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»Moj problem je v sebi skrival priložnost. 

Priložnost, da se naučim. Biti pogumen. Storiti 

nekaj. Vsak problem prinaša priložnost za 

nekaj dobrega. Samo dobro je treba 

pogledati.« 

(Kobi Yamada) 
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POVZETEK 

Reševanje problemov je v sodobni družbi znanja ključnega pomena. Od posameznika se v 

vseh življenjskih obdobjih pričakuje, da ustvarja nekaj novega, kar je mogoče le z reševanjem 

problemov, ki ponujajo neznane in nove rešitve. Problemski pouk tako postaja nujnost 

sodobne šole. Posameznike je treba naučiti prepoznati, identificirati, razčleniti in rešiti 

probleme. 

V teoretičnem delu magistrskega dela so opisani modeli reševanja problemov, ki so različni in 

vsebujejo različne stopnje. Določeni problemi imajo eno samo rešitev, veliko problemov pa je 

divergentne narave, zato je pri njih možno poiskati več različnih rešitev. Za kakovosten 

problemski pouk je ključno upoštevati učno individualizacijo in diferenciacijo, ker se učenci 

razlikujejo glede na zahteve reševanja problemov, kot so: urejeno in sistematizirano 

predznanje, izkušnje z reševanjem problemov, miselna in čustvena aktivnost ter kritično, 

analitično in ustvarjalno mišljenje. 

V šolski praksi se problemski pouk najpogosteje povezuje z matematiko, naravoslovjem in 

jeziki, zato smo se v empiričnem delu magistrskega dela osredotočili na problemski pouk pri 

predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Izhajali smo iz neposrednih izkušenj učencev, 

zato smo problemski pouk izvajali pri vsebini domača pokrajina. V raziskavi smo uporabili 

deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo ter kvalitativni raziskovalni pristop. 

Izvedli smo akcijsko raziskavo. Najprej smo izvedli intervjuje z učitelji in učenci. Od 

učiteljev smo izvedeli, kako opredeljujejo problemski pouk, kako pomemben se jim zdi, pri 

katerih vsebinah in kako ga izvajajo, kje vidijo prednosti ali omejitve ter kako načrtujejo in 

izvedejo individualizacijo. Od učencev smo izvedeli, katere probleme vidijo v domači 

pokrajini, kakšen pouk jim je všeč, koliko so radovedni in kaj se želijo še naučiti o domači 

pokrajini. Z analizo intervjujev smo pridobili podatke, s katerimi smo načrtovali, izvedli in 

analizirali učno uro z vsebino s problemskim pristopom o domači pokrajini v 4. razredu 

osnovne šole. 

Z rezultati raziskave želimo opozoriti na nujnost problemskega pouka in predstaviti 

dejavnike, ki vplivajo na načrtovanje in izvedbo problemskega pouka pri učni vsebini domača 

pokrajina. Pri učencih smo prepoznavali različne strategije reševanja in izpostavili dejavnike, 

ki jih mora učitelj upoštevati, da so pri problemskem pouku aktivni in uspešni vsi učenci. 

Ugotovitve, usmeritve in ideje lahko učitelji uporabijo v praksi pri pripravi na tak način dela. 

KLJUČNE BESEDE: problemsko mišljenje, problemski pouk, domača pokrajina, učna 

individualizacija, akcijsko raziskovanje. 

  



 

 

 

 

  



 

 

TITLE: PROBLEM-BASED LEARNING DURING THE LESSON ON 

LOCAL REGIONS IN THE FOURTH GRADE OF ELEMENTARY 

SCHOOL 

ABSTRACT 

Solving problems is very important in the modern knowledge-based society. Every individual 

is expected to create new things in every period of their life, which is only possible by solving 

problems, providing previously unknown and new solutions. Problem-based learning is thus 

becoming a necessity for modern schools. Pupils must be taught to recognize, identify, 

analyse and solve problems. 

In the theoretical part of this master’s thesis, we first describe models of solving problems, 

which are all different and comprise of different stages. Certain problems only have one 

solution. However, there are a lot of problems that are divergent in nature, which means that 

they have several different solutions. It is of the utmost importance to consider learning 

individualisation and differentiation, because pupils have different dispositions when it comes 

to solving problems, such as organized and systematic prior knowledge, experience in solving 

problems, mental and emotional activity, and critical, analytical and creative thinking. 

In a school environment, problem-based learning is most often part of mathematics, natural 

science and language classes. This is why we decided to focus on problem-solving aspect of 

social sciences class in the fourth grade of elementary school for the empirical part of this 

thesis. The basis for our research were direct experiences of pupils, so the problem-based 

learning took place during the lesson on local regions. We used descriptive and causal non-

experimental method and qualitative research approach. We also carried out an action 

research. At first, we performed interviews with teachers and pupils. Teachers told us how 

they define problem-based learning, how important they think it is, how and in which classes 

they use it, what they think are the advantages and limits of this approach, and how they 

prepare and carry out individualisation plans. Pupils told us which problems they observed in 

local regions, what kind of lessons they like, how inquisitive they are, and what they wish to 

learn about local regions. By analysing interviews, we received data which we used to plan, 

perform and analyse a lesson with a problem-solving approach on local regions in the fourth 

grade of elementary school. 

With the results of this research, we wish to underline the necessity of problem-based learning 

and describe factors that affect planning and performance of problem-based lessons on local 

regions. Pupils helped us recognize different strategies of problem-solving and point out 

factors that teachers should take into account so that every pupil is active and successful 

during a problem-based lesson. Our findings, guidelines and lesson plan can be used by 

teachers in their everyday practice. 

KEYWORDS: problem-solving perception, problem-based learning, local region, class 

individualisation, action research. 
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1 UVOD 

Kot bodoča učiteljica svojih učencev ne želim naučiti vsega znanja tega sveta, ampak jih 

želim naučiti bistvo: kako poiskati in ovrednotiti informacije, ki jih potrebujemo v dani 

situaciji. Želim jih naučiti, da razmišljajo, kritično razmišljajo in kritično sprejemajo 

informacije. Le tako bodo v življenju uspešni, torej če bodo znali razmišljati s svojo glavo. 

Nismo vsi visoko inteligentni, vsi pa znamo razmišljati in se lahko v veščinah razmišljanja 

tudi izpopolnjujemo. 

Od nekdaj me zanima nekaj drugačnega, nekaj novega. Tudi pouk, ki je drugačen. Pouk, pri 

katerem imajo učenci možnost razmišljanja. Sem kritik monotonega in za učence 

dolgočasnega pouka. Tako sem že v prvem letniku svoje študijske poti naletela na problemski 

pouk, katerega že samo ime mi je bilo zanimivo. Ko smo začeli razpravljati o takem pouku in 

načinu dela, sem vedela, da se bo moje zaključno delo zagotovo navezovalo na problemski 

pouk, saj zajema odgovore na moje vprašanje, kako učence popeljati v svet razmišljanja. 

Problemski pouk je postal nujnost sodobne šole, reševanje problemov pa nujnost današnjega 

časa. Problemi nas namreč čakajo na vsakem koraku. Moramo jih prepoznati, se z njimi 

seznaniti, jih razčleniti, ovrednotiti in seveda uspešno rešiti. Vse to je težko, če to počnemo 

prvič in če se s tem ne srečamo že v mladosti v šoli. 

Problemski pouk zahteva drugačno, zahtevno pripravo učitelja, zato je cilj magistrskega dela, 

da oblikujemo smernice za učitelje, ki jim bodo v pomoč pri načrtovanju in izvedbi takega 

pouka. Izhajali smo iz prakse in izvedli akcijsko raziskavo, katere rezultati so lahko učiteljem 

v pomoč. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 CILJI IN TEMELJI SODOBNEGA POUKA 

Že leta 1987 je B. Marentič Požarnik pisala, da se poudarek s poučevanja prenaša na 

usposabljanje učencev za samostojno pridobivanje novih znanj, razvijanje ustvarjalnosti in 

reševanja problemov ter znajdenja v novih situacijah. Poučevanje temelji na sodobnih in 

ustreznih teorijah, modelih in predstavah o učenju. Današnje družbe temeljijo na kakovostnem 

znanju. 

2.1.1 KAKOVOSTNO ZNANJE 

Različni avtorji in učitelji različno definirajo pojem znanje in njegovo kakovost. Z. Rutar Ilc 

(2003, str. 13) pravi, da so na eni strani znanje določena dejstva, na drugi strani pa je znanje 

pogojeno z veščinami. Znanje dobi smisel, ko znamo dejstva in veščine povezati in uporabiti 

v novih problemskih situacijah. Poljak (1974, str. 19) znanje definira kot »sistem ali logični 

pregled dejstev in posplošitev o objektivni stvarnosti, ki si ga je človek pridobil in trajno 

obdržal v svoji zavesti. /…/ Dejstva so konkretnosti oziroma posameznosti o objektivni 

stvarnosti, ki jo človek spoznava po zaznavni poti.« Posplošitve ali abstrakcije so »pojmi, 

pravila, principi, metode, zakoni, definicije, zaključki, dokazi, kategorije, aksiomi, postulati, 

povzetki, norme, postavke, hipoteze, anticipacije, teorije, misli, ideje, sistemi, simboli, 

algoritmi, formule, enačbe, vrednosti«, ki jih mora človek razumeti z mišljenjem. Znanje 

mora »obsegati poznavanje dejstev in posplošitev v enotnosti in v logičnem pregledu«. Torej 

je znanje »logični pregled sprejetih dejstev in generalizacij« (Poljak, 1974, str. 19). Blažič, 

Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003, str. 58) znanje opredelijo na različnih 

»kakovostnih ravneh«, ki so odvisne od kakovosti učenja: (1) mehanično znanje, (2) 

reproduktivno znanje, (3) produktivno znanje, (4) ustvarjalno znanje in (5) metakognitivno 

znanje. O znanju, predvsem o njegovi kakovosti, razpravlja tudi B. Marentič Požarnik (2011) 

v svojem prispevku »Kaj je kakovostno znanje in kako do njega«, kjer izhaja iz izhodišč 

kurikularne prenove iz leta 1996. Kakovostno znanje opredeli kot znanje, ki je trajno in 

odporno proti pozabljanju, celostno, dinamično, metakognitivno in etično razsežno. Omogoča 

nam globlje razumevanje sebe, narave, družbe in sveta okoli nas. Je uporabno in lahko z njim 

uspešneje rešujemo probleme. B. Marentič Požarnik (2011) znanje deli na »vsebinsko ali 

deklarativno znanje« (vedeti, poznati podatke, dejstva, teorije), »proceduralno znanje« 

(obvladati postopke in metode), redkeje omenjeno »kondicionalno znanje« (vedenje, kdaj 

uporabiti določeno znanje) in aktualno »metakognitivno znanje« (zavedanje svojega znanja in 

procesa lastnega spoznavanja). 

Visok nivo kakovosti znanja in veščin zajemajo »kompetence za 21. stoletje«, ki jih omenjata 

Dumont in Istance (2013, str. 23). Pravita, da tradicionalni pristop k izobraževanju ciljem 

sodobne družbe ne ustreza več. Učenje mora biti vseživljenjsko in ne potekati samo v 

zgodnjih letih v šolah, ampak tudi kasneje v različnih formalnih in neformalnih učnih okoljih. 

Ključnega pomena je še vedno obseg in kakovost osnovnega znanja, ki predstavlja temelj 

vseživljenjskega učenja. Na tem mestu se postavlja vprašanje, katerim ciljem in kompetencam 

dati prednost. Zagotovo so v prvi vrsti učenje ustvarjanja, obdelovanja in razvrščanja, 

postavljanje vprašanj, učenje fleksibilnosti in kreativnosti ter učenje sposobnosti 

prepoznavanja in reševanja problemov. Pomembno je tudi medijsko in informacijsko znanje, 

sposobnost timskega dela in učenje komunikacijskih veščin. Ob vseh znanjih ne smemo 

pozabiti na ročne spretnosti in ustvarjalnost, ki bodo še vedno pomemben pogoj zaposlovanja 

(prav tam). Tudi B. Barron in L. Darling-Hammond (2013, str. 184) opisujeta veščine, ki so 
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pomembne za 21. stoletje in jih je treba razvijati z učenjem, ki temelji na raziskovanju, 

uporabi, produkciji in reševanju problemov. Učenci tako potrebujejo učna okolja, v katerih 

raziskujejo resnične življenjske situacije in posledično tudi probleme. Naloge, ki zahtevajo le 

pomnjenje in reproduktivne odgovore, ne razvijejo sposobnosti analize, kritičnega mišljenja, 

učinkovitega pisanja in govora ali reševanja zapletenih problemov. Učenci se učijo globlje, če 

rešujejo zapletene naloge, v katerih uporabijo »bolj avtentično« učenje (prav tam). L. 

Plut-Pregelj (2004) izpostavlja pomembnost kakovosti znanja v sodobni šoli. Kakovost znanja 

razloži z dvema opisoma: (1) »Kakovostno znanje je opredeljeno kot znanje z razumevanjem, 

ki spodbuja kritično mišljenje, je relativno trajno, osmišljeno in omogoča uporabo« ter (2) 

»kakovostno znanje v splošnoizobraževalni obvezni šoli ne more biti za vse enako, mora pa 

imeti stične točke, ki omogočajo sobivanje ljudi v politično in kulturno pluralnih družbah«. 

Kakovostno znanje je plod kakovostnega učenja, za katerega B. Marentič Požarnik (2000, str. 

11) meni, da od učenca zahteva miselno in čustveno aktivacijo, torej aktivno učenje. Učenci 

samostojno iščejo rešitve in pri tem veliko razmišljajo, raziskujejo in rešujejo probleme. 

Samostojno aktivno učenje daje trajnejše znanje, ki ga lahko učenci uporabijo v novih 

situacijah. S tem pouk preseže transmisijo, doseže transakcijo in v končni fazi tudi 

transformacijo (prav tam). 

V današnji družbi ne prihaja le do sprememb pojmovanja znanja, temveč posledično tudi do 

sprememb v načinu učenja. Uradna definicija učenja (UNESCO/ISCED, 1993, v Marentič 

Požarnik, 2003, str. 10) se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, 

znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo 

pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« B. Marentič Požarnik 

(2000) v prvi vrsti na podlagi raziskav (Marton, Dall`Alba, Beaty, 1993, v Marentič Požarnik, 

2000, str. 9) izpostavi kvantitativen in kvalitativen pogled na učenje. Pri prvem gre za nižje 

pojmovanje, ker gre za kopičenje, pomnjenje in preprosto uporabo naučenega. Pri drugem, 

kvalitativnem pojmovanju pa gre za višje pojmovanje, v ospredju so osebni pomen 

naučenega, ustvarjanje smisla, globljega razumevanja, ustvarjanje pomena in novih povezav, 

uporaba v novih, različnih situacijah itd. 

V sodobni šoli se od učencev pričakuje, da razvijajo kritično, analitično in ustvarjalno 

mišljenje. Kritično mišljenje razvijajo takrat, ko ob končnih rezultatih izračunov, 

eksperimentov ali raziskav naredijo lastne zaključke, utemeljitve ali interpretacije in 

predstavitev novih spoznanj. Analitično mišljenje od učencev zahteva, da določen problem 

razstavijo na posamezne elemente, tako da lahko jasno opredelijo odnose med temi elementi 

in organiziranost. Ob tem si učenci postavljajo vprašanja in cilje, ki jih lahko določijo le, če 

razumejo problemsko situacijo. S postavitvijo vprašanj in ciljev določijo strategijo reševanja, 

oblikovanje ugotovitev in utemeljitev rešitev problema. Ustvarjalno mišljenje učencem 

ponuja možnost razvoja lastnega modela in strategij za reševanje problemov. Učenec pri tem 

samostojno oblikuje vprašanja, cilje, strategije in utemeljitve, ki izhajajo iz njegove 

ustvarjalnosti (Žakelj, 2005, str. 81). 

Schneider in Stern (2013) sta predstavila deset temeljnih spoznanj o naravi učenja, ki so 

pomembna za izboljšanje le-tega. 

1. Učenje je dejavnost, ki jo izvaja učenec. Učitelj ne more učencu vliti znanja, ampak ga 

mora učenec sam usvojiti in graditi nove strukture znanja. 

2. Optimalno učenje upošteva že pridobljeno znanje. Nove informacije lahko učitelj 

osmisli le na način, da jih povezuje z že znanim. 

3. Učenje terja integracijo struktur znanja. Pomembno je, da učence naučimo smiselno 

povezovati znanja z različnih področij. Nesmiselno je predmete strogo ločevati. 
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4. Optimalno učenje uravnotežuje usvajanje konceptov, veščin in metakognitivnih 

kompetenc. Učitelj mora učencem pomagati pri prepoznavanju in povezovanju 

konceptov in postopkov. Učenec se mora zavedati, kako usvaja in pridobiva znanje. 

Metakognicija mu pri tem pomaga, da aktivno nadzoruje, ocenjuje in izboljšuje 

pridobivanje znanja. 

5. Optimalno učenje gradi kompleksne strukture znanja tako, da hierarhično organizira 

koščke znanja. Hierarhija znanja je odvisna od interesov, vseeno pa obstaja neka 

osnovna in splošna hierarhija (npr. ne moremo brati, če ne poznamo črk). 

6. Optimalno učenje lahko izkorišča strukture zunanjega sveta za organiziranje znanja v 

umu. Učitelji lahko pripravijo dobro organizirana učna okolja. To pomeni, da vsebino 

smiselno časovno umestijo, jo opremijo s primernimi oblikami in metodami dela in z 

ustreznim didaktičnim materialom. 

7. Učenje je slabše zaradi omejenih zmožnosti posameznika za procesiranje informacij. 

Človeški spoznavni procesi zajemajo delovni spomin in dolgoročni spomin. V 

dolgoročni spomin se preko delovnega spomina shranijo samo pomembnejše, 

pogostejše in smiselne informacije. Zato je pomembno, da učitelj nove informacije 

osmisli in jih povezuje s predznanjem. 

8. Učenje je posledica dinamičnega prepletanja čustev, motivacije in spoznavanja. 

Motivacija in čustva so pomemben vidik mišljenja in učenja. Prepletajo se s 

pridobivanjem znanja in lahko krepijo ali slabijo drug drugega (motivacija/čustva 

znanje ali znanje motivacijo/čustva). 

9. Optimalno učenje gradi transferne strukture znanja. Poleg usvojenega znanja so za 

reševanje življenjskih problemov pomembne tudi kompetence, ki zahtevajo od 

učencev dolgoročno usvajanje. 

10. Učenje terja čas in napor, tako od učenca kot tudi od učitelja (prav tam). 

2.1.2 KONSTRUKTIVISTIČNI MODEL POUKA 

Med temelje sodobnega pouka lahko glede na prebrano literaturo umestimo konstruktivistični 

model pouka, ki se povezuje z našim osrednjim modelom pouka, torej problemskim poukom. 

Začetke konstruktivizma na področju vzgoje in izobraževanja je postavil Piaget s svojo teorijo 

spoznavnega razvoja, ki je rezultat procesa aktivne konstrukcije znanja. Ta učencu omogoča, 

da razvija lastne potenciale v skladu z lastnimi zmožnostmi. Učenec konstruira svoje znanje 

sam, na podlagi lastnih izkušenj, ki so del okolja. Učitelj je tisti, ki samo koordinira izvedbo, 

poudarek pa je na izkustvenem učenju otrok (Krapše, 1999). M. Valenčič Zuljan (2002) v 

svojem članku opiše razliko med tradicionalnim modelom učenja in transmisijskim modelom 

pouka ter kognitivno-konstruktivističnim modelom učenja in pouka. Pri kognitivno-

-konstruktivističnem modelu učenja in pouka je v ospredju učenec in njegova aktivna vloga 

skozi vse etape učnega procesa. Pomembna je kvaliteta znanja in ne samo kvantiteta. Učitelj 

učence spodbuja, da že pred obravnavo snovi postavijo svoja vprašanja, dvome in opredelijo 

ideje, stališča, poglede in predpostavke. Znanje je treba črpati iz različnih alternativnih virov 

in aktualnih življenjskih problemov (Yager, 1991, v Valenčič Zuljan, 2002, str. 10). Pri 

tradicionalnem modelu učenja in transmisijskem modelu pouka je v ospredju učitelj in 

njegova aktivna vloga, učenec pa je »pasiven sprejemnik prenesenega« znanja. Tudi pri 

kognitivno-konstruktivističnem modelu je pomembna aktivna vloga učitelja, ki mora ustrezno 

organizirati pouk in spodbujati sodelovanje vseh učencev (Valenčič Zuljan, 2002). 

Konstruktivisti opisujejo svet kot izkušnjo, znanje o njem pa si posameznik ustvari sam. 

Konstruktivistično učenje pomeni učenje s procesom reševanja problemov, za katerega sta 

ključna dva elementa: ustvarjanje ali oblikovanje pojmovanj in preverjanje njihove 

veljavnosti. Pri takšnem učenju učenci uporabljajo svoja predhodna pojmovanja (subjektivne 
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teorije, različne vrste informacij in zbrani podatki). Učitelji morajo pri tem ustvariti pogoje, v 

katerih pride do učenja, učenci pa morajo biti aktivni in znanje sami zgraditi (Plut-Pregelj, 

2004). Izpostavili smo konstruktivistični model učenja in pouka, ki se povezuje s 

problemskim poukom, saj so problemske metode in naloge temelj konstruktivističnega 

modela učenja in pouka. 

2.2 PROBLEMSKI POUK KOT ODGOVOR NA CILJE 

SODOBNEGA POUKA 

Sodobni pouk v središče postavlja učenca, njegove izkušnje in samostojno iskanje novih 

spoznanj. Učenje je tako notranje razmišljujoče in delujoče. Učenec mora biti pri pouku 

miselno in ustvarjalno aktiven. Problemski pouk je odgovor, kako doseči cilje sodobnega 

pouka (Brcko, 1999). Problemi obstajajo, odkar obstaja človeštvo, le da smo v sodobni družbi 

postali preveč »leni«, da bi jih reševali. Zato je smiselno, da probleme rešujemo tudi v šoli in 

tako učence naučimo, da jih prepoznajo in rešijo (Barrett, 2006). Problemski pouk lahko 

pomaga naučiti vse potrebne veščine, pomembne za vseživljenjsko učenje in kritično 

vključenost v družbo, ki sta ključna za uspešno delovanje v sodobnih družbah (Duch, B. J., 

Allen, D. E., White, H. B., 1997). Tak pouk je nujnost sodobne šole in ga je v primerjavi s 

tradicionalnim poukom premalo. Učitelji lahko problematizirajo celotne učne teme, 

največkrat pa je problemsko zasnovan samo posamezni del učne ure (Strmčnik, 2010). 

Problemski pouk je didaktični pristop, pri katerem učenci dosežejo kompleksne cilje. Tak 

pouk je kakovosten. Učitelj mora uporabiti svojo strokovno avtonomijo in v pouk vključiti 

reševanje življenjskih problemov (Bela knjiga, 2011, str. 30). 

Različni avtorji različno opredelijo problemski pouk, vendar so si opredelitve med seboj 

podobne. M. Brcko (1999, str. 72) pravi, da »problemski pouk predstavlja najvišjo obliko 

poučevanja in učenja. Svoje ontološko ozadje ima v tem, da je živa in neživa stvarnost v sebi 

nasprotujoča, protislovna, dialektična, hierarhična in kot taka problemska.« Za reševanje 

problemov je bistvenega pomena razvoj znanstvenega mišljenja in kritičnega odnosa do 

stvarnosti (prav tam). B. Marentič Požarnik (2000, str. 78) reševanje problemov opredeli kot 

»samostojno kombiniranje dveh ali več že naučenih zakonitosti (pravil, principov) v princip 

višjega reda. Odkrita rešitev problema se potem posploši na celo kategorijo podobnih 

problemov. Problem se pojavi, ko ima človek potrebo doseči določen cilj, a ne ve takoj, kako 

bi ga dosegel.« (prav tam). Strmčnik (2007) piše, da je problemsko usmerjen pouk to, da 

učenci rešujejo načrtno pripravljene in izbrane probleme, ki so povezani z njihovo realnostjo. 

Osrednjo vlogo imata učenčeva samostojna ustvarjalnost in zavestna učna odgovornost. 

Problemski pouk motivira in aktivira mišljenje učencev, poglobi razumevanje pojmovnih 

konstrukcij in povezav, poveča zapomnitev in uporabo znanja ter uravnava odnose med 

reproduktivno in ustvarjalno učno dejavnostjo učencev (prav tam). Problemsko orientiran 

pouk je vodeno učenje, kjer učitelj načrtno vključuje v pouk problemske situacije. V središče 

so postavljeni učenci in njihove individualne posebnosti. Do novih spoznanj učenci prihajajo 

z iskanjem, zamišljanjem, argumentiranjem, preverjanjem, apliciranjem in zavzemanjem 

stališč. Pomembna je učenčeva lastna aktivnost in samostojnost pri reševanju problemov 

(Strmčnik, 2010). Problemska učna inovacija je katerakoli problemska situacija, ki je učenci 

ne znajo rešiti na prvi pogled niti ne vidijo postopka reševanja, če se v to ne poglobijo. 

Problemsko učenje zahteva sistematičnost, načrtnost in originalnost, ki temeljijo na 

povezovanju in posploševanju predznanja na višjih miselnih ravneh (Strmčnik, 2010). 
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2.2.1 ZNAČILNOSTI PROBLEMSKEGA POUKA 

V tem poglavju bomo na kratko opisali naslednje značilnosti problemskega pouka: kategorije, 

prednosti, omejitve, modele in strategije reševanja, temeljne sestavine, pogoje in sodejavnike 

reševanja problemov. Poznavanje teh značilnosti nam pomaga oblikovati lastno predstavo in 

opredelitev problemskega pouka. 

2.2.1.1 KATEGORIJE PROBLEMSKEGA POUKA 

Kategorije problemskega pouka so problemska situacija, iz katere se razvije problem in nato 

didaktična problemska naloga. V nadaljevanju so predstavljene vse tri kategorije in razlika 

med problemom in problemsko nalogo. 

 PROBLEMSKA SITUACIJA 

Problemska situacija je podlaga za didaktične problemske naloge. Obstaja sama zase, 

neodvisno od tega, ali se bo kdo z njo ukvarjal. Zanjo je značilna objektivnost, protislovnost, 

nasprotnost in zapletenost. Problemska situacija mora spodbuditi ustvarjalno razmišljanje, da 

jo učenci prepoznajo in se je zavedajo (Strmčnik, 2010). 

 PROBLEM 

Problemska situacija, ki je objektivna, postane problem takrat, ko se reševalec z njo 

identificira in se odloči, da jo bo rešil. Problem je v nasprotju s problemsko situacijo 

subjektiven. Ni vsak problem, ki ga določi učitelj, tudi problem za vse učence. Emocionalna 

pogojenost problema od posameznika zahteva vznemirjenost, notranjo napetost, konfliktnost 

in željo po iskanju rešitve, ki je navidezno nemogoča. Racionalna stran problema zahteva 

določeno predznanje, sposobnosti in izkušnje (Strmčnik, 2010). 

 DIDAKTIČNA PROBLEMSKA NALOGA 

Didaktična problemska naloga je didaktična operacionalizacija problemske situacije in 

problema. Opraviti jo mora učenec sam, največkrat mu pri tem pomaga učitelj. Problem je 

treba didaktično ustrezno opremiti z navodili, razčlenitvijo, spodbudami, sugestijami, 

analogijami, vprašanji in viri (Strmčnik, 2010). Pri poučevanju in učenju je pomembno, da je 

predstavitev učne snovi za učence osmišljena, saj je tako pomnjenje večje. Zato so dobro 

oblikovane problemske naloge tiste, ki izhajajo iz vsakdanjih izkušenj učenca. Ob tem učenci 

spoznajo, da so snovi, zakonitosti, formule, pravila, ki se jih naučijo v šoli, uporabni tudi v 

realnem življenju (Žakelj, 2005). Na tem mestu omenimo tudi, da se v današnjem času 

poudarja pomen praktičnih nalog in praktičnega učenja, ki ga poimenujemo »avtentično 

učenje«. Gre za učenje, v katerega so vključene realistične problemske situacije (raziskovalne, 

poklicne, življenjske). To daje učenju smiselnost. Avtentične naloge dajejo učencem smisel, 

saj so povezane z življenjem in so učencem blizu. Od njih zahtevajo, da gredo skozi vse faze 

reševanja problemov (zaznavanje in definiranje, iskanje in preizkušanje rešitev, interpretiranje 

in vrednotenje, posredovanje ugotovitev in zaključkov). Učenci rešujejo realne problemske 

izzive in imajo ob tem možnost dostopa do virov iz resničnega in vsakdanjega sveta (Rutar 

Ilc, 2003, str. 120). 
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 RAZMERJE MED NALOGO IN PROBLEMOM 

Med nalogami in problemi obstajajo določene povezave. Reševanje nalog je preprostejše in 

od učencev zahteva ponavljanje že naučenih postopkov reševanja. Problem nastane takrat, 

kadar naloga zahteva izvirno rešitev in drugačen, neznan postopek. Reševanje problemov je 

zato kompleksnejše kot reševanje nalog, saj učenci iščejo nove miselne poti in rešitev ni vidna 

na prvi pogled. Razmerje med nalogo in problemom je odvisno od posameznika. Za nekoga je 

lahko preprosta naloga že problem, ker ne vidi rešitve, za nekoga drugega je zahteven 

problem samo naloga, ker že pozna model reševanja iz preteklosti. Sposobnost, znanje in 

izkušnje posameznika so tisti dejavniki, ki ločijo nalogo od problema (Majda Cencič in Mira 

Cencič, 2002). 

2.2.1.2 PREDNOSTI PROBLEMSKEGA POUKA 

Metoda reševanja problemov je združljiva z vsemi drugimi učnimi metodami (pogovorom, 

razlago, kazanjem, laboratorijskim delom idr.). Pomembna je njena vzgojna in izobraževalna 

vrednost. Učenci si z metodo reševanja problemov razvijajo divergentno in konvergentno 

mišljenje, ustvarjalnost in različne modele reševanja, ki jih lahko uporabijo v novih podobnih 

situacijah (Mira Cencič, 1991). »Metoda reševanje problemov razvija naslednje lastnosti: 

motiviranost, radovednost, ambicioznost, samozaupanje, pozitivno samopodobo, 

ustvarjalnost, dojemljivost za nasvete, reševanje konfliktnih situacij, odpornost v frustraciji, 

natančnost, preudarnost, doslednost, težnjo po spopadanju z neznanim, odpor do 

avtomatizmov in fiksacij« (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002, str. 100). Reševanje 

problemov daje učencem trajnejše in uporabnejše znanje, veča notranjo motivacijo za učenje 

ter razvija samostojnost in kritičnost. Učenci se srečajo z različnimi metodami reševanja, ki 

jih lahko uporabijo v novih problemskih situacijah v vsakdanjem življenju (Majda Cencič in 

Mira Cencič, 2002). Reševanje problemov učence zavestno notranje motivira in učno aktivira. 

Učenci praktične izkušnje in predznanje povezujejo z učnimi problemi. Pomembna je 

individualizacija, ki učencem omogoča samostojno in aktivno reševanje problemov 

(Strmčnik, 2010). Problemski pouk sproža kognitivne procese, ki razvijajo zahtevnejše 

spoznavne zmožnosti. Spreminjajo se tudi osebnostne lastnosti: samopodoba, težnja po 

spopadanju z neznanim, odpor do avtomatizmov in fiksacij, vztrajanje, samozaupanje, 

vedoželjnost, preudarnost, doslednost, sprejemljivost, konstruktivni dvom in sprotno 

premagovanje težav (Strmčnik, 2007). Murray, Olivier in Human (1998) so na podlagi 

raziskav ugotovili, da ima problemski pouk nekaj prednosti pred tradicionalnim poukom. 

Spremljali so skupino učencev, ki so se učili tudi s problemskim poukom, in skupino, ki je 

imela zgolj tradicionalni pouk. Primerjali so njihove teste. Učenci, ki so se učili s 

problemskim poukom, so bili na testih uspešnejši. Imeli so boljše rezultate kot testna skupina. 

Več učencev je bilo uspešnih in naprednejši so bili v načinu razmišljanja kot učenci iz testne 

skupine. 

2.2.1.3 OMEJITVE PROBLEMSKEGA POUKA 

Učenci z metodo reševanja problemov znanje pridobijo počasi. Pridobljeno znanje ni vedno 

sistematično. Zaradi različnih potrebnih sposobnosti za reševanje problemov je ta metoda 

manj primerna za manj uspešne učence. Učitelj ima zahtevno nalogo priprave in izvedbe. 

Težave nastanejo tudi pri uporabi nekaterih pripomočkov, ki niso dostopni vsem učiteljem in 

učencem (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). Učitelj mora ozavestiti, kaj želi od učencev in 

na kakšen način bo to dosegel. Že med samim izobraževanjem učiteljev bi se le-ti morali 

srečati z različnimi oblikami pouka, med drugim tudi s problemskim. To je osnova, da bodo 

znali problemsko učenje razvijati tudi pri učencih (Marentič Požarnik, 1987). Za uspešno 
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izvajanje problemskega pouka je pomembna temeljita priprava. Učni načrti morajo biti 

ustrezno oblikovani, predvsem cilji, ki morajo imeti ustrezno ravnovesje med deklarativnim in 

proceduralnim znanjem. Učitelji morajo biti kompetentni za pripravo in izvajanje 

problemskega pouka. Pripravljeni morajo biti na tveganje, da učenci morda ne bodo dosegli 

predvidene rešitve. Pouk bi moral biti fleksibilen, da bi bila mogoča medpredmetna povezava. 

Tudi učitelji bi morali med predmetnimi področji razviti sodelovanje in pokazati 

pripravljenost za timsko delo. Za to je seveda potreben čas in ustrezna didaktična sredstva 

(Kramar, 2009). 

»Glavni vzroki za slabo zastopanost problemskega pouka so po mnenju učiteljev pomanjkanje 

časa, preobsežni učni načrti, preveliki razredi, pomanjkanje pripomočkov – problemski pouk 

zahteva veliko časa in sredstev za njegovo pripravo in izvedbo« (Majda Cencič in Mira 

Cencič, 2002, str. 105). Eden od ciljev pouka je tudi naučiti učence misliti in razvijati njihove 

sposobnosti, zato bi bilo nujno, da se učenci srečajo z reševanjem problemov. Učitelji morajo 

zagotoviti učno okolje, v katerem bodo učenci miselno aktivni ob reševanju problemov 

(Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). Obstajajo različna mnenja strokovnjakov (Bruner in 

Ausubel v Marentič Požarnik, 2000) o tem, koliko in na kakšen način naj se vključuje 

problemski pouk v poučevanje. Bruner je za uspešen pouk predpostavljal učenje v obliki 

samostojnega odkrivanja, ker je tako znanje trajnejše in uporabnejše, učenci so bolj 

motivirani, razvijejo se samostojnost, kritičnost in učenje metod reševanja problemov. 

Ausubel se je zavzemal za sistematično poučevanje, ker učenci pridejo hitreje do znanja, 

znanje je bolj sistematično, način je primeren tudi za manj uspešne učence, za učitelja je manj 

zahtevno in potrebnih je manj pripomočkov. Glede na argumente je smiselno, da v pouk 

vnašamo oboje v enaki meri: tako sistematično podajanje znanja kot tudi vodeno odkrivanje 

znanja (Marentič Požarnik, 2000, str. 83). Učitelji navajajo tako objektivne kot tudi 

subjektivne dejavnike. Med objektivne štejejo premalo časa, preobsežne učne načrte, številčne 

oddelke, premalo pripomočkov in opreme. Med subjektivne pripisujejo nepripravljenost za 

tako delo in premalo sistematično znanje (Marentič Požarnik, 2000, str. 86). 

2.2.1.4 MODELI IN STRATEGIJE REŠEVANJA PROBLEMOV 

V nadaljevanju bomo predstavili modele in strategije reševanja problemov različnih avtorjev. 

Najbolj znan model je Deweyjeva makroartikulacija reševanja problemov (v Strmčnik, 2010). 

 DEWEYJEVA MAKROARTIKULACIJA REŠEVANJA PROBLEMOV 

Strmčnik (2010) je povzel Deweyjevo artikulacijo reševanja problemov. Poudarja, da stopenj 

ni mogoče razumeti izolirano, ampak da se dopolnjujejo in povezujejo. Tudi dosledno 

upoštevanje modela je nemogoče in nesmiselno. Vedno se je treba prilagajati problemski 

situaciji in individualnim značilnostim učencev. Učitelj ne sme pozabiti na predznanje, 

zmožnosti učencev, motiviranost in vedoželjnost učencev. Zaradi teh pogojev reševalni model 

ne more biti statičen in uniformiran. 

1. Evidentiranje problemske situacije 

Ta stopnja je objektivna podlaga za nadaljnji reševalni proces. Na začetku je potrebna stvarna 

ali umišljena problemska situacija, ki jo učenci zaznajo in si jo želijo rešiti. Pomembno je, da 

učitelji pri učencih razvijajo problemsko občutljivost, saj učenci navadno problemov sploh ne 

vidijo. Učitelj mora pri izbiri problemskih situacij upoštevati individualne učne zmožnosti 

učencev. Učencem so bližje tiste problemske situacije, ki jih lahko povežejo s predznanjem, 

izkušnjami in ki jih srečujejo v neposrednem življenjskem okolju. Učence je treba nenehno 

opozarjati, da iščejo problemske situacije in jih zaznavajo v svoji okolici (prav tam). 
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2. Opredelitev in formuliranje problema 

Pri tej stopnji morajo učenci problemsko situacijo spoznati in doživeti, da lahko postane 

problem, ki si ga želijo rešiti. Opredelijo problemsko situacijo, formulirajo problem in 

njegove sestavine, določijo problemska vprašanja in reševalne cilje. Problem mora biti 

formuliran v obliki, da so razvidni nasprotje problema, potrebne problemske spremenljivke in 

struktura problema, ki nakazuje na izbiro metod in postopkov reševanja. Na tej stopnji je 

nujno sodelovanje učencev, ki morajo biti motivirani in pripravljeni na reševanje. Učitelj 

lahko izbira različne motivacijske prijeme, vsekakor pa mora upoštevati individualne 

posebnosti učencev (prav tam). 

3. Načrtovanje reševanja problemov 

Na tej stopnji problem didaktično opremimo in oblikujemo problemsko nalogo. Problem je 

treba vsebinsko razčleniti in predpostaviti metodične pristope ter organizacijske pogoje 

reševanja. Pomembna je jasnost problema in reševalnih ciljev. Temeljna pogoja za reševanje 

sta akcijski načrt in analitična osvetlitev problema. Učenci se morajo s problemom 

identificirati in se aktivno lotiti reševanja. Učenci začnejo reševanje z zbiranjem, urejanjem, 

dopolnjevanjem in povezovanjem podatkov. V fazi zbiranja in urejanja podatkov nastane več 

miselnih poti, več predlogov rešitev in načrtov. Na tem mestu je smiselna uporaba Osbornove 

(v Strmčnik, 2010) tehnike »nevihte možganov«, ki razvija ustvarjalnost in aktivnost učencev. 

Konstruktivno reševanje problemov nujno vsebuje ustvarjalne ideje. Najzahtevnejša na tej 

stopnji je izbira odločitev. Odločitve navadno niso takoj razvidne in so odvisne od analize 

problema, predznanja in izkušenj s podobnimi problemskimi situacijami. Odločitve zajemajo 

oblikovanje reševalnih hipotez, pravil in metodičnih postopkov (prav tam). 

4. Uresničevanje in preverjanje problemskega načrta 

Uresničevanje problemskega načrta ne sme biti mehanično. Učenci se morajo zavedati svojih 

postopkov, ki jih preverjajo s spremembo kakšnega reševalnega pogoja, z dodatno neznanko 

in s sprotnim preverjanjem. Reševanje mora spremljati nenehni konstruktivni dvom. Učitelj 

mora sodelovati z učenci in jih spodbujati, saj so učenci na tej stopnji čustveno najbolj 

motivirani oziroma nemotivirani. To se lahko kaže v obliki delovne (ne)moči, 

(ne)pripravljenosti, (ne)utrujenosti in (ne)ustvarjalnosti (prav tam). 

5. Formulacija in posplošitev rezultatov rešitve problema 

Končna faza je namenjena dopolnitvam, pojasnitvam in izmenjavi izkušenj ter rezultatov. 

Rešitve je treba formulirati in posplošiti. Učenci si pomagajo z raznimi tabelami, shemami, 

diagrami in drugimi ponazoritvami in posplošitvami. Posebno pozornost je treba nameniti 

šibkejšim učencem, ki se navadno izogibajo te stopnje. Učitelj mora učence spodbuditi k 

postavljanju novih vprašanj in novih problemskih situacij (prav tam). 

 MODEL IDEAL 

Znan je Bransfordov (v Marentič Požarnik, 2000) model reševanja problemov, imenovan 

IDEAL, ki poteka po petih korakih: 

‒ Identificiraj problem – v čem je njegovo bistvo. 

‒ Definiraj – podrobneje opredeli, za kakšen tip problema gre. 

‒ Eksploriraj – preizkušaj razne strategije. 

‒ Akcija – delaj, rešuj, spremljaj učinke. 

‒ Look – poglej, ali te je pripeljalo do rešitve ali moraš spremeniti strategijo 

(Marentič Požarnik, 2000). 
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 ŠEST ETAP REŠEVANJA PROBLEMOV 

Majda Cencič in Mira Cencič (2002) izpostavita šest etap reševanja problemov: izhodišče, 

vpeljava, reševanje, oblikovanje in posplošitev rezultatov, vrednotenje in transfer. 

1. Izhodišče 

Izhodišče je občutenje problema, ki v učencih sproži radovednost in miselno aktivnost. 

Učenci so postavljeni pred situacijo, za katero ne vidijo takojšnje rešitve, hkrati pa imajo željo 

po iskanju le-te. Učiteljeva naloga je, da učencem predstavi problem besedno in tudi 

konkretno v naravni situaciji ali s pomočjo didaktičnih ponazoril (prav tam). 

2. Vpeljava 

Učitelj obudi predznanje, spomni na potrebna dejstva, podatke, postopke in metode. Učenci 

dobijo navodila in smernice za iskanje informacij in reševanje problema. Oblikujejo načrt, ki 

zajema zbiranje, urejanje in obdelavo podatkov. Navodila morajo spodbujati samostojno 

iskanje rešitev (prav tam). 

3. Reševanje 

Reševanje lahko poteka individualno, v dvojicah ali skupinsko, nikakor pa ne frontalno, saj se 

učenci razlikujejo po sposobnostih in tempu reševanja. Reševanje lahko poteka teoretično 

(miselno), konkretno (s primeri), nazorno (s ponazorili) ali praktično (z delovanjem). Med 

samim reševanjem je potrebno sprotno preverjanje in odpravljanje napak. Učitelj mora učence 

stalno spremljati in po potrebi usmerjati (prav tam). 

4. Oblikovanje in posplošitev rezultatov 

Posamezniki ali skupine poročajo o rešitvah problema. Učitelj vodi diskusijo, kjer sledijo 

pojasnjevanje, razlaga in jasno oblikovanje rešitev ter ustrezna posplošitev. Rešitev problema 

naj učence spodbuja k iskanju novih vprašanj in problemov (prav tam). 

5. Vrednotenje 

Učitelj presodi, katere rešitve so pravilne, katere nepopolne ali napačne. Učenci nato rešitve 

dopolnijo. Učenci si medsebojno pomagajo in se učijo drug od drugega (prav tam). 

6. Transfer 

Učenci s pomočjo učitelja prenesejo rešitve na nove primere in na druga področja. 

Ponavljanje ni potrebno, saj je znanje pridobljeno po metodi reševanja problemov in je 

odporno proti pozabljanju. Smiselno je, da učenci rešujejo podobne probleme in ne istih 

(Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). 

 GEŠTALTISTI IN NJIHOVE FAZE REŠEVANJA PROBLEMOV 

Geštaltisti izpostavljajo naslednje faze reševanja problemov: 

1. preparacija (ali pripravljalna faza, v kateri gre za spoznavanje problema in 

opredelitev); 

2. inkubacija (ali faza navideznega mirovanja, ko razmišljanje poteka v podzavesti); 

3. iluminacija (ali razsvetlitev, rečemo tudi »aha efekt«, ko se rešitev nenadoma 

pojavi); 

4. verifikacija (ali preverjanje ustreznosti rešitve) (Marentič Požarnik, 2000, str. 79). 
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 KRAMARJEV POTEK PROCESA PROBLEMSKEGA POUKA 

Kramar (2009) je potek procesa problemskega pouka opisal v sedmih korakih. 

1. Ustvarjanje razmer za zaznavanje problema. Pri tem je pomembno, da učenci čim 

bolj zaznavajo problemske razmere in iz njih izluščijo konkretne probleme. 

2. Opredelitev in omejitev problema. Namen faze je, da učenci dojamejo, kaj je 

problem, saj ga bodo lahko le tako rešili. 

3. Razmišljanje o rešitvah in oblikovanje hipotez. Učenci ob tem ugotovijo, kakšno 

znanje imajo, kaj še potrebujejo. 

4. Razčlenitev problema na manjše in oblikovanje nalog, oblikovanje načinov dela. 

5. Reševanje delnih problemov, preverjanje delnih rezultatov, preverjanje hipotez. 

6. Oblikovanje posplošene rešitve, ki bo temeljila na sintezi rešitev delnih 

problemov. 

7. Implementacija in uporaba rešitev na novih primerih in v novih razmerah (Kramar, 

2009). 

2.2.1.5 TEMELJNE SESTAVINE PROBLEMSKEGA POUKA, POGOJI IN 

SODEJAVNIKI REŠEVANJA PROBLEMOV 

Temelj problemskega pouka predstavljajo »naloge vzgojno-izobraževalnega procesa: (1) 

razumevanje temeljnih informacij o razvoju narave, družbe in človeka, (2) razvijanje 

spoznavnih in drugih duševnih sposobnosti ter spretnosti, zlasti mišljenja na višji ravni, (3) 

razvijanje zmožnosti in lastnosti ustvarjalnega delovanja in ravnanja, povezanih z vedno 

novimi lastnimi izkušnjami, (4) vzgojno-socializacijsko oblikovanje mlade osebnosti« 

(Strmčnik, 1992, str. 6). Temeljne sestavine problemskega pouka so znanje, izkušnje, 

mišljenje, motivacija, problemskoreševalne sposobnosti in sposobnosti mišljenja. Problemski 

pouk je pogojen z določenim predmetnim in vsebinskim deklarativnim znanjem. Problem 

mora biti sam po sebi motivacija za učence. Učencem problemske učne zmožnosti niso dane 

same po sebi, treba jih je sistematično razvijati (Strmčnik, 2007). 

Učenci se lahko s problemom čustveno in razumsko identificirajo, če so izpolnjeni nekateri 

pogoji: situacija mora biti za učence zares problemska, prilagojena mora biti učnim 

zmožnostim posameznika (individualizirana) in za učence smiselna, povezana z njihovim 

vsakdanom. Ko so izpolnjeni ti pogoji, pri učencih dosežemo notranjo napetost med 

neznanim, problemskim in njegovo težnjo po iskanju rešitev, odgovorov (Brcko, 1999, str. 

72). Majda Cencič in Mira Cencič (2002) navajata dejavnike, ki pospešujejo ali zavirajo 

uspešnost reševanja problemov. Pogoji so odvisni od učitelja in od učencev. Učiteljeva 

pripravljenost za izvajanje problemskega pouka je prvi pogoj za uspešnost reševanja 

problemov. Učitelj mora biti iznajdljiv, demokratično naravnan, poiskati mora primerne 

problemske situacije, oblikovati probleme, motivirati učence in učinkovito voditi reševanje. 

Pomembno je učiteljevo načrtno usposabljanje in trajno poglabljanje znanja (Majda Cencič in 

Mira Cencič, 2002). 

Temeljni pogoji reševanja problemov pri učencih so videnje problema, motivacija, čustva, 

radovednost, učni stil, znanje, izkušnje in sposobnost reševanja (Mira Cencič, 1991; Marentič 

Požarnik, 2000; Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). Učenci ne prepoznajo problema, če je 

prezahteven, ker imajo premalo znanja za identifikacijo in reševanje. Problem tudi ni 

problem, če je za učence premalo zahteven, ker je nezanimiv in rešljiv brez miselnega napora 

(Strmčnik, 2007). Za učitelja to pomeni, da mora učence, njihovo predznanje in učne 

sposobnosti dobro poznati, da lahko oblikuje ustrezne probleme. Uspešno reševanje 

problemov temelji na posamezniku (sposobnosti, strategije reševanja, spoznavni stili, 
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predznanje, motiviranost) in na situaciji (jasnost problema, pomoč od zunaj). Osnovni pogoj 

za uspešno reševanje problemov je določena stopnja razvitosti splošnih sposobnosti ali 

inteligentnosti. Ena od opredelitev inteligentnosti pravi, da je to zmožnost za reševanje 

problemov (Marentič Požarnik, 2000, str. 81). De Bono (2015) pravi, da za razmišljanje ni 

dovolj samo inteligenca. »Veliko visoko inteligentnih ljudi je slabih razmišljevalcev« (De 

Bono, 2015, str. 109). Konstruktivno razmišljanje je veščina, ki se je moramo naučiti (prav 

tam). Strmčnik (2011) navaja, da so za uspešno reševanje problemov potrebne splošnejše in 

specifične reševalne sposobnosti in spretnosti. Splošne so: obča inteligenca, fleksibilnost, 

kritičnost mišljenja, ustvarjalnost, sposobnost načrtovanja in organiziranja problemskega 

učenja, samostojna raba učnih virov in pripomočkov, zmožnost samokontrole, konstruktivna 

in kreativna samopodoba učenca. Specifične sposobnosti in spretnosti izhajajo iz splošnih, le 

da so bolj prilagojene konkretnim vsebinam in predmetom (Strmčnik, 2011). V nadaljevanju 

bomo predstavili nekatere pogoje za reševanje, kot so: problemsko mišljenje, razvijanje 

problemskih učnih zmožnosti, videnje problema, motivacija in radovednost, učni stil, 

posameznikovo znanje, pojmovanja in izkušnje, sposobnost reševanja problemov, postopnost 

in sistematičnost, individualizacija, medpredmetno povezovanje in vprašanja pri 

problemskem pouku. 

 PROBLEMSKO MIŠLJENJE 

Prevladujeta dve vrsti mišljenja, ki se pri reševanju problemov prepletata: konvergentno in 

divergentno mišljenje. »Konvergentno mišljenje razumemo kot urejeni miselni tok k 

določenemu cilju, ki poteka običajno po zakonih formalne logike. Konvergentno mišljenje 

vodi do tipičnih, pričakovanih rešitev, ima značilnost vertikalnega mišljenja, ko napreduje od 

ene logične predpostavke do druge. Razvija se postopoma po korakih, zmote so redke, ker je 

močna zavestna kontrola. /…/ Divergentno mišljenje je miselno razhajanje od običajnih poti 

in ciljev. Pomeni prožnost iskanja novega, kar je značilno za ustvarjalnost, iskanje izvirnih 

rešitev in ustvarjanje novih idej. Daje različne odgovore in rešitve.« (Majda Cencič in Mira 

Cencič, 2002, str. 87 in 88). Reševanje problemov je način mišljenja, pri katerem gre 

predvsem za odkrivanje novega. Učenci na podlagi predznanja in izkušenj rešujejo probleme 

in odkrivajo novo znanje, zveze in odnose med že poznanim in novim. Ustvarjalno mišljenje 

je temeljna funkcija reševanja problemov (Strmčnik, 2010). Bransford in Stein (1993) pravita, 

da ljudje enačijo sposobnost reševanja problemov z inteligenco. Če so prejeli slabe ali 

povprečne rezultate na testu inteligentnosti, menijo, da so slabi ali povprečni reševalci 

problemov. Raziskave so pokazale, da je treba razširiti tradicionalne predstave o naravi 

inteligence. Sposobnost reševanja problemov je odvisna od strokovnega znanja v disciplini in 

seveda od narave problema. Dober kirurg je na primer odličen pri svojem delu v operacijski 

sobi in kljub visoki inteligenci ne zna rešiti vodovodnega problema v kopalnici. Problemi so 

lahko že znani, lahko pa so povsem novi. Ali je problem rutinski ali ne, je odvisno od 

posameznika, če je kdaj že bil v podobni problemski situaciji. Na splošno velja, da je veliko 

lažje reševati probleme, ki so rutinski, kot pa nove probleme. Bransford in Stein (1993) 

definirata problem kot razliko med začetnim stanjem in ciljem, ki ni viden na prvi pogled in je 

za reševalca negotov. 

 RAZVIJANJE PROBLEMSKIH UČNIH ZMOŽNOSTI 

Pri učencih je treba načrtno spodbujati občutljivost za probleme, postavljanje vprašanj in 

razvijanje radovednosti. Sodobni problem je šibka problemska občutljivost učencev. Učencem 

je pri tradicionalnem pouku pogosto vse podano brez razmišljanja o določenih problemih in 

njihovem ozadju. Dodatna vprašanja so največkrat preslišana. Problemska občutljivost je 

izjemno pomembna za trajno motivacijo pri učenju (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). 
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Jauševec (1994, str. 21) navaja nekaj splošnih napotkov, kako naj učitelj učence uči misliti: 

učenci morajo imeti pred reševanjem problema izoblikovano celotno sliko problema brez 

posebnih podrobnosti, pri reševanju naj probleme poenostavijo, pri razmišljanju pa morajo 

biti fleksibilni, o določenih stvareh morajo dvomiti, da jih lahko zavrnejo in oblikujejo 

inovacije (prav tam). Pri problemskem pouku je nujno, da učenci uporabljajo zahtevnejše 

formativne miselne procese in predznanje. V enem problemu je povezanih več učnih 

predmetov. Učenci morajo tako sistematično, načrtno in čim bolj samostojno reševati 

problem. Pri samem problemskem pouku ni toliko pomembna rešitev nekega problema, pač 

pa ustrezno reševanje, razumevanje, prepoznavanje izvora in ozadja, identifikacija, 

predstavitev in kritična ocena problema (Strmčnik, 2007). 

 VIDENJE PROBLEMA 

Kot smo že večkrat poudarili, morajo učenci problem zaznati in začutiti, zato morajo biti 

problemi konkretni, življenjski in primerni razvojni stopnji. Učitelj naj upošteva učne 

značilnosti starostne stopnje in individualne posebnosti učencev. Reševanje problemov mora 

slediti lastni spoznavni strukturi posameznika, njegovemu tempu, pomembno je njegovo 

znanje in izkušnje. Poljubna naloga je lahko namreč za nekatere problem, za nekatere 

nerešljiv problem, za nekatere pa sploh ni problem (Mira Cencič, 1991). 

 MOTIVACIJA IN RADOVEDNOST 

Motivacija je pomembna za uspešno učenje. Ni dovolj le to, da se znamo učiti, ampak 

moramo znati tudi svojo energijo usmerjati v učenje in zastavljene cilje. Kakovost doseženih 

rezultatov je odvisna tudi od motivacije (Marentič Požarnik, 2000). Pri reševanju problemov 

mora biti motivacija še posebej izrazita, zato da učenci vložijo v reševanje ves trud in 

uporabijo vse svoje sposobnosti. Notranja motivacija izhaja iz pogojev radovednosti, 

zanimanja, kompetentnosti in veselja za aktivno reševanje. Več motivacije potrebujejo manj 

uspešni učenci in učenci s šibkimi učnimi interesi. Motivacijo krepi vzajemno delovanje, saj 

učenci želijo med seboj sodelovati in dosegati skupne cilje. Učitelj naj dopušča sodelovanje in 

posvetovanje med učenci tudi pri individualnem reševanju problemov (Mira Cencič, 1991). 

Problemi v učencih sprožijo radovednost, čustven nemir in željo po aktivnem razmišljanju in 

iskanju rešitve. To deluje motivacijsko, daje učencem zadoščenje pri premagovanju ovir in 

uči ustreznega reagiranja tudi ob neugodnih situacijah v vsakdanjem življenju. Na reševanje 

problemov pozitivno vplivajo napetost, vztrajnost, radovednost, miselna prožnost in 

samozavest. Negativni čustveni dejavniki, kot so strah, plašnost in stres, znižujejo uspešnost 

reševanja problemov (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). Radovednost je želja po 

odkrivanju nečesa novega in se tesno povezuje z motivacijo. Učitelj jo mora znati umetno 

izzvati, saj učni program sam po sebi ne vzbuja radovednosti pri učencih (Mira Cencič, 1991). 

 UČNI STIL 

Tudi učni stil učenca odloča o uspešnosti reševanja. Učenci z impulzivnim stilom poiščejo 

eno rešitev in so z njo zadovoljni, tudi če ni pravilna. Tisti z refleksivnim stilom poiščejo več 

rešitev in premislijo o tem, katera je prava. Ugoden stil za reševanje problemov je tolerantnost 

do negotovosti, to pomeni, da posameznik pusti odprto polje iskanja, kljub temu da se podatki 

ne dajo jasno uvrstiti (Marentič Požarnik, 2000). Zato je pomembno, da pri spodbujanju 

učenja pri problemskem pouku učitelj pozna učni stil učenca. 
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 POSAMEZNIKOVO ZNANJE, POJMOVANJA IN IZKUŠNJE 

Učenčevo predznanje je ključnega pomena pri problemskem pouku. Za uspešno reševanje 

problemov je pomembno specifično znanje posameznega področja problema. Učenec mora 

poznati določene pojme, zakonitosti in zveze med njimi. Za določen problem mora poiskati 

ustrezno deklarativno, procesno in posplošeno znanje (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). 

Pomembno je poznavanje strategij reševanja problemov. 

Izkušnje lahko pozitivno ali negativno vplivajo na reševanje problemov. Negativno vplivajo 

zlasti takrat, ko učenec rutinsko in avtomatsko uporablja pretekle izkušnje za reševanje novih 

problemov. Ob tem se lahko pojavijo fiksacije in miselna togost. To vodi v ustaljeno ravnanje, 

premajhno fleksibilnost in zavira iskanje novih poti in rešitev (Majda Cencič in Mira Cencič, 

2002). 

 SPOSOBNOST REŠEVANJA PROBLEMOV 

Pomembno vlogo pri reševanju problemov imajo posebnosti učencev. Osnovni pogoj za 

uspešno reševanje je stopnja razvitosti splošnih sposobnosti učenca. Ob tem so pomembne 

tudi specifične umske sposobnosti in osnovne spretnosti branja z razumevanjem, računanje in 

iskanje informacij (Marentič Požarnik, 2000). 

 POSTOPNOST IN SISTEMATIČNOST 

Pri uvajanju učencev v samostojno reševanje problemov je pomembno, da učitelj upošteva 

didaktična načela postopnosti, sistematičnosti in skrbnega načrtovanja. Načelo postopnosti se 

upošteva po pravilih od lažjega k težjemu, od enostavnega k sestavljenemu, od konkretnega k 

abstraktnemu in od bližnjega k daljnemu. Pri tem je treba upoštevati razvojno stopnjo 

mišljenja pri posameznih učencih. Navadno imamo v problemskih situacijah nekaj podatkov 

in iščemo tiste, ki manjkajo za razrešitev problema. Načelo postopnosti se pri problemskih 

nalogah upošteva glede na razmerje med podatki, ki jih imamo, in podatki, ki jih iščemo. 

Problemske naloge si postopno sledijo v naslednjem vrstnem redu: problemske naloge, ki 

vključujejo vse potrebne podatke; problemske naloge, ki imajo preveč podatkov in je treba 

določene izločiti; problemske naloge, kjer so podatki nepopolni in jih je treba poiskati; 

problemske naloge, kjer so podatki nepotrebni in manjkajoči; problemske naloge, ki so 

kompleksne, sestavljene in jih moramo razčleniti (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). 

Problemski pouk je treba uvajati postopno, ker je izjemno zahteven tako za učitelje kot za 

učence, zato bi bila nenadna vpeljava nesmiselna in nekoristna (Strmčnik, 2007). 

 INDIVIDUALIZACIJA 

Učenec je odločilni in osrednji dejavnik učnega procesa, ki so mu namenjeni vsi ostali. Bistvo 

učencev je, da se učijo, razvijajo in pridobivajo nova spoznanja, vrednote in izkušnje za delo 

in življenje (Blažič idr., 2003). Zato je individualizacija bistvena značilnost problemskega 

pouka, saj so individualne razlike med posamezniki pri takem načinu dela najizrazitejše. 

Posamezniki morajo probleme reševati po lastni spoznavni poti in osebnem tempu (Majda 

Cencič in Mira Cencič, 2002). 

Za uspešno reševanje problemov je v prvi vrsti odgovoren posameznik, njegove sposobnosti, 

strategije, predznanje, motiviranost idr. in v povezavi s tem tudi situacija, jasnost problema in 

pomoč od zunaj. Uspešnega reševanja problemov ni brez: 
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1. določene stopnje razvitosti splošnih sposobnosti ali inteligentnosti, pri tem so 

pomembne specifične umske sposobnosti (besedne, številske, prostorske …); 

2. osnovnih spretnosti, kot so branje, računanje in iskanje informacij; 

3. ustreznega spoznavnega stila posameznika, ki rešuje problem, saj obstaja razlika med 

impulzivnim in refleksivnim (premišljenim) ter med intuitivnim in analitičnim stilom; 

4. čustveno-osebnostnih in motivacijskih značilnosti posameznika (Marentič Požarnik, 

2000, str. 81). 

Kompetentnost je zmožnost uspešnega delovanja v okolju. Naloge morajo presegati trenutno 

zmožnost učencev za reševanje problemov. To je za učitelja težko, ker so učenci različni 

glede na učne zmožnosti in sposobnosti. Problem približamo učenčevi razvojni stopnji in 

individualnim posebnostim s predstavitvijo problema in s prilagajanjem postopka reševanja, 

ki se lahko izvaja na več načinov: ponazarjanje in praktično ravnanje, razčlenjevanje na učne 

korake in didaktično reduciranje problema (Mira Cencič, 1991). Strmčnik (2010) navaja tri 

pogoje, ki vplivajo na uspešnost reševanja problemov: problemska situacija mora biti za 

učenca zares problemska, težavnostno mora biti prilagojena učenčevim učnim zmožnostim, 

torej individualizirana, in za učenca smiselna. 

 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Dejstvo je, da reševanje kateregakoli naravnega ali življenjskega problema zahteva 

medpredmetno povezovanje. To od učitelja zahteva čas in usposobljenost za timsko 

sodelovanje in načrtovanje pedagoškega procesa (Marentič Požarnik, 2000, str. 87). Učna 

vsebina je zgrajena na več ravneh. Posamezni deli so vsebinsko logično zaokroženi, 

povezujejo se po temah in poglavjih v učni predmet kot celoto in na koncu se poveže več 

predmetov med sabo (Strmčnik, 2009). 

 VPRAŠANJA PRI PROBLEMSKEM POUKU 

Vprašanja učencev pri pouku so nujna, zlasti pri kognitivno-konstruktivističnem modelu 

pouka. Pri tem modelu pouka niso pomembni samo odgovori na vprašanja, ampak so 

bistvenega pomena nova vprašanja in dileme, ki jih učenci srečujejo med učenjem. Učitelj 

mora v učencih vzbuditi zavest, da vprašanja ne pomenijo neznanja v slabem smislu, ampak 

predstavljajo njihovo razmišljanje in interese, ki si jih še želijo raziskati. Tako so vprašanja 

pomemben kazalnik kakovosti pouka, zato je smiselno načrtno spodbujanje in usposabljanje 

učencev za postavljanje vprašanj (Valenčič Zuljan, 2003). Vprašanja učencev in učiteljev so 

pri problemskem pouku nujna. Za problemski pouk so najbolj zanimiva strukturna in 

epistemična vprašanja, za katere je značilna višja kognitivna kompleksnost. Strukturna 

vprašanja vključujejo različne logične komponente znanja, spoznavne strukture in pojmovne 

mreže. Epistemična ali metodološka vprašanja so tista, ki razkrivajo poti spoznavanja. 

Posebna oblika strukturnih in epistemičnih vprašanj so problemska vprašanja. Pri 

problemskem pouku je pomembna svoboda spraševanja. Ločimo zaprta oziroma vodena in 

prosta vprašanja. Prosta vprašanja so primernejša za odprti pouk, kot je recimo problemski 

pouk, saj spodbujajo večjo aktivnost učencev, ki lahko pogosteje postavljajo originalnejša in 

zahtevnejša vprašanja (Strmčnik, 2011). 

Vprašanja učencev bi morala biti pogostejša, saj dajejo učiteljem mnoge informacije. Učenci 

namreč skozi vprašanja izražajo svoje dvome, vedoželjnost, zanimanje, zbranost, 

razumevanje, subjektivne poglede, stališča, pričakovanja in čustva. Učenčeva vprašanja in 

pogostost spraševanja sta pogojena z učnimi sposobnostmi. Učitelji in avtorji učbenikov bi 

morali v učencih vzbuditi postavljanje poglobljenih adekvatnih vprašanj. Učence je treba 
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spodbujati, da sprašujejo, in jim dajati povratno informacijo o kvaliteti njihovih vprašanj 

(Strmčnik, 2011). 

Vprašanja učiteljev so večnamenska. Pri problemskem pouku so smiselna predvsem 

provokativna, kontradiktorna, konstrukcijska, futuristična, vzročno-posledična in instrukcijska 

vprašanja. Učence naj bi usmerjala v odkrivajoče in problemsko-ustvarjalno razmišljanje. 

Učitelj naj bi manj spraševal in več spodbujal in izzival učence, da oni sprašujejo. Učiteljeva 

vprašanja so za učence vzorčna, zato morajo biti nekatera vnaprej pripravljena, strukturirana 

in sestavljena na višji kognitivni ravni (Strmčnik, 2011). 

2.2.2 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA PROBLEMSKEGA POUKA 

Pri načrtovanju učne vsebine je pomembna didaktična artikulacija. Zlasti pri problemsko 

zasnovani učni vsebini je pomembna skrbno premišljena artikulacija le-te. Če problemsko 

učno vsebino učitelj obravnava preveč površinsko in rešuje problemske situacije brez 

sodelovanja učencev, potem učenci, zlasti to velja za šibkejše, ne bodo zaznali problemskosti 

in ne bodo razumeli učne vsebine. Po drugi strani pa lahko pride do težje razumljivosti, 

vendar ne zaradi teže problema, ampak zaradi pomanjkljive artikulacije, neindividualizirane 

obravnave in podobno. Problemska učna vsebina mora biti kompleksna, dinamična, vsebovati 

mora nepopolne informacije in treba jo je spoznati in ovrednotiti z več različnih perspektiv 

(Strmčnik, 2009). Načrtovanje in izvedba problemskega pouka nista preprosta, saj zahtevata 

veliko znanja o značilnostih uspešnih strategij in visoko usposobljene učitelje, ki jih izvajajo. 

Da bi bila izvedba uspešna, mora učitelj pripraviti natančno učno pripravo z jasno 

opredeljenimi učnimi cilji, načrtovanimi podpornimi strukturami, nenehnim vrednotenjem in 

bogatimi viri informacij. Zelo pomembno je tudi načrtovanje vrednotenja, saj le tako v 

polnosti realiziramo prednosti raziskovalnega pristopa in upravičimo njegovo vključevanje v 

sodobni pouk (Barron, B. in Darling-Hammond, L., 2013). Barron in Darling-Hammond 

(2013, str. 197) navajata temeljna načela uspešnega načrtovanja: 

‒ dobra zasnova z dobro opredeljenimi učnimi cilji, ki usmerjajo naravo dejavnosti; 

‒ kakovostna in bogata izbira virov za učitelje in učence; 

‒ oblikovanje struktur sodelovanja in razrednih pravil, ki spodbujajo odgovornost, 

uporabo podatkov in sodelovalen odnos; 

‒ dobro načrtovano formativno in sumativno preverjanje in zagotavljanje priložnosti za 

popravljanje (prav tam). 

Učitelji morajo skrbno načrtovati problemski pouk, saj gre za zahtevno metodo, pri kateri ni 

nujno, da vedno pridemo do želenih rezultatov. Pomembno je, da so učitelji naklonjeni 

takemu načinu dela, da se zavedajo njegovih prednosti, kot tudi omejitev. Učence je treba 

postopno uvajati v tak način dela, jih ozaveščati o pomenu takega dela, jih vpeljevati v iskanje 

zanesljivih virov informacij v knjižnici ali na internetu, jih učiti sistematičnega opazovanja in 

kritičnega vrednotenja. Učitelj mora nadzorovati, usmerjati in spodbujati učence pri 

reševanju, vendar jim ne sme dajati preveč namigov ali celo rešitev. Pri taki obliki dela mora 

učitelj »tolerirati tudi tišino«, ki pomeni, da učenci razmišljajo in iščejo ideje (Barrett, 2006). 

Učitelji morajo pouk prilagoditi različnim učencem, da se ti naučijo kritično razmišljati o 

svetu in realnem življenju. Učenci se morajo pri pouku naučiti poiskati zanesljive vire 

informacij, sodelovati in komunicirati v skupini in kritično razmišljati. Vse te veščine razvija 

problemski pouk. Učitelj se mora zavedati, da lahko pri reševanju problemov vedno pride do 

novih, morda tudi zanj neznanih problemov, zato je problemski pouk vsestransko učenje – 

tako učencev kot učiteljev. Pred načrtovanjem mora učitelj presoditi učenčevo predznanje in 

zmožnosti reševanja problemov, da prilagodi problemske cilje. Problem mora biti za učence 

zanimiv in realen, tako da obstaja možnost dejanske realizacije rešitve. Dobri problemi od 
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učencev zahtevajo, da jih lahko realizirajo in se tako čutijo pomembne pri iskanju idej in 

rešitev. Učitelj učencem predstavi problem, ki ga rešujejo samostojno ali v skupini, kjer iščejo 

informacije in jih povezujejo s predznanjem, da pridejo do rešitev. Delo po skupinah mora biti 

dogovorjeno in opremljeno s pravili, katera učenci podpišejo in tako sprejmejo odgovornost. 

Vsak učenec mora imeti točno določeno funkcijo, zato da so vsi učenci miselno aktivni. 

Vloge v skupini se morajo menjati. Učitelj vmesno preverja stanje v posamezni skupini, 

vendar se ne sme preveč vpletati in komunicirati, da učencem ne servira rešitev. Med samim 

reševanjem morajo skupine večkrat med sabo primerjati ideje in delne rešitve, ki so jih našle, 

ker se na podlagi tega lahko rodijo nove ideje in morda novi zanimivi problemi (Duch, B. J., 

Allen, D. E., White, H. B., 1997). 

Izbira učne teme za problematiziranje mora biti načrtna in smiselna. Problem je treba postaviti 

tako, da učence motivira za razmišljanje in miselno aktivira že na začetku učne ure. Problem 

mora biti primerne težavnostne stopnje, vendar ne sme biti rešljiv brez miselnih in aktivnih 

naporov. Problemi se morajo navezovati na predznanje in izkušnje učencev. Pri učencih je 

treba razvijati kritičen in ustvarjalen pristop. Pomembno je, da odkrijejo bistvene zveze in 

odnose med pojavi oziroma dejstvi, o katerih se problemsko učijo. Učenec mora uporabljati 

različne tehnike učenja in samostojnega dela. Vsak mora imeti možnost predstaviti svoje 

ideje, dejstva in sklepanja, do katerih je prišel. Organizacija učne ure mora biti po korakih, 

sicer ne moremo govoriti o problemskem pouku. Učencem moramo dati možnost, da sami 

prepoznajo, poiščejo ali zastavijo problem (Tomić, 2003, str. 145 in 146). 

Strmčnik (2010) navaja določene pogoje, ki vplivajo na uspešnost problemskega pouka. V 

prvi vrsti je nujno, da je učitelj usposobljen za izvedbo tovrstnega pouka. Pri načrtovanju 

mora biti natančen in strokoven. Izbirati mora smiselne učne vsebine, ki so primerne za 

problemsko obravnavo. Učence mora postopoma in sistematično učiti, kako se rešujejo 

problemi. Potrebno je spodbujanje in motiviranje učencev. Učitelj mora skrbno načrtovati 

individualizacijo in časovni okvir, ker nekateri problemi zahtevajo več časa in postopnosti. 

Problem nastane, ko posameznik ne najde sredstev, da bi spremenil neustrezno stanje, v 

katerem se je znašel. Iz tega izhajajo tri sestavine, ki določajo probleme: nezaželeno začetno 

stanje, zaželeno končno stanje in ovira, ki preprečuje prehod začetnega stanja v želeno končno 

stanje (Jaušovec, 1994, str. 18). Učence je treba navajati, da sami zastavljajo probleme, da so 

zanje občutljivi, da razvijajo radovednost in da se ne zadovoljijo z gotovimi rešitvami. Zlasti 

na začetku je treba učencem pomagati pri klasifikaciji problemov, zato je pomembno, da se 

srečujejo z raznovrstnimi problemi (Marentič Požarnik, 2000, str. 86). Številne raziskave in 

organizacije poudarjajo, da je znanje in učenje treba podpreti z veščinami raziskovanja, 

uporabe, produkcije in reševanja problemov. Učenci naj raziskujejo resnične življenjske 

situacije in probleme. B. Barron in L. Darling-Hammond (2013) na podlagi raziskav opišeta 

»na raziskovanju temelječe« pristope, ki vključujejo projektno učenje, učenje skozi načrt in 

problemsko učenje. Problemsko učenje je lahko zasnovano kot posebne vrste projekti, pri 

katerih učenci opredeljujejo probleme in iščejo različne strategije reševanja. Ustrezni 

problemi so tisti, ki so povezani z izkušnjami učencev, ki učence spodbujajo k argumentiranju 

in dajejo priložnosti povratne informacije ter povezovanje v koncepte (prav tam). Učenci 

imajo aktivno vlogo pri konstrukciji znanja, učitelj pa ima glavno vlogo pri vizualizaciji 

razmišljanja, usmerjanju skupinskih procesov in pri postavljanju vprašanj. Sočasno poteka 

tudi tradicionalno poučevanje, ki je časovno podrejeno reševanju problemov (prav tam). 

Pri načrtovanju pouka si lahko pomagamo z Bloomovo taksonomijo ciljev (v Rutar Ilc, 2003, 

str. 19), kjer pride reševanje problemov do izraza na stopnji uporabe naučenega in 

pridobljenega znanja. 
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Bloomova taksonomija: 

1. poznavanje (prepoznava ali obnova nekih vsebin); 

2. razumevanje (dojemanje bistva sporočil); 

3. uporaba (aplikacija naučenega v konkretnih problemskih situacijah); 

4. analiza (razstavljanje sporočil na različne sestavine in ugotavljanje razmerij med 

njimi); 

5. sinteza (samostojno povezovanje idej na nov način in odkrivanje ter oblikovanje 

novih, lastnih); 

6. evalvacija oziroma vrednotenje (presoja ali ocena različnih idej, izdelkov in drugih 

intelektualnih produktov v skladu z različnimi kriteriji) (Rutar Ilc, 2003, str. 19). 

Večinoma se problemski pouk izvede v dvojicah ali skupinah. Sodelovalno skupinsko delo 

ima tako prednosti kot slabosti. Pomembno je to, da se učitelj zaveda zapletenosti in 

kompleksnosti takega načina dela. Priprava na tak pouk mora biti podrobna. Za kakovost 

takega načina dela sta ključnega pomena učna diferenciacija in individualizacija (Barron, B. 

in Darling-Hammond, L., 2013). 

Učna vsebina mora biti oblikovana tako, da pri učencih razvija sposobnosti in spretnosti 

praktičnega ravnanja, na njem temelječe operacije in oblikovanje pojmov. Ti cilji so 

uresničljivi predvsem s problemsko preoblikovano učno vsebino. S problematiziranjem 

dvignemo učne vsebine na višjo učno raven. Učenci so aktivnejši, razvijajo kritično mišljenje 

in problemski odnos do stvarnosti. Za problemski pouk ne obstajajo posebne metode, razen 

metoda reševanja problemov, vsako učno metodo pa je možno problematizirati in opremiti s 

problemskimi učnimi pristopi (Strmčnik, 2010). Zato Strmčnik (2001) razlikuje med 

problemskim poukom kot načelom, ki mora prežemati vsakodnevni pouk, in metodo 

reševanja problemov. 

Učenje temelji na problemski situaciji, ki izzove miselne procese pri učencih, tako da z lastno 

miselno aktivnostjo po lastni spoznavni strukturi in tempu pridejo do rešitev problema in 

posledično do novega znanja. Problem je vprašanje, ki je za učence novo in ga zato ne morejo 

rešiti zgolj na osnovi spomina, osebnih izkušenj, znanja, temveč z miselnimi procesi (Mira 

Cencič, 1991). Za metodo reševanja problemov so značilni samostojna in ustvarjalna 

aktivnost učencev ter zahtevnejši problemsko reševalni procesi. Metoda zajema višje miselne 

procese, razvitejše raziskovalne sposobnosti, izkušnje in ustvarjalnost, večje in globlje 

izobraževalne učinke ter izrazitejše vzgojne in intelektualne kvalitete. To je možno zaradi 

vključevanja vseh treh didaktičnih faz učenja: »načrtovanje in izvajanje učne dejavnosti, 

razvijanje miselnih operacij ter oblikovanje novih pojmov, in sicer predvsem s samostojnim 

odkrivajočim učenjem učencev« (Strmčnik, 1992, str. 30 in 31). Reševanje problemov je 

temeljna metoda spoznavnega učenja. Njeno bistvo je navajanje učencev, da dojamejo 

sporočilo problema, ga sami razčlenijo na elemente in najdejo rešitev. Izhodišče je lahko 

dejanska ali izmišljena problemska situacija. Ta situacija je predstavljena s problemskim 

vprašanjem ali problemsko nalogo. Problemi v učencih sprožijo radovednost in aktivno 

mišljenje, s katerim po spoznavni poti iščejo rešitve teh problemov. Spodbujeno je tako 

konvergentno kot divergentno mišljenje. Učenci razvijajo spoznavno strukturo, spoznajo in 

iščejo postopke in modele reševanja. Znanje, pridobljeno z metodo reševanja problemov, je 

uporabno, prenosljivo na nove situacije, trajnejše, aktualno in življenjsko (Majda Cencič in 

Mira Cencič, 2002). Metoda reševanja problemov je združljiva z drugimi metodami in je zato 

širše uporabna. Načelo problemskosti pouka združuje različne metode in oblike dela, ki se 

med seboj povezujejo, dopolnjujejo in omejujejo (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). 
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2.2.2.1 VREDNOTENJE PROBLEMSKEGA POUKA 

B. Barron in L. Darling-Hammond (2013, str. 185) navajata, da je za oblikovanje 

problemskega pouka pomembna učiteljeva sposobnost vrednotenja znanja, ki vpliva na to, kaj 

in kako učinkovito učitelj poučuje in kakšna bo raven kognitivne zahtevnosti dela. Za učence 

je smiselno občasno avtentično vrednotenje v obliki razstav, portfolia ali projekta, ki učencem 

dajejo povratno informacijo o tem, kako se učijo in kako bi se lahko bolje izkazali. 

Vrednotenje izvedbe poteka tako, da so učenci postavljeni v situacije, v katerih morajo svoje 

odgovore izgrajevati in tako dokazovati svojo zmožnost uporabe znanja. Značilnosti 

vrednotenja izvedbe so naslednje: longitudinalnost (vrednotenje učenja skozi daljše časovno 

obdobje), avtentičnost (vrednotenje znanja in veščin, ki so potrebni za uspeh zunaj šole), 

odprtost (temelji na opisnih kriterijih in standardih znanja), generativnost (vrednotenje 

produkcije znanja in njegove uporabe za reševanje problemov), procesno vrednotenje (od 

učencev zahteva, da izvedejo vse korake v procesu priprave izdelka ali predstavitve), na 

učence usmerjeno vrednotenje (vključuje učence v pripravo kriterijev vrednotenja, v 

vzajemno vrstniško vrednotenje in v samovrednotenje). Učitelji morajo tako za učence 

vnaprej pripraviti kriterije in smernice glede kakovosti dela in interakcij. Če vrednotenje 

izvajamo večkrat, ga utemeljimo in osmislimo, potem učenci prevzamejo vrednotenje nase in 

s tem dosežemo najpomembnejši cilj, da učenci razvijajo zmožnost vrednotenja lastnega dela 

glede na standarde. V sodobni družbi je to pomembna kompetenca, ki se pojavi v mnogih 

okoljih in na številnih delovnih mestih (Barron, B. in Darling-Hammond, L., 2013, str. 185). 

2.3 REŠEVANJE PROBLEMOV PRI PREDMETU DRUŽBA V 

4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Reševanje problemov se najpogosteje pojavlja pri matematiki, naravoslovju in jezikoslovju. 

Problemi se povezujejo z načelom življenjskosti in povezovanja teorije s prakso ter trajnosti 

znanja. V sodobni didaktiki so prizadevanja usmerjena v razširitev reševanja problemov tudi v 

družboslovje in na druga področja ter njegovo uporabo ne le kot metode utrjevanja, temveč 

tudi kot metode pridobivanja novega znanja (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). 

V današnji šoli naj bi bil problemski pouk temeljna zahteva, problemsko zasnovana učna 

vsebina pa temelj takega pouka. Problemskost pouka naj bi postala del vseh učnih predmetov 

in celotnega učnega načrta (Strmčnik, 2009). 

 SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

»Družba je predmet, v katerega so vključeni cilji s področja geografije, sociologije, 

zgodovine, etnologije, psihologije, ekonomije, politike, etike, estetike, ekologije idr. Pri tem 

gre za spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, kulturnega, naravnega), in sicer v vseh 

njegovih sestavinah ter interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami.« (Učni načrt 

Družba, 2011). Učitelji pri predmetu družba ustvarjajo učno okolje, v katerem učenci 

pridobijo znanja za življenje v socialnem, naravnem in kulturnem okolju. Poudarek je na 

odkrivanju razmerja med posameznikom, družbo in okoljem, zato je učenje pri družbi celovit 

proces, ki zajema predznanje, pridobivanje in osmišljanje novega znanja ter uporabo le-tega v 

vsakdanjih situacijah (Budnar, Hus, Umek, Zabukovec, Ivanuš-Grmek, 2006). 

»Pri predmetu družba učenci razvijajo: 

‒ razumevanje o svojem družbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru, 

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vlasta+Hus%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maja+Umek%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marjeta+Zabukovec%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Milena+Ivanu%C5%A1-Grmek%22
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‒ zavedanje o interakciji, soodvisnosti kulturnih, družbenih, naravnih procesov in 

pojavov ter pomembnost trajnostnega razvoja, 

‒ družbene, komunikacijske in raziskovalne spretnosti in sposobnosti, ki jim ob znanjih 

omogočajo uspešno ravnanje v okolju, 

‒ stališča in vrednote v okviru okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter vzgoje 

za demokracijo in človekove pravice, 

‒ spoznavne, emocionalne, socialne sposobnosti ter spretnosti (logično in kritično 

mišljenje, ustvarjalnost, učinkovite strategije za reševanje vprašanj itd.) in strategije 

vseživljenjskega učenja (socialne in državljanske kompetence, sporazumevanje v 

maternem jeziku, samoiniciativnost in podjetnost, digitalna pismenost, učenje učenja, 

kulturna zavest in izražanje ipd.)« (Učni načrt Družba, 2011). 

 PROBLEMSKI POUK PRI PREDMETU DRUŽBA 

Priporočila v učnem načrtu za družbo (2011) učiteljem priporočajo, da namenijo posebno 

pozornost »razvijanju racionalnega in kritičnega mišljenja pri učencih, na primer s 

postavljanjem problemskih vprašanj, /…/ reševanjem problemov z analiziranjem podatkov, ki 

podpirajo ali zavračajo posamezne sklepe, z dopuščanjem različnih interpretacij idr.« Učno 

okolje naj učencem omogoča aktivno sodelovanje v učnem procesu. Učenci naj v okviru 

projektnega dela, sodelovalnega in problemskega učenja spoznajo in doživijo naravne in 

kulturne znamenitosti. Z uporabo vseh čutil naj pridobivajo spretnosti iskanja, urejanja in 

predstavitve podatkov. Tovrstno učenje ima prednost pred sistematičnim pomnjenjem (Učni 

načrt Družba, 2011). 

2.3.1 TEHNIKE RAZMIŠLJANJA 

Pri didaktiki družboslovja na študiju razrednega pouka smo si pomagali z različnimi 

tehnikami razmišljanja, kadar smo želeli izpostaviti pomembne vidike nekega problema. 

Edward de Bono (2012) se ukvarja z razmišljanjem, ki je ključno za reševanje problemov in 

problemski pouk. Izpostavili bomo naslednje de Bonove tehnike razmišljanja (De Bono, 2012 

in 2015), ki smo jih med študijem razrednega pouka obravnavali pri didaktiki družboslovja in 

jih povezujemo tudi s problemskim poukom: šest razmišljujočih klobukov, UVD (upoštevajte 

vse dejavnike), AMI (alternative, možnosti, izbire), SDL (stališča drugih ljudi), P&N 

(posledica in nadaljevanje), PNZ (pozitivno, negativno in zanimivo), NCD (nameni, cilji, 

dosežki), PPP (prve pomembne prioritete). UVD, AMI, SDL, P&N, PNZ, NDC in PPP so 

miselna orodja uporabnega miselnega programa CoRT, ki ga je zasnoval Edward de Bono 

(prav tam). 

 ŠEST RAZMIŠLJUJOČIH KLOBUKOV 

Tehnika šestih klobukov je preprosta in praktična tehnika konstruktivnega razmišljanja. 

Različne barve klobukov imajo različne vloge, ki si jih mislec nadene ali sname pri 

razmišljanju o določenem problemu oziroma tematiki. 

‒ Beli klobuk obsega informacije, podatke in dejstva, brez idej in argumentov. 

‒ Rdeči klobuk obsega čustva, občutke in slutnje, brez razlage ali opravičil teh čustev. 

‒ Črni klobuk je klobuk previdnosti in ocenjevanja, kjer predvidimo, zakaj nekaj morda 

ne bo delovalo. 

‒ Rumeni klobuk je klobuk optimizma in pozitivnega mišljenja, zakaj nekaj bo delovalo 

in kakšne so prednosti tega. 
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‒ Zeleni klobuk je ustvarjalni klobuk, ki ponuja nove ideje, alternative, predloge in 

provokacije. 

‒ Modri klobuk je klobuk za nadzor nad postopkom, s katerim opazujemo svoje 

razmišljanje. Z njim določimo, kateri klobuk bomo nosili v naslednjem koraku. 

Uporabljamo ga tudi za povzetek, kam nas je pripeljalo razmišljanje. 

Tehnika je učinkovita zato, ker gre za nekakšno igro vlog, v kateri se posameznik potrudi in 

razmišlja o določeni stvari, tako kot mu narekuje klobuk, ki si ga je nadel. Brez klobuka se ne 

bi trudil razmišljati z drugega vidika. Klobuki služijo kot skrivališče za svoj jaz, ker tako 

razmišljamo zaradi klobuka. Za lažjo uporabo tehnike si naj učitelj vnaprej pripravi program, 

v kakšnem zaporedju bodo učenci uporabljali klobuke (De Bono, 2012 in 2015). 

 UVD (upoštevajte vse dejavnike) 

To je orodje za usmerjanje pozornosti na vse vidike neke situacije. Zasnovano je tako, da 

razširja percepcijo, torej katera dejstva je treba upoštevati v zvezi z neko situacijo. Pri tej 

tehniki si poskušamo ustvariti celotno predstavo o situaciji (De Bono, 2012). 

 AMI (alternative, možnosti, izbire) 

Tudi to je orodje za usmerjanje pozornosti, ki pomaga pri razmišljanju o vzporednih 

možnostih. Včasih tradicija ali tisto, v kar verjamemo, ne deluje in moramo poiskati 

alternativo. Za neko rešitev problema lahko vedno iščemo alternative, ni pa nujno, da jih 

bomo našli. Pogosto mislimo, da počnemo stvari na najboljši možni način, ko pa naredimo 

AMI, ugotovimo, da zmeraj ni tako (De Bono, 2012). 

 SDL (stališča drugih ljudi) 

Pomembno je, da se zavedamo, da lahko drugi ljudje razmišljajo drugače kot mi. Tehnika 

SDL nam pri tem pomaga, da se vprašamo, koga neko razmišljanje ali dejanje zadeva in 

kakšna so stališča oziroma razmišljanja tistih, ki so prizadeti v neki situaciji (De Bono, 2012). 

 P&N (posledica in nadaljevanje) 

Morda je v realnem življenju to orodje najpomembnejše od vseh miselnih orodij. Rezultat 

razmišljanja je lahko dejanje, ki ima posledice v prihodnosti, zato je pomembno, da 

razmislimo o teh posledicah oziroma o nadaljevanju svojega razmišljanja (De Bono, 2012). 

 PNZ (pozitivno, negativno in zanimivo) 

Ta tehnika nam pomaga pri sprejemanju sodb ali odločitev in je orodje za raziskovanje in za 

ocenjevanje. Problemsko situacijo pred sodbo raziščemo s pozitivne, negativne in zanimive 

strani. To predstavlja zelo enostaven, a hkrati popoln raziskovalni pregled (De Bono, 2012). 

 NCD (nameni, cilji, dosežki) 

To je orodje, ki nam pomaga, da v vsakem trenutku vemo, kaj je bistvo in namen 

razmišljanja. Bolj kot s trenutnim stanjem se s to tehniko ukvarjamo s celotnim namenom ali 

ciljem razmišljanja (De Bono, 2012). 
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 PPP (prve pomembne prioritete) 

Ta tehnika izpostavlja prioritete. V problemskih situacijah in pri možnih rešitvah ni vse enako 

pomembno. Prioritete nam pomagajo, da izberemo tisto, kar je za nas pomembnejše, in s tem 

dobimo pot, ki nas vodi do želenega cilja (De Bono, 2012). 

De Bonove tehnike razmišljanja so zelo uporabne pri problemskem pouku, saj zajemajo 

bistvene korake, ki jih moramo upoštevati pri reševanju problemov (pozornost na vse vidike 

situacije, razmišljanje o drugih možnostih, razmišljanja o stališčih drugih ljudi in kakšen vpliv 

imajo naše rešitve na okolico in druge, kakšne bodo posledice in nadaljevanje rešitev našega 

problema, ali so rešitve pozitivne, negativne, zanimive, kakšni so nameni in cilji in kakšne so 

naše prioritete). 

2.3.2 PRIMERI PROBLEMSKO ZASNOVANIH DRUŽBOSLOVNIH 

VSEBIN NA SPLETU 

Na svetovnem spletu smo našli strani, ki so uporabne pri izvajanju problemskega pouka pri 

družbi v 4. razredu osnovne šole. Veliko spletnih strani se navezuje na globalno reševanje 

problemov, katerih rešitve ponujajo boljšo prihodnost. Ozavestiti želijo mlade, da obstajajo 

problemi, s katerimi se lahko spopademo in zanje poiščemo najboljše možne rešitve. Vse te 

spletne strani ponujajo programe za učitelje, kako izvesti tak projekt; reševanja problemov se 

namreč ne da lotiti in rešiti v eni sami šolski uri. Učitelji na teh spletnih straneh pridobijo 

napotke in ideje, kako usmerjati učence. V vseh programih je izpostavljena bogata izkušnja za 

vse vpletene, tako za učitelje kot za učence. 

Na spletni strani http://www.fpspi.org/community-problem-solving/ je predstavljen program 

za učitelje, kako naj z učenci rešujejo trenutne in resnične probleme na lokalni in svetovni 

ravni (kulturni, okoljski, zdravstveni, izobraževalni, družbeni). Nekateri problemi so tako 

široko zastavljeni, da jih učenci rešujejo v projektni skupini skozi celotno šolsko leto. Učitelj 

učencem predstavi problem, oblikuje problemsko nalogo, jih usmeri k iskanju literature in 

gradiva ter jim priskrbi pripomočke, ki jih potrebujejo, da se s problemom zbližajo in 

poistovetijo. Učitelji si pomagajo z zelo podrobnimi usmeritvami, ki jih lahko najdemo na tej 

spletni strani. Pomembno je, da je učitelj pripravljen za takšno delo, da učence ves čas 

usmerja in jih ocenjuje. To so večinoma projekti, ki trajajo daljše časovno obdobje in jih ni 

možno izvesti v eni ali dveh šolskih urah. Navadno se izvajajo kot dodatni pouk oziroma 

obvezne izbirne vsebine. Učenci pridobijo in se naučijo različnih načinov razmišljanja in 

različnih načinov reševanja problemov. Pridobijo orodja, ki jih bodo potrebovali za 

prihodnost: naučijo se razmišljati o problemskih situacijah, kako priti do uporabnih in 

kvalitetnih informacij, kako se situacije ocenjujejo in rešijo. V Združenih državah Amerike 

tovrstno učenje zelo podpirajo na državni ravni. Za učitelje pripravijo veliko podpornega 

gradiva in dodatna izobraževanja. Učitelji lahko svoje skupine prijavijo tudi na tekmovanja in 

pokažejo širši skupnosti, da se učijo razmišljati in so pri tem uspešni. 

Na drugi spletni strani http://www.mnfpsp.org/FILES/2013/FPSPI-Catalyst_for_Talent_ 

Recognition_and_Develpment.pdf je predstavljen program, kako učence učiti, da znajo 

razmišljati, da bodo uspešni v življenju in se bodo znali spoprijeti s trenutnimi problemi. 

Izpostavljajo popolni razvoj kreativnega potenciala vsakega posameznika. Pri vsakem 

posamezniku so poiskali, kaj ga zanima, kje so njegova močna področja, na podlagi tega pa 

izpostavili problem, ki je posamezniku zanimiv in si ga želi rešiti. Ni nujno, da so učenci 

nadarjeni in visoko inteligentni, pomembni so le njihovi interesi, ki dajejo zaradi visoke 

motivacije in zanimanja kakovostno učenje. 

http://www.fpspi.org/community-problem-solving/
http://www.mnfpsp.org/FILES/2013/FPSPI-Catalyst_for_Talent_%20Recognition_and_Develpment.pdf
http://www.mnfpsp.org/FILES/2013/FPSPI-Catalyst_for_Talent_%20Recognition_and_Develpment.pdf
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Uporabna spletna stran za učitelje je tudi Teaching and learning for a sustainable future 

(http://www.unesco.org/education/tlsf/journal/tlsf_journal.html), na kateri so uporabni moduli 

za učenje in poučevanje za samozadostno prihodnost, kot pove že sam naslov. Na strani lahko 

najdemo različne module o globalnih, kulturnih, religijskih, razvojnih, kmetijskih in drugih 

problemih. Za nas je bil zanimiv modul 27, ki se navezuje na probleme v družbi. Modul 

razvija veščine za prepoznavanje in reševanje problemov v družbi. Cilji so, da učenci 

razumejo probleme v družbi, razvijajo sposobnost reševanja problemov, razvijajo 

komunikacijske sposobnosti za delo v skupini in razvijajo sposobnosti raziskovanja. Učenci 

se naučijo iskati informacije in nato kritično analizirati pridobljene podatke. Za tak pouk mora 

biti učitelj sposoben, ustrezno izobražen, zainteresiran in predvsem natančno pripravljen na 

dejavnost. Zelo dobro mora poznati delo po skupinah (delitev vlog, pravila za učence, 

povratne informacije, spremljanje aktivnosti), izbiranje kvalitetnih virov informacij (uporaba 

knjižnice, interneta, obisk organizacij, ustanov, podjetij, posameznikov, anketiranje, 

opazovanje, intervjuvanje) in kritično analizirati podatke (določiti kriterije, iskati alternative, 

odločati o rešitvah, realizacija rešitev in ocena rešitev). 

Na spletu je še veliko podobnih strani, ki učiteljem ponujajo ideje, usmeritve in didaktične 

pripomočke za problemski pristop k obravnavanju določene družboslovne teme. Na vseh 

straneh so oblikovalci programov izpostavili, da je v današnjem času pomembno, da učence 

naučimo tudi misliti in ne, da jih učimo samo golih dejstev. Oblikujejo zanimive in v prakso 

prenosljive projekte, s katerimi učenci in učitelji pridobijo veliko kvalitetnega znanja, 

izkušenj in se naučijo razmišljanja. Pri nas je najbolj izpostavljeno sodelovanje na 

mednarodni raziskavi PISA (http://www.oecd.org/pisa/), kjer se učenci izkažejo z reševanjem 

problemskih nalog s področja naravoslovne, matematične in bralne pismenosti, težje pa je 

zaslediti primere, ki bi izpostavljali reševanje problemov s področja družboslovja. Zato smo 

se v empiričnem delu odločili za načrt in izvedbo problemskega pouka prav pri družboslovju. 

  

http://www.unesco.org/education/tlsf/journal/tlsf_journal.html
http://www.oecd.org/pisa/
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

METODOLOGIJA 

3.1.1 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zmožnost posameznika za prepoznavanje in reševanje problemov je v današnji družbi 

ključnega pomena. Pomembno je, da se reševanja problemov naučimo že v mladosti, tudi v 

šoli. Otroci naj bi imeli čim več izkušenj z različnimi problemskimi situacijami, z različnimi 

pristopi reševanja in tudi z različnimi rešitvami enega problema. 

Problemski pouk se največkrat izvaja pri matematiki, naravoslovju in jeziku (Strmčnik, 2010; 

Majda Cencič in Mira Cencič, 2002), kar dokazuje tudi mednarodna raziskava PISA 

(http://www.oecd.org/pisa/), zato smo se v raziskavi osredotočili na problemski pouk pri 

predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Natančneje smo se opredelili do problemskega 

pouka pri učni vsebini domača pokrajina. Smiselno je namreč, da učencem postavimo 

probleme iz njihovega okolja, ker omogočajo neposredno iskanje rešitev oziroma da učenci 

sami prepoznajo probleme v domači pokrajini in jih poskušajo rešiti. 

V raziskavi nas je zanimalo, kako učitelji opredeljujejo problemski pouk, kako ga načrtujejo 

in izvedejo, kje vidijo prednosti in omejitve, kakšni so odzivi učencev in njihove strategije 

reševanja problemov pri določenih vsebinah in kakšni so načini izvajanja individualizacije pri 

problemskem pouku pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole, natančneje pri vsebini 

domača pokrajina. Zanimalo nas je tudi, kakšne probleme prepoznajo učenci v domači 

pokrajini, kaj bi se radi še naučili o njej in kakšen pouk jim je všeč. Z akcijsko raziskavo smo 

oblikovali učno pripravo na podlagi analiz intervjujev z učitelji in učenci. Z analizo načrta in 

izvedbe učne ure smo oblikovali smernice za izvajanje problemskega pouka pri družbi v 4. 

razredu osnovne šole. Namen magistrskega dela je oblikovati učno uro s problemskim 

pristopom, jo izvesti in analizirati ter oblikovati smernice za izvajanje problemskega pouka 

pri družbi v 4. razredu osnovne šole na podlagi analizirane učne ure, stališč učiteljev 4. 

razreda do problemskega pouka pri predmetu družba in mnenja učencev 4. razreda osnovne 

šole o domači pokrajini in o pouku, ki jim je všeč. 

 CILJI RAZISKAVE 

‒ Opredelitev in pomen problemskega pouka pri učiteljih 4. razreda osnovne šole. 

‒ Načrtovanje in izvedba problemskega pouka pri družbi v 4. razredu osnovne šole. 

‒ Prednosti in omejitve problemskega pouka pri družbi v 4. razredu osnovne šole. 

‒ Upoštevanje individualizacije pri problemskem pouku pri družbi v 4. razredu osnovne 

šole. 

‒ Vsebine in načini izvajanja s problemskim pristopom pri družbi v 4. razredu osnovne 

šole. 

‒ Smernice za učitelje v 4. razredu osnovne šole za izvajanje problemskega pouka pri 

družbi. 

 

 

 



25 

 

 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako učitelji opredeljujejo problemski pouk pri družbi v 4. razredu osnovne šole? 

2. Kako pomembno je po presoji učiteljev vključevanje problemskega pouka pri družbi v 4. 

razredu osnovne šole in pri katerih vsebinah iz učnega načrta družbe ga izvajajo? 

3. Katere prednosti/omejitve problemskega pouka zaznavajo učitelji pri družbi v 4. razredu 

osnovne šole? 

4. Zakaj in na kakšen način se po oceni učiteljev izvaja učna individualizacija pri 

problemskem pouku pri družbi v 4. razredu osnovne šole? 

5. Katere probleme prepoznajo učenci 4. razreda osnovne šole v domači pokrajini? 

6. Kaj vpliva na načrtovanje in izvedbo učne vsebine domača pokrajina s problemskim 

pristopom pri družbi v 4. razredu osnovne šole? Katere smernice lahko učitelji uporabijo 

pri izvedbi problemskega pouka pri družbi v 4. razredu osnovne šole? 

3.1.2 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Izvedli smo akcijsko raziskavo, ki temelji na konkretni učni situaciji. Podatkov zato nismo 

posplošili iz vzorca na osnovno množico. Ugotovitve niso prenosljive po analogiji (Vogrinc, 

Valenčič Zuljan, Krek, 2007). Podatke smo zbrali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja in 

opazovanja izvedene učne ure s problemskim pristopom. Uporabili smo deskriptivno in 

kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvalitativni raziskovalni 

pristop. 

3.1.3 VZOREC 

Uporabili smo neslučajnostni, priložnostni način vzorčenja. Posploševanje na osnovno 

množico ni primerno. V raziskavi je sodelovalo osem učiteljic, ki izvajajo problemski pouk 

pri družbi v 4. razredu osnovne šole iz izbranega kraja, oddelek učencev 4. razreda osnovne 

šole (deset deklic, osem dečkov) pri izvedbi učne ure in sedem učencev iz tega oddelka (štiri 

deklice, trije dečki) pri intervjuju. 

3.1.4 OPIS INSTRUMENTA 

Za namene raziskave smo pripravili polstrukturirani intervju za učitelje in učence. Osebe smo 

intervjuvali individualno. Učitelje smo predhodno obvestili o intervjuju in jih prosili, da si 

pripravijo zapiske oziroma priprave s problemskimi vsebinami in problemskim pristopom. 

Oblikovali smo formular za opazovanje in analizo učne ure. 

3.1.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Izvedli smo akcijsko raziskavo s petimi akcijskimi koraki. Pred akcijsko raziskavo smo na 

šolo poslali dopis, na podlagi katerega smo dobili dovoljenje za izvajanje raziskave 

(Priloga 1). Po dogovoru z ravnateljico smo določili okvirni načrt raziskave. 

1. AKCIJSKI KORAK 

Prvi akcijski korak je bil izpeljan z učitelji in učenci. Pripravili smo vprašanja za intervju, 

posebej za učitelje (Priloga 2) in posebej za učence 4. razreda (Priloga 3) izbrane osnovne 

šole iz Šaleške doline. Od učiteljev smo izvedeli, kako opredeljujejo problemski pouk pri 

družbi, kako pomemben se jim zdi, v kolikšni meri ga izvajajo, kje vidijo njegove prednosti in 

omejitve ter na kakšne načine ga načrtujejo in izvajajo. Za pridobivanje podatkov o stališču 
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učiteljev smo uporabili tehniko intervjuja. Instrument so vprašanja za intervju, ki smo jih 

sestavili sami. Intervju zajema sedem vprašanj odprtega tipa. Vsako vprašanje dopušča 

možnosti podvprašanj. Intervjuvali smo osem učiteljev 4. razredov osnovnih šol iz Šaleške 

doline. Izvedli smo tudi posredno opazovanje, pri katerem smo zbirali informacije o 

vključenosti problemskega pouka v učne načrte in učne priprave določenih učiteljev. 

Pri učencih smo z intervjujem odkrivali, katere probleme in koliko problemov prepoznajo v 

domači pokrajini, kaj bi se radi še naučili o domači pokrajini in kakšen način pouka jim je 

všeč. Teden dni pred izvedbo učne ure smo 18 učencem 4. razreda osnovne šole razdelili liste 

(Priloga 4), na katere so morali zapisati tri probleme, ki jih prepoznajo v domačem kraju. 

Na podlagi rezultatov intervjujev in zapisanih odgovorov smo naredili refleksijo prvega 

akcijskega koraka, ki nam je služila kot podlaga za drugi akcijski korak. 

2. AKCIJSKI KORAK 

Pri drugem akcijskem koraku smo oblikovali učno pripravo (Priloga 5) za vsebino domača 

pokrajina v 4. razredu izbrane osnovne šole v Šaleški dolini. Pozorni smo bili na stališča, 

izkušnje in predloge učiteljev ter na mnenja učencev o domači pokrajini in o pouku. 

3. AKCIJSKI KORAK 

Tretji akcijski korak je bila izvedba učne ure po učni pripravi iz drugega akcijskega koraka. Z 

učiteljem smo se dogovorili za termin izvajanja učne ure s problemskim pristopom. Med učno 

uro smo spremljali učence in opazovali, kakšne strategije reševanja problemov uporabljajo, ali 

dosegajo zastavljene cilje, v kolikšni meri so motivirani in aktivni. Za neposredno opazovanje 

je bil določen zunanji opazovalec, ki je dogajanje spremljal po vnaprej pripravljenem obrazcu 

za opazovanje (Priloga 6). Z akcijskim raziskovanjem smo pridobili podatke za analizo 

načrtovanja in izvedbe problemskega pouka pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu 

osnovne šole. 

4. AKCIJSKI KORAK 

Četrti akcijski korak je bila analiza učne ure, ki smo jo opravili takoj po pouku skupaj z 

zunanjim opazovalcem. Pozorni smo bili na vse dejavnike, ki smo jih upoštevali pri 

načrtovanju. Analizirali smo uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, uspešnost reševanja 

problemov pri učencih in značilnosti problemskega pouka, ki se razlikujejo od značilnosti 

tradicionalnega pouka. Po končani analizi smo izpostavili ugotovitve in ideje za prenos v 

prakso. 

5. AKCIJSKI KORAK 

Ta korak predstavlja sintezo ugotovitev celotne raziskave in je usmerjen v oblikovanje 

smernic za načrtovanje in izvedbo problemsko zasnovanega pouka pri družbi v 4. razredu 

osnovne šole. Smernice so v prakso prenosljive po analogiji in služijo kot ideje za učitelje pri 

načrtovanju takšnega načina dela. 

3.1.6 NAČRT AKCIJSKE RAZISKAVE IN ČASOVNA REALIZACIJA 

V nadaljevanju predstavljamo načrt akcijske raziskave. Vsak akcijski korak je opisan s štirimi 

postavkami: izhodiščni problem in načrtovanje, izvedba in rezultati, raziskovalna vprašanja, 

ki se navezujejo na akcijski korak, in realizacija. 
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3.1.6.1 PRVI AKCIJSKI KORAK – ANALIZA STANJA 

 Izhodiščni problem, načrtovanje 

Intervju za učitelje (Priloga 2) Intervju za učence (Priloga 3) 

1. Ali ste v letošnjem šolskem letu pri 

družbi v 4. razredu izvajali problemski 

pouk? 

‒ Katere vsebine iz učnega načrta 

družbe ste izvajali s problemskim 

pristopom? (Glej tabelo v prilogi 2.) 

‒ Navedite primere, kako ste 

načrtovali in izvedli problemski 

pouk. (Glej tabelo v prilogi 2.) 

‒ Kaj vpliva na načrtovanje in izvedbo 

problemskega pouka? 

2. Kako pomembno se Vam zdi izvajanje 

problemskega pouka pri družbi? Zelo 

pomembno, srednje, ni pomembno? 

Utemeljite. 

3. Kje vidite prednosti/omejitve 

problemskega pouka pri družbi? 

‒ Kaj vpliva na to, da se/se ne odločite 

za problemski pouk pri družbi? 

4. Na kakšen način/po katerih 

stopnjah/korakih izvajate problemski 

pouk? 

‒ Vedno na enak način? Faze/koraki, 

po katerih izvajate problemski 

pouk? 

‒ Celotna učna ura problemsko/samo 

določeni deli učne ure problemsko? 

‒ Problemsko vprašanje postavite 

sami ali ga oblikujejo učenci na 

podlagi vaših usmeritev? 

‒ Ali učencem omogočate, da 

postavljajo vprašanja o določeni 

temi? Odgovorite na vsa njihova 

vprašanja? Imate v spominu kako 

kakovostno učenčevo vprašanje ali 

pobudo? 

5. V kolikšni meri izvajate učno 

individualizacijo pri problemskem pouku 

pri družbi? Skoraj vedno, občasno, 

redkokdaj? Utemeljite. 

‒ Kako načrtujete in izvajate 

individualizacijo pri problemskem 

1. Kaj je zate domača pokrajina? 

‒ Kje s starši nakupujete? Kje živijo 

stari starši in sorodniki? Kam hodiš 

na interesne dejavnosti v 

popoldanskem času? Kam greš v 

prostem času? 

‒ Kdaj si bil nazadnje v drugem kraju? 

V katerem in kaj si tam počel? 

2. Kaj ti je v domačem kraju všeč in kaj bi 

spremenil? 

‒ Če bi lahko živel kjerkoli, kje bi 

živel? Opiši kraj in povej, zakaj bi 

tam živel. 

3. Si mogoče v svojem kraju opazil kakšno 

težavo? Opiši jo. 

‒ O katerih težavah iz domačega kraja 

se pogovarjajo odrasli (starši, 

sorodniki, mediji …)? 

‒ Ali si želiš rešiti težave oziroma 

probleme v domačem kraju in zakaj? 

4. Kakšen pouk ti je všeč? 

‒ V učilnici/na prostem? 

‒ Govori samo učitelj/učenci 

sodelujete (sprašujete in 

odgovarjate)? 

‒ Učitelj zanimivo posreduje učno 

vsebino (rešujemo zanimive naloge, 

veliko razmišljamo …)? 

‒ Delo s sošolci v paru/skupini? 

5. Kako bi ocenil svojo radovednost? 

a) Sem radoveden bolj kot drugi sošolci 

v razredu. 

b) Enako kot drugi. 

c) Manj kot drugi. 

‒ Rad postavljaš vprašanja pri pouku? 

Zakaj? 

‒ Imaš pri pouku vedno možnost 

postaviti svoje vprašanje o nečem? 

Vedno dobiš odgovor? 

‒ Kaj bi ti vprašal neznanca o 

njegovem domačem kraju? 

‒ Kaj se želiš naučiti o svoji domači 
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pouku pri družbi? 

6. (Kaj je problemski pouk?) 

pokrajini? 

 Izvedba in rezultati 

Izvedba intervjuja s posameznimi učitelji in 

kodiranje po kodirnih enotah in kategorijah. 

Izvedba intervjuja s posameznimi učenci in 

kodiranje po kodirnih enotah in kategorijah. 

Priloga 8 Priloga 9 

 Raziskovalna vprašanja (v nadaljevanju RV), ki se navezujejo na prvi akcijski 

korak 

UČITELJI UČENCI 

RV 1: Kako učitelji opredeljujejo 

problemski pouk pri družbi v 4. razredu 

osnovne šole? (6. vprašanje iz intervjuja: 

Kaj je problemski pouk?) 

RV 2: Kako pomembno je po presoji 

učiteljev vključevanje problemskega 

pouka pri družbi v 4. razredu osnovne 

šole in pri katerih vsebinah iz učnega 

načrta družbe ga izvajajo? (2. vprašanje 

iz intervjuja: Kako pomembno se Vam 

zdi izvajanje problemskega pouka pri 

družbi?) 

RV 3: Katere prednosti/omejitve 

problemskega pouka zaznavajo učitelji 

pri družbi v 4. razredu osnovne šole? (3. 

vprašanje iz intervjuja: Kje vidite 

prednosti/omejitve problemskega pouka 

pri družbi?) 

RV 4: Zakaj in na kakšen način se po oceni 

učiteljev izvaja učna individualizacija pri 

problemskem pouku pri družbi v 4. 

razredu osnovne šole? (5. vprašanje iz 

intervjuja: V kolikšni meri izvajate učno 

individualizacijo pri problemskem pouku 

pri družbi? Kako načrtujete in izvajate 

individualizacijo pri problemskem pouku 

pri družbi?) 

RV 6: Kaj vpliva na načrtovanje in izvedbo 

učne vsebine domača pokrajina s 

problemskim pristopom pri družbi v 4. 

razredu osnovne šole? (1. vprašanje iz 

intervjuja: Kaj vpliva na načrtovanje in 

RV 5: Katere probleme prepoznajo učenci 4. 

razreda osnovne šole v domači pokrajini? 

(3. vprašanje iz intervjuja: Si mogoče v 

svojem kraju opazil kakšno težavo? Opiši 

jo.) 
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izvedbo problemskega pouka?) 

 Realizacija 

Prvi akcijski korak je bil realiziran maja 2016. 

3.1.6.2 DRUGI AKCIJSKI KORAK – UČNA PRIPRAVA 

 Izhodiščni problem, načrtovanje 

Uporabili smo ugotovitve iz prvega akcijskega koraka. Izpostavili smo naslednje dejavnike, ki 

vplivajo na načrtovanje in kasneje na izvedbo problemskega pouka: 

‒ značilnosti razreda in učencev; 

‒ pripravljenost učencev za sodelovanje; 

‒ pripravljenost učitelja za tak način dela; 

‒ učiteljeve ideje; 

‒ sprejemanje novosti za učitelja in učence; 

‒ ustrezno predznanje in učne sposobnosti učencev; 

‒ pomemben je čas za pripravo in izvedbo vseh korakov problemskega pouka; 

‒ primernost vsebine in učnih pripomočkov; 

‒ primerna učna vsebina. 

 Izvedba in rezultati 

Oblikovali smo učno pripravo s problemskim pristopom obravnave učne vsebine (Priloga 5). 

 Raziskovalna vprašanja (v nadaljevanju RV), ki se navezujejo na drugi akcijski 

korak 

RV 3: Katere prednosti/omejitve problemskega pouka zaznavajo učitelji pri družbi v 4. 

razredu osnovne šole? 

RV 5: Katere probleme prepoznajo učenci 4. razreda osnovne šole v domači pokrajini? 

RV 6: Kaj vpliva na načrtovanje učne vsebine domača pokrajina s problemskim pristopom 

pri družbi v 4. razredu osnovne šole? 

 Realizacija 

Drugi akcijski korak je bil realiziran maja 2016. 

3.1.6.3 TRETJI AKCIJSKI KORAK – IZVEDBA UČNE URE 

 Izhodiščni problem, načrtovanje 

Izvedba učne ure s problemskim pristopom po učni pripravi iz drugega akcijskega koraka. 

 



30 

 

 Izvedba in rezultati 

Opazovanje učne ure in določenih učencev po opazovalnem listu (Priloga 6). 

 Raziskovalna vprašanja (v nadaljevanju RV), ki se navezujejo na tretji akcijski 

korak 

RV 6: Kaj vpliva na izvedbo učne vsebine domača pokrajina s problemskim pristopom pri 

družbi v 4. razredu osnovne šole? Katere smernice lahko učitelji uporabijo pri izvedbi 

problemskega pouka pri družbi v 4. razredu osnovne šole? 

 Realizacija 

Tretji akcijski korak je bil realiziran v ponedeljek, 13. 6. 2016, prvo in drugo šolsko uro. 

3.1.6.4 ČETRTI AKCIJSKI KORAK – ANALIZA UČNE URE 

 Izhodiščni problem, načrtovanje 

Analiza učne ure po določenih kriterijih. 

 Izvedba in rezultati 

Kriteriji za analizo: splošni vtis, doseganje ciljev, vsebinska ustreznost, vodenje, navodila, 

individualizacija, radovednost učencev, aktivnost učencev in možne izboljšave (Priloga 7). 

Pomoč pri analizi tudi z izpolnjenim opazovalnim listom (Priloga 6). 

 Raziskovalna vprašanja (v nadaljevanju RV), ki se navezujejo na četrti akcijski 

korak 

RV 3: Katere prednosti/omejitve problemskega pouka zaznavajo učitelji pri družbi v 4. 

razredu osnovne šole? 

RV 4: Zakaj in na kakšen način se po oceni učiteljev izvaja učna individualizacija pri 

problemskem pouku pri družbi v 4. razredu osnovne šole? 

RV 5:  Katere probleme prepoznajo učenci 4. razreda osnovne šole v domači pokrajini? 

 Realizacija 

Četrti akcijski korak je bil realiziran v ponedeljek, 13. 6. 2016, takoj po končani učni uri, 

skupaj z izvajalcem učne ure, zunanjim opazovalcem in mentorico na osnovni šoli. 

3.1.6.5 PETI AKCIJSKI KORAK – SMERNICE 

 Izhodiščni problem, načrtovanje 

Kaj lahko prenesemo v prakso? 
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 Izvedba in rezultati 

Oblikovanje smernic za načrtovanje in izvedbo problemskega pouka pri družbi v 4. razredu 

osnovne šole. 

 Raziskovalna vprašanja (v nadaljevanju RV), ki se navezujejo na peti akcijski 

korak 

RV 6:  Katere smernice lahko učitelji uporabijo pri načrtovanju in izvedbi problemskega 

pouka pri družbi v 4. razredu osnovne šole? 

 Realizacija 

Peti akcijski korak je bil delno realiziran junija 2016. Dokončno smo ga realizirali v aprilu in 

maju 2018. 

3.1.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Uporabili smo odprt način kodiranja rezultatov. Pripravili smo kategorije za kodiranje 

intervjuja (Priloga 8, Priloga 9) in kriterije (Priloga 7) za analizo učne ure s problemskim 

pristopom. Kategorije za kodiranje intervjujev z učitelji so: izvajanje problemskega pouka pri 

družbi, vsebine s problemskim pristopom, načrt in izvedba problemskega pouka, vplivi na 

načrtovanje in izvedbo, pomembnost pri družbi, prednosti/omejitve, vpliv na odločitev za 

izvedbo, načini in faze izvajanja problemskega pouka pri družbi, kdo postavi problemska 

vprašanja, učenčeva vprašanja pri pouku, načini in strategije reševanja problemov pri učencih, 

izvajanje učne individualizacije pri problemskem pouku pri družbi in opredelitev 

problemskega pouka. Kategorije za kodiranje intervjujev z učenci so: opredelitev domače 

pokrajine; kraj za nakupe, življenje sorodnikov, prosti čas, interesne dejavnosti; časovna 

opredelitev in vzrok obiska drugega kraja; stvari, ki so v kraju pozitivne/negativne; vzrok za 

življenje drugje; težave v domačem kraju; odrasli o težavah v domačem kraju; pouk, ki je 

učencem všeč; ocena lastne radovednosti; vprašanja pri pouku in vprašanje za neznanca o 

njegovem kraju. Kriteriji za analizo učne ure so: splošni vtis, cilji, zgradba učne ure, vsebina, 

vodenje, navodila, individualizacija, radovednost in aktivnost učencev. Intervju smo prepisali, 

analizirali in kodirali z induktivnim pristopom. Tudi učno uro smo analizirali in na podlagi 

zbranih podatkov oblikovali ugotovitve in smernice za prenos v prakso. 

3.2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.2.1 UČITELJEVA OPREDELITEV PROBLEMSKEGA POUKA 

Zanimalo nas je, kako učitelji opredeljujejo problemski pouk pri družbi v 4. razredu osnovne 

šole. V nadaljevanju navajamo njihove citate. 

Učiteljica 1  (38 let, 12 let delovne dobe v razredu): Problemski pouk je za učence zanimiv 

pouk, ki pa od učiteljev zahteva veliko časa s temeljito pripravo. 

Učiteljica 2  (27 let, 1 leto delovne dobe v razredu): Problemski pouk je posebna oblika 

pouka, kjer učenci pridobivajo znanje z reševanjem problemov. 

Učiteljica 3  (49 let, 28 let delovne dobe v razredu): Problemski pouk je pouk, ki učencem 

približa dejanske situacije, s katerimi se bodo srečevali celo življenje. 
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Učiteljica 4  (44 let, 20 let delovne dobe v razredu): Problemski pouk je pouk, pri katerem 

učenci razvijajo ustvarjalno mišljenje in sami sebe učijo. 

Učiteljica 5  (32 let, 7 let delovne dobe v razredu): Problemski pouk je učna ura, v katero 

vključimo problemsko vprašanje in morajo učenci sami poiskati oziroma 

oblikovati rešitve in odgovore. 

Učiteljica 6  (37 let, 12 let delovne dobe v razredu): Problemski pouk je učenje, pri katerem 

učenci sami pridejo do nekih spoznanj in jih predstavijo drugim. 

Učiteljica 7  (28 let, 1 leto delovne dobe v razredu): Problemski pouk je način poučevanja ali 

učenja, pri katerem poleg povezovanja odnosov in zvez iščemo drugačne rešitve 

reševanja določenih problemov (npr. Kako zmanjšati porabo vode doma?). 

Učiteljica 8  (53 let, 28 let delovne dobe v razredu): Problemski pouk pomeni, da v pouk 

vnašam problemska vprašanja, situacije in dogodke. 

Iz navedb učiteljic je razvidno, da štiri učiteljice razmišljajo o problemskem pouku kot o 

obliki pouka, pri katerem učenci rešujejo probleme ali odgovarjajo na problemska vprašanja. 

Dve učiteljici sta navedli, da učenci pri problemskem pouku sami poiščejo rešitve oziroma 

spoznanja. Pet učiteljic je navedlo, da je problemski pouk oblika pouka, po ena učiteljica pa 

meni, da je to učna ura, učenje ali način poučevanja. Vse učiteljice so pri opredelitvi 

izpostavile učence, samo ena je omenila učitelja, ki ima s takim načinom pouka več dela, da 

izvede temeljito pripravo. 

Odgovori učiteljic nas niso presenetili, saj tako kot v literaturi ni enotne definicije o tem, kaj 

je problemski pouk, tudi učiteljice niso podale enotne razlage. Tako učiteljice kot 

strokovnjaki s področja didaktike izpostavljajo, da je to posebna oblika pouka, ki od učencev 

in učitelja zahteva več, posledica tega vložka pa je kvalitetnejše znanje. 

3.2.2 POMEMBNOST PROBLEMSKEGA POUKA PO PRESOJI 

UČITELJEV IN VSEBINE, KI JIH IZVAJAJO NA TAK NAČIN 

Želeli smo ugotoviti, kako pomembno je po presoji učiteljev vključevanje problemskega 

pouka pri družbi v 4. razredu osnovne šole in pri katerih vsebinah iz učnega načrta družbe ga 

izvajajo. 

Vseh osem učiteljic je odgovorilo, da je problemski pouk pomemben, tri učiteljice so celo 

poudarile, da je zelo pomemben. Svojo presojo utemeljujejo z naslednjimi trditvami: problemi 

se v družbi pojavljajo vsakodnevno; reševanje problemov je nujno za življenje; učenci 

razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje; razvijajo logiko in se pripravljajo za službe, ki 

zahtevajo vedno več. 

Tri učiteljice izvajajo problemski pouk pri vseh vsebinah iz učnega načrta za 4. razred 

osnovne šole. Po ena učiteljica izvaja problemski pouk pri vsebini otrokove pravice, promet in 

jaz v skupnosti. Dve učiteljici izvajata problemski pouk pri vsebini domača pokrajina in dve 

pri vsebini družina. Vse učiteljice pripravijo učne ure s problemskimi vprašanji, samo ena je 

izpostavila, da za učence pripravi teme za plakate, ki si jih učenci sami izberejo. Vsaka tema 

ima določen osrednji problem, ki ga nato učenci v določenem časovnem obdobju rešijo in 

predstavijo drugim učencem. 

Menimo, da je problemski pouk pomemben del učenja pri družboslovju in da ga lahko 

izvajamo pri vseh vsebinah iz učnega načrta za družbo. Pri tem je pomembno, da se 
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osredotočimo na probleme, ki jih izpostavijo učenci. Če jih večkrat izzovemo in naučimo 

poiskati problemske situacije, smo prepričani, da jih bodo učenci našli pri vseh vsebinah. 

3.2.3 PREDNOSTI IN OMEJITVE, KI JIH ZAZNAJO UČITELJI PRI 

PROBLEMSKEM POUKU 

Ugotavljali smo, katere prednosti/omejitve problemskega pouka zaznavajo učitelji pri družbi 

v 4. razredu osnovne šole. 

Prednosti, ki jih navajajo učitelji 4. razreda osnovne šole, so naslednje: 

‒ učenci se več naučijo (navedba dveh učiteljic); 

‒ učenci so aktivni in samostojno pridobivajo znanje (navedba dveh učiteljic); 

‒ učenci razvijajo lastno mišljenje (navedba dveh učiteljic); 

‒ pridobljeno znanje je trajnejše, kakovostno in uporabno v praksi (navedba dveh 

učiteljic); 

‒ učenci razvijajo logiko (navedba dveh učiteljic); 

‒ učenci se naučijo prepoznati probleme, se z njimi ukvarjati in jih reševati (navedba 

dveh učiteljic); 

‒ učenci spoznajo, da je možno poiskati rešitve, ko nastopi problem (navedba dveh 

učiteljic); 

‒ učenci sodelujejo in se učijo veščin sodelovanja v skupini (navedba dveh učiteljic); 

‒ učenci se učijo poiskati informacije in jih kritično ovrednotiti (navedba ene učiteljice); 

‒ učenci pridobivajo veščine nastopanja pred publiko (navedba ene učiteljice); 

‒ učenci se učijo zagovarjanja lastnih rešitev (navedba ene učiteljice). 

Učitelji ne izpostavljajo prednosti, ki jih s problemskim poukom pridobijo sami. Tudi 

raziskovalci izpostavljajo podobne prednosti problemskega pouka, ki jih lahko povzamemo v 

nekaj ključnih točkah: učenci razvijajo divergentno in konvergentno mišljenje, ustvarjalnost 

in različne modele reševanja, znanje je trajnejše in uporabnejše, večja je notranja motivacija, 

učenci razvijajo samostojnost in kritičnost, so učno in miselno aktivni, povezujejo praktične 

izkušnje z učnimi problemi, razvijajo samopodobo, vztrajnost, samozaupanje, vedoželjnost, 

preudarnost, doslednost, konstruktivni dvom in sprotno premagovanje težav (Mira Cencič, 

1991; Majda Cencič in Mira Cencič, 2002; Strmčnik 1992 in 2007). 

Omejitve, ki jih navajajo učitelji 4. razreda osnovne šole, so: 

‒ pripravljenost in motiviranost učitelja in učencev za problemski pouk (navedba treh 

učiteljic); 

‒ ustrezno predznanje (navedba treh učiteljic); 

‒ preobremenjenost učnega načrta in časovna stiska tako za načrtovanje kot za izvedbo 

(navedba treh učiteljic); 

‒ potrebna je temeljita priprava (navedba dveh učiteljic); 

‒ slaba razpoložljivost učnih pripomočkov (navedba dveh učiteljic); 

‒ premalo nalog v delovnih zvezkih in učbenikih, ki bi spodbujale k problemskemu 

razmišljanju (navedba dveh učiteljic); 

‒ premalo dodatnega gradiva ali usmeritev za učitelje (navedba dveh učiteljic). 

Pri omejitvah so se učiteljice osredotočile na učni načrt, učitelja in didaktične pripomočke. 

Samo tri učiteljice so izpostavile, da so lahko ovire tudi pri učencih, njihovem predznanju in 

motiviranosti za takšen pouk. Če povzamemo, so vse učiteljice izpostavile, da je slabost 

problemskega pouka zahtevnost oziroma temeljita priprava nanj, ki zahteva svoj čas, da so 
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učni načrti preobremenjeni in da nimajo podpornega gradiva za pomoč pri hitrem oblikovanju 

in zbiranju idej za takšen pouk. 

Strokovnjaki v literaturi navajajo omejitve, kot so: znanje je pridobljeno počasneje in ni tako 

sistematično kot npr. pri tradicionalnem pouku, učitelj ima zahtevno nalogo priprave in 

izvedbe problemskega pouka, učitelji bi se morali s takšno obliko pouka srečati že med 

študijem, da jo sami preizkusijo. Pomembno je razvijanje kompetentnosti in pripravljenosti na 

tveganje, da učenci morda ne osvojijo želenega cilja in znanja po predvideni poti. Učitelji 

morajo biti pripravljeni za timsko in medpredmetno povezovanje, po potrebi pa tudi za 

dodatno izobraževanje (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002; Marentič Požarnik, 1987; 

Marentič Požarnik, 2000; Kramar, 2009). 

3.2.4 IZVAJANJE UČNE INDIVIDUALIZACIJE PRI PROBLEMSKEM 

POUKU 

Pri problemskem pouku je izvajanje učne individualizacije ključnega pomena. Zanimalo nas 

je, zakaj in na kakšen način se po oceni učiteljev izvaja učna individualizacija pri 

problemskem pouku pri družbi v 4. razredu osnovne šole. 

Individualizacija je bistvena značilnost problemskega pouka, saj so individualne razlike med 

posamezniki pri takem načinu dela najizrazitejše. Posamezniki morajo probleme reševati po 

lastni spoznavni poti in osebnem tempu (Majda Cencič in Mira Cencič, 2002). 

Vse intervjuvane učiteljice pouk individualizirajo le občasno zaradi časovne stiske in 

preobremenjenosti učnega načrta. Vse se tudi zavedajo, da bi morale tak način dela izvajati 

pogosteje oziroma redno. Največkrat individualizirajo problemski pouk tako, da: 

‒ nadarjeni učenci pomagajo učencem z nižjimi učnimi sposobnostmi (navedba štirih 

učiteljic); 

‒ oblikujejo naloge za šibkejše učence (navedba treh učiteljic); 

‒ pripravijo poenostavljene delne probleme (navedba treh učiteljic); 

‒ se učencem nudi pomoč z raznimi podvprašanji in dodatnimi usmeritvami (navedba 

treh učiteljic); 

‒ pripravijo oporne točke za reševanje problemov in gradivo, ki vsebuje samo bistvene 

podatke (navedba dveh učiteljic); 

‒ sprotno prilagodijo učno uro glede na odzive učencev (navedba ene učiteljice). 

Drugih prilagoditev za nadarjene učence učiteljice niso izpostavile, čeprav strokovnjaki, kot 

na primer Mira Cencič (1991), navajajo, da morajo naloge presegati trenutno zmožnost 

učencev za reševanje problemov. Tudi Strmčnik (2010) med pogoji navede, da mora biti 

problemska situacija zares problemska, težavnostno prilagojena učnim zmožnostim, 

individualizirana in smiselna. 

3.2.5 PROBLEMI, KI JIH PREPOZNAJO UČENCI 4. RAZREDA V 

DOMAČI POKRAJINI 

Zanimalo nas je, katere probleme prepoznajo učenci 4. razreda osnovne šole v domači 

pokrajini in kako jih rešujejo. Najprej smo ugotovili, katere probleme prepoznajo, nato smo 

pri učni uri konkreten problem tudi rešili. V nadaljevanju sledijo predstavitev problemov, ki 

so jih učenci našteli, učna priprava, analiza izvedene učne ure in izdelki učencev. 
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Učenci so teden dni pred izvedbo učne ure s problemskim pristopom dobili liste z navodilom, 

da napišejo tri probleme, ki jih vidijo v svojem kraju (Priloga 4). V nadaljevanju prikazujemo 

(slika 1), katere probleme so izpostavili učenci (20 učencev) 4. razreda izbrane osnovne šole. 

Slika 1: Problemi v domačem kraju 

0 2 4 6 8 10 12 

Ponoči je slaba razsvetljava. 

Lahko bi uredili smučišče. 

Manjka letni bazen. 

Banka za revne. 

Manjka hiša za varstvo hišnih ljubljenčkov. 

Manjkajo nove trgovine. 

Moralo bi biti več rož.  

Trgovine ne smejo delati ob nedeljah. 

Premajhen "skate" park. 

Preveč trgovin in tovarn. 

Moralo bi biti več čistilnih naprav. 

Vse ceste naj bodo asfaltirane. 

Pred ustanovami ni stojal za kolesa. 

Potrebujemo več sprehajalnih poti. 

Preveč blokov in hiš. 

Preveč hrupa. 

V našem naselju ni semaforjev, kjer so potrebni. 

Preveč tovornajkov skozi naš kraj. 

Avtomobili onesnažujejo naravo. 

Moralo bi biti več okolja. 

Preveč smeti po tleh. 

Moralo bi biti več otroških igrišč. 

V centru bi moralo biti več prireditev. 

Malo urejenih prehodov za pešce. 

Premajhno igrišče. 

V kraju so slabe kolesarske poti. 

Na poti v šolo ni pločnikov. 

Problemi v mojem kraju 

število učencev 
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Največ učencev (polovica vprašanih) je odgovorilo, da vidijo problem v tem, da na poti v šolo 

ni urejenih pločnikov. Sedem učencev je izpostavilo problem slabih kolesarskih poti v kraju. 

Štirje učenci vidijo problem v slabo urejenih prehodih za pešce. Učenci so večinoma 

izpostavili probleme v cestnem prometu. Ti problemi so jim blizu, ker se z njimi srečujejo 

vsak dan na poti v šolo. Na cesti se ne počutijo varno, zato so to izpostavili kot problem. Na 

podlagi teh rezultatov smo oblikovali učno uro, kjer je bil osrednji problem, ali je pot v šolo 

varna. Učenci so tako pri reševanju problema izhajali iz vsakdanje izkušnje na poti v šolo. 

Pri oblikovanju priprave za učno uro s problemskim pristopom smo si pomagali tudi z 

odgovori iz intervjuja za učence. 

Na vprašanje, kaj je zanje domača pokrajina, so vsi odgovorili podobno, da je to kraj, v 

katerem živijo, hodijo v šolo, na interesne dejavnosti, v trgovino, kjer se igrajo in preživljajo 

prosti čas. Iz odgovorov lahko sklepamo, da učenci vedo, kaj pomeni domača pokrajina, in 

lahko v nadaljevanju raziskave (pri izvedbi učne ure) uporabljamo to besedno zvezo. 

Na vprašanje, kaj jim je v domačem kraju všeč in kaj bi spremenili, so podali različne 

odgovore. Všeč jim je bližina šole (navedba dveh učencev), število trgovin (navedba dveh 

učencev), grad (navedba dveh učencev), domača hiša, igrala na igrišču, bližina prijateljev, 

igrišče, jezero, konjeniški klub, bazen in kino. V kraju ne bi ničesar spremenili, razen učenec, 

ki si želi manj prometa in več prehodov za pešce. Če bi lahko izbirali kraj, kjer bi živeli, bi 

trije izbrali kraj, kjer živijo sedaj, trije bi živeli nekje na morju in en učenec bi živel v 

sosednjem kraju. Posebnih vzrokov niso navedli, razen tega, da jim je kraj, kjer bi živeli, všeč. 

Zanimivi so bili odgovori na vprašanje, ali so v svojem kraju opazili kakšno težavo oziroma 

problem. Kar trije učenci so odgovorili, da niso opazili nič, čeprav so predhodno na to 

vprašanje že odgovorili in izpostavili kar tri probleme. Dva učenca sta izpostavila problem s 

prometom in prehodi za pešce, en učenec je izpostavil, da ponoči ne svetijo luči, in še zadnji 

je izpostavil, da ni varnih parkirišč za kolesa v centru mesta. Dva učenca svojih staršev ne 

slišita, da bi govorili o problemih v domačem kraju, ostali pa so navedli naslednje probleme, o 

katerih se pogovarjajo njihovi starši: preveč denarja za mestno skakalnico, preveč denarja za 

promenado, preveč trgovin, vprašanja s termoelektrarno in slabe ter nevarne ceste. Ugotovili 

smo, da učenci ne povezujejo problemov, ki jih vidijo starši, s problemi, ki jih vidijo sami. To 

je potrditev, da je problem odvisen od posameznika – ali ga bo sploh videl in prepoznal kot 

problem. 

Zanimalo nas je tudi, kakšen pouk je učencem všeč. Vsi so odgovorili, da jim je všeč pouk na 

prostem, v paru ali skupini, kadar učenci veliko govorijo in kadar rešujejo delovne liste. Štirje 

učenci so povedali, da so radovedni bolj kot drugi učenci v razredu, trije pa so radovedni 

enako kot drugi. Večina (pet) učencev pri pouku postavlja vprašanja, le dvema se to ne zdi 

smiselno. Odgovorov na vprašanja ne dobijo vedno, pogostokrat tudi nimajo možnosti, da bi 

postavili vprašanje. 

Nato smo na podlagi prebrane literature in odgovorov iz intervjujev oblikovali učno pripravo. 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Valerija Erbus Datum: 13. 6. 2016 

Šola: izbrana osnovna šola Razred: 4. (18 učencev) 
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Mentorica: učiteljica 4. razreda Zaporedna ura: 1., 2. 

Učna tema 

LJUDJE V PROSTORU 

Učna enota 

DOMAČA POKRAJINA 

Učni cilji Učenci: 

‒ znajo opisati varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje v 

domači pokrajini in šolski okolici; 

‒ znajo opisati značilnosti varne poti v šolo in pravila obnašanja v 

prometu; 

‒ se orientirajo na načrtu domačega kraja. 

Ključne 

besede 

Domača pokrajina, šolska okolica, promet, varne poti, pešec, kolesar 

Učne oblike Frontalna, delo v dvojicah 

Učne metode Metoda razlage, metoda dela z besedilom, metoda pogovora, metoda 

reševanja problemov, demonstracijska metoda, metoda dela z zemljevidom 

Pripomočki Zemljevid domače pokrajine 

Prilagoditve Prilagojeno gradivo za manj uspešne učence in za nadarjene učence. 

Dvojice so homogene. 

Literatura ‒ Budnar, M., Hus, V., Umek, M., Zabukovec, M. in Ivanuš-Grmek, 

M. (2006). Družba 4. razred. Načrtovanje, učenje, poučevanje. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

‒ Gradivo, ki ga učenci poiščejo v knjižnici. 

Opombe / 

 

ČAS 
CILJ IN DEJAVNOSTI – FAZE PROBLEMSKEGA POUKA PO 

DEWEYJU (Strmčnik, 2010) 

5 min 

1. EVIDENTIRANJE PROBLEMSKE SITUACIJE 

V preteklem tednu ste za domačo nalogo napisali tri probleme iz svojega kraja. 

Vaše zapise sem pregledala in naredila grafični prikaz rezultatov (Priloga 5A). 

Katere probleme je navedlo več učencev? 

Veliko vas je napisalo, da na poti v šolo ni pločnikov. Nekaj vas je pisalo o 

problemu kolesarskih poti, ki niso urejene. Izpostavili ste tudi problem 

tovornjakov, ki vozijo po magistralni cesti. 

Katere probleme so navedli posamezni učenci? 

Posamezniki ste izpostavili tudi naslednje probleme, ki so vredni obravnave kdaj 

drugič: premajhno igrišče, več otroških igrišč, preveč blokov, hiš, trgovin, 

tovarn, ne ločujemo odpadkov, onesnaženost zraka, manjka hiša za varstvo 

hišnih ljubljenčkov, manjka letni bazen, neurejeno smučišče v domačem kraju in 

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vlasta+Hus%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maja+Umek%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marjeta+Zabukovec%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Milena+Ivanu%C5%A1-Grmek%22


38 

 

slaba nočna razsvetljava. 

Na katero temo se je nanašalo največ problemov? PROMET IN VARNA 

POT V ŠOLO. To bo tema današnje učne ure. 

2 min 

2. OPREDELITEV IN FORMULIRANJE PROBLEMA 

Glede na probleme, ki ste jih izpostavili, sem si postavila vprašanje, ali je vaša 

pot v šolo sploh varna. Večina vas v šolo pride peš ali s kolesom. Ker na poti v 

šolo ni pločnikov, lahko sklepam, da je vaša pot v šolo nevarna. 

OSREDNJI PROBLEM: VARNE POTI V MOJEM KRAJU 

Ta problem bomo razdelili na dva manjša problema. 

1. Na poti v šolo ni urejenih pločnikov. 

2. V domačem kraju manjkajo urejene kolesarske poti. 

Dodatno za bolj zmogljive učence: 

3. Skozi naselje pelje glavna cesta, po kateri dnevno vozi preveč 

tovornjakov. 

8 min 

3. NAČRTOVANJE REŠEVANJA PROBLEMA 

Delali boste v dvojicah. Vsaka dvojica bo dobila zapisan en problem. Tisti, ki 

zmorete več, boste poleg enega izmed prvih dveh problemov rešili še tretji 

problem (Priloga 5B). 

Kako mislite, da se lotimo reševanja problemov? Naredimo načrt, kako bomo 

reševali zapisane probleme. 

Kaj menite, kaj potrebujemo za reševanje problema? Učenci odgovarjajo. 

Frontalno opišemo prvi korak. 

1. Opisali bomo trenutno stanje (učenci na zemljevidu označijo svojo pot v 

šolo, nevarna mesta, možne rešitve in izdelajo legendo). 

Kaj potrebujemo, da lahko poiščemo rešitve? Učenci odgovarjajo. Frontalno 

opišemo drugi korak. 

2. Osvežimo ali poiščemo podatke, ki jih potrebujemo za iskanje rešitev 

(učenci ponovijo prometne predpise, načela prometne varnosti in na 

spletu ali v knjižnici poiščejo dodatno gradivo o cestnem prometu). 

Kje in kako bomo pridobili podatke, ki jih potrebujemo? Učenci odgovarjajo. 

Frontalno opišemo tretji korak. 

3. Iščemo rešitev s pomočjo knjig, priročnikov, interneta, intervjuja, 

fotografije, posnetka … 

Kaj naredimo s podatki, ki smo jih zbrali? Učenci odgovarjajo. Frontalno 

opišemo četrti korak. 

4. Kaj lahko storimo, naše ideje, predlogi (prometnovarnostni načrt šole, 

pismo ravnateljici/županu …). 

45 min 

4. URESNIČEVANJE IN PREVERJANJE PROBLEMSKEGA 

NAČRTA 

Sledi delo v dvojicah. Dvojice so vnaprej določene po predlogu učiteljice. Vsaka 

dvojica dobi zapisan točno določen problem, ki ga je določila učiteljica glede na 
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poznavanje učencev. Pod problemom so zapisana tudi podvprašanja za pomoč 

pri reševanju (Kakšna je tvoja ideja, kaj narediti, da bo tvoja pot v šolo varna? 

Kaj lahko naredim sam? Kaj lahko naredijo drugi udeleženci v prometu? Kaj 

lahko naredijo vplivni ljudje v domačem kraju?). 

Učenci rešujejo problem po korakih, ki smo jih določili v načrtovanju reševanja 

problemov. Naredijo zapis v obliki miselnega vzorca ali plakata. Učenci si 

pomagajo z raznim slikovnim in knjižnim gradivom, ki ga poiščejo na spletu in v 

knjižnici. Frontalno ponovimo, kaj je legenda (razlaga znakov, ki smo jih 

uporabili na karti domačega kraja). 

DELO V DVOJICI: 

1. Na poti v šolo ni pločnikov. 

Na karti domačega kraja označi svojo pot v šolo. Označi nevarna mesta. Ne 

pozabi narediti svoje legende. 

Kakšna je vajina ideja, kaj narediti, da bo vajina pot v šolo varna? 

2. V domačem kraju manjkajo kolesarske poti. 

Na karti domačega kraja označi poti, po katerih se voziš s kolesom. Označi 

nevarna mesta. Ne pozabi narediti svoje legende. 

Kakšna je vajina ideja, kaj narediti, da bodo vajine kolesarske poti varne? 

3. Skozi naselje pelje glavna cesta, po kateri dnevno vozi preveč 

tovornjakov. 

Na karti domačega kraja označi glavno cesto. Označi nevarna mesta. Ne pozabi 

narediti svoje legende. 

Kakšna je vajina ideja, kaj narediti, da bo glavna cesta bolj varna? 

20 min 

5. FORMULACIJA IN POSPLOŠITEV REZULTATOV REŠITVE 

PROBLEMA 

Učenci v dvojicah predstavijo svoje delo: problem, kako so se lotili reševanja, 

kakšne so možne rešitve in ideje, predlogi. Ob tem si postavimo tudi nova 

vprašanja, ki so lahko uvod v kakšno od naslednjih ur. Kako pa drugi vidijo naše 

rešitve? Na primer lastniki zemljišč, vozniki avtomobilov, krajevna skupnost kot 

plačnik … 

 ANALIZA UČNE URE 

Takoj po izpeljani učni uri smo izvedli analizo le-te. Učna ura je bila na splošno uspešno 

izvedena. Nastop je bil suveren in je potekal, kot je bilo načrtovano. Učna ura je bila smiselno 

zasnovana in izpiljena. Učne etape so si logično sledile. Časovna realizacija je bila takšna, kot 

smo jo načrtovali. Cilji v učni pripravi so bili jasno zastavljeni. Bili so usklajeni in povezani z 

vsebino. Jasno so nakazovali, kaj naj bi učenci dosegli v učni uri. Cilji so bili uresničeni. 

Vsebina se je ujemala z zastavljenimi cilji. Vsebino so posredno določili učenci, zato je njim 

poznana, povezana z domačo pokrajino in za učence aktualna. Vodenje je bilo ustrezno in 

brez zapletov. Učence smo spodbujali k sodelovanju in odgovarjanju na vprašanja. Vodili 

smo celoten postopek reševanja problemov in usmerjali učence. Večkrat smo ponovili, kako 

se rešujejo problemi. Učenci so to že počeli pri izdelavi raznih plakatov, vendar niso 

poudarjali, da gre za probleme. V tem primeru pa smo reševali konkretne probleme učencev 

in izdelali plakate z možnimi rešitvami in predlogi za naprej. Pri delu v parih so bili učenci 
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samostojni. Pomagali smo samo dvojicam, ki so prosile za pomoč. Največkrat je šlo za 

organizacijsko vprašanje, kako izdelati plakat in kaj zapisati. Navodila so bila jasna. Večkrat 

smo jih ponovili. Če bi učno uro ponovili, navodil ne bi toliko ponavljali, saj so jih razumeli 

vsi učenci. V uvodnem delu učne ure učenci niso bili aktivni, ampak so le pasivno poslušali. 

Sodelovali so samo nekateri učenci. V osrednjem delu ure so bili učenci aktivni, sami pa smo 

samo spremljali dogajanje, po potrebi usmerjali učence in jim pomagali pri vprašanjih. 

Predloge in komentarje učencev smo vključevali v potek učne ure. Učenci pri učni uri niso 

bili radovedni, pričakovali pa smo, da bodo. Nismo jih dovolj spodbujali k radovednosti, ker 

smo se bolj osredotočili na cilj reševanja problema, ki so ga predhodno izpostavili. Učne ure 

nismo posebej individualizirali. Ob ponovitvi bi jo vsekakor, vendar je bilo to težko, ker 

razreda nismo dovolj dobro poznali. 

 IZDELKI UČENCEV 

Predstavljamo izdelke učencev, ki so jih po končanem delu ustno predstavili ostalim učencem 

v razredu. 

 

Slika 2: Izdelek dvojice A 

Učenca sta izpostavila, kaj je na njuni poti v šolo nevarno. Na podlagi tega sta napisala, kaj bi 

lahko naredila sama in kaj bi lahko naredili drugi. Zapisala sta konkretne in realno izvedljive 

rešitve, kar je smisel reševanja problemov. 
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Slika 3: Izdelek dvojice B 

Učenca sta izpostavila nevarnosti, na katere naletita na poti v šolo. Izpostavila sta samo, kaj 

lahko naredita sama, in pri tem upoštevala predpise za pešce v prometu. Tistim, ki imajo 

dovoljenja, predlagata ureditev pločnikov in mestne razsvetljave. 

 



42 

 

 

Slika 4: Izdelek dvojice C 

Učenca sta izpostavila dve nevarnosti in poiskala tri preproste in izvedljive rešitve (postavitev 

prometne signalizacije, ureditev pločnika in redna kontrola policistov). 
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Slika 5: Izdelek dvojice Č 

Učenca sta izpostavila nevarnosti, kadar kolesarita, zato predlagata kolesarsko stezo in 

ustrezne prometne znake. Sama pazita na svojo varnost tako, da upoštevata pravila za 

kolesarje v cestnem prometu. 
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Slika 6: Izdelek dvojice D 

Učenca sta izpostavila nevarnosti na poti v šolo. Predlagata, da so vozniki previdnejši in da bi 

zaradi nepreglednosti uredili enosmerni promet. 
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Slika 7: Izdelek dvojice E 

Učenca menita, da je njuna pot v šolo varna, zato sta izpostavila nevarnosti, kadar kolesarita. 

Predlagata rešitve, za katere sta že napisala, kako bi jih tudi izvedla. Zavedata se, da morata 

biti sama pazljiva, in vesta, kaj lahko naredijo drugi. 
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Slika 8: Izdelek dvojice F 

Učenca sta izpostavila, kaj je nevarno na njuni poti v šolo. Predlagata rešitve, kaj lahko 

naredijo drugi udeleženci v prometu in sokrajani. 
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Slika 9: Izdelek dvojice G 

Učenca nista izpostavila nevarnosti, ki jih srečujeta, kadar sta na kolesu, ampak sta napisala le 

nekatera pravila za ravnanje v cestnem prometu. 
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Slika 10: Izdelek dvojice H 

Učenca sta izpostavila nevarnosti, katerim sta izpostavljena kot pešca in kolesarja. Predlagata 

izvedljive rešitve. Nekatere lahko izvedejo sokrajani, za nekatere pa je potrebna pomoč 

strokovnjakov in izvajalcev. 

3.2.6 SMERNICE ZA NAČRTOVANJE IN IZVEDBO 

PROBLEMSKEGA POUKA 

V nadaljevanju smo na podlagi prebrane literature, opravljenih intervjujev in izvedene učne 

ure izpostavili, kaj vpliva na načrtovanje in izvedbo učne vsebine domača pokrajina s 

problemskim pristopom pri pouku družbe v 4. razredu osnovne šole in katere smernice lahko 

učitelji uporabijo pri načrtovanju in izvedbi problemskega pouka pri družbi v 4. razredu 

osnovne šole. Pomagali smo si z naslednjimi kriteriji: vsebina, cilji, vodenje in potek učne 

ure, navodila, individualizacija in radovednost učencev. 

 VSEBINA IN CILJI 

SMERNICE PRIMER IZ NAŠE PRAKSE 

Učitelj si mora že v letni pripravi 

označiti vsebine in cilje, ki jih bo 

obravnaval problemsko. 

Problematizirati je možno vse vsebine 

in tudi velik del ciljev iz učnega načrta. 

Smiselno je vprašati učence, katere 

Problemski pouk smo izvedli pri vsebini 

domača pokrajina. Učenci so lahko 

izpostavili probleme, ki jih sami opazijo 

v njihovi okolici. Najpogosteje omenjen 

problem smo izpostavili in ga poskušali 

rešiti pri učni uri. Učenci so aktivno 

sodelovali, saj so situacijo poznali, 
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probleme vidijo z njihovega pogleda na 

svet. Problemi, ki so aktualni in 

resnični, so za učence zanimivi in si jih 

želijo rešiti, če jim damo možnost, da 

naredijo nekaj po svoje, tako kot oni 

hočejo. 

 

poznali so tudi možnosti za rešitve. 

Izpostavili so veliko idej, kako bi se 

lotili reševanja tega problema. Ker smo 

izhajali iz neposrednih izkušenj učencev, 

jim je bilo reševanje problema zanimivo 

in sploh vredno reševanja, kar je bistvo 

problemskega pouka (da učenci vidijo 

problem in si ga želijo rešiti). 

 VODENJE IN POTEK UČNE URE 

SMERNICE PRIMER IZ NAŠE PRAKSE 

Učence, ki nimajo izkušenj z 

reševanjem problemov, je treba voditi. 

Ko učitelj načrtuje učno uro, mora 

imeti v mislih faze problemskega 

pouka. Izpostavili bomo Deweyjevo 

makroartikulacijo reševanja problemov 

(v Strmčnik, 2010): 

‒ evidentiranje problemske situacije; 

‒ opredelitev in formuliranje 

problema; 

‒ načrtovanje reševanja problema; 

‒ uresničevanje in preverjanje 

problemskega načrta; 

‒ formulacija in posplošitev 

rezultatov rešitev problema. 

Pri učni uri smo uporabili faze po 

Deweyju (v Strmčnik, 2010). 

EVIDENTIRANJE PROBLEMSKE 

SITUACIJE: Učenci so teden dni pred 

nastopom napisali tri probleme, ki jih 

vidijo v domačem kraju. Probleme smo 

pri učni uri predstavili in izpostavili tiste, 

ki so se največkrat ponovili. 

OPREDELITEV IN FORMULIRANJE 

PROBLEMA: Skupaj z učenci smo 

določili osrednji problem – ali je moja 

pot v šolo varna. Ta problem smo 

razdelili na dva manjša problema: (1) na 

poti v šolo ni urejenih pločnikov, (2) v 

domačem kraju manjkajo urejene 

kolesarske poti. 

NAČRTOVANJE REŠEVANJA 

PROBLEMA: Učenci so se razdelili v 

vnaprej določene dvojice (dobro je, da 

dvojice določi učitelj, ki učence pozna in 

ve, kateri učenci bodo v dvojicah 

uspešni). Skupaj smo naredili načrt, kako 

se bomo lotili reševanja problema: 

‒ opis trenutnega stanja (učenci na 

zemljevidu označijo svojo pot v 

šolo, nevarna mesta, možne rešitve); 

‒ znanje, ki ga potrebujem za iskanje 

rešitev (prometni predpisi, prometna 

varnost); 

‒ iskanje rešitev s pomočjo knjig, 

priročnikov, interneta, intervjuja, 

fotografije, posnetka …; 

‒ kaj lahko storimo, naše ideje, 
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predlogi (prometnovarnostni načrt 

šole, pismo ravnateljici/županu …). 

URESNIČEVANJE IN PREVERJANJE 

PROBLEMSKEGA NAČRTA: Učenci 

so v dvojicah reševali problem. Reševali 

so ga po korakih, ki smo jih določili v 

načrtu. Sproti so svoje ideje in predloge 

zapisovali na miselni vzorec oziroma 

plakat. 

FORMULACIJA IN POSPLOŠITEV 

REZULTATOV REŠITVE 

PROBLEMA: Učenci so v dvojicah 

predstavili svoje delo: najprej problem, 

potem kako so se lotili reševanja in za 

konec možne rešitve, njihove ideje in 

predloge. Na tej stopnji se lahko 

problemski pouk nadaljuje tako, da 

določene rešitve dejansko tudi izvedemo. 

To je za učence še bolj zanimivo in s tem 

dobi problemski pouk svojo vrednost. 

 NAVODILA 

SMERNICE PRIMER IZ NAŠE PRAKSE 

Navodila so pri problemskem pouku 

zelo pomembna, zato morajo biti 

natančna, zlasti pri učencih, ki sicer 

nimajo izkušenj s problemskim poukom. 

Navodila morajo biti jasno zapisana in 

strukturirana že v učni pripravi, da 

učitelj pri sami izvedbi nima težav. Če 

so navodila zelo podrobna in jasna, 

bodo učenci svoje delo opravili 

kvalitetnejše. Vendar je treba paziti, da 

razlikujemo med podrobnimi navodili 

in rešitvami na dlani. Učencem ne 

smemo ponuditi vseh možnosti in 

rešitev v navodilih. 

Vodili smo celoten postopek reševanja 

problemov in usmerjali učence. Večkrat 

smo ponovili postopek, kako se rešujejo 

problemi. Navodila v uvodnem delu ure 

so bila zelo jasna in učencem razumljiva, 

zato je v osrednjem delu učne ure delo 

potekalo brez našega vodstva. Delo smo 

samo opazovali in odgovorili na 

vprašanja določenih učencev, ki so 

potrebovali vmesno usmeritev. 

 INDIVIDUALIZACIJA 

SMERNICE PRIMER IZ NAŠE PRAKSE 

Smisel problemskega pouka je, da 

učenci problem zares zaznajo kot 

problem in si ga želijo rešiti. Za učence 

V učni pripravi smo načrtovali 

individualizacijo, izvedena pa ni bila, ker 

smo razred in učence premalo poznali. 
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z nižjimi učnimi sposobnostmi je treba 

probleme prilagoditi, jih razčleniti na 

več manjših problemov. Pri nadarjenih 

učencih so preprosti problemi pogosto 

nesmiselni. Če že poznajo rešitev 

problema, potem to ni več problem, 

ampak samo še naloga. Učenci naj 

sami izpostavijo probleme, saj bodo že 

s tem pokazali, kaj so zanje problemi, 

in jih bodo želeli rešiti. 

Na končnih izdelkih učencev se vidi, da 

bi bila individualizacija nujno potrebna. 

 RADOVEDNOST UČENCEV 

SMERNICE PRIMER IZ NAŠE PRAKSE 

Učencem moramo pustiti, da so 

radovedni. S tem se tudi rojevajo 

problemi, ki si jih želijo rešiti. Zato bi 

morali učitelji dati učencem možnost, 

da tudi sami postavljajo vprašanja in ne 

da nanje samo odgovarjajo. 

Učencev nismo posebej spodbujali k 

radovednosti, vendar so med samim 

postopkom reševanja problema bili 

radovedni. Najprej jih je zanimalo, 

kakšne ideje imajo drugi učenci, v 

nadaljevanju pa so sami sebe spraševali, 

kakšne posledice imajo njihove rešitve. 

Smernice, ki smo jih oblikovali, izhajajo iz našega načrtovanja in izvedbe učne ure s 

problemskim pristopom. Učitelji lahko uporabijo ideje in kriterije, na kaj naj bodo pozorni pri 

načrtovanju učne ure s takim načinom dela. 
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4 ZAKLJUČEK 

Problemski pouk je osrednja tema magistrskega dela. Gre za pouk, ki je glede na analizirano 

literaturo v sodobni šoli nujno potreben, v praksi pa se ga v primerjavi s tradicionalnim 

poukom izvaja premalo (Strmčnik, 2010). Glavni cilj magistrskega dela je bil usmerjen v 

izvedbo in evalvacijo problemsko zasnovanega pouka. Oblikovali smo učno pripravo s 

problemskim pristopom pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole, izpeljali učno uro, jo 

analizirali in na podlagi tega poskušali oblikovati smernice za učitelje. 

V akcijsko raziskavo smo vključili učitelje in učence 4. razreda osnovne šole. Intervju smo 

želeli izvesti z učitelji, ki izvajajo problemski pouk pri predmetu družba v 4. razredu osnovne 

šole, pri čemer smo naleteli na težavo, saj je malo učiteljev 4. razreda osnovne šole 

pripravljenih spregovoriti o tem. Od vprašanih 47 učiteljev 4. razreda je osem učiteljev 

navedlo, da izvajajo problemski pouk in da lahko z nami delijo svoje izkušnje. Intervjuvali 

smo tudi sedem učencev 4. razreda osnovne šole in na podlagi odgovorov iz intervjujev ter 

prebrane literature oblikovali učno pripravo s problemskim pristopom na temo varne poti v 

šolo pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Učno uro smo izvedli, analizirali in 

oblikovali določene smernice za učitelje, na kaj so lahko pozorni, ko sami načrtujejo tak način 

dela pri pouku. 

Analiza odgovorov učiteljev je pokazala, da se sicer zavedajo pomembnosti problemskega 

pouka, vendar ga večinoma ne izvajajo, pri čemer se sklicujejo na časovno obremenitev. Ob 

teh odgovorih se je treba vprašati, kakšna so njihova pojmovanja kakovostnega pouka in kako 

razumejo problemski pouk. Vsaka učna ura bi morala imeti obeležja problemskega pouka za 

doseganje postavljenih ciljev pouka in šolanja. Raziskave pa tudi kažejo, da je izvedba 

problemskega pouka za učitelje zahtevna, ker terja poglobljeno analizo vsebine, še zlasti 

nevralgičnih učnih mest, značilnosti učencev, didaktična znanja itd. 

Pri izvajanju problemskega pouka, ki zahteva upoštevanje didaktičnega načela učne 

diferenciacije in individualizacije, bi bila učiteljem zagotovo v pomoč različna pripravljena 

učna gradiva in pripomočki, ki bi jih ustrezno prilagodili glede na značilnosti in potrebe 

svojih učencev. 

Ker učenci s kakovostno izpeljanim problemskim poukom pridobijo trajno znanje na višjih 

taksonomskih nivojih in razvijajo veščine, ki jih s tradicionalnim poukom teže pridobijo, smo 

zagovorniki takega načina dela. Menimo, da ima pri predmetu družba problemski pouk še 

posebno vrednost, saj lahko učitelj pri pouku izhaja iz problemov, ki so del učenčevega sveta, 

del domače pokrajine in družbe, v kateri živijo. To smo upoštevali tudi v empiričnem delu 

naše raziskave. Reševali smo problem, ki so ga učenci sami izpostavili; izhajali smo torej iz 

njihovih lastnih izkušenj, pri čemer smo se soočili z izzivom učne diferenciacije in 

individualizacije. Ta je pri problemskem pouku še posebej izrazita, saj imajo učenci različno 

predznanje, zmožnosti, izkušnje, interese itd. (kar je enemu učencu problem, je drugemu 

lahko zgolj naloga). Zato je individualizacija ključna, sami pa smo ji posvetili premalo 

pozornosti in zato še posebej opozarjamo nanjo. Razred smo premalo poznali, da bi lahko za 

vsakega učenca predvideli, kako individualizirati problem. Sicer smo v učni pripravi to 

načrtovali, vendar premalo poglobljeno, kar se vidi na nekaterih izdelkih učencev. Nekateri bi 

potrebovali več usmeritev, za nekatere pa bi morali problem zastaviti drugače (ožje ali širše za 

nadarjene). 

Naučili smo se, da je problemski pouk nujni sestavni del sodobnega pouka, saj se s problemi 

srečujemo skozi vse življenje in jih lažje obvladamo, če se znamo z njimi spoprijeti in jih 
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rešiti. Cilje pouka je treba usmeriti v učence in njihovo prihodnost, torej morajo biti 

vseživljenjski. Menimo, da je naloga učiteljev, da učence učimo razmišljati, kar razvijamo pri 

različnih učnih vsebinah z različnimi tehnikami in metodami, tudi preko reševanja problemov. 

Učitelji bi se morali tega zavedati in se poglobiti v take načine dela pri pouku, da bi izboljšali 

kakovost znanja, ki ga učenci pridobijo v osnovni šoli. 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: DOPIS ZA ŠOLO 

Univerza v Ljubljani 

 Pedagoška fakulteta 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

 

 

DOPIS ZA ŠOLO 

Praktično izvajanje problemskega pouka pri predmetu družba v 4. razredu v sklopu 

magistrskega dela 

 

Spoštovani! 

 

Sem Valerija Erbus, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer poučevanje na razredni 

stopnji. Pišem magistrsko delo z naslovom Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 

4. razredu osnovne šole. 

Raziskujem načrtovanje in izvedbo problemskega pouka pri predmetu družba v 4. razredu. 

Problemski pouk postaja nujnost sodobne šole, ker je reševanje problemov v današnji družbi 

znanja ključnega pomena. Zato je smiselno, da se zavemo pomembnosti problemskega pouka, 

ter dejavnikov, ki vplivajo na načrtovanje in izvedbo le tega. Na Vas se obračam s prošnjo, ali 

mi lahko omogočite izvajanje praktičnega dela magistrskega dela. 

S kratkim intervjujem želim od učiteljev 4. razreda izvedeti, kakšno je njihovo stališče do 

problemskega pouka in kakšne izkušnje imajo z njim. Nekaj učencev 4. razreda bom na 

kratko povprašala, kaj vedo o domači pokrajini in kakšne težave prepoznajo v njej. Nato bom 

v razredu izvedla učno uro s problemskim pristopom pri vsebini domača pokrajina. Po 

končani učni uri bom naredila analizo učne priprave in ure, ter oblikovala smernice za 

učitelje, na kaj naj bodo pozorni pri načrtovanju in izvedbi problemskega pouka pri družbi. 

Rezultati raziskave bodo vplivali na razvoj didaktike družboslovja. 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 

Lep pozdrav, 

 

študentka Valerija Erbus 

 

mentorica prof.dr. Milena Valenčič Zuljan 

somentorica asist.dr. Irena Hergan 

 

Maj, 2016  
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6.2 PRILOGA 2: INTERVJU ZA UČITELJE 

INTERVJU ZA UČITELJE 

OPIS UČITELJA 

 Spol  

 Starost 

 Leta delovne dobe 

 Kaj je po vašem mnenju glavni cilj sodobnega pouka in kje vidite bistvo učiteljskega 

poklica? 

 

PROBLEMSKI POUK PRI DRUŽBI V 4. RAZREDU 

1. Ali ste v letošnjem šolskem letu pri družbi v 4. razredu izvajali problemski pouk (v 

nadaljevanju PP)? 

- Katere vsebine iz učnega načrta družbe ste izvajali s PP? (Glej tabelo.) 

- Navedite primere, kako ste načrtovali in izvedli PP. (Glej tabelo.) 

- Kaj vpliva na načrtovanje in izvedbo PP?  

2. Kako pomembno se Vam zdi izvajanje PP pri družbi? Zelo pomembno, srednje, ni 

pomembno. Utemeljite. 

3. Kje vidite prednosti/omejitve PP? Kaj vpliva na to, da se/se ne odločite za PP pri 

družbi? 

4. Na kakšen način/po katerih stopnjah/korakih izvajate PP?  

a.  Vedno na enak način? Faze/koraki, po katerih izvajate problemski pouk? 

b.  Celotna učna ura problemsko/samo določeni deli učne ure problemsko? 

c.  Problemsko vprašanje postavite sami, ali ga oblikujejo učenci na podlagi 

vaših usmeritev? 

d.  Ali učencem omogočate, da postavljajo vprašanja o določeni temi? 

Odgovorite na vsa njihova vprašanja? Imate v spominu kako kakovostno 

učenčevo vprašanje ali pobudo? 

5. V kolikšni meri izvajate učno individualizacijo pri PP pri družbi? Skoraj vedno, 

občasno, redkokdaj? Utemeljite. Kako načrtujete in izvajate individualizacijo pri 

PP pri družbi? 

6.  (Kaj je problemski pouk?) 
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TABELA: UČNI NAČRT DRUŽBA IN IZVAJANJE VSEBIN S PROBLEMSKIM POUKOM V 4. RAZREDU 

Vsebina Cilji Problemsko? Kako? Navedite primer (učna priprava). Število učnih ur 

Jaz v skupnosti 

 učenje učenja 

Učenci: 

 prepoznajo in ocenijo 

svoje značilnosti 

(potrebe, želje, 

sposobnosti, cilje, 

osebni napredek idr.), 

 poznajo in uporabljajo 

različne veščine 

komuniciranja in 

sodelovanja, 

 oblikujejo lastna 

mnenja in stališča; 

pripravljeni so jih 

izraziti in smiselno 

zagovarjati, 

 poznajo in uporabljajo 

različne strategije, 

analizirajo in presojajo 

njihovo učinkovitost, 

 prepoznavajo lastni 

proces učenja. 

   

Družina 

 povezovanje, 

načini življenja, 

spremembe 

Učenci: 

 poznajo različne (svoje) 

družbene vloge in 

primerna ravnanja v teh 

vlogah, 

 razumejo smisel 
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povezovanja v družine 

(ljubezen, varnost, 

pomoč, sodelovanje 

idr.), 

 razumejo nekatere 

spremembe v 

družinskem življenju 

(razveze, smrt, novi 

člani idr.), 

 razlikujejo sestavine 

načina življenja (prosti 

čas, bonton, vsakdanjik, 

praznik, šege, navade 

idr.), 

 spoznajo pomen 

kritičnega odnosa do 

potrošništva. 
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Vsebina Cilji Problemsko? Kako? Navedite primer (učna priprava). Število učnih ur 

Otrokove pravice 

 človekove 

pravice in 

dolžnosti 

Učenci: 

 poznajo in razumejo 

temeljne otrokove 

pravice, dolžnosti in 

odgovornosti (do sebe 

in drugih), 

 ob primerih prepoznajo 

uveljavljanje 

človekovih in otrokovih 

pravic in dolžnosti (pri 

nas in drugje, nekoč in 

danes), 

 razumejo pomen 

sprejemanja in 

spoštovanja 

drugačnosti, 

 prepoznajo vrste nasilja 

med otroki in nad 

otroki, spoznajo in 

uporabljajo različne 

strategije obvladovanja 

čustev, odločanja in 

reševanja različnih 

vprašanj, na primer: 

medosebnih, 

intelektualnih idr. 

   

Prostorska orientacija in Učenci: 

 znajo določiti glavne 
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kartografija smeri neba s soncem, 

senco, uro in 

kompasom, 

 poznajo sestavine 

zemljevida (znaki, 

tloris, mreža, legenda, 

naslov, datum, avtor, 

grafično merilo), 

 se orientirajo na 

različnih skicah, kartah, 

zemljevidih (domači 

kraj/domača pokrajina); 

znajo brati podatke 

(besedni, količinski, 

simbolični), 

 znajo skicirati preproste 

skice, zemljevide, 

uporabljajo kartiranje 

kot metodo 

shranjevanja in prikaza 

prostorskih podatkov. 

 

Vsebina Cilji Problemsko? Kako? Navedite primer (učna priprava). Število učnih ur 

Domači kraj 

 ravnanje v 

prometu 

Učenci: 

 poznajo naravne 

osnove za nastanek in 

razvoj domačega kraja 

za življenje ljudi, 

 spoznajo gospodarske 
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in druge dejavnosti, 

različne poklice, 

 prepoznajo in 

analizirajo varne in 

manj varne poti za 

pešce in kolesarje, 

 poznajo različne 

dejavnike, ki vplivajo 

na ravnanje 

udeležencev v prometu, 

na primerih analizirajo 

in presojajo strategije 

ravnanja pešcev in 

kolesarjev, 

 razumejo vlogo 

posameznika v 

skupnosti pri skrbi za 

urejenost domačega 

kraja, 

 vrednotijo urejenost 

domačega kraja z 

vidika različnih potreb 

ljudi, varovanja okolja 

ter naravne in kulturne 

dediščine. 

Domača pokrajina 

 lega in naravne 

značilnosti 

 gospodarske in 

Učenci: 

 spoznajo naravne 

značilnosti domače 

pokrajine (relief, vode, 

prst, podnebje, 

kamnine, tla, rudnine), 
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druge dejavnosti  opišejo nekatere 

značilnosti in razlike 

med naselji v domači 

pokrajini (občinsko 

središče, mesto, vas 

idr.), 

 spoznajo vlogo 

gospodarskih in drugih 

dejavnosti v domači 

pokrajini, 

 vrednotijo vplive 

človeka na 

spreminjanje narave. 

 

Vsebina Cilji Problemsko? Kako? Navedite primer (učna priprava). Število učnih ur 

Sledovi preteklosti 

 kulturnozgodovi

nski spomeniki, 

osebnosti … 

 skrb za okolje 

 naravna in 

kulturna 

dediščina 

Učenci: 

 spoznajo preteklost 

domačega 

kraja/domače pokrajine 

skozi življenje ljudi in 

jo primerjajo z 

današnjim življenjem, 

 spoznajo naravno in 

kulturno dediščino 

domačega 

kraja/domače pokrajine 

in razumejo, zakaj 

moramo skrbeti zanjo, 

 znajo izdelati in 
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kronološko prikazati 

dogodke iz preteklosti 

na preprostem 

časovnem traku, 

 pojasnijo vzroke in 

posledice gospodarskih 

in drugih sprememb 

skozi preteklost na 

enem od primerov (na 

primer promet, 

gospodarstvo, načini 

življenja, prenos 

informacij idr.), 

 presojajo o načinih 

varovanja in 

ohranjanja naravnega 

in kulturnega okolja. 

DRUGO  
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6.3 PRILOGA 3: INTERVJU ZA UČENCE 

INTERVJU ZA UČENCE 

OPIS UČENCA 

 Spol 

 Starost: 9–10 let 

 

DOMAČA POKRAJINA 

1. Kaj je zate domača pokrajina? 

1.1. Kje s starši nakupujete? Kje živijo stari starši in sorodniki? Kam hodiš na 

interesne dejavnosti v popoldanskem času? Kam greš v prostem času? 

1.2. Kdaj si bil nazadnje v drugem kraju? V katerem in kaj si tam počel? 

2. Kaj ti je v domačem kraju všeč in kaj bi spremenil? 

2.1. Če bi lahko živel kjerkoli, kje bi živel? Opiši kraj in povej, zakaj bi tam živel. 

3. Si mogoče v svojem kraju opazil kakšno težavo? Opiši jo.  

3.1. O katerih težavah iz domačega kraja se pogovarjajo odrasli (starši, sorodniki, 

mediji …)? 

3.2. Ali si želiš rešiti težave oziroma probleme v domačem kraju in zakaj? 

4. Kakšen pouk ti je všeč?  

4.1. V učilnici/na prostem? 

4.2. Govori samo učitelj/učenci sodelujete (sprašujete in odgovarjate)? 

4.3.Učitelj zanimivo posreduje učno vsebino? (rešujemo zanimive naloge, veliko 

razmišljamo …) 

4.4. Delo s sošolci v paru/skupini? 

5. Kako bi ocenil svojo radovednost: 

a) sem radoveden bolj kot drugi sošolci v razredu,  

b) enako kot drugi,  

c) manj kot drugi. 

5.1. Rad postavljaš vprašanja pri pouku? Zakaj?  

5.2. Imaš pri pouku vedno možnost postaviti svoje vprašanje o nečem? Vedno dobiš 

odgovor? 

5.3. Kaj bi ti vprašal neznanca o njegovem domačem kraju? 

5.4. Kaj se želiš naučiti o svoji domači pokrajini? 
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6.4 PRILOGA 4: PROBLEMI, KI JIH VIDIJO UČENCI 

 

NAPIŠI 3 PROBLEME, KI JIH VIDIŠ V SVOJEM KRAJU. 

1. 

2. 

3. 
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6.5 PRILOGA 5: UČNA PRIPRAVA 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Valerija Erbus Datum: 13. 6. 2016 

Šola: izbrana osnovne šole Razred: 4. (18 učencev) 

Mentorica: učiteljica 4. razreda Zaporedna ura: 1, 2 

Učna tema 

LJUDJE V PROSTORU 

Učna enota 

DOMAČA POKRAJINA 

Učni cilji Učenci:  

 znajo opisati varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje v 

domači pokrajini in šolski okolici; 

 znajo opisati značilnosti varne poti v šolo in pravila obnašanja v 

prometu; 

 se orientirajo na načrtu domačega kraja. 

Ključne 

besede 

domača pokrajina, šolska okolica, promet, varne poti, pešec, kolesar 

Učne oblike frontalna, delo v dvojicah 

Učne metode metoda razlage, metoda dela z besedilom, metoda pogovora, metoda 

reševanja problemov, demonstracijska metoda, metoda dela z zemljevidom 

Pripomočki Zemljevid domače pokrajine 

Prilagoditve Prilagojeno gradivo za manj uspešne učence in za nadarjene učence. 

Dvojice so homogene.  

Literatura  - Budnar, M., Hus, V., Umek, M., Zabukovec, M., Ivanuš-Grmek, M. 

(2006). Družba 4. razred. Načrtovanje, učenje, poučevanje. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

- Gradivo, ki ga učenci poiščejo v knjižnici 

Opombe  / 

 

ČAS 
CILJ IN DEJAVNOSTI – FAZE PROBLEMSKEGA POUKA PO 

DEWEYU (Strmčnik, 2010) 

5 min 

EVIDENTIRANJE PROBLEMSKE SITUACIJE 

V preteklem tednu ste za domačo nalogo napisali tri probleme iz svojega kraja. 

Vaše zapise sem pregledala in naredila grafični prikaz rezultatov (PRILOGA 

5A).  

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vlasta+Hus%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maja+Umek%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marjeta+Zabukovec%22
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Milena+Ivanu%C5%A1-Grmek%22
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Katere probleme je navedlo več učencev?  

Veliko vas je napisalo, da na poti v šolo ni pločnikov. Nekaj vas je pisalo o 

problemu kolesarskih poti, ki niso urejene. Izpostavili ste tudi problem 

tovornjakov, ki vozijo po magistralni cesti. 

Katere probleme so navedli posamezni učenci?  

Posamezniki, ste izpostavili tudi naslednje probleme, ki so vredni obravnave kdaj 

drugič: premajhno igrišče, več otroških igrišč, preveč blokov, hiš, trgovin, 

tovarn, ne ločujemo odpadkov, onesnaženost zraka, manjka hiša za varstvo 

hišnih ljubljenčkov, manjka letni bazen, neurejeno smučišče v domačem kraju in 

slaba nočna razsvetljava. 

Na katero teme se je nanašalo največ problemov? PROMET. To bo tema 

današnje učne ure.  

2 min 

OPREDELITEV IN FORMULIRANJE PROBLEMA 

Glede na probleme, ki ste jih izpostavili, sem si postavila vprašanje: ali je vaša 

pot v šolo sploh varna? Večina vas v šolo pride peš ali s kolesom. Ker na poti v 

šolo ni pločnikov, lahko sklepam, da je vaša pot v šolo nevarna.  

OSREDNJI PROBLEM: VARNE POTI V MOJEM KRAJU 

Ta problem bomo razdelili na dva manjša problema. 

Na poti v šolo ni urejenih pločnikov. 

V domačem kraju manjkajo urejene kolesarske poti. 

Dodatno za bolj zmogljive učence: 

Skozi naselje pelje glavna cesta, po kateri dnevno vozi preveč 

tovornjakov.  

8 min 

NAČRTOVANJE REŠEVANJA PROBLEMA 

Delali boste v dvojicah. Vsaka dvojica bo dobila zapisan en problem. Tisti, ki 

zmorete več, boste poleg enega izmed prvih dveh problemov, rešili še tretji 

problem (PRILOGA 5B). 

Kako mislite, da se lotimo reševanja problemov? Naredimo načrt, kako bomo 

reševali zapisane probleme, 

Kaj menite, kaj je prvo, kar potrebujemo za reševanje problema? Učenci 

odgovarjajo. Frontalno opišemo prvi korak. 

Opisali bomo trenutno stanje (učenci na zemljevidu označijo svojo pot v 

šolo, nevarna mesta, možne rešitve in izdelajo legendo). 

Kaj potrebujemo, da lahko poiščemo rešitve? Učenci odgovarjajo. Frontalno 

opišemo drugi korak. 

Osvežimo ali poiščemo podatke, ki jih potrebujemo za iskanje rešitev 

(učenci ponovijo prometne predpise, načela prometne varnosti in na 

spletu ali v knjižnici poiščejo dodatno gradivo o cestnem prometu). 

Kje in kako bomo pridobili podatke, ki jih potrebujemo? Učenci 

odgovarjajo. Frontalno opišemo tretji korak. 
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Iščemo rešitev s pomočjo knjig, priročnikov, interneta, intervjuja, 

fotografije, posnetka … 

Kaj naredimo s podatki, ki smo jih zbrali? Učenci odgovarjajo. Frontalno 

opišemo četrti korak.  

Kaj lahko storimo, naše ideje, predlogi (prometno varnostni načrt šole, 

pismo ravnateljici/županu …). 

 

URESNIČEVANJE IN PREVERJANJE PROBLEMSKEGA 

NAČRTA 

Sledi delo v dvojicah. Dvojice so vnaprej določene po predlogu učiteljice. Vsaka 

dvojica dobi zapisan točno določen problem, ki ga je določila učiteljica glede na 

poznavanje učencev. Pod problemom so zapisana tudi podvprašanja za pomoč 

pri reševanju (Kakšna je tvoja ideja, kaj narediti, da bo tvoja pot v šolo varna? 

Kaj lahko naredim sam? Kaj lahko naredijo drugi udeleženci v prometu? Kaj 

lahko naredijo vplivni ljudje v domačem kraju?).  

Učenci rešujejo problem po korakih, ki smo jih določili v načrtovanju reševanja 

problemov. Naredijo zapis v obliki miselnega vzorca ali plakata. Učenci si 

pomagajo z raznim slikovnim in knjižnim gradivom, ki ga poiščejo na spletu in v 

knjižnici. Frontalno ponovimo, kaj je legenda (razlaga znakov, ki smo jih 

uporabili na karti domačega kraja).  

DELO V DVOJICI: 

Na poti v šolo ni pločnikov. 

Na karti domačega kraja označi svojo pot v šolo. Označi nevarna mesta. Ne 

pozabi narediti svoje legende.  

Kakšna je vajina ideja, kaj narediti, da bo vajina pot v šolo varna? 

V domačem kraju manjkajo kolesarske poti. 

Na karti domačega kraja označi poti, po katerih se voziš s kolesom. Označi 

nevarna mesta. Ne pozabi narediti svoje legende. 

Kakšna je vajina ideja, kaj narediti, da bodo vajine kolesarske poti varne? 

Skozi naselje pelje glavna cesta, po kateri dnevno vozi preveč 

tovornjakov. 

Na karti domačega kraja označi glavno cesto. Označi nevarna mesta. Ne pozabi 

narediti svoje legende. 

Kakšna je vajina ideja, kaj narediti, da bo glavna cesta bolj varna? 

 

FORMULACIJA IN POSPLOŠITEV REZULTATOV REŠITVE 

PROBLEMA 

Učenci v dvojicah predstavijo svoje delo: problem, kako so se lotili reševanja, 

kakšne so možne rešitve in ideje, predlogi. Ob tem si postavimo tudi nova 

vprašanja, ki so lahko uvod v kakšno od naslednjih ur. Kako pa drugi vidijo naše 

rešitve? Na primer lastniki zemljišč, vozniki avtomobilov, krajevna skupnost kot 

plačnik … 
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6.6 PRILOGA 5A: GRAFIČNI PRIKAZ REZULTATOV 

 

0 2 4 6 8 10 12 

Ponoči je slaba razsvetljava. 

Lahko bi uredili smučišče. 

Manjka letni bazen. 

Banka za revne. 

Manjka hiša za varstvo hišnih ljubljenčkov. 

Manjkajo nove trgovine. 

Moralo bi biti več rož.  

Trgovine ne smejo delati ob nedeljah. 

Premajhen "skate" park. 

Preveč trgovin in tovarn. 

Moralo bi biti več čistilnih naprav. 

Vse ceste naj bodo asfaltirane. 

Pred ustanovami ni stojal za kolesa. 

Potrebujemo več sprehajalnih poti. 

Preveč blokov in hiš. 

Preveč hrupa. 

V našem naslju ni semaforjev, kjer so potrebni. 

Preveč tovornajkov skozi naš kraj. 

Avtomobili onesnažujejo naravo. 

Moralo bi biti več okolja. 

Preveč smeti po tleh. 

Moralo bi biti več otroških igrišč. 

V centru bi moralo biti več prireditev 

Malo urejenih prehodov za peščce. 

Premajhno igrišče. 

V kraju so slabe kolesarske poti. 

Na poti v šolo ni pločnikov. 

Problemi v mojem kraju 

število učencev 
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6.7 PRILOGA 5B: GRADIVO ZA DELO V DVOJICAH 

Na poti v šolo ni pločnikov. 

Na karti domačega kraja označi svojo pot v šolo. Označi nevarna mesta. Ne 

pozabi na legendo.  

Kakšna je tvoja ideja, kaj narediti, da bo tvoja pot v šolo varna? 

V domačem kraju manjkajo kolesarske poti. 

Na karti domačega kraja označi poti, po katerih se voziš s kolesom. Označi 

nevarna mesta. Ne pozabi na legendo.  

Kakšna je tvoja ideja, kaj narediti, da bodo tvoje kolesarske poti varne? 

Skozi naselje pelje glavna cesta, po kateri se dnevno vozi preveč 

tovornjakov. 

Na karti domačega kraja označi cesto Velenje – Slovenj Gradec. Označi 

nevarna mesta. Ne pozabi na legendo.  

Kakšna je tvoja ideja, kaj narediti, da bo cesta Velenje – Slovenj Gradec 

bolj varna? 
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PRILOGA 5B: GRADIVO ZA DELO V DVOJICAH 
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PRILOGA 5B: GRADIVO ZA DELO V DVOJICAH 

 

KAJ LAHKO NAREDIM 

SAM? 

KAJ LAHKO NAREDIJO 

DRUGI UDELEŽENCI 

PROMETA? 

KAJ LAHKO NAREDIJO 

VPLIVNI LJUDJE V 

DOMAČEM KRAJU? 
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6.8 PRILOGA 6: OPAZOVALNI LIST 

 

Vodenje  DA NE 

Učitelj vodi celoten postopek reševanja problema.   

Učitelj vodi le delno (ko učenci to potrebujejo).   

Učenci so popolnoma samostojni.   

 

Navodila  DA Kolikokrat? NE Kolikokrat? 

Navodila so razumeli vsi učenci.     

Navodila so razumeli samo 

določeni učenci. 
    

Navodil nihče ni razumel.     

Navodila so bila samo na začetku 

dejavnosti. 
    

Navodila so bila sprotna.     

Navodila so bila večkrat 

ponovljena. 
    

Navodila so bila izražena na več 

načinov. 
    

Navodil ni bilo.      

 

 

Individualizacija DA/NE Kako? 

Navodila    

Problemi   

Drugo   
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Radovednost učencev - količina U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

Vprašanja o učni snovi           

Organizacijska vprašanja           

Drugo            

 

Analiza 

reševanja 

problemskih 

nalog 

Odziv  Pozornost 

(koliko 

časa, pri 

kateri 

dejavnosti, 

kako jo 

učitelj 

pridobi) 

Aktivnost 

(kaj učenec 

počne) 

Strategija 

reševanja 

problema 

Vprašanja, 

zapis, ideje 

Učenec 1      

Učenec 2      

Učenec 3      

Učenec 4      

Učenec 5      
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6.9 PRILOGA 7: ANALIZA UČNE URE 

SPLOŠNI VTIS Uspešno/neuspešno? 

Učiteljev nastop, vodenje in 

izpeljava? 

 

CILJI Ali so bili cilji uresničeni?  

ZGRADBA UČNE URE Časovna realizacija? 

Struktura učne ure? 

Povezava med posameznimi 

deli učne ure? 

 

VSEBINA Je bila vsebina ustrezno 

izbrana za ciljno skupino? 

Je bila vsebina povezana s 

cilji? 

 

VODENJE Samostojno/s pomočjo? 

Vključevanje učencev? 

 

NAVODILA Jasnost navodil?  

INDIVIDUALIZACIJA Načrtovanje? 

Izvedba? 

 

RADOVEDNOST 

UČENCEV 

Ali so bili učenci radovedni? 

Ali je učitelj pustil učencem, 

da sprašujejo? Ali jim je 

odgovoril? 

 

AKTIVNOST UČENCEV Aktivni ali pasivni? V katerih 

delih ure? 
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6.10  PRILOGA 8: KODIRANJE INTERVJUJA ZA UČITELJE 

Spol    

Starost    

Leta delovne dobe  

Kaj je po vašem mnenju glavni cilj sodobnega 

pouka in kje vidite bistvo učiteljskega poklica? 

 

Katero izkušnjo bi izpostavili kot pozitivno ali 

negativno v svojem poklicu? 
 

 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

Ali ste v letošnjem šolskem letu pri 

družbi v 4. razredu izvajali 

problemski pouk? 

IZVAJANJE PP PRI DRUŽBI  

Katere vsebine iz učnega načrta 

družbe ste izvajali s problemskim 

pristopom? (Glej tabelo.) 

VSEBINE S PP  

Navedite primere, kako ste 

načrtovali in izvedli problemski 

pouk. (Glej tabelo.) 

NAČRT IN IZVEDBA PP  

Kaj vpliva na načrtovanje in 

izvedbo problemskega pouka?  

VPLIVI NA NAČRTOVANJE 

IN IZVEDBO PP 
 

Kako pomembno se Vam zdi 

izvajanje problemskega pouka pri 

družbi?  

Zelo pomembno, srednje, ni 

pomembno. Utemeljite. 

POMEMBNOST PP PRI 

DRUŽBI 
 

Kje vidite prednosti/omejitve 

problemskega pouka pri družbi?  

 

PREDOSTI/OMEJITVE PP  
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Kaj vpliva na to, da se/se ne 

odločite za problemski pouk pri 

družbi? 

VPLIV ZA ODLOČITEV ZA 

IZVEDBO PP 
 

Na kakšen način/po katerih 

stopnjah/korakih izvajate 

problemski pouk? Vedno na enak 

način? Faze/koraki, po katerih 

izvajate problemski pouk?  

Celotna učna ura problemsko/samo 

določeni deli učne ure problemsko? 

Problemsko vprašanje postavite 

sami, ali ga oblikujejo učenci na 

podlagi vaših usmeritev? 

Ali učencem omogočate, da 

postavljajo vprašanja o določeni 

temi? Odgovorite na vsa njihova 

vprašanja? Imate v spominu kako 

kakovostno učenčevo vprašanje ali 

pobudo? 

NAČINI IZVAJANJA PP PRI 

DRUŽBI 

 

FAZE IZVAJANJA PP 

 

 

KDO POSTAVI 

PROBLEMSKA 

VPRAŠANJA? 

 

UČENČEVA VPRAŠANJA 

PRI POUKU 

 

Na kakšen način učenci rešujejo 

probleme?  

V čem se učenci razlikujejo v 

procesu reševanja problemov? 

Strategije reševanja? Mišljenje? 

NAČINI IN STRATEGIJE 

REŠEVANJA PROBLEMOV 

PRI UČENCIH 

 

 

V kolikšni meri izvajate učno 

individualizacijo pri problemskem 

pouku pri družbi?  

Skoraj vedno, občasno, redkokdaj? 

Utemeljite.  

IZVAJANJE UČNE 

INDIVIDUALIZACIJE PRI 

PP PRI DRUŽBI 

 

Kako načrtujete in izvajate 

individualizacijo pri problemskem 

pouku pri družbi? 

NAČRT IN IZVEDBA 

INDIVIDUALIZACIJE PRI 

PP PRI DRUŽBI 

 

Kaj je problemski pouk? OPREDELITEV 

PROBLEMSKEGA POUKA 
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6.11  PRILOGA 9: KODIRANJE INTERVJUJA ZA UČENCE 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

Kaj je zate domača 

pokrajina? 

OPREDELITEV DOMAČE 

POKRAJINE 

 

Kje s starši nakupujete?  

Kje živijo stari starši in 

sorodniki?  

Kam hodiš na interesne 

dejavnosti?  

Kam greš v prostem času? 

KRAJ ZA NAKUPE 

KRAJ, KJER ŽIVIJO 

SORODNIKI 

KRAJ INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

KRAJ ZA PROSTI ČAS 

 

Kdaj si bil nazadnje v 

drugem kraju? 

V katerem in kaj si tam 

počel? 

ČASOVNA OPREDELITEV 

OBISKA DRUGEGA 

KRAJA 

VZROK OBISKA 

DRUGEGA KRAJA 

 

Kaj ti je v domačem kraju 

všeč in kaj bi spremenil? 

 

STVARI, KI SO TI V 

KRAJU VŠEČ 

SPREMEMBE V KRAJU 

 

Če bi lahko živel kjerkoli, kje 

bi živel? Opiši kraj in povej, 

zakaj bi tam živel. 

KJE BI ŽIVEL in VZROK 

 

 

Si mogoče v svojem kraju 

opazil kakšno težavo? Opiši 

jo. 

TEŽAVA V DOMAČEM 

KRAJU 

 

O katerih težavah iz 

domačega kraja se 

pogovarjajo odrasli (starši, 

sorodniki, mediji …)? 

 

 

 

ODRASLI O TEŽAVAH V 

DOMAČEM KRAJU 
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Kakšen pouk ti je všeč? 

V učilnici/na prostem? 

Delo s sošolci v 

paru/skupini? 

Govori samo učitelj/učenci 

sodelujete (sprašujete in 

odgovarjate)? 

Učitelj zanimivo posreduje 

učno vsebino? 

POUK, KI JE UČENCEM 

VŠEČ 

 

Kako bi ocenil svojo 

radovednost: 

a) Sem radoveden bolj 

kot drugi sošolci v 

razredu 

b) Enako kot drugi 

c) Manj kot drugi. 

OCENA LASTNE 

RADOVEDNOSTI 

 

Rad postavljaš vprašanja pri 

pouku? Zakaj? 

VPRAŠANJA PRI POUKU  

Imaš pri pouku vedno 

možnost postaviti svoje 

vprašanje o nečem? Vedno 

dobiš odgovor na svoje 

vprašanje? 

MOŽNOST VPRAŠANJ 

PRI POUKU 

ODGOVORI NA 

VPRAŠANJA 

 

Kaj bi ti vprašal neznanca o 

njegovem domačem kraju? 

VPRAŠANJE ZA 

NEZNANCA O 

NJEGOVEM KRAJU 

 

Kaj se želiš naučiti o svoji 

domači pokrajini? 

O DOMAČI POKRAJINI  

 


