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I 

 

IZVLEČEK 

 

Skripte so specifično orodje,  namenjeno učenčevemu samovrednotenju in samospremljanju pri 

reševanju kompleksnejših matematičnih nalog, ki zahtevajo več korakov reševanja. Lahko so 

zapisane v obliki strukturiranih vprašanj oziroma trditev, ki učenca vodijo pri reševanju nalog. 

Tuje raziskave so potrdile pozitiven vpliv skript na izboljšanje samoregulacije in 

samoučinkovitost učenja. Samoregulacijsko učenje je krožen in rekurziven proces, v katerem 

si učenci postavljajo cilje, jih skušajo doseči skozi učni proces, ob tem pa regulirajo in 

spremljajo svoje učenje in usvajanje novega znanja. Kot del samoregulacije je tudi proces 

metakognicije. Pojem metakognicije označuje znanje o lastnih kognitivnih procesih. 

Metakognicijo lahko pri učencih razvijamo s pomočjo metakognitivnih strategij, ki jih delimo 

na strategije načrtovanja, spremljanja in uravnavanja. Skripte lahko uvrstimo v vse tri skupine. 

Metakognitivne strategije lahko razvijamo s pomočjo številnih tehnik. Ena takšnih je uporaba 

učitelja oziroma vrstnika kot modela. Druga tehnika je reševanje problemov v manjših 

skupinah, kar nas privede tudi do sodelovalnega učenja. Sodelovalno učenje je učenje v majhnih 

skupinah, v katerih je vsak učenec odgovoren za svoje učenje in učenje ostalih članov skupine. 

Del sodelovalnega učenja je tudi vrstniško učenje, pri katerem gre za komunikacijo med 

učencem, ki neko snov že obvlada, in učencem, ki je naletel na težave pri obravnavi te vsebine.  

 

Empirični del magistrskega dela temelji na raziskavi o vplivu vrstniškega učenja in učne 

uspešnosti na kakovost matematičnih skript, ki jih izdelajo učenci. Kakovost skript smo 

preverjali s petimi kazalniki: število vprašanj, ujemanje vprašanj z vprašanji iz učiteljičine 

skripte, vrstni red, vključenost vprašanj o postopku načrtovanja, samospremljanja in 

samoregulacije. V raziskavo, ki je kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega pristopa, je 

bilo vključenih 44 učencev 7. razreda. Znotraj eksperimentalne skupine so učenci skripte 

izdelovali v heterogenih parih (po en učno uspešnejši in en učno manj uspešen učenec). V 

kontrolni skupini so učenci pisali skripte individualno. Ugotovili smo, da so bile skripte 

heterogenih parov kakovostnejše od skript učencev, ki so jih pisali individualno. Ugotovili smo 

tudi, da so skripte učno uspešnejših učencev kakovostnejše od skript učno manj uspešnih 

učencev. S pomočjo vprašalnika smo izvedeli, da se največ težav pojavlja pri oblikovanju 

vprašanj v skriptah. Iz posnetka heterogenega para učencev med pisanjem skripte smo 

ugotovili, da je učno uspešnejši učenec prevzel vlogo vrstniškega učitelja in učno manj 

uspešnega učenca vodil pri skupnem oblikovanju skripte. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Skripte, samoregulacija, metakognicija, metakognitivne strategije, vrstniško učenje. 

 

  



 

II 

 

ABSTRACT 

 

Scripts are a specific learning tool that serve the purpose of the learner's self-evaluation and 

monitoring while performing complex mathematical tasks that require several steps. Scripts 

may take the form of structured questions or statements that guide the learner through the tasks. 

Several studies have confirmed a positive impact of scripts on the learner's self-regulation and 

self-efficacy. Self-regulated learning is a circular and recursive process in which learners set 

their goals and try to achieve them through the learning process while at the same time 

regulating and monitoring their learning and the acquisition of new knowledge. Metacognition 

is part of self-regulation and involves knowledge of one's own cognitive processes. 

Metacognition can be developed by using metacognitive strategies, which encompass planning, 

monitoring and adaptation. Scripts can be used in the various techniques of developing 

metacognitive strategies. One of techniques is using a teacher or peer as a model. Another is 

solving problems in small groups, which also brings us to collaborative learning. Collaborative 

learning is learning in small groups in which each learner is responsible for his own learning 

and the learning of other group members. Peer-learning is a type of collaborative learning, 

which is essentially communication between a good performer and a student who is trying to 

master a specific subject matter. 

  

The empirical part of the thesis is based on the research of the impact of collaborative learning 

and learning performance on the quality of mathematical scripts written by learners. Five 

indicators were used to assess the quality of a script: number of questions, level of matching 

with the teacher's script, correctness of order, and inclusion of questions about planning, self-

monitoring and self-regulation. In the research, which is a combination of a quantitative and 

qualitative approach, 44 students of the 7th grade were included. Learners in the experimental 

group made scripts in mixed pairs (one good and one poor performer). Learners in the control 

group made scripts individually. We found out that the scripts made by mixed pairs were of 

better quality than those written by students individually. Similarly, we found out that the scripts 

written individually by good performers were of better quality than those written individually 

by poor performers. We also found out that students consider the formulation of questions as 

the most difficult aspect of writing up a script. By studying the recording of a mixed pair writing 

of students during the script writing we found out that the good performer took up the role of a 

peer-teacher and guided the poor performer in the joint process of script writing. 

 

 

KEY WORDS: 

Scripts, self-regulation, metacognition, metacognitive strategies, peer-learning. 
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1 UVOD 

 

Učenci se pri kompleksnejših matematičnih nalogah, ki zahtevajo več korakov reševanja, 

srečujejo s številnimi težavami. Učitelji in učenci zato stremijo k temu, da bi te težave zmanjšali 

ali celo odpravili. Ena glavnih sposobnosti učenca, ki je učno uspešen na področju matematike, 

je samoregulacija učenja. Za razvijanje le-te pa se uporabljajo številna orodja, med katera sodijo 

tudi skripte. Skripte so, v kontekstu izobraževanja na področju matematike, orodje, ki je 

namenjeno učenčevemu samovrednotenju in samospremljanju. Zapisane so v obliki 

strukturiranih vprašanj ali trditev, ki učenca vodijo skozi reševanje kompleksnejše matematične 

naloge z več koraki reševanja. Ena takšnih vsebin je tudi načrtovanje trikotnikov. Vprašanja v 

skriptah so lahko različnih vrst (npr. vprašanja, ki vključujejo ključna znanja v postopku 

reševanja naloge, metakognitivna, samoregulacijska vprašanja). Torej sta s skriptami povezana 

tudi pojma samoregulacije učenja in metakognicija. Samoregulacijsko učenje je cikličen in 

rekurziven proces, v katerem si učenec postavi cilje, načrtuje dejavnosti za dosego ciljev in 

regulira svoje učenje, da doseže postavljene cilje. Ob tem igra pomembno vlogo tudi učenčeva 

sposobnost metakognicije, saj so učenci, ki so metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko 

aktivni v svojem učnem procesu, zmožni samoregulacije učenja. Vse več učiteljev se odloča za 

vpletanje sodelovalnega učenja v učni proces. Zaradi tega smo se odločili, da v magistrskem 

delu obravnavamo tudi sodelovalno učenje in kot njegovo obliko tudi vrstniško učenje. 

Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, pri katerem veljajo načela pozitivne 

soodvisnosti, neposredne interakcije in posameznikove odgovornosti. Vrstniško učenje temelji 

na tem, da eden izmed učencev prevzame vlogo vrstniškega učitelja ter ostale učence vodi in 

usmerja do novih spoznanj in boljšega razumevanja vsebin.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo opredelili pojem skripte in navedli primere ter 

uporabo skript umestili v učni proces. Podali bomo tudi pregled raziskav na področju uporabe 

skript. Predstavili bomo pojma samoregulacijskega učenja in metakognicije in ju povezali s 

skriptami pri matematiki. Predstavili bomo tudi nekatere metakognitivne strategije in tehnike 

poučevanja teh strategij. Na koncu bomo obravnavali še sodelovalno učenje in pomembna 

načela ter vrstniško učenje kot obliko sodelovalnega učenja. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela bomo najprej predstavili vpliv vrstniškega učenja v 

heterogenih parih na kakovost pisanja skript, v primerjavi z individualnim pisanjem skript 

učencev 7. razreda pri vsebini načrtovanja trikotnikov. Kakovost skript bomo preverjali s petimi 

kazalniki, ki so predstavljeni v empiričnem delu. Primerjali bomo tudi kakovost skript med 

učno uspešnejšimi in učno manj uspešnimi učenci znotraj kontrolne skupine. Predstavili bomo 

tudi težave, ki so nastale pri pisanju skript tako v heterogenih parih kot individualno. Na koncu 

bomo analizirali vlogo učno uspešnega in učno manj uspešnega učenca v heterogenem paru na 

podlagi posnetka pisanja skripte. Vse rezultate bomo sproti analizirali in komentirali, na koncu 

pa še povzeli. Z dobljenimi rezultati želimo pripomoči k kvalitetnejšemu delu učiteljev in 

prikazati uporabnost vrstniškega učenja in skript pri pouku. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 SKRIPTE 

 

Izraz skripta1 uporabljamo v različnih pomenih. V kontekstu izobraževanja na področju 

matematike razumemo pojem skripta kot načrtovan, dogovorjen potek dogodkov oziroma 

postopkov. Skripte so specifično orodje, ki je namenjeno učenčevemu samovrednotenju in 

samospremljanju pri reševanju kompleksnejših matematičnih nalog, ki zahtevajo več korakov 

reševanja. Skripte so namenjene predvsem učno šibkejšim učencem, ki potrebujejo pomoč pri 

razumevanju in usvajanju postopkov reševanja kompleksnejših matematičnih problemov 

(Alonso-Tapia, Panadero in Reche, 2013). Zapisane so lahko v obliki vprašanj, ki vključujejo 

korake reševanja kompleksnejšega matematičnega problema in učenca vodijo od začetka pa do 

konca reševanja  (Thillmann, Kunsting, Wirth in Leutner, 2009, v Alonso-Tapia, Panadero in 

Heurtas, 2012). Skripte lahko zapišemo tudi v obliki strukturiranih trditev oziroma korakov, ki 

sledijo modelu reševanja problema, od začetka do konca (Alonso-Tapia in Panadero, 2010). 

Skripta učencu poleg vodenja skozi nalogo omogoča samorefleksijo procesa učenja (Harris in 

Brown, 2018).  

 

2.1.1 Uporaba skript 

 

Skripte lahko učenec uporabi pred, med in na koncu obravnave učne vsebine. Na začetku 

oziroma med obravnavo vsebine skripte služijo učencu kot opomnik na korake reševanja 

problema. S tem spodbudimo učenčevo razmišljanje o danem problemu. Učenec tako izboljšuje 

razumevanje problema, poveča pa se tudi njegova učinkovitost reševanja problema. Skripte 

tako učencem omogočajo razvoj metakognitivnih in samoregulacijskih procesov (Alonso- 

Tapia et al., 2012). Na koncu obravnavane snovi skripte služijo kot orodje, ki učencu pomaga 

k točnejšemu samovrednotenju  (Alonso-Tapia in Panadero, 2010). Skripte lahko uporabimo 

tudi pri vrstniškem učenju. Učenci s pomočjo skripte analizirajo vrstnikovo reševanje problema, 

preverijo ustreznost korakov reševanja in njihovo pravilnost (The Education Hub, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Izraz skripta je v SSKJ definiran kot množinski samostalnik. Zaradi lažje razumljivosti smo se odločili za 

edninski način uporabe izraza, saj je tako lažje ločiti med eno skripto in množico skript. 
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2.1.2 Primeri skript 

 

V tem razdelku sta predstavljeni skripti za reševanje algebrskih besedilnih nalog in načrtovanje 

trikotnikov. V prvem primeru je prikazana skripta, ki je napisana v obliki trditev. Skripta za 

načrtovanje trikotnikov pa je napisana v obliki vprašanj. 

 

Primer skripte za reševanje algebrskih nalog je prikazan v tabeli 1. Skripta je namenjena 

učencem, ki potrebujejo pomoč pri reševanju algebrskih nalog. Zapisana je v obliki 

strukturiranih trditev.  

 

Tabela 1: Skripta za reševanje algebrskih besedilnih nalog 

(Žarn, 2018, str. 14) 

 

1. Razumevanje naloge 

 

o Prebral sem nalogo. 

o Razumel sem vse besede v besedilu besedilne naloge. 

o Vem, kaj naloga od mene zahteva. 

2. Podatki naloge 

 

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

3. Reševanje naloge 

 

o Označil sem količine. 

o Odnose med količinama lahko grafično predstavim. 

o Ugotovil sem, v kakšnem odnosu so dane količine. 

o Zapisal sem enačbo na podlagi besedila naloge. 

o Rešil sem enačbo in podčrtal rezultat. 

4. Rezultat naloge 

 

o Preveril sem pravilnost rešitve enačbe. 

o Preveril sem smiselnost rešitve v kontekstu naloge. 

o Zapisal sem odgovor. 

 

Skripta vodi učenca skozi reševanje besedilne naloge. Štirje glavni koraki reševanja od učenca 

pričakujejo dobro razumevanje naloge, izpis podatkov iz besedila, pravilen postopek reševanja 

in interpretacijo dobljenega rezultata. Učenec pri posameznem koraku s kljukico označi, da je 

nek korak poteka reševanja že izpolnil. 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Miha Žarn; Magistrsko delo 

 

4 

 

Spodaj je predstavljena skripta za načrtovanje trikotnikov (Tabela 2). Njen namen je učence 

opomniti na korake načrtovanja trikotnika.  

 

Tabela 2: Skripta za načrtovanje trikotnikov 

(Žarn, 2018, str. 15) 

 

1. Razumevanje naloge 

 

o Ali sem prebral nalogo? 

o Ali razumem vse izraze in oznake v nalogi? 

o Ali vem, kaj naloga od mene zahteva? 

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

2. Podatki naloge 

 

o Ali sem pravilno izpisal vse podatke iz besedila naloge? 

o Ali sem narisal pregledno skico? 

o Ali sem na skici označil podane podatke? 

3. Načrt reševanja 

 

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

o Ali sem zapisal korake načrtovanja? 

4. Načrtovanje trikotnika 

 

o Ali sem pri odmerjanju dolžin stranic in velikosti kotov uporabil 

geometrijsko orodje? 

o Ali sem pri načrtovanju pravilno odmeril dolžine stranic in velikosti 

kotov? 

o Ali sem oglišča povezal v trikotnik? 

o Ali sem pravilno označil vse potrebno? 

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

 

Skripta je zapisana v obliki strukturiranih vprašanj, ki učenca vodijo skozi korake načrtovanja 

trikotnika. Skripta je razdeljena na štiri glavne korake reševanja. V prvem koraku učenec sebi 

odgovori na vprašanja o razumevanju naloge. V drugem koraku skripta učenca sprašuje po 

podatkih in ustreznosti skice. Tretji korak učenca opomni na zapis korakov načrtovanja in ga 

napelje na razmislek o smiselnosti načrta. V četrtem koraku skripta učenca opozarja na 

pravilnost načrtovanja trikotnika.  

 

Skripto za načrtovanje trikotnikov, ki je prikazana v tabeli 2, je uporabil Žarn (2018) v pilotski 

raziskavi v okviru diplomskega dela in ugotovil, da so učenci, ki so reševali naloge načrtovanja 

trikotnikov s pomočjo skripte, dosegli v povprečju boljše rezultate kot učenci, ki so naloge 

reševali brez skripte. 
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2.1.3 Rezultati raziskav uporabe skript 

 

Alonso-Tapia in Panadero (2010) sta raziskovala vpliv uporabe skript, navodil in povratne 

informacije na samoregulacijo in samoučinkovitost učenja pri geografiji (analiza pokrajine). V 

kvantitativni raziskavi, v katero je bilo vključenih 80 oseb starih med 15 in 16 let, sta preverjala 

vpliv uporabe skript, povratne informacije usmerjene v proces in v uspeh. Ugotovila sta, da ima 

uporaba skript pozitiven vpliv na izboljšanje samoregulacije učencev. Kombinacija uporabe 

skript s primerno povratno informacijo je vplivala na izboljšanje samoregulacije na danem 

vzorcu. Uporaba navodil, usmerjenih v učenje, je pri sodelujočih učencih pokazala negativen 

vpliv na samoregulacijo učenja. 

 

Leta 2012 so Alonso-Tapia, Panadero in Huertas v svoji raziskavi preverjali vpliv skript in 

rubrik na samoregulacijo, učenje in samoučinkovitost. Skriptam in rubrikam so dodajali 

različna navodila in povratno informacijo ter preverjali vpliv teh kombinacij. V raziskavi je 

sodelovalo 120 učencev srednjih šol, ki so analizirali pokrajine (geografija) v enem izmed 

eksperimentalnih pogojev. Samoregulacija je bila merjena s pomočjo vprašalnika in glasnega 

razmišljanja sodelujočih. Tako skripte kot rubrike so izboljšale samoregulacijo učencev, vendar 

so se skripte izkazale kot učinkovitejše. Povratna informacija, ki je bila usmerjena v proces 

reševanja, je bistveno bolj pripomogla k izboljšanju samoregulacije in samoučinkovitosti 

učencev kot povratna informacija usmerjena v dosežke. 

 

Alonso-Tapia, Panadero in Reche (2013) so v svoji raziskavi primerjali vpliv uporabe rubrik in 

skript na samoregulacijo učenja in učno uspešnost. V raziskavi je sodelovalo 69 bodočih 

učiteljev, ki so med semestrom oblikovali multimedijska gradiva v treh eksperimentalnih 

skupinah s pomočjo skript, rubrik oziroma brez dodatnih orodij. Rezultati so pokazali večji 

vpliv skript na samoregulacijo učenja kot rubrike. Kljub temu pa so učenci dali prednost uporabi 

rubrik pred skriptami. 

 

Leta 2018 je Žarn v pilotski raziskavi ugotavljal vpliv skript na uspešnost reševanja nalog 

načrtovanja trikotnikov. V raziskavi je sodelovalo 8 učencev 7. razreda osnovne šole, od katerih 

so štirje reševali naloge s pomočjo skript za načrtovanje trikotnikov, ostali pa se s skriptami 

niso spoznali.  Ugotovil je, da so učenci, ki so pri reševanju nalog uporabljali skripte, dosegli 

pri ocenjevanju boljše rezultate od tistih, ki skript niso uporabljali. 

 

2.1.4 Razlika med skriptami, rubrikami in kontrolnimi listami 

 

Rubrike, skripte in kontrolne liste so namenjene izboljšanju učenčevega procesa učenja in 

posledično učnega uspeha ter samoregulacije učenja. Med njimi pa se pojavljajo razlike. 

Rubrike vsebujejo seznam kriterijev uspešnosti in ocenjevalno lestvico z opisom posamezne 

stopnje, kar učencu omogoča primerjavo lastnih dosežkov z določeno stopnjo na lestvici. 

Takšen zapis ciljev lahko učenčevo pozornost usmeri v končni rezultat in ne v pomen učnega 

procesa za dosego ciljev. Skripte so namenjene učenčevemu samospremljanju procesa 

reševanja naloge, zapisane so po korakih reševanja, posledično učenca usmerjajo v učni proces 
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in ne vsebujejo ocenjevalnih lestvic (Kollar, Fischer in Slotta, 2007, v Alonso-Tapia et al., 

2013).  Kljub vsemu učencu omogočajo celoten proces reševanja naloge, povezan z vsemi 

fazami samoregulacijskega cikla (Harris in Brown, 2018). Kontrolne liste so namenjene 

učenčevemu reguliranju učnega procesa in so sestavljene iz vprašanj, ki učencu omogočajo 

usmeriti pozornost v proces načrtovanja, spremljanja in evalvacije učnega procesa (Pečjak et 

al., 2012). Kontrolne liste so za razliko od skript, ki vključujejo elemente metakognicije in se 

usmerjajo v proces reševanja, bolj povezane z opombami, ki učenca usmerjajo v nek določen 

rezultat. Skripte naj bi bolj kot kontrolne liste učenca spodbujale k metakognitivnemu 

zavedanju in samoregulaciji (Panadero, 2017, v Harris in Brown, 2018). 

 

2.2 SAMOREGULACIJSKO UČENJE 

 

Samoregulacijsko učenje je proces, pri katerem si učenec sam zastavi učne cilje, ki jih nato 

skozi učni proces skuša spremljati, regulirati ter se ob tem samospremljati. Za samoregulacijsko 

učenje je značilno, da so učenci aktivni udeleženci lastnega učnega procesa. To pomeni, da so 

aktivni tako na metakognitivnem, motivacijskem in vedenjskem področju. S svojo aktivno 

udeležbo v učnem procesu učenci prevzamejo del odgovornosti, da bodo s svojim delom dosegli 

zastavljene učne cilje (Kosirnik, 2016). 

 

Samoregulacijsko učenje se nanaša na cikličen in rekurziven proces, ki uporablja mehanizem 

povratne informacije. Tako učenci razumejo, kontrolirajo in prilagodijo svoje učenje svojim 

potrebam. S strani kognitivnih in metakognitivnih procesov so učenci, ki znajo samoregulirati 

svoje učenje, dobri pri uporabi različnih strategij učenja. Sposobni so načrtovati, postavljati 

cilje, izbirati strategije, organizirati, nadzorovati in se vrednotiti na različnih točkah procesa 

usvajanja novih vsebin (Kramarski in Dudai, 2009). Učenci, ki so zmožni samoregulacije, 

vidijo učenje kot sistematičen proces, nad katerim imajo kontrolo. Pri tem pa so 

metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivni skozi celoten proces (Tomec, Pečjak in 

Peklaj, 2006). 

 

V procesu samoregulacije si učenec predstavi problem in načrtuje njegovo reševanje. Hkrati 

spremlja in vrednoti, ali je realizacija načrta uspešna, se spopada s težavami in spremljajočimi 

čustvi, vrednoti svojo uspešnost in ugotavlja razloge za uspeh oziroma neuspeh pri reševanju 

problema (Alonso-Tapia et al., 2012).  

 

Samoregulacijsko učenje je Zimmerman (1998, v Tomec et al., 2006) v svojem krožnem 

modelu predstavil v treh fazah. Prva faza je faza predhodnega razmišljanja, v kateri si učenci 

postavijo učne cilje in izberejo primerne strategije za dosego le-teh. V tej fazi poznamo pet 

dejavnosti, ki jih učenci izvajajo. To so: zastavljanje ciljev, načrtovanje, prepričanje o lastni 

učinkovitosti, usmerjenost v dosego cilja in motivacija za izvedbo učnega procesa. V drugi fazi, 

fazi izvedbe in zavestne kontrole, učenci samospremljajo svoj napredek in samovrednotijo 

pravilnost reševanja nalog. Ta faza vsebuje tri procese, ki vplivajo na izvedbo: usmerjanje 

pozornosti, samopoučevanje in samospremljanje. Druga faza poteka med samim učnim 

procesom. Tretja faza je faza samorefleksije, kjer učenci ocenijo svoje dosežke glede na 
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zastavljene cilje in razmislijo o vzrokih za te dosežke. Samovrednotenje je vključeno v vse tri 

faze samoregulacijskega učenja in je najpomembnejši element samoregulacije učenja 

(Mastnak, 2018; Tomec et al., 2006). 

 

Drugi znani model samoregulacijskega učenja so razvili Hofer, Yu in Pontrich (1998, v 

Kosirnik, 2016). Model je zasnovan na dveh osnovnih konstruktih in dveh splošnih področjih. 

Konstrukta sta vedenje in prepričanje ter regulacijske strategije. Dve splošni področji sta 

metakognicija in motivacija. S križanjem teh komponent dobimo štirikomponentni model 

samoregulacijskega učenja, ki je predstavljen v tabeli 3.  

 

Tabela 3: Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja 

(Prirejeno po Hofer, Yu in Pintrich, 1998, v Kosirnik, 2016, str. 6) 

 

 (Meta)kognicija Motivacija 

Vedenje in 

prepričanje 

 Deklarativno znanje 

 Proceduralno znanje 

 Znanje o okoliščinah 

 

 Interes za učenje 

 Pomembnost učenja 

 Prepričanje o lastni 

učinkovitosti 

Strategije  Strategije načrtovanja 

 Strategije spremljanja 

 Strategije uravnavanja 

 

 Upravljanje časa 

 Lastno prizadevanje 

 Vrstniško učenje 

 Iskanje pomoči 

 

Samovrednotenje je zmožnost učenca, da na podlagi svojih dosežkov realno oceni dosežen nivo 

znanja (Holcar Brunauer et al., 2017). Učenec, ki je usvojil proces samovrednotenja, je 

sposoben realno oceniti svoje znanje in poiskati vrzeli ter načrtovati aktivnosti za odpravljanje 

le teh. Ob tem je pomembna povratna informacija učitelja, ki učenca usmerja v odpravo vrzeli 

v znanju (Alonso-Tapia et al., 2012). 

 

Pojma samovrednotenje in samoregulacija sta povezana tudi s skriptami. Kot že omenjeno, so 

skripte namenjene učenčevemu samovrednotenju in samospremljanju pri reševanju 

kompleksnejših matematičnih nalog. Učenci, ki niso zmožni izvajati procesa samovrednotenja, 

potrebujejo natančna navodila in usmeritve, ki jim pomagajo usmerjati misli in aktivnosti v 

doseganje zastavljenih ciljev (Montague, 2007).  

 

Reševanje matematičnih problemov zahteva sposobnost samoregulacije, ki deluje v povezavi z 

metakognicijo. Učenci s težavami pri reševanju matematičnih problemov imajo težave z 

efektivno implementacijo kognitivnih, metakognitivnih in samoregulacijskih strategij. Ti 

učenci s težavo opustijo določeno strategijo in preidejo na novo, težave jim povzroča tudi 

prenos uporabe določene strategije na podoben primer. To pomeni, da potrebujejo eksplicitna 

navodila za izbiro primernih strategij za reševanje določenega problema (Babakhani, 2011). V 

takšnih primerih lahko učencem predstavimo skripte, ki jih počasi napeljejo na pravilen 

postopek reševanja matematičnega problema in jim ob tem tudi pomagajo spremeniti način 

razmišljanja ob reševanju le-tega. 
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2.3 METAKOGNICIJA KOT DEL SAMOREGULACIJSKEGA UČENJA 

 

Metakognicija je pojem, ki označuje znanje o lastnih kognitivnih procesih. Zajema tudi znanje 

o spremljanju in kontroli kognitivnih procesov (Pečjak et al., 2012). Je koncept kognitivne 

psihologije, ki se osredotoča na aktivno nadzorovanje lastnih miselnih procesov (Ellis, Denton 

in Bond, 2013). Metakognicija je miselni proces višjega reda (Belšak, 2015). Definiramo jo kot 

posameznikovo vedenje o lastnih sposobnostih reševanja problemov. Zajema tudi  sposobnosti 

nadzora in samoregulacije kognitivnih aktivnosti posameznika (Ider in Artelt, 2010). 

 

Vse več pozornosti se namenja samoregulacijskemu učenju. Učenci, ki so metakognitivno, 

motivacijsko in vedenjsko aktivni v lastnem učnem procesu, so zmožni samoregulacije. 

Sposobnost metakognicije je pomembna, saj učencem omogoča načrtovanje in odkrivanje virov 

učenja, spremljanje trenutnega znanja in vrednotenje trenutne ravni učenja, kar vpliva na 

celoten proces samoregulacije. Samoregulacijsko učenje je le redko spontano pridobljeno. 

Lahko pa se razvije v okoljih, ki učencem ponujajo priložnost, da sami upravljajo z učnim 

procesom. Vseeno pa takšna udeležba ni dovolj. Potreben predpogoj za uspešno samoregulacijo 

je metakognitivna sposobnost učenca. Kot metakognitivna podpora učenju je uporaba 

samospraševanja. Le-to je lahko namenjeno direktnemu reševanju problemov, kar lahko 

prevedemo tudi na skripte. Samospraševanje velja za najprimernejšo metodo vodenja učenca 

pri razmišljanju o reševani nalogi. Takšen način vodenja razvija učenčevo zmožnost 

ubesedovanja mišljenjskih vzorcev . Ena izmed najbolj znanih samospraševalnih strategij je 

strategija KKKK (kaj, kje, kdaj in kako). Ta strategija omogoča učencem izbiro 

samoregulacijske strategije, pristopa in odziva med učnim procesom (Kramarski in Dudai, 

2009). 

 

Metakognitivna regulacija je poglavitna za samoregulacijsko učenje in prispeva k učenčevi 

uspešnosti. Nanaša se na nabor samoregulacijskih sposobnosti in strategij, ki jih učenci 

uporabljajo za kontroliranje in koordinacijo svojega učenja in učinkovitosti. Glavne 

regulacijske sposobnosti so: orientacija, načrtovanje, spremljanje in ocenjevanje. 

Metakognitivna orientacija se nanaša na stanje pred reševanjem problema in je usmerjena na 

pripravljanje za reševanje le-tega. Med tem procesom učenci opravijo analizo problema 

(pregledajo komponente naloge in učne cilje). Metakognitivno načrtovanje je močno povezano 

z orientacijo. Nanaša se na izbiro in določanje vrstnega reda strategij v nek načrt reševanja 

problema. Metakognitivno spremljanje vključuje nadzor nad učenčevim razumevanjem in 

napredkom, z namenom spreminjati način reševanja problema, ko je to potrebno. 

Metakognitivno ocenjevanje vključuje učenčevo presojo o uspešnosti reševanja problema. 

Ocene so lahko namenjene tako rezultatom kot samemu procesu reševanja. Učenčeva 

metakognitivna regulacija je zaznamovana z uporabo različnih regulacijskih strategij, ki so 

povezane z učenčevim pristopom k učenju. Poglobljeno učenje, usmerjeno v integriranje 

znanja, je močno povezano z metakognitivno regulacijo in uporabo regulacijskih strategij (De 

Backer, van Keer in Valcke, 2012). 
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McCormick (2003, v Pečjak et al., 2012) govori o dveh elementih metakognitivnega znanja: 

 znanje o procesu učenja, 

 znanje o nadzoru oz. kontroli učnega procesa. 

 

2.3.1 Znanje o učnem procesu 

 

O metakognitivnem učenju oziroma znanju govorimo, kadar učenec svojo pozornost usmeri v 

lasten učni proces.  Znanje o procesu delimo na deklarativno, proceduralno in metakognitivno 

znanje o okoliščinah. O deklarativnem metakognitivnem znanju govorimo, kadar se učenec 

zaveda lastnih sposobnosti in značilnosti, ki mu pomagajo pri učnem procesu. Deklarativno 

metakognitivno znanje zajema še tri vrste znanj:  

 znanje o sebi (znanje in zavedanje o lastnih sposobnostih, ki vplivajo na učni proces), 

 znanje o nalogi (znanje o uporabi primerne strategije za reševanje naloge), 

 znanje o strategiji (vedenje in uporaba strategij učenja, razmišljanja) 

(Pečjak et al., 2012; Ellis et al., 2013). 

 

2.3.2 Znanje o nadzoru učnega procesa 

 

Metakognitivna kontrola oziroma nadzor učnega procesa temelji na treh vrstah metakognitivnih 

strategij: strategije načrtovanja, strategije spremljanja in strategije evalvacije (Pečjak et al., 

2012). Strategije načrtovanja zajemajo strategije, ki jih učenec izvede pred samim učnim 

procesom. Strategije spremljanja učenec uporablja med samim reševanjem problema, saj mu 

pri tem pomagajo. S strategijami evalvacije učenec oceni svoje opravljeno delo. Na koncu 

ugotavlja ustreznost načina reševanja (du Toit in Kotze, 2009).  

 

2.3.3 Metakognitivne strategije 

 

Metakognitivne strategije so strategije kontroliranja mišljenja in učenja. Razvrstimo jih v tri 

sklope, ki so odvisni od faze učenja, v kateri se uporabljajo (Tomec et al., 2006). Nanašajo se 

na zavestno nadzorovanje lastnih kognitivnih strategij z namenom doseganja določenih ciljev. 

Takšna strategija je tudi samospraševanje o opravljenem delu. Boekerts in Simons (1995, v du 

Toit in Kotze 2009) vidita metakognitivne strategije kot odločitve učencev pred, med in po 

procesu učenja (du Toit in Kotze 2009). 

 

King (1991, v Pečjak et al., 2012) je razvil pripomoček oziroma kontrolno listo (Tabela 4) za 

učence, ki jim omogoča sistematično reguliranje lastnega učenja. Lista je sestavljena iz 

vprašanj, ki učenca usmerjajo pri učnem procesu (načrtovanju, spremljanju in uravnavanju). 
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Tabela 4: Kontrolna lista za regulacijo učnega procesa 

(Pečjak et al., 2012) 

 

Načrtovanje  

1. Kaj zahteva naloga? 

2. Kaj je moj cilj? 

3. Katere informacije in katere strategije potrebujem? 

4. Koliko časa in katere vire potrebujem? 

 

Spremljanje 

1. Razumem to, kar delam? 

2. Se mi zdi naloga smiselna? 

3. Sem na poti k cilju? 

4. Moram kaj spremeniti? 

 

Uravnavanje 

1. Sem dosegel cilj? 

2. Kaj je bilo učinkovito? 

3. Kaj ni bilo učinkovito? 

4. Ali bom drugič naredil drugače? 

 

 

Du Toit in Kotze (2009) navajata kot metakognitivno strategijo tudi sodelovalno oziroma 

vrstniško učenje. Takšno učenje omogoča učencem delo v manjših skupinah za pridobivanje 

novih znanj. Učitelj poda indirektna navodila, skupina pa s skupnim delom poskuša doseči 

zastavljene cilje. Sodelovalno učenje spodbuja zavedanje o lastnem mišljenju in mišljenju 

drugih. Ko učenci prevzamejo vlogo učitelja v skupini, začnejo načrtovati proces učenja, kar 

vodi v samostojno učenje. 

 

Metakognitivne strategije pozitivno vplivajo na učence s težavami pri učenju, saj jim nudijo 

učinkovit način uporabe, pomnjenja in priklica informacij in sposobnosti za učinkovito učenje 

in reševanje problemov. Učence z učnimi težavami je potrebno direktno naučiti takšnih 

strategij. Učenje metakognitivnih strategij pri matematiki se odvija po obravnavi in določeni 

stopnji razumevanja matematičnih konceptov (Onu, Eskay, Igbo, Obiyo in Agbo, 2012). 

 

Kognitivne, metakognitivne in samoregulacijske strategije predstavljajo osnovo za uspešno 

reševanje matematičnih problemov. Kognitivni procesi in strategije potrebne za uspešno 

reševanje matematičnih problemov so: 

 razumevanje strategij hipotetiziranja, 

 postavljanje ciljev in ustvarjanje načrta za dosego le teh, 

 ocenjevanje oziroma preverjanje rezultata, 

 preverjanje ustreznosti načrta reševanja in korektnosti rešitve  

(Babakhani, 2011). 

 

V naslednjih razdelkih bomo predstavili in pojasnili strategije, ki spadajo v načrtovanje, 

spremljanje in uravnavanje. V posameznem razdelku bomo povezali skripte s temi strategijami. 
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Strategije načrtovanja 

 

V fazi pred učenjem učenec uporabi strategije načrtovanja. Med njih spadajo, na primer 

postavljanje ciljev, prelet učnega gradiva in postavljanje vprašanj glede gradiva, ki bodo 

aktivirala vso učenčevo predznanje (Pečjak et al., 2012). Na začetku učne aktivnosti mora 

učitelj učence seznaniti s strategijami, pravili in koraki reševanja problema. Časovne omejitve, 

cilji in osnovna pravila povezana z učnimi aktivnostmi morajo biti eksplicitno predstavljena. 

Učenci jih bodo tako ponotranjili in si jih zapomnili skozi učno aktivnost. Učenci naj med 

učnim procesom delijo svoj napredek, svoje kognitivne procese in njihov pogled na sam proces. 

Tako lahko učitelj identificira težave v učenčevem razmišljanju (du Toit in Kotze, 2009). 

Strategije načrtovanja vključujejo načrtovanje časa za reševanje problema, izbiro strategij, 

načrtovanje zaporedja reševanja ipd. S strategijami načrtovanja učenec aktivira predznanje in 

se odloči, katere kognitivne strategije bo uporabil pri reševanju (Belšak, 2015). Med strategije 

načrtovanja lahko uvrstimo tudi skripte. Učenci lahko skripte poskusijo oblikovati sami, kar 

pomeni, da morajo priklicati vse svoje znanje o določeni vsebini, če želijo za določen 

matematični problem oblikovati skripto. 

 

Strategije spremljanja 

 

Metakognitivne strategije spremljanja so strategije, ki jih učenci uporabljajo med reševanjem 

problema. Vsebujejo učenčevo preverjanje napredka, usmerjanje pozornosti na učno gradivo in 

sprotno preverjanje pravilnosti reševanja (Pečjak et al., 2012). Predstavljajo učenčevo 

zavedanje o uspešnosti in hitrosti napredka reševanja, obenem pa učenec zaznava tudi težave 

pri reševanju. Ob tem se mu porajajo vprašanja, kot je na primer: »Ali grem prehitro?« (Belšak,  

2015). 

 

Poznamo veliko strategij spremljanja, vendar se bomo v tem magistrskem delu omejili zgolj na 

tri, ki so povezane z vlogo skript pri poučevanju matematike in razvijanju metakognitivnih 

sposobnosti učencev. Te strategije so: samopoučevanje s samonavodili, samospraševanje in 

razmišljanje na glas. 

 

Samopoučevanje s samonavodili je strategija, pri kateri učenci na glas podajajo navodila sami 

sebi. Pri tem lahko navodila tudi zapišejo po korakih (Pečjak et al., 2012). Podobno kot pri 

skriptah učenci zapišejo oziroma na glas izgovorijo navodila sami sebi. Razlika je v tem, da 

skripte podajajo zgolj navodila za reševanje naloge. Samopoučevanje s samonavodili pa govori 

tudi o izbiri strategij reševanja in o povratni informaciji učitelja. 

 

Metakognitivno samospraševanje učence navaja na postavljanje vprašanj samemu sebi. S tem 

pri učencih izboljšujemo razumevanje (Pečjak et al., 2012). Zopet gre za podobnost s skriptami, 

pri katerih, če so v obliki vprašanj, učenec z vprašanji preverja oziroma spremlja svoj napredek 

pri reševanju problema. Pri metakognitivnem samospraševanju pa učenec z lastnim 

postavljanjem vprašanj, poleg pravilnosti postopka, preverja tudi svoje razumevanje vsebine. 
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Strategija glasnega razmišljanja spodbuja učence, da med reševanjem problema glasno 

govorijo o svojih idejah. Ta način dela učencem pomaga identificirati njihove sposobnosti 

razmišljanja (du Toit in Kotze, 2009). Tudi pri skriptah lahko učenec z glasnim razmišljanjem 

in odgovarjanjem na vprašanja pokaže svoje razumevanje in razmišljanje in tako ugotovi, katere 

korake reševanja je izpustil. 

 

Strategije uravnavanja 

 

Metakognitivne strategije uravnavanja učencu omogočajo prilagajanje hitrosti reševanja 

problema, ponovno prebiranje gradiva ob nerazumevanju in končen pregled izdelka (Pečjak et 

al., 2012). Učenci z dobro razvitimi strategijami uravnavanja lažje prepoznavajo težave in 

analizirajo napake, ter posledično bolje načrtujejo odpravo teh napak (Vesel et al., 2012). V tej 

fazi učenci ugotovijo pomanjkljivosti pri reševanju problema in se sprašujejo o ustreznosti 

izbranih strategij in končnega izdelka (Belšak, 2015). Skripte lahko uporabimo tudi pri 

strategijah uravnavanja. Učencem jih razdelimo po koncu reševanja matematičnega problema. 

Učenci s pomočjo skript preverijo pravilnost poteka reševanja, kar jim omogoča nadaljnje 

načrtovanje učenja in odpravljanja vrzeli v znanju. 

 

2.4 TEHNIKE POUČEVANJA METAKOGNITIVNIH STRATEGIJ 

 

V tem razdelku bomo predstavili nekatere tehnike, s katerimi učitelj pri učencih spodbuja razvoj 

metakognitivnih strategij. 

 

2.4.1 Učitelj kot model  

 

Uporaba učitelja kot modela metakognitivnega obnašanja velja za eno najboljših tehnik 

razvijanja metakognitivnih strategij pri učencih. Učenci bodo preko modela razumeli namen 

metakognitivnih strategij in njihove uporabe v posameznih primerih reševanja matematičnih 

problemov (Onu et al., 2012).  

 

Učitelj pri svojem delu prikaže vse procese pri izvajanju zahtevnejšega postopka pri reševanju 

problema. Pri tem govori o svojem razmišljanju in motivaciji pri izbiri strategije reševanja 

problema. Ideja modela je, da učitelj ne predstavi zgolj elegantne rešitve, ampak prikaže tudi 

težave, ki se lahko pojavijo pri reševanju korak za korakom. Ob tem vselej razmišlja na glas in 

s tem učence usmerja v metakognitivno razmišljanje. Učitelj pri takšnem delu učencem pojasni 

načrtovanje in cilje. Pri reševanju problema dela napake in demonstrira, kako jih popraviti in 

vseskozi komentira svoja dejanja (du Toit in Kotze, 2009). Uporaba modela mora biti previdno 

načrtovana in usmerjena v vzbujanje učenčeve zavesti o metakognitivnem obnašanju in 

razmišljanju (Schoenfeld, 1987). 
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2.4.2 Reševanje problemov v manjših skupinah  

 

Schoenfeld (1987) pravi, da je namen reševanja problemov v manjših skupinah učence opremiti 

s čim večjim številom strategij za reševanje problemov in jih ob tem naučiti učinkovito 

uporabljati te strategije. Učence skozi proces reševanja sprašujemo naslednja tri vprašanja: 

»Kaj natančno počnete? Zakaj to počnete?« in »Kako vam to pomaga pri reševanju?« Učenci 

se začnejo med reševanjem problemov to kmalu spraševati tudi sami. Schoenfeld (1987) je 

ugotovil, da se je z delom v manjših skupinah spremenil odnos učencev pri reševanju 

problemov, predvsem na metakognitivni ravni.  

 

2.4.3 Program IMPROVE 

 

IMPROVE je akronim za korake pri reševanju matematičnih problemov, ki sta ga predstavila 

Mevarech in Kramarski (1997, v Alzahrani, 2017). Uporablja metakognitivno perspektivo in 

način, kako je lahko le ta aktivirana v poučevanju in učenju matematike. Program je 

osredotočen v prepričanje, da učenje ni le proces učenja na pamet, ampak raje proces 

interpretacije znanja. S tem učenci zgradijo nek odnos med obstoječim in na novo naučenim 

znanjem, kar privede do procesa konstruiranja novega znanja, ne le procesa pomnjenja. 

Program spodbuja tudi sodelovalno učenje, kar pomaga pri razumevanju metakognicije in 

matematike znotraj socio-kulturnega konteksta. Program je zasnovan za delo v sodelovalni 

skupini štirih učencev, med katerimi je eden učno uspešen, dva srednje učno uspešna in eden 

učno manj uspešen (Alzahrani, 2017). 

 

Program IMPROVE je osnovan na kognitivno-metakognitivnih teorijah in vsebuje sledeče 

korake: 

 I – Introducing new concpet (predstavitev novega koncepta), 

 M - Metacognitive questioning (metakognitivno spraševanje), 

 P – Practising (vaja), 

 R – Reviewing (proučevanje nalog), 

 O – Obtaining mastery on lower and higher cognitive processes (obvladovanje nad 

nižjimi in višjimi kognitivnimi procesi), 

 V – Verification (preverjanje), 

 E – Enrichment (obogatitev) 

(Mevarech in Kramarski, 2003). 

 

Skozi program IMPROVE se učenci naučijo samospraševati in odgovarjati na metakognitivna 

vprašanja. Ločimo štiri vrste metakognitivnih vprašanj: 

 vprašanja razumevanja (Kaj od nas pravzaprav zahteva nek problem?), 

 vprašanja povezav (Kako je dani problem povezan z že znanimi problemi, ki so rešeni?), 

 vprašanja strategij (Katere strategije so primerne za reševanje danega problema in 

zakaj?), 

 vprašanja razmisleka (Ali ima rešitev smisel?) 

(Mevarech in Kramarski, 2003). 
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Program IMPROVE vsebuje tri komponente, ki so medsebojno povezane. Učenci z delom v 

skupini, kar je prva komponenta, lažje osvojijo in ponotranjijo metakognitivne strategije (druga 

komponenta). Ob reševanju problemov pa moramo zagotoviti povratno informacijo (tretja 

komponenta), ki bo naravnana v obogatitev znanja višjih in nižjih kognitivnih procesov 

(Alzahrani, 2017). 

 

Skozi program IMPROVE učenec izboljša svoje metakognitivne strategije, med katerimi so 

tudi vprašanja, ki so sestavni del skript. Skripte so deloma namenjene tudi izboljšanju 

metakognitivnega zavedanja učencev. Z njihovo pomočjo učenci spremljajo svoj napredek pri 

reševanju matematičnega problema. Ob tem pa jih skripta sprašuje po strategijah reševanja, 

razumevanju in smiselnosti rešitve. Tehnika razvijanja metakognitivnih strategij je lahko tudi 

pisanje skript. Učenci ob pisanju skript razmišljajo o matematičnem problemu in ga povezujejo 

s podobnimi problemi. Hkrati zapisujejo vprašanja, ki jih bodo vodila pri reševanju le-teh. 

Skripte zajemajo vprašanja razumevanja, povezav, strategij in razmisleka.  

 

2.5 SODELOVALNO UČENJE 

 

Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, v katerih je vsak učenec odgovoren za svoje 

učenje in učenje ostalih članov skupine. Znotraj skupin učenci izmenjujejo spoznanja in ideje, 

da bi skupaj rešili nek problem, rešili nalogo in s tem dosegli skupen cilj. Pri tem pa učitelj 

nadzira delo v skupini, oblikuje aktivnosti za skupine in skrbi za primerno učno okolje (Li in 

Lam, 2013). Sodelovalno učenje obstaja, kadar učenci delajo skupaj za dosego skupnega cilja. 

Ob tem lahko vsak učenec doseže lastne učne cilje, le kadar ostali člani skupine dosežejo svoje 

(Johnson, Johnson in Stanne, 2000). Pomemben vidik sodelovalnega učenja je organizacija 

dela, ki omogoča vsakemu posamezniku znotraj skupine, da doseže maksimalen učinek, 

obenem pa s svojim prispevkom omogoča ostalim članom, da dosežejo svoj maksimalen učinek 

(Marentič Požarnik, 2000, v Kerbler, 2012). Oblika dela pri sodelovalnem učenju velja za eno 

najboljših alternativ tradicionalnemu poučevanju. Pri delu v skupinah z vrstniki se učenci 

počutijo uspešnejše in raje sodelujejo pri reševanju problemov. To pomeni, da sodelovalno 

učenje ojača tudi motivacijski vidik učenja. S sodelovanjem v skupini se učenci povezujejo, 

sprejemajo vse člane skupine in poskušajo razumeti drug drugega (Kagan 1989, v Jurgec, 

2016). 

 

Sodelovalno učenje temelji na soodvisnosti vseh članov skupine. To pomeni, da so za uspeh 

skupine odgovorni vsi člani. Učenci morajo sodelovalno učenje jemati kot situacijo, v kateri 

mora vsak prispevati svoj delež za uspeh celotne skupine oziroma vseh članov skupine. Vsak 

posameznik lahko doseže svoje cilje le takrat, ko jih dosežejo tudi vsi ostali. Sodelovalno učenje 

zatorej vsebuje dve ravni odgovornosti, individualno in skupinsko. Individualna odgovornost 

učenca pomeni, da je vsak posameznik odgovoren, da opravi svoj del naloge. Skupinska 

odgovornost pa pomeni, da morajo učenci medsebojno sodelovati, če želijo doseči skupen cilj 

(Kores, 2016). 
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Teorija, ki podpira sodelovalno učenje, je socialni konstruktivizem, ki ga je zasnoval Lev 

Semyonovich Vigotski. Sklepal je, da je vloga kulture in družbe, jezika in medsebojnih 

interakcij ključnega pomena za človekovo učenje. Predvideval je, da znanje izvira iz družbe. 

Posameznikov razvoj razmišljanja, jezika in razumevanja je rezultat kulture in družbe, saj se te 

veščine razvijejo preko medsebojne interakcije. Vigotskijeva teorija socialnega 

konstruktivizma trdi, da je socialna interakcija ključna za otrokovo znanje, ki ga ponuja družba 

okoli njega. Starši, odrasli, učitelji in vrstniki igrajo pomembno vlogo v procesu otrokovega 

učenja. S pomočjo komunikacije s straši, učitelji in vrstniki otrok aktivno sodeluje pri izgradnji 

lastnega znanja (Li in Lam, 2013; Rehman, Khan in Khan, 2017). V svoji teoriji je Vigotski 

opredelil pojem območja bližnjega razvoja, kjer pravi, da je območje bližnjega razvoja razdalja 

med dejansko razvojno ravnjo in potencialno razvojno ravnjo posameznika. Razlika med 

razvojnima ravnema je odvisna od načina učenja. Dejansko razvojno raven učenec doseže, če 

samostojno rešuje probleme, potencialno razvojno raven pa, če probleme rešuje v interakciji z 

drugimi (Peklaj, 1994, v Leban Zaletelj, 2016). Razlika med dejansko in potencialno razvojno 

ravnjo nakazuje, da probleme, ki so prezahtevni za posameznika, lahko učenec reši ob pomoči 

učitelja, odraslega ali vrstnika, ki že obvlada reševanje določenega problema. Območje 

bližnjega razvoja zajema kognitivne veščine učenca, ki jih je zmožen razviti, a le ob pomoči 

osebe, ki te veščine že obvlada (Li in Lam, 2013). 

 

Učencem mora biti dana priložnost za matematično komuniciranje, pojasnjevanje in razvijanje 

samozavesti za reševanje matematičnih problemov. Eden izmed načinov, kako to doseči, je tudi 

sodelovalno učenje, kjer učenci v manjših skupinah ali parih delajo skupaj za dosego skupnega 

cilja ob uporabi socialnih sposobnosti. Sodelovalno učenje pripomore k boljšim matematičnim 

dosežkom, izboljša dolgotrajni spomin in spremeni splošno mnenje o matematiki v bolj 

pozitivno smer. Obenem pa izboljšuje tudi socialne veščine učencev (Zakaria, Chin in Daud, 

2010). 

 

2.5.1 Načela sodelovalnega učenja 

 

Z vpeljavo sodelovalnega učenja v učni proces moramo biti previdni. Vloge učencev in učitelja 

se pri prehodu iz tradicionalnega na sodelovalno učenje spremenijo, zato moramo sodelovalno 

delo vpeljati počasi in učence navaditi na novo vlogo. Učenci se morajo ravno tako navaditi na 

občutek odgovornosti do lastnega znanja in odgovornosti do skupine. Prav tako se mora učitelj 

navaditi na vlogo mentorja, ki učencem razdeli vloge in jih po potrebi vodi pri delu (Vodopivec 

et al., 2003, v Kerbler, 2012). 

 

Pri uvajanju sodelovalnega učenja moramo upoštevati pet glavnih načel: 

 delo v skupinah, 

 pozitivna soodvisnost, 

 neposredna interakcija, 

 posameznikova odgovornost, 

 uporaba ustreznih sodelovalnih veščin 

(Peklaj, 2001; Li in Lam, 2013). 
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Delo v skupinah 

 

Značilnost sodelovalnega učenja je delo v skupinah, ki so največkrat heterogene. To pomeni, 

da so v posamezno skupino uvrščeni učenci z različnim učnim uspehom, različnega spola in z 

različnimi sposobnostmi reševanja problemov. Heterogene skupine omogočajo vsem članom 

skupine, da pokažejo svoje veščine. Takšne skupine omogočajo medsebojno razlago snovi, 

pripomorejo k izboljšanju razredne klime in medsebojnih odnosov ter učencem lajšajo 

reševanje problemov. Skupine so lahko različno velike. V parih lahko učenci npr. preverjajo 

svoje rezultate. V skupinah, v katerih sodelujejo trije učenci, lahko pride do izključitve enega 

člana. Skupine s štirimi učenci so se izkazale za najbolj učinkovite, saj omogočajo šest različnih 

kombinacij za komunikacijo med člani, kar zmanjša možnost izključitve posameznika iz 

interakcije znotraj skupine (Peklaj, 2001; Li in Lam, 2013).  

 

Za kakovostno delo v heterogenih skupinah je potreben čas. Učenci se morajo navaditi 

sodelovanja znotraj skupine. Takoj po oblikovanju heterogenih skupin je priporočljivo izvesti 

aktivnosti, ki sicer niso nujno povezane s tematiko obravnave, ampak pripomorejo k 

spoznavanju učencev in razvoju sodelovalne dinamike znotraj skupine (Peklaj, 2001). 

 

Pozitivna soodvisnost 

 

Delo v skupini in razdelitev vlog v učencih vzbudi odgovornost za skupen uspeh. Učenci 

morajo pri sodelovalnem učenju spoznati dejstvo, da so vsi člani skupine enako odgovorni za 

dosego skupnega cilja in je uspeh skupine odvisen od medsebojnega sodelovanja. Pozitivno 

soodvisnost mora učitelj oblikovati z različnimi aktivnostmi, saj se le-ta ne razvije sama po 

sebi. Za razvijanje pozitivne soodvisnosti se uporabljajo številna sredstva in postopki, zato 

pozitivno soodvisnost dosegamo na različne načine: s pomočjo ciljev, nagrad, virov, vlog in 

nalog (Peklaj 2001, v Urbas, 2011; Li in Lam, 2013). 

 

Kadar učencem predstavimo, da skupina strmi k skupnemu cilju, govorimo o pozitivni 

soodvisnosti ciljev (Palir, 2013). Pomembno je, da vsi člani skupine dosežejo zastavljene cilje. 

Pozitivno soodvisnost lahko učitelj ustvari tudi z ustreznimi nagradami, ki učencem služijo kot 

motivacija za delo. Učencem vedno bolj primanjkuje motivacije za raziskovanje novega in 

reševanja izzivov, zato lahko z nagradami učence dodatno motiviramo. Nagrade so lahko v 

obliki ocen, dodatnih točk, pohval ipd. Z razdelitvijo posameznih delov informacij in virov 

posameznemu članu skupine ustvarimo pozitivno soodvisnost virov. Učenci morajo tako 

prispevati vsak svoj del, ki je ključen za dosego skupnega cilj. Učitelj učencem pri 

sodelovalnem učenju razdeli vloge v skupini. Učenci si vloge izmenjujejo, za delovanje skupine 

pa mora vsak izmed učencev dobro opraviti svojo vlogo, kar predstavlja pozitivno soodvisnost 

vlog. Pozitivno soodvisnost nalog dosežemo, ko učitelj učencem porazdeli naloge tako, da je 

uspeh vsakega posameznika odvisen od celotne skupine (Peklaj 2001; Li in Lam, 2013). 
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Neposredna interakcija 

 

Neposredna interakcija med učenci je odvisna od učitelja. Učitelj mora naloge strukturirati tako, 

da lahko vsak izmed učencev v skupini s pridom izkoristi svoje socialne veščine, da naloga 

zahteva medsebojno komunikacijo članov skupine in tako vpliva na razvoj miselnih, socialnih 

in čustvenih procesov članov skupine. Zelo pomembno vlogo torej igrajo učiteljeva navodila in 

porazdelitev vlog (Vodopivec et al., 2003, v Kerbler, 2012; Leban Zaletelj, 2016). 

 

Posameznikova odgovornost 

 

Učenci naj bi se skozi proces sodelovalnega učenja naučili odgovornosti do svojega znanja in 

do prispevka k skupnemu znanju skupine. Posameznikova odgovornost je odvisna od učiteljeve 

natančne in kvalitetne razdelitve vlog in nalog. Občutek odgovornosti do skupine se poveča, če 

na koncu učnega procesa sledi ocenjevanje skupnih izdelkov, saj tako vsi člani skupine začutijo 

in prevzamejo del odgovornosti. Če učitelj jasno oceni posameznikov prispevek k skupnemu 

izdelku, to še dodatno poveča posameznikovo odgovornost (Leban Zaletelj, 2016; Peklaj, 

2001). 

 

Uporaba ustreznih sodelovalnih veščin 

 

Uspešnost sodelovalnega učenja je odvisna od razvitosti sodelovalnih veščin pri učencih. 

Zatorej je potrebno v učni proces načrtno vpeljati aktivnosti, ki bodo učencem omogočile razvoj 

socialnih veščin in spretnosti. Poučevanje sodelovalnih oziroma socialnih veščin lahko poteka 

preko modeliranja, neposrednega učenja in preko skupinskega dela. Veščine, ki jih morajo 

učenci osvojiti za uspešno sodelovalno delo so: komunikacija, iskanje rešitev, argumentiranje, 

iskanje kompromisov, vrednotenje, vodenje, odločanje ipd. S pomočjo teh veščin lahko učenci 

delujejo znotraj skupine sodelovalnega učenja, zato je takšno učenje učinkovito in uspešno 

(Kerbler, 2012; Urh, 2016). 

 

2.5.2 Prednosti sodelovalnega učenja 

 

Sodelovalno učenje pripomore h globljemu razumevanju matematičnih konceptov in vsebine. 

Učenci preko sodelovalnega učenja bolje razumejo vsebino in koncepte ter posledično dosegajo 

boljše rezultate na preverjanjih znanja, kar vpliva na boljše ocene. Ob delu v skupinah učenci 

razvijajo svoje socialne veščine in se naučijo kritičnega razmišljanja (Zakaria et al., 2010). 

 

Z uporabo sodelovalnega načina dela izboljšamo razredno klimo in izboljšajo se medsebojni 

odnosi učencev. To  posledično pomeni, da bodo učenci bolj pripravljeni pomagati eden 

drugemu (Marentič Požarnik, 2000, v Urbas, 2011).  

 

Sodelovalno učenje vpliva na socialni, emocionalni in spoznavni razvoj. Učenci skozi 

sodelovalno delo pridobivajo veščine sporazumevanja, sodelovanja in medsebojne pomoči. Ob 

tem pa se naučijo tudi medsebojnega spoštovanja, mirnega reševanja konfliktov in 
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argumentiranja svojih idej in mnenj. Sodelovalno delo pozitivno motivira učence, saj jih skupno 

reševanje rešitve problema ob interakciji z ostalimi člani skupine notranje motivira. Učenec, ki 

bo izkusil uspeh pri učnem procesu, bo tudi v prihodnje bolj motiviran za učenje in reševanje 

problemov, saj bo ob uspehu dobil potrditev, da je sposoben rešiti tudi zahtevnejše probleme. 

Pri sodelovalnem učenju učenci utemeljujejo svoje ideje, iščejo različne poti do rešitev, se 

spoznajo z različnimi možnostmi reševanja in s tem širijo svoje znanje (Peklaj, 2001). 

 

Prednosti sodelovalnega učenja za učenca pri matematiki (Toumasis, 1990): 

 učenec dobi skozi fazo spoznavanja in izpopolnjevanja priložnost za raziskovanje, 

proučevanje in globlje razumevanje matematičnih vsebin, kar je za učence odlična 

priložnost za avtomatiziranje učenja, ki je pomembno pri učenju matematike, 

 učenec skozi proces učenja razvije kritičen odnos do matematičnih vsebin. Učenec mora 

znati samostojno objasniti vrzeli v znanju, kar vzbuja občutek, da pripomore k učnemu 

procesu, 

 učenec spozna razliko med površinskim in poglobljenim znanjem, 

 zaupanje določene naloge učencu, na katerem koli področju, zanj pomeni napredek pri 

odgovornosti, samozavesti in samostojnega mišljenja ter samonadzora, 

 medsebojno učenje učencu pomaga razviti pozitiven odnos do matematike in učenja v 

splošnem. 

 

Prednosti za učitelja (Toumasis, 1990): 

 učitelj dobi priložnost opazovati pozitivne in negativne učinke učnega procesa in tako 

po potrebi spremeni tudi svojo poučevalno prakso, 

 med opazovanjem učencev, kako poročajo o neki matematični temi svojim sošolcem, 

lahko učitelj zazna težave, ki se pojavljajo pri komunikaciji, ki so nastale skozi učni 

proces, 

 medsebojno učenje ponuja dobro priložnost za izboljšanje odnosov med učiteljem in 

učenci, 

 učitelj razbije rutino vsakodnevnega poučevanja. Ustvari se prijetna razredna klima, kar 

učence pritegne k sodelovanju. 

 

2.5.3 Slabosti sodelovalnega učenja 

 

Glavno vprašanje, ki se poraja ob uporabi sodelovalnega učenja v učnem procesu, je doseganje 

učnih ciljev. Učenci lahko nastalo situacijo hitro izkoristijo za druženje in klepetanje, kar 

seveda ogrozi doseganje učnih ciljev. Delo v skupinah omogoča učencem predelati večjo 

količino snovi v krajšem času, kot če bi vso snov predaval učitelj. Ob tem se pojavlja težava, 

da nekateri učenci ne zmorejo absorbirati tolikšne količine znanja v tako kratkem času. 

Posledica so vrzeli v znanju in frustracije ob učenju za preverjanje oziroma ocenjevanje znanja 

(Rohrbeck, 2003, v Jurgec, 2016).  

 

Oblikovanje sodelovalnega učenja zahteva od učitelja veliko časa, ki ga porabi za oblikovanje 

nalog, aktivnosti, učnih pripomočkov. Prav tako sodelovalno učenje zahteva več časa, zato po 

navadi med poukom zmanjka časa za kakovostno in poglobljeno delo. Poleg tega pa učenci 

potrebujejo precej časa, da se navadijo na takšen način dela (Peklaj, 2001). 
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2.5.4 Oblike in metode sodelovalnega učenja 

 

Poznamo več oblik sodelovalnega učenja. Pri vseh delo poteka v skupinah oziroma parih. 

Učenci si znotraj skupin medsebojno nudijo pomoč in skupaj gradijo znanje oziroma rešitev 

nekega problema (Jurgec, 2016). Slavin (v Jurgec, 2016; Li in Lam, 2013; Dutmont et al., 2013, 

v Kores, 2016) razvršča oblike sodelovalnega učenja v dve kategoriji: 

 strukturirano timsko učenje, 

 neformalne oblike skupinskega učenja. 

 

Strukturirano timsko učenje 

 

Temelji na podeljevanju nagrad timom glede na učni napredek vseh članov tima. To pomeni, 

da je timski uspeh odvisen od vsakega člana, kar posledično pomeni veliko posameznikovo 

odgovornost do končnega rezultata. Nagrada je torej odvisna od vseh članov tima, zato so ti 

bolj motivirani za delo (Slavin, 2013, v Jurgec, 2016; Dutmont et al., 2013, v Kores, 2016). 

Metode strukturiranega timskega učenja so:  

 delitev po timskih dosežkih učencev, 

 turnir v timskih igrah, 

 individualizacija s pomočjo timov, 

 sodelovalno integrirano branje in pisanje, 

 vrstniško podprte učne strategije, 

 program IMPROVE 

(Dutmont et al., 2013, v Jurgec, 2016). 

 

Za potrebe našega magistrskega dela bomo podrobneje obravnavali metodo vrstniško podprtih 

učnih strategij oziroma vrstniško učenje (poglavje 2.5.5) in program IMPROVE, ki je 

podrobneje opisan že v poglavju 2.4.3. Ostale metode so navedene zgolj informativno. 

 

Neformalne oblike skupinskega učenja 

 

Neformalne oblike skupinskega učenja so oblike sodelovalnega učenja, ki so usmerjene v 

socialno dinamiko, projekte in razpravo. Za razliko od strukturiranega timskega učenja so torej 

bolj usmerjene v proces in razvijanje socialnih veščin kot pa v obvladovanje snovi (Dutmont et 

al., 2013, v Kores, 2016). 

 

Metode dela neformalnih oblik skupinskega učenja so sestavljanka, skupno učenje in skupinsko 

raziskovanje (Slavin 1995, v Jurgec, 2016). Za potrebe magistrske naloge bomo natančneje 

razložili metodo skupinsko raziskovanje. 
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Skupinsko raziskovanje 

 

Učenci v skupinah (parih) sodelujejo pri razpravah o problemih. Pri tem skupaj postavljajo 

vprašanja o problemu. Ob tem nastaja načrt za reševanje problema oziroma načrtovanje izvedbe 

projekta. Na koncu skupine poročajo o svojih rešitvah in delu ostalim učencem (Dutmont et al., 

2013, v Kores, 2016). 

 

2.5.5 Vrstniško učenje kot oblika sodelovalnega učenja 

 

Christison (1990, v Abdelkarim in Abuiyada, 2016) je za sodelovalno učenje dejal, da je le-to 

dobra strategija za povečanje pozornosti in motivacije učencev. Oslen in Kagan (1992, v 

Abdelkarim in Abuiyada, 2016) sta sodelovalno učenje označila kot aktivnost, ki temelji na 

socialnih interakcijah in izmenjavi informacij med učenci, ki delajo v skupinah, kjer je vsak 

učenec odgovoren za svoje znanje. Saif (2004, v Abdelkarim in Abuiyada, 2016) je vrstniško 

učenje opisal kot skupinski učni proces, v katerem učenci učijo druge sposobnosti in znanje s 

pomočjo usklajevanja učitelja ob morebitnih nejasnostih, vprašanjih in komentarjih. Učitelj 

mora biti torej prisoten, da nemudoma reši nastale težave, ki bi nastale med učenci. Vrstniško 

učenje naj bi po besedah Afaneha (2007, v Abdelkarim in Abuiyada, 2016) pomenilo 

komunikacijo med odličnim učencem, ki mu gre zelo dobro in je uspešno zaključil nek tečaj 

oziroma obravnaval neko učno vsebino, in učencem, ki je naletel na težave pri obravnavi iste 

vsebine. 

 

Sodelovalna interakcija oziroma učenje ima vpliv na akademski dosežek in motivacijo učencev. 

Vrstniško učenje je podmnožica sodelovalnega učenja. Vrstniško učenje je učni sistem, v 

katerem učenci sodelujejo. Eden izmed njih (vrstniški učitelj) posreduje svoje znanje in 

sposobnosti, ki se jih je naučil, ostalim učencem (vrstniški učenci) pod nadzorom učitelja. Torej 

eden izmed učencev prevzame vlogo učitelja, eden pa je v vlogi učenca (Abdelkarim in 

Abuiyada, 2016). Čeprav sklepamo, da je vrstniško učenje primarno namenjeno učencem, ki 

poslušajo oziroma so učeči, ima vrstniško učenje pozitiven vpliv tako na tutorja (vrstniškega 

učitelja) kot na učečega. Izboljšajo se sposobnosti učenja, odnos do vsebine in samostojno 

razmišljanje. Učenec, ki poučuje oziroma prevzame vlogo učitelja, uporabi svoje obstoječe 

znanje in ga še dodatno poglobi za potrebe poučevanja svojih vrstnikov. S to vlogo 

nadomestnega učitelja učenec pridobi vpogled v proces poučevanja in učenja ter odkrije 

pomembne posledice, ki jih obravnavana vsebina ponuja. Učeči vrstniki imajo priložnost 

pogovora o obravnavani vsebini. Učno okolje je bolj sproščeno in tako lahko učenci brez skrbi 

sprašujejo in se dopolnjujejo. Vrstniško učenje je najbolj učinkovito, kadar sodelujejo učenci z 

različnim nivojem znanja (Oloo, Mutsotso in Masibo, 2016; Rehman et al., 2017).  

 

V vsakem razredu so učenci  različnimi učnimi sposobnostmi. Tako se učitelj vsakodnevno 

spoprijema s težavo prilagajanja pouka vsem učencem. Vrstniško učenje omili to težavo. Učno 

uspešnejši učenci preko vrstniškega učenja pomagajo učno šibkejšim vrstnikom (Rehman et al., 

2017). 
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2.6 OPIS MODELA SODELOVALNEGA UČENJA ZA RAZISKAVO 

 

V raziskavi empiričnega dela magistrskega dela smo uporabili nekakšno mešanico vrstniškega 

učenja, torej vrstniško podprtih učnih strategij, in metodo skupinskega raziskovanja v nekoliko 

prilagojeni obliki. Cilj učencev je napisati skripto, ki bi njihovemu sošolcu pomagala pri 

reševanju nalog načrtovanja trikotnikov. Učence s ciljem seznanimo pred začetkom pisanja. 

Pred tem jim predstavimo še primer skripte (za vsebino, ki ni sorodna dani, npr. skripto za 

reševanje algebrskih besedilnih nalog). Skripto naj bi učenci napisali po obravnavani snovi, ko 

je le ta že utrjena.   

 

Učenci imajo na voljo predvidoma 30 minut časa, da v parih napišejo skripto za načrtovanje 

trikotnikov v obliki vprašanj. Moja vloga oziroma vloga učiteljice je predstaviti, kaj so skripte 

in kakšen je njihov namen. Pri pisanju ne smemo sodelovati oziroma kakorkoli pomagati. 

Učenci med pisanjem ne smejo učiteljice spraševati nič v zvezi z načrtovanjem trikotnikov. 

Učenca v paru sodelujeta pri oblikovanju vprašanj, razpravljata o morebitnih nejasnostih in 

pomembnosti nekaterih vprašanj ter na koncu oddata skripto, ki sta jo sestavila. Pri sodelovanju 

imata učenca pomembni vlogi, ki sicer nista točno definirani, vendar se  na podlagi posnetka 

nastajanja skripte v heterogenem paru vidi, da je učno uspešnejši učenec prevzel vlogo učitelja 

in je vodil nastajanje skripte. Pozitivno soodvisnost zagotovimo z delom v heterogenem paru, 

kjer morata učenca sodelovati pri oblikovanju skripte, torej imata skupen cilj. Načelo 

neposredne interakcije omogočimo s tem, da morata učenca komunicirati in zagovarjati svoje 

ideje pri oblikovanju vprašanj in skripte. Učno uspešnejši in učno manj uspešen učenec s 

svojimi predlogi vprašanj in skupnim oblikovanjem le-teh doprineseta vsak svoj delež k 

nastanku skripte heterogenega para. S tem oba razvijata občutek odgovornosti do kakovosti 

skripte, ki jo s skupnimi močmi oblikujeta. Tako zagotovimo načelo posameznikove 

odgovornosti. Pri komunikaciji morata učenca uporabljati ustrezne sodelovalne veščine, iskati 

skupne rešitve, argumentirati svoje predloge in najti kompromise pri oblikovanju vprašanj. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V empirični delu magistrskega dela bomo proučili vpliv vrstniškega učenja na kakovost pisanja 

skript pri matematiki. 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Pojem skripte kot orodja za samovrednotenje in samospremljanje je v slovenskem prostoru 

malo znan. Raziskav, ki bi ugotavljale vpliv skript na učne dosežke, primerjale orodja, kot so 

skripte in rubrike v slovenskem prostoru po pregledu literature nismo zasledili. Zgolj Žarn 

(2018) je v svoji pilotski raziskavi v okviru diplomskega dela ugotovil pozitiven vpliv uporabe 

skript na uspešnost reševanja nalog načrtovanja trikotnikov. Po pregledu tuje literature smo 

ugotovili, da je raziskav, ki bi proučevale področje uporabe skript, malo. Raziskave, ki so se 

ukvarjale s skriptami, so preverjale vpliv uporabe skript in rubrik ter povratne informacije na 

samoregulacijo in samovrednotenje. Ugotovili so, da skripte pozitivno vplivajo na 

samoregulacijo in samovrednotenje učenja (Alonso-Tapia in Panadero, 2010; Alonso-Tapia, 

Panadero in Huertas, 2012; Alosno-Tapia, Panadero in Reche, 2013). Raziskave na področju 

skript so ugotavljale le vpliv skript na samoregulacijo in samovrednotenje učenja. Raziskav s 

področja pisanja skript in kakovosti le teh pri matematiki v literaturi nismo zasledili. Pisanje 

skript učencem pomaga pri samoregulaciji in samovrednotenju, kar je povezano tudi z razvojem 

metakognitivnih strategij in metakognitivnih procesov pri učencu. Zato smo pregledali tudi 

literaturo, v kateri so raziskave na področju vpliva metakognitivnih strategij na učne dosežke. 

Ugotovljeno je bilo, da uporaba metakognitivnih strategij pomaga učencem pri doseganju 

boljših učnih dosežkov in izboljšuje njihovo metakognitivno zavedanje, posledično pa se 

izboljšuje tudi sposobnost samoregulacije (Babakhani, 2011; du Toit in Kotze, 2009; Alzahrani, 

2017). V literaturi o vrstniškem učenju je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ki so se ukvarjale 

z vplivom vrstniškega učenja na učno uspešnost učencev. Raziskave so ugotovile, da so učenci, 

ki so se učili s pomočjo vrstniškega učenja, dosegli boljše rezultate kot učenci, ki se niso srečali 

z vrstniškim učenjem. Ugotovili so tudi, da je vrstniško učenje vplivalo na izboljšanje odnosa 

učencev do matematike in do učenja matematike (Abdelakrim in Abuiyada, 2016; Rehman et 

al., 2017; Zakaria et al., 2010; Oloo et al., 2016). 

 

Na podlagi pregledane literature smo ugotovili, da vpliva vrstniškega učenja na kakovost 

pisanja skript, do sedaj, ni preverjala še nobena raziskava. Zdelo se nam je pomembno, da 

raziščemo vpliv vrstniškega učenja na kakovost pisanja skript pri matematiki, zato smo se 

odločili, da ta vpliv proučimo. Pričakujemo, da bo raziskava pokazala pozitiven vpliv 

vrstniškega učenja na kakovost pisanja skript pri matematiki. Ugotovili bomo, ali vrstniško 

učenje vpliva na število vprašanj, ki jih zajema skripta, v primerjavi s samostojnim pisanjem 

skripte, na kakovost vprašanj ter pravilnost zaporedja vprašanj. Rezultati raziskave nam bodo 

pokazali, kateri način pisanja skript (v heterogenih parih ali individualno) je primernejši in 

omogoča izdelavo kakovostnejših skript. 
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3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Po pregledu literature ter opredelitvi raziskovalnega problema smo si zastavili naslednje tri cilje 

raziskave: 

 

1. Raziskati vpliv vrstniškega učenja na kakovost samostojno izdelanih skript za reševanje 

(kompleksnejših) matematičnih nalog. 

 

2. Raziskati vpliv učne uspešnosti na kakovost samostojno izdelanih skript za reševanje 

matematičnih nalog. 

 

3. Primerjati kakovost skript, ki so nastale v heterogenih parih, s skriptami učno 

uspešnejših in učno manj uspešnih učencev, ki so skripte pisali samostojno. 

 

V skladu s cilji raziskave bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. V katerih elementih se skripte, ki jih pišejo učenci v heterogenih parih, razlikujejo od 

skript, ki jih pišejo učenci individualno? 

 

2. V katerih elementih se skripte, ki jih pišejo učno šibkejši učenci razlikujejo od skript, 

ki jih pišejo učno zmožnejši učenci? 

 

3. Kakšne težave se pojavljajo pri izdelavi skript v heterogenih parih in kako pogoste so? 

 

4. Kakšne težave se pojavljajo pri individualni izdelavi skript in kako pogoste so? 

 

5. Kakšno vlogo prevzame pri pisanju skript učno uspešnejši in kakšno učno manj uspešen 

učenec v heterogenem paru? 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi smo uporabili kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Raziskava bo kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega pristopa. V tabeli 5 je prikazana 

struktura raziskave, ki je omogočila dosego ciljev. 

 

Tabela 5: Struktura raziskave za odgovore na raziskovalna vprašanja 

VPRAŠANJE V katerih elementih se 

skripte, ki jih pišejo 

učenci v heterogenih 

parih, razlikujejo od 

skript, ki jih pišejo 

učenci individualno? 

 

V katerih elementih se 

skripte, ki jih pišejo učno 

šibkejši razlikujejo od 

skript, ki jih pišejo učno 

zmožnejši učenci? 

 

Kakšne težave so se 

pojavile pri pisanju 

skript (v heterogenih 

parih, samostojno)? 

Kakšno vlogo 

prevzame učno 

uspešnejši učenec in 

kakšno učno manj 

uspešen v 

heterogenem paru? 

 

INSTRUMENTI 

 

 

Skripte, ki jih napišejo 

učenci v heterogenih 

parih in samostojno. 

Skripte, ki jih učenci 

napišejo samostojno. 

Vprašalnik. 

 

Posnetek pogovora 

učencev pri pisanju 

skripte. 

VZOREC 

 

 

Učenci 7.a in 7.b 

razreda OŠ Leskovec 

pri Krškem. 

Učenci 7.b razreda OŠ 

Leskovec pri Krškem. 

Učenci 7.a in 7.b 

razreda OŠ 

Leskovec pri 

Krškem. 

Eden izmed 

heterogenih parov. 

 

3.4 VZOREC 

 

Vzorec raziskave je bil namenski. V raziskavi je sodelovalo 20 učencev 7. a razreda in 24 

učencev 7. b razreda OŠ Leskovec pri Krškem. Eksperimentalno skupino so tvorili učenci 7.a 

razreda. V tej skupini so učenci  v heterogenih parih sodelovali pri nastajanju skripte. Kontrolna 

skupina, sestavljena iz učencev 7.b razreda, je skripte pisala samostojno. Razdeljeni so bili v 

dve podskupini: učno uspešnejše in učno manj uspešne učence. Razdelitev v podskupini je bila 

izvedena po priporočilih njihove učiteljice matematike. S to razdelitvijo smo lahko raziskali 

vpliv učne uspešnosti na kakovost skript, ki so jih učenci napisali samostojno. Razlike v 

kakovosti skript med spoloma nas v tej raziskavi niso zanimale. 

 

Tabela 6: Struktura vzorca 

Skupina Podskupina 
Število 

učencev 

Delež 

[%] 

Eksperimentalna skupina (heterogeni pari)  
20 

(=10 parov) 
45,5 

Kontrolna skupina (individualno) 
Učno uspešnejši učenci  12 27,3 

Učno manj uspešni učenci  12 27,3 

Skupaj  44 100,0 
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3.5 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo največji del korpusa podatkov pridobili z analizo 

skript, ki so jih učenci napisali v heterogenih parih in individualno. Objektivnost 

inštrumentarija smo zagotovili z enotnimi navodili pred pisanjem skript tako v eksperimentalni 

kot kontrolni skupini. Vsi učenci so imeli za pisanje skripte na voljo 30 minut časa. Pred tem 

so se učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na enak način seznanili s skriptami. 

 

Po končanem pisanju skript so učenci dobili kratek anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je 

sestavljen iz dveh vprašanj. Prvo vprašanje je zaprtega tipa in ugotavlja, ali so učenci pisali 

skripto v paru ali samostojno. Drugo vprašanje je odprtega tipa in je sestavljeno iz treh delov. 

V prvem delu učenci dopolnijo, zakaj jim je šlo pisanje skript dobro od rok. V drugem delu so 

učenci zapisali, kje so se pojavljale težave pri pisanju skript, v tretjem delu pa, kaj bi morali 

storiti, da bi jim šlo bolje. Z odgovori učencev smo dobili njihov pogled na pisanje skript in 

morebitne težave, na katere so naleteli pri pisanju tako v parih kot samostojno. 

 

Z odprtim tipom vprašanj smo zagotovili občutljivost, saj je lahko vsak posameznik zapisal 

svoje mnenje o uspešnosti pisanja skript, kar pomeni, da nam vprašalnik poda razlike med 

posamezniki. Zanesljivosti vprašalnika ni moč preveriti, saj zajema premalo vprašanj in je 

namenjen kvalitativni analizi. 

 

Za potrebe kvalitativne interpretacije raziskave smo pri nastajanju skripte posneli sodelovanje 

med učno uspešnejšim in učno manj uspešnim učencem v heterogenem paru. Na podlagi 

posnetka smo ugotovili, kakšno vlogo je pri nastajanju skripte za načrtovanje trikotnikov 

prevzel učno uspešnejši učenec in kakšno vlogo je prevzel učno manj uspešen učenec. 

 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Učenci 7. a in 7. b razreda so pred pisanjem skript spoznali, obravnavali in tudi pisali pisni 

preizkus iz vsebine trikotnikov in načrtovanja le-teh. Spoznali so tudi pojem skripte. Oboji so 

se s tem pojmom spoznali prvič. Predstavljen jim je bil primer skripte za reševanje besedilnih 

nalog, ki je prikazana v tabeli 7. Skripto smo učencem projicirali na platno pred pričetkom 

njihovega pisanja skripte. Na podlagi podanega primera in navodil so morali v 30 minutah v 

paru oziroma samostojno izdelati skripto, ki bi pomagala njihovemu sošolcu pri reševanju nalog 

načrtovanja trikotnikov. 
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Tabela 7: Skripta za reševanje besedilnih nalog - primer za učence 

1. Razumevanje naloge 

 

o Ali sem prebral besedilo naloge? 

o Ali sem razumel vse besede v besedilu? 

o Ali vem, kaj naloga od mene zahteva? 

2. Podatki naloge 

 

o Ali sem izpisal vse podatke iz besedila? 

o Ali sem ugotovil, kateri podatki so podani (delež, celota, odstotek)? 

3. Reševanje naloge 

 

o Ali vem, kateri podatek moram izračunati (delež, celota, odstotek)? 

o Ali sem zapisal obrazec: (odstotni) delež ∙ celota = del z danimi podatki? 

o Ali sem izračunal neznani podatek? 

4. Rezultat naloge 

 

o Ali je rešitev smiselna? 

o Ali sem zapisal odgovor? 

 

V eksperimentalni skupini so učenci izdelovali skripte v homogenih parih, v kontrolni skupini 

pa individualno. V eksperimentalni skupini naj bi učenca skozi proces izdelave skripte 

izmenjevala vlogi učitelja in učenca in pojasnjevala svoje ideje ter razpravljala o smiselnosti 

vprašanj, ki sta jih oblikovala. V kontrolni skupini so učenci samostojno oblikovali vprašanja, 

ki bi njihovega sošolca vodila skozi nalogo načrtovanja trikotnika. Na koncu so vsi učenci ob 

rešenem primeru načrtovanja trikotnika iz lastnega zvezka pregledali skripto in po potrebi 

dodali še kakšno vprašanje. 

 

V obeh skupinah so učenci takoj po tem, ko so zaključili s pisanjem skripte, prejeli anketni 

vprašalnik (Priloga 1), ki so ga samostojno izpolnili. Za potrebe analize vlog učno uspešnejšega 

in učno manj uspešnega učenca v heterogenem paru smo z mobilnim telefonom posneli enega 

izmed heterogenih parov pri pisanju skripte. 

 

3.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Kakovost skripte učencev smo določali tako, da smo jo primerjali z referenčno skripto, ki sta 

jo skupaj izdelali učiteljici matematike, ki sta poučevali učence eksperimentalne in kontrolne 

skupine. Učiteljici sta bili seznanjeni s pojmom skripte na način kot so bili z njim seznanjeni 

učenci. Dobili sta navodila, naj izdelata skripto za načrtovanje trikotnikov, ki bo v pomoč 

učencem pri reševanju nalog načrtovanja trikotnikov.  
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Tabela 8: Skripta učiteljic za načrtovanje trikotnikov 

1. Ali si prebral navodila? 

2. Katere vrste trikotnik je dan v podatkih? 

3. Ali obstaja trikotnik z danimi podatki? 

4. Ali si izpisal podatke? 

5. Ali si narisal skico trikotnika? 

6. Ali si na skici označil oglišča, stranice, …? 

7. Ali si na skici obkrožil podane podatke? 

8. Ali lahko iz podanih podatkov ugotoviš vrsto 

trikotnika? (glede na kot, glede na stranice) 

9. S katerim podatkom boš začel načrtovati? 

10. Kako boš nadaljeval načrtovanje? 

11. Ali si zapisal korake (postopek) načrtovanja? 

12. Ali si ustrezno označil oglišča in stranice načrtanega 

trikotnika? 

13. Ali se tvoj načrtani trikotnik v skladu s podanimi 

podatki? 

14. Ali ima naloga več rešitev? 

 

Kakovost posamezne skripte smo opisali z več spremenljivkami: 

 število vprašanj, 

 ujemanje vprašanj, 

 vključenost posameznih vprašanj iz referenčne skripte, 

 vrstni red vprašanj. 

 

Število vprašanj skripte učencev pomeni število vprašanj, ki so jih v svoje skripte zapisali 

učenci. Upoštevali smo vsa vprašanja, ki so bila smiselna in v povezavi z načrtovanjem 

trikotnikov. Število vprašanj je številska spremenljivka. 

 

Ujemanje vprašanj skripte pomeni delež vprašanj iz skripte učencev, ki so se ujemala z 

vprašanji iz skripte učiteljic (Tabela 8). To pomeni, da smo število vprašanj iz skript učencev, 

ki so se ujemala z vprašanji iz skripte učiteljic, delili s številom vseh vprašanj iz skripte učiteljic.  

Ujemanje vprašanj je številska spremenljivka. 

 

Pri vsaki izmed skupin pa bomo opravili tudi analizo vključenosti posameznih vprašanj  iz 

referenčne skripte v skriptah učencev. Pri tem bomo posebej ločili vprašanja ključnih znanj 

oziroma korakov za načrtovanje trikotnikov in metakognitivna vprašanja. Skripta, ki sta jo 

napisali učiteljici, zajema 14 vprašanj, ki so različnih vrst. Vprašanja 1, 4, 5, 6, 7 in 11 iz 

referenčne skripte so vezana na ključna znanja oziroma korake za reševanje nalog načrtovanja 

trikotnikov. Metakogniciji in učenčevemu samospremljanju oziroma samoregulaciji pa so 

namenjena vprašanja 2, 3, 8, 9, 10, 13 in 14 iz referenčne skripte. Vključenost posameznega 

vprašanja v skripti je dihotomna spremenljivka. 
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Vrstni red vprašanj v skripti učenca je pravilen, če so tista vprašanja skripte, ki so tudi v 

referenčni skripti, zapisana v ustreznem vrstnem redu. Ustrezni vrstni red vprašanj iz referenčne 

skripte pa je sledeč: 1, (2, 3, 4), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, (13, 14), 15. Pri tem si številke znotraj 

oklepajev lahko sledijo v poljubnem vrstnem redu. Vrstni red vprašanj je dihotomna 

spremenljivka. 

 

Rezultati skript posameznih učencev oziroma parov za število vprašanj, ujemanje vprašanj in 

ustreznost vrstnega reda vprašanj so v tabeli 30 (Priloga 2). 

 

Statistično analizo smo izvedli s programom SPSS Statistics 22. Za vsako dihotomno 

spremenljivko (vključenost posameznih vprašanj iz skripte učiteljic, vrstni red vprašanj) smo 

opravili χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti glede na pripadnost skupinam. Tako smo ugotovili,  

ali se med skriptami učencev eksperimentalne in kontrolne skupine pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede navedenih spremenljivk. Podobno smo ugotavljali pomembnost razlik 

med skriptami učno uspešnejših in učno manj uspešnih učencev. 

 

Pri številskih spremenljivkah (število vprašanj in ujemanje vprašanj) smo najprej opravili 

Kolmogorov-Smirnov test, da smo preverili normalnost porazdelitve podatkov v posameznih 

skupinah. Nato smo na podlagi rezultatov Kolmogorov-Smirnov testa s t-testom oziroma z 

ustreznim neparametričnim testom ugotovili statistično pomembnost razlik navedenih 

spremenljivk med skupinami učencev. 

 

Z enosmerno analizo variance (ANOVO) oziroma ustreznim neparametričnim testom smo 

preverili, ali se med skupinami (heterogeni pari, učno uspešnejši učenci, učno manj uspešni 

učenci) pojavljajo statistično pomembne razlike glede na število vprašanj, ki so jih v svojih 

skriptah zapisali učenci posameznih skupin. Podobno smo preverili, ali se pojavljajo statistično 

pomembne razlike med skupinami v ujemanju vprašanj z vprašanji iz skripte učiteljic. Post-hoc 

test je pokazal, med katerimi skupinami se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

 

3.8 REZULTATI 

 

Za lažje razumevanje in branje rezultatov raziskave bomo najprej ponovno navedli skupine 

učencev in spremenljivke raziskave. Vzorec zajema eksperimentalno in kontrolno skupino. V 

eksperimentalni skupini so učenci v heterogenih parih pisali skripto, zato bomo to skupino 

imenovali heterogeni pari. Kontrolna skupina je skripte pisala individualno, zato bomo to 

skupino navajali kot individualno. Kontrolna skupina je bila razdeljena na dve podskupini, učno 

uspešnejše in učno manj uspešne učence. Spremenljivke, s katerimi bomo primerjali kakovost 

skript med navedenimi tremi skupinami (heterogeni pari, učno uspešnejši učenci, učno manj 

uspešni učenci), so naslednje: 

 število vprašanj, 

 ujemanje vprašanj, 

 vključenost posameznih vprašanj iz referenčne skripte, 

 vrstni red vprašanj. 
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Pri vsaki izmed skupin bomo opravili tudi analizo po vprašanjih, kjer bomo pogledali, kako so 

v posameznih skupinah učenci vključevali vprašanja ključnih znanj oziroma korakov za 

načrtovanje trikotnikov in metakognitivna vprašanja.  

 

V naslednjih petih razdelkih (3.8.1 – 3.8.5) so predstavljeni rezultati raziskave magistrskega 

dela. V prvem delu so predstavljeni rezultati vpliva vrstniškega učenja na kakovost pisanja 

skript v primerjavi z individualnim pisanjem skript. Drugi del rezultatov zajema primerjavo 

kakovosti skript med učno uspešnejšimi in učno manj uspešnimi učenci, ki so skripte pisali 

individualno. V tretjem delu smo predstavili rezultate primerjave kakovosti skript med vsemi 

tremi skupinami na podlagi rezultatov post-hoc testa. Četrti razdelek zajema analizo težav, ki 

so se pojavljale pri pisanju skript v heterogenih parih in individualno. Zadnji del rezultatov pa 

predstavlja vlogi učno uspešnejšega in učno manj uspešnega učenca na podlagi posnetka 

nastajanja skripte v heterogenem paru. 

 

3.8.1 Vpliv vrstniškega učenja na kakovost pisanja skript 

 

Na podlagi skripte učiteljic (Tabela 8) smo analizirali skripte ki so jih zapisali učenci v 

eksperimentalni skupini (heterogeni pari) in kontrolni skupini (individualno). Skripte učencev 

ene in druge skupine bomo primerjali glede na spremenljivke, opisane v razdelku 3.7, nato pa 

bomo povzeli ugotovitve in odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje. 

 

3.8.1.1 Število vprašanj 

Tabela 9: Povprečno število vprašanj v skriptah učencev eksperimentalne in kontrolne skupine 

Skupina 
Število vprašanj v skripti 

Povprečje Mediana 

Eksperimentalna (heterogeni pari) 12,2 11,5 

Kontrolna (individualno) 6,67 6,5 

 

Najprej smo izvedli Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve števila vprašanj. 

Ugotovili smo, da podatki o številu vprašanj niso normalno porazdeljeni (α = 0,025). Mejna 

vrednost α za sprejetje normalnosti porazdelitve podatkov je 0,05. Zato smo z neparametričnim 

Mann-Whitneyevim U testom preverili ničelno hipotezo, da je spremenljivka število vprašanj 

enako porazdeljena v eksperimentalni in kontrolni skupini. Rezultati Mann-Whitneyevega testa 

so prikazani v tabeli  10. 

 

Tabela 10: Mann-Whitneyev U test za spremenljivko število vprašanj med eksperimentalno in 

kontrolno skupino 

Skupina N Povprečni rang Vsota rangov Mann-Whitney U α 

Heterogeni pari 20 34,10 682,00 

8,000 0,000 
Individualno 24 12,83 308,00 
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Mann-Whitneyev U test izkazuje, da se eksperimentalna in kontrolna skupina statistično 

pomembno razlikujeta (U = 8,000; α = 0,000) v številu vprašanj, ki so jih učenci zapisali v 

skriptah. Učenci heterogenih parov so v povprečju napisali več vprašanj (�̅� = 34,10) kot učenci, 

ki so skripte pisali individualno (�̅� = 12,83). Skupina heterogenih parov je v svoje skripte v 

povprečju vključila 12,2 vprašanja. Skripte učencev, ki so pisali individualno, sestavlja v 

povprečju 6,67 vprašanj. 

 

3.8.1.2 Ujemanje vprašanj 

 

Tabela 11: Povprečno ujemanje vprašanj v skriptah učencev eksperimentalne in kontrolne 

skupine 

Skupina 
Ujemanje vprašanj v skripti 

Povprečje [%] Mediana [%] 

Eksperimentalna (heterogeni pari) 52,14 50,00 

Kontrolna (individualno) 36,90 35,71 

 

S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili normalnost porazdelitve spremenljivke 

ujemanje vprašanj. Ugotovili smo, da podatki niso normalno porazdeljeni (α = 0,000).  Mejna 

vrednost α za določitev normalnosti porazdelitve podatkov je 0,05. Spremenljivko ujemanje 

vprašanj smo zato med skupinama primerjali z Mann-Whitneyevim testom (tabela 12). 

 

Tabela 12: : Mann-Whitneyev U test za spremenljivko ujemanje vprašanj med eksperimentalno 

in kontrolno skupino 

Skupina N Povprečni rang Vsota rangov Mann-Whitney U α 

Heterogeni pari 20 29,40 588,00 

102,000 0,001 
Individualno 24 16,75 402,00 

 

Mann-Whitneyev U test izkazuje statistično pomembnost razlike (U = 102,000; α = 0,001) 

med kontrolno in eksperimentalno skupino v ujemanju vprašanj. Vprašanja učencev, ki so 

skripte pisali v heterogenih parih, se bolj ujemajo s skripto učiteljic (�̅� = 29,40) kot vprašanja 

iz skript učencev, ki so pisali individualno (�̅� = 16,75). V našem vzorcu je skupina heterogenih 

parov v povprečju dosegla 52,14 % ujemanje vprašanj, medtem ko je skupina, ki je pisala 

individualno, dosegla 36,90 % ujemanje. 

 

3.8.1.3 Vrstni red vprašanj 

 

Opravili smo χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti spremenljivke (pravilen) vrstni red vprašanj v 

skripti glede na pripadnost učencev eksperimentalni oziroma kontrolni skupini.  
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χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti je pokazal, da med učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine ni statistično pomembnih razlik (χ2 = 0,489; α = 0,484) glede pravilnosti vrstnega 

reda vprašanj v skriptah. Iz podatkov lahko vseeno ugotovimo, da je odstotek skript, v katerih 

so bila vprašanja zapisana v pravilnem vrstnem redu, višji pri heterogenih parih (80,0 %) kot 

pri učencih, ki so skripte pisali individualno (70,1 %). 

 

3.8.1.4 Vključenost posameznih vprašanj v skripte 

 

Opravili smo χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti za vključenost posameznega vprašanja iz 

referenčne skripte učiteljic v skriptah učencev. Rezultati za prvo vprašanje so predstavljeni v 

tabeli 13. Podoben izračun smo izvedli tudi za vseh ostalih štirinajst vprašanj iz referenčne 

skripte. 

 

Tabela 13: Statistika vključenosti prvega vprašanja iz referenčne skripte v skriptah 

eksperimentalne in kontrolne skupine 

1. vprašanje: Ali si prebral navodila? 
Skupina 

Eksperimentalna 

(heterogeni pari) 

Kontrolna 

(individualno) 

Ni vključeno v skripto 
Št. učencev 10 20 

% 50,0 % 83,3 % 

Je vključeno v skripto 
Št. učencev 10 4 

% 50,0 % 16,7 % 

Skupaj 
Št. učencev 20 24 

% 100,0 % 100,0 % 

 

Na podlagi analize vključenosti posameznega vprašanja iz skripte učiteljic v skriptah učencev 

smo opravili χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti in preverili, ali se med eksperimentalno in 

kontrolno skupino pojavljajo statistično pomembne razlike glede na vključenost posameznih 

vprašanj v skripto. Rezultati za vse vrednosti χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti za vsa 

vprašanja so prikazani v tabeli 14. 
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Tabela 14: χ2 preizkusi razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino glede na vključenost 

posameznih vprašanj v skripto 

Št. 

vprašanja 
Vprašanje 

Odstotek vključenosti vprašanja v 

skripte 

Vrednost χ2 g α Eksperimental

na (heterogeni 

pari) 

Kontrolna 

(individualno) 

1 Ali si prebral navodila? 50,0 % 16,7 % 5,587 1 0,018 

2 Katere vrste trikotnik je podan? 20,0 % 4,2 % 2,827 (2Î) 1 0,093 

3 
Ali obstaja trikotnik z danimi 

podatki? 
30,0 % 4,2 % 5,810 (2Î) 1 0,016 

4 Ali si izpisal podatke? 80,0 % 100,0 % 6,792 (2Î) 1 0,009 

5 Ali si narisal skico trikotnika? 100,0 % 100,0 %  1  

6 
Ali si na skici označil oglišča, 

stranice? 
30,0 % 29,2 % 0,004 1 0,952 

7 
Ali si obkrožil dane podatke na 

skici? 
90,0 % 79,2 % 0,991 (2Î) 1 0,319 

8 
Ali lahko iz danih podatkov 

ugotoviš vrsto trikotnika? 
50,0 % 4,2 % 12,222 1 0,000 

9 
S katerim podatkom boš začel 

načrtovati? 
20,0 % 0,0 % 6,792 1 0,009 

10 Kako boš nadaljeval načrtovanje? 0,0 % 0,0 %  1  

11 Ali si zapisal korake načrtovanja? 100,0 % 83,3 % 5,181 (2Î) 1 0,023 

12 
Ali si ustrezno označil oglišča 

trikotnika? 
80,0 % 37,5 % 8,031 1 0,005 

13 
Ali se tvoj načrtani trikotnik ujema 

z danimi podatki? 
50,0 % 58,3 % 0,306 1 0,580 

14 Ali ima naloga več rešitev? 30,0 % 0,0 % 10,616 1 0,001 

 

2Î – Kullbachov 2Î preizkus uporabimo, kadar nista izpolnjena pogoja o teoretičnih frekvencah 

in minimalni frekvenci. Da lahko govorimo o statistično pomembnih razlikah, mora biti 

vrednost α < 0,05. Vprašanja, kjer je χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbachov 2Î 

preizkus ugotovil statistično pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino, so 

obarvana. 

 

Analiza ključnih vprašanj za pravilnost postopka načrtovanja trikotnikov (vprašanja 1, 

4, 5, 6, 7 in 11). 

 

χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbachov 2Î preizkus je pokazal statistično 

pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino, glede na vključenost 

posameznega vprašanja v njihovih skriptah, pri vprašanjih 1, 4 in 11.  Pri vprašanjih 5, 6 in 7 

χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbachov 2Î preizkus ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med skupinama. 

 

Na podlagi zbranih podatkov lahko ugotovimo, da so učenci eksperimentalne skupine v svoje 

skripte prvo vprašanje vključili v 50,0 % skript, medtem ko so učenci kontrolne skupine to 

storili v 16,7 % skript. Ugotovimo lahko, da bi učenci eksperimentalne skupine večkrat 
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opozorili svojega sošolca, naj prebere navodila naloge. Menimo, da je prišlo do razlike 

vključenosti prvega vprašanja prav zaradi medsebojnega sodelovanja v paru. Učencem je branje 

navodil samoumevno, zato so tisti, ki so skripte pisali individualno, najverjetneje nehote 

izpustili to vprašanje. 

 

Kullbachov 2Î preizkus je pokazal statistično pomembne razlike (2Î = 6,792; α = 0,009) med 

eksperimentalno in kontrolno skupino glede vključenosti četrtega vprašanja v skripto. Učenci 

eksperimentalne skupine so četrto vprašanje vključili v 80,0 % svojih skript. Učenci kontrolne 

skupine so četrto vprašanje v svoje skripte vključili v 100,0 %. Vidimo, da je odstotek 

vključenosti vprašanja v skripte v obeh skupinah velik, zato lahko sklepamo, da je izpis 

podatkov učencem pomemben korak v nalogah načrtovanja trikotnikov. 

 

Peto vprašanje so v svoje skripte vključili vsi sodelujoči v raziskavi. Iz tega lahko ugotovimo, 

da je vprašanje o tem, ali si narisal skico trikotnika, eno ključnih za dobro skripto, ki bi učencem 

pomagala pri načrtovanju trikotnikov. 

 

Pri šestem vprašanju lahko ugotovimo, da je približno tretjina (30,0 %) učencev 

eksperimentalne skupine kot tudi tretjina (29,2 %) učencev kontrolne skupine zapisala šesto 

vprašanje v svoji skripti. Sklepamo, da je manjši odstotek zastopanosti tega vprašanja v skriptah 

obeh skupin posledica vključenosti tega vprašanje v vprašanje številka 5. Učenci so pri risanju 

skice imeli v mislih tudi označevanje oglišč in stranic trikotnika na skici. 

 

Sedmo vprašanje je bilo v skriptah zastopano v večji meri, saj gre zopet za pomemben korak 

pri načrtovanju trikotnikov, ki ga učitelji pri svojem poučevanju tudi poudarjajo. Gre za 

obkroževanje podanih podatkov na skici. Učenci eksperimentalne skupine so to vprašanje 

vključili v 90,0 % svojih skript, medtem ko so učenci kontrolne skupine to vprašanje vključili 

v 79,2 % svojih skript. 

 

Tudi enajsto vprašanje je v veliki meri zastopano v skriptah, tako eksperimentalne (100,0 %) 

kot v skriptah učencev kontrolne skupine (83,3 %). Vprašanje o zapisu korakov načrtovanja 

oziroma načrtu je pričakovano zastopano v večini skript, saj gre za pomemben del naloge 

načrtovanja trikotnika. 

 

Ugotovili smo, da so vprašanja, ki so pomembna za postopek reševanja nalog načrtovanja 

trikotnikov, v veliki meri vključili v svoje skripte tako učenci eksperimentalne skupine kot 

učenci kontrolne skupine.  
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Metakognitivna vprašanja samospremljanja in samoregulacije (vprašanja 2, 3, 8, 9, 10, 

12, 13 in 14) 

 

χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbachov 2Î preizkus je pokazal statistično 

pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino glede na vključenost 

posameznega vprašanja v njihovih skriptah pri vprašanjih 3, 8, 9, 12 in 14. Pri vprašanjih 2, 10 

in 13 χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbachov 2Î preizkus ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med skupinama. 

 

Drugo vprašanje iz skripte učiteljic je bilo v skriptah učencev eksperimentalne skupine 

zastopano v 20,0 % skript in v 4,2 % skript učencev kontrolne skupine. Vidimo, da je vrednost 

α = 0,093 blizu mejni vrednosti 0,05, kar pomeni, da se pojavljajo razlike med skupinama. 

Kljub temu pa je odstotek vključenosti majhen v obeh skupinah, zato lahko sklepamo, da se 

učenci pri reševanju nalog načrtovanja trikotnikov ne sprašujejo po vrsti trikotnika, ki je podan. 

Tudi osmo vprašanje sprašuje po vrsti trikotnika glede na podatke, vendar po tem, ko so učenci 

že narisali skico in na njej označili podatke. Tudi v tem primeru je odstotek vključenosti 

vprašanja po vrsti trikotnika višji pri eksperimentalni skupini (50,0 %) kot pri kontrolni skupini 

(4,2 %). 

 

Tretje vprašanje iz skripte učiteljic je v skriptah eksperimentalne skupine zastopano v 30,0 % 

skript, medtem ko je bilo vključeno to vprašanje v 4,2 % skript učencev kontrolne skupine. Ko 

pogledamo vključenost vprašanja v skripte opazimo, da je odstotek majhen. Učenci tako 

heterogenih parov kot tisti, ki so pisali individualno, so pozabili na problem obstoja trikotnika, 

saj lahko na podlagi podanih podatkov ugotovimo, ali trikotnik obstaja ali ne. 

 

O tem, s katerim podatkom bi začeli načrtovati, se je v svojih skriptah spraševalo 20,0 % 

učencev eksperimentalne skupine in nihče (0,0 %) izmed učencev kontrolne skupine. Iz tega 

lahko sklepamo, da je bilo to vprašanje vključeno že v vprašanju o zapisu korakov načrtovanja 

trikotnikov. Podobno lahko sklepamo tudi za deseto vprašanje iz skripte učiteljic. Tega 

vprašanja v svoje skripte ni vključil nihče izmed sodelujočih v raziskavi. To pomeni, da je 

vprašanje odveč oziroma ga učenci ne bi posebej postavili svojemu sošolcu, ker je vključeno 

že v vprašanje o zapisu korakov načrtovanja. 

 

Vprašanji dvanajst in trinajst učenca sprašujejo po ustreznosti trikotnika, ki ga je narisal. Učenci 

eksperimentalne skupine so dvanajsto vprašanje vključili v 80,0 % skript, medtem ko so učenci 

kontrolne skupine vključili to vprašanje v 37,5 % skript. Trinajsto vprašanje od učenca zahteva 

pregled pravilnosti slike oziroma ujemanje trikotnika s podatki. To vprašanje je v svoje skripte 

vključila polovica (50,0 %) eksperimentalne skupine in dobra polovica (58,3 %) učencev 

kontrolne skupine. 

 

Štirinajsto vprašanje iz skripte učiteljic je bilo v skriptah zastopano v manjši meri. Učenci 

kontrolne skupine tega vprašanja niso vključili v skripte, medtem ko so učenci eksperimentalne 

skupine to vprašanje vključili v 30 % svojih skript. 
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3.8.1.5 Ugotovitve vpliva vrstniškega učenja na kakovost pisanja skript 

 

Učenci eksperimentalne skupine so v povprečju zapisali več vprašanj v svoje skripte kot učenci 

kontrolne skupine. Skripte heterogenih parov so bile z večjim številom vprašanj bolj 

poglobljene in bolj natančne kot skripte, ki so jih učenci napisali individualno. O tem priča tudi 

odstotek ujemanja vprašanj (52,14 %) iz skript eksperimentalne skupine s skripto učiteljic, ki 

je večji od odstotka ujemanja skript učencev kontrolne skupine, ki so skripto pisali individualno 

(36,90 %). Da so skripte eksperimentalne skupine kakovostnejše, potrjuje tudi odstotek skript, 

katerih vprašanja so bila zapisana v pravilnem vrstnem redu. Za eksperimentalno skupino ta 

odstotek znaša 80 %, za učence kontrolne skupine pa je ta odstotek pravilnosti zaporedja 

vprašanj 70,1 %. 

 

Skripte učencev eksperimentalne in kontrolne skupine v večini niso zajemale vprašanj, ki ne bi 

bila povezana z načrtovanjem trikotnikov. Razlike so nastale v tem, koliko vprašanj so dejansko 

zapisali o načrtovanju trikotnikov. Do statistično pomembnih razlik med eksperimentalno in 

kontrolno skupino je prišlo pri osmih od štirinajstih vprašanj, kjer so učenci eksperimentalne 

skupine večkrat vključili to vprašanje v svoje skripte kot učenci kontrolne skupine.  

 

Vprašanja, ki so pomembna za pravilnost postopka načrtovanja trikotnika, so bila večkrat 

vključena v skripte učencev eksperimentalne in kontrolne skupine od metakognitivnih vprašanj 

samospremljanja in smaoregulacije. Do statistično pomembnih razlik med skupinama je prišlo 

predvsem pri metakognitivnih vprašanjih, kar nakazuje, da vrstniško učenje pozitivno vpliva 

na metakognicijo in samoregulacijo pri oblikovanju skript. Na sliki 1 in sliki 2 sta prikazana 

primera skript, ki sta nastali v skupini heterogenih parov (Slika 1) in v skupini, ki je pisala 

skripte individualno (Slika 2).  

 

Slika 1: Skripta heterogenega para 
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Slika 2: Skripta učenca, ki je pisal individualno 

 
 

Iz primerov skript na slikah 1 in 2 vidimo, da skripta heterogenega para vsebuje metakognitivna 

vprašanja samospremljanja in samoregulacije, medtem ko skripta učenca, ki je pisal 

individualno, vsebuje zgolj temeljna vprašanja o postopku načrtovanja trikotnikov. Tudi na 

podlagi teh dveh primerov lahko vidimo, da je vrstniško učenje pripomoglo k boljši kakovosti 

skript. 

 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje: 

Skripte, ki jih pišejo učenci v heterogenih parih se od skript učencev, ki jih pišejo individualno, 

razlikujejo v številu vprašanj. Učenci eksperimentalne skupine so v svoje skripte v povprečju 

zapisali več vprašanj kot učenci kontrolne skupine. Tudi odstotek ujemanja vprašanj z vprašanji 

iz skripte učiteljic je višji pri eksperimentalni skupini. Med skriptami obeh skupin ni večjih 

razlik pri vključenosti vprašanj, ki so pomembna za postopek načrtovanja trikotnika. So pa 

učenci eksperimentalne skupine večkrat v svoje skripte vključili metakognitivna vprašanja, ki 

od njih zahteva sposobnost samospremljanja in samoregulacije. Tudi odstotek pravilnosti 

vrstnega reda vprašanj je bil pri skriptah učencev eksperimentalne skupine nekoliko večji od 

odstotka učencev kontrolne skupine, ki je pisala skripte individualno. 
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3.8.2 Vpliv učne uspešnosti na kakovost pisanja skript 

 

Kontrolno skupino smo, kot je napisano že v poglavju o vzorcu, razdelili na dve podskupini; 

učno uspešnejše in učno manj uspešne učence. Zopet smo na podlagi skripte učiteljic (Tabela 

8) izvedli analizo skript po istih spremenljivkah in jih primerjali med skupinama. Rezultati 

vpliva učne uspešnosti na kakovost individualnega pisanja skript so predstavljeni v tem 

razdelku. Na koncu bomo povzeli ključne ugotovitve vpliva učne uspešnosti na kakovost 

pisanja skript in zapisali odgovor na drugo raziskovalno vprašanje. 

 

3.8.2.1 Število vprašanj 

Tabela 15: Povprečno število vprašanj v skriptah učno uspešnejših in učno manj uspešnih 

učencev 

Skupina 

Število vprašanj v skripti 

Povprečje Mediana 

Učno uspešnejši 7,58 7 

Učno manj uspešni 5,75 6 

 

Najprej smo izvedli Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve ujemanja vprašanj. 

Ugotovili smo, da so podatki o številu vprašanj normalno porazdeljeni (α = 0,059). Mejna 

vrednost α za sprejetje normalnosti porazdelitve podatkov je 0,05. Zato smo s t-testom za 

neodvisne vzorce preverili ničelno hipotezo, da je spremenljivka število vprašanj enako 

porazdeljena v skupini učno uspešnejših in skupini učno manj uspešnih učencev. Rezultati t-

testa za neodvisne vzorce so prikazani v tabeli 16. 

 

Tabela 16: T-test za neodvisne vzorce za spremenljivko število vprašanj med učno uspešnejšimi 

in učno manj uspešnimi učenci 

Skupina 
N Povprečje Standardni 

odklon 
Levene α t-test g α 

Učno 

uspešnejši  

12 7,58 1,443 

0,024 0,897 3,004 22 0,007 
Učno manj 

uspešni 

12 5,75 1,545 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti variance (F = 0,024; α = 0,897) t-test za neodvisne 

vzorce pokaže statistično pomembne razlike (t = 3,004; g = 22; α = 0,007) med učno 

uspešnejšimi in učno manj uspešnimi učenci v številu vprašanj. V našem vzorcu so učno 

uspešnejši učenci v svoje skripte v povprečju vključili več (M = 7,58) vprašanj kot učno manj 

uspešni učenci (M = 5,75). 
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3.8.2.2 Ujemanje vprašanj 

 

Tabela 17: Povprečno ujemanje vprašanj v skriptah učno uspešnejših in učno manj uspešnih 

učencev 

Skupina 
Ujemanje vprašanj v skripti 

Povprečje [%] Mediana [%] 

Učno uspešnejši 41,67 42,86 

Učno manj uspešni 32,14 28,57 

 

S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili normalnost porazdelitve spremenljivke 

ujemanje vprašanj. Ugotovili smo, da podatki niso normalno porazdeljeni (α = 0,009). Mejna 

vrednost α za določitev normalnosti porazdelitve podatkov je 0,05. Spremenljivko ujemanje 

vprašanj smo zato med skupinama primerjali z Mann-Whitneyevim U testom (Tabela 18). 

 

Tabela 18: Mann-Whitneyev U test za spremenljivko ujemanje vprašanj med učno uspešnejšimi 

in učno manj uspešnimi učenci 

Skupina N Povprečni rang Vsota rangov Mann-Whitney U α 

Učno uspešnejši  12 16,25 195,00 

27,000 0,008 
Učno manj uspešni 12 8,75 105,00 

 

Mann-Whitneyev U testa izkazuje statistično pomembnost razlike (U = 27,000; α = 0,008) 

med učno uspešnejšimi in učno manj uspešnimi učenci v ujemanju vprašanj. Večje ujemanje 

smo ugotovili pri učno uspešnejših učencih (�̅� = 16,25) kot pri učno manj uspešnih učencih (�̅� 

= 8,75). V našem vzorcu je skupina učno uspešnejših učencev v povprečju dosegla 41,67 % 

ujemanje vprašanj, medtem ko je skupina učno manj uspešnih učencev dosegla 32,14 % 

ujemanje. 

 

3.8.2.3 Vrstni red vprašanj 

 

Opravili smo χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti spremenljivke (pravilen) vrstni red vprašanj v 

skripti glede na skupini učno uspešnejših oziroma učno manj uspešnih učencev.  

 

Zaradi neizpolnjenosti pogoja o teoretičnih frekvencah smo za analizo uporabili Kullbachov 2Î 

preizkus in ugotovili, da med učno uspešnejšimi in učno manj uspešnimi učenci ni statistično 

pomembnih razlik (2Î = 1,860; α = 0,173) glede pravilnosti vrstnega reda vprašanj v skriptah. 

Za vzorec lahko ugotovimo, da je odstotek skript, v katerih so bila vprašanja zapisana v 

pravilnem vrstnem redu, višji pri učno uspešnejših učencih (83,3 %) kot pri učno manj uspešnih 

učencih (58,33 %).  
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3.8.2.4 Vključenost posameznih vprašanj v skripte 

  

Podobno kot v razdelku 3.8.1.4 smo tudi v tem razdelku pregledali skripte učno uspešnejših in 

učno manj uspešnih učencev in opravili χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti za vključenost 

posameznega vprašanja iz skripte učiteljic v skriptah učencev.  

 

Tabela 19: χ2 preizkusi razlik med učno uspešnejšimi in učno manj uspešnimi učenci glede na 

vključenost posameznih vprašanj v skripto 

Št. 

vprašanja 
Vprašanje 

Odstotek vključenosti 

vprašanja v skripte Vrednost 

χ2
 

g α 
Učno 

uspešnejši 

Učno manj 

uspešni 

1 Ali si prebral navodila? 33,3 % 0,0 % 6,351 (2Î) 1 0,012 

2 Katere vrste trikotnik je podan? 0,0 % 8,3 % 1,430 (2Î) 1 0,232 

3 
Ali obstaja trikotnik z danimi 

podatki? 
0,0 % 8,3 % 1,430 (2Î) 1 0,232 

4 Ali si izpisal podatke? 100,0 % 100,0 %    

5 Ali si narisal skico trikotnika? 100,0 % 100,0 %    

6 
Ali si na skici označil oglišča, 

stranice? 
33,3 % 25,0 % 0,202 (2Î) 1 0,653 

7 
Ali si obkrožil dane podatke na 

skici? 
91,7 % 66,7 % 2,403 (2Î) 1 0,121 

8 
Ali lahko iz danih podatkov 

ugotoviš vrsto trikotnika? 
8,3 % 0,0 % 1,430 (2Î) 1 0,232 

9 
S katerim podatkom boš začel 

načrtovati? 
0,0 % 0,0 %    

10 
Kako boš nadaljeval 

načrtovanje? 
0,0 % 0,0 %    

11 
Ali si zapisal korake 

načrtovanja? 
100,0 % 66,7 % 6,531 (2Î) 1 0,012 

12 
Ali si ustrezno označil oglišča 

trikotnika? 
41,7 % 33,3 % 0,178 (2Î) 1 0,673 

13 
Ali se tvoj načrtani trikotnik 

ujema z danimi podatki? 
75,0 % 41,7 % 2,743 1 0,098 

14 Ali ima naloga več rešitev? 0,0 % 0,0 %    

 

2Î – Kullbachov 2Î preizkus uporabimo, kadar nista izpolnjena pogoja o teoretičnih frekvencah 

in minimalni frekvenci. Da lahko govorimo o statistično pomembnih razlikah, mora biti 

vrednost α < 0,05. Vprašanja, kjer je χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbachov 2Î 

preizkus ugotovil statistično pomembne razlike med skupinama heterogenih parov in učenci, ki 

so skripte pisali individualno, so obarvana. 
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Analiza ključnih vprašanj za pravilnost postopka načrtovanja trikotnikov (vprašanja 1, 

4, 5, 6, 7 in 11). 

 

χ2 preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbachov 2Î preizkus je pokazal statistično 

pomembne razlike med učno uspešnimi in učno manj uspešnimi učenci glede na vključenost 

posameznega vprašanj pri vprašanjih 1 in 11. Za vsa ostala vprašanja preizkus ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med skupinama. 

 

Iz tabele 17 lahko ugotovimo, da se prvo vprašanje iz skripte učiteljic ne pojavlja v skriptah 

učno manj uspešnih učencev. Učno uspešnejši učenci so prvo vprašanje vključili v 33,3 % 

svojih skript. Vključenost vprašanja je nizka, ker učenci predvidoma vedno preberejo navodilo 

in jim je bilo to samoumevno. 

 

Vprašanji štiri in pet sta vključeni v vseh skriptah kontrolne skupine, torej tako v skriptah učno 

uspešnejših kot učno manj uspešnih učencev. To kaže, da učenci dajejo velik poudarek skici in 

izpisu podatkov pri nalogah načrtovanja trikotnikov. Tudi šesto vprašanje se nanašana na skico 

in je po našem mnenju v skriptah manj zastopano, saj so učenci to vključili že v vprašanje o 

risanju skice. Šesto vprašanje je v svoje skripte vključila približno tretjina (33,3 %) učno 

uspešnejših učencev in četrtina (25,0 %) učno manj uspešnih učencev. 

 

Sedmo vprašanje je bilo v skriptah obojih učencev zopet bolj zastopano. Učno uspešnejši so ga 

vključili v 91,7 % svojih skript, učno manj uspešni pa v 66,7 % skript. Vidimo, da so zopet 

učno uspešnejši večkrat vključili vprašanje v svoje skripte kot učno manj uspešni. 

 

Vprašanje številka enajst so v svoje skripte vključili vsi učno uspešnejši učenci, medtem ko so 

je to vprašanje zastopano v 66,7 % skript učno manj uspešnih učencev. Tu se opazi, da učno 

manj uspešni učenci večkrat pozabijo na zapis korakov načrtovanja trikotnikov. Zato sklepamo, 

da so tudi v skripte večkrat pozabili zapisati vprašanje o načrtu. 

 

Ugotovili smo, da so vprašanja o postopku reševanja naloge načrtovanja trikotnikov dobro 

zastopana tako v skriptah učno uspešnejših kot učno manj uspešnih učencev. Kljub temu pa 

lahko sklenemo, da so učno uspešnejši učenci v svoje skripte bolj pogosto vključevali 

vprašanja, ki so pomembna za postopek načrtovanja trikotnika. 

 

Metakognitivna vprašanja samospremljanja in samoregulacije (vprašanja 2, 3, 8, 9, 10, 

12, 13 in 14) 

 

Vprašanj 2, 3, 8, 9, 10 in 14  v skriptah, ki so jih pisali učenci individualno, praktično nismo 

zaznali. Skripte so bile torej napisane zgolj z vprašanji, ki so pomembna za postopek 

načrtovanja trikotnika. Zgolj trinajsto vprašanje je izjema med metakognitivnimi vprašanji. To 

vprašanje je bilo vsebovano v 75,0 % skript učno uspešnejših učencev in 41,7 % skript učno 

manj uspešnih učencev. Iz tega lahko sklepamo, da je njihova učiteljica poudarjala pomen 

preverjanja pravilnosti slike na podlagi podatkov. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Miha Žarn; Magistrsko delo 

 

41 

 

3.8.2.5 Ugotovitve vpliva učne uspešnosti na kakovost pisanja skript 

 

Učno uspešnejši učenci so v povprečju zapisali več vprašanj v svoje skripte kot učno manj 

uspešni učenci. Večje število vprašanj je pomenilo tudi bolj podrobne skripte. Ujemanje 

vprašanj z vprašanji iz skripte učiteljic je bilo tudi višje pri učno uspešnejših učencih (41,67 %) 

kot pri učno manj uspešnih učencih (32,14 %). Skripte učno uspešnejših učencev so bile 

kakovostnejše tudi z vidika pravilnosti vrstnega reda vprašanj, saj je 83,3 % skript vsebovalo 

pravilen vrstni red. Učno šibkejši so vprašanja zapisali v pravilnem vrstnem redu v 58,3 % 

svojih skript. 

 

Vprašanja o postopku načrtovanja trikotnikov so bila vsebovana v skriptah obeh skupin, vendar 

so bila v skupini učno uspešnejših zastopana v večji meri kot v skupini učno manj uspešnih. O 

razlikah v vključenosti metakognitivnih vprašanj ne moremo govoriti. 

 

Na spodnjih slikah sta predstavljeni skripti individualnega pisanja učencev. Slika 3 je izdelek 

učenca iz učno uspešnejše skupine, slika 4 pa skripta učno šibkejšega učenca. 

 

Slika 3: Skripta učno uspešnejšega učenca 

 
Slika 4: Skripta učno manj uspešnega učenca 
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Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje: 

Ugotovili smo, da učna uspešnost vpliva na kakovost pisanja skript. Skripte učno uspešnejših 

učencev so zajemale večje število vprašanj, ki so se tudi v večjem odstotku ujemala z vprašanji 

iz skripte učiteljic. Tudi vrstni red vprašanj je bil pri večjem odstotku skript pravilen pri učno 

uspešnejših učencih. Analiza vključenosti posameznih vprašanj o postopku reševanja naloge 

načrtovanja trikotnika je pokazala, da so te vrste vprašanja v večji meri zastopana pri učno 

uspešnejših učenci. Razlik nismo opazili zgolj pri metakognitivnih vprašanjih. 

 

3.8.3 Primerjava skript heterogenih parov, učno uspešnejših in učno manj uspešnih 

učencev 

 

V tem razdelku bomo primerjali skripte med vsemi tremi skupinami (heterogeni pari, učno 

uspešnejši in učno manj uspešni učenci) glede na iste spremenljivke kot v prejšnjih dveh 

razdelkih (3.8.1 in 3.8.2). Na koncu bomo podali tudi ugotovitve. 

 

3.8.3.1 Število vprašanj 

 

Tabela 20: Povprečno število vprašanj v skriptah heterogenih parov, učno uspešnejših in učno 

manj uspešnih učencev 

Skupina 
Število vprašanj v skripti 

Povprečje Mediana 

Heterogeni pari 12,2 11,5 

Učno uspešnejši 7,58 7 

Učno manj uspešni 5,75 6 

  

Izvedli smo Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve števila vprašanj in ugotovili, 

da podatki o številu vprašanj niso normalno porazdeljeni (α = 0,025). Mejna vrednost α za 

sprejetje normalnosti porazdelitve podatkov je 0,05. Zato smo z neparametričnim Kruskal-

Wallis testom preverili ničelno hipotezo, da je spremenljivka število vprašanj enako 

porazdeljena v skupinah heterogenih parov, učno uspešnejših in učno manj uspešnih učencev. 

Rezultati Kruskal-Wallis testa so prikazani v tabeli 21. 

 

Tabela 21: Kruskal-Wallis test za spremenljivko število vprašanj med skupinami heterogeni 

pari, učno uspešnejši in učno manj uspešni učenci 

Spremenljivka 
Vrednost Kruskal-

Wallis testa 
g α 

Število vprašanj 32,756 2 0,000 

 

Kruskal-Wallis test izkazuje med skupinami heterogeni pari, učno uspešnejši in učno manj 

uspešni učenci statistično pomembne razlike (χ2 = 32,756; g = 2; α = 0,000) v številu 

vprašanj, ki so jih učenci zapisali v skriptah. Na podlagi rezultatov Kruskal-Wallis testa smo 
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opravili Games-Howell post-hoc test za spremenljivko število vprašanj. Rezultati so prikazani 

v tabeli 22.  

 

Tabela 22: Games-Howell post-hoc test za spremenljivko število vprašanj med skupinami 

heterogeni pari, učno uspešnejši in učno manj uspešni učenci 

Spremenljivka (I) Skupina (J) Skupina 
Parna primerjava 

(I-J) 

Standardni 

odklon 
α 

Število vprašanj 
Heterogeni pari 

Učno uspešnejši 4,617* 0,706 0,000 

Učno manj uspešni 6,450* 0,723 0,000 

Učno uspešnejši Učno manj uspešni 1,833* 0,610 0,017 

 

Iz zadnjega stolpca tabele 22 vidimo, da se med vsemi skupinami pojavljajo statistično 

pomembne razlike v številu vprašanj. Skupina heterogenih parov je v svoje skripte v povprečju 

vključila 12,2 vprašanj, učno uspešnejši 7,58 vprašanj in učno manj uspešni 5,75 vprašanj. Iz 

tega lahko sklepamo, da so učenci v heterogenih parih skupaj oblikovali več vprašanj, saj sta 

učenca skupaj oblikovala skripto in je k temu vsak prispeval svoj delež. Na podlagi rezultatov 

lahko zaključimo, da je vrstniško učenje pozitivno vplivalo na število vprašanj, ki so jih učenci 

zapisali v svoje skripte 

 

3.8.3.2 Ujemanje vprašanj 

 

Tabela 23: Povprečno ujemanje vprašanj v skriptah heterogenih parov, učno uspešnejših in 

učno manj uspešnih učencev 

Skupina 
Ujemanje vprašanj v skripti 

Povprečje [%] Mediana [%] 

Heterogeni pari 52,14 50,0 

Učno uspešnejši 41,67 42,86 

Učno manj uspešni 32,14 28,57 

 

Najprej smo izvedli Kolmogorov-Smirnov test normalnosti porazdelitve spremenljivke 

ujemanje vprašanj. Ugotovili smo, da podatki ujemanja vprašanj niso normalno porazdeljeni (α 

= 0,000). Mejna vrednost α za sprejetje normalnosti porazdelitve podatkov znaša 0,05. Zato 

smo z neparametričnim Kruskal-Wallis testom preverili ničelno hipotezo, da je spremenljivka 

ujemanje vprašanj enako porazdeljena v skupinah heterogenih parov, učno uspešnejših in učno 

manj uspešnih učencev. Rezultati Kruskal-Wallis testa so prikazani v tabeli 24. 
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Tabela 24: Kruskal-Wallis test za spremenljivko ujemanje vprašanj med skupinami heterogeni 

pari, učno uspešnejši in učno manj uspešni učenci 

Spremenljivka 
Vrednost Kruskal-

Wallis testa 
g α 

Ujemanje vprašanj 14,811 2 0,001 

 

Kruskal-Wallis test izkazuje med skupinami heterogeni pari, učno uspešnejši in učno manj 

uspešni učenci statistično pomembne razlike (χ2 = 14,811; g = 2; α = 0,001) v ujemanju 

vprašanj . Na podlagi rezultatov Kruskal-Wallis testa smo opravili Games-Howell post-hoc test 

za spremenljivko število vprašanj. Rezultati so prikazani v tabeli 22.  

 

Tabela 25: Games-Howell post-hoc test za spremenljivko ujemanje vprašanj med skupinami 

heterogeni pari, učno uspešnejši in učno manj uspešni učenci 

Spremenljivka (I) Skupina (J) Skupina 
Parna primerjava 

(I-J) 

Standardni 

odklon 
α 

Ujemanje vprašanj 
Heterogeni pari 

Učno uspešnejši  1,467* 0,544 0,032 

Učno manj uspešni  2,800* 0,630 0,000 

Učno uspešnejši  Učno manj uspešni  1,333* 0,432 0,018 

 

Iz zadnjega stolpca tabele 25 vidimo, da se med vsemi skupinami pojavljajo statistično 

pomembne razlike v ujemanju vprašanj. Skupina heterogenih parov je imela v povprečju 

največji odstotek ujemanja vprašanj z vprašanji iz skripte učiteljic (52,14 %), sledijo učno 

uspešnejši učenci (41,76 %), najmanjše ujemanje pa so dosegli učno manj uspešni učenci (32,14 

%).  Zopet lahko vidimo, da so v skupini heterogenih parov učenci s sodelovanjem in 

medsebojno interakcijo dosegli boljše ujemanje kot učenci, ki so skripte pisali individualno. 

 

3.8.3.3 Vrstni red vprašanj 

 

Pravilen vrstni red vprašanj v skriptah je imelo 83,3 % učno uspešnejših učencev in le 58,3 % 

učno manj uspešnih učencev. Učenci v heterogenih parih so svoja vprašanja v pravilnem 

vrstnem redu zapisali v 80 % svojih skript. Na podlagi teh rezultatov lahko ugotovimo, da učna 

uspešnost v našem vzorcu vpliva na pravilnost zapisa vrstnega reda vprašanj v skriptah za 

načrtovanje trikotnikov. Med učenci, ki so skripte pisali v heterogenih parih, in učno 

uspešnejšimi učenci, ki so skripte pisali individualno, večjih razlik v pravilnosti vrstnega reda 

vprašanj nismo zaznali. 
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3.8.3.4 Vključenost posameznih vprašanj v skripte 

 

Tabela 26: Vključenost posameznih vprašanj v skupinah heterogeni pari, učno uspešnejši in 

učno manj uspešni učenci 

Št. 

vprašanja 
Vprašanje 

Odstotek vključenosti vprašanja v skripte 

Heterogeni pari 
Učno 

uspešnejši 

Učno manj 

uspešni 

1 Ali si prebral navodila? 50,0 % 33,3 % 0,0 % 

2 Katere vrste trikotnik je podan? 20,0 % 0,0 % 8,3 % 

3 Ali obstaja trikotnik z danimi podatki? 30,0 % 0,0 % 8,3 % 

4 Ali si izpisal podatke? 80,0 % 100,0 % 100,0 % 

5 Ali si narisal skico trikotnika? 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

6 Ali si na skici označil oglišča, stranice? 30,0 % 33,3 % 25,0 % 

7 Ali si obkrožil dane podatke na skici? 90,0 % 91,7 % 66,7 % 

8 Ali lahko iz danih podatkov ugotoviš vrsto trikotnika? 50,0 % 8,3 % 0,0 % 

9 S katerim podatkom boš začel načrtovati? 20,0 % 0,0 % 0,0 % 

10 Kako boš nadaljeval načrtovanje? 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

11 Ali si zapisal korake načrtovanja? 100,0 % 100,0 % 66,7 % 

12 Ali si ustrezno označil oglišča trikotnika? 80,0 % 41,7 % 33,3 % 

13 Ali se tvoj načrtani trikotnik ujema z danimi podatki? 50,0 % 75,0 % 41,7 % 

14 Ali ima naloga več rešitev? 30,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Analiza ključnih vprašanj za pravilnost postopka načrtovanja trikotnikov (vprašanja 1, 

4, 5, 6, 7 in 11). 

 

Iz tabele 21 lahko vidimo, da se odstotki vprašanj, ki so pomembna za pravilnost postopka 

načrtovanja trikotnika, skorajda ne razlikujejo med skupinama heterogenih parov in učno 

uspešnejših učencev. Odstotek vključenost vprašanj 1, 6, 7 in 11 je pri skupini učno manj 

uspešnih učencev nižji kot pri ostalih dveh skupinah. Največkrat so v svoje skripte učenci vseh 

skupin vključili vprašanja  4, 5, 7 in 11. Pričakovano so ta vprašanja največkrat zastopana, saj 

so to glavni koraki za reševanje nalog načrtovanja trikotnikov. 

 

Metakognitivna vprašanja samospremljanja in samoregulacije (vprašanja 2, 3, 8, 9, 10, 

12, 13 in 14) 

 

Iz rezultatov v tabeli 21 lahko vidimo, da so učenci v heterogenih parih pri vseh vprašanjih 

samospremljanja in samoregulacije dosegli občutno višji odstotek vključenosti kot drugi dve 

skupini. Izjema je zgolj trinajsto vprašanje, kjer so najvišji odstotek vključenosti (75,0 %) 

dosegli učenci učno uspešnejše skupine. Med skupinama učno uspešnejših in učno manj 

uspešnih učencev ne moremo govoriti o velikih razlikah v vključenosti teh vprašanj v njihovih 

skriptah. 
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3.8.3.5 Ugotovitve primerjav skript med heterogenimi pari, učno uspešnejšimi učenci in učno 

manj uspešnimi učenci 

 

Ugotovili smo, da so skripte heterogenih parov zajemale največ vprašanj in imele najvišji 

odstotek ujemanja vprašanj z vprašanji iz skripte učiteljic in najvišji odstotek pravilnega 

vrstnega reda. Sledile so skripte učno uspešnejših učencev. Najslabše dosežke v teh treh 

kriterijih so dosegle skripte učno manj uspešnih učencev.  

 

Primerjava vključenosti vprašanj, ki so pomembna za postopek reševanja, je pokazala podobno 

zastopanost v skupinah učno uspešnejših učencev in heterogenih parov, medtem ko so učno 

manj uspešni učenci dosegli nižji odstotek zastopanosti vprašanj. Pri vprašanjih 

samospremljanja in samoregulacije načrtovanja trikotnika so izstopale skripte heterogenih 

parov, ki so pri skorajda vseh vprašanjih krepko presegle odstotek vključenosti posameznega 

vprašanja pri ostalih dveh skupinah. 

 

Ugotovimo lahko, da so skripte, ki so jih napisali v heterogenih parih najbolj kakovostne. 

Sledijo skripte učno uspešnejših učencev in nato skripte učno manj uspešnih učencev. 

 

Primer skripte, ki je nastala v heterogenem paru, je prikazan na sliki 5. 

 

Slika 5: Skripta nastala v heterogenem paru 
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Na podlagi primera (Slika 5) lahko vidimo, da so učenci v heterogenih parih v svoje skripte 

vključevali tudi vprašanja, ki jih učiteljici nista vključili v svojo skripto. Eno takšnih je 

vprašanje številka 3 na skripti. Podobno je bilo na eni izmed skript vključeno vprašanje: »Ali 

si načrtoval z geotrikotnikom in šestilom?« Dodatna vprašanja, ki so jih zapisali heterogeni pari 

v svoje skripte, so bila vprašanja, ki spodbujajo samovrednotenje in samospremljanje 

pravilnosti in razumevanja reševanja naloge. 

 

Naslednji sliki prikazujeta skripto učno uspešnejšega (Slika 6) in skripto učno manj uspešnega 

učenca (Slika 7). Vidimo, da skripti vsebujeta le vprašanja o pomembnih korakih načrtovanja 

trikotnika. Le sedmo vprašanje na skripti učno uspešnejšega učenca je vprašanje 

samospremljanja reševanja. 

 

Slika 6: Skripta učno uspešnejšega učenca  

 
 

Slika 7: Skripta učno manj uspešnega učenca 
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3.8.4 Težave pri pisanju skript v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

V tem razdelku bomo predstavili odgovore učencev na kratek anketni vprašalnik. Primerjali 

bomo odgovore učencev, ki so skripte pisali v heterogenih parih, z odgovori učencev, ki so 

skripte izdelovali samostojno. Ugotavljali bomo, kakšne težave so se pojavljale pri pisanju 

skript v eksperimentalni in kontrolni skupini ter kako pogoste so le-te. 

 

Tabela 27: Dopolnitve stavka: »Dobro mi je šlo, ker…« eksperimentalne in kontrolne skupine 

Dobro mi je šlo, ker … 

število učencev, ki je zapisalo takšen odgovor 

Eksperimentalna skupina 

(heterogeni pari) 

f 

Kontrolna skupina 

(individualno) 

f 

sva dobro sodelovala v paru. 13 0 

rad delam v paru. 2 0 

sem znal napisati vprašanja. 1 1 

je zanimivo početi nekaj novega. 1 0 

sem imel veliko idej o vprašanjih. 1 0 

poznam/razumem snov. 2 17 

smo dobili dobra navodila. 0 2 

sem si pomagal s sosedom. 0 1 

 

Tabela 27 prikazuje odgovore učencev oziroma dopolnitve stavka: »Dobro mi je šlo, ker …«, 

ki so skripte pisali v heterogenih parih in samostojno. Učenci eksperimentalne skupine so 

največkrat (13) izpostavili, da jim je šlo pisanje skript dobro, ker so dobro sodelovali v paru, 

kjer sta oba prispevala vsak svoj delež pri nastajanju skripte. Največji delež odgovorov 

kontrolne skupine se nanaša na dobro poznavanje in razumevanje snovi načrtovanja 

trikotnikov. Rezultati prvega vprašanja so pričakovani, saj učenci radi delajo v parih, ker s tem 

razpolovijo odgovornost do izdelave izdelka, se lahko posvetujejo s sošolcem in tako skupaj 

ustvarijo izdelek. V kontrolni skupini, kjer so pisali individualno, so se učenci najbolj zanašali 

na svoje znanje in razumevanje snovi, kar je pričakovano glede na to, da so pisali individualno. 

 

Tabela 28: Dopolnitve stavka: »Težave sem ime pri…« eksperimentalne in kontrolne skupine 

Težave sem imel pri … 

število učencev, ki je zapisalo takšen odgovor 

Eksperimentalna skupina 

(heterogeni pari) 

f 

Kontrolna skupina 

(individualno) 

f 

podrobnem pisanju vprašanj. 1 0 

priklicu snovi. 5 1 

oblikovanju vprašanj. 9 8 

ni bilo težav. 3 10 

drugi v paru ni sodeloval/znal. 2 0 
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Iz tabele 28 lahko vidimo, da se je največ težav pri učencih, ki so skripte pisali v heterogenih 

parih in samostojno, pojavljalo pri oblikovanju vprašanj. Po pogovoru z učiteljicama teh 

učencev smo ugotovili, da so učenci vajeni pisati navodila v obliki trditev, kar pojasni njihovo 

težavo pri oblikovanju vprašanj. Drugi najpogostejši odgovor pri učencih v heterogenih parih 

je bila težava pri priklicu snovi, kar bi lahko rešili s pomočjo predhodne ponovitve načrtovanja 

trikotnikov. 

 

Tabela 29: Dopolnitve stavka: »Bolje bi mi šlo, če …« eksperimentalne in kontrolne skupine 

Bolje bi mi šlo, če … 

število učencev, ki je zapisalo takšen odgovor 

Eksperimentalna skupina 

(heterogeni pari) 

f 

Kontrolna skupina 

(Individualno) 

f 

bi si prej ponovil snov načrtovanja trikotnikov. 8 10 

bi bil v paru z nekom, ki bi bolj sodeloval. 2 0 

bi pisal v obliki navodil in ne vprašanj. 1 0 

bi imeli nalogo, na podlagi katere bi pisali skripto. 1 2 

bi si pri reševanju nalog večkrat postavljali takšna vprašanja. 0 1 

bi sodelovali v večjih skupinah. 2 0 

  

Tabela 29 prikazuje razmišljanja učencev o tem, kaj bi jim pomagalo, da bi jim šlo pisanje 

skript bolje od rok. V večini primerov, tako v eksperimentalni kot v kontrolni skupini, so učenci 

zapisali, da bi jim šlo pisanje skript bolje, če bi snov predhodno ponovili. Nekaterim bi 

pomagalo, če bi skripto lahko napisali ob konkretni nalogi načrtovanja trikotnikov. Dva izmed 

učencev, ki sta pisala v heterogenih parih, sta izpostavila, da bi jima šlo bolje, če bi sodelovali 

v še večji skupini, saj bi tako lahko skupaj oblikovali še boljšo skripto. Eden izmed učencev 

kontrolne skupine je podal zanimiv odgovor, da bi šlo takšno pisanje skript bolje od rok, če bi 

pri reševanju nalog večkrat prakticirali oblikovanje takšnih vprašanj. 

 

Odgovor na tretje in četrto raziskovalno vprašanje: 

V eksperimentalni in v kontrolni skupini se je pri pisanju skript največ težav pojavljalo pri 

oblikovanju vprašanj. Po pogovoru z učiteljicama smo ugotovili, da učenci niso navajeni na 

takšen način dela (oblikovanje vprašanj), zato so odgovori tudi pričakovani. 
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3.8.5 Vloga učno uspešnejšega in učno manj uspešnega učenca pri pisanju skripte v 

heterogenem paru 

 

V heterogenem paru sta učenca sodelovala pri nastajanju skripte za načrtovanje trikotnikov, ki 

je prikazana na spodnji sliki (Slika 8). Skozi analizo pogovora sta nas zanimali vlogi, ki sta ju 

prevzela učno uspešnejši in učno manj uspešen učenec pri pisanju oziroma skupnem 

oblikovanju skripte.  

 

Slika 8: Skripta nastala ob pogovoru v heterogenem paru 

 
 

 

Učenec 1 (učno uspešnejši učenec) je na začetku pisanja skripte učenca 2 (učno manj uspešen 

učenec) vprašal, kako bi on začel z reševanjem naloge načrtovanja trikotnika. Učenec 2 je 

predlagal, da bi začel z izpisom podatkov. Prvi učenec ga je nato opomnil tudi na razumevanje 

besedila naloge. V tem delu je učenec 1 prevzel vlogo učitelja in učenca 2 vprašal o njegovih 

idejah, ki jih je nato sam dopolnil. 

 

Sledila so vprašanja povezana s skico načrtovanja trikotnika. Učenec 1 je učenca 2 vprašal o 

tem, kaj bi on storil po tem, ko bi izpisal podatke. Ta mu je odgovoril, da bi naredil skico in 

nato hitro dodal, da bi na skici označil oziroma obkrožil podatke, ki so mu bili dani. Poudaril 

je, da je dobro, da razumeš vse podatke na skici. Učenca sta se pogovorila o oblikovanju 

vprašanja. 
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Potem sta prešla na del načrtovanja trikotnika. Učenec 1 je predlagal, da bi začel risanje s 

kotom, če mu je ta podan. Učenec 2 se je s predlogom strinjal, a poudaril, da je dobro začeti 

načrtovanje tudi s stranico. Učenec 2 je predlagal zapis vprašanja, ki bi opomnilo na to, da je 

potrebno trikotnik pravilno označiti. Učno uspešnejši učenec (učenec 1) je predlagal tudi 

vprašanje o smiselnosti in pravilnosti rešitve. 

 

Učenec 2 je sošolca opozoril na vprašanje o zapisu poteka načrtovanja in poudaril, da ga sam 

včasih pozabi in bi ga zato takšno vprašanje opomnilo na zapis načrta. Na koncu sta skripto 

zaključila z vprašanjem o tem, ali je učenec preveril celotno nalogo, če vsebuje vse, kar mora 

vsebovati naloga načrtovanja trikotnika (podatke, skico, sliko in načrt). 

 

V njunem pogovoru opazimo, da je učno uspešnejši učenec prevzel vlogo učitelja v paru. Učno 

šibkejšega učenca je pri nastajanju skripte spraševal o korakih načrtovanja trikotnika, ga 

opozarjal na stvari, ki jih je pozabil omeniti, in ga tako vodil pri oblikovanju vprašanj. Skripta 

je torej delo učno uspešnejšega učenca, ki jo je sooblikoval učno manj uspešen učenec s svojimi 

odgovori na vprašanja učno uspešnejšega učenca. 

 

Učno uspešnejši učenci imajo ponavadi bolje razvite samoregulacijske in metakognitivne 

sposobnosti (Montague, 2007). Na podlagi posnetka lahko ugotovimo, da je učno uspešnejši 

učenec s svojim znanjem in sposobnostjo metakognicije in samoregulacije usmerjal in vodil 

učno manj uspešnega učenca skozi nastajanje skripte. S tem je učno uspešnejši učenec odigral 

ključno vlogo tudi pri razvijanju metakognitivnih sposobnosti učno manj uspešnega učenca, saj 

se je le-ta lahko na podlagi modela učil, kako razmišljati ob načrtovanju trikotnika oziroma pri 

pisanju skripte za načrtovanje trikotnikov. S tem je učenec razvijal tudi samoregulacijske 

sposobnosti samospremljanja učnega procesa in pravilne uporabe strategij načrtovanja. 

 

Odgovor na peto raziskovalno vprašanje: 

V heterogenem paru je učno uspešnejši učenec prevzel vlogo vrstniškega učitelja in učno manj 

uspešnega učenca usmerjal pri nastajanju skripte. Učno manj uspešen učenec je prevzel vlogo 

učenca in sledil navodilom ter vprašanjem učno uspešnejšega učenca. 
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3.9 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Prvi cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv vrstniškega učenja na kakovost pisanja skript. 

Kakovost pisanja skript smo ugotavljali z več kazalniki: število vprašanj, ujemanje vprašanj, 

vrstni red, vključenost vprašanj o postopku načrtovanja in vključenost vprašanj 

samospremljanja in samoregulacije. Ugotovili smo, da so bile skripte heterogenih parov 

kakovostnejše od skript, ki so jih napisali učenci individualno. To lahko sklepamo iz 

dejstva, da so bile skripte heterogenih parov boljše v vseh petih kazalnikih kakovosti, ki smo 

jih v naši raziskavi upoštevali. Učenci v heterogenih parih so sodelovali pri nastajanju skripte. 

Vsak v paru je prevzel svojo vlogo in odgovornost za doprinos h kakovostni skripti, ki bi 

pomagala nekemu tretjemu učencu pri reševanju nalog načrtovanja trikotnikov. Na podlagi 

posnetka smo ugotovili, da je učno uspešnejši učenec v heterogenem paru prevzel vlogo učitelja 

in učno manj uspešnega učenca vodil skozi nastajanje skripte. Pri tem smo opazili, da ima učno 

uspešnejši učenec dobro razvite metakognicijske sposobnosti in sposobnosti samoregulacije 

učnega procesa, saj je z vprašanji in namigi vodil učno manj uspešnega učenca pri nastajanju 

skripte. Na podlagi modela je učno manj uspešnega učenca vodil pri razmišljanju in oblikovanju 

skripte. Učno manj uspešen učenec je lahko tako preko modela spoznal način razmišljanja pri 

metakognitivnem načrtovanju. Največ težav pri pisanju skript je nastopilo pri oblikovanju 

vprašanj, saj učenci niso bili vajeni takšnega načina dela. Učenci imajo torej težave pri 

postavljanju vprašanj, kar nakazuje na pomanjkanje metakognitivnega treninga 

samospraševanja, pri katerem učenci pridobijo zmožnost razmišljanja o reševani nalogi 

(Kramarski in Dudai, 2009). 

 

Drugi cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv učne uspešnosti na kakovost pisanja skript. 

Kakovost skript smo ugotavljali na kazalnikih, ki so predstavljeni v prejšnjem odstavku. 

Ugotovili smo, da so skripte učno uspešnejših učencev kakovostnejše od skript učno manj 

uspešnih učencev. Skripte učno uspešnejših učencev so bile boljše od skript učno manj 

uspešnih učencev v štirih izmed petih kazalnikov kakovosti. Večjih razlik nismo opazili zgolj 

pri vprašanjih samospremljanja in samoregulacije. To lahko povežemo tudi z dejstvom, da učno 

manj uspešni učenci ponavadi niso zmožni izvajati procesa samovrednotenja. Posledično 

potrebujejo natančna navodila in usmeritve, ki jim pomagajo pri usmerjanju pozornosti in 

aktivnosti v dosego ciljev (Montague, 2007).  

 

Tretji cilj raziskave je bil primerjati kakovost skript med skupinami heterogenih parov, 

učno uspešnejših in učno manj uspešnih učencev. Skripte smo zopet primerjali po petih 

kriterijih kakovosti. Ugotovili smo, da so najkakovostnejše skripte učencev v heterogenih 

parih, sledijo skripte učno uspešnejših učencev in na koncu skripte učno manj uspešnih 

učencev. Skripte heterogenih parov so v vseh petih kazalnikih kakovosti prevladovale nad 

ostalimi skriptami. Do večjih razlik ni prišlo le pri vključenosti vprašanj o postopku načrtovanja 

v skripte heterogenih parov in učno uspešnejših učencev. Zopet lahko potrdimo, da je vrstniško 

učenje pozitivno vplivalo na kakovost pisanja skript. Delo v skupinah oziroma v parih učencem 

omogoča, da skozi neposredno interakcijo pokažejo vse svoje sposobnosti in veščine. S 

prevzemanjem vlog učenci prevzamejo tudi odgovornost za dosego skupnega cilja, kar pomeni 
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še dodatno motivacijo za prispevek k skupnemu cilju. Z uporabo ustreznih sodelovalnih veščin 

učenci argumentirajo svoje ideje in iščejo kompromise (Li in Lam, 2013). Z uspešnim 

sodelovanjem pa sta pot do izdelka in izdelek kakovostnejša. 

 

Z našo raziskavo v magistrskem delu smo ugotovili, da so skripte, ki jih učenci napišejo v 

heterogenih parih, torej s sodelovanjem v paru, kakovostnejše od tistih, ki jih učenci pišejo 

individualno. Znotraj heterogenega para učno uspešnejši učenec prevzame vlogo vrstniškega 

učitelja in vodi učno manj uspešnega učenca pri nastajanju skripte. To pomeni, da je na 

kakovost skript vplivalo vrstniško učenje. Ugotovili smo tudi, da imajo učenci največje težave 

pri oblikovanju vprašanj za skripto. Na podlagi naših rezultatov predlagamo uporabo 

vrstniškega učenja oziroma sodelovanje v heterogenih parih pri pisanju skript. Ob tem pa 

moramo biti pozorni, da učence pred izdelavo skript na podlagi modela učitelja naučimo 

sposobnosti metakognitivnega samospraševanja in samoreguliranja učnega procesa, katerega 

pomemben del je tudi samospremljanje ob reševanju nalog. 

 

Predlogi razširitve raziskave 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali pozitiven vpliv vrstniškega učenja in učne uspešnosti na 

kakovost pisanja skript pri matematiki. Nadaljnja raziskovanja na področju skript in vpliva 

vrstniškega učenja bi se lahko osredotočila na učno manj uspešne učence in njihovo razvijanje 

samoregulacije in metakognitivnih sposobnosti s pomočjo skript. Zanimivo bi bilo preveriti 

vpliv vrstniškega učenja ob pisanju skript na razvoj samoregulacije in metakognicije pri učno 

manj uspešnih učencih po daljšem časovnem obdobju opravljanja takšnega dela. 

Predvidevamo, da bi učno manj uspešni učenci razvili svoje sposobnosti samoregulacije učnega 

procesa in razvili metakognitivne strategije načrtovanja in spremljanja. 

 

Raziskav na področju uporabe skript oziroma pisanja skript in njihovega vpliva na 

samoregulacijo, metakognitivne sposobnosti in učne dosežke v našem prostoru nismo zaznali, 

zato tu vidimo veliko možnosti za raziskovanje in napredek v pedagoškem prostoru in pri delu 

v učilnici. 
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5 PRILOGE 

 

5.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Moje ime je Miha Žarn in sem študent magistrskega študija na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani, programa Predmetno poučevanje, smeri matematika-fizika. V 

magistrskem delu proučujem vpliv vrstniškega učenja na kakovost pisanja skript. 

V ta namen sem izdelal krajši anketni vprašalnik, ki se nanaša na predhodno 

pisanje skript in bo del empiričnega dela magistrskega dela. Anketni vprašalnik 

je anonimen.  

 

1. Skripto sem pisal (obkroži): 

 

a) samostojno. 

b) v paru. 

 

2. Dopolni. 

 

Dobro mi je šlo, ker 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Težave sem imel pri 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Bolje bi mi šlo, če 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5.2 PRILOGA 2: TABELA ŠTEVILA VPRAŠANJ, UJEMANJA 

VPRAŠANJ IN VRSTNEGA REDA 

 

Tabela 30: Število vprašanj, ujemanje vprašanj in vrstni red za heterogene pare, učno 

uspešnejše učence in učno manj uspešne učence (individualno) 

Heterogeni pari Število vprašanj 
Ujemanje vprašanj 

[%] 
Vrstni red 

par 1 10 64,29 DA 

par 2 11 21,43 NE 

par 3 12 78,57 DA 

par 4 13 64,29 DA 

par 5 18 57,14 DA 

par 6 9 42,86 DA 

par 7 15 42,86 NE 

par 8 11 42,86 DA 

par 9 12 42,86 DA 

par 10 11 64,29 DA 

Povprečje 12,2 52,14 80,00 % 

Učno uspešnejši učenci    

učenec 1 10 50,00 DA 

učenec 2 7 42,86 NE 

učenec 3 7 35,71 DA 

učenec 4 8 42,86 DA 

učenec 5 6 35,71 DA 

učenec 6 7 42,86 DA 

učenec 7 6 42,86 NE 

učenec 8 8 42,86 DA 

učenec 9 9 35,71 DA 

učenec 10 7 42,86 DA 

učenec 11 10 50,00 DA 

učenec 12 6 35,71 DA 

Povprečje 7,58 41,67 83,33 % 

Učno manj uspešni učenci    

učenec 13 6 28,57 DA 

učenec 14 5 28,57 DA 

učenec 15 7 42,86 NE 

učenec 16 3 14,29 NE 

učenec 17 5 28,57 NE 

učenec 18 5 28,57 DA 
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učenec 19 6 28,57 NE 

učenec 20 4 28,57 DA 

učenec 21 6 28,57 DA 

učenec 22 7 42,86 DA 

učenec 23 9 50,00 NE 

učenec 24 6 35,71 DA 

Povprečje 5,75 32,14 58,33 % 

Individualno    

Povprečje 6,67 36,90 70,83 % 
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5.3 PRILOGA 3: POGOVOR UČENCEV MED NASTAJANJEM 

SKRIPTE V HETEROGENEM PARU 

 

Učenec 1: Učno uspešnejši 

Učenec 2: Učno manj uspešen 

 

Učenec 1: »Kaj bi ti storil najprej?« 

Učenec 2: »Izpisal bi podatke.« 

 

Zapišeta vprašanje: Si izpisal podate? 

 

Učenec 1: »Ob nalogi bi te vprašal, če si razumel vse besede v besedilu.« 

Učenec 2: »Vključiva to v skripto.« 

 

Zapišeta vprašanje: Si razumel vse besede iz besedila? 

 

Učenec 1: »Kaj bi potem naredil?« 

Učenec 2: »Skico bi naredil.« 

Učenec 1: Se strinjam. Zapišiva.« 

Zapišeta: Nariši skico. 

 

Učenec 2: »Označil bi vse podatke na skici.« 

Učenec 1: »Zapiševa torej vprašanje o podatkih na skici.« 

 

Zapišeta: Si na skici označil vse podatke, ki jih imamo na voljo? 

 

Učenec 1: »Nato nadaljujeva s sliko.« 

Učenec 2: »Dobro je tudi, da razumeš skico in na njej podatke.« 

 

Zapišeta: Nariši sliko. 

 

Učenec 1: »Začnemo načrtovanje s kotom, če je podan?« 

Učenec 2: »Ja, s kotom. Ali pa s stranico.« 

Učenec 1: »Najbolje je začeti s kotom, če je podan, ker je potem lažje nadaljevati.« 

 

Zapišeta: Si začel risanje s slike s koti? 

 

Učenec 1: »Potem je potrebno narisati še vse ostale kote, stranice, oglišča.« 

Učenec 2: »To bi bilo dobro zapisati.« 

 

Zapišeta: Si narisal še vse ostale kote, stranice, oglišča …? 
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Učenec 2: »Spomniti je treba, da označiš trikotnik v pravi smeri.« 

 

Zapišeta: Si označil svoj izdelek v pozitivni smeri? 

 

Učenec 1: »Dobro je preveriti, če je izdelek smiseln in je rešitev pravilna.« 

Učenec 2:  (prikima) 

Zapišeta: Je tvoja slika sploh smiselna? Je rešitev tvojega izdelka pravilna? 

 

Učenec 1: »Sva še kaj pozabila? Kaj pa načrt?« 

Učenec 2: »Včasih to pozabim, zato je dobro to zapisati. Tako, da ob risanju slike pišeš tudi 

načrt je najlaže.« 

 

Zapišeta: Si ob risanju slike zapisoval tudi načrt? Ali si na to stvar pozabil? 

 

Učenec 1: »Bi ti še kaj dodal?« 

Učenec 2: »Ne vem.« 

Učenec 1: »Dobro je preveriti, če rešitev vsebuje vse potrebno (skico, sliko, načrt).« 

 

Zapišeta: Si preveril, da imaš v celotnem izdelku napisano vse, kar mora imeti celoten izdelek? 

(podatke, skica, slika, načrt) 

 

Učenec 1: »Bi ti še kaj dodal?« 

Učenec 2: »Ne.« 

 

Slika 9: Skripta učencev, ki je nastala med posnetkom 

 
 


