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I 

 

IZVLEČEK 

 

Formativno spremljanje je učni proces, pri katerem sproti spremljamo in preverjamo učenčevo 

znanje in tako na podlagi pridobljenih informacij o učenčevem znanju krmilimo učni proces. Izvaja 

se med samim učnim procesom z namenom sprotnega vpogleda v učenčevo znanje. Sprotno 

odkrivanje vrzeli v znanju omogoča hitrejše odpravljanje le teh in učinkovitejše učenje. S 

povratnimi informacijami, ki učenca usmerjajo k odpravljanju napak, pri učencih vzbujamo 

občutek odgovornosti do svojega znanja. Pri formativnem spremljanju so zelo pomembni tudi učni 

cilji in kriteriji, ki jih morajo učenci spoznati pred ali med obravnavo učne snovi, saj le tako lahko 

usmerjajo svojo dejavnost v dosego želenega cilja. Pri formativnem spremljanju je zelo pomembno 

učinkovito samovrednotenje in samoregulacija učencev, ki ju dosežemo ravno s tem, da učencem 

jasno predstavimo cilje in kriterije za dosego le teh. Za izboljšanje samovrednotenja se uporabljajo 

različni instrumenti, med katerimi so tudi rubrike in skripte. Rubrike so seznam kriterijev 

uspešnosti, pri katerih je navedena tudi ocenjevalna lestvica z opisom posamezne stopnje na tej 

lestvici. Skripte so zapisi strukturiranih korakov ali vprašanj, ki učenca vodijo skozi reševanje 

naloge od začetka do konca. Raziskave na temo uporabe skript in rubrik so pokazale pozitiven 

vpliv na samoregulacijo učenja.  

V empiričnem delu naloge me je zanimal vpliv skript na uspešnost reševanja nalog načrtovanja 

trikotnikov. Izkazalo se je, da so učenci, ki so uporabljali skripto, naloge reševali bolje kot učenci, 

ki skript niso imeli. Povedali in zapisali so, da se jim skripta zdi uporabna. Služila jim je kot 

opomnik na vse potrebne korake pri reševanju nalog načrtovanja trikotnikov. V intervjuju z 

učiteljico matematike teh učencev sem izvedel, da je tudi ona opazila pozitiven vpliv in odnos 

učencev do skripte. Učinek skripte bi bil, po učiteljičinem mnenju, še večji, če bi učenci sodelovali 

pri oblikovanju skripte.  
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Formativno spremljanje, samovrednotenje, samoregulacija, skripta, rubrika.  

 

 



II 

 

ABSTRACT 

 

Formative assessment is a teaching process where we monitor and test the pupils' knowledge, and 

thus, based on the acquired information on their knowledge, we control the teaching process. It is 

carried out during the teaching process in order to provide an instant insight into the pupil's 

knowledge. Regular detection of knowledge gaps makes it possible to resolve these gaps faster and 

makes the studying more efficient. Acquired feedback helps to eliminate pupils' mistakes and gives 

them a sense of responsibility when it comes to their own knowledge. Learning objectives and 

criteria which the pupils need to know before and during the discussion of the learning materials 

are very important when it comes to the formative assessment, as only in this way can we direct 

their activities towards achieving the desired goal. Effective self-evaluation and self-regulation of 

pupils is very important, and is achieved by clearly presenting them the goals and criteria that need 

to be met for achieving these goals. Several instruments are used for better self-assessment, such 

as rubrics and scripts. The rubrics are a set of successfulness criteria which also include an 

assessment scale with a description of each level on this scale. The scripts are a record of structured 

steps or questions that guide the pupil and help them solve the task from the beginning to the end. 

Research on the use of scripts and rubrics has shown a positive impact on self-regulation of 

learning. 

In the empirical part of this paper, I was interested in the influence of the script on the success of 

solving the task of constructing triangles. It turns out that pupils who used the script worked better 

than the students who did not have the script and they stated that it seemed useful to them. The 

script served as a reminder of all the necessary steps in solving the tasks of constructing triangles. 

In an interview with a pupils' teacher of mathematics, I learned that they seemed to react positively 

when it came to the use of the script.  According to the teacher, the effect of the script would be 

even greater if pupils participated in the creation of it.  

 

KEY WORDS 

Formative assessment, self-assessment, self-regulation, script, rubric. 
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1 UVOD 

Sodobne metode poučevanja vse bolj stremijo k temu, da izhajajo iz učenca in njegovih zmožnosti 

ter upoštevanja njegovega znanja. Eden takšnih načinov dela je formativno spremljanje, ki 

omogoča sproten vpogled v učenčevo znanje. 

 

Pomembno je, da se med učnim procesom učenci zavedajo ciljev in standardov, ki naj bi jih dosegli 

ob koncu obravnave. Med učnim procesom je pomembna tudi stalna korektna povratna 

informacija, ki učencu omogoča sproten vpogled v lastno znanje. 

 

V diplomskem delu bom v teoretičnem delu predstavil formativno spremljanje in nekatere 

instrumente, ki jih pri tem načinu poučevanja uporabljamo. Predstavil bom tudi rezultate nekaterih 

raziskav (Alonso-Tapia, Panadero in Heurtas, 2012; Alonso-Tapia, Panadero in Reche, 2013) o 

učinkovitosti uporabe rubrik in skript pri formativnem spremljanju. 

 

Učenje z uporabo rubrik temelji na petih glavnih korakih: predznanje, cilji, strategije, dokazi in 

samoevalvacija. Pri učnem procesu gre učenec skozi naštete korake in s tem sam krmili učni proces,  

učitelj ga usmerja, mu pomaga razumeti korake in jih tudi preverja. S tem učenec pridobi boljši 

vpogled v svoje znanje, se zaveda odgovornosti do svojega znanja in načrtuje izboljšanje le tega. 

Rubrike pri formativnem spremljanju so vsekakor primernejše za učno zmožnejše učence, saj ti 

bolje kot učno šibkejši učenci razumejo izražanje v matematičnem jeziku in ga znajo tudi 

uporabljati. Tu je pomembna vloga učitelja, da zna učne cilje predstaviti učencem na njim 

razumljiv način. (Alonso-Tapia  in Panadero, 2010) 

 

Skripte so namenjene učno šibkejšim učencem. Učence s skrbno načrtovanimi vprašanji in 

smernicami usmerjajo h kritičnemu razmišljanju in reševanju naloge po korakih, tako da učenec 

izvaja ustrezen postopek in posledično pravilno reši nalogo. Pri sestavljanju skript moramo paziti, 

da le te niso napisane tako, da učencu zgolj posredujejo korake reševanja, ampak ga morajo zgolj 

usmerjati in z vprašanji omogočati pravilen postopek reševanja nalog. (Alonso-Tapia, Panadero in 

Reche, 2013) 
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V empiričnem delu diplomskega dela sem s pomočjo napisane skripte za reševanje nalog 

načrtovanja trikotnikov ugotavljal razlike v uspešnosti reševanja nalog pri učencih, ki so reševali s 

pomočjo skripte, in tistih, ki so reševali brez skripte. Z učenci, ki so se srečali s skriptami, sem 

opravil krajši intervju, v katerem sem od njih želel izvedeti kaj o uporabnosti skript in načinu 

uporabe pri reševanju danih nalog. Opravil sem tudi krajši intervju z učiteljico matematike, v 

katerem me je zanimalo njeno mnenje o uporabnosti skripte.  
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2 FORMATIVNO SPREMLJANJE 

2.1 Opredelitev formativnega spremljanja 

Ko želimo definirati formativno preverjanje znanja, naletimo na različne definicije v literaturi. Kot 

navaja A. Mastnak (2014) v svojem magistrskem delu, je vsem definicijam oziroma opredelitvam 

skupno to, da je formativno preverjanje del učnega procesa. Namenjeno je ugotavljanju učenčevega 

sprotnega znanja in razumevanja pojmov ter krmiljenju učnega procesa na podlagi sprotnega 

zbiranja informacij o učenčevem znanju. (Mastnak, 2014) 

 

Formativno preverjanje znanja se izvaja med učnim procesom in torej ne po koncu kot pri 

sumativnem preverjanju znanja. Tako je formativno preverjanje znanja preverjanje znanja, ki 

poteka med usvajanjem nove učne snovi. Večina avtorjev v svojih definicijah formativnega 

preverjanja navaja, da je le to sestavljeno iz dveh faz (Black, 1998, po Mastnak, 2018; Sadler, 1998, 

po Mastnak, 2014). Prva faza temelji na ugotavljanju učenčevih vrzeli v znanju in informiranju 

učenca o teh vrzelih. Druga faza pa je faza učenčeve dejavnosti. Učenec v tej fazi ne sme biti 

pasiven in zgolj slediti učiteljevim navodilom, temveč mora aktivno sodelovati pri načrtovanju 

aktivnosti, ki mu bodo omogočile premostiti vrzeli v znanju in tako doseči želeno raven znanja. 

Tukaj je zelo pomembna vloga učitelja in njegove povratne informacije učencu, saj mora učenec 

za uspešno učenje razumeti namen povratne informacije in učiteljevih navodil. Kot je v svojem 

doktorskem delu zapisala A. Mastnak (2018, str. 24): »Učitelj mora za uspešno izvajanje 

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

primerne naloge in nuditi učencu sprotno povratno informacijo.« 

 

Eden od načinov formativnega preverjanja znanja je formativno spremljanje. Le to poudarja dve 

glavni stvari: cikličnost učnega procesa in vpletenost učencev v vse faze učnega procesa. Učiteljeva 

naloga je učencu jasno sporočiti oziroma opredeliti cilje, ki jih bo moral doseči, sproti ugotavljati 

nastale vrzeli v učenčevem znanju in učencu podati kakovostno povratno informacijo z 

usmeritvami, ki bodo učenca vodile k odpravljanju vrzeli v njegovem znanju. S tem v učencu 

vzbudimo občutek odgovornosti do lastnega znanja in odpravljanja vrzeli. Učenec mora 

informacije, ki jih dobi s strani učitelja, uporabiti za uspešno odpravljanje vrzeli in posledično 
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doseganje zastavljenih učnih ciljev, ki so mu bili s strani učitelja predstavljeni pred ali med 

obravnavo učne vsebine. Če dani cilji še vedno niso doseženi, se mora učenec na podlagi učiteljeve 

povratne informacije zopet odločiti, kako bo odpravil vrzeli in dosegel zadane cilje. Tako se učni 

proces ciklično ponavlja, dokler niso doseženi zastavljeni učni cilji. (Mastnak, 2018) 

 

Pri formativnem spremljanju si učitelj in učenci zastavljajo tri ključna vprašanja, na katera si 

morajo med učnim procesom znati odgovoriti: 

 

 Kam učenec gre? 

 Kje je učenec sedaj? 

 Kako bo prišel do cilja? 

 

Učitelj mora učencu jasno podati cilje pred obravnavo učne vsebine. S tem učenec in učitelj 

odgovorita na prvo vprašanje. Z ugotavljanje trenutnega stanja dobimo odgovor na drugo 

vprašanje. Na podlagi predznanja pa lahko potem načrtujemo aktivnosti, ki bodo učenca vodile do 

cilja oziroma do želenega nivoja znanja. S tem odgovorimo še na tretje vprašanje. (Mastnak, 2018) 

 

2.2 Elementi formativnega spremljanja 

Formativno spremljanje je cikličen proces, kjer so učencu predstavljeni učni cilji, sledi zbiranje 

informacij o njegovem znanju, ocenjevanje trenutnih dosežkov in načrtovanje aktivnosti za dosego 

danih učnih ciljev. Če učni cilji še niso bili doseženi, se proces znova ponovi. Cikličen proces je 

predstavljen na sliki 2.1. (Mastnak 2014; Mastnak 2018) 
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Slika 2.1. Cikličen proces formativnega spremljanja  

(Vir: prirejeno po Harlen, 2006, v Mastnak, 2018, str. 26) 

 

V priročnikih Vključujoča šola (Grah et al., 2017) in Formativno spremljanje pri matematiki 

(Suban et al., 2018) je naštetih pet elementov cikličnega procesa formativnega spremljanja 

učencev:  

 načrtovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti, 

 dokazi (učni dosežki), 

 povratna informacija, 

 dejavnosti, 

 samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, samoregulacija. 

 

2.2.1 Načrtovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti 

Nameni učenja so preoblikovani učni cilji v učencem razumljiv, a vendar še vedno matematično 

korekten jezik. Tako preoblikovani učni cilji, torej nameni učenja, učencem pomagajo razumeti, 

kaj se bodo učili. Z nameni učenja dosežemo, da učenci razumejo učne cilje in v njih poiščejo 

smisel učenja neke vsebine. Kriteriji uspešnosti so trditve, vezane na namene učenja oziroma učne 

cilje, ki učencem podajajo odgovor na to, kako vedeti, da so bili učni nameni uspešno doseženi. V 

prvem koraku oziroma elementu formativnega spremljanja mora učenec aktivno sodelovati pri 
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načrtovanju obeh, tako namenov učenja kot kriterijev uspešnosti.  Učenec mora za uspešno in bolj 

motivirano učenje dobro razumeti namene učenja in kriterije, s katerimi bo preverjal svoje 

obstoječe znanje. Takšno skupno načrtovanje v učencu vzbudi občutek odgovornosti do svojega 

znanja. (Suban et al., 2018; Holcar Brunauer et al., 2017) 

 

Primer zapisa namenov učenja in kriterijev uspešnosti za večkotnike prikazuje slika 2.2. 

 

Slika 2.2: Primer zapisa namenov učenja in kriterijev uspešnosti 

(vir: Suban et al., 2018, str. 30) 
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2.2.2 Dokazi (učni dosežki) 

Učitelj mora učencu skozi učni proces omogočati, da pokaže svoje znanje. Vse dokaze o učenju 

lahko učenci zbirajo, na primer v osebnih mapah, ki jih učitelj pregleduje in na podlagi teh 

dosežkov daje povratne informacije, kar pa je naslednji element formativnega spremljanja. Dokazi 

so torej vse dejavnosti učenca skozi proces poučevanja, s katerimi učenec pokaže svoje znanje na 

nekem področju. Ti so lahko spoznavni (npr. vprašanja in odgovori učencev), psihomotorični (npr. 

načrtovanje z geometrijskim orodjem) in afektivni (npr. reakcije na ocenjevanje). (Suban et al., 

2018; Holcar Brunauer et al., 2017) 

 

2.2.3 Povratna informacija 

Vseskozi med učnim procesom mora učitelj učencu podajati povratne informacije o njegovem 

znanju in ga usmerjati k popravljanju vrzeli v znanju. Učitelj lahko pridobi povratne informacije o 

učenčevem znanju tudi od drugih učencev, kar pa lahko izkoristi pri načrtovanju pouka. (Suban et 

al., 2018; Holcar Brunauer et al., 2017) 

 

Primer lističa za podajanje vrstniške povratne informacije je prikazan na sliki 2.3. 

 

Slika 2.3: Listič za podajanje vrstniške povratne informacije 

(vir: Holcar Brunauer et al., 2017, zvezek Povratna informacija, str. 19) 
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2.2.4 Dejavnosti 

V tem koraku mora učitelj ugotoviti raven znanja. Pridobljene informacije nato uporabi za 

nadaljnje  načrtovanje dejavnosti pri pouku. Pri postavljanju vprašanj je zaželeno, da so ta odprtega 

tipa in problemska. Učitelj mora sprejeti vse odgovore, ne sme zavračati napačnih, ampak na njih 

gradi pot do pravilnega odgovora. (Suban et al., 2018; Holcar Brunauer et al., 2017) 

 

2.2.5  Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, samoregulacija 

V tem koraku morajo učenci znati presoditi uspešnost svojih dosežkov na podlagi kriterijev 

uspešnosti, ki so bili dogovorjeni v prvem koraku. S pomočjo svoje ocene in vrednotenja vrstnikov 

nato učenec načrtuje naslednje ukrepe in korake za premostitev šibkih področij. (Suban et al., 2018; 

Holcar Brunauer et al., 2017) 

 

2.3 Samovrednotenje in samoregulacija 

Pomembna pojma, ki se pojavljata pri formativnem spremljanju, sta samovrednotenje in 

samoregulacija. Samovrednotenje je, v kontekstu formativnega spremljanja, zmožnost učenca, da 

zna realno presoditi lastno uspešnost. Poteka v dveh korakih. V prvem koraku učenci primerjajo 

svoje dosežke s kriteriji uspešnosti, v drugem pa samostojno ocenijo kakovost svojega učenja in se 

odločajo o nadaljnjem delu, ki jim bo omogočilo doseganje ciljev. (Holcar Brunauer et al., 2017) 

 

Samoregulacija je proces, pri katerem so vse misli, čustva in dejavnosti usmerjene v doseganje 

lastnih ciljev. V smislu formativnega spremljanja je torej samoregulacija učenčevo lastno 

usmerjanje dejavnosti v doseganje kriterijev uspešnosti. Kot pogoj dobre samoregulacije pa je 

dobra zmožnost samovrednotenja. Učenec lahko načrtuje dejavnosti za odpravo vrzeli v znanju le 

takrat, ko zna realno presoditi raven svojega znanja. (Panadero, Alonso-Tapia, Reche, 2013) 

 

Samoregulacija je za učno šibkejše učence zelo zahteven proces. Takšni učenci potrebujejo številne 

usmeritve in natančna navodila, kako usmeriti svoje misli in svojo dejavnost za doseganje želenih 

rezultatov. Za uspeh na akademskem področju je zmožnost samoregulacije velikega pomena. Tako 

je M. Montague (2007) v svojem članku predstavila tako imenovani strukturirani delovni list, ki 
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učencem z učnimi težavami pomaga pri izboljšanju samoregulacije. Delovni list za reševanje 

besedilnih nalog z enačbami je predstavljen na sliki 2.4. 

 

 

Slika 2.4. Strukturirani delovni list za reševanje besedilnih nalog z enačbami  

(Iz: Montague, 2007, str. 80) 

Kot je bilo že zapisano, je samovrednotenje pomemben del samoregulacije. Zmožnost 

samovrednotenja učencu omogoča vpogled v svoje znanje in morebitne vrzeli, posledično pa se 

učenec zaveda, da mora nekaj storiti, da popravi obstoječe vrzeli. Učiteljeva povratna informacija 

pomembno usmerja učenca pri samovrednotenju, prav tako pa so smernice, ki jih učitelj poda v 

povratni informaciji, lahko učencu v pomoč pri odpravljanju vrzeli. (Panadero, Alonso-Tapia in 

Huertas, 2012) 
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Samovrednotenje je zelo pomembna lastnost učencev in v priročniku Formativno spremljanje pri 

matematiki (Suban, et al., 2018) zajema celotno poglavje, kjer so predstavljeni številni instrumenti, 

s katerimi učenci ocenjujejo svoje znanje in načrtujejo izboljšanje le tega. Primer takšnega orodja 

je preglednica (Tabela 1) samovrednotenja s kriteriji uspešnosti za primer oglatih teles. 

 

Tabela 1. Preglednica za samovrednotenje s kriteriji uspešnosti.  

(vir: Suban et al., 2018, str. 43). 

 

Kriteriji uspešnosti 

 

   

Poznam, razumem in uporabljam osnovne pojme o prizmi.    

Poznam, razumem in uporabljam osnovne pojme o piramidi.    

Izdelam modele teles in narišem njihove mreže (pokončna 

prizma, pokončna piramida). 

   

Izračunam ploščino plašča, površino in prostornino prizme.    

Izračunam ploščino plašča, površino in prostornino 

piramide. 

   

Rešujemo indirektne naloge, kjer iz podatka o površini ali 

prostornini računam neznane količine. 

   

Povežem in uporabljam pojme masa, gostota in prostornina 

telesa. 

   

Uporabljam Pitagorov izrek pri reševanju nalog o telesih.    
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3 INSTRUMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

V prejšnjem poglavju smo spoznali formativno spremljanje in pomen samoregulacije kot enega 

ključnih procesov pri učenju. Za uspešno razvijanje samovrednotenja kot dela samoregulacije pri 

formativnem spremljanju pa se uporabljajo različni instrumenti. Dva izmed njih sta tako imenovane 

rubrike in skripte. (Panadero, Alonso-Tapia in Huertas, 2012) 

 

3.1 Rubrike 

Rubrike so samo-regulacijski instrument s tremi glavnimi karakteristikami. Prva je seznam 

kriterijev uspešnosti, ki jih mora učenec doseči pri obravnavi določene snovi. Druga karakteristika 

rubrik je ocenjevalna lestvica za različne stopnje doseženega znanja, ki jo spremlja kot tretja 

karakteristika, opis posamezne kvalitativne stopnje na lestvici. Učenec lahko tako svoje dosežke 

primerja s kriteriji uspešnosti v rubriki in tako oceni svoje dosedanje znanje. (Panadero, Alonso-

Tapia in Huertas, 2012) 

 

Rubrike ločujemo na dve vrsti. Prve so analitične, kjer učenec samoocenjuje svoje dosežke pri 

posameznih kriterijih in na koncu sešteje dosežke v nek skupen rezultat. Druge rubrike so 

holistične. Te omogočajo bolj globalno vrednotenje učenčevega znanja, saj preverjajo znanje ob 

koncu obravnavane snovi. (Panadero, Alonso-Tapia, 2010) 

 

Glavno vprašanje pa je, ali rubrike dejansko izboljšajo učenčevo samovrednotenje in posledično 

samoregulacijo. Iz raziskav, ki jih omenjajo Panadero, Alonso-Tapia in Heurtas (2012), ne moremo 

potegniti zaključka o dejanskem pozitivnem ali negativnem vplivu rubrik na učenčevo učenje in 

samoregulacijo. So pa rubrike pozitivno vplivale na samovrednotenje učencev ob podpori 

strukturiranih dejavnosti in ukrepov. 
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Primer analitične rubrike je prikazan na sliki 3.1., ki je vzeta iz priročnika Formativno spremljanje 

pri matematiki (Suban, et al., 2018). 

 

Slika 3.1. Rubrika za ploščino paralelograma  

(Vir: Suban et al., 2018, str. 49) 

Rubrika na sliki 3.1. je analitična, saj vsebuje ocenjevanje posameznih elementov pri obravnavi 

paralelograma. V vsakem koraku lahko učenec oceni svoj nivo znanja. 
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3.2 Skripte 

V splošnem ima pojem skripta veliko različnih pomenov. V kontekstu formativnega spremljanja 

pod pojmom skripta razumemo predviden, dogovorjen oz. načrtovan potek dogodkov, ravnanj in 

postopkov. Skripte so, kot pravijo Panadero et al. (2013), specifični instrument formativnega 

spremljanja. Zapisane so po strukturiranih korakih, ki učenca vodijo skozi reševanje določenega 

matematičnega problema od začetka do konca. Ravno tako kot rubrike imajo skripte, glede na 

opravljene raziskave, ki jih omenjajo Panadero et al. (2013), pozitivne vplive na razvijanje 

samoregulacije učenja. Kot instrument formativnega spremljanja so skripte namenjene učno 

šibkejšim učencem, ki z njihovo pomočjo lažje razumejo in usvojijo postopke reševanja nalog. 

Pozorni pa moramo biti, da skripte pri učencih spodbujajo razmišljanje o nalogi in korakih 

reševanja in ne podajajo neposrednih navodil, kako reševati nalogo. (Panadero et al., 2013) 

 

Skripte so lahko zapisane v obliki vprašanj, ki učenca opominjajo na korake reševanja in 

spodbujajo miselne procese med reševanjem naloge. Lahko pa so zapisane v obliki trditev, ki 

učencu služijo kot navodila za reševanje naloge, ki so zapisana po korakih. Skripte lahko učencem 

podamo na začetku, med in na koncu obravnave določene vsebine. Namen skripte na začetku 

oziroma med obravnavo je, da učenca opomni na postopek reševanja, spodbudi razmišljanje o 

danem problemu in tako povečuje razumevanje in učinkovitost reševanja nalog obravnavane 

vsebine. Skripte, ki jih učencem razdelimo na koncu obravnavane vsebine ali neke aktivnosti, pa 

lahko pripomorejo k boljšemu samovrednotenju. Kljub temu pa avtorji priporočajo uporabo skript 

med učnim procesom. (Panadero in Alonso-Tapia, 2010) 
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3.2.1 Skripta za reševanje algebrskih besedilnih nalog 

V tem razdelku bom predstavil skripto za reševanje algebrskih nalog. Skripta je namenjena vsem 

učencem, predvsem pa učno šibkejšim, ki potrebujejo dodatno pomoč pri reševanju takšnega tipa 

nalog.  

 

Tabela 2. Skripta za reševanje algebrskih besedilnih nalog 

1. Razumevanje naloge 

 

o Prebral sem nalogo. 

o Razumel sem vse besede v besedilu besedilne naloge. 

o Vem, kaj naloga od mene zahteva. 

2. Podatki naloge 

 

o Izpisal sem podatke iz besedila (znane količine, neznano količino). 

3. Reševanje naloge 

 

o Označil sem količine. 

o Odnose med količinama lahko grafično predstavim. 

o Ugotovil sem, v kakšnem odnosu so dane količine. 

o Zapisal sem enačbo na podlagi besedila naloge. 

o Rešil sem enačbo in podčrtal rezultat. 

4. Rezultat naloge 

 

o Preveril sem pravilnost rešitve enačbe. 

o Preveril sem smiselnost rešitve v kontekstu naloge. 

o Zapisal sem odgovor. 

 

 

Skripta  je zapisana v štirih glavnih korakih, ki učenca vodijo skozi besedilno nalogo. V prvem 

koraku, torej razumevanje naloge, mora učenec ugotoviti, kaj nalogo od njega zahteva. Drugi korak 

zahteva izpis podatkov. V tretjem koraku učenec ugotovi odnos med količinami, ki jih naloga 

podaja in zapiše primerno enačbo, ki bo te količine povezala. S pomočjo četrtega koraka (rezultat 

naloge) učenec preveri smiselnost in pravilnost rešitve ter zapiše odgovor. Skripta se uporablja ob 

reševanju besedilnih algebrskih nalog tako, da učenec ob trditvah pod posameznimi točkami 

označuje s kljukico ali kako drugače, da je ta korak reševanja že opravil. 
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3.2.2 Skripta za načrtovanje trikotnikov 

V tem razdelku si bomo pogledali skripto za načrtovanje trikotnikov. Skripta je namenjena učno 

šibkejšim učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč pri reševanju nalog načrtovanja trikotnikov. 

 

Tabela 3. Skripta za načrtovanje trikotnikov 

1. Razumevanje naloge 

 

o Ali sem prebral nalogo? 

o Ali razumem vse izraze in oznake v nalogi? 

o Ali vem, kaj naloga od mene zahteva? 

o Ali vem, na katero matematično vsebino se navezuje naloga? 

2. Podatki naloge 

 

o Ali sem pravilno izpisal vse podatke iz besedila naloge? 

o Ali sem narisal pregledno skico? 

o Ali sem na skici označil podane podatke? 

3. Načrt reševanja 

 

o Ali sem premislil potek načrtovanja? Se bo načrtovanje izšlo? 

o Ali sem zapisal korake načrtovanja? 

4. Načrtovanje trikotnika 
 

o Ali sem pri odmerjanju dolžin stranic in velikosti kotov uporabil 

geometrijsko orodje? 

o Ali sem pri načrtovanju pravilno odmeril dolžine stranic in velikosti 

kotov? 

o Ali sem oglišča povezal v trikotnik? 

o Ali sem pravilno označil vse potrebno? 

o Ali sem preveril, če se mere trikotnika ujemajo z danimi podatki? 

 

Skripta je namenjena načrtovanju vseh trikotnikov. Z nekaj prilagoditvami bi jo lahko uporabili 

tudi za pomoč pri načrtovanju vseh likov. Način uporabe skripte je enak kot pri skripti za reševanje 

algebrskih besedilnih nalog. 
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3.2.3 Skripta za reševanje besedilnih nalog o odstotkih 

Pri reševanju nalog o odstotkih učenci velikokrat naletijo na težave. Zato je v tem razdelku 

predstavljena skripta za pomoč pri reševanju besedilnih nalog tega tipa. 

 

Tabela 4: Skripta za reševanje besedilnih nalog o odstotkih 

1. Razumevanje naloge 

 

o Prebral sem nalogo. 

o Razumel sem vse besede v besedilu besedilne naloge. 

o Vem, kaj naloga od mene zahteva. 

2. Podatki naloge 

 

o Izpisal sem podatke iz besedila. 

o Ugotovil sem, kateri podatki so podani (delež, celota, odstotek). 

3. Reševanje naloge 

 

o Vem, kateri podatek moram izračunati (delež, celota, odstotek). 

o Zapisal sem obrazec: (odstotni) delež ∙ celota = del z danimi podatki. 

o Izračunal sem neznani podatek. 

4. Rezultat naloge 

 

o Preveril sem smiselnost rešitve. 

o Zapisal sem odgovor. 

 

 

Zgornja skripta je namenjena reševanju besedilnih nalog o odstotkih v sedmem razredu osnovne 

šole. Skripto bi lahko posplošili tudi za višje razrede, kjer bi lahko dodali še način reševanja takšnih 

besedilnih nalog s sklepanjem.  
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3.3 Razlika med skriptami in rubrikami 

Med skriptami in rubrikami obstajata dve glavni razliki. Kot prva razlika je ocenjevalna lestvica 

pri rubrikah, ki je pri skriptah ni. Druga razlika med skriptami in rubrikami pa je v samem pomenu 

za učenca. Rubrike so zapisane kot karakteristike posameznega nivoja znanja pri določenem učnem 

cilju in lahko učenčevo pozornost usmerjajo na končne rezultate. Skripte so za razliko od rubrik 

napisane po korakih, po katerih naj bi učenec reševal naloge, in tako učenčevo pozornost bolj 

usmerjajo v učni proces. (Panadero et al., 2013) 

 

4 REZULTATI RAZISKAV UPORABE SKRIPT IN RUBRIK 

V letu 2010 sta Panadero in Alonso-Tapia izvedla raziskavo, v kateri sta preverjala in primerjala 

vpliv uporabe skript, navodil in povratne informacije na učenčevo samoregulacijo učenja in 

samoučinkovitost. V raziskavo je bilo vključenih 40 moških in 40 žensk starih med 15 in 16 let. 

Panadero in Alonso-Tapia (2010) sta ugotovila, da sta se z uporabo skript izboljšala samoregulacija 

učenja učencev in učenk, kot je bilo predvideno v hipotezi, in tako priporočata uporabo skript, če 

je pri učencu potrebno izboljšati samoregulacijo učenja. Navodila, usmerjena v učenje, ki so jih 

nekateri sodelujoči prejeli pri raziskavi, so pokazala negativen vpliv na samoregulacijo učenja. 

Samostojna uporaba povratne informacije ni pomagala pri izboljšanju samoregulacije učenja. 

Kombinacija skripte in povratne informacije pa je na danem vzorcu pokazala izboljšanje 

samoregulacije učenja. (Panadero et al., 2010) 

 

Panadero, Alonso Tapia in Heurtas so leta 2012 izvedli raziskavo, pri kateri je bil glavni cilj 

preveriti vplive skript in rubrik glede na različna navodila in povratne informacije, ki so bila tema 

instrumentoma dodane, na samoregulacijo, učenje in samoučinkovitost učencev. Ugotovili so, da 

je uporaba skript in rubrik izboljšala samoregulacijo učencev, vendar je bila uporaba skript 

učinkovitejša od rubrik. Uporaba navodil za naloge ni pokazala vpliva na samoregulacijo učenja in 

samoučinkovitost učencev. Avtorji so ugotovili, da je uporaba povratne informacije o samem 

procesu, bolj vplivala na izboljšanje samoregulacije učenja kot povratna informacija o dosežkih.  

Na koncu pa so avtorji preverili še vpliv skript in rubrik v kombinaciji z navodili in povratnimi 

informacijami. Največje izboljšanje samoregulacije učenja so zaznali pri uporabi rubrik, temu je 
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sledila uporaba povratne informacije, ki je bila usmerjena v proces reševanja. (Panadero et al., 

2012) 

 

Omenimo še eno raziskavo iz leta 2013, katere avtorji so Panadero, Alonso-Tapia in Reche, ki je 

primerjala vpliv skript in rubrik na samoregulacijo učenja in učno uspešnost pri bodočih učiteljih. 

Avtorji so ugotovili, da imajo skripte v primerjavi z rubrikami večji učinek na samoregulacijo 

učenja pri študentih. Vpliva skript in rubrik na učno uspešnost ta raziskava ni ugotovila. (Panadero 

et al., 2013) 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu predstavljam pilotsko raziskavo o učinkovitosti skript pri učenju učno manj 

uspešnih učencev. 

 

5.1 Cilji raziskave 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in predhodnih raziskav sem postavil naslednje cilje raziskave. 

1. Ugotoviti vpliv skripte za načrtovanje trikotnikov na uspešnost reševanja nalog pri učno 

manj uspešnih učencih. 

2. Ugotoviti uporabnost skripte pri reševanju nalog načrtovanja trikotnikov. 

 

5.2 Pričakovani rezultati 

Glede na postavljene cilje sem pričakoval naslednje rezultate: 

1. Uspešnost reševanja nalog načrtovanja trikotnikov bo v povprečju večja pri učencih, ki so 

uporabljali skripto, kot pri tistih, ki skripte niso dobili. 

2. Uporaba skripte je učencem v pomoč pri reševanju nalog. 

 

5.3 Metode dela 

5.3.1 Vzorec 

V pilotski raziskavi je sodelovalo 8 učencev 7. razreda Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Skripte, 

kot je bilo že v teoretičnem delu zapisano (v razdelku 3.2), so primernejše za učno šibkejše učence, 

zato je bilo v raziskavo vključenih 8 učno šibkejših učencev na področju matematike. Razlike 

vpliva skript na uspešnost reševanja nalog glede na spol me v tej raziskavi niso zanimale. V 

raziskavo je bila vključena tudi njihova učiteljica, s katero sem opravil intervju. 
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5.3.2 Raziskovalni inštrumenti 

V pilotski raziskavi sem uporabil tri inštrumente, s katerimi sem preveril svoja pričakovanja. 

 

Preizkus znanja o načrtovanju trikotnikov 

Tabela 5: Naloge načrtovanja trikotnikov za pilotsko raziskavo 

1. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica a = 6 cm,   stranica b = 5 cm in stranica c = 4 cm.  

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 

 

2. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica c = 6 cm, kot α = 105° in kot β = 45°. 

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 

 

3. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica c = 6 cm, kot β = 100° in stranica a = 5 cm. 

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 

 

4. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica a = 7 cm,  stranica b = 6 cm in kot α = 65°.  

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 

 

 

Naloge so bile zasnovane na osnovi predloga učiteljice, saj le ta učence najbolje pozna. Preverjajo 

načrtovanje trikotnikov, ki so jih učenci že spoznali in tudi načrtovali.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Miha Žarn; diplomsko delo 

21 

 

Vsaka naloga na testu je bila vredna 6 točk. Za pravilen izpis podatkov je učenec dobil 1 točko. 

Ravno tako je dobil 1 točko za pregledno skico z označenimi podatki naloge.  Za pravilno narisane 

gradnike trikotnika na skici je učenec dobil 0,5 točke. Za pravilno označene (obkrožene) gradnike 

je dobil še dodatne 0,5 točke. Načrt in konstrukcija sta bila vredna vsak po 2 točki. Pri konstrukcijah 

je izgubo točk lahko pomenila nenatančnost, nepravilno načrtan kot, nepravilno narisana daljica. 

 

Vprašanja za intervju z učiteljico 

 

1. Kakšen je bil vaš prvi vtis o skripti, ko sem vam jo predstavil? Se je vaše mnenje po uporabi 

skripte kaj spremenilo? 

 

2. Kakšni so bili odzivi učencev, ko so se prvič srečali s skripto pri učni uri? 

 

3. Ali bi skripto uporabili pri svojem poučevanju in kdaj bi jo uporabili (na začetku, med ali 

na koncu obravnave načrtovanja trikotnikov) ter zakaj? 

 

Vprašalnik za učence 

 

S tem inštrumentom, v katerega je bilo vključeno zgolj eno vprašanje, sem želel od učencev iskreno 

mnenje o skripti in njeni uporabnosti.  

 

1. Zapiši svoje mnenje o skripti in njeni uporabnosti za reševanje nalog načrtovanja 

trikotnikov. 

 

5.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Teden dni pred izvedbo pilotske raziskave je učiteljica v enem od 7. razredov OŠ Leskovec pri 

Krškem izvedla utrjevanje znanja iz vsebine načrtovanja trikotnikov. Štirim izmed osmih 

sodelujočih učencev v pilotski raziskavi je razdelila skripto za načrtovanje trikotnikov, ki je 

predstavljena v razdelku 3.2.2, in jo učencem predstavila kot učni pripomoček.  
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Tabela 6. Skripta za načrtovanje trikotnikov 

1. Razumevanje naloge 

 

o Ali sem prebral nalogo? 

o Ali razumem vse izraze in oznake v nalogi? 

o Ali vem, kaj naloga od mene zahteva? 

o Ali vem, na katero matematično vsebino se navezuje naloga? 

2. Podatki naloge 

 

o Ali sem pravilno izpisal vse podatke iz besedila naloge? 

o Ali sem narisal pregledno skico? 

o Ali sem na skici označil podane podatke? 

3. Načrt reševanja 

 

o Ali sem premislil potek načrtovanja? Se bo načrtovanje izšlo? 

o Ali sem zapisal korake načrtovanja? 

4. Načrtovanje trikotnika 
 

o Ali sem pri odmerjanju dolžin stranic in velikosti kotov uporabil 

geometrijsko orodje? 

o Ali sem pri načrtovanju pravilno odmeril dolžine stranic in velikosti 

kotov? 

o Ali sem oglišča povezal v trikotnik? 

o Ali sem pravilno označil vse potrebno? 

o Ali sem preveril, če se mere trikotnika ujemajo z danimi podatki? 

 

Učenci so reševali naloge načrtovanja trikotnikov in se spoznavali s skripto in jo uporabljali 2 

šolski uri pri reševanju nalog. Reševali so spodnje naloge (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Naloge za utrjevanje znanja konstruiranja trikotnikov 

1. Načrtaj trikotnik ABC s podatki: stranica a = 4,5 cm, stranica b = 5 cm in stranica c = 6 cm.  

2. Načrtaj trikotnik ABC s podatki: stranica c = 6 cm, kot α =50° in kot β =70°. 

3. Načrtaj trikotnik ABC s podatki: stranica c = 6 cm, kot α =110° in stranica b =5 cm. 

4. Načrtaj trikotnik ABC s podatki: stranica a = 4 cm,  stranica b = 6 cm in kot β = 60°.  
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Pilotska raziskava je sledila 8.6.2018 na Osnovi šoli Leskovec pri Krškem. Sodelovalo je 8 

učencev. Štirje učenci, ki so sodelovali pri pilotski raziskavi, so se s skriptami spoznali teden dni 

pred samo raziskavo, ostali štirje pa se s skriptami niso srečali. Učenci so reševali naloge 

načrtovanja trikotnikov.  

 

Učenci, ki skript niso poznali, so dobili list z nalogami brez desnega stolpca v Tabeli 4. Tako sem 

lahko ločil med učenci, ki so naloge reševali s skripto in tistimi, ki skripte niso uporabljali. Tisti 

štirje učenci, ki so pri reševanju nalog imeli skripte, so v desnem stolpcu Tabele 4 označevali, 

katere točke iz skripte so uporabljali pri reševanju posamezne naloge.  

 

Rezultate preizkusa sem uredil v preglednico in dosežek reševanja nalog zapisal v odstotkih. Nato 

sem izračunal povprečni dosežek tistih učencev, ki so naloge reševali s skripto, in ga primerjal s 

povprečnim dosežkom tistih učencev, ki so naloge reševali brez pomoči skripte. 

 

V odgovorih učiteljice v intervjuju sem ugotovil uporabnost skripte na podlagi njenih izkušenj pri 

utrjevanju znanja, ko je učence seznanila s skripto in jih opazovala pri reševanju nalog načrtovanja 

trikotnikov. Povratne informacije učencev, ki so mi jih podali po pilotski raziskavi, sem uporabil 

za potrditev učiteljičinih besed in svojih predvidevanj. 

 

5.4 Omejitve raziskave 

V pilotski raziskavi je sodelovalo majhno število učencev, zato rezultate težko posplošimo. Učenci 

so bili iz dveh razredov, zato bi lahko bil nivo matematičnega znanja različen, kar pomeni, da bi 

bilo pred samo raziskavo potrebno opraviti predtest, ki bi pokazal raven matematičnega znanja pri 

kontrolni in eksperimentalni skupini.  

 

Ugotovitve, ki jih je prinesla pilotska raziskava, ne moremo posplošiti na druge učne vsebine, saj 

bi lahko skripte pri drugih vsebinah učence ovirale pri reševanju. Za nadaljnje raziskave bi bilo 

potrebno razmisliti o preverjanju uporabnosti in vpliva skript na reševanje nalog iz drugih učnih 

vsebin.  
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5.5 Rezultati 

V spodnji razpredelnici so prikazani rezultati testa, ki so ga učenci reševali. 

Tabela 8. Tabela rezultatov reševanja testa. 

 

1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga skupaj točk odstotki 

6 točk 6 točk 6 točk 6 točk 24 [%] 

učenec 1 * 4 5,5 4,5 2,5 16,5 68,8 

učenec 2 * 5,5 5,5 3 4 18 75,0 

učenec 3 2 2 1,5 2 7,5 31,3 

učenec 4 * 6 3,5 2 2 13,5 56,3 

učenec 5 * 5 6 6 5,5 22,5 93,8 

učenec 6 5,5 5,5 3 5 19 79,2 

učenec 7 5 5,5 5 2,5 18 75,0 

učenec 8 1 1,5 0 1 3,5 14,6 

 

V tabeli 8 so predstavljeni rezultati reševanja nalog iz tabele 7. Z zvezdico (*) so označeni tisti 

učenci, ki so se s skripto spoznali teden dni pred pilotsko raziskavo in so imeli skripto tudi pri 

reševanju nalog pri sami raziskavi.  

 

Povprečni dosežek učencev, ki so reševali naloge s skripto (označeni z zvezdico), je 73,4 %. 

Povprečni dosežek učencev, ki so reševali brez skripte, pa znaša 50,0 %. Ta podatek nakazuje na 

pozitiven vpliv uporabe skripte na uspešnost reševanja nalog načrtovanja trikotnikov. Rezultati 

pilotske raziskave so v skladu s predvidevanjem potrdili, da bodo učenci, ki so naloge reševali s 

skriptami, dosegli v povprečju boljše rezultate od tistih, ki skripte niso dobili.  

 

Poleg reševanja nalog so učenci, ki so reševali s pomočjo skripte, na listek z nalogami kljukali 

iztočnice iz skripte, ki so jim pomagale pri reševanju nalog. Trije od štirih učencev so med 

reševanjem pokljukali vse točke (od 1 do 4) pri vseh štirih nalogah. Z opazovanjem njihovega 

reševanja sem ugotovil, da so skripto izkoristili pri reševanju in se reševanja lotilo sistematično in 

sproti kljukali točke, ki so jih uporabili pri posamezni nalogi. Eden izmed učencev, ki ni obkljukal 

vseh točk na listu, je prvi dve nalogi rešil s pomočjo skripte in pokljukal točke, tretjo in četrto 

nalogo pa je rešil brez pomoči skripte. 
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5.6 Mnenja učencev 

Po koncu pisanja preizkusa sem učence, ki so reševali naloge s pomočjo skripte, prosil, da zapišejo 

svoje mnenje o skripti in o tem, ali se jim zdi uporabna ali ne. Na spodnjih treh slikah so prikazani 

njihovi kratki zapisi, ki potrjujejo predvidevanje, da je skripta učencem pomagala pri reševanju 

nalog. Eden izmed učencev svojih vtisov ni želel deliti z mano. 

 

 

 

Slika 5.1. Mnenje učenca 1 o skripti 

 

 

 

Slika 5.2. Mnenje učenca 2 o skripti 
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Slika 5.3. Mnenje učenca 3 o skripti 

 

Iz zgornjih zapisov učencev (Slika 5.1., 5.2., 5.3.) lahko vidimo, da jim je bila skripta v pomoč pri 

reševanju nalog. Opomnila jih je, kaj vse mora vsebovati rešitev naloge načrtovanja trikotnika. Z 

listov, ki so jih učenci reševali, je bilo razvidno, da so vsi, ki so reševali naloge s skripto, napisali 

načrt. Pri učencih, ki niso imeli skripte, sta načrt zapisala zgolj dva učenca.  

 

5.7 Intervju z učiteljico matematike 

V kratkem intervjuju z učiteljico matematike Tatjano Kerin na OŠ Leskovec pri Krškem so me 

zanimali njeni prvi vtisi o skripti, ko je bila z njo seznanjena. Povedala mi je, da jo je na začetku 

predvsem presenetil izraz skripta, saj si ona pod tem izrazom predstavlja neko zbirko zapiskov. 

Mojo skripto si je predstavljala kot zaporedje korakov pri vodenem delu učencev. Imela je 

pomisleke glede uporabnosti, saj so učencem po navadi dodatna navodila v breme, vendar je bila 

pozitivno presenečena, saj so učenci skripto uporabljali pri reševanju nalog, ki so jih reševali teden 

dni pred izvedbo pilotske raziskave. 

 

Zanimali so me tudi odzivi učencev, ko so se prvič srečali s skripto, saj je pri tem prisostvovala 

samo učiteljica. Učenci, ki so se srečali s skripto, so učno šibkejši in so imeli do skripte pozitiven 

odnos ter so jo pri reševanju nalog s pridom uporabljali. Ker je bila takrat vsebina načrtovanja 

trikotnikov že obdelana pri pouku, jim je skripta služila kot opomnik na vse potrebne korake 

načrtovanja. 
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Na koncu me je zanimalo, ali bi  učiteljica uporabila skripto pri svojem poučevanju in kdaj bi jo 

uporabila, na začetku, med ali na koncu obravnave snovi. Njen odgovor je bil, da tovrstne 

instrumente oziroma pripomočke prilagaja posameznemu učencu. Med poukom učence navaja na 

to, da si takšne korake in navodila zapisujejo sami in si jih tako tudi prilagodijo glede na svoje 

potrebe. Njeno mnenje je, da je smiselno skripto zapisati skupaj z učenci in sicer tako, da bi jo bilo 

moč uporabljati v vseh fazah učenja. Na takšen način učenci dojemajo skripto kot dodatek pri 

učenju. Skripta lahko služi tudi kot pripomoček za samovrednotenje znanja, saj je lahko zapisana 

v prvi osebi in je potem to zapis kriterijev uspešnosti. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

V diplomskem delu sem v teoretičnem delu zapisal in povzel nekaj definicij formativnega 

preverjanja znanja, kot ga navajajo nekateri avtorji. Opisal sem značilnosti formativnega 

spremljanja in predstavil skripte in rubrike, ki nam služijo kot instrumenti oziroma pripomočki pri 

formativnem spremljanju. Na podlagi že opravljenih raziskav Panadera et al. (2010, 2012 in 2013) 

sem povzel, da je vpliv uporabe skript na samoregulacijo učenja učencev večji kot pa vpliv uporabe 

rubrik. Vsem trem raziskavam je skupno, da skripte in rubrike pozitivno vplivajo na izboljšanje 

samoregulacije učenja in samoučinkovitosti učencev. Če pa je uporaba skript in rubrik še dodatno 

podkrepljena z navodili in povratno informacijo, pa je ta vpliv še večji. 

 

Pilotska raziskava diplomskega dela je, kot je bilo predvideno, nakazala pozitiven vpliv uporabe 

skript na uspešnost reševanja nalog konstruiranja trikotnikov pri učno šibkejših učencih. Povprečni 

dosežek reševanja nalog je bil višji pri tistih učencih, ki so naloge reševali s pomočjo skript, kar je 

potrdilo predvidevanja pred izvedbo pilotske raziskave. Na podlagi odzivov učencev sem ugotovil, 

da so jim bile skripte v pomoč, in sicer pri opominjanju na korake reševanja. 

 

Po pričakovanjih sem v intervjuju z učiteljico ugotovil, da je uporaba skript pozitivno vplivala na 

uspešnost reševanja nalog načrtovanja trikotnikov in da so učenci skripte razumeli kot dodaten 

pripomoček za učenje in reševanje nalog. Skripte učencem niso bile odveč in so jih s pridom 

izkoristili. Takšen odziv sem tudi pričakoval, saj so bile skripte razdeljene učno šibkejšim učencem, 

ki večkrat potrebujejo dodatno pomoč in usmerjanje pri reševanju nalog. Učiteljica je mnenja, da 

bi imela skripta še večji učinek, če bi bila napisana skupaj z učenci pri pouku in bi si jo lahko 

učenci prilagodili lastnim potrebam. 

 

Namen pilotske raziskave je bil potrditi pričakovanja, da skripta učencem pomaga pri reševanju 

nalog načrtovanja trikotnikov in da je povprečni dosežek učencev, ki so naloge reševali s skripto, 

boljši od tistih, ki so naloge reševali brez nje. Pilotska raziskava v tem diplomskem delu je ta 

pričakovanja potrdila. 
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8 PRILOGE 

8.1 Skripta za načrtovanje trikotnikov 

1. Razumevanje naloge 

 

o Ali sem prebral nalogo? 

o Ali razumem vse izraze in oznake v nalogi? 

o Ali vem, kaj naloga od mene zahteva? 

o Ali vem, na katero matematično vsebino se navezuje naloga? 

2. Podatki naloge 

 

o Ali sem pravilno izpisal vse podatke iz besedila naloge? 

o Ali sem narisal pregledno skico? 

o Ali sem na skici označil podane podatke? 

3. Načrt reševanja 

 

o Ali sem premislil potek načrtovanja? Se bo načrtovanje izšlo? 

o Ali sem zapisal korake načrtovanja? 

4. Načrtovanje trikotnika 
 

o Ali sem pri odmerjanju dolžin stranic in velikosti kotov uporabil 

geometrijsko orodje? 

o Ali sem pri načrtovanju pravilno odmeril dolžine stranic in velikosti 

kotov? 

o Ali sem oglišča povezal v trikotnik? 

o Ali sem pravilno označil vse potrebno? 

o Ali sem preveril, če se mere trikotnika ujemajo z danimi podatki? 
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8.2 Inštrument za pilotsko raziskavo 

1. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica a = 6 cm,   stranica b = 5 cm in stranica c = 4 cm.  

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 

 

2. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica c = 6 cm, kot α = 105° in kot β = 45°. 

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 

 

3. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica c = 6 cm, kot β = 100° in stranica a = 5 cm. 

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 

 

4. Načrtaj trikotnik ABC s podatki:  

    stranica a = 7 cm,  stranica b = 6 cm in kot α = 65°.  

 

1.  Razumevanje naloge 

2.  Podatki naloge 

3.  Načrt reševanja 

4.  Načrtovanje trikotnika 
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8.3 Intervju z učiteljico matematike 

1. Kakšen je bil vaš prvi vtis o skripti, ko sem vam jo predstavil? Se je vaše mnenje po 

uporabi skripte kaj spremenilo? 

 

Predvsem me je presenetil izraz skripta, saj sem ta izraz doslej uporabljala oz. razumela kot neka 

zbirka zapiskov, povzetkov. 

Tvojo skripto sem videla kot zaporedje učnih korakov pri vodenem delu učencev. Ker učenci neradi 

berejo in so jim dolga pisna navodila običajno bolj v breme kot v pomoč, sem imela pomisleke, ali 

bodo sploh sledili navodilom. Pa so me pozitivno presenetili. 

 

2. Kakšni so bili odzivi učencev, ko so se prvič srečali s skripto pri učni uri? 

 

Z njo se je srečala skupna učno šibkejših učencev. Učna snov je bila takrat že obdelana. Ker smo 

korake načrtovanja trikotnika vedno znova ponavljali, so bili le ti dokaj usvojeni. Kljub temu je 

večina teh učencev imela pozitiven odnos do skripte. Lahko so bili  bolj pozorni, da niso kakšnega 

koraka, oznake ipd. izpustili.  

 

3. Ali bi skripto uporabili pri svojem poučevanju in kdaj bi jo uporabili (na začetku, 

med ali na koncu obravnave načrtovanja trikotnikov) ter zakaj? 

 

Sama imam navado, da tovrstne »pripomočke« individualno prilagodim posameznemu učencu. 

Želim in navajam jih, da si takšne korake zapisujejo sami in si jih individualno prilagodijo. 

Vsekakor je skripto smiselno skupaj z učenci načrtovati, zapisati in jo nato uporabljati v vseh fazah 

učenja, kajti tako je učenje bolj učinkovito. Učenci jo dojemajo kot dodano vrednost v fazi učenja 

in ne kot dodatno breme. Predvsem učno šibkejšim, bi vsekakor dovolila uporabo tudi pri 

ocenjevanju. Skripta je lahko tudi pripomoček za samovrednotenje znanja učenca, zlasti če je 

zapisana v učencu razumljivem jeziku in v prvi osebi. Potem je to pravzaprav zapis kriterijev 

uspešnosti.  

 


