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POVZETEK 

V diplomski nalogi obravnavam formativno samopreverjanje znanja pri matematiki. V 

teoretičnem delu predstavim formativno preverjanje in samopreverjanje znanja ter pomembnost 

konstruktivne povratne informacije. Pod dobrimi pogoji samopreverjanje lahko nudi zelo dobro 

in uporabno povratno informacijo za izboljšanje učenja. To potrjuje tudi Zimmermanov krožni 

model. Rubrike so lahko zelo močno orodje za samopreverjanje, če jih učitelj ne povezuje z 

ocenami in če da učencem dovolj časa in podpore za njihovo izpolnjevanje. Ker so rubrike 

pomemben instrument za samopreverjanje, sem v empiričnem delu naloge na podlagi analize 

rubrik raziskala njihovo primernost za učenje matematike. Ugotovila sem, da so učenci sami 

lahko zelo dober način podajanja povratne informacije. S pomočjo formativnega 

samopreverjanja z rubrikami se učenec nauči kontrolirati svoje učenje in poiskati nove strategije 

za izboljšanje le tega. 

KLJUČNE BESEDE: formativno preverjanje znanja, samopreverjanje znanja, povratna 

informacija, rubrike, nadzor nad učenjem 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis discusses formative self-assessment in mathematics. The theoretical part 

presents formative knowledge assessment, self-assessment and the importance of constructive 

feedback. Under right conditions self-assessment can provide very good and useful feedback to 

improve learning. This conforms to the model of self-regulated learning developed by 

Zimmerman. Rubrics can be a very strong tool for self-assessment, especially if teachers do not 

link them with grades and give students enough time and support to fill them. That is why I 

researched the suitability of rubrics for learning mathematics in the empirical part of the thesis. I 

found out that students themselves can be a good source of feedback. With the help of formative 

knowledge self-assessment with rubrics students learn to assess their learning and find new 

strategies to improve their knowledge. 

KEYWORDS: formative knowledge assessment, self-assessment, feedback, rubrics, 

knowledge control 
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1 UVOD 
 

Formativno preverjanje je sprotno preverjanje. Njegov namen je sprotni pregled učenčevega 

znanja, preverjanje in ugotavljanje lastnega napredka in izboljšanje izvajanja učnega procesa. 

Kvalitetno preverjanje učencu zagotovi ustrezno povratno informacijo. Ta ga seznani z dosežki in 

opozori na pomanjkljivosti, ponudi pa mu tudi pot za odpravo težav. Formativna povratna 

informacija poudarja kakovost znanja. S pomočjo formativnega načina se razvija predvsem 

znanje, ki je dolgotrajno in pridobljeno z razumevanjem.  

Formativno preverjanje je dobro izkoriščeno le, kadar so vanj vključene tudi kompetence 

samopreverjanja. Skozi proces formativnega preverjanja je potrebno učence naučiti, kako 

razvijejo spretnost samopreverjanja. Formativno samopreverjanje oziroma samoreguliranje 

znanja omogoča posamezniku, da si pri določenih aktivnostih postavi sam svoje cilje, si sam 

izbere strategije učenja in jih tudi sam kontrolira. Regulacija vključuje motivacijsko ter vedenjsko 

prilagajanje v učnem procesu.  

S pomočjo formativnega samopreverjanja z rubrikami se učenec nauči kontrolirati svoje učenje. 

Dobra rubrika lahko učenca informira o njegovem znanju ter na koncu tudi vodi k izboljšavi. 

V teoretičnem delu diplomske naloge torej obravnavam formativno samopreverjanje. S tem 

namenom predstavljam Zimmermanov krožni model samopreverjanja in raziskavo o uporabi le-

tega za izboljšanje dosežkov študentov pri matematiki. 

V empiričnem delu predstavljam raziskavo formativnega samopreverjanja z rubrikami pri 

matematiki, ki sem jo izvedla v sedmem razredu osnovne šole. Rubrike so lahko zelo dobro 

orodje za samopreverjanje, če jih učitelj ne ocenjuje in da učencem dovolj časa in podpore za 

izpolnjevanje. Zato sem želela raziskati primernost uporabe rubrik pri učenju matematike. 

Zanimalo me je tudi, kakšen odnos imajo učenci do rubrik za samopreverjanje matematičnega 

znanja in ali se z njihovo pomočjo učijo novih učnih strategij. 
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2 FORMATIVNO PREVERJANJE 
 

Preverjanje znanja je sistematično zbiranje informacij o znanju. Preverjanje znanja je v 

izobraževalnem procesu praviloma v povezavi z učnimi načrti oziroma cilji, ki jih vnaprej določi 

šola, učitelj ali učenec sam. S pomočjo vnaprej določenih ciljev se potem sestavijo naloge in 

merila, na podlagi katerih se ugotavlja učenčev učni napredek. Preverjanje znanja delimo na 

formativno in sumativno. Sumativno preverjanje se izvaja ob zaključku nekega učnega sklopa ali 

učnega obdobja. Njegov namen pa je ocena učenčeve uspešnosti, odločanje o nadaljnjem študiju 

ali pa ugotavljanje učiteljeve uspešnosti. (Magajna, 2015) 

2.1     Namen in cilj formativnega preverjanja  

Formativno preverjanje znanja je sprotno preverjanje znanja, ki poteka med samim usvajanjem 

nove učne snovi. Izvaja se lahko pred ali med procesom učenja in se ne ocenjuje. Ta oblika 

preverjanja znanja je pomembna tako za učenca kot tudi za učitelja, kateremu pomaga krmiliti 

učni proces in s tem učinkovito izboljšati pouk. Učitelj z njegovo pomočjo lažje oblikuje učne 

ure, saj s formativnim preverjanjem izve, na katerem nivoju je znanje učencev. Učitelj zbira 

informacije o učenčevem napredku in tako ugotovi, ali je bilo poučevanje ustrezno in ali so 

učenci učne vsebine pravilno razumeli. Pomemben del formativnega preverjanja so jasno 

določeni učni cilji, da učitelj in učenec vesta, kaj naj bi učenci znali. (Požarnik, 2000) 

2.2  Formativno preverjanje in pomembnost povratne informacije 

Literatura o formativnem preverjanju znanja navaja, da je povratna informacija ključnega 

pomena pri izboljšavi učnega procesa, tako za učitelje kot za učence (Hattie, Timperley, 2007). 

To je konstruktiven pedagoški dialog, s katerim učitelj omogoči učencu usvajanje zastavljenih 

ciljev. Da je učiteljeva povratna informacija kakovostna, mora zadostiti trem kriterijem: 

 Učencu predstavi nivo njegovega znanja. 

 Učenca spodbudi, da ta poišče manjkajoče vrzeli v svojem znanju. 

 Učencu ponudi podporo in pomoč pri izboljševanju znanja. 

(Razdevšek Pučko, 2004) 
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 Slika 1: Primer kakovostne povratne informacije (Oder, b.d.) 

 

Formativna povratna informacija ni le enostavno sporočilo o doseženi oceni ali pravilnem 

oziroma napačnem odgovoru. Formativna vloga preverjanja znanja je izpolnjena, če učenec 

pridobi kvalitetno povratno informacijo, da ve, kaj zna in česa še ne zna, ter da pozna pot do 

odprave pomanjkljivosti. Povratna informacija ga mora seznaniti z njegovimi dosežki, ga 

opozoriti na vrzeli v znanju in mu ponuditi način, kako znanje izboljšati. Ta mora biti podrobna, 

namenjena le posamezniku in mora podpirati učni proces. Prispevati mora k uporabi znanja v 

novih, podobnih učnih situacijah. Sloneti mora predvsem na kakovosti znanja in ne toliko na 

njegovi količini. Znanje, ki se lahko krepi in razvija na formativni način, je prenosljivo in ne 

kratkotrajno, pridobljeno z drilom. (Požarnik, 2000) 

Učitelji ob sprotnem preverjanju oblikujejo povratno informacijo in jo posredujejo učencem. 

Ugotovitve, pridobljene s pomočjo povratne informacije, lahko v nadaljevanju uporabijo v svoji 

učni praksi ali pri spreminjanju kurikuluma. 

Učitelji naj bi učencem dali povratno informacijo tudi o napredku pri njihovem učenju. Od 

učencev se potem pričakuje, da informacijo uporabijo za konstruktivne spremembe pri svojem 

načinu učenja. (Black, William, 2009).  

Učinkovitost povratne informacije je odvisna od tipa povratne informacije, ki ga učenci prejmejo 

od svojih učiteljev. Največ učenci odnesejo od povratne informacije, ki vključuje pojasnilo o 

zadani nalogi in o načinu, kako jo bolj učinkovito izvesti. Manj učinkovita povratna informacija 

pa je tista, ki vključuje le pohvalo ali kazen, brez kakršnekoli razlage. Povratna informacija pri 

formativnem preverjanju lahko poudarja razvijanje učenja o učenju. Učitelji namreč pogosto dajo 

svojim učencem občasen test kot predpripravo na končni preizkus, običajno pa tega preverjanja 

ne uporabijo za izboljšanje svoje poučevalne prakse ali ne dajo učencem potrebne povratne 

informacije, ki bi pomagala izboljšati njihove učne strategije (Hudesman idr., 2013). S tem se 

Katja, veš, kaj so ulomki in jih znaš urediti po velikosti. Tudi njihova grafična predstava s 

tortnim diagramom ti je jasna. Nekaj težav imaš pri seštevanju in odštevanju ulomkov. 

Predlagam, da to nalogo ponovno pogledaš in skušaš popraviti. Za pomoč lahko prosiš 

Luka, on ti bo to odlično razložil.  
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strinja tudi Heritage (2010) in pravi, da s pomočjo učenja o učenju učenci začenjajo razumevati 

zastavljene učne cilje, razvijajo sposobnost kritičnega mišljenja in se naučijo strategij za 

reguliranje svojega učenja.  

Formativno preverjanje je dobro izkoriščeno le, če so vanj vključene tudi kompetence 

samopreverjanja. Skozi proces formativnega preverjanja je potrebno učence učiti razvijati 

spretnosti samopreverjanja. Tako bodo znali bolje uporabiti informacijo o svojem znanju in 

seveda tudi učiteljevo povratno informacijo. (Hudesman idr, 2010) 
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3 FORMATIVNO SAMOPREVERJANJE PRI MATEMATIKI 

3.1   Formativno samopreverjanje 

Okrog leta 1965 so se pedagogi začeli spraševati, kako učenci obvladajo lastni proces mišljenja, 

in v zvezi s tem začeli raziskovati tudi procese samopreverjanja. Najprej so se usmerili v 

raziskovanje kognitivnih in metakognitivnih procesov. Kasneje pa so prešli na načrtno 

proučevanje kognitivnih strategij. Prve raziskave so pokazale, da pri učencih ni bilo prenosa 

(transfera) strategij. To pomeni, da se učenci niso naučili uporabljati strategij v za njih novih 

situacijah. Strategije so le poznali, to pa še ni bilo dovolj, da bi jih tudi samoiniciativno uporabili. 

Za samopreverjanje je pomembno, da oseba začne uporabljati naučene procese sama od sebe. 

Prav zato so nadaljnje raziskovanje usmerili v motivacijske procese. Rezultati so pokazali, da na 

uporabo učnih strategij vpliva tudi zunanje okolje. Ta vpliv je na primer povratna informacija, ki 

jo učenci prejmejo od svojih učiteljev, staršev in tudi sovrstnikov. (Zimmerman, Schunk, 2011) 

Metakognicija omogoča, da se zavedamo svojih kognitivnih procesov mišljenja in učenja ter da 

jih spremljamo, reguliramo in evalviramo. To lahko pomeni tudi nadzor nad svojim čustveno-

motivacijskim področjem. Metakogntivne sposobnosti torej regulirajo tako učenčevo spoznavno 

kot tudi motivacijsko področje, zato so ključne pri samopreverjanju. Samopreverjanje oziroma 

samoreguliranje omogoča posamezniku, da si pri določenih aktivnostih sam postavi cilje, si sam 

izbere strategije učenja in jih tudi sam kontrolira. Regulacija vključuje motivacijsko ter vedenjsko 

prilagajanje v učnem procesu. (Pintrich, DeGroot, 1990)  

Prva definicija samopreverjanja se je pojavila med letoma 1986 in 1990. Ta pravi, da je »za 

samoregulacijsko učenje značilno, da so učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko 

aktivni udeleženci v svojem učnem procesu« (Kosirnik, 2016, str. 12).  

Samopreverjanje tako vključuje nadzor nad vedenjem (nadzor nad prostorom in časom učenja ter 

zavedanje, kje poiskati morebiti potrebno pomoč), vključuje tudi motivacijo (regulacija 

samoučinkovitosti), emocije (zavedanje lastnih čustev, kot je na primer strah pred ocenjevanjem 

znanja in obvladanje tega strahu) in kognicijo (regulacija učnih strategij). (Zimmerman, 1994) 

Samopreverjanja ne smemo zamenjevati s samostojnim učenjem. Učenec se lahko samostojno uči 

in pri tem ne uporablja samopreverjanja. O njem govorimo le, ko se učenec popolno zaveda 

uporabnosti strategij samopreverjanja in jih uporablja povsem zavestno in načrtno, da bi izboljšal 
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svoje učne strategije. Da je samopreverjanje učinkovito, mora učenec poznati učne strategije in 

pristope, imeti jasna pričakovanja in izvajati ustrezne aktivnosti. (Zimmerman, Schunk, 2001) 

Najbolje je, da si učenec postavi svoje učne cilje ter nato s pomočjo samopreverjanja ob 

upoštevanju lastnih zmožnosti poskuša nadzirati, prilagajati in spreminjati učne strategije ob 

upoštevanju lastnih zmožnosti. Cilj samopreverjanja torej je, da učenje postane nadzorovan 

sistematičen proces. To pomeni, da se učenec zaveda, kaj se je že naučil in česa še ne, ter da zna 

odkrito pomanjkljivost odpraviti sam. (Pintrich, DeGroot, 1990).  

V slovenskih šolah se v zadnjih letih intenzivno uvajajo elementi formativnega spremljanja. To je 

način preverjanja, ki posebej poudarja cikličnost elementov formativnega preverjanja v učnem 

procesu in vključenost učenca v te elemente (lahko ga vključimo v vse faze oziroma elemente ali 

pa le v nekatere). Učenec je bolj aktiven in motiviran, ker razume namen in kriterije učenja in pri 

tem sodeluje. To vodi v prevzemanje odgovornosti za svoje učenje. Učitelj mora učencu skozi 

učni proces podajati dokaze o njegovem znanju, mu oblikovati sprotne povratne informacije, ki 

ga spodbujajo in usmerjajo proti izboljšavam. Pri obravnavanju učne snovi je pomembno 

razumevanje, zato mora učitelj učencem med poukom zastavljati odprta, problemska vprašanja. 

Sprejemati mora vse odgovore ter s pomočjo delno pravilnih oziroma nepravilnih odgovorov 

izboljševati znanje učencev. Učenci pa na podlagi presojanja svojih dosežkov načrtujejo 

nadaljnje korake v zvezi s svojim učenjem. (Holcar Brunauer idr., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 1: Elementi formativnega spremljanja (Holcar Brunauer idr., 2017, str. 8) 

Namen učenja in 

kriteriji uspešnosti 

Samovrednotenje, 

vrstniško vrednotenje 
Dokazi 

Vprašanja v 

podporo učenju 

Povratna 

informacija 

UČENEC 
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Vendar pa je tema te diplomske naloge formativno samopreverjanje, ki je lahko del 

konstruktivnega formativnega preverjanja in je obvezen element formativnega spremljanja.  

3.2 Zimmermannov model samopreverjanja 

Obstaja več modelov samopreverjanja. Eden najbolj znanih in v raziskavah največkrat uporabljen 

je Zimmermanov krožni model samopreverjanja. To je psihološko-edukacijski model, ki 

uporablja metakognitivne, kognitivne in motivacijske strategije. Sestavljen je iz treh faz, ki se 

ponavljajo: 

1. Faza načrtovanja oziroma predhodnega razmišljanja: Ta faza poteka pred učenjem ali 

pred samo izvedbo aktivnosti. Učenec analizira aktivnost, izbere tisto učno strategijo, za 

katero misli, da mu bo olajšala učenje, postavi ustrezne cilje in preveri, če aktivnost 

pravilno razume. Cilji morajo biti zastavljeni kratkoročno, prav tako pa morajo ustrezati 

tudi dolgoročnim ciljem. Pomembna je prav tako motivacija posameznika. Učenec si 

postavi cilje in izbere učno strategijo glede na svojo motiviranost. Če ga snov ne zanima 

dovolj, potem tudi ne bo dovolj motiviran za delo. V tej fazi učenec torej razvija 

samomotivacijo.  

2. Faza prakse oziroma izvedbe: V tej fazi se učenec uči samokontrole. Glede na načrt iz 

prejšnje faze sedaj sam izpelje svoj učni plan. Sam si prilagodi, kje in kdaj se bo učil ter si 

sam poišče pomoč. Ves čas spremlja svoj napredek in je usmerjen k ciljem. 

3. Faza evalvacije oziroma refleksija: Ta faza se izvaja po koncu samega učenja oziroma po 

končani aktivnosti. Učenec spremlja učinkovitost izbranih učnih strategij. Glede na 

informacije o svojem znanju, ki jih je pridobil s pomočjo samoevalvacije (npr. s pomočjo 

rubrik), učiteljeve povratne informacije ali kako drugače (npr. od sošolcev), nadgradi 

uspešne strategije in spremeni ali zamenja manj uspešne. Učenčev odziv iz te faze postane 

osnova za 1. fazo novega kroga samopreverjanja. 

 

Zimmermanov model je uspešen zaradi svoje krožne strukture. Faza evalvacije vedno vpliva na 

fazo načrtovanja novega cikla. Vsakič, ko učenci zaključijo krog, pridobijo več povratnih 

informacij in so s tem vsakič bliže izpolnitvi svojih dolgoročnih učnih ciljev. Začenjajo razumeti, 

da je učenje direktno povezano z eksperimentiranjem z različnimi strategijami. To je opazen 
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premik od pogostega mišljenja, da je učenje prirojena sposobnost ali da je odvisno od kakega 

zunanjega faktorja. (Zimmerman, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 2: Zimmermanov model samopreverjanja (Zimmerman, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

FAZA PRAKSE 

SAMONADZOR 

 učne strategije 

 samopoučevanje 

 upravljanje s časom 

 izbira okolja 

 iskanje pomoči 

 

SAMOOPAZOVANJE 

 spremljanje samega sebe 

FAZA NAČRTOVANJA 

ANALIZA AKTIVNNOSTI 

 postavitev ciljev 

 izbira učnih strategij 

 

SAMOMOTIVACIJA 

 samoučinkovitost 

 končna pričakovanja 

 ciljna usmerjenost 

FAZA EVALVACIJE 

PRESOJA SAMEGA SEBE 

 samoevalvacija 

 napoved 

 

REAKCIJA NA LASTNO UČENJE 

 samozadovoljstvo 

 prilagajanje 
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3.3   Rubrike pri samopreverjanju 

Rubrika je dokument, ki navede kriterije in opiše različne ravni dosežnih kriterijev.
1
 Običajno je 

zapisana kot matrika. Prva kolona vsebuje kriterije, posamezne vrstice pa opise posameznih 

kriterijev. Poznamo več vrst rubrik: rubrika je lahko splošna (enaka za vse preizkuse znanja) ali 

pa specifična (prirejena specifičnim učnim ciljem). Cilji so lahko orientirani vsebinsko, procesno 

ali pa kako drugače.  

Rubrika je eno od običajnih orodij, ki jih učitelji uporabljajo za preverjanje znanja (holistični 

pristop k ocenjevanju). Veliko učiteljev sicer uporablja rubrike za točkovanje dela učencev, 

vendar so rubrike lahko veliko več kot to. Dobra rubrika lahko učenca informira o njegovem 

znanju, ga obvešča o predvideni kvaliteti njegovega izdelka ter na koncu tudi vodi k izboljšavi. 

Po drugi strani lahko slaba rubrika vodi k slabim izdelkom učencev in omejeni povratni 

informaciji s strani učitelja. (Andrade, 2008) 

Lahko pa je rubrika zelo močno orodje za samopreverjanje, kadar učitelj učencev ne ocenjuje. 

Rubrike za samopreverjanje lahko umestimo tudi v Zimmermanov model samopreverjanja. 

Zastavljeni učni cilji morajo biti povezani s podanimi kriteriji. Učenci si z rubrikami pomagajo 

pri spremljanju svojega učenja in pri samoevalvaciji. Ko bodo zaključili z eno rubriko, si bodo že 

znali bolje prilagajati učne strategije in bodo tako lahko s pomočjo naslednje rubrike izboljšali 

svoje učenje. 

Eden izmed načinov, kako podpreti premišljeno samopreverjanje, je, da izdelamo rubriko sami, 

ali pa še bolje, da jo izdelamo skupaj z učenci. (Andrade, 2008) 

Kot pravi Andrade: »If students produce it, they can assess it; and if they can assess it, they can 

improve it.« (Andrade, 2008, str. 63) Oziroma v prevodu: »Če jo učenci izdelajo sami, potem jo 

lahko preverijo; če jo lahko preverijo, jo lahko tudi izboljšajo.«  

 

 

 

                                                 
1
 Ravni dosežnih kriterijev so na primer slabo, dobro, zelo dobro, odlično. 



10 

 

Ime: ____________________________   Datum: ___________ 

Rubrika za samopreverjanje osnovnošolske matematike 

Kategorija 4 3 2 1 Točke 

Dokončanost 
Dokončal sem celoten 

preizkus. 

Dokončal sem večino 

nalog iz preizkusa. 

Dokončal sem 

nekaj nalog iz 

preizkusa. 

Ne vem, če sem 

dokončal katero 

nalogo iz 

preizkusa. 

 

Trud 
Potrudil sem se pri vseh 

nalogah. 

Potrudil sem se pri 

večini nalog. 

Potrudil sem se pri 

nekaterih nalogah. 

V preizkus sem 

vložil le malo 

truda. 

 

Razumevanje 
Popolnoma sem razumel vse 

naloge in jih rešil. 

Razumel sem naloge in 

jih rešil skoraj v celoti. 

Razumel sem 

nekaj nalog, ampak 

jih nisem uspel 

rešiti v celoti. 

Nobene naloge na 

preizkusu nisem 

popolnoma 

razumel. 

 

Načrtovanje 

Izdelal sem dober načrt za 

reševanje nalog. Znam ga 

tudi dobro pojasniti. 

Izdelal sem načrt za 

reševanje nalog. Skoraj 

v celoti ga znam 

pojasniti. 

Izdelal sem načrt 

za reševanje 

nekaterih nalog, 

vendar potrebujem 

pomoč. 

Ne znam izdelati 

načrta za 

reševanje nalog. 

 

Razlaga 

Pravilno in jasno sem 

uporabil besede, slike, števila 

in grafe, da sem obrazložil 

svoje matematično mišljenje. 

Za razlago nalog sem 

uporabil besede, slike, 

števila in grafe. 

Potrudil sem se 

uporabiti besede, 

slike, števila in 

grafe za 

obrazložitev nekaj 

svojih rešitev. 

Nisem znal v 

celoti obrazložiti 

niti problema niti 

svoje rešitve. 

 

Izračun 
Vem, da so moji izračuni 

pravilni. 

Mislim, da so moji 

izračuni pravilni. 

Moji izračuni ne 

izgledajo pravilni. 

Ne vem, ali so 

moji izračuni 

pravilni ali 

napačni. 

 

Urejenost 
Moji računi so jasni in 

rešitev razumljivo zapisana. 

Moji računi so jasni, 

vendar rešitev ni 

popolnoma razumljivo 

zapisana. 

Moji računi so 

nerodni in moja 

rešitev ni natančna. 

Moja računi so  

nerazumljivi in 

težko berljivi. 

 

4 – odlično; 3 – zelo ustrezno; 2 – dobro; 1 – minimalno  

Slika 2: Primer splošne procesno orientirane rubrike pri matematiki za osnovnošolca 
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Rubrika, ki jo rešuješ po domači nalogi 

(označi s križcem). 

RUBRIKA ZA 

SAMOPREVERJANJE 

ZNAM 
MISLIM, DA MORAM 

ZNANJE IZBOLJŠATI 

NE 

ZNAM 

1. 
Znam pojasniti, ali pri množenju z naravnim številom n, s tem 

številom pomnožimo le števec ali le imenovalec. 

   

2. 
Znam razložiti zakon o zamenjavi faktorjev ter ga uporabiti na 

primeru ulomkov. 

   

3. Znam pojasniti, kaj je produkt dveh obratnih ulomkov.    

4. 

Znam razložiti, zakaj dobimo manjšo vrednost, če ulomek 

množimo z 
1

3
 . 

   

5. 
Ali lahko vsak ulomek zapišemo kot decimalno število?   DA      

NE    (obkroži)   Znam obrazložiti zakaj. 

   

Slika 3: Primer specifične vsebinsko orientirane matematične rubrike 

 

3.4  Potek formativnega samopreverjanja z rubrikami 

Postopek samopreverjanja z rubrikami (enako velja za postopek samopreverjanja na splošno – če 

to samopreverjanje vsebuje rubrike ali pa ne) vsebuje tri osnovne korake.  

3.4.1 Postavitev jasnih pričakovanj 

Pri sestavljanju rubrik morajo biti pričakovanja za določeno učno vsebino ali matematično nalogo 

jasno definirana tako s strani učitelja kot učenca ali obeh skupaj. Učenci bodo bolje seznanjeni z 

nalogo, ki je pred njimi, če jih vključimo v razmišljanje, kaj je pri nalogi pomembno in kako je 

treba definirati kriterije. Šele ko se učitelj prepriča, da učenci povsem razumejo zastavljen 

problem, se lahko začne samopreverjanje. (Andrade, 2008) 

3.4.2 Vodenje samopreverjanja 

Ko se učenci lotijo rubrike s samopreverjanjem, mora učitelj njihovo izvajanje ves čas spremljati, 

jim pomagati ter jim sproti dajati povratne informacije. Prav tako lahko učenec med 

izpolnjevanjem rubrik sam spremlja svoj napredek. Učitelj pa je ves čas prisoten poleg in ga po 

potrebi usmerja. (Andrade, 2008) 
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3.4.3 Revizija oziroma pregled 

Učenci uporabijo povratno informacijo iz rubrike za samopreverjanje; natančno torej pregledajo 

svoj izdelek. Ta korak je najbolj pomemben. Učenci se ne bodo preverili dovolj temeljito, če ne 

bodo prepričani, da bo njihov trud pripeljal do priložnosti za dejanske izboljšave. (Andrade, 

2008) 

 Sami sebe pa lahko kvalitetno preverjajo le, če imajo dovolj jasno predstavo o ciljih, ki naj bi jih 

z učenjem dosegli. Žal veliko učencev te predstave nima. Pouk jemljejo kot neko zaporedje vaj 

brez posebne utemeljitve. Za premostitev takega pasivnega sprejemanja je potrebno veliko trdega 

dela in vztrajnosti. Učence je potrebno naučiti, kako naj postanejo bolj zavzeti in učinkoviti. Prav 

tako pa jih je potrebno naučiti sprejemati in pravilno uporabiti povratne informacije. Najboljša 

pomoč, ki jo učitelj lahko nudi, je pogovor. Ko učenci pretrgajo ta pasivni vzorec, so sposobni 

učinkovitejše refleksije, ta pa je poglavitna za dobro učenje in uspešno samopreverjanje. (Black, 

William, 1998). 

3.5   Samopreverjanje v šolah 

Sam koncept samopreverjanja ni tako zelo nov. Prve članke so akademiki začeli pisati med 

letoma 1960 in 1970 (Zimmerman, Schunk, 2011). Najti pa je mogoče veliko več tuje literature 

in študijskih raziskav na temo samopreverjanja kot pa slovenske. Slovenska literatura na to temo 

se je začela pojavljati v zadnjih nekaj desetletjih. Koncept samospremljanja pa se je v Sloveniji 

pojavil še kasneje in se je začel v zadnjih letih vse hitreje širiti po slovenskih šolah. Lansko leto 

je izšel priročnik za učitelje o samospremljanju, kot pomoč pri pouku ali tudi samo kot 

informacija, kaj to sploh je. Letošnje leto pa je izšel priročnik za učitelje o samospremljanju, ki je 

namenjen prav učiteljem matematike. Andrade pravi, da je največji problem, ker učitelji ne 

poznajo samopreverjanja in ker ne razumejo, kaj samopreverjanje dejansko pomeni. Najpogosteje 

se zamenjujeta pojma samopreverjanje in samovrednotenje. Razlika med tema dvema pojmoma 

je lahko za koga na prvi pogled majhna, vendar je v praksi zelo pomembna. Samopreverjanje je 

formativnega značaja. To pomeni, da imajo učenci dostop do svojega znanja med njegovim 

nastajanjem. To je najboljši način pri iskanju možnosti za izboljšanje svojega znanja. Je pa 

samopreverjanje v nasprotju s samovrednotenjem, saj to poteka ob zaključku sklopa neke snovi 

in vključuje možnost, da učenci sami ocenijo svoje znanje. Veliko učiteljev se prav zaradi 

nerazumevanja razlike med tema dvema pojmoma ne odloči za samopreverjanje pri svojih 
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učencih. Najpogostejša vzroka, da se v šolah ne uporablja več samopreverjanja, sta po mnenju 

učiteljev (Andrade, 2008): 

 Učenci bodo sami sebe vsi ocenili predobro, z oceno odlično (5). 

 Učenci nikoli ne razmišljajo o svojem delu in učenju, torej je škoda časa za 

samopreverjanje. 

  

Tako razumevanje pogosto tudi drži. Velikokrat se samopreverjanje v šolah res ocenjuje (rezultati 

samopreverjanja se prevedejo v ocene) ali pa učenci ne dobijo dovolj časa za samorefleksijo in 

dovolj pomoči pri samopreverjanju. Če želimo, da učenci od samopreverjanja kaj odnesejo, jim 

moramo dobro razložiti kriterije in nivoje kvalitete, ki tem kriterijem sledijo. Učenci se lahko 

sami natančno preverjajo in učinkovito napredujejo le, če razumejo vrednost samopreverjanja, se 

znajo z njim spopasti ter dobijo dovolj pomoči in podpore od učiteljev. (Sadler, 1989) 

Na Univerzitetnemu centru v The Graduate Center (CUNY: https://www.gc.cuny.edu/Home) v 

New Yorku so med letoma 2005 in 2009 izvedli kar nekaj raziskav v zvezi s samopreverjanjem 

znanja pri matematiki. Učitelji, ki so sodelovali v teh raziskavah, so povedali, da jih je skrbelo 

predvsem dodatno delo. Samopreverjanje so morali vključiti v že tako prenatrpan kurikulum. 

Veliko dela so imeli z dodatnimi aktivnostmi, z revizijo izdelkov in evalvacijskim pogovorom z 

učenci ter podajanjem učinkovite povratne informacije vsakemu posamezniku. Večina učencev je 

po nekaj mesecih dodatnih aktivnosti ob samopreverjanju svoje ocene dvignila za polovico 

ocene. V povprečju so bile njihove prejšnje ocene pri matematiki na ravni C+, po raziskavi pa se 

je povprečje dvignilo na B-. Rezultati raziskav so bili tako uspešni, da so morali učitelji razmisliti 

o tem, da bi samopreverjanje vključili v učni proces v svojih razredih. (Hudesman idr., 2013) 

Danes je v naših šolah samopreverjanje kot del formativnega spremljanja že prisotno zahvaljujoč 

projektu ''Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju'', ki ga izvaja Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. (ZRSŠ, 2014) 

https://www.gc.cuny.edu/Home
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3.6 Primer raziskave o formativnem samopreverjanju pri matematiki: 

Uporaba formativnega samopreverjanja za izboljšanje dosežkov 

študentov pri matematiki 

 

3.6.1 O raziskavi 

Raziskava je uporabila učinkovitost modela EFAP (enhanced formative assessment learning) 

formativnega preverjanja znanja z elementi samoreguliranega učenja (SRL: self – regulated 

learning). EFAP je namenjen izboljšanju učinkovitosti učenja. EFAP – SRL model je optimalno 

izkoriščen, kadar je učenčevo samopreverjanje vpleteno v sam učni proces. V programu 

formativnega ugotavljanja znanja se učenci učijo, kako uporabiti samopreverjanje, kako čim bolje 

uporabiti povratno informacijo in kako glede na vse to optimizirati učenje. 

Raziskava govori o tem, kako lahko z EFAP-SRL modelom razvijemo učne spretnosti študentov 

in dvignemo nivo njihovega znanja matematike. (Hudesman idr., 2013) 

Raziskava se je ukvarjala le z učenci, ki so na fakulteto vstopili neposredno po srednji šoli. Torej 

je ugotavljala, koliko znanja so učenci odnesli iz osnovne in srednje šole. (Tritelli, 2003)  

 

Archieve (2010) navaja, da je bilo 81% dijakov zadnjega letnika srednje šole pri predmetu 

Algebra 1 ocenjenih negativno, pri predmetu Algebra 2 pa jih je 98% potrebovalo pomoč. 40% 

maturantov je pred vstopom v dvoletno višjo šolo porabilo okoli dve milijardi dolarjev letno za 

inštrukcije iz matematike. 60%–70% študentov, ki je obiskovalo tečaj matematike, študija ni 

uspešno zaključilo. Nihče se ni trudil s formativnim ugotavljanjem znanja izboljšati učenčevih 

sposobnosti samopreverjanja in metakognitivnih spretnosti. Največji problem slabega znanja na 

prehodu v srednjo šolo se kaže ravno pri matematiki, zato ta študija prikazuje uvedbo in 

raziskavo EFAP-SRL programa pri matematiki. (Hudesman idr., 2013) 

3.6.2 Metode dela 

Tečaje matematike, ki so vključevali EFAP – SRL program, so izvajali na Tehnološki fakulteti. V 

raziskavo so povabili študente matematike. Sodelovalo je 15.000 študentov iz več kot 100 držav. 

Program so izvajali 3 leta skozi različna obdobja v letu. Inštruktorji so bili prostovoljni učitelji 

matematike, ki so morali opraviti predhodno usposabljanje na EFAP – SRL programu. Učitelji so 
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se naučili, da morajo na tečaju dati poudarek  strategijam, ki bodo razvijale ''učenje o učenju'' in 

da dejanske matematične vsebine niso tako pomembne. (Hudesman idr., 2013) 

 

Namen tečaja je bil, da učencem predstavijo EFAP – SRL postopke, ki naj bi izboljšali njihove 

metakognitivne sposobnosti in skupaj s tem tudi matematično znanje. Vzemimo za primer 

reševanje kvadratne enačbe z izpostavljanjem skupnega faktorja. Običajen pouk zahteva od 

študentov, da zapišejo postopek oziroma korake, kako so prišli do rešitve. Ta program pa se je 

osredotočal na izdelavo dobrega načrta, kako bi reševali nalogo in vrednotili svoje učne 

strategije. S prakticiranjem tega programa so učenci spretnosti, ki so se jih naučili, lahko prenesli 

na dejanski pouk matematike. (Hudesman idr., 2013) 

Enkrat tedensko so imeli kviz, ki je vseboval nekaj matematičnih nalog. Vsaka naloga je od 

študenta zahtevala tudi nekaj metakognitivnih presoj. Morali so predvideti svojo oceno in 

zapisati, koliko časa so potrebovali za učenje. Pred posamezno nalogo in po njej so morali 

zapisati, v koliki meri so prepričani, da bodo znali rešiti določeno nalogo. Iz vseh teh podatkov so 

kasneje učitelji za vsakega posameznika sestavili povratno informacijo. Učno manj uspešni 

študenti so na primer običajno zapisali bolj optimistična predvidevanja. Taki študenti se navadno 

vrtijo v destruktivnem krogu, ker ne poznajo razlike med tem, kar znajo, in med tistim, kar 

mislijo, da znajo. (Hudesman idr., 2013) 

Tečaj je vseboval še poučne pogovore o odnosu med učinkovitim učenjem matematike in 

izboljšanjem posameznikovih spretnosti samopreverjanja ter zaključne pogovore z učitelji. 

(Hudesman idr., 2013) 

3.6.3 Ugotovitve 

Ugotovili so, da največji problem predstavlja študijska pripravljenost oziroma nepripravljenost 

prihajajočih generacij študentov.  

(Tritelli, 2003)  

 

Manj kot polovica dijakov, ki vstopajo v fakulteto, doseže minimalne standarde, ki jih zahteva 

fakulteta. Tako jih mora več kot polovica opravljati vsaj en dodatni tečaj, da dosežejo približno 

zahtevano znanje. Ker pridejo dijaki na fakulteto s premalo znanja, se to kaže tudi v slabšem 

uspehu pri opravljanju dodatnih tečajev (ter ravno tako pri nadaljnjem študiju). Tako ne bi smelo 
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biti presenetljivo, da le 23% študentov konča fakulteto po 6 letih, torej v predvidenem roku. 

(Brock, 2010)  

 

Študenti, ki so opravljali tečaje, so študij dokončali veliko uspešneje kot študenti, ki niso 

sodelovali v tem programu. Spodnja tabela prikazuje, v kolikšni meri so predmet uspešno 

zaključili študenti, ki so sodelovali v programu in se naučili samopreverjanja, in v kolikšni meri 

so ga zaključili študenti, ki tega znanja niso usvojili (v obdobju treh let, kolikor časa je trajala 

raziskava). 

 

Predmet 
Študenti v programu        

EFAP – SRL 
Študenti, ki niso sodelovali 

Tečaj matematike 67% 39% 

Finančna matematika (z 

obiskovanjem dodatnega 

pouka) – učno zmožnejši 

študenti 

 

72,5% 

 

66% 

Finančna matematika (niso 

obiskovali dodatnega pouka) 

– učno manj uspešni študenti 

 

43% 

 

20% 

Tabela 1: Primerjava uspešnosti študentov z znanjem samopreverjanja in študentov brez njega 

 

Ko so študenti v tem tečaju dobili povratne informacije, so sami prišli do zaključka, da želijo 

spremeniti svoje učne strategije, kar je pomembno izboljšalo njihove metakognitivne 

sposobnosti. Največ so pridobili študenti s slabšim učnim uspehom (kot je razvidno tudi iz 

Tabele 1). V treh letih izvajanja programa so študenti matematike dosegali konstantno boljše 

ocene pri pouku matematike in ravno tako pri matematičnem delu ACT testov (testi za 

mednarodno preverjanje znanja). (Hudesman idr., 2013) 

Med poučnimi pogovori pa so inštruktorji izrazili zaskrbljenost zaradi preobremenjenosti. Dejali 

so, da imajo tako učitelji kot tudi učenci že tako prenatrpan urnik in da je dodatno delo težko 
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umestiti v učni kurikulum (dodatni kvizi, refleksije, samopreverjevalni obrazci ter praktični del 

samopreverjanja pri pouku). Inštruktorji so se pritožili, da so matematiki in ne izobraževalni 

psihologi. 

Na podlagi teh pogovorov so zapisali, kako bi program lahko izboljšali. Lahko bi uporabili več 

tehnologije pri izvajanju kvizov in pri pouku. Da bi študentom še bolje predstavili EFAP – SRL 

program, bi tečaje lahko vodili učitelji, ki so se tudi že sami ukvarjali s samopreverjanjem. Taki 

učitelji imajo že nekaj izkušenj in bi jim bilo dodatno delo lažje. (Hudesman idr., 2013) 
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4 EMPIRIČNI DEL: formativno samopreverjanje pri matematiki 

z rubrikami 
 

4.1 Opis problema 

Samopreverjanja se pri nas vsako leto poslužuje več šol. Še vedno pa se ga veliko učiteljev otepa, 

saj od njih zahteva preveč časa, dodatnega dela in dodatnega pojasnjevanja učencem, kaj to 

pravzaprav je. Rubrike so preprost in učinkovit način samopreverjanja znanja. Ne zahtevajo 

prevelikega treninga in so po mojem mnenju primeren način za uvajanje samopreverjanja. Zato 

sem se odločila, da naredim raziskavo o tem. 

4.2  Namen raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti primernost uporabe rubrik kot načina za uvajanje formativnega 

samopreverjanja pri matematiki. Menim, da formativno preverjanje pri matematiki z rubrikami 

koristi tako učencem kot tudi učiteljem. Prav tako pa sem želela ugotoviti, ali se učenci lahko s 

pomočjo samopreverjanja učijo učiti.  

Med analizo raziskave sem skušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Ali so rubrike primeren instrument za  samopreverjnaje matematičnega znanja? 

2. Kakšen odnos imajo učenci do rubrik za samopreverjanje matematičnega znanja? 

3. Ali se s pomočjo formativnega samopreverjanja učenci učijo novih učnih strategij? 

4.3 Metoda dela 

Pri raziskavi sem uporabila opisno oz. deskriptivno metodo na podlagi študije domače in tuje 

literature. Za raziskovalni empirični del sem uporabila analizo izpolnjenih rubrik, vprašalnik in 

nestrukturiran intervju. Učenci so izpolnjevali rubrike za samopreverjanje znanja pri matematiki 

na temo množenja in deljenja ulomkov. Rubrike sem izdelala sama na osnovi matematičnih 

učbenikov in člankov. Na ogled so v Prilogi 1. 

Vzorec raziskave so sestavljali učenci 7. razreda osnovne šole Naklo (29 učencev). Sodelovalo je 

8 učno manj uspešnih učencev (to so učenci s povprečno letno oceno pri matematiki 1 in 2) ter 19 

učno zmožnejših učencev (to so učenci s povprečno letno oceno pri matematiki med 3 in 5). Dva 
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učenca samopreverjanja nista izpolnila v celoti, prav teh dveh učencev pa tudi ni bilo na 

preverjanju znanja iz množenja in deljenja ulomkov. 

Podatke sem zbirala tako, da sem učencem najprej razdelila prvo rubriko samopreverjanja, ki so 

jo izpolnjevali sproti, kar med obravnavo učne snovi. Kasneje, po obravnavani snovi, pa so 

izpolnili še drugo rubriko samopreverjanja. Po izvedeni drugi rubriki sem učencem razdelila še 

kratek vprašalnik (Priloga 2) in se z njimi pogovorila o njihovi izkušnji. O poznavanju in uporabi 

samopreverjanja v šoli sem se pogovorila tudi z učitelji matematike. 

Nato sem analizirala izpolnjene rubrike. Posebej sem analizirala rubrike učno zmožnejših in 

posebej rubrike učno manj uspešnih učencev ter jih med seboj primerjala. Analizirala sem 

njihovo mnenje o lastnem znanju ter njihove zapise računskih primerov. Nato pa sem podrobno 

pregledala še izpolnjene vprašalnike in analizirala posamezne odgovore na vprašanja. Z analizo 

rubrik sem želela ugotoviti, kako redno so jih učenci izpolnjevali, z analizo vprašalnikov pa, 

kakšen je odnos učencev do rubrik. To mi je pomagalo tudi pri ugotovitvi, ali so rubrike primeren 

instrument za samopreverjanje matematičnega znanja. 

4.4 Postopek izvedbe 

Raziskava je potekala po načrtih, za kar ima zasluge tudi tamkajšnja učiteljica matematike, ki mi 

je pri tem pomagala. S samopreverjanjem smo začeli 14 dni pred mojo obvezno študijsko prakso 

na tej šoli. Prvo rubriko za samopreverjanje sem razdelila učencem pred začetkom obravnavanja 

snovi o množenju in deljenju ulomkov. Po vsaki šolski uri jih je učiteljica opomnila, naj poleg 

domače naloge izpolnijo tudi del rubrike, ki zajema snov obravnavane ure. Ko sem kasneje na tej 

šoli opravljala obvezno študijsko prakso, sem to nalogo prevzela sama. Vrstice v rubriki so 

oštevilčene prav zato, da smo se lažje dogovarjali, kateri del rubrike izpolnjujejo po kateri šolski 

uri. Ko smo predelali celotno zastavljeno snov, sem jim razdelila še drugo rubriko za 

samopreverjanje. To rubriko so skupaj s kratkim vprašalnikom izpolnili po koncu šolske ure. 

Nato smo se še na kratko pogovorili o njihovi prvi izkušnji s samopreverjanjem. 

4.5 Analiza rubrik za samopreverjanje 

Rubrika za samopreverjanje je sestavljena iz dveh sklopov na temo množenja in deljenja 

ulomkov. Prvi sklop je namenjen preverjanju znanja takoj po obravnavani snovi, drugi sklop pa 

takoj po obravnavi celotnega učnega sklopa. 
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Prva rubrika za samopreverjanje ima dva dela. Prvi del je sestavljen iz sedmih trditev, ki 

vsebujejo celoten pregled snovi. S temi trditvami sem želela doseči, da učenci razmislijo o 

določeni učni snovi in s tem sami sebe preverijo, v koliki meri so snov razumeli in usvojili. 

Najprej so morali izpolniti ta del, potem pa so se lotili drugega dela. Zanimivo je bilo, da je 

veliko učencev v tem sklopu za kar nekaj trditev označilo kriterij ''mislim, da moram znanje 

izboljšati''. 

 

ZNAM 

MISLIM, DA 

MORAM ZNANJE 

IZBOLJŠATI 

NE ZNAM 

1. VPRAŠANJE 6 16 5 

2. VPRAŠANJE 5 14 8 

3. VPRAŠANJE 5 13 9 

4. VPRAŠANJE 4 15 8 

5. VPRAŠANJE 5 14 8 

6. VPRAŠANJE 4 14 9 

7. VPRAŠANJE 5 14 8 

Tabela 2: Pregled odgovorov prvega dela 1. rubrike za samopreverjanje 

Tabela 2 prikazuje frekvenco označb posameznega odgovora v prvi rubriki.  

Tabela 3 pa prikazuje modus učno manj uspešnih in učno zmožnejših učencev za vseh 7 

odgovorov. 

 
ZNAM 

MISLIM, DA MORAM 

ZNANJE IZBOLJŠATI 
NE ZNAM SKUPAJ 

Učno manj uspešni 

učenci 
3 3 2 8 

Učno zmožnejših 

učenci 
2 11 6 19 

Tabela 3. Pregled modusa odgovorov prvega dela 1. rubrike za samopreverjanje 
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Kot je razvidno iz zgornje tabele so se učno zmožnejši učenci ocenili precej kritično, učno manj 

uspešni učenci pa so se ocenili precej dobro. Le dva učenca sta se zavedala svojega neznanja, 

trije pa so bili prepričani, da jim je celotna snov popolnoma jasna. 

Drugi del prvega sklopa je sestavljen iz 9 trditev. Poleg vsake trditve je učenec moral zapisati 

dva računa. Prva naloga predstavlja nek račun, ki po učenčevem mnenju predstavlja vsebino tiste 

teme in ga učenec zna rešiti, druga naloga pa predstavlja račun, ki se učencu zdi težak oziroma ga 

ne zna rešiti. Na podlagi drugega računa je potem učenec razmislil o svojem znanju in poskušal 

poiskati nek drug način učenja oziroma učno strategijo, ki bi mu pomagala do rešitve. S tem 

delom rubrike sem želela, da učenci sami pri sebi preverijo, koliko so se naučili ob poslušanju pri 

pouku in koliko z domačim delom. Poleg tega pa so morali premisliti, ali jim odgovarja način 

dela v šoli ter v nasprotnem primeru poiskati njim ustrezen način, ki bi jim pomagal k boljšemu 

razumevanju. Spodnji graf prikazuje, kje so učenci poiskali pomoč, če snovi niso razumeli. 

 

Graf 1. Rubrika za samopreverjanje in odgovor na vprašanje: Na kakšen način si si pomagal pri nalogah za katere si ugotovil, da 

jih ne znaš rešiti?  

 

Kot je razvidno iz grafa, so imeli učenci zelo raznovrstne vire pomoči. Kar nekaj učencev je 

pomoč poiskalo pri svoji učiteljici matematike ali pa so vprašali svoje sorodnike. Nekaj jih je 

Pomoč pri razumevanju snovi 

učbenik/zvezek

učiteljica

starši/brat, sestra

internet

miselni vzorec



22 

 

odprlo učbenik za matematiko ali pa zvezek, spet tretji pa so si pri matematični teoriji pomagali z 

risanjem miselnih vzorcev ali pa za razlago pogledali na internet. 

Druga rubrika je bila sestavljena iz istih 9 trditev kot drugi del prve rubrike, le da so morali tu 

označiti, v koliki meri znajo rešiti prej zapisane naloge. Ta rubrika je bila namenjena 

samopreverjanju celotnega usvojenega znanja v tem učnem sklopu oziroma pregledu, koliko se je 

učenčevo znanje skozi nadgrajevanje izboljšalo. V spodnji tabeli so prikazani frekvenčni podatki 

vseh učencev, saj nas zanima, v koliki meri se je njihovo mnenje o svojem znanju izboljšalo. 

 

ZNAM 

MISLIM, DA 

MORAM ZNANJE 

IZBOLJŠATI 

NE ZNAM 

1. TRDITEV 18 8 1 

2. TRDITEV 17 8 2 

3. TRDITEV 17 10 0 

4. TRDITEV 17 9 1 

5. TRDITEV 15 10 2 

6. TRDITEV 17 9 1 

7. TRDITEV 15 11 1 

8. TRDITEV 17 9 1 

9. TRDITEV 18 9 0 

Tabela 4: Pregled 2. rubrike za samopreverjanje 

Tabela 5 prikazuje še modus učno manj uspešnih in učno zmožnejših učencev za vseh 9 trditev. 

 
ZNAM REŠITI OBE 

NALOGI 

ZNAM REŠITI LE 

LAŽJO NALOGO 
NE ZNAM SKUPAJ 

Učno manj 

uspešni učenci 
4 3 1 8 

Učno zmožnejši 

učenci 
13 6 0 19 

Tabela 5. Reševanje 2. rubrike za samopreverjanje 
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Tukaj moramo vedeti, da so računi, ki so jih zapisali učno manj uspešni učenci, precej lažji od 

računov, ki so jih zapisali učno zmožnejši učenci (primeri v spodnjih tabelah). Lažje naloge 

štejemo pod minimalne standarde znanja, tj. vključno z oceno dobro (3). Najbolj zanimivo je to, 

da so učenci svoje znanje kar dobro ocenili. Tabela 5 nam pove, da je 10 učencev mislilo, da po 

obravnavani učni snovi zna rešiti le lažje naloge oziroma nalog ne zna rešiti. Kot pa nam 

prikazuje Graf 3, je 12 učencev pisalo dobro (3) ali manj. 15 učencev pa je pisalo prav dobro (4) 

ali bolje, se pravi so znali rešiti tudi težje naloge, kar jih je pred testom mislilo 17. 

Primeri razlik v nalogah med učno manj uspešnimi in učno zmožnejšimi učenci. 

 Množenje ulomka z naravnim številom 

Lažja naloga Težja naloga 

Učno manj uspešni učenci 4

5
 ∙ 1 =

4

5
 

4

5
 ∙ 3 =

12

5
= 2

2

5
 

Učno zmožnejši učenci 4

5
 ∙ 8 =

32

5
= 6

2

5
 

4

5
 ∙ 28 =

112

5
= 22

2

5
 

Tabela 6: Primeri nalog, ki so jih zapisali učenci 

Pri nalogi, kjer so morali zapisati račun množenja ulomka z naravnim številom, so učno manj 

uspešni učenci ulomek običajno množili z 1. Težji pa se jim je zdel že katerikoli račun, katerega 

rezultat se ni lepo okrajšal v naravno število. Učno zmožnejši učenci so pod lažjo nalogo pisali 

račune z necelimi rezultati, pod težje naloge pa so dajali besedilne naloge ali račune z večjimi 

številkami. Podobno je bilo pri nalogi, ko so morali ulomek deliti z naravnim številom. 

 Ulomek znam množiti z ulomkom 

Lažja naloga Težja naloga 

Učno manj uspešni učenci 2

5
 ∙  

10

5
=

20

5
 

4

5
 ∙

6

3
 

Učno zmožnejši učenci 4

5
 ∙

5

4
= 1 

4

5
 ∙ 2

7

9
=

56

45
= 1

11

45
 

Tabela 7: Primeri nalog, ki so jih zapisali učenci 
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Pri množenju ulomka z ulomkom pa so se pri učno manj uspešnih učencih že pojavljale napake 

(Tabela 5). Največkrat so med seboj zmnožili le števca, imenovalcev pa ne. Lažje naloge so 

imele običajno isti imenovalec, težje pa so se razlikovale v imenovalcu. Učno zmožnejši učenci 

pa so pod lažjo nalogo zapisali račune, ki so se okrajšali v naravno število, pod težjo nalogo pa so 

zapisovali ulomke večje od 1. Učno manj uspešni učenci večkrat pri težjih nalogah niso zapisali 

rezultata (kar pomeni, da računa še vedno niso znali rešiti ali pa si le niso poiskali pomoči), 

medtem ko so učno zmožnejši učenci rezultat skoraj vedno zapisali.  

Ko so učenci zaključili z izpolnjevanjem rubrik za samopreverjanje, sem jim razdelila še kratke 

vprašalnike in se z njimi pogovorila o njihovi izkušnji z rubrikami. Ker rubrike niso bile 

namenjene ocenjevanju, ampak so predstavljale le pregled njihovega znanja, so jih učenci 

izpolnjevali z večjo vnemo in zanimanjem. Niso pa imeli občutka, da bi se dejansko učili, čeprav 

so vendar se. 

 

Graf 2. Odgovori na vprašanje: Ali ti je pomagalo pri učenju? 

 

Kot nam kaže zgornji graf, je zanimivo, da se rubrike učencem samim niso zdele koristne, ocene 

po pisnem preverjanju te učne snovi (tabela 8) pa so bile v veliki meri boljše, kot je bila do tedaj 

njihova povprečna ocena pri matematiki. 

Ti je bila rubrika o samopreverjanju v pomoč? 

Da

Ne
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Graf 3. Odgovor na vprašanje: Ali si rubriko 1. samopreverjanje izpolnjeval sproti? 

 

Na zadnje vprašanje na vprašalniku (ali mi želijo še kaj sporočiti v zvezi z rubrikami, ki so jih 

izpolnjevali) pri večini nisem dobila odgovora. Le nekaj učencev je še enkrat napisalo, da so nad 

samopreverjanjem z rubrikami navdušeni in da si želijo, da bi kaj takega poskusili tudi pri 

rednem pouku. 

4.6 Ugotovitve in predlogi 

S pomočjo končne ankete in pogovora z učenci sem ugotovila, da učenci osnovne šole Naklo 

samopreverjanja pred to raziskavo niso poznali. Že reševanje nečesa, kar dobijo v šoli in se ne bo 

ocenjevalo, jim je bilo nenavadno. Večina učencev, ki je rubrike izpolnjevala sproti, se je to učno 

snov naučila bolj poglobljeno kot snovi pred tem. Izpolnjevanje rubrik pa se jim je zdelo 

zabavno, nekaj drugačnega od običajih ur pouka. Vendar sami niso imeli občutka, da bi se s 

pomočjo rubrik za samopreverjanje dejansko učili. Doma so se ukvarjali z načinom učenja, ki je 

njim odgovarjal in so bili tako bolj motivirani za delo. Sami so si prilagodili časovni okvir dela in 

lokacijo. Ves čas samopreverjanja so bili s pomočjo rubrik prisiljeni razmišljati o načinu svojega 

učenja. Zaradi rubrik so imeli svoje znanje ves čas pod nadzorom, se samoevalvirali in tako 

kontrolirali svoje učenje. Pomagale so jim pri boljšem pregledu snovi in iskanju boljšega načina 

učenja. Če nalog niso znali rešiti, predvidevam, da so si vizualni tipi pomagali z miselnimi 

Sprotno izpolnjevanje 1. rubrike 

Da

Ne
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vzorci, ki so jih izdelali sami, ali pa so poiskali dodatno razlago v matematičnih knjigah in 

učbenikih. Za slušne tipe pa predvidevam, da so za pomoč poprosili starše ali sošolce ter tako še 

enkrat slišali razlago. Na ta način so se naučili iskanja novih učnih strategij, dopolnili svoj način 

učenja ter svoje znanje.  

Če primerjamo rezultate prvega dela prve rubrike in drugo rubriko, so učenci označili, da se jim 

je znanje množenja in deljenja ulomkov izboljšalo. Po drugi rubriki je 17 učencev znalo rešiti 

tudi nalogo, ki se jim je prej zdela težka oziroma je prej niso znali rešiti. Po tem lahko sklepam, 

da so svoje znanje resnično nadgradili, poiskali še drug način pridobivanja znanja in jim je 

samopreverjanje pri tem pomagalo. 

Spodnji graf prikazuje, koliko se je učencem spremenila ocena pri matematiki po uporabi rubrik 

za samopreverjanje. Ocena 1 pove, kakšno so imeli učenci povprečno letno oceno pri matematiki, 

ocena 2 pa prikazuje oceno, ki so jo učenci pridobili po pisnem preizkusu snovi, ki so se je učili s 

pomočjo rubrik za samopreverjanje. 

Graf 4. Primerjava ocen pred in po uporabi rubrik za samopreverjanje 

  

0

1

2

3

4

5

u
če

n
e

c 
1

u
če

n
e

c 
2

u
če

n
e

c 
3

u
če

n
e

c 
4

u
če

n
e

c 
5

u
če

n
e

c 
6

u
če

n
e

c 
7

u
če

n
e

c 
8

u
če

n
e

c 
9

u
če

n
e

c 
1

0

u
če

n
e

c 
1

1

u
če

n
e

c 
1

2

u
če

n
e

c 
1

3

u
če

n
e

c 
1

4

u
če

n
e

c 
1

5

u
če

n
e

c 
1

6

u
če

n
e

c 
1

7

u
če

n
e

c 
1

8

u
če

n
e

c 
1

9

u
če

n
e

c 
2

0

u
če

n
e

c 
2

1

u
če

n
e

c 
2

2

u
če

n
e

c 
2

3

u
če

n
e

c 
2

4

u
če

n
e

c 
2

5

u
če

n
e

c 
2

6

u
če

n
e

c 
2

7
ocena 1

ocena 2



27 

 

 Število učencev 

ocena 1 > ocena 2 2 

ocena 1 = ocena 2 12 

ocena 1 < ocena 2 13 

Tabela 8. Primerjava ocen 

 

Glede na kar nekaj izboljšanih ocen pri matematiki lahko sklepam, da so rubrike primeren 

instrument za samopreverjanje matematičnega znanja. Mislim, da bi se ocene še izboljšale, če bi 

samopreverjanje izvajali celo šolsko leto ali pa celo več let. Tako bi se učenci navadili na sprotno 

izpolnjevanje, se iz vsakega samopreverjanja kaj naučili in, kot pravi Zimmerman, bi vsako 

nadaljnje samopreverjanje reševali bolje. Ko bi enkrat to usvojili, bi rubrike sestavili skupaj in jih 

ne bi sestavljal več učitelj sam (kot v mojem primeru). 

Problem nastane, če učenci rubrik ne izpolnjujejo. Po pogovoru z njihovo učiteljico sva ugotovili, 

da rubrik niso v celoti izpolnili le tisti učenci, ki imajo pri matematiki večje težave. Zataknilo se 

jim je, ko so morali zapisati nalogo, ki se jim zdi težja.  

Samopreverjanje se v slovenskih šolah močneje uvaja šele v zadnjih letih. Učenci ga niti ne 

poznajo dobro. Učitelji se ga po večini ne poslužujejo, ker ga ne poznajo dovolj in, ker 

predstavlja učitelju kar nekaj dodatnega dela. Ker samopreverjanje ni namenjeno ocenjevanju, 

nekaterim učencem manjka samoorganizacije in niso dovolj motivirani oziroma v tem ne vidijo 

smisla. Problem se reši, če učitelj zelo dobro pozna pozitivne in negativne strani samopreverjanja 

ter ga zna učencem dobro predstaviti. Učenci morajo imeti pred seboj jasne cilje, zakaj to počnejo 

in kaj bodo s tem dosegli.  

Rubrike pa so učencem dokaj blizu. Predstavljajo jim drugačen in bolj razgiban del učenja. 

Učenci dajo sami sebi koristno povratno informacijo. Pod dobrimi pogoji tako samopreverjanje 

lahko da zelo dobro in uporabno povratno informacijo za izboljšanje tehnike učenja. Rubrike so 

razmeroma preprost pripomoček za samopreverjanje. S pomočjo formativnega samopreverjanja z 

rubrikami se učenec nauči kontrolirati svoje učenje. Rubrike so lahko zelo dobro orodje za 
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samopreverjanje, če učitelj med samim procesom nudi dovolj podpore in pomoči. Ter seveda, če 

učitelj ve, da rubrik na koncu ne sme ocenjevati. 

Raziskavo bi se dalo še razširiti na daljše časovno obdobje in vključiti večje število učencev z 

različnim predznanjem matematike. Zanimivo bi bilo spremljati proces samopreverjanja učencev 

skozi celotno šolsko leto ali dve ter jih ob koncu primerjati z učenci s približno enakim 

predznanjem, ki niso bili vključeni v samopreverjanje. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Namen mojega diplomskega dela je prispevati še dodatne informacije o samopreverjanju. Zdi se 

mi koristno in želela bi, da njegova uporaba v izobraževalnih ustanovah po Sloveniji čim bolj 

razširi.  

Samopreverjanje je pomembno za učenje, čeprav ni niti prirojeno niti spontano. Potrebno se ga je 

priučiti. Učitelji so odgovorni, da učencem ponudijo možnosti za njegovo izvedbo. Na učencih pa 

je, da so zanj dovolj motivirani in ga kar se da dosledno izvajajo. 

Skozi diplomsko nalogo sem ugotovila, da so rubrike primerno orodje za samopreverjanje ter jih 

učenci izpolnjujejo z zanimanjem in zelo motivirano. Samopreverjanje je zanje nekaj novega, 

vendar jih resnično nauči metakognicije in izboljša njihovo učenje. 

Zato predlagam, da se samopreverjanje vključi v čim več učnih procesov in tako učence nauči 

regulirati svoje učne procese in čustva povezana z njimi ter se jim tako omogoči, da še bolje 

izkoristijo svoj učni potencial.  
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7 PRILOGE     

7.1 Priloga 1  

SAMOPREVERJANJE ZNANJA:       MNOŽENJE IN DELJENJE ULOMKOV 

Ta tabela ti omogoča samopreverjanje. Namenjena je tebi, da lahko sproti spremljaš doseganje svojih ciljev in napredek. Zato takoj, ko končaš z domačo 

nalogo določene snovi, izpolni rubriko 1. samopreverjanje. V prvi tabeli napiši nalogo iz določene teme, v drugi tabli pa s križci označi mesta. Označeni 

kvadratki naj ustrezajo tvojemu trenutnemu znanju. Naj te ne skrbi preveč, če česa še ne znaš. Razpredelnica ti pove, kaj se moraš še naučiti, da boš tako lahko 

dopolnil pomanjkljivo znanje. Zapiši tudi, kje oziroma pri kom boš poiskal pomoč, da boš izboljšal svoje znanje. 

Ko boš znanje dopolnil, s križci izpolni še rubriko 2. samopreverjanje; ta se nanaša na naloge, ki si jih zapisal v prvi tabeli. Izmisli si še svojo nalogo (naloga mora 

biti tvoja! – ne iz zvezka, delovnega zvezka ali učbenika). Sedaj ti gre zagotovo mnogo bolje.  
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Rubrika, ki jo rešuješ po domači nalogi. 1. SAMOPREVERJANJE 

ZNAM 

MISLIM, DA 

MORAM ZNANJE 

IZBOLJŠATI 

NE ZNAM 

1. Znam pojasniti, ali pri množenju z naravnim številom n s tem številom pomnožimo le števec ali le 

imenovalec. 

   

2. Znam razložiti zakon o zamenjavi faktorjev ter ga uporabiti na primeru ulomkov.    

3. Znam pojasniti, kaj je produkt dveh obratnih ulomkov.    

4. Znam razložiti, zakaj dobimo manjšo vrednost, če ulomek množimo z 
1

3
 .    

5. Ali lahko vsak ulomek zapišemo kot decimalno število?   DA      NE    (obkroži)   Znam obrazložiti, 

zakaj. 

   

6. Znam predstaviti periodično decimalno število.    

7. Znam pojasniti, kako delimo ulomek z naravnim številom n.    
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Rubrika, ki jo rešuješ po domači 

nalogi. 

1. SAMOPREVERJANJE 

Naloga, ki jo znam rešiti Naloga, ki se mi zdi težja/naloga, ki je ne 

znam rešiti 

Kje sem poiskal, če 

nisem znal? 

8. 
Znam ulomek zmnožiti z 

naravnim številom. 

   

9. 
Znam ulomek zmnožiti z 

ulomkom. 

 

 

  

10. 
Pri množenju znam uporabiti 

zakon o zamenjavi faktorjev. 

   

11. 
Znam zapisati obratni ulomek 

drugega ulomka. 

   

12. 
Količnik naravnih števil znam 

zapisati z ulomkom. 

   

13. 
Znam predstaviti ulomek z 

decimalnim številom. 

   

14. 

Nedestiške ulomke znam zapisati 

s periodičnim decimalnim 

zapisom. 

   

15. 
Ulomek znam deliti z naravnim 

številom. 

   

16. Ulomek znam deliti z ulomkom. 
   

Kje bom poiskal znanje/koga bom vprašal? 
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Rubrika, ki jo rešuješ po zaključku celotnega učnega sklopa o 

množenju in deljenju ulomkov. 

2. SAMOPREVERJANJE 

ZNAM REŠITI OBE 

NALOGI 

ZNAM REŠITI LE LAŽJO 

NALOGO 

NE 

ZNAM 

Znam ulomek zmnožiti z naravnim številom.    

Znam ulomek zmnožiti z ulomkom.    

Pri množenju znam uporabiti zakon o zamenjavi faktorjev.    

Znam zapisati obratni ulomek drugega ulomka.    

Količnik naravnih števil znam zapisati z ulomkom.    

Znam predstaviti ulomek z decimalnim številom.    

Nedestiške ulomke znam zapisati s periodičnim decimalnim zapisom.    

Ulomek znam deliti z naravnim številom.    

Ulomek znam deliti z ulomkom.    
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7.2 Priloga 2 

Sedaj pa te prosim, da kar se da iskreno odgovoriš še na nekaj vprašanj o tem, kako je sprotno preverjanje znanja pomagalo pri tvojem učenju. 

 

Ali si rubriko 1. samopreverjanje izpolnjeval sproti? 

 

Ali ti je bilo samopreverjanje v pomoč pri nalogah, ki jih nisi znal rešiti? 

 

Ali ti je pomagalo pri učenju? 

 

Na kakšen način si si pomagal pri nalogah, za katere si ugotovil, da jih ne znaš rešiti? 

 

 

Imaš še kakšen komentar (pozitiven ali negativen) o samopreverjanju, ki bi mi ga rad povedal? 

 

 

 


