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POVZETEK 

Običajna oblika komuniciranja temelji na pogovoru vsaj dveh sodelujočih, kar pomeni, 

da vedno nekdo sprašuje, drugi pa odgovarja, pojasnjuje, komentira … Na osnovi 

vprašanj se izoblikuje tema in namen pogovora. Podobno je tudi pri pouku, z bistveno 

razliko, da je pogovor pri pouku ciljno načrtovan. Najbolj se življenjskemu pogovoru 

približa prosti pogovor. V njem zastavljajo vprašanja učenci in učitelj.  

 
V teoretičnem delu sem opredelila vlogo vprašanj v preteklosti, vlogo v učitelja v učnem 

procesu, predstavila različne vrste vprašanj, predvsem pa sem se osredotočila na učenčeva 

vprašanja. Zastopanost učenčevih vprašanj pri pouku ima namreč po mojem mnenju še 

vedno premajhen delež v primerjavi z učiteljevimi vprašanji učencem. Pomemben cilj 

sodobne šole je učence spodbuditi in usposobiti, da znajo in želijo spraševati in v 

sodelovanju z drugimi iskati odgovore na zastavljena vprašanja. 

V empiričnem delu sem se usmerila na učiteljeve spodbude pri učenčevih vprašanjih in 

odzive na učenčeva vprašanja. Osredotočila sem se tudi na taksonomski nivo učenčevih 

vprašanj med poukom. Pozorna sem bila tudi na količino zastavljenih vprašanj v 

posameznih učnih urah pri pouku matematike, v 9. razredih bilo je 70 učencev. Pozorna 

sem bila tudi pri razporeditvi vprašanj skozi učno uro. Zanimalo me je tudi kolikšen 

pomen učenci pripisujejo zastavljanju vprašanj ter s kakšnimi nameni jih zastavljajo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: učenčeva vprašanja, učiteljeve spodbude in odzivi, učne metode 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The usual form of communication is based on the conversation of at least two participants, 

which means that one always asks and the other responds, explains, comments... Based 

on the questions, the topic and purpose of the conversation are formed. Similar is the case 

with school lessons, with the essential difference being that the conversation is 

intentionally planned. Natural conversation in class is the closest thing to a conversation 

in life. Both students and teachers can asks questions. 

 

In the theoretical part, I defined the role of questions in the past, the role of the teacher in 

the learning process, presented different types of questions and focused mainly on the 

student's questions. In my opinion, the representations of student questions in lessons is 

still too low in proportion to the teacher's questions to students. An important goal of the 

modern school is to encourage and empower students in a way that they want to ask 

questions and work with others to find the answers to the questions asked. 

 

In the empirical part, I focused on the teacher's encouragment in the students's questions 

and the answers to the students's questions. I also focused on the taxonomic level of 

student questions during class and paid attention to the amount of questions asked in each 

mathematics lessons. There were 70 students in 9th grades. I was attentive about 

scheduling questions throughout the lesson. I was also interested in the importance 

students attach to asking questions and to what purpose they ask them.  
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0. UVOD 

Vprašanja in odgovori nanje so že od nekdaj bili najbolj naravna oblika, s katero spoznavamo 

svet okrog sebe. Med samim učnim procesom so dejavni poleg učitelja tudi učenci. Učenci 

z zastavljanjem različnih vprašanj pridejo do odgovorov, učitelji pa pri tem dobijo povratno 

informacijo o učenčevem razumevanju, zanimanju in interesih, dobijo vpogled, ali so učenci 

med samim učnim procesom aktivni in koliko sledijo njihovi razlagi. Učitelji se pri 

zastavljanju učenčevih vprašanj odzovejo zelo različno. Nekateri pozitivno in spodbudno, 

drugi negativno oz. odklonilno. Tudi sama sem se vprašala, zakaj se učitelji tako odzivajo. 

Prav tako me je zanimalo, zakaj učenci zastavljajo vprašanja: Ali učenec sprašuje tisto, kar 

ga res zanima, bi želel bolje razumeti, ali zastavlja vprašanja zato, da pridobi pozornost, da 

pokaže, da sledi in posluša učiteljevo razlago ... Ko učenec zastavlja vprašanja, aktivira svoje 

miselne moči. Način poučevanja se je skozi čas spremenil, s tem pa tudi odnos in vloga 

učenčevih vprašanj. Pomembno je, da pouk poteka raznovrstno, da učitelji oblikujejo 

spodbudno učno okolje in z različnimi učnimi metodami spodbudijo učence, da zastavljajo 

različna vprašanja.  

Med nastopi in izvajanjem pedagoške prakse sem ugotavljala, kako učence spodbuditi k 

zastavljanju vprašanj, kakšno vlogo imajo vprašanja v procesu pridobivanja novega znanja 

in kakšne so ovire, ki preprečujejo, da bi bila učenčeva vprašanja pogosteje zastopana kot so 

zdaj. V teoretičnem delu diplomskega dela bom opredelila vlogo vprašanj v preteklosti, 

vlogo v učitelja v učnem procesu, predstavila različne vrste vprašanj, predvsem pa se bom 

osredotočila na učenčeva vprašanja. Zastopanost učenčevih vprašanj pri pouku ima namreč 

tudi po mojem mnenju še vedno premajhen delež v primerjavi z nenehnim učiteljevim 

zastavljanjem vprašanj učencem. Pomemben cilj sodobne šole je učence spodbuditi in 

usposobiti, da znajo in želijo spraševati in v sodelovanju z drugimi iskati odgovore. 

V empiričnem delu diplomskega dela me je zanimalo, kako učitelji spodbujajo učenčeva 

vprašanja in tudi kako se odzivajo na učenčeva vprašanja in njihove odgovore. Osredotočila 

sem se tudi na vprašanje taksonomskega nivoja učenčevih vprašanj med poukom. Pri 

opazovanju sem bila pozorna tudi na količino izrečenih vprašanj v posameznih učnih urah, 

in sicer v 9. razredih pri pouku matematike. Zanimalo me je tudi, kako so vprašanja 

razporejena med učno uro pri pouku matematike in kolikšen pomen učenci pripisujejo 

zastavljanju vprašanj ter s kakšnimi nameni jih zastavljajo.  
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Pri določenih vprašanjih sem ugotavljala pomembno povezavo med spremenljivkami, na 

primer, kako spol, uspeh v preteklem šolskem letu, učenčev odnos do matematike in učenčev 

odnos do zastavljanja vprašanj vplivajo na samo raziskavo oziroma na raziskovalna 

vprašanja. 

Poleg opazovanja sem podatke pridobila tudi z intervjujem dveh učiteljic, ki poučujeta 

matematiko v 9. razredih na dveh različnih šolah. 

Raziskovalni izsledki so uporabni za študente in učitelje za izboljšanje načrtovanja in 

izvajanja učnih ur z vidika zastavljanja učenčevih vprašanj. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. VLOGA VPRAŠANJ PRI POUKU V PRETEKLOSTI 

Pri poučevanju smo pozorni na različne učenčeve aktivnosti, vendar ena izmed 

pomembnejših aktivnosti je prav gotovo učenčevo zastavljanje vprašanj in spodbujanje 

učencev, da zastavljajo čim več različnih vprašanj.  

Vprašanja imajo v izobraževanju in vzgoji pomembno vlogo. Pri poučevanju so se 

uporabljala že v preteklosti. Prvič so jih zasledili v antiki, vendar se je njihov namen skozi 

čas spreminjal. Prva, ki sta trdila, da vprašanja služijo kot pot do resnice, sta bila Sokrat in 

Platon. Razvil se je majevtični pogovor. Namen majevtičnega pogovora je bil, da učencu 

pomagamo do željenih spoznanj z usmerjenimi vprašanji. Sokrat je želel učencem dokazati, 

da so odgovori na njihova vprašanja v njih samih, le najti jih morajo z razmišljanjem. Sokrat 

v svoji metodi od učiteljev želi, da znajo zastavljati vprašanja, pri tem pa jih opozarja na 

probleme v učenčevem mišljenju. S tem ko se učenci »samostojno« dokopljejo do novih 

spoznanj, so tudi emocionalno bolj angažirani. Učitelj ima v Sokratovi metodi glavno 

nalogo, da učence ozavešča, da morajo v učnem procesu razmišljati, biti miselno aktivni 

(Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 2009). 

Aristotel je nasprotoval Sokratu, menil je, da do resnice pridemo le na podlagi nekega 

predhodnega znanja in ne le s pomočjo usmerjenih vprašanj (Marentič Požarnik, B., Plut 

Pregelj, L., 1980). 

Sokratovo tradicijo dialoga je nadaljeval sv. Avguštin (354–430), ki je zagovarjal naslednje 

teze. Trdil je, da mora človek razumeti svet okoli sebe in seveda samega sebe. Razumevanje, 

ki ga pridobimo pri samem procesu učenja, je dobro, učitelj, ki ti pri tem procesu učenja 

pomaga, pa je dober učitelj. Če razumevanje ni dobro, tudi učitelj ni dober. Sv. Avguštin je 

dal velik poudarek na doseganje razumevanja, na dialog (Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 

2009). 

V srednjem veku so se vprašanja uporabljala le za obnavljanje na pamet naučene snovi. Kot 

odgovore na vprašanja, ki jih zastavlja učencem, zahteva učitelj na pamet naučene odgovore. 

Poleg pogovorne metode se je oblikovala tudi katehetska metoda. Učitelj je bil osnovni 

posredovalec znanja, ki je učno snov razdelil na vprašanja in odgovore, učenci pa so se 

zahtevano vsebino dobesedno naučili in jo ponovili učitelju (Marentič Požarnik, B., Plut 

Pregelj, L., 2009).  
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S tem ko sta se spreminjala družba in način življenja, se je spreminjal tudi način 

izobraževanja. Velik poudarek je bil na vprašanjih kot poti do resnice, ki sta jo dobro razvila 

Sokrat in Platon (Marentič Požarnik, B., Plut Pregelj, L., 2009).  

Kot lahko opazimo, se je skozi zgodovino namen vprašanj zelo spreminjal. Od tega, da je 

vprašanje pot do resnice, do tega, da je vprašanje tudi preverjanje in razumevanje nove snovi 

itd.  

Tudi John Locke (1632–1704) je poudaril glavno vlogo vprašanj. Pravi, da je treba učence 

k zastavljanju vprašanj spodbujati. Na učenčeva vprašanja ne smemo odreagirati grobo in ne 

smemo se jim posmehovati. Poskrbeti moramo, da na njihovo vprašanje odgovorimo na 

razumljiv način. Locke je opazoval tudi pogovor med odraslimi in učenci ter ugotovil, da je 

odgovarjanje na »nepomembna« vprašanja zelo pomembno, kajti za učenca so lahko ti 

odgovori odločilnega pomena. Iz otrokovih nepričakovanih vprašanj se človek lahko veliko 

nauči (Jurić, 1974).  

Na podlagi Sokratove metode je Felbiger (1724–1788) spraševanju dodal dve novi 

značilnosti, in sicer pridobivanje novega znanja in razvijanje umskih sposobnosti. Za 

spraševanje se je začel uporabljati nov izraz kateheziranje. Poudarjal je, da je treba vprašanja 

uporabljati pri vseh predmetih (Marinič T., 2012, po Schmidt, 1963). 

Velik pomen vprašanjem sta dala Pestalozzi in Diesterweg. Pestalozzi je položil temelje in 

razvil proces svobodnega učnega pogovora. Veliko je pripomogel tudi Diesterweg, ki je 

dodelal Pestalozzijeve temelje. Bistvena novost za ta način pa je spodbujanje učencev, da 

sami oblikujejo in zastavljajo vprašanja. Pravzaprav so učenčevim vprašanjem dali 

neprecenljivo vrednost. Pomembna razlika s preteklostjo je tudi v pogledu na učiteljeva 

vprašanja (Marentič Požarnik, B., Plut Pregelj, L., 1980).  

Veliko je različnih definicij, kaj pomeni vprašanje. Definicija iz SSKJ pravi: »Vprašanje je 

ustno ali pismeno izražena želja, zahteva, s katero se kdo obrne na koga z namenom, da bi 

kaj izvedel od njega.« Tudi Blažič s sodelavci (2003) meni, da je vprašanje sestavni del 

pogovora. S tem ko zastavljamo vprašanja, želimo priti do odgovora.  

V začetku 20. stoletja so v tradicionalnem pouku prevladovala učiteljeva vprašanja. 

Poudarek je bil na faktografskem učenju. Učitelj je znanje posredoval, učenec pa je 

informacije sprejemal, pogosto pasivno. Vprašanja so omejevala samostojnost učencev in 

zavirala miselno aktivnost učencev. Kritiki so želeli doseči, da bi pogovor bolj upošteval 
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učenca, njegova vprašanja in interese. Eden izmed kritikov je bil Hugo Gaudig, ki je trdil, 

da učiteljeva vprašanja zavirajo učenčev miselni razvoj. Pravi, da vprašanja, ki jih učitelji 

slabo zastavijo, zavirajo učenčevo mišljenje. Učiteljevo vprašanje je smiselno le takrat, ko 

učenec ne more sam priti do odgovora, cilja (Jurić, 1974). 

Učitelj pri pouku zastavi zelo veliko vprašanj v vseh etapah učnega procesa. Marentič 

Požarnik in Pregelj Plut (1980) v eni izmed prvih slovenskih raziskav na to temo sta 

ugotovila, da učitelj v štirih urah povprečno zastavi od 300 do 400 vprašanj, med katerimi 

pa je malo takšnih, ki bi spodbudila učence k poglobljenemu razmišljanju in zastavljanju 

vprašanj.  

 

2. UČNE METODE 

Za izraz metoda lahko najdemo veliko različnih pomenov. V osnovi je izraz metoda grškega 

izvora in pomeni hojo za nekom oz. pot k nečemu, vendar se je do danes pomen besede 

metoda nekoliko spremenil.  

 

V Pedagoški enciklopediji (1989) je metoda v splošnem pomenu opredeljena kot premišljen 

in ustaljen postopek, usmerjen k doseganju določenega cilja, ki je lahko bodisi na 

znanstvenem, filozofskem ali praktičnem področju oz. kot ustaljen in premišljen način 

izvajanja neke dejavnosti. 

 

Definicija iz SSKJ pravi: »Metoda je oblika načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali 

mišljenja za dosego kakega cilja; način, postopek.« 

Metoda je nekakšen ustaljen model, po katerem poteka praktična dejavnost. Učne ali 

didaktične metode pa so temeljni oz. osrednji didaktični pojem. V zgodovinskem razvoju 

didaktične teorije lahko zasledimo različno razumevanje učnih metod.  

 

Učne metode so povezane z vsemi didaktičnimi področji, vendar pa imajo tudi svojo 

specifično vsebinsko funkcijo (Poljak, 1991).  

 

Različni avtorji učne metode razlagajo različno. Poljak (1991) opredeljuje učne metode kot 

način dela učiteljev in učencev pri pouku, pri čemer učitelji uporabljajo ustrezne učne 

metode, s katerimi naj bi učenci pridobili znanje in razvili sposobnosti. 
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V Pedagoški enciklopediji (1989, str. 96) so učne metode opredeljene kot način skupnega 

dela/aktivnosti/udejstvovanja učenca in učitelja, pri čemer sta izbor in uporaba naravnana v 

smer doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev.  

 

Tomič A. (1997) učne metode opredeljuje kot znanstveno in praktično preverjen način 

učinkovite komunikacije med učitelji in učenci.  

 

Pranjič (2005) učno metodo opredeli kot osmišljen postopek, ki ga učitelj uporabi, da bi 

učencem z uporabo učnih vsebin omogočil doseganje učnih ciljev. 

 

2.1 Klasifikacija učnih metod 

V didaktični literaturi zaradi različnih kriterijev in opredelitev učnih metod zasledimo 

različne klasifikacije.  

Koletič (1975) loči učne metode: a) metoda ustnega razlaganja, b) metoda pogovora, c) 

metoda kazanja ali demonstracije, d) metoda pisnih izdelkov, e) metodo dela z besedilom in 

f) metodo laboratorijskih del. 

Poljak (1991) je oblikoval sedem različnih učnih metod, in sicer: a) metodo razlage, b) 

metodo pogovora, c) metodo dela z besedilom, d) metodo demonstriranja, e) metodo 

praktičnih del, f) metodo risanja in g) metodo pisnih del. 

 

Tomič (1997) učne metode razvrsti glede na vir, s pomočjo katerega učenci pridejo do 

informacije: 

̶ verbalno-tekstualne (metoda razlage), 

̶ ilustrativno-demonstracijske, 

̶ laboratorijsko eksperimentalne, 

̶ metoda izkustvenega učenja. 

 

K verbalno-tekstualnim metodam avtorica uvršča metodo razlage, pogovora in delo z 

besedilom. Učno metodo razlage naprej deli na teoretično predavanje, pripovedovanje, 

opisovanje, pojasnjevanje, razlago z uporabo učnih sredstev, predavanja učencev ... K učni 
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metodi pogovora avtorica prišteva instruktivni ali poučni pogovor, katehetični pogovor, 

razvojni pogovor, hevristični pogovor, svobodni pogovor itd. (Tomič, 1997). 

 

Valenčič Zuljan (2015; po Lavrnji, 1996) priredi klasifikacijo učnih metod in učne metode 

deli na: 

̶ verbalne (pogovor, razlaga)  

̶ operacijske – praktične (laboratorijsko eksperimentalna, metoda igre in igralnih 

improvizacij, metoda praktičnih del, metoda pisnih del, metoda grafičnih del) 

̶ demonstracijske 

̶ dokumentacijske (metoda z besedilom)  

 

Osredotočila se bom predvsem na učno metodo pogovora, ki je pri samem učnem procesu 

tako za učitelje kot tudi za učence zelo pomembna. Veliko možnosti ponuja pri 

spodbujanju miselne aktivnosti učencev in zastavljanju učenčevih vprašanj, kar je 

pomembno iz izobraževalnega in vzgojnega vidika. 

 

2.2 Metoda pogovora 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je zapisana razlaga pojma:  

̶ pogovor: 1. izmenjava misli, mnenj: pogovor se pretrga, se razplete, se začne; 

udeležiti se pogovora; prisluhniti pogovoru; načeti pogovor o strokovnih vprašanjih; 

obrniti, zasukati pogovor na druge stvari; iz pogovora povzeti kaj; zaplesti se v 

pogovor s kom; duhovit, glasen sproščen pogovor; publ. odprt pogovor iskren, 

odkritosrčen; spremeniti predmet pogovora; udeleženci pogovora /telefonski 

pogovor / v pogovoru jima je čas hitro minil, 

2. nav. mn. uradna izmenjava mnenj, stališč: pogovori med predsednikoma 

potekajo v prijateljskem vzdušju; začeli so se uradni pogovori; mirovni 

pogovori; poročilo o sklepnih pogovorih med parlamentarnima delegacijama 

/ imeti pogovore. 

 

Pogovor je v samem učnem procesu posebna oblika. Udeleženci pogovora izrečenega ne 

zavržejo v celoti, čakajo na vrstni red, pripravljeni so poslušati druge, pomagajo oblikovati 

večjo kakovost pogovora in vzdrževati interes za pogovor. Da bi pouk potekal kakovostno, 
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je žal potreben pogovor, na katerega vplivajo različni dejavniki. Pomembna so tako 

vprašanja, vzdušje v razredu in način vodenja pouka (Fox, 1996). 

 

Učno metodo pogovora lahko opredelimo kot dvosmerno komunikacijo, ki poteka med 

učiteljem in učenci ali pa med učenci samimi. Pogovor lahko nastopi v različnih etapah 

učnega procesa, v frontalni učni obliki, pri skupinski učni obliki ali pri delu v paru (Valenčič 

Zuljan M., 2015). 

 

Pogovor je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz vprašanja in odgovora. Če en del manjka, 

potem to ne gre več za pogovor, temveč za monolog (Poljak, 1991). V različnih literaturah 

(Koletič, 1975, Poljak, 1991, Tomič, 1997) lahko zasledimo, da obstajajo različne vrste 

pogovora: katehetski, sokratski, hevristični, prosti pogovor in diskusija. 

 

Za katehetski pogovor so značilna učiteljeva spominska vprašanja, ki jim sledijo spominski 

odgovori učencev. Pogovor se je oblikoval v srednjeveških šolah. Učenec se je posredovano 

učno snov naučil na pamet in pri preverjanju učitelju obnovil naučeno. Učitelj – katehet je 

zastavil določeno spominsko vprašanje, na katerega je učenec podal točno določen, običajno 

kratek odgovor (Poljak, 1991). Nekdaj v tako imenovani stari šoli je bila ta oblika pogovora 

prevladujoča pri vseh učnih etapah, od uvajanja do preverjanja in ocenjevanja. Koletič 

(1975) meni, da je taka oblika pogovora zaradi razčlenjenosti učne vsebine uporabna tudi 

danes. Katehetski pogovor omogoča, da si učenec snov lažje zapomni. Didaktiki (Koletič, 

1975, Poljak, 1991, Tomič, 1997) pa so mnenja, da bi morali katehetski pogovor v osnovnih 

šolah omejiti.  

 

Sokratski pogovor je dobil ime po Sokratu, imenuje se tudi babiška metoda ali majevtika. 

Učitelj usmerja učenca z alternativnimi, disjunktivnimi vprašanji. Učenec se mora pri 

odgovoru odločiti za eno izmed dveh postavljenih alternativ: ali za prvo ali za drugo. Poljak 

(1991) meni, da je ta oblika pogovora primerna v vseh etapah učnega procesa z določenim 

namenom, in sicer pri uvajanju, kjer učitelj spodbudi pri učencih zanimanje za novo temo, 

pri obravnavanju nove učne snovi, kjer učence spodbudi k razmišljanju o določenih vidikih 

učne vsebine in pri preverjanju, da učitelj ugotavlja miselne sposobnosti učencev.  

 

Hevristični pogovor se je razvil v 18. stoletju in izvira iz vzklika hevreka (gr. heurisko – 

najdem). Prednost hevrističnega pogovora so videli v tem, da je učenec veliko bolj pozoren 
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kot pri uporabi monološke metode, da učence spodbuja k večji miselni aktivnosti in da je 

več možnosti, da učitelj ugotovi učenčev napredek, interese, da učenci sami spoznajo lastne 

prednosti in pomanjkljivosti ... (Koletič, 1975). Ta oblika pogovora je primerna pri 

sodobnem pouku, in sicer v etapi obravnavanja nove učne vsebine in pri ponavljanju. 

Hevristična oblika pogovora tako kot sokratski pogovor poteka po induktivni poti, tj. od 

posameznega k splošnemu, pri čemer učenci učno snov učenci pod učiteljevim vodstvom 

»odkrivajo« (Poljak, 1991).  

 

Prosti pogovor pri pouku je vrsta pogovora, pri katerem je določena tematika, vendar potek 

pogovora ni določen in poteka v prostem dialogu (Poljak, 1991).  

 

Pomembno je, da pri pouku vprašanja ne zastavljajo samo učitelji, temveč tudi učenci. 

Poimenovanje »prosti pogovor« izhaja iz tega, ker učenci s svojimi besedami povedo svoja 

mnenja, doživetja in opažanja (Koletič, 1975). Gre za pogovor, kjer je večja možnost 

zastavljanja učenčevih vprašanj. 

 

Večinoma se prost pogovor uporablja pri poročanju učencev o samostojnem delu, po branju 

referata ipd. Da bo prosti pogovor učinkovit, je pomembno, da ima učitelj dovolj spretnosti 

in znanja. Učitelj sodeluje na različne načine, tako da spodbuja učence k sodelovanju, 

odgovarja na učenčeva vprašanja, razlaga napačne predstave (Koletič, 1975). 

Učitelj je pri takem pogovoru v ozadju, občasno sodeluje, da usmerja pogovor in pomaga, 

da učenec razloži svojo misel. Pomembna je tudi vzgojna funkcija takega pogovora, saj se 

učenci naučijo kulture dialoga, poslušati, medsebojno podpirati in biti strpni (Valenčič 

Zuljan M., 2015; po Fox, 1996).  

 

2.3 Prednosti učne metode pogovora in pogoji za njeno kakovostno izpeljavo  

Pri učni metodi pogovora je pomembno, da smo pozorni na dejavnike, ki vplivajo na 

učinkovitost pogovora. 

Za kakovosten pogovor je pomembno sproščeno in varno vzdušje v razredu. Poskrbeti je 

treba, da so učenci sproščeni in da si upajo zastavljati vprašanja. Pri tem je pomemben 

učiteljev odnos do napak. Prav tako je pomembna ustrezna strategija vodenja pogovora, s 

katero učitelj poskuša motivirati in aktivirati čim večje število učencev. Učitelj mora biti 
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pozoren tudi na zastavljanje učenčevih vprašanj, da jih ne presliši in poskuša nanj tudi 

odgovoriti, s tem učencem potrdi, da sledi pogovoru (Valenčič Zuljan, 2003).  

Učenci se med seboj razlikujejo – nekateri so bolj zadržani, tihi ali odrinjeni v skupini. 

Pomembno je, da učitelj najde način za njihovo vključitev. 

Omenila bom še prednosti, ki se pojavijo pri pogovoru. Ena izmed glavnih prednosti je 

neposredna komunikacija z učenci, ki učitelju omogoča, da ima boljši vpogled v učenčevo 

razmišljanje, učitelj lažje spremlja učence pri obravnavanju nove učne snovi ter lažje 

ugotavlja, ali so razumeli navodila za samostojno delo, ali so izpolnili učne naloge, prav tako 

z vprašanjem preverja in ocenjuje učenčevo znanje (Valenčič Zuljan M., 2015). 

Pomembna je tudi učiteljeva osebnost, ko pokaže, kako učitelj sprejema učenčeva vprašanja. 

Učenec na začetku zastavlja negotova vprašanja, zato je dobro, da ga učitelj pohvali. Po 

vsakem učenčevem vprašanju mora učitelj nanj odgovoriti. Učenci bodo potem učitelja 

sprejeli kot sebi enakega in bodo bolj motivirani pri zastavljanju vprašanj (Jurić, 1974). 

Pri pogovoru imata pomembno vlogo tudi premor in povratna informacija. Po vprašanju, ki 

ga zastavijo učitelji, mora imeti učenec dovolj časa, da razmisli in oblikuje odgovor, dolžina 

premora pa je odvisna od vrste vprašanja.  

Ko učenec odgovori na zastavljeno vprašanje, je pomembno, da učitelj poda povratno 

informacijo, zato mora dobro sodelovati in učence pri učnih urah poslušati. Pri pravilnih 

odgovorih je lahko učiteljeva povratna informacija kratka kot na primer: »Da.«, »Pravilno.«, 

»Bravo.«. Pri učencih, ki so bolj v ozadju ali so slabši po učnem uspehu, pa za pravilni 

odgovor damo bolj izrazito pohvalo (Marentič Požarnik in Pregelj Plut, 2009). 

2.4 Vloga učiteljevih in učenčevih vprašanj pri pouku 

Učenčeva vprašanja so v splošnem redkejša in zelo je pomembno, da se v procesu učenja 

spodbuja zastavljanje vprašanj, saj imajo učenčeva vprašanja določene funkcije, ki jih 

učiteljeva vprašanja nimajo (Marentič Požarnik, B., Plut Pregelj, P., 2009).  

Učiteljeva vprašanja so namenjena predvsem: 

• ugotavljanju predznanja učenca na določenem področju, saj iz odgovorov, ki jih dobi, 

lahko sklepa, ali imajo učenci pri snovi, ki jo bodo obravnavali, že kakšno podlago, 

• preverjanju znanja in razumevanja, ki so ga učenci osvojili,  
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• dvigu interesa ter vzdrževanju pozornosti med razlago, saj učenci pričakujejo, da jih 

bo lahko učitelj kadarkoli pozval, naj na zastavljeno vprašanje odgovorijo, 

•  usmerjanju učencev na poti do rešitve na problem oziroma do nekega novega 

spoznanja, 

• povezovanju znanj z različnih področij, 

• motivaciji učencev za učenje, saj iz vprašanj učitelja ugotovijo, kaj od njih pričakuje 

      (Marentič Požarnik, B., Plut Pregelj, P., 2009). 

 

Učenčevo vprašanje je pomembno v vseh etapah pouka. Vprašanje je pomembno v uvodni 

fazi pouka, ko učencem povemo, kaj je namen učne ure in jim damo možnost, da si zapišejo 

vprašanja, kaj jih zanima. Pri obravnavi nove učne snovi imajo vprašanja pomembno nalogo, 

kajti učenci zastavljajo vprašanja, ki se jim porajajo med samo obravnavo, zastavijo 

vprašanja, ko želijo izvedeti kaj več, kot je bilo povedano. Prav tako so vprašanja pomembna 

pri ponavljanju, pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Pri preverjanju in ocenjevanju je 

učenčevo vprašanje pomemben rezultat pouka in pokazatelj njegovega znanja (Valenčič 

Zuljan, M., 2003). 

 

Učenec lahko vprašanja zastavlja v pisni ali v ustni obliki. Učitelj lahko učencem omogoči, 

da vprašanja zastavljajo individualno, lahko jih naslavljajo na učitelja ali pa vprašanja 

zastavijo skupaj z ostalimi učenci in nanje tudi skupaj odgovorijo. Učenci si vprašanja 

zastavljajo tudi med samim učenjem in nanje odgovorijo kar sami (Valenčič Zuljan, M., 

2003). 

 

Učenci postavljajo različna vprašanja, vendar so to večinoma vprašanja, ki so zastavljena 

izven šolskega poučevanja. Raziskava je pokazala, da so v 20 učnih urah učenci zastavili le 

20 vprašanj, od tega so bila vsa zastavljena spontano in večina vprašanj ni bilo zastavljenih 

s premislekom (Wragg, 2001).  

 

Veliko vprašanj, ki jih zastavijo učenci, so takšna: »Kdaj bomo končali pouk?« ali »Naj 

navedemo datum?« Takšna organizacijska vprašanja zastavljajo vso učno uro, namesto da 

bi se osredotočili na učno snov in zastavili vprašanja, kot na primer: »Zakaj je …?« ali »Kaj 

se zgodi, če ...« 
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Vprašanja  lahko  pomembno pripomorejo k temu, da učenec postane samostojen, da bo znal 

sodelovati z ostalimi učenci in se pri tem miselno razvijal. Pomembno vlogo imajo pri 

kakovosti učenčevega učenja in znanja. 

 

Vprašanja učencev so pomembna sestavina vsakega učnega procesa, kajti pouk brez njih 

kaže na nedemokratični pouk (Valenčič Zuljan M., 2015).  

 

Vprašanja učencev so izraz njihove spoznavne potrebe, radovednosti, notranjih dilem in 

dajejo pouku posebno kakovost (Valenčič Zuljan M., 2015). 

 

Otroci imajo običajno veliko vprašanj. Prav tako tudi učenci, ko pridejo v šolo, zastavijo 

veliko vprašanj učitelju, ki se ne nanašajo neposredno na učno snov. Pri tem je učiteljeva 

naloga, da učenca usmerja, ga spodbuja in mu na vprašanja tudi odgovori. Prav tako mora  

tudi učence usposabljati, da bodo vprašanja zastavljali na ustrezen način.  

 

V raziskavi po Flandersu leta 1979 so ugotovili, da učenci sprašujejo zelo malo: 1,5 odstotka 

v primerjavi s številom učiteljevih vprašanj (Marentič Požarnik in Pregelj Plut, 2009). Zelo 

pomembno je torej, da učence spodbudimo k zastavljanju vprašanj. To lahko dosežemo s 

tem, da ob njihovem vprašanju izrazimo veselje. Tudi v primeru, če učitelji ne znajo 

odgovoriti na učenčeva vprašanja, učenca ne smemo ignorirati, priznati je treba, da odgovora 

ne poznamo. Učencem pokažemo, da so tudi učitelji ljudje, ki se učijo, in to je lahko 

priložnost za skupno učenje. Bistveno pa je, na katera vprašanja učitelji ne vedo odgovora 

(Marentič Požarnik in Pregelj Plut, 2009). 

 

Če želimo, da bodo učenci zastavljali več vprašanj, je treba dati dodatni čas oziroma 

priložnost učencu, da to stori. S tem se tudi razvije metoda pogovora.  

 

Med pedagoško prakso sem opazila, da nekateri učitelji učenčeva vprašanja ignorirajo. 

Pomembno je, da se učitelj na učenčevo vsebinsko vprašanje odzove, učenca tudi ustrezno 

pohvali, s čimer mu vlije še dodatno voljo za nadaljnje učenje. Med pedagoško prakso sem 

opazila tudi, kako nekateri učitelji odgovarjajo samo na vprašanja učno uspešnejših učencev, 

učno šibkejše pa ignorirajo.  

 



13 
 

Kako torej spodbuditi učence, da bodo zastavljali vprašanja, ki se bodo navezovala na učno 

snov in bodo zajemala poglobljeno razumevanje, analizo, sintezo in vrednotenje? Če želimo 

učenca pripraviti, da bo samostojno zastavljal kakovostna vprašanja, je pomembno, da 

pokažemo zanimanje za njegova vprašanja in ga ne ignoriramo, ga pri tem dodatno 

spodbudimo in mu pokažemo, da so njegova vprašanja pri učnem procesu zaželena in 

pomembna (Valenčič Zuljan M., 2004). 

 

Valenčič Zuljan (2004) poudarja, da učenca spodbudimo k zastavljanju vprašanj predvsem 

pri medsebojnem sodelovanju učitelj – učenec. Prav tako je pomembno učenca naučiti 

zastavljati vprašanja. 

 

Za spodbujanje učenčevih vprašanj lahko uporabimo tudi spodbujevalne karte (Woofolk, 

2002), s katerimi si učenec pomaga pri oblikovanju vprašanj. Učenec dobi karto, s katero si 

pomaga oblikovati vprašanja. Vprašanje si zastavi sam in nanj tudi odgovori. To lahko 

poteka v skupini ali paru. Obstajajo vprašanja za razumevanje in povezovanje. Vprašanja za 

povezovanje so na primer: »Pojasni zakaj ... in kako ... Kako sta si ... in ... 

podobna/različna?« 

 

Primer vprašanj za razumevanje: »Opiši ... s svojimi besedami. Kaj pomeni ...? itd.« 

(Woofolk, 2002). 

  

Raziskava Luzar in Vršič (1978, po Marinič T., 2012) je potekala v osnovni šoli pri različnih 

predmetih. Opazovali sta 18 učnih ur in dobili zanimive ugotovitve. Raziskava je poteka po 

sistemu FIAS (Flandersova analiza razredne interakcije). V 18 učnih urah je bilo 1576 

vprašanj, v eni uri je bilo zastavljenih povprečno 87–88 vprašanj. Od tega je bilo 1553 

učiteljevih, vprašanj učencev pa le 23, to je 1,5 odstotka. V 44 odstotkih učnih ur se ni 

pojavilo nobeno vprašanje učencev, v ostalih 56 odstotkih pa so se pojavila le od dve do tri 

vprašanja učencev na uro (Luzar in Vršič, 1978, po Marinič T., 2012).  

 

V empirični študiji »Questioning as a mediation tool for cognitive development in early 

science teaching«, ki je potekala v osnovni šoli v Mariboru, je bilo ugotovljeno, da je veliko 

vprašanj zastavil učitelj. Ko je zastavil vprašanje, učenci niso imeli dovolj časa za razmislek 

o odgovoru, saj je prehitro zastavil že naslednje vprašanje (Hus in Kordigel Aberšek, 2011). 
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Tudi Floyd (1980, po Marentič Požarnik in Plut 1980) navaja, da so učenci zastavili le od tri 

do pet odstotkov vseh vprašanj, največ pa jih je zastavil učitelj. Raziskava je bila opravljena 

na razredni stopnji osnovne šole. 

 

Becker (1971; po Marentič Požarnik in Plut, 1980) navaja rezultate raziskave, kjer so učitelji 

zastavili kar 7138 vprašanj, od tega je bilo le 461, torej manj kot sedem odstotkov vprašanj 

učencev. 

 

Tudi Jurić (1974) v svoji literaturi omeni količino učenčevih vprašanj. Pravi, da je število 

učenčevih vprašanj zelo odvisno tudi od vrste predmeta. Med drugim ugotavlja, da učenci 

veliko več vprašanj zastavljajo pri družboslovnih predmetih, to je kar 17 odstotkov, kot pri 

angleščini oziroma tujih jezikih – tu pa le en odstotek. 

 

2.5 Razvrstitev učenčevih vprašanj 

Učenčeva vprašanja lahko razdelimo v različne kategorije. Valenčič Zuljan (2003) jih deli 

na vprašanja glede na spoznavni namen, spoznavni nivo in glede na osebo, na katero je 

vprašanje naslovljeno. 

Vprašanja glede na spoznavni namen: 

̶ Vprašanja, ki jih učenci zastavijo, ko želijo dodatno pomoč pri razlagi nove učne 

poti. 

̶ Interesna vprašanja in pobude: učenci zastavijo takšna vprašanja, ko želijo 

izvedeti nekaj več, kar ni nujno povezano z obravnavano učno snovjo. 

̶ Zavajajoča ali fiktivna vprašanja; to so vprašanja, ki z njimi v osnovi ne želijo 

nič izvedeti, ampak želijo vplivati na učitelja; vprašanja, ki se navezujejo na 

dodatno učiteljevo razlago ali na navidezno učenčevo zanimanje. 

̶ Organizacijska vprašanja; to so vprašanja, ki nimajo nobene povezave z učno 

snovjo, ampak se nanašajo predvsem na organizacijo pouka. Takšna vprašanja so 

značilna predvsem za prvo triado osnovne šole. 
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Vprašanja glede na spoznavni nivo: 

̶ Spominska vprašanja, ki sprašujejo po dejstvih. 

̶ Razmišljujoča vprašanja; to so vprašanja, kjer je možen samo en odgovor 

(konvergentna), ali vprašanja, pri katerih je možnih več pravilnih odgovorov 

(divergentna). 

 

Vprašanja glede na osebo, na katero je vprašanje naslovljeno: 

̶ Vprašanja, ki jih učenec usmeri v učitelja. 

̶ Vprašanja učenca, ki so namenjena sošolcem. 

̶ Vprašanja učenca, ki jih zastavlja sam sebi in nanj išče odgovore. 

Učenčeva vprašanja se delijo tudi glede na etape v učnem procesu, učne metode in oblike, 

kjer se vprašanja pojavljajo (Valenčič Zuljan M., 2003). 

2.6 Dejavniki in okoliščine, ki vplivajo na zastavljanje učenčevih vprašanj 

Če želimo, da bi učenci zastavljali več vprašanj, je treba poznati dejavnike in okoliščine, ki 

vplivajo na to, ali si učenci upajo zastaviti vprašanje ali ne. 

 

V literaturi lahko zasledimo, da različni avtorji omenjajo različne dejavnike, ki vplivajo na 

učenčeva vprašanja. Jurić (1974) pravi, da na učenčeva vprašanja vpliva veliko dejavnikov, 

eden izmed njih je učiteljeva osebnost. Tudi sama se s tem popolnoma strinjam, kajti če 

učitelj ne spodbuja in ne pokaže interesa, potem tudi učenci nimajo volje zastavljati 

vprašanja. Velikokrat pa učitelji pričakujejo, da bodo kljub ignoriranju učenci še vedno 

zastavljali vprašanja. Seveda pa je reakcija učitelja odvisna od učenčevega vprašanja, ni 

enako, če učence sprašuje po nečem, kar bi moral npr. če bi redno opravljal domače naloge 

že usvojiti ali pa sprašuje o učni snovi, ki je kljub lastnemu trudu in prizadevanju ni razumel 

itd.  

 

Eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov spodbujanja učenčevega aktivnega sodelovanja 

je tudi kakovosten, v življenje vpet in učencem zanimivo izpeljan pouk. Za tak pouk je 

pomembno, da učitelj načrtno skrbi za didaktično pestrost in spodbuja aktivnost učencev 

(Valenčič Zuljan, M., 2003). 

 



16 
 

V raziskavi, v katero je bilo vključenih 68 učencev, so ugotovili, da je prevladujoča učenčeva 

aktivnost pri pouku poslušanje učiteljeve razlage in prepisovanje snovi s prosojnic oziroma 

table. Učitelji premalo motivirajo učence, da bi med samim učnim procesom zastavljali 

vprašanja v zvezi z določeno učno vsebino (Javornik, 2003).  

 

Pomembno vlogo ima tudi učenčevo pojmovanje pouka. Če bo učitelj zasnoval pouk 

pretežno na transmisijskem modelu, bodo dobili učenci vtis, da je bistvo pouka le prenos 

znanj in da je njihova dolžnost, da se te informacije na pamet naučijo. Tako so ob povabilu 

učitelja k zastavljanju vprašanj lahko negativno naravnani. V primeru ko pa učitelj sprejme 

bolj »v učenca usmerjen« pouk in učencem podaja znanje na način, pri katerem bodo v 

določenih primerih tudi sami pripomogli k temu, da presodijo npr. pomen ali veljavnost 

določenih podatkov (npr. v primeru podatkov, ki si nasprotujejo), pa bodo učenci prej 

sprejeli učiteljevo povabilo k zastavljanju vprašanj in bolj aktivno sodelovali (Valenčič 

Zuljan, M., 2003). 

 

Tretji dejavnik, ki tudi močno vpliva na zastavljanje učenčevih vprašanj, je vzdušje v 

razredu. Pri tem je spet dolžnost učitelja, da poskrbi, da je vzdušje sproščeno. Večina 

raziskav kaže tudi na to, da se učenci bojijo izpostaviti, ker jih je strah, da se jim bodo ostali 

sošolci posmehovali in skrbi jih odziv učitelja. Zato je pomembno, da ima učitelj pozitiven 

odnos do napak in spodbuja različnost mnenj in pogledov na stvari. Učencem mora dati 

vedeti, da so napake le del učnega procesa in se iz njih učimo. Poudarjati mora tudi, kako 

dragocena so učenčeva vprašanja in njegovo mnenje ter poskrbeti za okolje, kjer se učencu 

posmehovanja sošolcev ne bo treba bati (Valenčič Zuljan, M., 2003). 

 

Velikokrat učenci ne zastavljajo vprašanj tudi zato, ker jim učitelji ne da dovolj časa za 

razmislek. Z naraščanjem kompleksnosti snovi bi bilo razumno, da postajajo tudi odmori pri 

predajanju informacij daljši. Učitelj na to velikokrat pozabi in tudi ko poziva učence k 

vprašanjem, prehitro nadaljuje. Kot smo že izpostavili, je pomembno, da učitelj takoj po 

pozivu učencev naredi dovolj dolg premor (prvi čakalni čas) in tudi po odzivu učencev, kar 

jim da možnost, da razložijo svoj odgovor (drugi čakalni čas) (Valenčič Zuljan, M., 2003). 
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3. UČITELJ KOT POKLICNI SPRAŠEVALEC IN SPODBUJEVALEC 

UČENČEVIH VPRAŠANJ 

Učitelj ima v samem učnem procesu ključno vlogo. Današnja družba od učiteljev pričakuje, 

da bodo spodbujali učence pri učenju, jim pomagali razvijati samostojnost, ustvarjalnost, 

inovativnost in fleksibilnost. Poleg poučevanja in širjenja znanja se od učiteljev pričakuje 

tudi, da bodo blažili številne probleme, ki jih povzroča družba znanja in vse večji 

individualizem ter razlike med revnimi in bogatimi. Temeljni pogoj za uspešno razvijanje in 

pridobivanje kompetenc je kakovosten in učinkovit izobraževalni sistem, ki ga izvajajo 

usposobljeni učitelji (Peklaj in dr., 2009). 

Kot smo že izpostavili, je vodenje pogovora ena izmed pomembnih učiteljevih didaktičnih 

kompetenc.  

 

Učitelj je v 18. in 19. stoletju s podrobnimi vprašanji razvijal spoznanje, atomiziral učni 

proces, tempo spoznavanja pa razvrstil v zaporedje majhnih korakov. Učiteljevo vprašanje 

je bilo temelj učnega procesa. Na drugi strani so zagovorniki delovne šole zanikali vsako 

vrednost učiteljevih vprašanj in poudarjali pomen in vlogo učenčevih vprašanj. V učiteljevih 

vprašanjih so videli nasilje nad aktivnostjo, svobodo in samostojnostjo učečega (Koletič, 

1975). Gaudig učiteljevo vprašanje poimenuje kot najhujšega sovražnika učenčeve 

samoaktivnosti. Koletič (1975) je izpostavil, da bi opustitev učiteljevih vprašanj pomenila 

zavrnitev naravnega življenjskega sporazumevanja. Ob tem je treba izpostaviti, da imajo 

učiteljeva vprašanja pomembno vlogo, da pa je za kakovost pogovora zelo pomembna vrsta 

učiteljevega vprašanja kot celoten potek vodenja pogovora, kar zagotovo predstavlja 

kompleksno spretnost (Milena Valenčič Zuljan, 2015).  

 

Splošna ugotovitev pedagoških raziskav o pogovoru v razredu je (Edwards in Westgate, 

1987, po Fox, 1996, po Valenčič Zuljan M., 2015), da učitelji kontrolirajo vzorec 

komunikacije glede na to, komu je dovoljeno govoriti, o kateri vsebini poteka pogovor in v 

katerem jeziku poteka pogovor.  

 

Učitelj je pri pouku odgovoren tudi za ohranjanje reda, kar pomeni, da mora biti učitelj 

sposoben v enaki meri obračati se na vse učence. Če učitelj ni zmožen nadzorovati razredne 

komunikacije, učenci hitro prevzamejo kontrolo in če se to velikokrat zgodi, učitelj težko 

ponovno vzpostavi nadzor nad učenci. Določeni učenci se težje vključijo v pogovor, zato jih 
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je treba še posebej motivirati. Učitelji so odgovorni za poučevanje določene vsebine in 

uresničevanje učnih ciljev. Poudariti je treba, da je treba učence v tem procesu 

osamosvajanja ozaveščati o pomenu njihovega samostojnega premisleka (Edwards in 

Westgate, 1987, po Fox, 1996, po Valenčič Zuljan M., 2015).  

 

Ko razmišljamo o poklicu učitelja, kakšne naloge, naj bi opravljal pri samem poučevanju, 

da bi bilo to uspešno, je treba upoštevati kontekst, v katerem učitelji opravljajo svoj poklic.  

 

Današnja vloga učitelja je, da je učitelj vodja – usmerjevalec pedagoškega procesa in zgled 

(oziroma objekt identifikacije) učencem (Strmčnik, 1994, po Novak 2005, str. 39). 

 

Učitelj ni več edini vir znanja, kot je bilo to pri tradicionalnem pouku, poučevanje je postalo 

vodenje in usmerjanje in ne le transmisija. Učitelj je v aktivnem odnosu do učencev in učne 

vsebine, sodeluje s kolegi (Valenčič Zuljan M., 2015).  

 

Kramar (2009) pravi, da je za dobro poučevanje pomembno, da ima učitelj dobro teoretično 

didaktično in metodično znanje. Dobrega učitelja zanima, kako so učne metode odvisne 

glede na različne dejavnike v učni situaciji. Učitelja zanima tudi, katera učna metoda bo 

ustrezna za dosego učnih ciljev. Nikoli ne sme izbrati učne metode, ki bo namenjena samo 

njemu, ampak mora biti pozoren na učence in izbrati takšno metodo, da bodo učenci čim 

bolj aktivni in tudi samostojni. Lahko rečemo, da je dobra izbira učne metode tudi eden 

izmed glavnih ciljev današnje šole (Kramar, 2009). 

 

Učitelj je tisti, ki poskrbi, da poučevanje poteka nemoteno in ga sooblikuje skupaj z učenci, 

pri tem pa pazi, da je pri tem human, razumevajoč do učencev, toleranten in strpen ter  

poklicno zavzet. Učitelj ne vpliva na učence samo kot posredovalec med učno snovjo in 

učenci, temveč tudi neposredno z močjo lastne osebnosti. 

 

Dober učitelj na splošno dvakrat pogosteje sprejema in upošteva učenčeve pobude in ideje, 

kamor spadajo tudi njegova vprašanja (Marentič Požarnik B., 1987). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. Opredelitev problema 

Vsak učitelj bi moral voditi učni proces tako, da bi bili vedno bolj aktivni učenci in jih 

spodbujati pri zastavljanju vprašanj, kajti pomemben cilj sodobne šole je učence spodbuditi 

in usposobiti, da znajo in želijo spraševati ter jih naučiti iskati odgovore pri učiteljih, sošolcih 

... 

 

Zanima me, kakšna vprašanja glede na taksonomski nivo zastavljajo učenci pri pouku, kako 

učitelji spodbujajo učence pri zastavljanju vprašanj. Učiteljice sem povprašala tudi, kakšne 

načine dela izberejo, da aktivirajo učence in na kaj so pri tem pozorne. Ali vedno odgovorijo 

na učenčeva vprašanja in kako pohvalijo učence pri zastavljanju vprašanja. 

 

2. Cilji raziskave 

Cilj diplomskega dela je pridobiti vpogled v izkušnje in mnenja učiteljic glede učenčevega 

zastavljanja vprašanj.  

 

V raziskavi sem ugotavljala, ali učenci zastavljajo vprašanja pri pouku matematike oz. kako 

pogosto jih zastavljajo in kakšna so vprašanja glede na taksonomski nivo. Zanimalo me je 

tudi, v katerem delu učnega procesa učenci največ zastavljajo vprašanja in ali se vprašanja 

nanašajo na učno snov, ali pa so vprašanja izven učnega procesa. V empiričnem delu bo 

predstavljen tudi intervju, ki sem ga opravila z dvema učiteljicama. Intervju zajema 

vprašanja, s katerimi sem želela izvedeti, kako se učiteljice odzovejo na učenčeva vprašanja 

in kako spodbuditi učence k zastavljanju vprašanj.  

 

Pri odgovorih na vprašanja učencev bom upoštevala spremenljivke, kot so uspeh učencev 

pri matematiki, njihov spol, njihov odnos do matematike. 

 

Izsledki diplomskega dela bodo koristni za učitelje, za izboljšanje načrtovanja in izvajanja 

učnih ur, ki bodo še bolj spodbujale učenčeva vprašanja. 

 

 



20 
 

3. Raziskovalna vprašanja 

V empiričnem delu diplomskega dela bom odgovorita na naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Kako učitelji spodbujajo učenčeva vprašanja in kako se odzivajo na učenčeva 

vprašanja in odgovore v opazovanih učnih urah? 

• Kakšna vprašanja glede na taksonomski nivo zastavljajo učenci med poukom? 

• Koliko je zastavljenih učenčevih vprašanj v posameznih (opazovanih) učnih urah v 

9. razredu pri pouku matematike? 

• Kako so vprašanja časovno razporejena skozi etape učne ure v 9. razredu pri 

opazovanih učnih urah matematike? 

• Kolikšen pomen učenci pripisujejo zastavljanju vprašanj in s kakšnimi nameni jih 

zastavljajo? 

 

4. Raziskovalna metoda 

4.1 Osnovna raziskovalna metoda 

Za raziskovalno metodo empiričnega dela bo uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 

 

4.2 Opis instrumenta in postopki zbiranja podatkov 

Podatke sem zbrala z opazovanjem in intervjujem. Uporabila sem protokol opazovanja – 

POUKA. Instrumenti za zbiranje podatkov so bili oblikovani za namene raziskave 

empiričnega dela diplome. Pri opazovanju sem na pripravljen protokol zapisovala 

ugotovitve.  

 

Za intervju sem sestavila osem vprašanj. Vprašanja so bila podobna kot na protokolu. 

Učiteljice sem vprašala, kako odreagirajo na učenčeva vprašanja, kako spodbujajo vprašanja, 

ali učence pri zastavljanju vprašanj tudi kdaj pohvalijo. Zanimalo me je tudi, kako 

odreagirajo učiteljice, če na učenčevo vprašanje ne vedo odgovora.  

 

V juniju 2018 sem izvedla opazovanje v razredih na osnovni šoli. Po končanem opazovanju 

pa sem opravila tudi intervju z učiteljicama.  
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Opazovanje je potekalo trikrat po eno šolsko uro, in sicer v enem dnevu. Intervju pa je trajal 

približno dvakrat po 30 minut z vsako učiteljico. 

 

4.3 Opis vzorca in opis spremenljivk 

Raziskava je bila opravljena na priložnostnem vzorcu. V njej je sodelovalo 70 učencev, ki 

so v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 9. razred v eni izmed osnovnih šol na Dolenjskem. 

Intervju pa sem izvedla z dvema učiteljicama matematike. 

 

Prikazani so podatki glede na spremenljivke, ki sem jih upoštevala pri raziskavi. Rezultate 

sem dobila med opazovanjem.  

 

1. Učenci glede na spol 
Tabela 1: Spol učencev 

Spol učencev N N (%) 
Ženski 29 41,43 
Moški 41 58,57 
Skupaj 70 100,00 

 

Pri opazovanju med učnim procesom je sodelovalo več učencev (58,57 %) kot učenk (41,43 
%). 

 

2. Učenci glede na uspeh pri matematiki v prejšnjem šolskem letu 
 

Tabela 2: Uspeh učencev pri matematiki 

Uspeh učencev N N (%) 
Nezadostno (1) 2 2,86 

Zadostno (2) 3 4,29 
Dober (3) 12 17,14 

Prav dober (4) 32 45,71 
Odličen (5) 21 30,00 

Skupaj 70 100,00 
 

Pri opazovanju sem bila pozorna tudi na uspeh pri matematiki, ki so ga učenci dosegli v 

prejšnjem šolskem letu. Uspeh posameznega učenca mi je pokazala učiteljica. Izkazalo se 

je, da je bilo 4,29 odstotka učencev, ki so imeli matematiko zaključeno z zadostno oceno,  

nekaj več učencev je imelo matematiko zaključeno dobro (17,14 %), veliko več učencev je 

imelo matematiko na koncu šolskega leta zaključeno s prav dobro oceno (45,71 %) v 
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primerjavi z dobrih uspehom in sledijo učenci, ki so imeli prejšnje leto matematiko 

zaključeno z odlično oceno (30,00 %). Prejšnje leto je bilo tudi nekaj takih učencev, ki so 

imeli matematiko zaključeno z negativno oceno (2,86 %), vendar jim je oceno uspelo 

popraviti in tako napredovati v višji razred.  

 

4.4 Obdelava podatkov 

Za obdelavo podatkov je uporabljena deskriptivna statistika. 

 

5. Rezultati in interpretacija 

5.1. Spodbude in odzivi učitelja na učenčeva vprašanja 

Pri opazovanju treh učnih ur sem spremljala, na kakšen način učitelji spodbujajo učenčeva 

vprašanja in kako se odzivajo na njegova vprašanja in odgovore. 

 

Ugotovila sem, da na izbrani šoli veliko pozornost namenijo učenčevi aktivnosti in da pouk 

poteka zelo različno. Že v etapi uvajanja, ko učiteljica pove, kaj se bodo v učni uri učili, 

učencem ponudi možnost, da zastavijo vprašanja o tisti temi. Spodbuja jih, da vprašajo, kar 

jih zanima, pri tem spodbuja tudi tiste učence, ki so bolj sramežljivi in nikogar ne 

zapostavlja. Spodbuja učence, ki so po učnem uspehu šibkejši in jim pomaga, da svoje znanje 

nadgradijo. Če so učenci tiho in ne pokažejo interesa za določeno vsebino, jih pri tem 

usmerja in vodi s podvprašanji in pozneje učenci sami začnejo zastavljati vprašanja.  

Pri obravnavi nove učne vsebine učiteljica v nekaterih delih naredi premor in pri tem učence 

spodbudi, da če želijo izvedeti, kaj je napisano ali narisano na tabli, zastavijo različne vrste 

vprašanj. Zelo zanimivo je bilo, ko z različnimi vrstami iger spodbudi učence, da postanejo 

aktivni in zastavljajo vprašanja. Pouk ne poteka frontalno, ampak se trudi, da so učenci 

razdeljeni v skupine ali pa v dvojice in pri tem je pozorna, da so skupine heterogene. 

Pri opazovanju sem bila pozorna tudi na odzive učiteljev na učenčeva vprašanja. Odzivi so 

bili pozitivni in tudi negativni.  
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Tabela 3: Število (N) in odstotki (N %) učiteljevih odzivov 

 Razred A Razred B Razred C Skupaj 

Odzivi N N (%) N N (%) N N (%) N N (%) 

Ponovitev  

učenčevega vprašanja 

6 10,34 4 6,06 3 4,84 13 6,99 

Ignoriranje  

učenčevega vprašanja 

3 5,17 4 6,06 2 3,23 9 4,84 

Prekinitev  

učenčevega vprašanja 

1 1,73 2 3,03 3 4,84 6 3,23 

Odgovor na  

učenčevo vprašanja 

44 75,87 54 81,82 49 79,03 147 79,03 

Popravljanje  

učenčevih vprašanj 

4 6,89 2 3,03 5 8,06 11 5,91 

Skupaj 58 100,00 66 100,00 62 100,00 186 100,00 

 

Iz tabele lahko razberemo, da v vseh treh razredih učiteljici največkrat odgovorita na 

učenčeva vprašanja (75,87 %; 81,82 %; 79,03 %).   

 

V razredu A je učiteljica učenčevo vprašanje nekoliko pogosteje ponovila (10,34 %). 

Vprašanje je ponovila, ker je opazila, da nekateri učenci ne sodelujejo in je želela, da 

vprašanje slišijo vsi učenci.  

 

V razredu C pa je učiteljica učenčevo vprašanje večkrat popravila (8,06 %), ker želi učence 

naučiti, kako se vprašanja pravilno zastavlja.  

 

Tudi učiteljicama sem zastavila vprašanje, kako spodbujata učenčeva vprašanja in 

kako se odzivata na njegova vprašanja in odgovore. 

 

Učiteljica 1: Najprej bi rada povedala, da sem imela zelo težko delo, ko sem prišla poučevat 

na to osnovno šolo. Namreč dobila sem razred, ki nikakor ni želel sodelovati z menoj. 

Navajeni so bili, da je učitelj razlagal učno snov, učenci pa so si zapisovali, kar je bilo 

zapisano na tabli. Takšen način dela mi nikakor ni bil všeč, zato sem morala nekaj ukreniti 

in se domisliti nečesa, da bom naredila spremembo. Nekaj časa sem razmišljala, posvetovala 
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sem se tudi z drugimi učiteljicami, kaj narediti, da bodo učenci sodelovali in bili med uro 

aktivni. Vsega sem se lotila postopoma in se pred obravnavo nove učne snovi pogovarjala z 

učenci in jih privedla do tega, da so mi počasi odgovarjali na vprašanja in kasneje tudi oni 

meni zastavljali vprašanja. Kasneje sem uporabila različne igre, s katerimi sem motivirala 

tudi tiste učence, ki so bili bolj v ozadju. Postavila sem tudi pravila ter jih opozorila, da se 

nikoli ne posmehujejo učencem, kateri napačno odgovorijo ali pa zastavijo vprašanje. Potem 

se učenci niso ničesar več sramovali. Če je potrebno, jim pri zastavljanju vprašanj pomagam 

tudi z namigi. 

Glede odzivov sem pozorna, da ne preslišim nobenega vprašanja, se pa zgodi, da včasih res 

ne slišim vprašanj. Vendar so učenci tako navajeni, da mi zastavijo kasneje še enkrat isto 

vprašanje, na katerega odgovorim. Vprašanja ne ignoriram, če je to le možno, in na vsako 

vprašanje odgovorim, tudi če na vprašanje ne poznam odgovora. To učencem povem in ga 

poiščemo skupaj. Velikokrat jim za domačo nalogo povem, če kaj ne razumejo, naj zapišejo 

vprašanje in me bodo pri naslednji uri vprašali. S tem jih želim spodbuditi, da zastavljajo 

čim več vprašanj in s tem se tudi učijo. 

 

Učiteljica 2: Imam dva razreda, katere učim matematiko že štiri leta. Imamo sistem, ki mi 

je najbolj všeč. Učenci so aktivni, vse jih zanima, imam tudi včasih težave z disciplino vendar 

vse hitro uredimo. Za spodbujanje učenčevih vprašanj uporabim različne igre, namige. Ko 

učenec zastavi vprašanje, ga tudi pohvalim in nanj odgovorim. Vedno pa poskušam, da na 

vprašanje odgovori sam z raznoraznimi namigi. Vprašanja včasih ignoriram, vendar ne brez 

pomena, ampak se včasih zgodi, da smo to že povedali in ker so učenci klepetali, niso slišali 

odgovora.  

 

Učiteljevo pojmovanje pouka, znanja in učenja pomembno vpliva na njegovo ravnanje. 

Temeljna naloga učitelja je spodbujanje kakovosti učenčevega učenja, ki vodi do 

kakovostnega znanja učencev (Valenčič Zuljan, 1999). Tudi učiteljici, ki sem ju intervjuvala, 

se strinjata, da je treba učence pri pouku miselno aktivirati.  

 

Poznamo različne vrste učiteljevih pojmovanj. Nekateri učitelji, ki pojmujejo učenje kot 

zbiranje informacij, pojmujejo tudi učenje na tej ravni kot nekakšen prenos informacij 

učencem in sprejmejo učitelja s takšnim načinom dela. Nekateri pa učenje pojmujejo kot 

konstruktivni proces učenja razvijanja in pojmujejo poučevanje kot pomoč učencem pri 

razvijanju novih spoznanj in sprejmejo strategije pouka, ki so usmerjene v učenca (Valenčič 
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Zuljan, 1999). V empiričnem delu sem od učiteljic izvedela, da velik poudarek namenijo 

strategijam pouka, ki so usmerjene v učenca. Učencem dopuščajo, da z različnimi 

aktivnostmi sami pridejo do določenih spoznanj, s tem jih tudi motivirajo, da učenci 

zastavljajo določena vprašanja.  

 

Fox (1983, v Valenčič Zuljan, 2012) pojmovanje pouka razdeli na štiri vrste: pouk kot proces 

prenašanja, pouk kot proces oblikovanja, pouk kot proces odkrivanja in pouk kot proces 

osebnostne rasti. Glede na osnovno usmerjenost pojmovanj pa razdeli pojmovanja na višja 

in nižja pojmovanja pouka. Učiteljici sta mi ves čas intervjuja govorili, da je zelo pomembno, 

da učence skozi celotno učno obdobje navajamo na samostojnost, kar je zelo pomembno pri 

osebnostni rasti. Pri višjih pojmovanjih pouka, Foxa (1983; Valenčič Zuljan, 2012), 

poudarja, da je učenec razumljen kot »aktivno bitje«. Pri pouku sodeluje s svojimi 

izkušnjami, sposobnostmi, stališči, cilji in interesi.  

 

V raziskavi sodelujoči učiteljici si zelo prizadevata, da bi v svoj proces poučevanje vse bolj 

aktivno vključevale učence. Želijo si, da bi pouk potekal kot nekakšen proces odkrivanja, 

kjer ima učitelj vlogo vodnika, učenci pa raziskujejo in odkrivajo določena znanja.  

 

5.2 Vrste učenčevih vprašanj med učnim procesom 

Pri raziskavi me je zanimalo kakšna je narava učenčevih vprašanj, ki jih zastavlja med 

poukom, ali so to vprašanja višjega nivoja ali so vprašanja nižjega nivoja.  

 

Opazila sem, da so bila vprašanja zelo različna in dobro zastavljena. Kot sem že omenila, 

sem bila prijetno presenečena, kajti učenci so pri sami učni uri zastavili veliko vprašanj, 

veliko pa je bilo vprašanj nižjega nivoja. Učiteljica si je prizadevala, da bi učenci postavljali 

tudi vprašanja višjega nivoja. 

 

Opazovala sem eno šolsko uro in rezultati so zapisani v spodnji tabeli. 
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Tabela 4: Število učenčevih  vprašanj (N) in delež učenčevih vprašanj (N %) v eni šolski uri glede na vrsto vprašanj 

 

Iz tabele je razvidno, da so učenci večino časa med poukom zastavljali vprašanja nižjega 

nivoja. Vprašanj nižjega nivoja je bilo v vseh treh razredih skupaj 144. Vprašanj višjega 

nivoja pa je bilo v vseh treh razredih skupaj 42. 

 

Primer vprašanj, ki so jih zastavljali med učno uro. To so bila npr.:  

̶ »Kako izračunamo prostornino piramide?«  

̶ »Ali lahko uporabimo za izračun prostornine formulo za valj?«  

̶ »Katero formulo uporabimo pri tej nalogi?« 

̶ »Ali je rezultat te naloge pravilen?« 

̶ »Zakaj je prostornina tega valja štirikrat večja od tistega valja?« 

̶ »Kako se preoblikuje formula za valj, če želimo izračunati višino valja?« 

̶ »Ali je piramida, ki je na tabli, enakoroba?« 

̶ »Lahko pridem pred tablo izračunat nalogo?« 

̶ »Kako vemo, kdaj je piramida poševna in kdaj pokončna?« 

̶ »Zakaj smo uporabili formulo za valj, če imamo kvader?« 

̶ »Zakaj je višina enaka stranskemu robu?« 

 

 

 

 
 
 

Razred A Razred B Razred C Skupaj 

 
Vrsta 

vprašanj 

 
 N 

 
 N (%) 

 
 N 

  
N (%) 

 

 
N 

 
N (%) 

 
N 

 
N (%) 

Vprašanja 
nižjega 
nivoja 

 
43 

 
74,14 

 
49 

 
74,25 

 
52 

 
83,87 

 
144 

 
77,42 

Vprašanja 
višjega 
nivoja 

 
15 

 
25,86 

 
17 

 
25,75 

 
10 

 
16,13 

 
42 

 
22,58 

Skupaj 58 100,00 66 100,00 62 100,00 186 100,00 
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Tudi učiteljicama sem zastavila vprašanje: Kakšna vprašanja vam zastavljajo učenci 

med poukom? So to vprašanja višjega ali nižjega nivoja? Katera vprašanja 

prevladujejo? 

 

Učiteljica 1: Učence zanima res čisto vse, od vprašanja »Koliko časa je še do konca ure?«, 

do zelo zahtevnih, ko včasih tudi sama ne poznam odgovora. Večinoma so vprašanja nižjega 

nivoja, se pa trudim, da bi učenci prešli tudi na vprašanja višjega nivoja. Prevladujejo 

vprašanja z vprašalnico kaj, kdo, kako, malo pa je takih, ko sprašujejo Zakaj je to ... 

 

Učiteljica 2: Učenci mi zastavljajo vprašanja, ki so nižjega nivoja, kajti imajo težave s 

sestavo vprašanj, ki so višjega nivoja. Se trudim, da bi to spremenili, vendar je še pred nami 

nekaj ovir, ki jih moramo premagati. Moram povedati, da se pa včasih prav iz srca 

nasmejem, ko mi zastavijo tudi kakšno vprašanje, ki nima ne repa ne glave. Potem pa s 

skupnimi močmi to popravimo in poiščemo odgovor. Otroci so ena zlata bitja in z njimi 

delati je lepo, če jih imaš rad in seveda nikoli ne smeš delati nobenih razlik. Vsi učenci so 

zame enakovredni, in to učenci tudi vedo. 

 

5.3 Število zastavljenih učenčevih vprašanj  

Pri raziskavi sem želela izvedeti, koliko vprašanj zastavijo učenci v eni šolski uri, zanimala 

me je njihova miselna aktivnost. Pri opazovanju sem upoštevala tudi spremenljivke spol in 

učni uspeh, ki ga imajo učenci pri matematiki.  

 

Tabela 5: Število učenčevih vprašanj (N) in delež učenčevih vprašanj (N %) v eni šolski uri glede na spol 

 Razred A Razred B Razred C Skupaj 
 
Spol 

 
 N 

 
 N (%) 

 

 
 N 

 
 N (%) 

 
 N 

 
 N (%) 

 
 N 

 
N (%) 

Ženski 36 62,06 51 77,27 41 66,13 128 68,82 
Moški 22 37,93 15 22,72 21 33,87 58 31,18 
Skupaj 58 100,00 66 100,00 62 100,00 186 100,00 

 

V vseh treh razredih so več vprašanj zastavile učenke.  

V razredu A 62,06 odstotka (učenci pa 37,93 %), v razredu B 77,27 odstotka (učenci pa 
22,72 %) in v razredu C 66,13 odstotka (učenci 33,87 %). 
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Tudi učiteljice sem vprašala: Ali mogoče veste, kdo zastavi v uri več vprašanj, dečki ali 

deklice? 

 

Učiteljica 1: Več vprašanj postavijo učenke in tisti, ki so boljši po učnem uspehu.  

 

Učiteljica 2: Mislim, da več vprašanj postavijo učenke. Zakaj je tako, pa vam ne bi znala 

pojasniti. 

 

Tabela 6: Število učenčevih vprašanj (N) in delež učenčevih vprašanj (N %) v eni šolski uri glede na učni uspeh pri 
matematiki 

 Razred A Razred B Razred C Skupaj 
 
 

Uspeh  
pri 

matematiki 
 

 
 

N 

 
  

N (%) 
 

 
  

N 

 
 

  N (%) 

 
  

N 

 
  

N (%) 

 
  

N 

 
 

N (%) 

Zadostno 
(2) 

3 5,17 2 3,03 4 6,45 9 4,84 

Dobro (3) 6 10,34 5 7,57 8 12,90 19 10,22 
Prav dobro 

(4) 
12 

 
20,68 10 15,15 15 25,00 37 19,89 

Odlično (5) 37 63,79 49 74,24 35 56,45 121 65,05 
Skupaj 58 100,00 66 100,00 62 100,00 186 100,00 

 

Iz tabele rezultatov lahko razberemo, da so bili aktivni skoraj vsi učenci, sem pa opazila, da 

so veliko vprašanj zastavili tisti učenci, ki imajo boljši učni uspeh, in večinoma so zastavljale 

vprašanja učenke.  

 

V razredu A je vprašanja zastavilo 5,17 % učencev, ki so po učnem uspehu pri matematiki 

zadostni, 10,34 % učencev, ki so po učnem uspehu dobri. Sledili so tisti, ki so po učnem 

uspehu prav dobri (20,68 %), in največ vprašanj so zastavili učenci, ki so odlični (63,79 %). 

 

V razredu B je vprašanja zastavilo 3,03 % učencev, ki so po učnem uspehu pri matematiki 

zadostni, 7,57 % tistih, ki so po učnem uspehu dobri. Sledili so učenci, ki so po učnem 

uspehu prav dobri (15,15 %), in največ vprašanj so zastavili učenci, ki so odlični (74,24 %). 

 



29 
 

V razredu C je vprašanja zastavilo 6,45 % učencev, ki so po učnem uspehu pri matematiki 

zadostni, 12,90 % pa učencev, ki so po učnem uspehu dobri. Sledili so tisti, ki so po učnem 

uspehu prav dobri (25,00 %), in največ vprašanj so zastavili učenci, ki so odlični (56,45 

%). 

 

Učiteljicam sem zastavila vprašanje: Ali mislite, da na učenčeva vprašanja vpliva tudi 

odnos do matematike? 

 

Učiteljica 1: Mislim, da vpliva. 

 

Učiteljica 2: Seveda vpliva.  

 

5.4 Učenčeva vprašanja v posameznih etapah učnega procesa  

Pri opazovanju sem bila pozorna tudi, v katerih delih ene šolske ure je bilo zastavljenih 

največ učenčevih vprašanj.  

Tabela 7: Število učenčevih vprašanj (N) in delež učenčevih vprašanj (N %) v eni šolski uri glede na posamezne dele 
učnega procesa 

 Razred A Razred B Razred C Skupaj 
 

Deli 
učnega 
procesa 

 

 
  

N 

 
  

N (%) 
 

 
  

N 

  
 

N (%) 

 
  

N 

 
  

N (%) 

 
 

N 

  
 

N (%) 

Uvajanje  12 21,81 13 19,69 11 17,74 36 19,35 
Usvajanje 
nove učne 

snovi 

25 
 

43,10 31 46,96 28 45,16 84 45,16 

Ponavljanje 
in 

preverjanje 

21 36,20 22 33,33 23 37,09 66 35,49 

Skupaj 58 100,00 66 100,00 62 100,00 186 100,00 
 

Večino vprašanj so učenci zastavili še pred začetkom obravnave nove učne snovi, kot sem 

tudi že omenila, učiteljica v etapi uvajanja pri sami motivaciji aktivira učence in jih spodbuja 

pri zastavljanju vprašanj.  

 

V razredu A je 21,81 % učencev zastavilo vprašanja pri uvajanju (motivaciji), pri usvajanju 

43,10 % in pri ponavljanju 36,20 %.  
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V razredu B je 19,69 % učencev zastavilo vprašanja pri uvajanju (motivaciji), pri usvajanju 

46,96 % in pri ponavljanju 33,33 %.  

 

V razredu C je 17,74 % učencev zastavilo vprašanja pri uvajanju (motivaciji), pri usvajanju 

45,16 % in pri ponavljanju 37,09 %.  

Imela sem občutek, da bo največ vprašanj zastavljenih pri samem ponavljanju, ko učenci 

utrjujejo snov in pri neznanju zastavijo vprašanja, vendar so bile moje predpostavke ovržene. 

V vseh treh razredih so bili rezultati podobni, kljub temu da so učiteljice, ki razrede 

poučujejo, različne.  

 

Učiteljicam sem zastavila vprašanja: Kdaj vam učenci zastavijo največ vprašanj? 

 

Učiteljica 1: Učenci mi večino vprašanj postavijo med samo obravnavo nove učne snovi, 

kar mi je zelo všeč. Učenci dobijo takojšne odgovore na svoje nerazumevanje in ne čakajo 

na ocenjevanje znanja. Potem nekaj manj vprašanj pa je med samim preverjanjem znanja 

oziroma utrjevanjem znanja.  

 

Učiteljica 2: Učenci skozi celotno učno uro zastavljajo vprašanja, vendar se tista bistvena 

pojavijo šele pri obravnavi nove učne snovi in kasneje pri utrjevanju snovi. Veliko vprašanj 

postavijo tudi na začetku, ta vprašanja pa se nanašajo na domačo nalogo, če se pojavijo 

kakšne težave. 

 

5.5 Učenčevo vrednotenje pomena  zastavljanja vprašanj in nameni učenčevega 

postavljanja vprašanja? 

Med opazovanjem sem bila pozorna na učence, ki so zastavljali vprašanja. Želela sem dobiti 

odgovor na vprašanje, kakšen pomen učenci pripisujejo zastavljanju vprašanj in s kakšnimi 

nameni vprašanja zastavijo. 

 

Opazila sem, da večina učencev zastavi vprašanja, da bi izvedela nekaj, česar ne razume. 

Nekatera vprašanja učencev pa so bila tudi bolj organizacijska, kot na primer: »Kam 

zapišemo naslov?«, »Kdaj bo zvonilo za odmor?« ...  
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V razredih, kjer sem opazovala pouk po protokolu opazovanja, so učenci dajali velik 

poudarek zastavljanju vprašanj. Skozi celoten proces izobraževanja so jih učiteljice 

spodbujale k čim večjemu sodelovanju in zastavljanju vprašanj.  

 

Učiteljicam sem zastavila vprašanje: S kakšnim namenom učenci zastavljajo 

vprašanja in kakšen pomen pripisujete zastavljanju vprašanj? 

 

Učiteljica 1: Sama mislim, da učenci največkrat zastavijo vprašanja, ko nekaj ne razumejo 

in ne najdemo sami odgovora. Nekaj je vprašanj je tudi takih, ko me želijo mogoče zapeljati 

izven učne vsebine, vendar se uspem ogniti, in to rešujemo potem po uri. Menim, da je zelo 

pomembno, če učenci zastavljajo vprašanja, kajti tako lahko vidim, ali učenci sodelujejo in 

so aktivni. Če je učenec tiho in ne sodeluje, potem se v ozadju lahko kaj skriva, mogoče ga 

je sram ali pa ničesar ne razume, zato je potrebno takoj odreagirati. S tem ko učenci 

zastavljajo vprašanja, se na nekakšen tudi učijo in si bolje zapomnijo učno snov.  

 

Učiteljica 2: Učenci zastavljajo vprašanja z namenom, da bi se nekaj naučili. Imam pa v 

razredu tudi nekaj takšnih učencev, ki me z zastavljanjem vprašanj vedno motijo, kajti 

vprašanja niso prav nič povezana na matematično vsebino. Zelo sem vesela, če imajo učenci 

zamene vprašanja in jim tudi odgovorim na vprašanja, če poznam odgovor.  

 

Zanimalo me je tudi, katere učne metode in oblike uporabita učiteljici za spodbujanje 

učenčeve aktivnosti. 

 

Učiteljica 1: Kot sem že na začetku omenila, mi ni všeč, če učitelj samo razlaga, pri tem pa 

ne motivira učencev. Zato velik poudarek dajem na metodi razgovora oziroma pogovora. 

Zelo zanimivo je učencem, ko uporabim motivacijske strategije, učenci so pri tem bolj 

sproščeni in rajši imajo predmet matematike. To so mi tudi sami povedali. 

 

Učiteljica 2: Sama uporabljam več različnih učnim metod. Vse je odvisno od učne vsebine, 

ki jo obravnavamo. Trudim se, da bi bili večino časa aktivni učenci in bi samostojno 

ustvarjali, vendar včasih to ne gre. Če poteka delo preveč frontalno, se potrudim, da 

utrjevanje in preverjanje izpeljemo skozi kakšni igro ali pa delo v skupini ali v paru. Med 
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učnimi etapami naredim včasih tudi krajši odmor, da učenci zadihajo in kasneje lažje sledijo 

pouku. 

Za spodbujanje učenčevih vprašanj je pomembno tudi vzdušje v razredu, odnos učitelja 

do učenčevega vprašanja, zato sem učiteljici tudi vprašala, ali ju je kdaj kakšno učenčevo 

vprašanje spravilo v zadrego. 

Učiteljica 1: (Smeh) Mislim, da ne nikoli, se je pa včasih zgodilo, da na vprašanje nisem 

znala odgovoriti, vendar smo ga z učenci skupaj poiskali. Delo učitelja je kar težko, nikoli 

ne veš, kaj lahko pričakuješ pri uri.  

 

Učiteljica 2: Ne nikoli. 
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III. SKLEP 

V diplomskem delu sem ugotavljala, koliko učenci pri opazovanih učnih urah sodelujejo in 

zastavljajo vprašanja. Ugotoviti sem želela, na kakšen način učitelji spodbujajo učence pri 

zastavljanju vprašanj, kakšno vlogo imajo vprašanja v procesu pridobivanja novega znanja 

in kakšne so ovire, ki preprečujejo, da bi učenci zastavljali več vprašanj kot jih.  

 

V teoretičnem delu sem opredelila pomen vprašanj skozi zgodovino, vlogo učitelja, 

dotaknila sem se tudi učnih oblik in podrobneje opisala prosti pogovor, ki spodbuja učenca 

k zastavljanju vprašanj. Opisala sem vlogo učenčevih vprašanj, kako učitelji spodbujajo, da 

bi učenci pogosteje zastavljali vprašanja, in zapisala, kako se vprašanja delijo glede na 

spoznavni nivo ipd. Zapisala sem tudi dejavnike, ki pozitivno in negativno vplivajo na 

učenčeva vprašanja.  

 

V opazovanih učnih urah se je izkazalo, da na zastavljanje vprašanj vplivajo tudi različni 

dejavniki, kot sta učni uspeh in spol. Izkazalo se je, da zastavijo več vprašanj dekleta in bolj 

uspešni učenci. Teh ugotovitev sicer ne moremo posploševati, zanimivo pa bi bilo tako 

raziskavo narediti na reprezentativnem vzrocu. Pozitivno sem bila presenečena nad 

spodbudami, ki motivirajo učence pri zastavljanju vprašanj. Učiteljici sta pojasnili, da v eni 

učni uri uporabljajo različne učne metode in oblike tudi zato, da aktivirajo tiste učence, ki 

so bolj sramežljivi in so po učnem uspehu slabši, zavedata se, pomena premišljenega 

dopolnjevanja in izmenjavanja učnih metod za spodbujanje učencev k sodelovanju. Na 

vprašanje, ki sem ga zastavila učiteljicama, katero učno metodo uporabljata pri učnih urah, 

sta mi odgovorili, da uporabljata različne vrste učnih metod, odvisno od vsebine učne snovi. 

Velik poudarek pa namenita metodi razgovora oziroma pogovora. Menita, da pri uporabi 

metode razgovora najbolje motivirata učence za sodelovanje pri pouku.  

 

Med opazovanjem, ki sem ga izvedla v razredih, sem opazila, da so prevladovala vprašanja, 

ki so bila nižjega nivoja. Učiteljice se trudijo, da bi se število vprašanj nižjega nivoja 

zmanjšalo in povečalo število vprašanj višjega nivoja. 

 

Zanimivi so bili odzivi učiteljic na učenčeva vprašanja. Učenci so zastavili veliko vprašanj, 

na katera so učiteljice tudi odgovorile. V intervjuju sta mi dve povedali, da tudi če na 
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vprašanje ne poznata odgovora, vprašanja nikoli ne ignorirata in potem skupaj z učenci 

najdeta odgovor.  

 

Tudi moja raziskava je potrdila, da so vprašanja, ki jih učenci zastavljajo učiteljem, zelo 

pomembna oblika komuniciranja, saj učiteljice na osnovi teh vprašanj spoznavajo učence, 

njihovo predznanje in razumevanje, kar jim je v pomoč pri razlagi. 

 

Med samim opazovanjem sem ugotovila, da učenci zastavljajo vprašanja skozi celotno učno 

uro, največ pa jih zastavijo pri obravnavi nove učne snovi. Zelo aktivni so tudi, kadar je 

snov, ki jo obravnavajo, zanje zanimiva. Pri učni snovi, ki učence manj pritegne, so manj 

aktivni in manj zastavljajo vprašanja, povezana z učno snovjo.  

 

Po končanem protokolu opazovanja in po končani raziskavi, sem ugotovila, da bi lahko 

nekatere stvari izboljšala. Raziskavo bi izvedla na večjem vzorcu, izvedla bi jo na različnih 

osnovnih šolah in vključila bi več učiteljic, ki poučujejo matematiko. Pozorna bi bila, da bi 

protokol izvedla pri učni uri, ko bi učenci v vseh razredih obravnavali enako učno snov. 
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V. PRILOGE 
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PROTOKOL OPAZOVANJA 

Upoštevala sem tudi spremenljivke (spol, uspeh in odnos do matematike). Pri opazovanju 

sem uporabljala tudi sedežni red učencev, ki mi je pomagal pri rezultatih učenčevih vprašanj 

glede na uspeh pri matematiki. 

 

 

Kako spodbujajo učitelji učenčeva 

vprašanja? 

 

 

Odzivi učiteljev na učenčeva 

vprašanja in odgovore. 

Popravljanje učenčevih 

vprašanj 

 

Ponovitev učenčevega 

vprašanja 

 

Ignoriranje učenčevega 

vprašanja 

 

Prekinitev učenčevega 

vprašanja 

 

Odgovor na učenčevo 

vprašanje 

 

 

Vrste učenčevih vprašanj pri uri 

matematike. 

 

Višjega nivoja  

Nižjega nivoja  

 

Koliko je izrečenih učenčevih 

vprašanj v eni šolski uri (glede na 

spol)? 

 

 

Ženske  

Moški  

 Zadostno (2)  

Dobro (3) 

Prav dobro (4) 



40 
 

Koliko je izrečenih učenčevih 

vprašanj v eni šolski uri (glede na 

uspeh)? 

 

Odlično (5) 

 

Kdaj učenci zastavijo največ 

vprašanj? 

 

 

Uvod  

Motivacija  

Usvajanje  

Ponavljanje  

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
 

Vprašanje 1: Na kakšen način spodbujate učenčeva vprašanja in kako se odzivate na 

njegova vprašanja in odgovore? 

 

Vprašanje 2: Kakšna vprašanja vam zastavljajo učenci med poukom? So to vprašanja 

višjega ali nižjega nivoja? Katera vprašanja prevladujejo? 

 

Vprašanje 3: Kdaj Vam učenci zastavijo največ vprašanj? 

 

Vprašanje 4: S kakšnim namenom učenci zastavljajo vprašanja in kakšen pomen 

pripisujete zastavljanju vprašanj? 

 

Vprašanje 5: Katero učno metodo uporabljate pri večini svojih učnih ur in zakaj? 

 

Vprašanje 6: Ali Vas je kdaj kakšno učenčevo vprašanje spravilo v zadrego? 

 

Vprašanje 7: Zanima me, ali mogoče veste, kdo zastavi v uri več vprašanj, dečki ali 

deklice? 

 

Vprašanje 8: Ali mislite, da na učenčeva vprašanja vpliva tudi odnos do matematike? 


