
D. Ni dovolj informacij za primerjavo 

Razloži svoje razmišljanje: 

Tej strategiji lahko dodamo še strategijo Stolpični prikaz mnenja s samolepljivimi listki, kjer se 
odgovore zapiše na listke ter iste odgovore postavi v isti stolpec. Tako dobimo vpogled, koliko 
učencev je odgovorilo posamezen odgovor. 
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1 

 

2. Pojmovne risanke (Concept cartoons) 

Pri tej strategiji je glavni cilj odkrivanje napačnih predstav pri učencih.  

Izberemo situacijo, ki temelji na napačni predstavi o matematičnem pojmu. Učenci imajo na 
voljo pripombe risanih likov (učitelj jim lahko določi tudi imena in zgodbo, ki je za tem – bolj 
zanimivo za mlajše otroke) ter se odločijo, s katerim risanim likom se najbolj strinjajo in zakaj. 
Pripombe risanih likov vključujejo idejo, ki je bolj matematično sprejemljiva od drugih, odgovori 
pa temeljijo na pogostih napačnih predstavah in napakah učencev.  

Primer 1: Kateri lik je pravokotnik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

    Luka                 Špela     Jan 

S katerim otrokom se najbolj strinjaš in zakaj? 

 

3. Soočanje v krogu (Agreement circle) 

Učenci stojijo v velikem krogu, učitelj pa prebere izjavo oz. trditev, za katero predvideva, da bo 
sprožila različne odzive učencev. Tisti učenci, ki se s trditvijo strinjajo, stopijo v sredino kroga, 
ostali ostanejo na zunanjem delu kroga (na svojih mestih). Učenci v sredini se pogledajo s 

3 4 

Mislim, da 

so to vsi liki. 
To sta lika 1 

in 3. 

To so liki 1, 2 

in 3. 
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tistimi, ki še vedno stojijo okoli zunanjega krog in se nato razdelijo v manjše skupine učencev, 
ki se strinjajo in se ne strinjajo. V manjših skupinah nato diskutirajo in branijo svoje mišljenje. 
To se ponovi z več izjavami, ki se nanašajo na isto temo. Učenci lahko po diskusiji spremenijo 
svoje mišljenje in pridejo do novih spoznanj. 

Primer trditev o štirikotnikih: 1. Vsi kvadrati so pravokotniki. 

    2. Vsi rombi so štirikotniki. 

    3. Nasprotne strani trapeza so vzporedne. 

    4. Paralelogrami ne smejo imeti kotov več kot 90 stopinj. 

 

4.     (Frayer model) 

Ta model grafično organizira predhodno znanje učencev o nekem konceptu ali matematičnem 
pojmu (npr. štirikotniki, liki, računske operacije …) v definicijo, karakteristike (značilnosti), 
primere in neprimere. Učenci pojasnijo koncept/matematični pojem in pokažejo svoje 
razumevanje. 

To strategijo se lahko uporabi tudi za utrjevanje razumevanja koncepta ali matematičnega 
pojma, po tem, ko se učenci naučijo o tem. 

Ta model lahko uporabite na tabli in skupaj z učenci debatirate, kaj zapisati v posamezen 
kvadrat. Lahko se z učenci prej pogovorite, kaj pomeni posamezen kvadrat (npr. kaj pomeni 
definicija, lastnosti ...).  

Učenci lahko sami izdelajo svoj model in vsak zapiše svoje ideje. Tako lahko preverite, koliko 
res razumejo nek matematični pojem, definicijo, koncept … Dajte učencem nek koncept, izraz, 
simbol, za katerega želite, da učenci razmislijo o njem ter naj imajo dovolj časa, da ga 
dokončajo. Ko imajo narejen model, pustite, da delijo svoje ideje z drugimi, spreminjajo svoj 
model glede na slišane informacije drugih. Ko grete s snovjo naprej, lahko v model dodajo 
nove informacije, ki so se jih naučili glede določene teme. 

Učenci lahko to počnejo tudi v parih ali manjših skupinah, ki jih uporabijo za razpravo o nekem 
pojmu, konceptu v razredu 

 

 
5. Že vem – želim vedeti – sem se naučil (K-W-L Variations) 

Gre za metakognitivno vajo, ki od učencev zahteva razmišljanje o tem, kar že vedo in se 
sprašujejo, kaj bi radi izvedeli. Na koncu zagotavlja oceno in vrednotenje učencev o tem, kaj 
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so se naučili. Vse tri faze pomagajo učencem videti povezave med tem, kar že vedo, kaj bi 
radi izvedeli in kaj so se dejansko naučili po obravnavanju teme. 

To, kar učenci zapišejo pod »Že vem«, učitelju pomaga ugotoviti njihovo poznavanje pojma ali 
postopka, kasneje pa lahko osredotoči poučevanje na učenje novih pojmov in izkušenj glede 
na predhodno znanje učencev. Ko učenci delijo, kar že vedo, se jim porodi veliko novih 
vprašanj, kar jim omogoča faza »Kaj želim izvedeti«, učitelj pa glede na ta stolpec prilagodi 
poučevanje. V zadnji fazi učenci zapišejo, kaj so se naučili, to pa učitelju ponuja priložnost, da  
preuči obseg in globino učenja učencev ter naredi prilagoditve, potrebne za izboljšanje 
poučevanja in nadaljnje razvijanje razumevanja učencev. Prva dva stolpca učenci izpolnijo 
pred navodilom, zadnjega pa na koncu enote. 

 Učitelj lahko doda še četrti stolpec, in sicer  
»Kako sem se naučil«. 

Primer: 

Tema:____________________ 

To že vem To si želim 
izvedeti 

To sem se 
naučil 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
6. Razvrščanje kart (card sorts) 

V nižjih razredih lahko uporabite tudi slike, ki nadomestijo besede. 

Primer: Kaj velja za število 213? 
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Na mestu enic je 

števka 2. 

Število ima 13 

desetic. 

Število ima 10 

desetic. 
Število ima 213 enic. Število ima 13 enic. 

Število ima 3 enice. 


