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POVZETEK 

 

Formativno spremljanje je v svetu prepoznano kot učinkovit način poučevanja in učenja, s 

katerim učenci pridobivajo trajnejše in bolj kakovostno znanje, razvijajo sposobnost 

samoregulacije učenja ter postajajo uspešnejši, bolj samozavestni in motivirani za delo. V 

Sloveniji se formativno spremljanje med učitelji širi predvsem preko inovacijskih projektov 

Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili izvor in razvoj formativnega spremljanja 

ter opisali tri različne modele in njihove elemente. Opozorili smo na močno povezavo med 

formativnim spremljanjem in predmetom šport ter predstavili obstoječe tuje raziskave s 

področja športa, ki so se osredotočale na učinke formativnega spremljanja in na težave učiteljev 

pri vpeljevanju omenjenega načina poučevanja. Izpostavili smo pomanjkanje slovenske 

literature, raziskav, primerov iz prakse in drugih informacij, ki bi povezovale predmet šport in 

formativno spremljanje. 

V empiričnem delu smo raziskali pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu 

šport na razredni stopnji. V kvantitativni raziskavi smo ugotavljali, ali obstajajo razlike med 

pogostostjo uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport in ostalih predmetih ter 

kakšna je povezava med pogostostjo uporabe in učiteljevo samooceno kompetenc za 

poučevanje posameznega predmeta. Ugotavljali smo, kako na to vplivata starost učencev ter 

leta učiteljevih izkušenj s formativnim spremljanjem. Zanimalo nas je, kaj učitelji po njihovem 

mnenju potrebujejo, da bodo učence pri športu lahko pogosteje formativno spremljali. 

Z raziskavo smo pridobili vpogled v trenutno stanje in osvetlili izzive, s katerimi se srečujejo 

učitelji pri implementaciji formativnega spremljanja v šport. Rezultati so pokazali, da učitelji 

formativno spremljanje pri športu v povprečju uporabljajo občasno ali pogosto. Šport glede na 

pogostost uporabe formativnega spremljanja zaseda šesto mesto na lestvici desetih predmetov. 

Ugotovili smo, da pogostost uporabe formativnega spremljanja pri športu s starostjo učencev 

in leti učiteljevih izkušenj postopno narašča, njeno povezavo s samooceno kompetenc pa je 

zaznati pri le treh predmetih. Izzivi, s katerimi se učitelji srečujejo pri uvajanju formativnega 

spremljanja v šport, so v večini rešljivi na ravni šole; želijo si več časa za šport, prisotnost še 

enega učitelja, boljše pogoje ter več izobraževanj in konkretnih primerov. V želji, da bi učitelje 

spodbudili k še pogostejši uporabi formativnega spremljanja pri športu, smo pripravili šest 

pobud oziroma predlogov, s katerimi bi premagali vsaj nekatere izmed ovir in učencem 

omogočili pridobivanje kakovostnega in trajnega znanja tudi pri športu. 
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ABSTRACT 

Frequency of Formative Assessment of Physical Education from Grades 1 through 5 

 

Formative assessment is recognized in the world as an effective way of teaching and learning, 

through which pupils acquire more lasting and higher quality knowledge, develop the ability of 

self-regulated learning and become more successful, more self-confident and motivated for 

work. In Slovenia, formative assessment is spread among teachers mainly through innovation 

projects developed by the National Education Institute Slovenia. 

In the theoretical part of the master's thesis we presented the origin and development of 

formative assessment and described three different models and their elements. We pointed out 

the strong connection between formative assessment and Physical Education (PE) and 

presented the existing foreign research in the field of PE, which focused on the effects of 

formative assessment and the difficulties of teachers in introducing this method of teaching. 

We pointed out the lack of Slovenian literature, research, examples from practice and other 

information that would link Physical Education and formative assessment. 

In the empirical part, we investigated the frequency of the use of formative assessment in PE at 

the grade level 1 through 5. In the quantitative research, we determined whether there are 

differences between the frequency of use of formative assessment in PE and other subjects and 

what the relationship is between the frequency of use and the teacher's self-assessment of 

competencies for the teaching of each subject. We were trying to find out how this is influenced 

by the age of the pupils and by the number of years of the teacher's experience he/she has in the 

field of formative assessment. We wanted to find out what do teachers need to use formative 

assessment in PE more often. 

The research provided an insight into the current situation and highlighted the challenges that 

teachers face in the implementation of formative assessment in PE. The results showed that 

teachers use formative assessment in PE on average occasionally or frequently. According to 

the frequency of use of formative assessment, Physical Education ranks 6th on the scale of ten 

subjects. We found out that the frequency of use of formative assessment in PE gradually 

increases with the age of pupils and with the years of teacher’s experience, and its connection 

with the self-assessment of competencies can be detected in only three subjects. The challenges 

that teachers face in introducing formative assessment into PE, are mostly solvable at the level 

of school; they want to have more time for PE, they wish they had the presence of another 

teacher, better conditions and more knowledge and concrete examples from practice. In order 

to encourage teachers to use formative assessment in PE even more often, we have prepared six 

initiatives or suggestions that would overcome at least some of the obstacles and enable pupils 

to acquire quality and lasting knowledge in Physical Education. 

 

KEYWORDS: formative assessment, Physical Education, grade level 1 through 5 
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1. UVOD 

Formativno spremljanje je v učenca usmerjen način poučevanja, kar pomeni, da je učenec v 

središču procesa. Ob podpori učitelja in s pomočjo vrstnikov aktivno izgrajuje svoje znanje. V 

vsakem trenutku ve, kje se nahaja, pozna svoj cilj in ve, kaj mora še narediti, da ga doseže. 

Sprotne povratne informacije mu omogočajo samoregulacijo učenja – izbiro ustrezne poti do 

cilja in načina dokazovanja znanja. Z vpletenostjo v učni proces prevzame odgovornost za svoje 

učenje in znanje (Komljanc, 2008; Peršolja, 2019). 

Športna vzgoja1 je obvezen učni predmet, pri katerem učenci z redno in kakovostno športno 

vadbo skrbijo za skladen biopsihosocialni razvoj, se sproščajo, oblikujejo lastno osebnost in 

gradijo medosebne odnose, pridobivajo nova znanja in spretnosti ter spoznavajo pomembnost 

zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih. Eno glavnih izhodišč predmeta šport je, 

da mora učitelj pedagoški proces voditi tako, da so vsi učenci uspešni in motivirani. S 

formativnim spremljanjem je to kljub na videz nepremostljivim razlikam med posamezniki 

mogoče doseči tudi pri športni vzgoji, saj imata šport in formativno spremljanje veliko 

skupnega. Učitelj v procesu formativnega spremljanja in športni trener imata enak cilj – 

omogočiti svojim varovancem najboljše možne pogoje, v katerih bodo lahko učinkovito 

razvijali svoje sposobnosti. Oba kompleksnejše cilje delita na manjše korake, ki se, ko so 

usvojeni, sestavijo v celoto ter načrtujeta aktivnosti na podlagi predznanja, jih prilagajata 

posameznikovim potrebam in mu sproti nudita konkretne nasvete za izboljšanje (Kovač idr., 

2011; Wiliam, 2018). 

Kljub povezavi med športom in formativnim spremljanjem literature o formativnem 

spremljanju pri predmetu šport ni veliko. Raziskave so pokazale, da formativno spremljanje pri 

predmetu šport izboljša učiteljevo načrtovanje in organizacijo ter s tem tudi učinkovitost in 

kakovost pouka. Učenci postajajo bolj motivirani, odgovorni in aktivni, izboljšujejo se odnosi 

med njimi in z učiteljem, predmetu šport začnejo pripisovati večji pomen. Od učitelja tak način 

dela zahteva več časa, dobro poznavanje načel formativnega spremljanja in kvalitetno znanje o 

predmetu (Butler in Hodge, 2001; Chng in Lund, 2018; Johnson in Ward, 2011, Macphail in 

Halbert, 2010). 

V Sloveniji raziskav s tega področja ni, zato smo se odločili, da v empiričnem delu raziščemo, 

v kolikšni meri se učitelji razrednega pouka, ki formativno spremljanje poznajo in uporabljajo, 

za ta način dela odločajo tudi pri predmetu šport ter kaj jih pri tem ovira in omejuje. 

 

2. PREDMET IN PROBLEM 

Poglavje bomo začeli z opredelitvijo formativnega spremljanja. Pojasnili bomo njegov izvor in 

razvoj v Sloveniji ter opisali nekatera načela in modele, ki jih lahko najdemo v literaturi. V 

 
1 Šolski predmet se uradno imenuje šport. V izogib nejasnostim bomo v poglavjih, kjer sočasno govorimo tudi o 

športu kot telesni dejavnosti, za šolski predmet uporabljali izraz športna vzgoja. 
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nadaljevanju bomo izpostavili pozitivne in negativne učinke omenjenega načina poučevanja ter 

poudarili njegovo povezanost s športom in športno vzgojo. Predstavili bomo že obstoječe 

raziskave s tega področja in izpostavili nekatere vidike, ki so nas spodbudili k raziskovanju 

uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport. 

 

2.1 OPREDELITEV FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

Formativno spremljanje2 je način poučevanja, v katerem učitelj učenčev3 napredek preverja 

skozi celoten učni proces. Njegov glavni namen je izboljšanje učenja že med samim učenjem, 

zato zgolj spremljanje in sistematično zbiranje dokazov o znanju in dosežkih nista dovolj. 

Spremljanje postane formativno šele, ko se dokazi o učenju uporabijo za spreminjanje učnega 

procesa v smer, ki ustreza učenčevim potrebam in ciljem (Black in Wiliam, 1998; Cowie in 

Bell, 1999, v Wiliam, 2018; Heritage, 2007, v Greenstein, 2020). 

Formativno spremljanje temelji na procesno razvojni kurikularni naravnanosti, saj omogoča 

učencem samostojno uravnavanje hitrosti in težavnosti učenja ter individualizacijo učnih ciljev 

oziroma željenih dosežkov. Pot do cilja in način dokazovanja znanja si izberejo sami, učiteljeva 

povratna informacija pa jim omogoča, da svoj načrt za učenje sproti spreminjajo in prilagajajo 

situaciji. S tem razvijajo sposobnost samoregulacije učenja, s svojo vpletenostjo v učni proces 

pa prevzemajo del odgovornosti za svoje učenje in znanje. Učiteljev del odgovornosti v procesu 

formativnega spremljanja zajema ustvarjanje učnih pogojev, primernih biološkemu in 

psihosocialnemu razvoju učencev, usmerjanje in nudenje opore, kadar jo potrebujejo ter 

zaupanje v njihovo pripravljenost za učenje (Bečaj, 2000; Komljanc, 2008; Peršolja, 2019). 

Wiliam (2013, str. 123) je preverjanje znanja opisal kot »most med učenjem in poučevanjem«, 

s čimer je nakazal na pomembnost sodelovanja med učencem in učiteljem. Proces formativnega 

spremljanja temelji na medsebojnem zaupanju v pedagoškem dialogu, skozi katerega učenec in 

učitelj spremljata in usmerjata razvoj učenja v želji, da bi izboljšala učni učinek (Zajc, 2008). 

V zvezi s poimenovanjem in vsebino formativnega spremljanja se v strokovni literaturi 

pojavljajo različne dileme in nesoglasja. Ponekod je pojmovano kot orodje, s katerim učitelj 

ugotovi, kaj in koliko so se učenci naučili pri pouku, drugje kot proces, katerega cilj je izboljšati 

učinek učenja. Zaplet izvira iz neusklajenega ločevanja med formativnim spremljanjem in 

preverjanjem za učenje (angl. 'formative assessment' in 'assessment for learning'). Preverjanje 

za učenje je po mnenju nekaterih strokovnjakov proces, ki temelji na konstruktivističnem 

pogledu na poučevanje in prilagaja učenje potrebam učencev, formativno in sumativno 

preverjanje oziroma ocenjevanje znanja pa sta le orodji, uporabljeni znotraj tega procesa, s 

 

2 Za potrebe magistrskega dela bomo angleški izraz 'assessment' po zgledu ZRSŠ prevedli v 'spremljanje'. 

3 Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba 

spola. 
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katerima učitelj pridobi informacije o kvaliteti in količini znanja. Na drugi strani se pojavlja 

mišljenje, da je preverjanje za učenje oblika formativnega (sprotnega) spremljanja, ki v ospredje 

postavlja učenca, kar pomeni, da ni vsako formativno spremljanje preverjanje za učenje (Chng 

in Lund, 2018; Tolgfors, 2017; Tolgfors in Ohman, 2016; Wiliam, 2018). 

E. Hargreaves (2005) je raziskovala, kako učitelji razumejo preverjanje za učenje. 83 učiteljev 

je zapisalo svoje definicije pojma, ki jih je avtorica razvrstila v šest skupin na podlagi skupnih 

poudarkov: redno spremljanje učenčevih dosežkov na poti k cilju, uporaba preverjanja znanja 

za informiranje o naslednjih korakih, dajanje povratne informacije za izboljšave, učiteljevo 

učenje o učenčevem učenju, učenčevo prevzemanje nadzora nad lastnim učenjem in 

preverjanjem ter spreminjanje preverjanja v učni dogodek. V nadaljevanju bomo ugotovili, da 

so vsi našteti poudarki del procesa formativnega spremljanja. 

Wiliam (2018) svoje razmišljanje o dilemah in nesoglasjih, ki se pojavljajo tako v zvezi s 

poimenovanjem kot z vsebino in potekom formativnega spremljanja, zaključi z mislijo, da 

konsenz verjetno nikoli ne bo dosežen. Verjame, da je boljše, če je opredelitev nekoliko širša 

in bolj vključujoča, kot pa da se trudi prepričati ostale v to, da bodo sprejeli ožjo definicijo. V 

duhu tega mišljenja formativno spremljanje razloži takole: »Spremljanje deluje formativno, 

kadar so pridobljeni dokazi o učenčevih dosežkih interpretirani in s strani učiteljev, učencev ali 

vrstnikov uporabljeni za sprejemanje nadaljnjih odločitev, ki bodo verjetno boljše ali bolje 

utemeljene kot odločitve, ki bi jih sprejeli brez teh dokazov.« (Wiliam, 2018, str. 48) 

Zgornjo opredelitev, na kateri temeljita tudi oba slovenska modela formativnega spremljanja in 

bo predstavljala izhodišče v naši raziskavi, je razložil v naslednjih šestih točkah. 

1. Izraz formativno je uporabljen, da poudari dejstvo, da so pridobljeni dokazi 

uporabljeni v nadaljnjem procesu. 

2. V veliko primerih učenje spremlja učitelj, ta definicija pa vključuje tudi učenčevo 

spremljanje lastnega učenja ter vrstniško spremljanje. 

3. V središče pozornosti postavlja odločitve vseh vključenih in ne njihovih namenov. 

4. V središče pozornosti postavlja ukrepanje in delovanje. Dopušča možnost, da rezultati 

oziroma odločitve ne bodo vedno boljši za čisto vse učence. 

5. Poudarek je na naslednjih korakih pri pouku, ki je mešanica učenja (aktiven je učenec) 

in poučevanja (aktiven je učitelj), ne le prenos podatkov od učitelja k učencu. 

6. Poudarek je na tem, da so odločitve ali boljše ali le boljše utemeljene, kar dopušča 

možnost, da bi učitelj tudi brez dokazov o znanju naredil enako, dokazi pa mu 

potrdijo, da je imel prav (Wiliam, 2018). 

 

2.2 ZAČETKI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

Formativno spremljanje ali vsaj posamezne elemente so uporabljali že mnogi posamezniki v 

zgodovini. Eden izmed njih je Sokrat, ki je s provokativnimi vprašanji svoje učence spodbujal 

k razmišljanju (Greenstein, 2010). 
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Čeprav so se nekatere prvine formativnega spremljanja pojavljale že pred stoletji, je sam pojem 

relativno nov. Kot prvi ga je leta 1967 uporabil Michael Skriven, polihistor in akademski 

filozof, ki je preučeval vpliv evalvacije na nastajanje in izboljševanje učnih načrtov. Pri tem je 

uporabil izraza 'formativno' in 'sumativno'. S prvim je označil evalvacije, ki so potekale med 

procesom oblikovanja in razvijanja novega programa – ker učni načrt še ni bil dokončan, so te 

evalvacije pomembno prispevale k spremembam in izboljšavam. Sumativna evalvacija, ki je 

potekala, ko je bil učni načrt že dokončan, pa je zgolj priskrbela informacijo, ali so s programom 

dosegli zastavljene cilje (Greenstein, 2010; Wiliam, 2018). 

Razliko med omenjenima načinoma vrednotenja je dve leti pozneje opisoval Benjamin Bloom. 

Formativno vrednotenje je opredelil kot sprotno preverjanje znanja s pomočjo kratkih testov, 

ki so najbolj učinkoviti v primeru, da jih učitelj uporabi kot učni pripomoček in ne kot način 

pridobivanja ocen. Ugotovil je, da imata pomembno vlogo v procesu učenja povratna 

informacija in možnost za izboljšanje dosežka (Bloom, 1969, v Wiliam, 2018; Greenstein, 

2010). 

Sadler je leta 1989 zapisal, da morajo učenci za uspešno učenje razumeti, kaj je njihov cilj ter 

imeti možnost, da trenutne dosežke primerjajo z želenimi in vrzel med njimi zapolnijo. To je 

bila osnova za Wiliama in Blacka, ki sta izvedla meta raziskavo in preučila več kot 600 različnih 

raziskav s tega področja. Svoje ugotovitve, ki temeljijo na več kot 250 izbranih raziskavah, sta 

objavila v knjigi, v kateri sta pojasnila, da formativno spremljanje lahko izboljša dosežke in 

poveča učinke učenja. Njuni izsledki so ozavestili pedagoške delavce, da tradicionalni model 

poučevanja, v katerem je učitelj prenašalec, učenec pa prejemnik znanja, ni dovolj učinkovit 

(Black in Wiliam, 1998; Greenstein, 2010; Hargreaves, 2005; Wiliam, 2018). 

Ob vseh spoznanjih je bil njun glavni pomislek ta, kako formativno spremljanje vključiti v 

šolski sistem, v katerem se znanje redno preverja s standardiziranimi testi in v katerem so 

učitelji odgovorni za dosežke svojih učencev. Odločila sta se, da svoja spoznanja preizkusita v 

praksi. Izvedla sta obsežno raziskavo, v katero sta vključila 36 učiteljev matematike in 

naravoslovja. Preko delavnic in razprav, izvedenih v prvi fazi, sta jim omogočila, da so pridobili 

dovolj znanja za samostojno načrtovanje in izvajanje učnega procesa. V drugi fazi so 

raziskovalci hospitirali v oddelkih in opazovali, kako so se ideje iz delavnic obnesle v praksi, 

nato pa so skupaj debatirali, kako bi jih lahko še izboljšali. Rezultati paralelne študije so 

pokazali, da so učenci teh učiteljev na standardiziranih testih dosegli boljše rezultate od 

vrstnikov. S tem sta dokazala, da so učenci lahko zelo uspešni tudi brez klasičnega načina 

ocenjevanja. V naslednjih letih sta izvedla še nekaj raziskav in oblikovala teoretično podlago 

za formativno spremljanje (Black in Wiliam, 2009; Wiliam, 2018). 

 

2.3 RAZVOJ FORMATIVNEGA SPREMLJANJA V SLOVENIJI 

N. Komljanc (2008) je na podlagi pravilnikov o ocenjevanju znanja povzela ocenjevanje v 

Sloveniji skozi čas. Za šestdeseta leta je bilo značilno predvsem to, da je bila ocena vzgojno 

sredstvo, glavni namen ocenjevanja pa je bil ugotoviti, koliko si je učenec zapomnil. V 
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sedemdesetih se je pojavilo preverjanje znanja, ki je bilo namenjeno vrednotenju učiteljevega 

dela, ocenjevanje pa je bilo pokazatelj učenčevega usvajanja vsebin. Učitelji so poleg ocene 

učencem podajali tudi povratne informacije o tem, kako odpraviti vrzeli v znanju, vendar 

preverjanja niso ločevali od ocenjevanja. Učenec je na koncu dobil oceno, ki je bila kombinacija 

sprotnega preverjanja in končnega znanja. Tudi v osemdesetih preverjanja in ocenjevanja niso 

ločevali. Povratne informacije so začeli podajati številčno, saj je bila ocena prepoznana kot 

pomembno motivacijsko sredstvo. Učenje je bilo namenjeno odpravljanju napak, značilnost 

obdobja pa je povečan strah pred ocenjevanjem. V devetdesetih je preverjanje postalo sestavni 

del vzgojno-izobraževalnega dela. Ocenjevanje je bilo oblika preverjanja znanja, s katerim so 

učence spodbujali k aktivnemu usvajanju znanja. Povratne informacije o doseženih učnih ciljih 

so bile izražene številčno. 

V začetku 21. stoletja se je začelo resneje pojavljati ločevanje med preverjanjem in 

ocenjevanjem, ki se v idealnih razmerah med seboj dopolnjujeta. Preverjanje ni več le poskusno 

ocenjevanje, ki naj bi učence spodbudilo k učenju, temveč poteka v različnih fazah učenja. 

Uporablja se za ugotavljanje predznanja, vmesnega razumevanja učnih vsebin in odpravljanje 

morebitnih težav ter za ugotavljanje razumevanja celote. Učiteljevi zapisi ne smejo biti 

pretvorjeni v oceno, ker je preverjanje kot pokazatelj napačnih predstav in pomanjkljivega 

znanja povsem ločeno od ocenjevanja, katerega namen je ugotavljanje vrednosti dosežka 

oziroma stopnje učinkovitosti pouka. Za ta čas je značilno ocenjevanje, ko je učna snov že 

utrjena in preverjena, kar vodi v zmanjšanje števila ocen. Kaj narediti s podatki, zbranimi skozi 

celoten proces učenja, pa še vedno ni opredeljeno. Noben od pravilnikov ne zahteva stalnega 

spremljanja učenčevega znanja. Ocena, ki je najpogostejša oblika podajanja povratne 

informacije, zazna le napake in ne dosežkov. Preverjanje, ki se zaključi s pridobljeno oceno, 

konča proces učenja, kar pomeni, da učenci nimajo možnosti doseči višjih taksonomskih ravni 

znanja (Bečaj, 2000; Komljanc, 2008). 

Skladno z razvojem šolstva in značilnostmi posameznega obdobja so se v Sloveniji pojavljali 

spodaj našteti projekti in dogodki, ki so bili prvotno naravnani v izboljševanje obstoječih in 

razvoj novih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja, v nadaljevanju pa so se na podlagi 

pridobljenih sklepov in ugotovitev postopoma usmerili v formativno spremljanje znanja. 

1997: PEF, Cveta Razdevšek Pučko - projekt Opisno ocenjevanje 

1999: FF, Barica Marentič Požarnik - projekt Dvig kakovosti učenja in poučevanja 

1999-2001: ZRSŠ, Zora Rutar Ilc - projekt Nova kultura preverjanja in ocenjevanja znanja 

(priročniki, knjiga) 

2007-2010: ZRSŠ, Natalija Komljanc - RAP projekt Nova didaktika ocenjevanja (3 priročniki 

in 4 mednarodni posveti) 

2007: 1. mednarodni posvet – Razvoj didaktike na področju ocenjevanja znanja 

2008: 2. mednarodni posvet – Vodenje procesa ocenjevanja za spodbujanje razvoja učenja 

2009: 3. mednarodni posvet – Vrednost povratne informacije za učenje in poučevanje 
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2010: 4. mednarodni posvet – Znanje in dosežki 

2012-2014: ZRSŠ, Ada Holcar Brunauer - CIDREE projekt Podpora učiteljem pri učinkovitem 

izvajanju formativnega spremljanja 

2015-2017: ZRSŠ - razvojna naloga Formativno spremljanje/preverjanje 

2016-2019: ZRSŠ, Ada Holcar Brunauer - Erasmus+ projekt Glas učenca – most do učenja 

2017: ZRSŠ - priročnik Formativno spremljanje v podporo učenju 

2019: Mateja Peršolja - priročnik Formativno spremljanje znanja v praksi 

2019: Mateja Peršolja - 1. posvet Formativno spremljanje v praksi 

2021: Mateja Peršolja - 2. posvet Formativno spremljanje v praksi (napovedan) 

 

Skozi zgodovino se je v šolstvu začela pojavljati težnja po vse večjem upoštevanju posameznika 

in razvijanju njegovih potencialov, sočasno pa se je razvilo tudi zavedanje, da mora šola učence 

pripraviti in usposobiti za življenje v prihodnosti in delo v skupnosti. Sodobna didaktika v želji 

po uravnoteženem razmerju med obema zahtevama poudarja večplastno, prilagodljivo in 

uporabno znanje, ki se ga dosega s kombinacijo direktnega in posrednega poučevanja. Slednji, 

kamor sodi tudi formativno spremljanje, ima določene prednosti, saj omogoča večjo stopnjo 

individualizacije, aktivnost učencev in trajnejše znanje ter povečuje motivacijo in samostojnost. 

Pri razvoju kakovostnih programov in smernic državam članicam pomaga Evropska komisija. 

Država učne načrte prilagaja evropskim okvirjem ključnih kompetenc, glavna izhodišča za 

spremembe pa so fleksibilnost učnega procesa, globalni pristop k učenju in poučevanju, večja 

kakovost znanja ter samostojnost in odgovornost učencev. V novih učnih načrtih niso več v 

ospredju vsebine, temveč razvijanje spretnosti, kar spreminja tudi proces poučevanja in učenja 

(Adamič, 2005; Komljanc, 2008; Zajc, 2008). 

 

Kljub razvoju in spremembam v vseh ostalih fazah učnega procesa preverjanje in ocenjevanje, 

ki naj bi bila tesno povezana z učenjem in poučevanjem, ostajata enaka. Eden izmed razlogov 

za manj inovativnosti pri ocenjevanju so nefleksibilni zakonski predpisi in pravilniki, ki ne 

upoštevajo strokovnih didaktičnih spoznanj in niso skladni s sodobnimi načini poučevanja, ki 

se v praksi vedno bolj uveljavljajo. Ocenjevanje, ki sicer lahko vodi do pozitivnih posledic za 

poučevanje in učenje, v sistemu, kjer ocena oblikuje posameznikovo prihodnost, na obe 

aktivnosti pouka vpliva negativno. V želji, da bi povečali kakovost znanja in pozitivne 

posledice ocenjevanja ter zmanjšali njegove negativne vplive, so se v slovenskem prostoru 

začele uveljavljati različne spremembe in novosti, katerim so skupni naslednji poudarki: večje 

upoštevanje sprotnih izdelkov in aktivnosti, učencem jasnejši kriteriji, več ocenjevanja izdelkov 

in procesov, več življenjskih in kompleksnejših nalog, več sodelovanja in manj tekmovanja 

med učenci, spremljanje lastnega napredka, zbiranje rezultatov, dosežkov in izdelkov v mapah, 

krepitev funkcije preverjanja z uporabno povratno informacijo, večji poudarek na globini 



Prošek, M. (2020): Pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport na razredni stopnji: UL PEF 

18 

 

znanja ter sodelovanje učencev pri izbiri in izvedbi vseh faz pouka, tudi preverjanja in 

ocenjevanja (Komljanc, 2009; Marentič Požarnik, 2004; Nedeljko, 2008). 

 

V želji po že omenjenem aktivnem vključevanju učencev tudi v preverjanje in ocenjevanje ter 

povečanju odgovornosti učencev za lasten napredek in razvoj, je nastal prvi projekt, usmerjen 

v iskanje alternativnih, sodobnih pristopov k preverjanju in ocenjevanju znanja. To je bil 

razvojno aplikativni projekt Nova didaktika ocenjevanja. Njihov namen je bil ugotoviti 

zanimanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za posodabljanje preverjanja in ocenjevanja 

znanja z modelom formativnega spremljanja, preizkusiti model ter oblikovati priročnik in 

predlog pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja. V sklopu projekta so najprej posamezne 

učitelje, nato pa vse zaposlene na izbranih šolah usposobili za izvajanje formativnega 

spremljanja. Prvi rezultati so pokazali povečanje motivacije učencev za učenje in pogostejšo 

ter ciljno usmerjeno komunikacijo med učiteljem in učencem. Izkušnje sodelujočih v projektu 

so pripomogle k razvoju enega izmed dveh slovenskih modelov formativnega spremljanja, ki 

ju bomo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavili. Glavni dosežki projekta so bili spodbujanje 

in uresničevanje sprememb v praksi, kot je npr. redno diagnosticiranje predznanja in njegovo 

smiselno vključevanje v učni proces, vključevanje učencev v načrtovanje pouka, 

preoblikovanje preverjanja znanja v stalno spremljanje učenčevega napredka, spodbujanje 

samoregulacije učenja ter izboljšanje načinov podajanja vsebinsko kvalitetnih povratnih 

informacij (Komljanc, 2008; Zajc, 2008). 

Poleg navedenih sprememb, ki so jih učitelji prenesli v lastno prakso, so v sklopu projekta 

izvedli tudi tri mednarodne posvete (po zaključku projekta pa še četrtega), na katerih so prišli 

do naslednjih sklepov: »Posvet v Postojni, 2007: Številna pravila zamenjati za pedagoška 

načela in priporočila. Posvet v Celju, 2008: Oceno zamenjati za povratno informacijo za učenje. 

Posvet v Celju, 2009: Didaktični magnet je učna priložnost v učnem prostoru, ki spodbudi idejo, 

izziv.« (Komljanc, 2010a, str. 14). Prispevke z omenjenih posvetov so izdali v treh zbornikih 

in s tem formativnemu spremljanju v Sloveniji dali tudi teoretično podlago. Oblikovali so 

predlog za spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izhodišča za priročnik 

k omenjenemu pravilniku. Za ta korak so se odločili, ker so ugotovili, da starši pogosto 

izpostavljajo nejasnost in nerazumljivost zapisa opisne ocene. V sklopu projekta so na podlagi 

praktičnih izkušenj in spoznanj sodelujočih razvili slovenski model formativnega spremljanja 

za kakovostno ocenjevanje znanja, ki ga bomo predstavili v enem izmed naslednjih poglavij 

(Komljanc, 2010b; Kolar, 2008). 

Končen sklep obsežnega projekta, ki učiteljem še danes nudi pomembno teoretično in praktično 

podlago, je: »Formativno spremljanje naj bo standard za vse učence in dijake v celotnem 

začetnem vzgojno-izobraževalnem obdobju« (Komljanc, 2010a, str. 10). V želji, da bi 

formativno spremljanje v Sloveniji razširili med učitelje in pedagoške delavce, so v prihodnjih 

letih ponudili delavnice, tržnice znanja, študijske skupine in podobne aktivnosti (Komljanc, 

2010b). 
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Naslednji projekt, ki je pomembno vplival na razvoj formativnega spremljanja v Sloveniji, je 

Podpora učiteljem pri učinkovitem izvajanju formativnega spremljanja. Potekal je pod okriljem 

konzorcija CIDREE4 v sodelovanju s še osmimi evropskimi državami. Zastavili so si tri glavna 

delovna področja: spodbujanje učenja formativnega spremljanja, raziskovanje lastne prakse z 

akcijskim raziskovanjem ter razvijanje, zbiranje in predstavljanje orodij za formativno 

spremljanje. V projekt je bilo vključenih več kot 80 slovenskih učiteljev in drugih zaposlenih s 

področja vzgoje in izobraževanja, njegova vrednost pa se je pokazala predvsem v sodelovanju 

s tujimi strokovnjaki in učitelji iz držav, kjer je formativno spremljanje že uveljavljeno tudi na 

ravni države (Komljanc, 2010b). 

Posledica tega sodelovanja je bil študijski obisk svetovalcev ZRSŠ na Škotskem, ki je ena 

vodilnih držav na področju formativnega spremljanja, saj je le-to uzakonjeno že od leta 2009. 

Udeleženci so prisostvovali učnim uram na različnih šolah in pridobili pomembne informacije 

o postopku in načinu uvajanja formativnega spremljanja. Dobili so priložnost v praksi opazovati 

uspešno implementiran Wiliamov model formativnega spremljanja, po zgledu katerega je 

ZRSŠ oblikoval svoj model, ki ga od leta 2015 uvaja v Sloveniji (Gaber, 2017; Peršolja, 2019). 

Leta 2018 je bil oblikovan RAP – Razširjeni program osnovne šole, katerega namen je razvoj 

znanja in kompetenc za 21. stoletje. Program dopolnjuje obvezne vsebine z nudenjem pomoči 

pri doseganju posameznih ciljev, hkrati pa z inkluzivno naravnanostjo učencem omogoča, da 

dosegajo tudi cilje, ki so v njihovem interesu, a niso del obveznih vsebin. RAP temelji na 

sedmih načelih, ki v ospredje postavljajo učenca. Eno izmed njih je načelo formativnega 

spremljanja in spodbujanja samoregulacije, kar kaže na to, da gre razvoj slovenskega šolstva v 

smer spremljanja lastnega napredka in prevzemanja odgovornosti za svoje znanje in učenje 

(Razširjeni program osnovne šole, 2018). 

Poleg ZRSŠ se za razvoj in širitev dobrih praks v Sloveniji zavzemajo tudi nekateri 

posamezniki. Posveta Formativno spremljanje v praksi, ki je potekal novembra 2019 v Laškem 

v organizaciji Mateje Peršolja, se je udeležilo preko 200 pedagoških delavcev iz vse Slovenije, 

ki so prisluhnili predavanjem in si na tržnici znanja ogledali preizkušene primere iz prakse 

učiteljev, ki delajo po načelih formativnega spremljanja. Ta podatek dokazuje, da je zanimanje 

za formativno spremljanje med učitelji vedno večje (Posvet FS v praksi, b.d.). 

Posodabljanje kurikula in vpeljevanje sprememb v prakso je najbolj učinkovito, ko se načina 

'od zgoraj navzdol' in 'od spodaj navzgor' združita v enovit proces. Takrat so vodilni, 

strokovnjaki in praktiki usmerjeni v isti cilj, se med seboj podpirajo in sodelujejo. Na Škotskem 

je proces vpeljevanja formativnega spremljanja na začetku potekal brez podpore stroke in 

vodilnih. Ko so se vključili tudi oni, je postopek postal lažji in učinkovitejši. V Sloveniji je, 

sodeč po številu udeležencev posvetov in projektov, veliko število učiteljev, ki že formativno 

spremljajo ali pa se v tej smeri izobražujejo. Veliko je tudi strokovnjakov in vodilnih, ki se 

 

4 CIDREE je konzorcij razvojno raziskovalnih evropskih institucij, ki se ukvarja z raziskavami v izobraževanju. 
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zavedajo pomembnosti razvoja in sprememb v šolstvu. Iz tega sledi, da bi lahko stopili skupaj, 

zagotovili podporo na obeh ravneh in vpeljali spremembe v vse faze učnega procesa (Holcar 

Brunauer, 2014; Zajc, 2008). 

 

2.4 NAČELA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

L. Greenstein (2010) omenja tri glavna načela formativnega spremljanja. 

1. Formativno spremljanje je usmerjeno v učenca 

Vloga učenca v tradicionalnem modelu pouka je usvajanje in pomnjenje učne vsebine. Novejši 

pogledi na učenje, kamor uvrščamo tudi formativno spremljanje, pa poudarjajo, da mora biti 

pouk usmerjen v učenca. To pomeni, da učenec v sodelovanju z učiteljem in vrstniki aktivno 

izgrajuje svoje znanje. Pri tem se uri v različnih spretnostih in ob pomoči učitelja uravnava 

lasten učni proces. S tem veča interes in notranjo motivacijo za učenje. Znanje, ki ga pridobiva, 

je celostno – življenjsko in medpredmetno povezano. Učenec spoznava, da je merilo uspešnega 

učenja kakovost samega procesa učenja in zmožnost prenosa in uporabe znanja v novih 

situacijah (Greenstein, 2010; Marentič Požarnik, 2012). 

2. Učiteljeva navodila temeljijo na zbranih informacijah 

Ob prehodu na novo snov, temo ali poglavje učitelj izvede diagnostiko predznanja. Že Ausubel 

(1968, v Hattie, 2018, str. 53) se je zavedal njene vrednosti, ko je dejal: »Najpomembnejši 

dejavnik vpliva na učenje je, kaj učenec že zna. Ugotovite to in poučujte v skladu s tem.« Na 

podlagi pridobljenih informacij o predznanju učitelj prilagodi načrtovane aktivnosti – to lahko 

pomeni, da mora narediti korak nazaj in začeti pri osnovah, včasih pa se izkaže, da so učenci s 

temo dobro seznanjeni in jo morajo le nadgraditi (Greenstein, 2010; Peršolja, 2019). 

3. Formativno spremljanje je usmerjeno v doseganje namenov učenja 

Formativno spremljanje je usmerjeno v doseganje namenov učenja in ne v ugotavljanje, kaj 

učenec zna in česa ne. Na začetku procesa si učitelj in učenci postavijo vsebinske in procesne 

cilje ter kriterije uspešnosti. Vse nadaljnje aktivnosti so načrtovane tako, da učence vodijo proti 

zastavljenim ciljem. Ker so nameni učenja in kriteriji uspešnosti vnaprej znani, učenci s 

pomočjo samopresoje in učiteljeve povratne informacije lahko v vsakem trenutku vedo, kje se 

nahajajo in kaj morajo spremeniti, da bodo dosegli cilj (Greenstein, 2010). 

 

Tudi slovenski predlog za kakovostno formativno spremljanje sestavljajo tri načela oziroma 

merila, ki so med seboj smiselno povezana in uporabna v vsakem okolju z vsakim učencem. 

Načrtovana so bila v sklopu triletnega projekta ZRSŠ, zastavljena pa so tako, da učitelj najprej 

upošteva eno načelo in mu postopno doda še drugo in tretje. Ta načela so: (1) spremljanje 

močnih in šibkih znanj, (2) zagotavljanje stika med učnimi stopnjami in (3) zagotavljanje 

aktualne povratne informacije o razvoju znanja (Komljanc, 2009). 
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1. Spremljanje šibkih in močnih znanj  

To načelo zagotavlja, da učitelj pri svojem delu izhaja iz učenčevega predznanja, kar smo v tem 

poglavju že opisali. Dodamo lahko, da učenci na podlagi preteklih slabih izkušenj v učilnico 

pogosto vstopijo z negativnim odnosom do tematike ali celo predmeta, kar v primeru, da se 

učitelj tega ne zaveda, lahko vodi v velike težave. Diagnostika predznanja je pomembno 

povezana tudi z motivacijo: če se snov ponavlja, zanimanje zanjo upade, enako velja, če je snov 

zaradi slabšega predznanja prezahtevna (Marsh, 2008). 

2. Zagotavljanje stika med učnimi stopnjami 

Učiteljeva vloga v formativnem spremljanju ni podajanje vsebin, temveč omogočanje učencu, 

da sam razvije svoje znanje. To pomeni, da mu ponudi učno priložnost z učnimi navodili – 

ustvari okolje, v katerem bo lahko izgrajeval svoje znanje. Učitelj prevzame vlogo organizatorja 

oziroma vodnika. Tak pristop lahko najdemo že pri Vigotskem, ki je pisal o območju bližnjega 

razvoja. Otrok se v določenem trenutku nahaja na nivoju aktualnega razvoja, nivo potencialnega 

razvoja pa lahko doseže le z reševanjem problemov pod vodstvom odraslih ali sposobnejših 

vrstnikov - to mu formativno spremljanje s preverjanjem predznanja in individualizacijo lahko 

zagotovi. Ko je otrok zmožen naloge opravljati sam, pomoči in opore ne potrebuje več 

(Komljanc, 2008; Razdevšek Pučko, 2004; Torrance, 1993; Žist in Oblak, 2004). 

3. Zagotavljanje aktualne povratne informacije o razvoju znanja 

Kvalitetna povratna informacija je podana pravočasno. Naravnana je osebno, učenca pa usmerja 

v nadaljnje delo in mu omogoča dopolnjevanje manjkajočega znanja. Podrobneje jo bomo 

preučili v enem izmed naslednjih poglavij (Komljanc, 2009; Marentič Požarnik, 2012; Wiliam, 

2018; Zajc, 2010). 

 

Omenjenim načelom formativnega spremljanja je skupno to, da učitelja usmerjajo v 

diagnosticiranje predznanja svojih učencev in organiziranje pouka na podlagi zbranih 

informacij. Nudijo mu smernice za podajanje povratne informacije, ki učencu pomaga izbrati 

pravo pot za dosego izbranega cilja. 

 

 

2.5 MODELI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

2.5.1 WILIAMOV MODEL 

Prvi model, ki ga bomo predstavili, smo poimenovali Wiliamov, čeprav je nastal v sodelovanju 

štirih raziskovalcev: S. Leahy, C. Lyon, M. Thompson in Wiliama.  Wiliam ga je v  naslednjih 

letih še natančneje razvil, razložil in dopolnil s primeri iz prakse, zato smo se odločili, da ga v 

tem magistrskem delu za enostavnejše razumevanje poimenujemo po njem. 
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Pouk lahko razdelimo na tri glavne procese in tri vrste vlog posameznika. Procesi so 

ugotavljanje, (1) kje v procesu učenja se učenci nahajajo, (2) kam gredo in (3) kako bodo prišli 

do tja, vloge pa (1) učitelj, (2) vrstnik in (3) učenec. Nekateri procesi so vezani na vse tri vloge, 

zato lahko devet kombinacij združimo v pet ključnih strategij formativnega spremljanja. 

 

Tabela 1. Ključne strategije formativnega spremljanja (Leahy, Lyon, Thompson in Wiliam, 2005). 

 Kam učenec gre? Kje v procesu učenja se 

učenec trenutno nahaja? 

Kako bo prišel do tja? 

 

Učitelj 

 

 

Razjasnitev, 

soudeleženost pri 

določanju in 

razumevanje namenov 

učenja in kriterijev 

uspešnosti. 

 

Zbiranje dokazov o 

učenju. 

Zagotavljanje povratnih 

informacij, ki 

spodbujajo nadaljnje 

učenje. 

 

Vrstnik 

Aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir 

poučevanja. 

 

Učenec 

Aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega 

učenja. 

 

 

1. Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje namenov učenja in kriterijev 

uspešnosti. 

Učenci, ki jim je jasno, kaj naj bi se naučili, so v procesu učenja uspešnejši od tistih, ki ne vedo, 

kaj se od njih pričakuje. Pomemben faktor kakovosti učenja je sodelovanje učencev pri 

oblikovanju in določanju namenov učenja in kriterijev uspešnosti, saj jih tako bolje razumejo. 

Nameni učenja so v osnovi za vse učence enaki, kriteriji uspešnosti pa so oblikovani tako, da 

se učenci lahko sami odločijo, katero raven znanja želijo doseči. 

2. Priprava aktivnosti, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o učenju. 

Prva naloga učitelja je, da ugotovi, kaj učenci že znajo in na podlagi tega okvirno načrtuje 

nadaljnje aktivnosti. Wiliam poudarja, kako pomembno je, da učitelj vedno preveri, kaj se za 

učenčevim odgovorom, naj bo pravilen ali napačen, skriva. To mu je v pomoč pri odkrivanju 

napačnih predstav in razumevanju njihovega načina razmišljanja. Učenci skozi proces 

formativnega spremljanja aktivno izgrajujejo svoje znanje. Ker niti dva posameznika ne 

izhajata iz enakega okolja, ni nujno, da se bodo vsi naučili tisto, kar je učitelj poučeval. 

Razumevanje njihovih idej in zbiranje različnih dokazov sta glavna pokazatelja tega, kaj so se 

zares naučili. 
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3. Zagotavljanje povratnih informacij, ki spodbujajo nadaljnje učenje. 

Moč, ki jo ima kvalitetna povratna informacija v procesu učenja, je enormna. Če je podana 

pravočasno, dovolj pogosto ter vsebuje informacije in razlage pravilnih rezultatov skupaj s 

predlogi specifičnih aktivnosti za nadaljnje učenje, lahko učence motivira in usmeri na pot, ki 

jih bo vodila do zastavljenega cilja. 

4. Aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja. 

Vrstniki lahko v procesu učenja odigrajo pomembno vlogo pri izgrajevanju učenčevega znanja. 

Sodelovalno učenje zvišuje raven motivacije, spodbuja medsebojno pomoč in omogoča 

individualizacijo. Znanje učencev, ki v skupini pomagajo šibkejšim in jim razlagajo snov, je 

kvalitetnejše in dolgotrajnejše. Šibkejši učenci, ki se neradi izpostavljajo, svoje težave lažje 

zaupajo vrstnikom kot učitelju in so tako pravočasno deležni pomoči. 

5. Aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja. 

Učitelj učencev ne more ničesar naučiti, lahko pa jim pomaga in pripravi pogoje, v katerih se 

bodo lahko učili sami. Izdelani nameni učenja in kriteriji uspešnosti učencem omogočajo lažjo 

regulacijo lastnega učenja, saj lahko v vsakem trenutku ugotovijo, kaj že znajo in kaj se morajo 

še naučiti. Na podlagi tega ugotovijo, ali so izbrali pravi način učenja ter ga po potrebi 

zamenjajo ali prilagodijo. Svoje znanje lahko preverijo sami s pomočjo različnih tehnik. 

Samoobvladovanje učenja je tesno povezano z motivacijo in učenčevim pogledom na učenje. 

Skoraj vsi učenci si želijo biti uspešni. Njihovo sodelovanje pri pouku je odvisno od tega, ali se 

jim zdi, da nalogo lahko rešijo, ali so že uspešno rešili kakšno podobno nalogo, se jim zdi 

predmet lahek ali težek, ali verjamejo, da je to naloga, za katero moraš biti pameten/vložiti 

veliko truda, jih predmet zanima, ali je vredno vložiti trud, ali bodo osramočeni, če jim ne uspe 

in koliko je možnosti, da izziv rešijo drugi. Na podlagi vsega tega se učenci odločajo, kako se 

bodo naloge lotili: lahko vložijo zelo malo truda, lahko jo v strahu pred neuspehom označijo za 

dolgočasno, lahko jo prepišejo … in s tem ohranijo svoje dobro počutje. Alternativna možnost 

je, da se potrudijo po svojih najboljših močeh in se učijo ter rastejo ne glede na končen uspeh. 

Učitelj ne more vplivati na vse dejavnike, lahko pa v razredu vzpostavi klimo, v kateri učencev 

ne bo strah neuspeha in napak, ampak bodo razumeli, da je občasno slabo počutje del procesa 

rasti in učenja (Black in Wiliam, 2009; Leahy idr., 2005; Wiliam, 2018). 

 

2.5.2 MODEL ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO 

Zavod RS za šolstvo je v preteklih letih načrtoval in izvedel kar nekaj projektov na temo novih 

didaktičnih pristopov pri vrednotenju učnih dosežkov, ki smo jih predstavili na začetku. Ti 

projekti so odigrali pomembno vlogo v nastajanju modela formativnega spremljanja, saj so ga 

prav preko njih razvijali in preizkušali učitelji različnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah. 

Oblikovali so petstopenjski model formativnega spremljanja in vrednotenja znanja in učenja ter 

mu pozneje dodali še dva koraka, ugotavljanje predznanja in spodbujanje strategij učenja.  
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Slika 1. Shema formativnega spremljanja (Brodnik, b.d.). 

 

Dodatni korak: Ugotavljanje predznanja 

Učenec premišljuje, kaj o določeni temi že ve, katere pojme pozna, katere veščine obvlada in 

po katerih vrednotah se ravna.  

Prvi korak: Razjasnitev namenov učenja in opredelitev kriterijev uspešnosti 

Učenec premišljuje, česa o temi še ne ve, kaj se želi naučiti, kaj ga zanima, kako bo to lahko 

uporabil v življenju, zakaj je pomembno, da se to nauči. Na podlagi ugotovitev sodeluje pri 

oblikovanju namenov in kriterijev uspešnosti.  

Dodatni korak: Načrtovanj strategij učenja 

Učenec si na podlagi ciljev, ki jih želi doseči, izbere pot, ki ga bo vodila do njih. Načrtuje proces 

učenja: kje, kdaj, kako in s kom se bo učil ter kje bo pridobil potrebne informacije. 

Četrti korak: Zbiranje dokazov 

Učenec razmišlja, kako bo pokazal svoje znanje. V sodelovanju z učiteljem si izbere način dela 

in vrsto izdelka, s katerim bo dokazal, da dosega zastavljene cilje. 

Peti korak: Povratna informacija 

Učitelj ali sovrstnik učencu poda kvalitetno povratno informacijo, ki vsebuje spodbudo in 

usmeritve za nadaljnje delo.  
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Šesti korak: Vprašanja v podporo učenju 

Učitelj z ustreznimi aktivnostmi in zastavljanjem odprtih, problemskih vprašanj spodbuja 

učenčevo razmišljanje.  

Sedmi korak: Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje 

Učenec vrednoti svoje (ali sošolčevo) znanje in dosežke na podlagi kriterijev uspešnosti, ki so 

jih oblikovali v razredu. Reflektira proces lastnega učenja – premišljuje, ali je sprejemal prave 

odločitve in izbiral sebi primerne strategije učenja. 

Na podlagi ugotovitev in prejetih informacij učenec obdrži, prilagodi ali oblikuje novo 

strategijo učenja – svoje nadaljnje korake za delo (Brodnik, b.d.). 

 

2.5.3 MODEL, KI GA RAZVIJA M. PERŠOLJA 

M. Peršolja v svojem priročniku razloži, da je formativno spremljanje sestavljeno iz 

posameznih prvin, ki so prisotne v vseh modelih. Čeprav so med njimi opazna določena 

vsebinska odstopanja, sta glavni razliki predvsem poimenovanje in njihovo zaporedje v učnem 

procesu. Pravi, da je sama sprva uporabljala linearno strukturo prvin. Po približno treh letih 

sodelovanja v projektih, samoizobraževanja in predstavljanja vsebin kolegom pa je na podlagi 

izsledkov iz svoje prakse ugotovila, da se pri formativnem spremljanju vsakič znova vračamo 

na začetek, kjer za pot do cilja izberemo drugo pot. Prvine je preoblikovala v ciklično zaporedje 

aktivnosti, po katerem se ravna še danes, saj pravi, da se v našem okolju model odlično obnese. 

 

 

Slika 2. Shema formativnega spremljanja (Peršolja, 2019) 
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Diagnostika predznanja 

Učiteljev prvi korak v novem sklopu ali temi mora biti ugotavljanje predznanja.  

Diagnostika je učiteljeva prva povratna informacija, ki mu pove, kje mora pričeti z obravnavo 

snovi. Hkrati že odkriva učence s šibkejšim ali močnejšim znanjem na posameznem področju 

ter spoznava, kaj jih zanima, za kaj so motivirani. Ob tem nastajajo cilji, ki jih učenci 

ponotranjijo in jim v nadaljevanju učnega procesa sledijo. 

Cilji 

Druga faza v shemi je namenjena načrtovanju poti do cilja. Učenci vedo, kam želijo priti, zato 

si lažje izberejo način dela, ki jih bo popeljal na cilj. V tem koraku učenci razvijajo sposobnosti 

metaučenja – učijo se učiti. Premišljujejo o tem, kako se najhitreje in najlažje učijo, kje in s 

kom se želijo učiti ter kdaj od učenja največ odnesejo. 

Akcija, dokazi 

Glavni namen faze aktivnega učenja je, da so aktivni učenci, učitelji pa so prisotni le kot 

usmerjevalci in opazovalci. Spodbuja se medsebojno učenje učencev. Drugi glavni namen te 

faze je pridobivanje dokazov. Več kot jih je, boljši je vpogled v napredek. Pomembno je, da 

imajo tudi učenci besedo pri izbiri načina, na katerega bodo pokazali svoje znanje.  

Merila 

Naslednji korak v procesu je izdelava meril, ki omogočijo vrednotenje izdelka. Gre za kriterije, 

ki jih učenci oblikujejo skupaj z učiteljem, običajno na podlagi vzorčnega izdelka. Učencem 

omogočajo vpogled v naučeno snov in pridobljene spretnosti, še bolj pomembno pa je, da točno 

vedo, kaj mora znati ali narediti, da bodo uspešni. 

Evalvacija 

Zadnji korak, ki je hkrati tudi prvi v naslednjem ciklu, je samopresoja. Na podlagi meril učenci 

med učenjem in ob koncu tematskega sklopa ugotavljajo, ali dosegajo zastavljene cilje. 

Samopresoja jim omogoča nadzor nad učenjem in enostavno načrtovanje naslednjih korakov. 

Pomembno je, da imajo učenci vedno možnost izboljšati svoje znanje. Na podlagi samopresoje 

in povratne informacije izdelajo načrt za izboljšanje ter vstopijo v drugi krog učenja, ki poteka 

po enakih korakih kot prvi.  

 

Zadnja faza je tako hkrati tudi prva. Celoten krog lahko izvedemo tolikokrat, dokler s svojim 

znanjem in dosežki nismo popolnoma zadovoljni. V šoli se tega ne da početi v neskončnost, 

zato se učenci v vse naslednje kroge običajno podajajo sami doma, ves čas pa imajo na voljo 

podporo in pomoč svojega učitelja. Ravno zaradi opisanega je avtorica linearno shemo 

spremenila v ciklično – táko, kjer je vsak konec hkrati lahko tudi nov začetek (Peršolja, 2019). 
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2.6 ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali posamezne faze oziroma elemente formativnega 

spremljanja, ki jih najdemo v predstavljenih treh modelih. 

 

2.6.1 DIAGNOSTIKA 

Wiliam preverjanje predznanja uvršča v strategijo pridobivanja dokazov o znanju, kjer učitelj 

preko načrtovanih aktivnosti ugotavlja, kaj učenci že vedo. V modelu ZRSŠ je bila diagnostika 

dodana naknadno in je predstavljena kot prvi korak formativnega spremljanja, na sam začetek 

procesa pa jo uvršča tudi Mateja Peršolja. 

Namen diagnostike je, kot pove že ime samo, ugotavljanje predznanja učencev. Pridobljene 

informacije učitelju pokažejo, ali naj se teme loti v obsegu, ki je predviden v učnem načrtu, ali 

mora narediti korak nazaj in ji posvetiti več časa. Včasih se izkaže, da učenci cilj že dosegajo; 

v tem primeru ga lahko nadgradijo in temo dodatno razširijo. Med diagnostičnimi aktivnostmi 

učitelj odkriva učence s šibkejšim/močnejšim predznanjem. To mu omogoča lažjo pripravo 

aktivnosti, prilagojenih posamezniku, s katerimi bo vsak učenec lahko napredoval v svojem 

tempu. Pridobljene informacije so uporabne in dovolj dobre tudi, če učitelj pridobi zgolj splošen 

vpogled v predznanje manjših skupin. Diagnostične aktivnosti, ki ustvarjajo timski duh in 

pozitivno vzdušje imajo namreč pomemben vpliv na nadaljnje delo, kar se z individualnim 

preverjanjem težje doseže. Pomembnost skupinske diagnostike je utemeljena tudi s tem, da 

oblike dela, ki spodbujajo sodelovanje, učencu ponudijo vpogled v tematiko in celotno sliko 

vsebin, ki jih bo tekom učenja nadgrajeval, kar še dodatno poveča zanimanje za delo in ponuja 

okvir, v katerega v nadaljevanju vstavlja posamezne delčke znanja. Ključna vprašanja, ki vodijo 

potek dela v tej fazi, so: Kaj o temi vem/znam? Kaj me o tej temi še zanima? Kaj bi rad znal? 

Učenci nanje lahko odgovarjajo z izdelavo plakatov, lepljenjem lepljivih listkov, diskusijo in 

še mnogimi drugimi aktivnostmi (Brodnik, b. d.; Peršolja, 2019). 

 

2.6.2 NAMENI UČENJA IN KRITERIJI USPEŠNOSTI 

Prva faza modela ZRSŠ se imenuje Nameni učenja in kriteriji uspešnosti. Vsebinsko sovpada 

z Wiliamovo prvo strategijo Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje namenov 

učenja in kriterijev uspešnosti. Sorodna je tudi drugi (Cilji) in četrti (Merila) fazi po M. Peršolja. 

Načrtovanje pouka se začne z opredeljevanjem ciljev iz učnih načrtov, ki so namenjeni 

učiteljem in zato zapisani v strokovnem jeziku. Samoregulacija temelji na tem, da učenci v 

učnih ciljih najdejo osebni smisel, zato jih je potrebno ustrezno preoblikovati. V sodelovanju z 

učenci lahko učitelj že med diagnostičnimi aktivnostmi iz učnih ciljev izpelje namene učenja, 

ki morajo biti jasni, razumljivi, dosegljivi in povezani z dolgoročnimi cilji ter zapisani na 

vidnem mestu. Skupne cilje oziroma namene učenja se načrtuje na začetku šolskega leta, na 
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začetku nove teme ali projekta, osebne pa po preverjanju napredka, ko učenci skupaj z učiteljem 

načrtujejo svoje nadaljnje delo (Holcar Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 

M. Peršolja (2019) v fazo ciljev uvršča tudi načrtovanje poti do cilja. Učenci načrtujejo svoje 

učenje in si pri tem pomagajo tako, da se vprašajo, kako bodo prišli do cilja, kako se najhitreje 

in najlažje učijo ter s kom, kje in kako se želijo učiti. Med učenjem načrt po potrebi prilagodijo 

ali spremenijo. 

Kriterije uspešnosti oziroma merila se izpelje iz standardov znanja iz učnih načrtov ter namenov 

učenja. Učencem in učitelju predstavljajo osnovo za vrednotenje dosežkov in dokazov o učenju. 

Dobri kriteriji morajo biti specifični in konkretni ter zapisani v prvi osebi ednine. Zagotoviti 

morajo jasno sliko o tem, kdaj je učenec uspešen in kakšen je odličen izdelek. Učencem 

omogočajo presojo uspešnosti svojega učenja in napredka glede na zastavljene cilje. Učenci 

kriterije uspešnosti najbolje razumejo, kadar so vključeni v njihovo oblikovanje. Takrat 

prevzamejo odgovornost za svoje učenje, postanejo bolj samostojni in aktivni, ob tem pa 

razvijajo spretnost komuniciranja, pozitiven odnos do učenja ter gradijo svojo samozavest. 

Izboljša se njihova motivacija za delo, pri pouku pa se lažje in za dlje časa osredotočijo na svoje 

delo. Pri izpeljavi kriterijev uspešnosti oziroma meril je potrebno paziti na to, da jih učenci 

razumejo in da jih ni preveč. V nasprotnem primeru jih ne znajo uporabiti ali pa se ne zmorejo 

osredotočiti na tisto, kar je res pomembno (Black in Wiliam, 1998; Holcar Brunauer idr., 2019; 

Peršolja, 2019). 

Model M. Peršolja (2019) se od preostalih dveh razlikuje v tem, da se merila oblikujejo šele v 

četrti fazi, ko učenci vsebino že dobro poznajo. Taka merila učencem nudijo oporo pri 

(samo)evalvaciji. V praksi se pogosto zgodi, da merila nastajajo že sproti, med samim 

usvajanjem snovi. 

Pri oblikovanju meril so zelo pomembni t. i. vzorčni izdelki. To so primeri končnih dokazov o 

znanju, na podlagi katerih učenci oblikujejo svoje kriterije uspešnosti. Vzorčni izdelki so lahko 

posnetki, fotografije ali izdelki starejših učencev, poskusni nastopi ali govorne vaje, pri športu 

je zelo primerna tudi demonstracija. Pomembno je, da učenci vidijo dobre in pomanjkljive 

izdelke, ki predstavljajo iztočnico za pogovor o tem, kateri se jim zdi boljši in zakaj ter kaj bi 

lahko še izboljšali. Tako dobijo priložnost, da razumejo in ubesedijo tisto, k čemer bodo v 

nadaljevanju stremeli tudi sami (Peršolja, 2019; Wiliam, 2018). 

 

2.6.3 DOKAZI 

Dokazi so izdelki, ki prikazujejo pridobljena znanja, spretnosti in veščine, zapisane v namenih 

učenja in kriterijih uspešnosti, ki naj bi jih učenec usvojil v procesu učenja. V formativnem 

spremljanju učenci aktivno izgrajujejo svoje znanje, s tem pa tudi predstave in napačne 

predstave. Poučevanje je nepredvidljivo; dva učenca, vključena v isto aktivnost, lahko izpeljeta 

povsem različne zaključke – pravilne ali nepravilne. Z rednim zbiranjem dokazov lahko učitelj 

pravočasno odkrije napačne predstave in pomaga učencu načrtovati novo, drugačno pot do 



Prošek, M. (2020): Pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport na razredni stopnji: UL PEF 

29 

 

zastavljenih ciljev. Dokazi so torej zbirke podatkov in učenčevih ugotovitev, ki učitelju nudijo 

izhodišče za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti, učencem pa vpogled v njihovo delo in napredek 

(Holcar Brunauer idr., 2019; Wiliam, 2018). 

Učitelji običajno podrobno načrtujejo aktivnosti, ki bodo pritegnile njihove učence, zelo redko 

pa načrtujejo, kako bodo ugotovili, ali sta obstoječ in želen učinek učenja skladna ali je med 

njima razkorak (Holcar Brunauer idr., 2019; Wiliam, 2018). 

Dobre dokaze učitelj in učenci pridobivajo preko aktivnosti, ki so povezane z nameni učenja.  

Učitelju nudijo veljavno in zanesljivo presojo, vpogled v znanje in razumevanje ter dovolj 

informacij, da lahko učencem poda kakovostno povratno informacijo o tem, kaj že znajo in 

kako naj spremenijo svojo učno pot, da bodo dosegli zastavljen cilj. S tem gradi kakovostne 

odnose z učenci in poučevanje prilagaja njim. Učenci z dokazi dobijo vpogled v svoje strategije 

učenja, spoznajo, v čem so dobri in kaj morajo narediti, da se premaknejo naprej. Dobijo 

vpogled v svoje težave pri razumevanju in poiščejo pot za izboljšanje, svoje znanje vizualizirajo 

(povečajo njegovo kakovost in trajnost) ter ga prikažejo na njim najbolj ustrezen način. Dobijo 

priložnost, da so videni, slišani in upoštevani, da sebi in drugim dokažejo, kaj zmorejo. Z vsem 

naštetim pa učenci dobijo celosten vpogled v svoje znanje in napredek (Komljanc, 2009; Holcar 

Brunauer idr., 2019, Wiliam, 2018). 

Učenje poteka na različnih področjih, zato ločimo tri vrste dokazov: spoznavne, psihomotorične 

ter afektivne. Glede na način, na katerega so pridobljeni, pa jih lahko razvrstimo v tri skupine.  

Prva skupina so dokazi, ki izhajajo iz pogovorov med poukom. To so vprašanja in odgovori, 

problemska raziskovalna vprašanja, intervjuji in okrogle mize, samovrednotenje in vrstniško 

vrednotenje ter refleksije, ki se nanašajo na njihove vrednote, stališča in prepričanja, vezana na 

učno vsebino. V drugo skupino uvrščamo dokaze, ki izhajajo iz opazovanj. Opazujemo lahko 

učenčevo načrtovanje in izvajanje dejavnosti, njegovo delo v skupinskih sodelovalnih 

dejavnostih, njegov prispevek k skupinskemu dosežku, razvoj pojmov itd. Tretja skupina 

dokazov so izdelki. To so lahko fotografija, film, predstavitev, spletna stran, medijska orodja 

(oglas, časopis, uvodnik, članek, reportaža, poročilo …), temeljna pisna besedila (novica, spis, 

pismo, scenarij …), vizualne predstavitve (diagram, oglasna deska, plakat, skica, razstava …), 

ustne in praktične predstavitve (eksperiment, dramatizacija, skladba, igra vlog …) itn. (Holcar 

Brunauer idr., 2019). 

Dokaze učitelj zbira v vseh fazah učnega procesa, da zagotovi bolj veljavno in zanesljivo 

presojo o znanju in napredku. Pred pričetkom učnega procesa mora dobro premisliti, kako bo 

učence vodil skozi proces. Načrtoval naj bi dve začetni aktivnosti, v nadaljevanju pa pouk 

prilagaja potrebam skupine in posameznika. Način izkazovanja znanja, ki ga izbere, je odvisen 

od namenov učenja. Učenci so v formativnem spremljanju vključeni v vse faze učnega procesa, 

vključno z izbiranjem načinov dokazovanja znanja in napredka. Tako se začnejo zavedati, da 

proces učenja nadzorujejo sami. Učijo se samoregulacije in postajajo soodgovorni tudi za 

izkazovanje znanja. S tem se gradi odgovornost posameznika, moč zunanjega nadzora pa slabi 

in daje prednost notranjemu nadzoru. Učenci, ki v ta del načrtovanja niso vključeni, razvijejo 
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občutek nezaupanja, kar slabo vpliva na odnos z učiteljem. Vključenost učencev tudi pozitivno 

vpliva na njihovo motivacijo za delo, povečuje sposobnost vrednotenja lastnega znanja in 

dosežkov ter jim olajša načrtovanje naslednjih korakov v procesu učenja. Učitelju ni potrebno 

izvesti vseh predlogov, pomembno pa je, da jim prisluhne in utemelji svojo (ne)izbiro (Holcar 

Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 

Za prvi izdelek (ki nastane že po nekaj urah) lahko učitelj enostavno vpraša učenca, kako mu 

bo pokazal, kaj že zna. Na ta način njegovo pozornost usmeri v močna področja, kar mu da 

motivacijo za delo v prihodnje, hkrati pa pridobi zelo realno informacijo o znanju, saj učenci 

običajno poiščejo način, s pomočjo katerega pokažejo svoja močna področja, šibkejšim pa se 

izognejo. Ob tem se mora zavedati, da išče znanje in da želi učencu pomagati, da napreduje, 

zato daje nasvete, napak pa ne kaznuje ali poudarja, ker so le del učnega procesa (Peršolja, 

2019). 

Proces pridobivanja in ravnanja z dokazi lahko prikažemo s shemo, ki zelo dobro poudari 

cikličnost in uporabno vrednost dokazov. Če ugotovimo, da obstoječ in želen učni učinek še 

nista skladna, krog ponovno nadaljujemo v prvi fazi (Holcar Brunauer idr., 2019). 

 

 

Slika 3. Shema procesa pridobivanja in ravnanja z dokazi (Holcar Brunauer idr., 2019) 
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Obstaja več strategij in orodij za pridobivanje dokazov. Strategija povzetkov in refleksij temelji 

na tem, da se učenci ozrejo nazaj, premislijo, kaj so delali, kaj so spoznali, kaj jim je šlo dobro 

in kje se jim je zatikalo. Pri tem lahko uporabijo različna orodja: lepljive listke, ki jih prilepijo 

v zvezke ali razvrstijo v skupine glede na vsebino; spletno orodje Padlet – digitalna oglasna 

deska, na katero lepijo elektronske lepljive lističe; semaforje, ki so aktualni predvsem na 

razredni stopnji, kjer nekateri učenci še ne zmorejo ubesedit svojih misli in počutij …  Kot 

dokaz znanja lahko pripravijo sezname in grafične organizatorje, kot so diagrami, mreže, tabele, 

premice, mehurčki, zaporedja itd. Z njimi prikažejo podatke in povezave med njimi. Pri 

strategiji vizualne predstavitve informacij so v ospredju besede in slike, ki povežejo zbrane 

podatke in jim dajo smisel. Preko nje učenci utrjujejo naučeno in si olajšajo poznejši priklic 

informacij, učitelju pa pomagajo, da upošteva različne sloge učenja in nagovori več učencev v 

razredu hkrati. Sodelovalne dejavnosti temeljijo na gibanju in pogovoru s sošolci. Z izražanjem 

in utemeljevanjem svojega stališča znanje še dodatno poglabljajo. Najbolj znani metodi sta koti 

in galerija. Pri prvi učitelj prebere izjavo, učenci gredo na podlagi svojega odgovora v ustrezen 

kot, se povežejo z enako mislečimi, nato pa svoje stališče predstavijo razredu. Pri metodi 

galerije pa skupina svoj odgovor argumentira in pripravi predstavitev. Z izdelki oblikujejo 

galerijo, skozi katero se potem sprehodijo njihovi sošolci in jim podajo povratne informacije 

(Holcar Brunauer idr., 2019). 

Dokaze, ki nastajajo med učenjem, je za celosten vpogled v pridobljeno znanje potrebno sproti 

shranjevati, da jih lahko med seboj primerjamo. V ta namen se pogosto uporablja portfolio, 

poimenovan tudi listovnik, zbirna mapa ali mapa dosežkov. Ideja o mapi, v kateri so zbrani 

dosežki, izhaja iz sveta umetnosti. Umetniki so že od nekdaj izdelovali zbirke, ki pokažejo 

njihovo delo, osebnost, strokovnost, občutek za estetiko. V šolstvu portfolio omogoča pregled 

razvoja znanja v daljšem časovnem obdobju. Iz njega so razvidna obdobja rasti in napredka, pa 

tudi prekinitev in slepih ulic. Poleg znanja lahko spremljamo še strategije učenja, razvoj ali 

upad motivacije, uspešno odpravljene napačne predstave. Učenčev portfolio lahko vsebuje 

različne stvari: končana dela, osnutke, modele in načrte, zapiske, izpiske, fotografije, skice … 

vse, kar je učenec izdelal pri pouku ali doma.  Učencu omogoča biti ustvarjalen in doživljati 

uspeh, saj vedno vodi k napredku. Dokazi in znanje, zbrani v portfoliu, se ne končajo z oceno, 

temveč nadaljujejo z napotkom ter informacijo za napredovanje in izboljšanje (Komljanc, 2008; 

Marentič Požarnik, 2004; Marsh, 2008; Peršolja, 2019). 

 

2.6.4 POVRATNA INFORMACIJA 

Povratna informacija je ključni del formativnega spremljanja, saj vrednoti učenčeve trenutne 

dosežke. Učitelj učencu skozi dialog poda informacijo o tem, kako napreduje v svojih 

prizadevanjih in mu s tem omogoči, da dopolni manjkajoče znanje. Naloga učenca je, da 

ozavesti razliko med doseženim in želenim znanjem ter da sprejme in upošteva napotek, s 

katerim bo to razliko odpravil (Holcar Brunauer idr., 2019; Komljanc, 2009 v Zajc, 2009; 

Razdevšek Pučko, 2004; Wiliam, 2018). 
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Wiliam (2018) navaja tri temeljne principe učinkovite povratne informacije v razredu. Prvi je, 

da mora imeti učenec z njo več dela kot učitelj. Drugi je, da mora biti osredotočena na tisto, kar 

je res pomembno. Tretji princip govori o tem, da mora biti povezana z nameni učenja in kriteriji 

uspešnosti. 

Učinkovita povratna informacija je sestavljena iz treh elementov: željenega cilja, trenutnega 

položaja in poti, ki bo zapolnila vrzel med njima. Konkretno to pomeni, da vsebuje kvalitete 

učenčevega dela in nasvete za izboljšavo. Učenca spodbudi k razmišljanju in njegovo pozornost 

usmeri v nadaljnje korake v procesu učenja. Ne omogoča primerjave s sošolci; tako se vsak 

učenec osredotoči le nase in na svoj dosežek (Black in Wiliam, 1998; Black, Harrison, Lee, 

Marshall in Wiliam, 2011; Sadler, 1989 v Black, Harrison, Lee, Marshall in Wiliam, 2002; 

Wiliam, 2018). 

Povratna informacija spodbuja k nadaljnjemu učenju, kadar je podana pravočasno in primerno 

pogosto, razumljivo in jasno. Pomembno je, da je konkretna, specifična in uporabna ter 

povezana z nameni učenja in kriteriji uspešnosti.  Povratna informacija izboljša učenje, kadar 

vsakemu posamezniku zagotovi informacijo o njegovih močnih in šibkih področjih. Ocena ne 

vsebuje omenjenih informacij, zato zaustavi proces učenja. Učenci, ki redno dobivajo najvišje 

ocene, svojih potencialov ne nadgrajujejo, tisti z nižjimi ocenami pa hitro zapadejo v miselnost, 

da je to največ, kar zmorejo in se sprijaznijo z mislijo, da ne morejo biti uspešni. Poleg ocene 

lahko proces učenja oslabi ali zaustavi tudi nekvalitetna opisna povratna informacija (CERI, 

2005 v Holcar Brunauer idr., 2019, Glasser, 2001; Knight, 2002 v Higgins, Grant in Thompson, 

2010; Peršolja, 2019; Wiliam, 2018; Yorke, 2005, v Higgins idr., 2010). 

Wiliam (2018) je v povzetku raziskav, ki sta jih z Blackom preučila, opisal razlike v dosežkih 

na testih glede na način podajanja povratne informacije. Svoje znanje so do prihodnjega testa 

najbolj izboljšali učenci, ki so dobili povratno informacijo v obliki komentarja. Učenci, ki so 

dobili komentar in oceno, v večini komentarja niso prebrali, temveč so se osredotočili zgolj na 

oceno, ki so jo primerjali z ocenami sošolcev, zato je bila njihova priložnost za učenje 

izgubljena enako kot pri tistih, ki so dobili le oceno. 

Nyquist (2003, v Wiliam, 2013) je na podlagi podatkov iz 86 raziskav razvil tipologijo različnih 

vrst formativnega preverjanja: 

• Samo skromne povratne informacije: ocena. 

• Samo povratne informacije: ocena in pravilni odgovori. 

• Skromno formativno preverjanje: pravilni odgovori z razlago. 

• Srednje dobro formativno preverjanje: pravilni odgovori z razlago ter specifični napotki 

za izboljšanje dosežkov. 

• Učinkovito formativno preverjanje: pravilni odgovori z razlago ter napotki za specifične 

dejavnosti za izboljšanje dosežkov. 

Velikost učinka pri skromni povratni informaciji je bila 0.14, pri učinkovitem formativnem 

spremljanju pa 0.56, kar sovpada z ugotovitvami Blacka in Wiliama ter dokazuje pomembnost 

kvalitetne povratne informacije. 
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Omenili smo že, da je povratna informacija učinkovita le, če je pravočasna in učence spodbudi 

k razmišljanju. Če jo podamo prekmalu, marsikateri učenec nima priložnosti razmišljati o 

danem problemu. Znanje, ki ga učenec zgradi sam, je kvalitetnejše in dolgotrajnejše. Raziskava 

Daya in Gordona iz leta 1993 je pokazala, da se učenci naučijo več in da je njihovo znanje 

dolgotrajnejše, če jim pomagamo le z minimalnimi namigi. Učenci, ki jim ob zapletu takoj 

povemo rešitev, izgubijo možnost učenja. Ker dobijo veliko namigov in pomoči, so pri 

reševanju nalog zelo hitri in navidezno uspešni, vendar se v primerjavi s tistimi, ki se bolj trudijo 

in več razmišljajo, naučijo manj. Naloga učitelja je najti ustrezno ravnovesje, saj nekateri učenci 

za ohranjanje motivacije za delo potrebujejo takojšnjo povratno informacijo. V takem primeru 

je ključno, da je podana na način, ki učenca spodbuja k razmišljanju (Wiliam, 2018). 

Povratna informacija potuje v več smereh. Od učitelja k učencu, od učenca k učencu in tudi od 

učenca k učitelju. Ta zadnja je izjemno pomembna, saj brez nje učitelji ne bi poznali učenčevih 

močnih in šibkih področji in ne bi mogli ustrezno načrtovati pouka (Younker, 2003 v Holcar 

Brunauer idr., 2019). 

Podajanje učinkovitih povratnih informacij je zahtevno, zato je pomembno, da ta znanja 

postopoma prenašamo tudi na učence. Začnemo lahko tako, da jim pripravimo različne 

konkretne primere – spodbudne in take, ki prizadenejo – ter se ob njih pogovarjamo. Usmeriti 

jih moramo predvsem v to, kakšna povratna informacija spodbudi k delu in krepi samozavest 

ter kakšna užalosti, razjezi in zmanjša motivacijo za delo. V pomoč jim je lahko to, da učenci 

po prejetih povratnih informacijah povedo, kaj se jim je zdelo uporabno. Nekatere učiteljice, ki 

formativno spremljanje uporabljajo v praksi, za podajanje vrstniške povratne informacije 

uporabljajo izraz 'kritični prijatelj', ki učencem sporoča, da s predlaganimi izboljšavami 

pomagajo svojemu prijatelju, da bo še boljši. Učenci lahko povratno informacijo dobijo tudi z 

opazovanjem učinka svojega truda, kar je značilno predvsem za šport (Higgins idr., 2010; 

Holcar Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 

Wiliam (2018) ob množicah različnih načinov podajanja povratnih informacije ponovno 

opozarja na to, da mora imeti učenec več dela z njo kot učitelj. Ob tem opiše nekaj že 

preizkušenih oblik:  

1) Učitelj učencu ob nalogo napiše, da je v njej 5 napak. Najti in popraviti jih mora sam.  

2) Učitelj povratne informacije napiše na listke, učence razdeli v skupine. Vsaki skupini da 

enako število izdelkov in povratnih informacij, njihova naloga pa je, da jih ustrezno povežejo. 

3) Dve zvezdici in želja je ime oblike, ki je namenjena vrstniški povratni informaciji, 

oblikovana pa je kot pomoč učencem, ki se s tem šele srečujejo. Spomni jih na to, da morajo 

vedno povedati dve pohvali (zvezdici) in en predlog izboljšave (želja). 

4) Oblika, ki pride prav predvsem pri tvorjenju besedil pri tujih jezikih, je vezana na 

popravljanje napak. Učitelj napake zgolj podčrta, učenci pa morajo ugotoviti, s katerega 

področja so – napačen spol, čas itd. V nadaljevanju si za pomoč poiščejo nekoga, ki je na 

področju, kjer so imeli največ težav, uspešen.  
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M. Peršolja (2019) v svojem priročniku opiše nekaj neobičajnih oblik podajanja povratne 

informacije iz svoje prakse: 

1) Učence razdeli v skupine po 3 ali 4. Vsaka skupina dobi prazno preverjanje in ga mora skupaj 

rešiti tako, da bo vse pravilno. S pomočjo izdelanih rešitev drug drugemu pregledajo izdelke in 

napišejo nasvet za izboljšanje. 

2) Učencem podčrta vrstico, v kateri je napaka, odkriti pa jo morajo sami. 

3) Z markerji različnih barv označi, kje učenec cilje dosega in kaj mora še izboljšati. Zraven 

napiše predloge ali vprašanja.  

Povratna informacija predstavlja pomemben del učenja in poučevanja. Formativna je le, če jo 

učenec lahko uporabi za izboljšanje svojih dosežkov ali znanja, zato je ni smiselno podajati, 

kadar časa in možnosti za izboljšanje ne bo (Wiliam, 2018). 

 

2.6.5 AKTIVNO UČENJE 

V modelu ZRSŠ je aktivnemu učenju namenjena četrta faza, ki se imenuje Vprašanja v podporo 

učenju. Tretja faza M. Peršolja, v kateri sta v ospredju učenje in zbiranje dokazov, je 

poimenovana Akcija, dokazi, Wiliam pa poudarja pomen aktivnega vrstniškega sodelovanja v 

strategiji Aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja. 

»Pri formativnem spremljanju znanja učenca vključimo v načrtovanje ciljev in učenja ter mu 

omogočimo čim večjo aktivnost med obravnavo nove snovi, ki je v optimalnih okoliščinah 

prilagojena posamezniku.« (Peršolja, 2019, str. 23) 

Formativno spremljanje spodbuja aktivno vključenost učenca v vseh fazah pouka, od 

načrtovanja preko učenja do vrednotenja. Učence v fazi načrtovanja učenja vodimo z vprašanji 

o oblikah učenja (Kdaj, kje, kako, s kom se boš učil?), ob tem pa morajo že premišljevati, kako 

bodo svoje znanje dokazali. Učitelj ima možnost sprotnega opazovanja in odkrivanja vrzeli ter 

nerazumevanja le, če je aktiven vsak posameznik, učenci pa se s sodelovanjem pri načrtovanju 

dela urijo v samoregulaciji učenja. V tujini se poslužujejo t. i. 'talking partners' oziroma 

partnerjev za pogovor. Gre za obliko aktivne razprave v parih, katere velika prednost je, da 

sodelujejo vsi, tudi tisti, ki se v množičnejših razpravah umaknejo in le poslušajo. Učenci na ta 

način pridobljeno znanje ubesedijo in razvijajo komunikacijske zmožnosti, hkrati pa bolj 

poglobljeno razmišljajo in se bolje učijo. Sogovornike menjavajo, da se naučijo sodelovanja z 

različnimi ljudmi in dobijo več primerov načina komuniciranja. Taka oblika razprave učitelju 

omogoča, da sliši vsakega posameznika (Peršolja, 2019). 

V slovenskem modelu formativnega spremljanja ZRSŠ za povratno informacijo nastopi faza 

vprašanj v podporo učenju, katere glavni namen je aktiviranje učencev. Ključna sestavina 

procesa pouka je namreč soudeležba učencev, ki je z frontalnim podajanjem snovi ne dosežemo. 

Učinek učenja lahko močno povečamo, če namesto razlage učencem zastavljamo premišljeno 

načrtovana vprašanja (Holcar Brunauer idr., 2019). 
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Po Wiliamovo (2018) obstajata le dva ključna razloga za uporabo vprašanj v razredu. Prvi je, 

da v učencu sprožijo proces mišljenja in drugi, da dajo učitelju informacije v zvezi s tem, kako 

naprej. Tako ugotovi, kaj učenci znajo, kako razmišljajo in kaj jih še zanima. Njihovi odgovori 

zelo hitro pokažejo napačne predstave in razumevanja, ki jih bo potrebno v nadaljevanju 

spremeniti. Dobro zastavljena vprašanja in dejavnosti učence spodbujajo k globljemu 

razmišljanju (opazovanju, sklepanju, povezovanju …), lahko pa sprožijo tudi kognitivni 

konflikt. Vprašanja so pomembna tudi zato, ker učitelju omogočajo vpogled v miselni proces 

učencev in njihov način učenja. Kadar učni napredek ni v skladu s pričakovanji, lahko učitelj 

preko vprašanj učence vodi do izbire boljše poti do cilja, s tem pa se izboljšuje tudi njihova 

zmožnost samoregulacije učenja (Holcar Brunauer idr., 2019; Wiliam, 2018). 

Dobro oblikovana vprašanja so usklajena z nameni učenja in izpostavljajo tiste vidike znanja, 

ki jih želimo razvijati. Z njimi načrtno in premišljeno spodbujamo učenčevo razmišljanje, v 

pomoč pa so nam tudi pri ugotavljanju, kako kakovostno je učenčevo znanje – na kateri 

taksonomski ravni se nahaja. Po Bloomu ločimo 6 stopenj, ki so navedene od nižje proti višjim: 

znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje (Holcar Brunauer idr., 2019; 

Marentič Požarnik, 2012). 

V spodnji tabeli so prikazani glagoli in vprašalnice, značilne za posamezno taksonomsko raven, 

ki so nam lahko v pomoč pri načrtovanju aktivnosti in oblikovanju vprašanj. 

 

Tabela 2. Primeri vprašanj za doseganje in preverjanje različnih taksonomskih ravni znanja (Bloom idr., 1981, v Holcar 

Brunauer idr., 2019) 

TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NAMENI IN DOKAZI 

UČENJA 

VPRAŠANJA 

POZNAVANJE Poda definicijo, opredeli, 

prepozna, prikliče, ponovi ali 

obnovi, našteje, opiše … 

Kdo? Kaj? Kdaj? Kje? Kako? 

Opiši. Navedi. Naštej. 

RAZUMEVANJE Izlušči bistvene značilnosti, 

primerja, razvrsti, izpelje 

sklep, razloži, pokaže, opiše, 

pojasni, utemelji, napove, 

dokaže, poveže … 

Zakaj je tako? Kaj pojasnjuje 

dane dogodke/stanje? Kaj je 

povezano med seboj? Kako? 

Zakaj? Kako to deluje? 

UPORABA Prilagodi, naredi, se odloči, 

reši, preveri, uporabi, 

prikaže, demonstrira, opiše, 

izrazi, pripravi, dokaže, 

prepriča … 

Kje lahko to uporabim in 

zakaj? Kako to lahko uporabim 

v življenju? Kako naj 

spremenim svoje razmišljanje, 

da bom rešil problem? 
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ANALIZA Poišče bistvene značilnosti, 

primerja, razstavi celoto v 

dele, ugotovi elemente, 

odnose in vzorce, zbira grafe 

in odnose med podatki, 

razbere osnovno idejo … 

Kateri so ti elementi? Kako je 

to povezano? Kakšen vzorec si 

ugotovil? Katere so osnovne 

ideje za tem? Kaj je pri tem 

bistveno? 

SINTEZA IN 

USTVARJALNOST 

Povezuje 

spoznanja/ugotovitve, 

načrtuje nove rešitve, zamisli 

si hipoteze in novosti, 

prepozna nova vprašanja, 

izpelje model … 

Kakšno rešitev si lahko 

zamisliš za dani problem? Na 

podlagi podatkov oblikuj 

model. Kakšna nova vprašanja 

se ti porajajo? 

VREDNOTENJE IN 

KRITIČNA PRESOJA 

Po kriterijih presodi ideje, 

izdelke, vire, rešitve, 

podatke. Zagovarja, 

nasprotuje, razkrije, izboljša, 

predpostavlja, reflektira … 

Po čem lahko presodiš 

kakovost? Določi kriterije. 

Katere so omejitve? Kako bi na 

to gledali moji kritiki? Kakšne 

so predpostavke za tem? 

 

Vsako vprašanje, naj bo še tako kvalitetno, izgubi svoj pomen, če je čas za premišljevanje, ki 

ga ponudi učitelj, prekratek. V zvezi s tem je bilo izvedenih veliko raziskav, ki potrjujejo 

pomembnost premora za razmislek. Edina vprašanja, ki svoj namen dosežejo tudi v takih 

okoliščinah, so tista, na katera učenci odgovorijo hitro, brez premišljevanja in od njih zahtevajo 

le priklic informacij. Učinki podaljšanega časa za premislek so daljši in bolj premišljeni 

odgovori, bolj samozavestni odzivi in več različnih razlag istega problema. Učenci pogosteje 

izzovejo ali dopolnijo odgovore sošolcev, kar pozitivno vpliva na razvoj spodbudnega okolja, 

saj jim sporoča, da ima vsak odgovor, tudi napačen, enako vrednost. Napačen odgovor lahko 

nekoga spodbudi, da začne razmišljati drugače, kar vodi v rešitev končnega problema, v praksi 

pa se pojavlja tudi metoda brez dvigovanja rok (ang. no hands), ki zagovarja, da ima vsak 

učenec vedno odgovor na vprašanje, pa čeprav je to samo 'ne vem'. Vsak odgovor, tudi 

nepravilen, pomaga razviti razumevanje, zato je pomembno, da se učenci zavedajo, da je cilj 

napredek v mišljenju in ne pravilen odgovor. Učitelji, ki so v sklopu raziskav svojo prakso 

uspešno spremenili, so poročali, da podaljšano čakanje na odgovor vodi v povečanje števila 

vključenih učencev. To se lahko še izboljša, če se morajo najprej pogovoriti znotraj manjše 

skupine ali para in šele nato odgovorijo na učiteljevo vprašanje.  Za učitelje je daljša tišina 

pomenila, da so izvedeli več o načinu razmišljanja, vrzelih in možnih napačnih predstavah 

svojih varovancev. Efektivna vprašanja so pomembna tudi med samimi aktivnostmi. Preprosta 

vprašanja (npr. Kako bi to razložil? Kaj meniš o tem?) lahko postanejo del dinamičnega in 
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interaktivnega pouka, znotraj katerega učitelj sproti spodbuja in razširja razsežnosti učenčevega 

mišljenja (Black idr., 2002; Black idr., 2011). 

Izkušnje učiteljev so vodile v oblikovanje treh glavnih predlogov za povečanje aktivnosti 

pouka: 1) Vložiti več truda v oblikovanje kvalitetnih vprašanj, 2) Za nekaj sekund podaljšati 

čas čakanja in s tem omogočiti sodelovanje večjemu številu učencev ter 3) Pripravljati bogate 

aktivnosti, ki omogočajo učencem, da razširijo svoje razumevanje. V takih okoliščinah 

postanejo učenci aktivnejši udeleženci in ugotovijo, da učenje ni to, koliko odgovorov imaš 

pravilnih, temveč to, koliko si se pripravljen izražati in razpravljati. Učitelji se znotraj takega 

pouka iz podajalcev vsebine razvijejo v raziskovalce in razvijalce učenčevih idej (Black idr., 

2002). 

Aktivnost učencev v vseh korakih procesa učenja je ena ključnih sestavin formativnega 

spremljanja. S kvalitetnimi vprašanji jih učitelj spodbuja, da razmišljajo širše in globlje. Znotraj 

tega veliko dela opravijo v parih ali manjših skupinah, s čimer je vsakemu posamezniku 

zagotovljena možnost, da izrazi svoj predlog in razloži svoje razmišljanje, učitelju pa je 

omogočeno lažje identificiranje vrzeli in napačnih predstav. Poleg naštetega ima skupinsko 

delo še veliko drugih pozitivnih učinkov: motivacija, socialna povezanost, individualizacija in 

kognitivno izpopolnjevanje. Učenci so bolj motivirani za medsebojno pomoč pri učenju, kadar 

je to v njihovem interesu. Skupina predstavlja zaključeno in povezano celoto, kar prav tako 

vodi v povečan trud. Znotraj skupine se vsak posameznik nauči več, kot bi se sam. Šibkejši 

učenci dobijo pomoč močnejših, ki jim pomagajo premostiti konkretne težave, močnejši pa 

svoje znanje nadgrajujejo. Učenci z medsebojno pomočjo in sodelovanjem postanejo drug 

drugemu učitelji, vir znanja (Wiliam, 2018). 

Delo v skupinah je pogosta oblika učenja tudi v slovenskih učilnicah. Potrebno se je zavedati, 

da ni vsako delo v skupinah skupinsko delo, pravzaprav je le-to izjemno redko. Za lažjo 

predstavo, kako lahko učitelj delo zastavi na način, ki bo res prinašal zgoraj opisane učinke, 

mora imeti v mislih dve zahtevi, ki sta temelj pravega skupinskega dela. Prva zahteva je cilj 

skupine - skupina mora imeti en sam skupen cilj. Če ima vsak posameznik svojega, skupina 

deluje drugače. Druga zahteva je, da mora biti delo zastavljeno na način, da neuspeh oziroma 

nedelo enega posameznika vpliva na končen dosežek/uspeh celotne skupine. O skupinskem 

delu, ki prinaša pozitivne učinke za vse udeležence, lahko govorimo le, kadar sta izpolnjeni obe 

zahtevi (Wiliam, 2018). 

Za spodbujanje aktivnosti učencev Wiliam (2018) predlaga nekatere tehnike, ki so jih 

priporočili učitelji na podlagi lastnih izkušenj. Pri vseh je v ospredju to, da so učenci aktivni in 

drug drugemu vir znanja. 

C3B4ME 

Prva je C3B4ME, ki še posebej poudarja, da je vsak učenec tudi učitelj. Njeno ime je kratica za 

'see three before me', kar pomeni, da se mora učenec najprej posvetovati s tremi sošolci. K 

učitelju pride le, če tudi pri njih ni dobil rešitve za svojo težavo. 
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VPRAŠANJA PRI DOMAČI NALOGI 

Druga se nanaša na težave pri domači nalogi. V učilnici je posebna tabla, na katero lahko učenci 

napišejo vprašanja, ki so jih imeli v zvezi z domačo nalogo. Učenci, ki mislijo, da jim pri tem 

lahko pomagajo, jih sami poiščejo in ponudijo razlago.  

ZAKLJUČNA VPRAŠANJA 

Tehnika zaključnih vprašanj je uporabna ob zaključevanju učnega sklopa. Učence je pogosto 

strah spraševati, ker se ne želijo izpostavljati. Zato jih učitelj ob koncu sklopa razdeli v skupine, 

znotraj katerih se pogovorijo o morebitnih dilemah. Običajno na vprašanja odgovorijo že v 

skupini, če se pojavi vprašanje, na katerega nihče ne pozna odgovora, pa ga zastavijo učitelju.  

KAJ SMO SE NAUČILI? 

Četrt predlog je namenjen ugotavljanju, kaj so se v uri naučili. Učence se razdeli v skupine. 

Vsaka skupina mora pripraviti seznam stvari, ki so se jih naučili tekom ure. Na koncu vsaka 

skupina predstavi eno izmed stvari.  

SEZNAM ZA PREVERJANJE 

Seznam za preverjanje je uporaben pri vsebinah, kjer moramo slediti določenemu zaporedju ali 

obvezno izpolniti vse korake. Preden učenec lahko odda svoj izdelek, ga mora pregledati 

sošolec, ki ob pomoči seznama korakov preveri, ali so res vključeni vsi koraki.  

UČITELJEVI POMOČNIKI 

Glede na to, da je število učencev v razredu pogosto zelo visoko in se učitelj težko posveti 

vsakemu posamezniku, je dobro, da se učence navadi na splošen sistem medsebojne pomoči. 

Kdor nalogo prej konča in snov dobro zna, gre lahko samoiniciativno pomagat nekomu, ki ima 

težave. Na ta način se poleg nivoja znanja izboljšuje razredna klima, učenci so med seboj bolj 

povezani, hkrati pa ves čas aktivni, kar je učiteljev glavni namen.  

POSE-PAUSE-POUNCE-BOUNCE 

Že prej smo omenili, da nekateri učitelji pri postavljanju vprašanj ne želijo, da otroci dvigujejo 

roke, ampak, da imajo vsi pripravljen odgovor. Razširjena verzija se angleško imenuje pose – 

pause – pounce – bounce. Slovenske različice nismo zasledili, je pa vseeno uporabna, če imamo 

v mislih vse štiri korake. 1. postavimo vprašanje (pose), 2. počakamo (pause), 3. vprašamo za 

odgovor enega izmed učencev (pounce) in 4. pokličemo drugega učenca in ga povabimo, da 

komentira prejšnji odgovor (bounce). Tako vključimo vse učence, tudi tiste, ki bi sicer 

odgovorili z 'ne vem'.  

MOŽNOST IZBIRE 

Druga možnost za vključevanje učencev, ki redno odgovarjajo z 'ne vem', je sledeča. Učencu 

povemo, da se bomo še vrnili k njemu in naj dobro posluša. Pokličemo nekaj drugih otrok in se 

nato vrnemo k prvemu ter ga vprašamo, s katerim izmed naštetih odgovor se najbolj strinja in 

zakaj. S tem pošljemo sporočilo, da sodelovanje ni zaželeno, temveč obvezno.  
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VROČI STOL 

Učitelj postavi vprašanje, izbere učenca in ga posadi na vroči stol. Postavlja mu dodatna 

vprašanja, ostali pa poslušajo. Nato izbere (ali izžreba) drugega učenca, ki se usede na stol in 

obnovi, kar je povedal njegov predhodnik.  

 

2.6.6 SAMOVREDNOTENJE IN VRSTNIŠKO VREDNOTENJE 

Vrednotenje, naj bo vrstniško ali lastno, formativno spremljanje osmišlja in mu daje pomen. Je 

pokazatelj uspešnosti učenja, saj mora učenec za uspešno samopresojo poleg učne snovi dobro 

poznati in razumeti tudi namene učenja in merila (Marentič Požarnik, 2004; Peršolja, 2019; 

Wiliam, 2018). 

V obeh slovenskih modelih je vrednotenje oziroma evalvacija zadnja faza procesa formativnega 

spremljanja, v Wiliamovem pa predstavlja del strategije učenčevega samoobvladovanja učenja. 

Ob omembi samovrednotenja je moč zaslediti mnoge pomisleke, ki so povezani predvsem z 

(ne)zanesljivostjo in (ne)poštenostjo take ocene. Raziskave so pokazale, da so učenci v večini 

pravični in realni; enako pogosto kot premalo so tudi preveč strogi do sebe. Resnična težava pri 

samoocenjevanju je ta, da učenci pogosto ne vedo, kaj se od njih pričakuje, kar vodi v velika 

razhajanja med učiteljevo in učenčevo oceno. Prav zato je ključno, da so predhodne faze dobro 

izpeljane (Black in Wiliam, 1998; Holcar Brunauer idr., 2019). 

Evalvacija oziroma vrednotenje je sestavljeno iz dveh korakov. V prvem učenec pregleda 

zbrane dokaze, jih analizira in primerja s kriteriji uspešnosti. V drugem koraku razmišlja o tem, 

katere namene učenja je dosegel v celoti in pri katerih ima še prostor za izboljšavo. Premišljuje 

o kakovosti načina učenja, ki ga je izbral, o korakih, ki jih bo izbral v nadaljevanju in o tem, 

kako bo spremenil svoje učenje, da bo dosegel cilj. Kadar ta proces naredi učenec zase, 

govorimo o samovrednotenju, kadar ga izpeljejo njegovi sošolci, govorimo o vrstniškem 

vrednotenju. Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje sta vira informacij, ki omogočata stalen 

nadzor nad potekom učenja in že usvojenim znanjem ter načrtovanje aktivnosti v skladu s 

potrebam učencev. Pomembna sta, ker zaključita in osmislita celoten proces učenja. Učencem 

dajeta priložnost za razvijanje zmožnosti kritičnega mišljenja, sprejemanje odgovornosti za 

svoje odločitve, dejanja in njihove posledice. Učenci se znotraj te faze učijo realno vrednotiti 

izzive, sprejemati in podajati povratne informacije ter spoštovati različnost. Učitelj lahko že 

med samim procesom opazuje učenčeva ravnanja in ugotovi, kako realna je njegova 

samopresoja. Učenec, ki se precenjuje, meni, da zna in se zato ne bo učil. Učenec, ki se 

podcenjuje ali je prepričan, da ne bo zmogel, pa se učenja sploh ne loti. Ta znamenja nakazujejo 

stisko in potrebo po učiteljevi pomoči (Holcar Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 

Eno izmed raziskav, ki je pokazala vrednost samovrednotenja, opisuje Wiliam v knjigi 

Embedded Formative Assessment (2018). Na Portugalskem so 25 učiteljev usposobili za 

strukturirano uporabo samovrednotenja pri pouku. Učence so 20 tednov postopoma učili 

načrtovanja lastnega učnega procesa. Po 10 tednih so si že sami zastavljali cilje, izbirali poti in 
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načrtovali aktivnosti, ob tem pa so sami vrednotili svoje dosežke in znanje. Učenci iz 

eksperimentalne in kontrolne skupine so na začetku in na koncu pisali standardiziran test. Oboji 

so svoje rezultate izboljšali; kontrolna skupina za povprečno 7.8 točk, eksperimentalna pa za 

15 točk, kar pomeni, da je uporaba samovrednotenja skoraj podvojila učinke učenja.  

Čeprav je faza samovrednotenja v modelih formativnega spremljanja navedena kot zadnja, se 

znanje in dosežke vrednoti skozi celoten proces – med učenjem, med usvajanjem posameznega 

cilja in ob koncu tematskega sklopa. Sprotna evalvacija učitelju omogoča oblikovanje skupin, 

ki bodo pripomogle k učinkovitejšemu učenju, s tem, ko pridobljene informacije uporabi, pa 

učencem pokaže, da se odziva na njihove potrebe in želje. M. Peršolja (2019) kot primer navaja 

tri načine, ki jih uporablja pri pouku. Mize v razredu razporedi v več skupin in jih označi s 

črkami M (minimalna raven dosežkov), T (temeljna raven dosežkov) in Z (zahtevnejša raven 

dosežkov). Za mlajše učence se lahko namesto tega uporabi barve semaforja. Učenci na začetku 

ure sami presodijo, na kateri ravni morajo delati, da bodo dosegli svoje cilje. Med uro jim 

dovoli, da se prestavijo, če ugotovijo, da naloge na mizi ne ustrezajo njihovemu znanju. Drug 

način še bolj poudarja medsebojno pomoč in učenje. Učence razdeli v heterogene skupine, pri 

čemer v vsaki skupini en otrok dobi vlogo asistenta, ki pregleduje rešene naloge in pomaga 

ostalim. Pri tretjem načinu se učenci razdelijo v pare tako, da lahko sošolci, ki cilje že dosegajo, 

pomagajo tistim, ki jih še ne. Samovrednotenje poteka tako, da si učenci ob zapisanih merilih 

oziroma kriterijih uspešnosti označijo, kaj že zmorejo in česa še ne. Na podlagi tega naredijo 

načrt za izboljšanje znanja. Učenci so tako tudi v tej fazi aktivni oblikovalci učnega procesa. 

Druga možnost, primernejša za zaključek tematskega sklopa, pa je, da pregledajo izdelke v 

portfoliu, jih primerjajo in ugotavljajo, katero znanje so že izkazali in katerega še morajo 

(Holcar Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 

Izjemno pomemben del samovrednotenja je vrednotenje kakovosti učenja, saj nas le-to pripelje 

do kakovostnih dosežkov. Če učitelj načrtno razvija kompetenco učenje učenja, imajo učenci 

jasno predstavo o kakovostnem učenju. Točno vedo, da morajo pred učenjem pripraviti vse 

potrebščine, si zastaviti cilje, izbrati način učenja, si pripraviti načrt. Zavedajo se, da morajo 

med učenjem iskati ključne stvari, jih povezovati v celoto in poiskati pomoč, če česa ne 

razumejo, po učenju pa svoje dosežke in način učenja realno presodijo (Holcar Brunauer idr., 

2019). 

Peršolja (2019, str. 62)  navaja vprašanja, ki učenca lahko vodijo pri samopresoji: »Kaj znam? 

Katero znanje sem že izkazal? Kaj mi še ne gre in kaj si želim izboljšati? Kako bom izboljšal 

znanje? Moj načrt (z nalogami, časovnimi termini, če je treba)? Do kdaj se bom naučil? Ali 

bom potreboval pomoč? Kdo mi bo pomagal? Ali me dosedanje delo vodi k zastavljenim 

ciljem? Če je odgovor ne, sem pripravljen kaj spremeniti? Se bom zadovoljil z drugačnim 

ciljem? Kaj bom spremenil, da bo uspešnejši?« 

Vrstniško vrednotenje pomembno dopolnjuje samovrednotenje. Zmožnost vrednotenja vrstnika 

je po mnenju nekaterih strokovnjakov celo predpogoj za uspešno vrednotenje samega sebe. 

Učenci med vrstniškim vrednotenjem uporabljajo jezik, ki jim je bližji in bolj razumljiv. Učno 

močnejši učenci priskrbijo model podajanja informacije, ki pride prav šibkejšim sošolcem, ki 
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še ne zmorejo samostojno tvoriti kvalitetne povratne informacije. Zavedanje, da bo njihovo delo 

vrednotil vrstnik, pogosto povečuje motivacijo za delo, hkrati pa učencem prinaša manjšo 

čustveno obremenitev, ker ne vrednotijo svojega lastnega dela. Tudi kritiko večina lažje 

sprejme od vrstnika kot od učitelja. Vrstniško vrednotenje, ki poteka v skupini, daje učencem 

večjo moč, saj je glas skupine močnejši od glasu posameznika in lažje sporoči učitelju, kje 

potrebujejo pomoč. Učitelj lahko med tem časom dogajanje opazuje in reflektira ter zbira 

informacije, ki jih potrebuje za nadaljnjo organizacijo dela. Še ena prednost vrstniškega 

vrednotenja, sicer redkeje omenjena, a zato nič manj pomembna, je, da so učenci pripravljeni 

sošolca pri podajanju povratne informacije prekiniti, ga prositi za dodatno razlago ali izraziti 

svoje nestrinjanje z njim – to pa od njih zahteva dobro poznavanje snovi in zmožnost 

zagovarjanja svojega mnenja. Na ta način se razvijajo pogovori, ki poglabljajo znanje, do 

katerih pri samovrednotenju ali učiteljevem podajanju povratne informacij ne bi prišlo (Black 

idr., 2002; Black idr., 2011; Holcar Brunauer idr., 2019). 

Učitelj, ki se poslužuje vrstniškega vrednotenja, mora biti pozoren na to, da je razredna klima 

pozitivna, sprejemajoča, podporna in učencem vpliva zaupanje v lastne sposobnosti. Njegova 

naloga je, da učence poleg načina podajanja povratne informacije seznani tudi s tem, kako jo 

sprejeti in kako konstruktivno uporabiti. Pri razumevanju samega sebe smo subjektivni, zato 

nam drugi lahko razširijo polje vpogleda vase. Lahko se zgodi, da učenec sebe pusti ob strani 

in upošteva le informacije, ki jih dobi od drugih. Druga možna napaka je, da učenec utemeljene 

kritične pripombe ne razume kot dobronameren nasvet, temveč kot osebno kritiko in je čustveno 

prizadet. Zato je nujno, da učenci spoznajo naslednji dve pravili. Prvo je, da se zavedajo, da je 

sprejemanje povratne informacije del učenja. Poslušajo jo brez prekinjanja, na koncu preverijo, 

ali so jo prav razumeli. Ničesar ne pojasnjujejo in ne ugovarjajo. Drugo pravilo je, da sami 

ocenijo, katera mnenja so zanje uporabna in katera ne. Na podlagi tega se odločijo, ali jih bodo 

pri oblikovanju naslednjih korakov upoštevali ali ne (Holcar Brunauer idr., 2019; Marentič 

Požarnik, 2004). 

(Samo)vrednotenje razvija zmožnost realne presoje izzivov in dosežkov ter prilagodljivost pri 

načrtovanju in izvajanju poti do zastavljenega cilja. Učenci pridobivajo nadzor nad svojo šolsko 

uspešnostjo in postajajo odgovorni za svoje učenje, z dajanjem povratne informacije sošolcem 

ponotranjijo namene učenja in merila za uspešnost. Učitelj v tej fazi pridobi veliko povratnih 

informacij za prilagajanje učnega procesa in ustvari okolje, v katerem gradi boljše medosebne 

odnose z učenci. Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje učitelja nekoliko razbremenita, saj 

se zmanjša količina učiteljevih povratnih informacij, učenci pa razvijajo zmožnost 

samoregulacijskega učenja in postajajo svoji lastni motivatorji, tako da jih ni več treba siliti v 

učenje (Holcar Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 

 

2.7 UČINKI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

Black in Wiliam (1998) sta na podlagi številnih raziskav ugotovila, da formativno spremljanje 

prinaša 2-3x večji napredek pri učenju. V praksi bi to pomenilo izboljšanje posameznikovih 
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rezultatov na testu za 1-2 oceni, Anglija pa bi se iz sredine TIMSS-ove lestvice dvignila med 5 

najuspešnejših držav. Izboljšanje številčnih ocen in rezultatov na standardiziranih testih je le 

delček pozitivnih učinkov, ki jih prinaša formativno spremljanje za učence, učitelje in tudi 

starše. V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve, ki prihajajo iz različnih držav in temeljijo 

bodisi na raziskavah ali izkušnjah posameznikov. Poleg že omenjenih Blacka in Wiliama bomo 

izpostavili še izsledke učiteljev iz Škotske, ki so podali svoja opažanja po začetnem obdobju 

vsesplošne uvedbe formativnega spremljanja v vse šole Tem bomo dodali ugotovitve dveh 

slovenskih raziskav; prva je bila izvedena ob koncu pilotnega projekta uvedbe formativnega 

spremljanja leta 2007, v katerem je sodelovalo nekaj izbranih učiteljev in učiteljic. Druga je 

bila izvedena ob zaključku triletnega projekta Nova didaktika ocenjevanja, v katerega je bilo 

vključeno bistveno večje število pedagoških delavcev, predstavljeni podatki pa temeljijo na 

odgovorih severovzhodne projektne skupine (Hayward, Simpson in Spencer, b.d.; Kolar, 

Nedeljko in Novak, 2008; Nedeljko, 2010). 

Učinke formativnega spremljanja, njegove prednosti in slabosti smo združili v tri skupine glede 

na to, na koga vplivajo. 

Prva, najobširnejša skupina so učenci. Med najpogosteje omenjenimi učinki so izboljšanje 

učenčeve samozavesti in motivacije za delo, povečanje samostojnosti in odgovornosti. Njihovo 

znanje je kvalitetnejše in dolgotrajnejše, učenci pa so pri učenju bolj osredotočeni in dlje časa 

zbrani. V prid formativnemu spremljanju govori dejstvo, da se učenci bolj zavedajo svojih 

šibkih in močnih področij, več razmišljajo o tem, kako se učijo in bolj realno vrednotijo svoje 

znanje. Zavedajo se stopnje svojega predznanja in pri učenju iz tega izhajajo, vedo tudi, kaj se 

želijo naučiti. Učenci so dosledni in bolj zadovoljni s svojim delom (Black in Wiliam, 1998; 

Hayward idr., b.d.; Kolar, Nedeljko in Novak, 2008; Nedeljko, 2010; Peršolja, 2019; Ramsden, 

1992, v Higgins idr., 2010). 

Da so bolj seznanjeni z učenčevim predznanjem, so izpostavili tudi starši otrok, vključenih v 

pilotni projekt. Pohvalili so jasen zapis dosežkov in boljši vpogled v učenčev napredek in 

doseganje znanja. Kot prednost so navedli, da imajo tudi oni možnost aktivnejše sodelovati, 

poročali pa so, da je formativno spremljanje izboljšalo komunikacijo med njimi in njihovimi 

otroki. Ker ocene niso bile v ospredju, je znanje zopet začelo postajati vrednota (Kolar, 

Nedeljko in Novak, 2008; Nedeljko, 2010). 

Formativno spremljanje vpliva na izboljšanje samozavesti učiteljev in jih osvobodi težnje po 

neprestanem nadzoru, hkrati pa poveča ozaveščenost o pomembnosti sprotnega preverjanja 

razumevanja in v njih zbudi skrb za razvoj samostojnosti učencev. Ponuja jim priložnost, da 

ugotovijo, ali učenje, ki so ga načrtovali, zares poteka. Učitelji, ki so bili vključeni v slovenski 

projekt, so v večji meri kot prej raziskovali lastno prakso, evalvirali svoje delo in uvajali 

različne didaktične strategije. Njihovo načrtovanje pouka je bilo usmerjeno v posameznike, 

naloge, ki so jih pripravljali, pa bolj avtentične in medpredmetno povezane (George in Cowan, 

1999, v Higgins idr., 2010; Hayward idr., b.d.; Nedeljko, 2010). 
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Vse tri skupine, starši, učenci in učitelji, poročajo o izboljšanju medsebojne komunikacije, 

razredne klime in večjemu zaupanju med učenci in učitelji (Hayward idr., b.d.; Kolar, Nedeljko 

in Novak, 2008; Nedeljko, 2010; Peršolja, 2019). 

 

Pomislekov v zvezi s formativnim spremljanjem ni veliko. Nekateri starši so izrazili strah pred 

novim načinom ocenjevanja; skrbela jih je realnost oziroma merljivost pridobljenega znanja in 

ocen ter obremenjenost otroka, ki v takem načinu dela postane soustvarjalec pouka. Učitelji so 

na drugi strani opazili, da so bili še vedno uspešnejši učenci z boljšo podporo staršev in da je v 

številčno velikih razredih težko zagotoviti kvalitetno povratno informacijo vsakemu 

posamezniku – izpostavili so, da bi manjši normativi veliko pripomogli k izboljšanju učnega 

procesa (Kolar, Nedeljko in Novak, 2008; Nedeljko, 2010). 

Z vseh zornih kotov je zaznati veliko več pozitivnih kot negativnih učinkov, ki jih ima 

formativno spremljanje na učenca, njegov osebnostni razvoj in učenje ter tudi na učitelje in 

starše. Nekateri izmed njih so dokazani, drugi so plod osebnih izkušenj, vsi skupaj pa tvorijo 

celoto, ki kaže na to, da gre za način dela, ki ob ustreznih pogojih lahko marsikaj spremeni. 

 

2.8 FORMATIVNO SPREMLJANJE PRI PREDMETU ŠPORT 

Športna vzgoja je v učnem načrtu (Kovač idr., 2011, str. 49) opredeljena kot »nenehen proces 

bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje 

osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno vadbo prispevamo k 

skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih 

učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga 

vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi 

vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, 

vitalnost in življenjski optimizem.« V nadaljevanju so zapisana izhodišča, ki naj jim učitelj 

sledi. Eno izmed njih mu naroča, naj »pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec uspešen 

in motiviran« (Kovač idr., 2011, str. 4). To ni enostavno, saj učenci prihajajo v šolo z različnimi 

sposobnostmi in predznanjem, na različnih razvojnih stopnjah ter iz različnih življenjskih 

okolij. Notranje motivirani bodo le, če bo proces poučevanja prilagojen vsakemu posamezniku, 

ki bo tako lahko uspešen v okviru svojih trenutnih zmožnosti. Formativno spremljanje to 

omogoča, saj učitelj lahko nenehno reflektira in prilagaja pouk, učenci pa si lahko zastavijo 

osebne cilje, izberejo pot, po kateri bodo prišli do njih in način, s katerim bodo pokazali, kaj 

znajo, hkrati pa imajo zagotovljeno neprestano podporo, pomoč in usmeritev učitelja v obliki 

povratne informacije (Chng in Lund, 2018; Glasser, 2001; Peršolja, 2019). 

Raziskav in literature o športu in formativnem spremljanju ni veliko, kljub temu pa imata temi 

več skupnega, kot je videti na prvi pogled. Športnim pedagogom in trenerjem je skupno to, da 

razvijajo procesne cilje. Določeno spretnost oziroma veščino, ki je sicer zelo kompleksna, znajo 

razdeliti na več enostavnih korakov, ki jih učenci usvajajo individualno, na koncu pa povežejo 
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v celoto. S tem je tesno povezano podajanje kvalitetne povratne informacije, ki ne sme biti 

sodba, temveč konkreten nasvet za izboljšanje. Da žoge ni vrgel dovolj daleč, učenec lahko 

ugotovi sam, ko opazuje učinke svojih prizadevanj. Nasvet, da bo met daljši, če bo v smer 

metanja obrnil bok, ki je nasproten od roke, s katero meče, pa lahko dobi le od nekoga, ki pozna 

in razume korake pravilne izvedbe – od učitelja oziroma trenerja (Chng in Lund, 2018; Holcar 

Brunauer idr., 2019; Wiliam, 2018; Zajc, 2010). 

Druga pomembna povezava med športom in formativnim spremljanjem je razvijanje 

posameznikovih sposobnosti. Wiliam (2018) opozarja, da nekatere šole učencem predajajo 

znanje in jih na podlagi testov razvrščajo na tiste, ki zmorejo ter na tiste, ki ne – in tem zadnjim 

nihče ne pomaga, da bi jim uspelo. Njihovo nasprotje je trener, ki na začetku sezone dobi ekipo 

igralcev, s katerimi mora biti čim bolj uspešen. V njej ima boljše in slabše igralce. Zamenjave 

med letom niso možne, šibkejših igralcev pa ne more odsloviti, ker bi jih v ekipi ostalo premalo. 

Njegova osrednja naloga je, da jim nudi okolje, v katerem bodo lahko razvijali svoje 

sposobnosti in postajali vedno boljši. Učitelj skozi proces formativnega spremljanja prav tako 

ne izloča posameznikov, ki nečesa še ne zmorejo ali ne znajo, temveč jih spodbuja in ustvarja 

pogoje, v katerih bodo lahko čim bolj uspešni, kar je tudi eden izmed ciljev športne vzgoje 

(Glasser, 2001; Kovač idr., 2011; Wiliam, 2018).  

Wiliam (2018) s športom poveže tudi skupinsko delo. Eden izmed pogojev, ki morajo biti 

izpolnjeni, če želimo, da je skupinsko delo kvalitetno in učinkovito, je, da mora posameznikov 

neuspeh škoditi uspehu skupine. Pri tem izhaja iz ekipnih športov, kjer napaka enega člana 

negativno vpliva na uspeh celotne ekipe. 

Tako formativno spremljanje kot tudi predmet šport stremita k učenju na dolgi rok – učenju za 

življenje. Raziskovanje, prepletanje in povezovanje vsebin omogočajo učencem oblikovanje 

znanja na višjih kognitivnih ravneh in celosten vpogled v učno snov, zato je v učnem načrtu za 

predmet šport poudarjeno medpredmetno povezovanje. Z njim lahko uresničimo tudi cilje, »ki 

nimajo svojega predmeta v predmetniku, imajo pa pomembno vlogo pri celostnem oblikovanju 

posameznika« (Kovač idr., 2011, str. 49). Medpredmetne povezave se najpogosteje izvajajo ob 

dnevih dejavnosti ali v šolah v naravi, učitelji razredne stopnje, ki sami poučujejo vse predmete, 

pa se jih lahko poslužujejo vsakodnevno. Učenci pri tem pridobivajo različne spretnosti 

(komunikacija, učne strategije, strategije reševanja problemov, uporaba postopkov …), ki niso 

vezane le na posamezen predmet. S tem že delno uresničujejo cilje, ki so del strategije 

vseživljenjskega učenja - vodilnega načela sodobnega izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki 

ustvarja pogoje, v katerih imajo vsi ljudje zagotovljeno priložnost za celosten razvoj svojih 

zmožnosti. Učenci z učenjem povečujejo zaupanje vase, so ustvarjalni, pridobivajo spretnosti, 

ki so ključ za boljšo kakovost življenja, prevzemajo odgovornost za svoje učenje in do njega 

razvijajo pozitiven odnos. Učijo se uporabljati znanje in ga prenašati v druge situacije ter 

pridobivajo strategije reševanja problemov (Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2013; 

Kovač idr., 2011; Marentič Požarnik, 2012; Zajc, 2009). 
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2.8.1 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU ŠPORT 

Bistvo formativnega spremljanja je spremljanje učenčevega napredka v vseh fazah procesa 

učenja, od začetne diagnostike do preverjanja in ocenjevanja. Izkušnje raziskovalcev kažejo, da 

zadnji fazi pri učiteljih nista najbolj priljubljeni, saj v zvezi s tem navajajo kar nekaj izzivov, s 

katerimi se soočajo pri svojem delu. Ugotovljeno je bilo tudi, da učitelji pogosto uporabljajo 

metode preverjanja in ocenjevanja, ki ne spodbujajo učenja. Ocenjevanje je pogosto 

pomembnejše od posameznikovega razvoja, pri šibkejših učencih pa imata preverjanje in 

ocenjevanje negativen priokus, ker konstantno doživljajo neuspeh (Black in Wiliam, 1998). 

Preverjanje in ocenjevanje sta pri športu pogosto usmerjena le v rezultat, posamezne prvine pa 

se preverja izolirano, izven njihovega konteksta, kar ni v skladu z načeli formativnega 

spremljanja. Športni pedagogi se tedensko srečujejo z več sto učenci, zato je težko pričakovati, 

da bodo seznanjeni z napredkom vsakega posameznika. V Sloveniji vsaj v prvi triadi šport 

večinoma poučujejo razredniki, kar je z vidika poznavanja učencev velika prednost. Med večje 

težave spadata še pomanjkanje kvalitetnega načrtovanja ter mišljenje, da šport ni enakovreden 

ostalim predmetom, zato je preverjanje pri športu pogosto izpuščeno. S strani učiteljev, 

sodelujočih v eni izmed raziskav, je bila izražena skrb, da bi resno ocenjevanje pri učencih 

vzbudilo odpor do predmeta, na Švedskem pa so celo ugotovili, da je ocenjevanje pri športni 

vzgoji močno vprašljivo zaradi pomanjkanja transparentnosti, zanesljivosti in veljavnosti 

(Chng in Lund, 2018; Chróinín in Cosgrave, 2013; Dinan Thompson in Penney, 2015; Lorente-

Catalán in Kirk, 2015; Penney, 2009, v Tolgfors, 2018a). 

V poročilo o športni vzgoji in športu v evropskih državah lahko zasledimo, da v približno 

polovici držav pri pouku športne vzgoje uporabljajo formativni in sumativni način preverjanja 

in ocenjevanja. Formativno preverjanje je pogosteje na primarni ravni, sumativno pa na 

sekundarni. V več državah v prvih razredih preverjajo zgolj formativno, pozneje pa 

kombinirano. Nekatere države imajo oblikovane posebne lestvice, ki jim omogočajo pravilno 

vrednotenje dosežkov ter možnost primerjave na nacionalni ravni. V večini držav učenci na 

koncu šolskega leta prejmejo spričevalo, v katerem so zabeleženi njihovi dosežki pri predmetu 

šport (Evropska komisija/EACEA/Eurydice, 2013). V svetu, kjer ocene pogojujejo 

posameznikovo prihodnost, kjer šole in države primerjajo dosežke svojih učencev na 

standardiziranih testih, se učitelji dnevno soočajo z dilemo – poučevati za razvoj učencev ali 

poučevati za doseganje dobrih rezultatov. Formativno spremljanje se osredotoča na razvoj 

posameznika in skupine, ki dokazano prinaša tudi boljše rezultate, vendar ne pri vseh učencih 

v enakem času (Tolgfors in Öhman, 2015; Wiliam, 1998). To je poudarjeno tudi v učnem načrtu 

za športno vzgojo (Kovač idr., 2011, str. 51), kjer v poglavju o preverjanju in ocenjevanju lahko 

zasledimo tudi naslednjo poved: »Učitelj vse leto in v vseh fazah učnega procesa načrtno 

spremlja učenčev telesni, gibalni ter funkcionalni razvoj, stopnjo usvojenosti različnih športnih 

znanj, osebne športne dosežke pri športni vzgoji, na razrednih, šolskih in drugih tekmovanjih, 

odsotnost, opravičevanje zaradi zdravstvenih problemov in vključevanje v zunajšolske športne 

dejavnosti.« V nadaljevanju so zapisana podrobnejša izhodišča, ki učitelju nalagajo, da 

učencem postavi individualne cilje in poišče vsebine, v katerih bodo uspešni ter mu omogočajo, 
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da glede na značilnosti posameznega učenca preverja in ocenjuje različne vsebine. Učitelj pri 

športni vzgoji tako lahko postavi razvoj posameznika pred učenje za ocene, kar je v 

formativnem spremljanju izredno pomembno. Ocene so kljub temu še vedno velik in 

pomemben del učnega procesa. Če izhodišča preberemo do konca, zasledimo, da so standardi 

znanja osnova za ocenjevanje, da naj učitelj ocenjuje takrat, ko snov obvlada večina učencev in 

da mora pri tem upoštevati veljavno zakonodajo. Učitelj je torej avtonomen zgolj znotraj 

postavljenih okvirov. Dober primer ostajanja znotraj predpisov in zakonov ter hkrati 

upoštevanja načel formativnega spremljanja zasledimo v članku profesorice športne vzgoje V. 

Pogelšek Lavrenčič (2018), ki je formativno spremljanje v svoj pouk uvajala z uporabo 

tehnologije. Učenci so se med seboj snemali s šolskimi tablicami, kar jim je omogočilo, da so 

pridobili takojšnjo povratno informacijo. Zelo hitro so usvojili kriterije za pravilno izvedbo, 

zato so ob gledanju svojih posnetkov lahko že sami prepoznali napake in na podlagi tega izbrali 

svoj naslednji korak v procesu učenja. Pri zaključnem preverjanju znanja je učiteljica razdelila 

učence v skupine po tri. Vsak je bil enkrat v vlogi snemalca, drugič ocenjevalca in tretjič 

izvajalca. Učenec je določen element lahko izvajal toliko časa, dokler ni bil zadovoljen z 

izvedbo. Posnetek svoje najboljše izvedbe je prinesel učiteljici, nato pa sta skupaj na podlagi 

kriterijev oblikovala oceno. Na podoben način je bilo izvedeno tudi ocenjevanje, le da so učenci 

ocenjevalci takrat svojo povratno informacijo in oceno podali pisno. Na koncu ure je učiteljica 

zbrala posnetke in ocenjevalne lističe ter jih pozneje pregledala in izvedbe ocenila tudi sama. 

Ker je imela možnost primerjati svojo oceno s tisto, ki jo je določil učenec ocenjevalec, je lahko 

ocenila tudi posameznikovo poznavanje kriterijev in zmožnost objektivnega ocenjevanja 

sošolcev (Hattie, 2009; Pogelšek Lavrič, 2018; Kovač idr., 2011). 

Za uspešno delovanje formativnega preverjanja in ocenjevanja pri športni vzgoji naj bi učitelj 

upošteval štiri pogoje: (1) glavni poudarek na spremljanju za učenje, (2) iz učnih vsebin in 

kontekstov  izhajajoče verodostojno ocenjevanje ter povezava z vseživljenjskim učenjem, (3)  

zagotavljanje veljavnosti in (4) družbeno pravični pristopi k preverjanju in ocenjevanju (Hay in 

Penney, 2009, v Lorente-Catalán in Kirk, 2015). 

 

2.8.2 RAZLIČICE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA PRI PREDMETU ŠPORT 

Model formativnega spremljanja po Wiliamu (1998) temelji na petih strategijah, ki so jasne in 

zavezujoče, a hkrati precej ohlapne. V praksi to pomeni, da jih učitelj mora realizirati, izbira 

poti oziroma način izvedbe pa sta v domeni vsakega posameznika. Fleksibilnost modela 

omogoča zelo različne interpretacije in izvedbe. 

Tolgfors (2018a) omenja 5 različic formativnega spremljanja pri športni vzgoji, poimenovanih 

po njihovi najmočnejši značilnosti oziroma funkciji. Pri formativnem spremljanju kot 

opolnomočenju učitelj prevzame vlogo trenerja, učenec pa postane samoregulativen in 

ustvarjalen subjekt. Vsebina oziroma učna snov je povsem individualizirana; učenec jo izbere 

sam in s tem prevzame tudi odgovornost za svoje učenje. Problemsko zastavljene naloge 

omogočajo izbiro različnih poti do cilja, povečana avtonomija pa deluje v prid učenju za 
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življenje. Težava, ki se pojavi, je, da nekateri učenci ne želijo sprejeti odgovornosti za svoje 

učenje. Glavna značilnost druge različice je fizična aktivacija. V njej je učitelj organizator iger, 

učenec pa aktivni udeleženec. Učna snov ni v ospredju, pomembni sta predvsem zabava in 

razvedrilo. Učiteljeva povratna informacija temelji na učenčevem trudu in aktivnem 

sodelovanju; tako ima vsak možnost pridobiti najboljšo oceno, ne glede na dejanske dosežke in 

razvoj. Glavna težava te različice so učiteljeva nizka pričakovanja, neučinkovita povratna 

informacija ter odsotnost ciljev in kriterijev za uspeh. V formativnem spremljanju, ki deluje kot 

konstruktivna in ustvarjalna razporeditev oziroma poravnava, je učitelj prinašalec, učenec pa 

odjemalec. Učna snov je kvalitetna, izvira direktno iz učnega načrta, učni proces pa je usmerjen 

v en sam cilj – premostiti razdaljo med trenutnim in pričakovanim znanjem oziroma dosežki. 

Učenec je aktivno vključen v vrstniško in samo-preverjanje in ocenjevanje, zato se vedno 

zaveda, kje je, kam gre in kako bo tja prišel. Učitelj načrtuje aktivnosti na podlagi pridobljene 

povratne informacije. Tudi četrta različica, ki smo jo prevedli v proizvodnjo ocen/rezultatov, je 

usmerjena v doseganje ciljev iz učnega načrta. Učitelj je vodja in skrbnik, učenec pa lovec na 

ocene. Učna snov je standardizirana, tudi načini učenja, preverjanja in ocenjevanja so za vse 

enaki. Ocene so pomembnejše od znanja. Nivo ustvarjalnosti je nizek, saj se od vseh pričakuje 

enako – le tako lahko dosežke primerjamo med seboj. Iz istega razloga so pisni dokazi o znanju 

vredni več kot ustni razmisleki ali fizične zmožnosti. Znanje v tej verziji ni vrednota, učenci, ki 

jih ocene ne motivirajo, pa niso vključeni v proces učenja. Formativno spremljanje kot 

pogajanje dodeljuje učitelju vlogo moderatorja, učencu pa vlogo pogajalca. Možni so dogovori 

glede učne vsebine, fleksibilne so tudi aktivnosti ter načini preverjanja in ocenjevanja. Učitelj 

je usmerjen v skupino, vse faze procesa učenja prilagodi ravnanju učencev. Razvija odnose in 

deluje demokratično, spodbuja jih, da se postanejo en drugemu učitelji. Možno težavo 

predstavljajo učenci, ki se ne želijo ali ne zmorejo prilagoditi normam in pravilom, ki veljajo v 

skupini (Tolgfors, 2018a). 

 

Vse opisane različice se pojavljajo pri pouku športne vzgoje. Upravičeno bi lahko podvomili v 

dve – pri fizični aktivaciji so povsem zanemarjeni učni nameni, proizvodnja ocen pa je v 

nasprotju z večjim delom strategij formativnega spremljanja. Raziskava je pokazala, da 

formativno spremljanje lahko spodbuja vse zgoraj opisane načine učenja, od pedagoškega 

pristopa posameznika pa je odvisno, kateri način se pri pouku izrazi. Med seboj se ne 

izključujejo, vendar je bilo ugotovljeno, da pogosto eden izmed načinov nadvlada ostale, kar 

lahko privede do odstopanja od nekaterih strategij formativnega spremljanja. Naloga učitelja 

športne vzgoje je, da najde ustrezno ravnovesje med omenjenimi različicami in da se zaveda, 

da je v vsaki situaciji možnih več rešitev. Pred seboj mora imeti jasno sliko, v kaj želi razviti, 

usmeriti svoje učence in na podlagi tega izbrati svoj pristop (Tolgfors, 2018a). 
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2.8.3 RAZISKAVE S PODROČJA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN 

PREDMETA ŠPORT 

Raziskav s področja formativnega spremljanja v športni vzgoji ni veliko, poleg tega so v večini 

usmerjene v srednješolsko ali višje izobraževanje. Tolgfors (2018a) je preko opazovanja in 

intervjujev s srednješolskimi učitelji in učenci identificiral pet v prejšnjem poglavju opisanih 

različic formativnega spremljanja. M. Dinan Thompson in D. Penney (2015) sta raziskovali 

usposobljenost učiteljev osnovnošolskih učiteljev športne vzgoje za preverjanje in ocenjevanje 

znanja, Tolgfors in M. Öhman (2015) pa sta ugotavljala, kako način vpeljave formativnega 

spremljanja pri predmetu šport v srednjih šolah vpliva na ravnanja dijakov. E. Lorente-Catalán 

in Kirka (2015) je zanimalo, v kolikšni meri bodoči učitelji športne vzgoje razumejo koncept 

formativnega spremljanja in kako uspešno ga uporabljajo v praksi. Broek, Boen, Claessens, 

Feys in Ceux (2011) so raziskovali vpliv treh različnih pristopov k poučevanju na izboljšanje 

taktičnega znanja odbojke pri študentih na fakulteti. Pristopi so bili: 1) v učitelja usmerjen pouk, 

2) v učenca usmerjen pouk brez vprašanj ter 3) v učenca usmerjen pouk z vprašanji, 

poimenovan tudi formativno spremljanje. Najboljše taktično znanje so pokazali študentje iz 

tretje skupine, ki so tekom pouka aktivno sodelovali in diskutirali o učni snovi. Raziskave, ki 

so se osredotočale na vpliv vrstniškega vrednotenja pri predmetu šport so pokazale, da le-to 

povečuje raven zaupanja med sošolci, izboljšuje motivacijo in povečuje učinek učenja (Butler 

in Hodge, 2001). To sta potrdila tudi M. Johnson in Ward (2001), ki sta tovrstno raziskavo 

izvedla s tretješolci na javni šoli. Opozorila sta, da je vrstniško vrednotenje uspešno le, kadar 

učenci poznajo zakonitosti podajanja povratnih informacij in kadar se pri vrednotenju 

osredotočajo na največ dva vidika aktivnosti. 

D. N. Chróinín,  in C. Cosgrave (2013) sta raziskovali, kakšen vpliv ima vključevanje 

formativnega spremljanja v pouk športne vzgoje na razredni stopnji na učiteljev pogled na 

preverjanje in ocenjevanje ter na učenje in poučevanje pri športni vzgoji. Zaznali sta veliko 

pozitivnih učinkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. Učitelji so kot velik izziv 

izpostavili pomanjkanje podpore in informacij o načrtovanju in izvajanju formativnega 

spremljanja. Preverjanje in ocenjevanje učencev je sicer dobro ukoreninjeno v pedagoško 

prakso, vendar je v večini površinsko, raziskave pa so pokazale, da obstaja velik razkorak med 

teorijo in prakso. Argumenti, ki podpirajo in spodbujajo uporabo formativnega spremljanja, so 

v teoriji izjemno močni, vendar to ne pomeni, da se avtomatsko prenesejo tudi v prakso. 

Nekateri učitelji so videli rešitev v knjigi, v kateri bi bile zbrane strategije in konkretni že 

diferencirani primeri iz prakse za posamezne razrede, vendar pa dejavnosti, ki temeljijo na 

posnemanju modela nekoga drugega, niso ustrezne, saj se od učiteljev športne vzgoje pričakuje, 

da se prilagajajo potrebam in okoliščinam svojih učencev. Omenjeno težavo bi lahko rešili z  

izdajo podrobnega okvirja za poučevanje in napredek pri športni vzgoji, ki bi vseboval ključne 

pokazatelje dosežkov na različnih področjih otrokovega razvoja (Casey idr., 2018, v Tolgfors, 

2018b; Chróinín in Cosgrave, 2013; Dinan Thompson in Penney, 2015; Lorente-Catalán in 

Kirk, 2015; Piotrowski, 2000, v Chróinín in Cosgrave, 2013).  
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Uporaba formativnega spremljanja pri športni vzgoji prinaša veliko pozitivnih učinkov za 

učitelje in učence. Učitelji, ki so v okviru raziskav vpeljevali formativno spremljanje v 

poučevanje športne vzgoje, so pogosto izpostavili povečan čas načrtovanja in priprave na pouk, 

hkrati pa so ugotovili, da so njihove ure postale lažje obvladljive in bolje organizirane.  Pri delu 

so začeli uporabljati raznolike metode, prepoznali vrednost različnih strategij in spoznali, da so 

izboljšali svoje znanje o vsebinah predmeta. Pozitivno je tudi spoznanje, da je redno 

spremljanje pouka vodilo v resnejše dojemanje predmeta s strani učencev in učiteljev. Učenci 

so, kot smo opisali že pri splošnih pozitivnih učinkih formativnega spremljanja, pridobili 

vpogled v svoje znanje in namene učenja, učitelji pa povratno informacijo, s katero so lažje 

načrtovali prihodnje ure. Oboji so opazili izboljšanje medosebnih odnosov in pomen kvalitetne 

povratne informacije. Učitelji pa so formativno spremljanje prepoznali kot ključ za izboljšanje 

učenja (Chng in Lund, 2018; Chróinín in Cosgrave, 2013; Leirhaug in MacPhail, 2015, v 

Tolgfors, 2018b).  

Slovenske literature, ki bi povezovala formativno spremljanje s športom, ni veliko, raziskav s 

tega področja pa nismo zasledili. M. Kovač, Jurak in Starc (2016) so formativno spremljanje 

opisali kot eno izmed oblik alternativnega ocenjevanja znanja pri športni vzgoji. Na spletu lahko 

najdemo posnetek A. Panjtar (2016), ki prikaže celoten potek formativnega spremljanja pouka 

pri atletiki v osnovni šoli. V okviru ZRSŠ deluje razvojna skupina športnih pedagogov, ki v 

praksi preizkušajo formativno spremljanje pri športu na predmetni stopnji. V sodelovanju z 

njimi nastaja priročnik, ki naj bi izšel prihodnje leto (Š. Bergoč, osebna komunikacija, maj 

2020). Konkreten primer uporabe formativnega spremljanja pri pouku športa v 2. razredu 

osnovne šole, s katerim si učitelj lahko pomaga pri načrtovanju, je opisan v priročniku L. Novak 

idr. (2018). Tematika je v Sloveniji kljub porastu uporabnikov in zagovornikov formativnega 

spremljanja še neraziskana, zato smo se odločili, da jo predstavimo v tem magistrskem delu. 

 

3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Formativno spremljanje se v Sloveniji počasi, a zanesljivo širi preko inovacijskih projektov 

ZRSŠ ter predavanj in seminarjev učiteljev, ki se ga dlje časa poslužujejo tudi v praksi. 

Raziskave, ki bi povezala predmet šport in formativno spremljanje, pri nas nismo zasledili. 

Tiste, ki so bile izvedene v tujini, so se osredotočale na njegove učinke in mnenja sodelujočih 

o spremembah, ki so jih zaznali pri učenju in poučevanju. Tudi tuje strokovne literature, ki bi 

povezovala šport na razredni stopnji5 s formativnim spremljanjem, ni veliko. D. N. Chróinín in 

C. Cosgrave (2013), avtorici ene izmed že omenjenih raziskav, sta izpostavili, da informacij o 

tem, kako pogosto učitelji pri športu zares uporabljajo formativno spremljanje, ni. 

 
5 Osnovnošolsko izobraževanje se uradno deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Naša raziskava je bila 

izvedena na učiteljih razrednega pouka, ki poučujejo v prvih dveh obdobjih z izjemo šestega razreda, v katerem 

imajo učenci za vsak predmet svojega učitelja. Za uporabo izraza 'razredna stopnja' smo se odločili, ker je edini, 

ki natančno zajame točno teh pet razredov, ki predstavljajo predmet naše raziskave. 
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Na podlagi tega smo se odločili, da raziščemo, kakšno je stanje v Sloveniji. Zanimalo nas je, 

kako pogosto učitelji na razredni stopnji uporabljajo formativno spremljanje pri športu v 

primerjavi z ostalimi predmeti, kako na to vplivajo leta učiteljevih izkušenj s FS, starost 

učencev in učiteljeva samoocena kompetenc za poučevanje posameznega predmeta ter kaj bi 

učitelje spodbudilo k pogostejšemu vpeljevanju formativnega spremljanja v šport. 

 

3. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali na razredni stopnji obstajajo razlike med pogostostjo uporabe formativnega 

spremljanja pri športu v primerjavi z ostalimi predmeti? Kako so te razlike povezane z 

učiteljevo samooceno kompetenc za poučevanje posameznega predmeta? 

 

2. Kakšen vpliv imata starost učencev in leta učiteljevih izkušenj s formativnim 

spremljanjem na pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport? 

 

3. Katere spremembe bi učiteljem omogočile pogostejšo uporabo formativnega 

spremljanja pri športu? 

 

4. METODE DELA 

Izvedli smo kvantitativno raziskavo, pri kateri smo uporabili deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo. 

 

4.1 VZOREC 

Vzorec je bil namenski. V raziskavi je sodelovalo 99 učiteljev in učiteljic razrednega pouka, ki 

svoje učence formativno spremljajo in v svojem oddelku vsaj enkrat tedensko poučujejo šport. 

Kot veljavne vprašalnike smo upoštevali vse, pri katerih je bilo odgovorjeno vsaj še osmo 

anketno vprašanje; takih je bilo 80.  

 

Slika 4. Vzorec glede na spol 

 

Večino vzorca predstavljajo ženske (97,5 %), v raziskavi sta sodelovala le dva moška (2,5 %). 
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Slika 5. Vzorec glede na starost 

 

Največji delež v vzorcu predstavljajo učitelji v starostni skupini 41 do 50 let (47,5 %), 

najmanjšega pa stari do 30 let (11,3 %). Starostni skupini 31 do 40 let (20,0 %) ter 51 let in več 

(21,3 %) sta v vzorcu zastopani v približno enakem deležu, skupaj pa predstavljata 41,3 % 

vzorca. Najnižja starost v vzorcu je 26 let, najvišja pa 61 let.  

 

Slika 6. Vzorec glede na razred, v katerem so učitelji poučevali v šol. letu 2019/20 

 

Največji delež v vzorcu predstavljajo učitelji, ki so v šolskem letu 2019/2020 poučevali 2. 

razred (26,3 %), sledijo tisti, ki so poučevali 5. razred (21,3 %) in tisti, ki so poučevali 3. razred 

(20,00 %). Najmanjši delež v vzorcu predstavljajo tisti, ki so poučevali kombinacijo več 

razredov. To so bili trije izpraševanci (3,8 %), navedli pa so dve kombinaciji: 1. in 2. razred 

(n=2) ter 3., 4., 5. razred in tuji jezik (n=1). 

 

4.2 PRIPOMOČKI ZA ZBIRANJE PODATKOV 

Podatke smo zbrali z vprašalnikom, ki smo ga oblikovali sami za potrebe raziskave. Sestavljen 

je iz dveh delov. V prvem so nas zanimale osnovne informacije o spolu, starosti, delovni dobi 

in številu let, v katerih učitelj deluje po načelih formativnega spremljanja. Uporabili smo 

dihotomna vprašanja ter vprašanja odprtega in zaprtega tipa. 
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V drugem delu smo uporabili dve ocenjevalni lestvici; s prvo smo ugotavljali pogostost uporabe 

formativnega spremljanja pri različnih predmetih, z drugo pa mnenja sodelujočih o razvitosti 

njihovih kompetenc za poučevanje posameznih predmetov. Drugi del smo zaključili z dvema 

odprtima vprašanjema, s pomočjo katerih smo poiskali dejavnike, ki po mnenju učiteljev 

zavirajo ali spodbujajo pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport. 

Merske karakteristike smo preverili in zagotovili tako, da smo vprašalnik sestavili na podlagi 

teoretičnih spoznanj že izvedenih raziskav. Podali smo jasna in natančna navodila za reševanje. 

Vprašanja so bila pretežno zaprtega tipa, na sodelujočega pa nismo imeli nobenega vpliva. 

Vprašalnik so najprej testno rešile tri učiteljice, ki so ustrezale opisu vzorca, na podlagi njihovih 

mnenj pa smo ga nekoliko dopolnili. 

 

4.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali v maju 2020. Vprašalnik smo oblikovali v eni izmed spletnih aplikacij, 

povezavo pa s prošnjo za posredovanje učiteljem poslali ravnateljem osnovnih šol, ki imajo na 

svoji spletni strani zapisano, da v proces pouka vključujejo formativno spremljanje. Povezavo 

smo objavili tudi v skupini učiteljev razrednega pouka na enem izmed spletnih družabnih 

omrežij ter k delitvi povabili ustanoviteljico spletne strani Formativno.si.  

 

4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so bili obdelani s programom SPSS. Najprej smo izračunali osnovno statistiko: 

frekvence, deleže in srednje vrednosti. Nato smo s koeficientoma asimetrije in sploščenosti 

preverili normalnost porazdelitve. Pri preverjanju posameznih raziskovalnih vprašanj smo 

uporabili T-test za pare, Pearsonov korelacijski koeficient in ANOVO (enosmerno analizo 

variance). Tretje raziskovalno vprašanje smo analizirali opisno. 

5. REZULTATI IN RAZPRAVA 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate izvedene raziskave. Najprej bomo prikazali osnovno 

statistiko, nato pa se bomo v ločenih podpoglavjih posvetili rezultatom in interpretaciji 

raziskovalnih vprašanj. 
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5.1 OSNOVNA STATISTIKA 

Slika 7. Koliko let pri pouku uporabljate formativno spremljanje? 

 

Največji delež, tj. četrtina respondentov, formativno spremljanje pri pouku uporablja 6 let ali 

več (25,0 %), sledi delež tistih, ki le-to uporabljajo 2 leti (23,8 %). Najmanj, 1 leto ali manj, 

formativno spremljanje pri pouku uporablja 13,8 % vprašanih.  

 

Slika 8. Ali šport v vašem oddelku poučuje (tudi) športni pedagog? 

 

Večina respondentov (76,3 %) navaja, da športa v njihovem oddelku športni pedagog ne 

poučuje.  

 

Slika 9. Koliko ur na teden poučujete ŠPO samo vi? 

 

Več kot polovica respondentov (63,2 %) navaja, da sami poučujejo šport 2 uri na teden, dobra 

četrtina (26,3 %) šport poučuje sama 3 ure tedensko. Da športa nikoli ne poučujejo sami, je 

odgovorilo 10,5 % vprašanih. 
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Slika 10. Koliko ur na teden poučuje ŠPO samo športni pedagog? 

 

Več kot polovica respondentov (68,4 %) navaja, da športni pedagog v njihovem oddelku nikoli 

ne poučuje samostojno. Pri 21,1 % vprašanih je prisoten 1 uro tedensko, pri 10,5 % pa 3 ure 

tedensko. 

 

Slika 11. Koliko ur na teden poučujeta oba hkrati? 

 

Približno tretjina respondentov (36,8 %) navaja, da športni pedagog in razrednik športa nikoli 

ne poučujeta hkrati, več kot polovica (57,9 %) pa, da skupaj poučujeta 1 uro na teden. Pri 5,3 

% anketirancev skupaj poučujeta 3 ure. 

 

Tabela 3. Kako pogosto pri posameznem predmetu uporabljate formativno spremljanje? 

  N Min Max M SD 

Slovenščina 77 2 5 4,00 ,778 

Matematika 76 2 5 3,88 ,799 

Tuji jezik 12 1 5 3,58 1,311 

Likovna umetnost 75 1 5 3,88 1,013 

Glasbena umetnost 67 1 5 3,48 1,092 

Šport 77 1 5 3,69 1,029 

Spoznavanje okolja (1. - 3. razred) 52 1 5 3,71 ,848 

Družba (4. - 5. razred) 29 3 5 4,07 ,753 

Naravoslovje in tehnika (4. - 5. razred) 28 3 5 4,11 ,737 

Gospodinjstvo (5. razred) 11 1 5 3,00 1,265 

Opomba: N = število učiteljev, ki poučujejo posamezen predmet, Min = najnižja vrednost, Max = najvišja vrednost, M = 

aritmetična sredina, SD = standardni odklon 
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Formativno spremljanje učitelji v povprečju pri vseh predmetih uporabljajo pogosto z izjemo 

gospodinjstva, kjer ga v povprečju uporabljajo občasno (M=3,00). Formativno spremljanje 

najpogosteje uporabljajo pri naravoslovju in tehniki (M=4,11), družbi (M=4,07) in slovenščini 

(M=4,00).  

 

Tabela 4. Kako bi ocenili razvitost vaših kompetenc za poučevanje posameznega predmeta? 

  N Min Max M SD 

Slovenščina 78 2 5 4,41 ,763 

Matematika 77 2 5 4,42 ,732 

Tuji jezik 16 1 5 3,69 1,250 

Likovna umetnost 77 2 5 4,13 ,894 

Glasbena umetnost 70 2 5 3,84 1,002 

Šport 76 2 5 4,20 ,749 

Spoznavanje okolja (1. - 3. razred) 54 2 5 4,30 ,838 

Družba (4. - 5. razred) 31 2 5 4,19 ,792 

Naravoslovje in tehnika (4. - 5. razred) 30 2 5 4,10 ,845 

Gospodinjstvo (5. razred) 12 2 5 3,67 1,073 

Opomba: N = število učiteljev, ki poučujejo posamezen predmet, Min = najnižja vrednost, Max = najvišja vrednost, M = 

aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Ne glede na predmet v povprečju vsi respondenti svoje kompetence ocenjujejo kot dobro 

razvite. Kot najbolj razvite so v povprečju ocenili svoje kompetence za poučevanje slovenščine 

(M=4,41), matematike (M=4,42), spoznavanja okolja (M=4,30), športa (M=4,20) in družbe 

(M=4,19). 

 

Zadnji dve vprašanji, deveto in deseto, sta bili odprti. Učitelje smo pozvali, da zapišejo, kaj jih 

ovira in zadržuje pri tem, da formativnega spremljanja pri športu ne ugotavljajo pogosteje ter 

kaj bi jih spodbudilo k temu in kaj bi moralo biti drugače, da bi ga uporabljali pogosteje. Izpisi 

odgovorov se nahajajo v prilogah (podpoglavji 8.2 in 8.3). 

Na vprašanje, kaj jih ovira ali zadržuje, je največ (26) vprašanih zapisalo pomanjkanje časa; od 

tega jih je 5 navedlo samo pomanjkanje časa za pripravo na pouk, 3 samo pomanjkanje časa za 

izvedbo pri pouku, 17 pa oboje. 14 respondentov je napisalo, da zadržkov in ovir ni. 7 jih je 

omenilo pomanjkanje znanja o formativnem spremljanju, 6 pa, da je bistvo predmeta šport 

aktivnost in razvoj učencev. Po 5 ali manj vprašanih je zapisalo, da imajo preveliko število 

učencev v razredu, da nimajo na voljo ustrezne telovadnice ali pripomočkov, da se v formativno 

spremljanje šele uvajajo in ga uporabljajo le pri nekaterih predmetih, da čutijo pomanjkanje 

interesa, zagona, idej in izkušenj, da jih omejujeta učni načrt in/ali pravilniki, 2 vprašana pa sta 

navedla, da ju zadržujejo lastne omejitve. 
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Na vprašanje, kaj bi jih spodbudilo k pogostejši uporabi formativnega spremljanja, je 13 

respondentov zapisalo, da spodbud ne potrebujejo, ker ga že uporabljajo. 13 vprašanih bi 

spodbudili boljši pogoji za izvajanje šport;, od tega si jih 6 želi večjo ali primernejšo 

telovadnico, 5 več orodij in pripomočkov ter po 1 tablo za pisanje in IKT opremo. 11 učiteljev 

je omenilo, da bi jim prav prišlo več časa, 6 izmed njih si želi več ur športa tedensko, 3 si želijo 

blok ure, 2 pa manj drugih obveznosti. 11-krat je zapisano, da bi k pogostejši uporabi 

pripomogla udeležba na izobraževanjih s tega področja in več znanja. 7 vprašanih meni, da bi 

formativno spremljanje uporabljali pogosteje, če bi imeli v razredu manj učencev, drugih 7 pa, 

če bi imeli ob sebi dodatno osebo (športnega pedagoga ali 2. strokovnega delavca). 5 učiteljev 

si želi videti primere dobre prakse v živo, drugih 5 bi spodbudilo to, da bi imeli na voljo že 

pripravljena gradiva, ideje in obrazce za načrtovanje. Med ostalimi predlogi oziroma željami 

so navedena še priporočila in pozitivne izkušnje ter spodbude učiteljev, podpora in pomoč, 

sprememba pravilnika o ocenjevanju ter izkušnje. 

 

5.2 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Ali na razredni stopnji obstajajo razlike med pogostostjo uporabe formativnega 

spremljanja pri športu v primerjavi z ostalimi predmeti?  

 

Prvi del prvega raziskovalnega vprašanja smo preverjali z anketnim vprašanjem št. 7, pri 

katerem so učitelji z ocenami od 1 do 5 (1 = nikoli … 5 = vedno) odgovarjali na to, kako pogosto 

pri posameznem predmetu uporabljajo formativno spremljanje. Učiteljem, ki posameznega 

predmeta ne poučujejo, smo dali možnost, da izberejo odgovor X – predmeta ne poučujem, zato 

se numerusi med posameznimi predmeti razlikujejo.  

V okviru osnovnih rezultatov smo že predstavili aritmetične sredine za vsak predmet. Zanimala 

nas je razlika v pogostosti uporabe formativnega spremljanja pri športu v primerjavi z ostalimi 

predmeti, zato smo s t-testom za parne primerjave preverili, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med uporabo FS pri športu in pri vsakem posameznem predmetu. 
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Slika 12. Pogostost uporabe FS pri športu v primerjavi z ostalimi predmeti 

 

Lestvica odgovorov: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno/kot ustaljen način dela 

 

Iz grafa in pregleda povprečij (Tabela 3, Slika 12) lahko razberemo določene razlike v 

pogostosti uporabe formativnega spremljanja pri športu in pri drugih predmetih. Pri 

naravoslovju in tehniki (M=4,2), družbi (M=4,1), slovenščini (M=4,0), likovni umetnosti 

(M=3,9) in matematiki (M=3,9) učitelji v povprečju formativno spremljanje uporabljajo 

pogosteje kot pri športu. Pri glasbeni umetnosti (M=3,5), tujem jeziku (M=3,5) in gospodinjstvu 

(M=3,0) pa formativno spremljanje v povprečju uporabljajo redkeje kot pri športu. Če zbrane 

podatke uredimo v ranžirno vrsto glede na pogostost uporabe FS pri posameznem predmetu, 

ugotovimo, da se šport skupaj s spoznavanjem okolja (M=3,7) nahaja na 6. mestu. Formativno 

spremljanje se pogosteje uporablja pri petih predmetih, redkeje pa pri treh. Gospodinjstvo in 

tuji jezik pogosto poučujejo učitelji s predmetne stopnje, zato lahko sklepamo, da imajo 

razredni učitelji manj izkušenj s poučevanjem predmeta. Posledično pri teh dveh predmetih 

redkeje uporabljajo formativno spremljanje. Možno je, da je glasbena umetnost podobno kot 

šport zaznamovana s tem, da sodi med t. i. vzgojne predmete, ki se nekaterim ne zdijo 

enakovredni ostalim predmetom, zato je manj poudarka na kvaliteti učnega procesa. Likovna 

umetnost spada v isto kategorijo, vendar na lestvici zaseda 4. mesto. To lahko razložimo s tem, 

da so vsi likovni izdelki hkrati tudi dokazi o znanju, zato je proces formativnega spremljanja 

bolj preprost kot pri drugih predmetih. Na vrhu lestvice se nahajata naravoslovje in tehnika ter 

družba; predmeta, v katerih je aktivnost učenca samoumevna, saj temeljita na raziskovanju, 

odkrivanju in preizkušanju novih spoznanj. 

V nadaljevanju smo s t-testom za parne primerjave preverili, ali so katere izmed opaženih razlik 

tudi statistično pomembne. Izkazalo se je, da so razlike statistično pomembne pri treh 

predmetih; slovenščini, matematiki in likovni umetnosti. 
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Tabela 5. Razlike v uporabi FS pri ŠPO v primerjavi z drugimi predmeti 

  

  

Razlike parov t α (2-stransko) 

M SD  

Šport-Slovenščina -,320 ,661 -4,193 ,000 

Šport-Matematika -,203 ,702 -2,484 ,015 

Šport-Tuji jezik 0,000 1,183 0,000 1,000 

Šport-Likovna umetnost -,205 ,726 -2,419 ,018 

Šport-Glasbena umetnost ,185 ,788 1,888 ,064 

Šport-Spoznavanje okolja (1. - 3. razred) -,154 ,849 -1,307 ,197 

Šport-Družba (4. - 5. razred) -,148 ,770 -1,000 ,327 

Šport-Naravoslovje in tehnika (4. - 5. razred) -,192 ,801 -1,224 ,232 

Šport-Gospodinjstvo (5. razred) ,700 1,160 1,909 ,089 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, t = vrednost t-testa, α = statistična pomembnost 

Vrednost t-testa za parno primerjavo je statistično pomembna pri slovenščini (t=-4,193, 

α=0,000), matematiki (t=-2,484, α=0,015) in likovni umetnosti (t=-2,419, α=0,018). Pogostost 

uporabe formativnega spremljanja pri teh treh predmetih se v primerjavi s športom statistično 

pomembno razlikuje. S tveganjem 0,1 % za slovenščino, 1,5 % za matematiko in 1,8 % za 

likovno umetnost, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učitelji pri slovenščini (M=4,03), 

matematiki (M=3,91) in likovni umetnosti (M=3,92) formativno spremljanje uporabljali 

pogosteje kot pri športu. 

Ugotovili smo, da na razredni stopnji obstajajo razlike med pogostostjo uporabe formativnega 

spremljanja pri športu v primerjavi z ostalimi predmeti, natančneje s predmeti slovenščina, 

matematika in likovna umetnost. V naši raziskavi so sodelovali učitelji različnih razredov. 

Večina predmetov je del vseh predmetnikov, nekateri (NIT, DRU, GOS) pa se pojavljajo le v 

posameznih razredih, kar je vodilo v manjše število odgovorov pri teh predmetih. Razlike med 

športom ter družbo/naravoslovjem in tehniko so bile v vzorcu večje kot pri ostalih predmetih, 

kljub temu pa niso statistično pomembne. Najverjetnejši vzrok za to je prav premajhno število 

sodelujočih učiteljev iz 4. in 5. razredov. 

 

Kako so te razlike povezane z učiteljevo samooceno kompetenc za poučevanje 

posameznega predmeta? 

Drugi del prvega raziskovalnega vprašanja smo preverjali z anketnima vprašanjema številka 7 

(Kako pogosto pri posameznem predmetu uporabljajo FS) in 8 (Kako ocenjujejo razvitost 

lastnih kompetenc za poučevanje posameznega predmeta). Pri obeh so učitelji odgovarjali z 

ocenami od 1 do 5 (vprašanje št. 7: 1 = nikoli … 5 = vedno; vprašanje št. 8: 1 = niso razvite … 

5 = zelo dobro razvite). 

V okviru osnovnih rezultatov smo že predstavili rezultate aritmetičnih sredin za vsakega od 

predmetov. Zanimala nas je povezanost obeh vprašanj, zato smo s Pearsonovim korelacijskim 
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koeficientom preverili, ali obstaja statistično pomembna povezanost med uporabo formativnega 

spremljanja in samooceno kompetenc pri posameznem predmetu. Rezultat korelacijske analize 

je pokazal statistično pomembno povezanost pri treh predmetih, ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju. 

 

Tabela 6. Povezanost uporabe FS in samoocene kompetenc pri slovenščini 

    Pogostost uporabe FS pri SLO 

Razvitost kompetenc za 

poučevanje SLO 

Pogostost uporabe FS pri SLO r 1 ,243* 

α (2-stransko) 

 

,033 

N 77 77 

Razvitost kompetenc za poučevanje SLO  r ,243* 1 

α (2-stransko) ,033 

 

N 77 78 

*. Povezanost je značilna pri stopnji 0,05 (2-stransko). 

Opomba: α = statistična pomembnost, N = število učiteljev, ki poučujejo SLO, r = vrednost Pearsonovega korelacijskega 

koeficienta 

Uporaba formativnega spremljanja in samoocena kompetenc sta pri slovenščini statistično 

pomembno povezani (p=0,033). Povezanost je pozitivna in šibka (r=0,243). To pomeni, da višja 

samoocena kompetenc pomeni pogostejšo uporabo formativnega spremljanja, nižja pa 

redkejšo. 

 

Tabela 7. Povezanost uporabe FS in samoocene kompetenc pri glasbeni umetnosti 

    Pogostost uporabe FS pri GUM 

Razvitost kompetenc 

za poučevanje GUM 

Pogostost uporabe FS pri GUM r 1 ,316** 

α (2-stransko) 

 

,009 

N 67 67 

Razvitost kompetenc za poučevanje GUM  r ,316** 1 

α (2-stransko) ,009 

 

N 67 70 

*. Povezanost je značilna pri stopnji 0,01 (2-stransko). 

Opomba: α = statistična pomembnost, N = število učiteljev, ki poučujejo GUM, r = vrednost Pearsonovega korelacijskega 

koeficienta 

Uporaba formativnega spremljanja in samoocena kompetenc sta pri glasbeni umetnosti 

statistično pomembno povezani (p=0,009). Povezanost je pozitivna in šibka (r=0,316). To 
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pomeni, da višja samoocena kompetenc pomeni pogostejšo uporabo formativnega spremljanja, 

nižja pa redkejšo. 

 

Tabela 8. Povezanost uporabe FS in samoocene kompetenc pri družbi 

    

Pogostost uporabe FS pri 

DRU 

Razvitost kompetenc 

za poučevanje DRU 

Pogostost uporabe FS pri DRU r 1 ,393*  

α (2-stransko) 

 

,035  

N 29 29 

Razvitost kompetenc za poučevanje DRU r ,393* 1  

α (2-stransko) ,035 

 

  N 29 31 

*. Povezanost je značilna pri stopnji 0,05 (2-stransko).  

Opomba: α = statistična pomembnost, N = število učiteljev, ki poučujejo DRU, r = vrednost Pearsonovega korelacijskega 

koeficienta 

 

Uporaba formativnega spremljanja in samoocena kompetenc sta pri družbi statistično 

pomembno povezani (p=0,035). Povezanost je pozitivna in šibka (r=0,393). To pomeni, da višja 

samoocena kompetenc pomeni pogostejšo uporabo formativnega spremljanja, nižja pa 

redkejšo. 

Ugotovili smo, da učiteljevo mnenje o lastni usposobljenosti za poučevanje posameznega 

predmeta statistično pomembno vpliva na pogostost uporabe formativnega spremljanja pri 

predmetih slovenščina, glasba in družba. Povezanost je šibka in pozitivna, kar pomeni, da bi v 

osnovni množici učitelji, ki svoje kompetence ocenjujejo kot dobro razvite, formativno 

spremljanje uporabljali pogosteje kot tisti, ki svoje kompetence ocenjujejo kot slabše razvite. 

To spoznanje odpira vprašanje, zakaj pri nekaterih predmetih povezanost obstaja, pri drugih pa 

ne. Možni povezavi sta interes posameznika za določeno predmetno področje in subjektivna 

ocena zahtevnosti poučevanja posameznega predmeta.  

 

5.3 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Kakšen vpliv imata starost učencev in leta učiteljevih izkušenj s formativnim 

spremljanjem na pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport? 

 

Prvi del drugega raziskovalnega vprašanja (vpliv starosti učencev) smo preverjali z že opisanim 

vprašanjem 7 ter z anketnim vprašanjem 4, kjer nas je zanimal razred, v katerem so učitelji 

poučevali v šolskem letu 2019/20. Da bi ugotovili, ali starost učencev vpliva na pogostost 
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uporabe formativnega spremljanja pri športu, smo z enosmerno analizo variance (ANOVO) 

analizirali razlike aritmetičnih sredin med petimi skupinami, pri čemer je vsak razred (1., 2., 3., 

4. in 5.) predstavljal svojo skupino. Odgovore učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih 

smo uporabili v obeh skupinah, zato se seštevek numerusov skupin ne ujema z numerusom 

celotnega vzorca. 

 

Slika 13. Pogostost uporabe FS pri ŠPO glede na razred/starost učencev 

 

Lestvica odgovorov: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno/kot ustaljen način dela 

Iz pregleda povprečij v grafu na Sliki 13 razberemo, da formativno spremljanje pri športu 

povprečno najredkeje uporabljajo učitelji v 1. razredu (M=3,3), najpogosteje pa v 5. razredu 

(M=4,2). Opaziti je, da s starostjo učencev pogostost uporabe narašča. V nadaljevanju smo z 

enosmerno analizo variance (ANOVO) preverili, ali so te razlike statistično pomembne 

(α<0,05). 

 

Tabela 9. Vpliv starosti učencev na pogostost uporabe FS pri ŠPO 

  F α 

Šport 1,677 ,164 

Opomba: F = vrednost ANOVE, α = statistična pomembnost 

 

Vrednost enosmerne analize variance (ANOVE) ni pokazala statistično pomembnih razlik 

(F=1,677, α=0,164) med pogostostjo uporabe formativnega spremljanja pri športu glede na 

starost učencev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

ugotovimo, da s starostjo učencev pogostost uporabe formativnega spremljanja pri športu 

narašča. Če bi želeli raziskati vzroke za to, bi morali vprašalnik razširiti in poglobiti. Na razlike 

bi lahko vplivalo dejstvo, da je pri mlajših učencih več poudarka na igri in razvijanju splošnih 

gibalnih sposobnosti, starejši pa so formativnega spremljanja že vajeni, zato za organizacijo in 

potek pouka potrebujejo manj časa. Starejši učenci hitreje berejo in pišejo, vajeni so dela v 

skupinah, zato so pri delu lahko bolj samostojni. Mlajši učenci, sploh prvošolci, imajo v začetku 

pogosto težave z (ne)upoštevanjem navodil, zaradi česar se učitelji pogosteje poslužujejo 
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4,2
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skupinskih in frontalnih metod poučevanja, pri katerih imajo dober nadzor in lažje poskrbijo za 

varnost. 

 

Drugi del drugega raziskovalnega vprašanja (vpliv učiteljevih izkušenj s FS) smo preverjali z 

anketnima vprašanjema 7 in 5. Pri slednjem so anketiranci zapisali, koliko let pri pouku 

uporabljajo formativno spremljanje. V okviru preverjanje raziskovalnega vprašanja smo 

oblikovali tri kategorije, 0-4 let, 5-9 let in 10 let ali več. Vsaka kategorija predstavlja eno 

skupino. Da bi ugotovili, ali leta učiteljevih izkušenj s FS vplivajo na pogostost uporabe 

formativnega spremljanja pri športu, smo z enosmerno analizo variance (ANOVO) analizirali 

razlike med aritmetičnimi sredinami vseh treh skupin. 

 

Slika 14. Pogostost uporabe FS pri ŠPO glede na leta učiteljevih izkušenj s FS 

 

Lestvica odgovorov: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno/kot ustaljen način dela 

Pregled povprečij na Sliki 14 nam pokaže, da učitelji z najmanj izkušnjami formativno 

spremljanje pri športu uporabljajo najredkeje (M=3,3), učitelji z največ izkušnjami pa 

najpogosteje (M=4,5).  V nadaljevanju smo z enosmerno analizo variance (ANOVO) preverili, 

ali so te razlike statistično pomembne. 

 

Tabela 10. Vpliv učiteljevih izkušenj s FS na pogostost uporabe FS pri ŠPO 

  F α 

Šport 10,161 ,000 

Opomba: F = vrednost ANOVE, α = statistična pomembnost 

 

Vrednost enosmerne analize variance (ANOVE) je pokazala statistično pomembne razlike 

(F=10,161, α=0,000) med pogostostjo uporabe formativnega spremljanja pri športu glede na 

leta učiteljevih izkušenj s formativnim spremljanjem. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici učitelji z več izkušnjami formativno spremljanje pri športu 

uporabljali pogosteje kot njihovi manj izkušeni kolegi. V teoretičnem delu smo že zapisali, 

kako pomembno je, da učitelj dobro pozna tako zakonitosti formativnega spremljanja in 
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vsebino predmeta, ki ga poučuje. Ena izmed vprašanih je zapisala, da je formativno spremljanje 

zanjo edini način poučevanja. S tem je pokazala, da učitelj, ki formativno spremljanje 

ponotranji in vanj res verjame, ne premišljuje več o tem, ali bi ga uporabil. In to lahko pride le 

z izkušnjami. Začetnikom, ki morajo vsako fazo podrobno vnaprej načrtovati, pa to zagotovo 

vzame veliko več časa in energije, zato formativnega spremljanja ne morejo izvajati pri vsakem 

predmetu vsako uro. 

 

Ugotovili smo, da vpliva starosti učencev na osnovno množico ne moremo posplošiti, vpliv 

učiteljevih izkušenj pa lahko. Za vzorec lahko trdimo, da je pogostost uporabe formativnega 

spremljanja pri športu narašča skupaj s starostjo učencev oziroma razredom, v katerem učitelj 

poučuje. Enako velja za učiteljeve izkušnje; učitelji z več izkušnjami s formativnim 

spremljanjem ga pri pouku športa uporabljajo pogosteje. Za osnovno množico lahko povemo, 

da bi učitelji z več izkušnjami s formativnim spremljanjem le-to pri športu uporabljali pogosteje 

kot tisti z manj izkušnjami. 

 

5.4 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Katere spremembe bi učiteljem omogočile pogostejšo uporabo formativnega 

spremljanja pri športu? 

Tretje raziskovalno vprašanje smo preverjali z odprtima vprašanjema 9 in 10, v katerih smo 

učitelje povabili, da zapišejo, kaj jih ovira ali zadržuje, da formativnega spremljanja pri 

predmetu šport ne uporabljajo ter kaj bi jih spodbudilo oziroma kaj bi potrebovali, da bi ga 

uporabljali pogosteje. Na podlagi odgovorov, predstavljenih v poglavju 5.1, smo oblikovali pet 

konkretnih pobud za spremembe, ki bi lahko pripomogle k pogostejši uporabi formativnega 

spremljanja pri športu.  

5.4.1 Spremembe urnika 

Veliko število vprašanih je omenilo, da imajo premalo časa za načrtovanje in izvedbo celotnega 

procesa. Zmanjšanje učiteljeve delovne obveze bi to rešilo, vendar bi bile za to potrebne velike 

spremembe v šolskem sistemu. Učitelji so predlagali dve rešitvi – več ur športa tedensko in 

blok ure. Za posamezno uro športa se je potrebno vsakič preobleči, oditi do telovadnice, 

pripraviti prostor, izvesti ogrevanje in povedati navodila, pospraviti, oditi v razred in se 

preobleči. Z dvema zaporednima urama lahko polovico tega časa porabimo za proces učenja. 

Dopolnitev te rešitve bi bila, da bi imeli oddelki istih razredov ure športa en za drugim, da lahko 

prvi telovadnico pripravi, zadnji pa pospravi. To bi od učiteljev sicer zahtevalo več sodelovanja 

in prilagajanja znotraj aktivov, vendar bi jim skupno načrtovanje lahko prihranilo veliko časa 

in energije. Pozitivna stran tega bi bila tudi, da bi se lahko drug od drugega učili, izmenjevali 

izkušnje, ideje in znanje ter tako osebnostno in profesionalno rasli. Še bolj enostavna rešitev pa 

bi bilo povečanje števila ur športa ob pogoju, da učni načrt ostane enako obsežen; tako bi lahko 

vsaki vsebini in fazi formativnega spremljanja namenili dovolj časa. 
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Pobuda 1: Povečanje števila ur športa s treh na štiri ure tedensko za vse razrede. 

Pobuda 2: Obvezna blok ura športa enkrat tedensko za vsak oddelek. 

 

5.4.2 Prisotnost športnega pedagoga 

Eno večjih ovir predstavlja velikost oddelkov. Učitelji so poročali, da v eni uri ne zmorejo 

zagotoviti kvalitetne povratne informacije tako velikemu številu učencev, poleg tega je 

načrtovanje organizacijsko zahtevnejše. Predlagane rešitve s strani učiteljev so splošno 

zmanjšanje normativa ali dodaten učitelj v razredu. Na ravni šole je izvedljiv zgolj drug predlog. 

V 1. razredu sta pri večjem delu ur že prisotna učitelj in 2. strokovni delavec. Na nekaterih šolah 

je hkratno poučevanje razrednika in športnega pedagoga na razredni stopnji stalna praksa, 

drugje se izmenjujeta ali pa vse ure poučuje le eden. Prisotnost športnega pedagoga lahko 

močno izboljša kvaliteto pouka. Oba učitelja sta obremenjena polovično, zato lahko več časa 

posvetita posameznikom. Športni pedagog ima več znanja s področja športa, zato je  razredniku 

v pomoč pri načrtovanju in demonstraciji zahtevnejših vsebin, učitelj razrednik pa bolje pozna 

učence in njihov način delovanja v razredu.  

Pobuda 3: Obvezna sočasna prisotnost razrednika in športnega pedagoga pri vseh urah športa. 

 

5.4.3 Izobraževanje, izkušnje, podpora 

Del vprašanih meni, da nimajo dovolj znanja o formativnem spremljanju v povezavi s športom. 

Predlagali so zelo različne stvari, vse od dodatnih izobraževanj do deljenja primerov s prakse 

in hospitiranja. V teoretičnem delu smo že zapisali, da je v nastajanju priročnik o vpeljevanju 

formativnega spremljanja za športne pedagoge, ki bo vseboval tako teorijo kot tudi prakso. 

Čeprav učitelji razrednega pouka niso ciljna skupina, bodo posamezni primeri in predlogi 

zagotovo v prilagojeni obliki uporabni tudi zanje. Glede na to, da so nekateri učitelji v tem 

povsem novi, za druge pa je formativno spremljanje edini sprejemljiv način poučevanja, bi 

medsebojno sodelovanje in povezovanje lahko prineslo veliko koristi. 

Za učitelje, ki so vključeni v razvojne projekte ZRSŠ, so oblikovani forumi, kjer komunicirajo, 

delijo informacije in si med seboj pomagajo. Težava je, da učitelji izven projektov dostopa do 

teh informacij nimajo, zato bi bilo smiselno oblikovati spletno stran, do katere bi imeli dostop 

vsi zainteresirani. 

Pobuda 4: Oblikovanje interesnih skupin (na šoli, med šolami ali v okviru ZRSŠ), znotraj 

katerih bi izkušenejši učitelji pomagali začetnikom s svojim znanjem, izkušnjami, spodbudami 

in primeri iz prakse. 

Pobuda 5: Razširitev obstoječe ponudbe z izobraževanji, ki bi formativno spremljanje povezala 

s konkretnimi predmetnimi področji. 
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Pobuda 6: Oblikovanje odprtega spletnega portala, na katerem bi učitelji lahko delili svoje 

izkušnje in primere učnih ur s formativnim spremljanjem. 

 

Učitelji so predlagali še nekatere druge rešitve, ki so iz različnih razlogov težko izvedljive. 

Pogoji za izvajanje športa (velikost telovadnice, število pripomočkov in orodij) so povezani s 

pomanjkanjem financ. Za spremembo pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja se 

nekateri (Komljanc, 2008; Nedeljko, 2008) že zavzemajo, je pa to rešitev, ki ni vezana zgolj na 

predmet šport temveč na celoten šolski sistem.  

Ugotovili smo, da bi z zgoraj opisanimi spremembami lahko velikemu številu učiteljev 

omogočili pogostejše izvajanje formativnega spremljanja pri predmetu šport. 

6. SKLEP 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako pogosto učitelji, ki formativno spremljanje 

poznajo, le-to uporabljajo pri športu in ali se med športom in ostalimi predmetih glede tega 

pojavljajo razlike. Zanimalo nas je, kako na to vplivajo učiteljeve samoocene kompetenc za 

poučevanje predmeta, starost učencev, ki jih poučujejo ter leta njihovih izkušenj s formativnim 

spremljanjem. Želeli smo ugotoviti, kaj učitelje zavira, da formativnega spremljanja pri športu 

ne uporabljajo pogosteje ter kaj bi jih k temu še dodatno spodbudilo. 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala pogostost uporabe formativnega 

spremljanja pri športu in ostalih devetih predmetih, ki so del predmetnika za razredno stopnjo. 

Ugotovili smo, da je šport skupaj s spoznavanjem okolja na 6. mestu lestvice. Učitelji 

formativno spremljanje pogosteje uporabljajo pri petih predmetih: matematiki, likovni 

umetnosti, slovenščini, družbi ter naravoslovju in tehniki, redkeje pa pri treh: gospodinjstvu, 

tujemu jeziku in glasbeni umetnosti. Omenjena spoznanja veljajo za naš vzorec, za osnovno 

množico, torej vse slovenske učitelje razrednega pouka, ki uporabljajo formativno spremljanje, 

pa velja, da v povprečju pogosteje kot pri športu uporabljajo formativno spremljanje pri treh 

predmetih: matematiki, slovenščini in likovni umetnosti. Zanimalo nas je tudi, kako samoocena 

kompetenc za poučevanje posameznega predmeta vpliva na pogostost uporabe formativnega 

spremljanja. Statistično pomembna povezava se je pokazala pri treh predmetih: slovenščini, 

glasbeni umetnosti in družbi. To pomeni, da učitelji, ki bolje ocenjujejo svojo usposobljenost 

za poučevanje enega izmed teh treh predmetov, pogosteje uporabljajo formativno spremljanje. 

Pri preostalih predmetih, vključno s športom, povezave med pogostostjo uporabe in samooceno 

kompetenc ni. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako starost učencev oziroma razred, v 

katerem učitelj poučuje ter leta učiteljevih izkušenj s formativnim spremljanjem vplivajo na 

uporabo le-tega pri pouku športa. Ugotovili smo, da pogostost uporabe formativnega 

spremljanja pri športu v povezavi s starostjo učencev postopno narašča; najredkeje se ga 

uporablja v prvem, najpogosteje pa v petem razredu. Podobno smo ugotovili tudi za leta 
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učiteljevih izkušenj. Dlje časa kot učitelj uporablja formativno spremljanje pri pouku, pogosteje 

ga uporablja pri športu. Medtem ko prva ugotovitev, povezana s starostjo učencev, velja zgolj 

za naš vzorec, se je druga izkazala za statistično pomembno, zato smo jo lahko posplošili na 

osnovno množico. 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti, kaj učitelje zavira in kaj bi jih 

spodbudilo, da bi formativno spremljanje pri športu uporabljali pogosteje. Na podlagi izraženih 

zadržkov in predlogov smo oblikovali šest pobud, ki ne zahtevajo večjih sprememb v šolskem 

sistemu, bi pa lahko pomembno vplivale na porast uporabe formativnega spremljanja pri športu. 

Naši predlogi so naslednji: 

▪ Povečanje števila ur športa s treh na štiri ure tedensko za vse razrede. 

▪ Obvezna blok ura športa enkrat tedensko za vsak oddelek. 

▪ Obvezna sočasna prisotnost razrednika in športnega pedagoga pri vseh urah športa. 

▪ Oblikovanje interesnih skupin (na šoli, med šolami ali v okviru ZRSŠ), znotraj katerih 

bi izkušenejši učitelji pomagali začetnikom s svojim znanjem, izkušnjami, spodbudami 

in primeri iz prakse. 

▪ Razširitev obstoječe ponudbe z izobraževanji, ki bi formativno spremljanje povezala s 

konkretnimi predmetnimi področji. 

▪ Oblikovanje odprtega spletnega portala, na katerem bi učitelji lahko delili svoje izkušnje 

in konkretne primere učnih ur s formativnim spremljanjem. 

Naša raziskava je ponudila vpogled v trenutno stanje uporabe formativnega spremljanja pri 

športu na razredni stopnji. Osvetlila je nekatere izzive, s katerimi se srečujejo učitelji pri 

implementaciji tega načina poučevanja v šport in odprla dodatna vprašanja, ki bi jih bilo 

smiselno raziskati, če bi želeli podatke uporabiti za spreminjanje situacije v praksi. Zanimivo 

bi bilo poiskati vzroke, zakaj se učitelji pri nekaterih predmetih odločajo za uporabo FS, pri 

drugih pa ne in ugotoviti, zakaj so kompetence povezane s pogostostjo uporabe formativnega 

spremljanja pri le treh predmetih. V sklopu raziskave smo izpostavili tudi zadržke, ki jih imajo 

učitelji do takega načina poučevanja pri športu in pripravili pet pobud, s katerimi bi lahko brez 

večjih finančnih vložkov ali sprememb šolskega sistema povečali uporabo formativnega 

spremljanja pri športu in s tem učencem omogočili pridobivanje kvalitetnejšega in trajnejšega 

znanja. 
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8. PRILOGE 

 

8.1 VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem Marika Prošek, študentka UL Pedagoške fakultete. V magistrskem delu pod mentorstvom dr. Vesne 

Štemberger raziskujem, kako pogosto učitelji in učiteljice na razredni stopnji pri pouku športa učence 

formativno spremljate ter kaj bi lahko pripomoglo k razširitvi uporabe formativnega spremljanja pri 

športu. 

 

Vprašalnik je namenjen učiteljem in učiteljicam, ki formativno spremljanje poznate ter ga (vsaj 

občasno) uporabljate pri svojem delu. Pomembno je še, da vsaj 1x tedensko v svojem oddelku 

poučujete šport. 

 

Vsem, ki boste s svojimi iskrenimi odgovori prispevali k razvoju formativnega spremljanja pri športu in 

hkrati meni pomagali do uspešnega zaključka študija, se iskreno zahvaljujem! 

 

Formativno spremljanje poudarja pomen aktivne vloge učenca, ki ob podpori učitelja in s pomočjo 

vrstnikov izgrajuje kakovostno in trajno znanje. Učenec ve, kje se v določenem trenutku nahaja in pozna 

svoj cilj. Sprotne povratne informacije mu omogočajo samoregulacijo učenja – izbiro ustrezne poti do 

cilja in načina dokazovanja znanja. S svojo vpletenostjo v učni proces prevzame odgovornost za svoje 

učenje in znanje. (Peršolja, 2019 in William, 2018) 

 

 

 

1 - Spol:  M  Ž 

 

2 - Starost:  

 

3 - Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

  

4 – Razred, v katerem poučujete letošnje šolsko leto: 

 

5 – Koliko let pri pouku uporabljate formativno spremljanje?  
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VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA RAZMERE V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU PRED 

PRIČETKOM DELA OD DOMA. 

 

6 – Ali šport v vašem oddelku poučuje (tudi) športni pedagog? (DA, NE) 

 

Koliko ur na teden poučujete ŠPO samo vi? 

Koliko ur na teden poučuje ŠPO samo športni pedagog? 

Koliko ur na teden poučujeta ŠPO oba hkrati? 

 

Kdo načrtuje skupne ure? (JAZ, ON, OBA SKUPAJ, IZMENIČNO) 

 

7 - Kako pogosto pri posameznem predmetu uporabljate formativno spremljanje?  

(1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - vedno oz. kot reden ustaljen način dela, X –  predmeta 

ne poučujem) 

  

 1 2 3 4 5 X 

1. Slovenščina       

2. Matematika       

3. Tuji jezik       

4. Likovna umetnost       

5. Glasbena umetnost       

6. Šport       

7. Spoznavanje okolja (1. - 3. razred)       

8. Družba (4. – 5. razred)       

9. Naravoslovje in tehnika (4. – 5. razred)       

10. Gospodinjstvo (5. razred)       
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8 - Kako bi ocenili razvitost vaših kompetenc za poučevanje posameznega predmeta? 

(1 – niso razvite, 2 – slabo razvite, 3 – razvite, 4 – dobro razvite, 5 – zelo dobro razvite, X – predmeta 

ne poučujem) 

  

 1 2 3 4 5 X 

1. Slovenščina       

2. Matematika       

3. Tuji jezik       

4. Likovna umetnost       

5. Glasbena umetnost       

6. Šport       

7. Spoznavanje okolja (1. - 3. razred)       

8. Družba (4. – 5. razred)       

9. Naravoslovje in tehnika (4. – 5. razred)       

10. Gospodinjstvo (5. razred)       

 

9 - Kaj vas ovira ali zadržuje, da formativnega spremljanja pri predmetu šport ne 

uporabljate pogosteje? 

 

10 - Kaj bi vas spodbudilo k temu, da bi formativno spremljanje pri predmetu šport 

uporabljali pogosteje? Kaj bi moralo biti drugače, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni? 

 

11 - Če želite biti obveščeni o izsledkih raziskave, v spodnje okence vpišite svoj elektronski 

naslov. 

 

ISKRENA HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE! 

 

Viri: 

 

Peršolja, M. (2019). Formativno spremljanje znanja v praksi: priročnik za učitelje. Domžale: M. Peršolja. 

 

Wiliam, D. (2018). Embedded formative assessment (2nd ed.). Bloomington, Indiana: Solution Tree Press. 
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8.2 ODGOVORI NA VPRAŠANJE ŠT. 9 

 

Kaj vas ovira ali zadržuje, da formativnega spremljanja pri predmetu šport ne uporabljate pogosteje? 

veliko število učencev 

Nič 

Čas, ideje 

Pomanjkanje časa 

Premalo znanja o formativnem spremljanju, premalo časa in zagona za pripravo. 

Prvo leto učim v petem razredu, pa je težko potegniti povsod prave poteze 

V ta način dela je potrebno vložiti precej več časa. 

dva razreda v eni telovadnici 

Premalo interesa in znanja iz področja formativnega spremljanja. 

/ 

glej prejšnje vprašanje 

Nimam izkušenj. Mislim, da bi mi vzelo preveč časa, jaz pa želim, da so otroci pri športu zelo aktivni. 

Nic. 

Časovna stiska 

nič 

Čas oz omejitev z učnim načrtom 

Nič me ne ovira. 

Pri vsaki uri ga uporabljamo. 

ne vem 

Ne želim, da se otroci obremenjeni z napredkom, ampak da uživajo v različnih aktivnostih. 
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Časovna omejenost pri samem načrtovanju pouka. Poučevanje v kombiniranem oddelku je svojevrsten izziv in sem 
še vedno v začetnem obdobju poučevanja. Tako pogosto drugi predmeti zahtevajo več časa pri načrtovanju in 

posledično formativno spremljanje pri športu še ne uspem vnesti enakovredno z ostalimi učnimi predmeti. 

Ura 45 min 

Neznanje 

Zgolj lastne omejitve. 

Uporabljam redno 

premalo časa 

ga uporabljam 

Pri tej starosti učencev je šport večinoma bolj sprostitvena dejavnost; gibalne sposobnosti so še v razvoju, ne 
poudarjamo toliko dosežka, bolj vloženi trud, zavzetost, sodelovanje učencev, seveda pa ob tem spremljamo cilje in 

njihovo doseganje oz. izboljševanje 

Nič 

Veliko število učencev 

Čas. 

Samo čas je tisti, ki nam ga včasih zmanjkuje. Ampak to je le izgovor. Vse se da! 

Slabo poznavanje. 

Neustrezni pogoji, prevelike skupine, premalo prostora. 

PREMALO ZNANJA 

čas 

Dostop do telovadnice 

Nič 

FS uvajam postopoma. Pri nekaterih sklopih letos, ostale bom dodala naslednje leto. 

ne poučujem 

Pravilnik 
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Ne vem. 

Čas, preveč učencev v razredu 

Časovna stiska 

/ 

Uporabljam ga enkrat na teden. 

Se še uvajamo s posameznimi elementi 

Prostor- delitev male telovadnice 

Formativno spremljam učenčev razvoj pri športu, ampak včasih pa res zmanjka časa, če hočem predelati vse, kar je 
zajeto v pripravah. 

Ker šele postopno uvajam in sem se prej posvetila drugim predmetom, kjer je lažje napisati komentar. Ustno pa 
spremljam kar redno njihov napredek in jim dajem povratno informacijo, kje in kako izboljšati. 

Odvisno je od vsebin. Vseh vsebin ne morem formativno spremljat - pri elementarnih igrah na primer spremljam 
upoštevanje pravil, kaj več pa ne 

ne učim 

Povsod ga uporabljam, tukaj pa se tudi jaz malo sprostim, čeprav z učenci pri preverjanju in ocenjevanju zmeraj 
določimo kriterije ocenjevanja. 

Ne poučujem 

Ne poučujem športa. 

časovna omejitev 

šport naj bo gibanje in čim manj naj bo ob tem govorjenja, pisanja, res samo tisto, kar je nujno za spremljanje 
napredka 

/ 

nič me ne ovira 

V 1. in 2. razredu učence navajamo na FS. Potrebne je veliko komunikacije, ponovitev, razlage. Z učenci oblikujemo 
kriterije, katere kasneje upoštevamo. 

/ 

/ 
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Časovna stiska. 

Premajhna kilometrina poučevanja (vsako leto več izkušenj) 

Nimam ovir, saj je formativno spremljanje del našega pouka 

ga kar pogosto uporabljam 

težka organizacija 

premalo časa, vezani na telovadnico 

Veliko število učencev v oddelku. 

časovna stiska 

Morda pri katerih predmetih premalo znanja. 

nič 

Pomanjkanje znanja 

Čas 

Časovna omejitev. 

prvo leto poučujem v četrtem razredu in nimam časa za priprave, ki so veliko bolj obsežne kot pri klasičnem pouku 

Saj ga. 

Šport je namenjen sprostitvi, gibanju, naravnemu gibanju, sproščanju med poukom, zabavi ... Zato te ure izkoristimo 
predvsem za te stvari. 

Ga uporabljam. 

čas, veliko vsega 

POMANJKANJE ČASA 
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8.3 ODGOVORI NA VPRAŠANJE ŠT. 10 

 

Kaj bi vas spodbudilo k temu, da bi formativno spremljanje pri predmetu šport uporabljali pogosteje? Kaj 
bi moralo biti drugače, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni? 

več ur tedensko 

Ga vedno uporabljam 

Kakšna dobra ideja 

Mogoče v naprej pripravljeni obrazci ali kaj podobnega 

Da bi videla kakšne konkretne primere. 

Mislim, da jaz lahko spodbudim koga:-); FS pri športu se mi zdi edina pravilna pot. 

Več znanja s tega področja, pregled celotnega let (poučujem prvič v tem razredu) 

pomoč športnega pedagoga 

Priporočilo in pozitivne izkušnje nekoga, ki to že počne. 

več primerov dobre prakse 

ga uporabljam 

Najbrž bi morala biti bolj usposobljena. Orodja in pripomočki bi mi morali biti takoj pri roki. Žal pa pri sebi 
opažam, da mi formativno spremljanje ni več všeč, čeprav sem že dve leti v šolskem razvojnem timu. 

Mislim, da so mi ga svetovalke iz Zavoda za šolstvo močno priskutile. 

Službeni telefon in boljša IKT oprema. 

nič 

Verjetno več znanja in samozavesti na področju FS 

Imam pogoje. 

Pogoji so, le izkoristiti jih je treba. FS je težko ne uporabljati, ko usvojiš drugačne strategije poučevanja... 

ne vem 

Manj otrok v razredu. 
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Ko bom imela še kakšno leto več izkušenj ter gradivo - konkretni primeri s področja športa učiteljem, ki smo 
praktiki, izredno veliko pomeni. 

Korelacija z drugimi predmeti, dodaten čas 

Izobraževanje 

Čutim, da imam vso avtonomnost in svobodo učence spremljati formativno 

uporabljam redno 

svoja telovadnica, lažje mi bi bilo z manj učenci zaradi varnosti 

ga uporabljam 

Morda bi moralo biti v razredu manj učencev, enake naloge bi morali večkrat preverjati, primerjati dosežke 
med seboj 

Pogosto formativno spremljam pri predmetu šport 

prisotnost športnega pedagoga 

Izobraževanje s poudarkom formativnega spremljanja pri športu in kakšni primeri dobre prakse. 

Še kakšnega pomočnika bi potrebovala, da bi mi pomagal pripravljati kriterije, jih narisati v obliki 
piktogramov, da bi jih mlajši učenci hitreje razumeli. 

Predvsem boljše predstavitve sistema formativnega spremljanja, opazovanje učiteljev, ki s tega vešči v 
praksi... 

Manjše skupine (do 15). 

čas znanje 

Pomoč 

Drugače bi načrtovala letni načrt dela. 

poučevanje 

Sprememba pravilnika ocenjevanja. Formativno spremljanje, na podlagi spremljave oblikujem končno in 
edino oceno - ocenim predmet 

Morda boljši pogoji za izvedbo pouka 

Manjši oddelki, več športnih pripomočkov 
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Trudim se, da ga izvedem v največji meri. 

/ 

Prostor. Pripraviš se na uro, potem pa ne moreš v telovadnico, ker je tekmovanje, ali imajo določene naloge 
na predmetni stopnji. 

Bi morala razmisliti 

Večja telovadnica, dodatno izobraževanje 

Ga kar zelo pogosto uporabljam. Je pa res, da potem kakšno stvar, ki se mi ne zdi tako zelo pomembna za 2. 
razred izpustimo. 

Predvsem predhodno pripraviti program za dosego zastavljenega cilja. Da bi si otrok tudi napisal in beležil. 

Dober vzgled učitelja. Če nekdo bolj formativno spremlja omenjeni predmet in bi mi to dokazal, bi mu takoj 
sledila. 

Manj forsiranja formativnega spremljanja s stani vodstva. 

Že nekaj let ne poučujem športa. 

blok ura 

mislim, da ga je ravno dovolj. Ne znam si predstavljati še več. Morda pa mi kdo pokaže, kaj še lahko, pa 
bom. 

ideje drugih, še več poučenosti o tem 

več časa 

FS uvajamo postopno. Tudi na izobraževanjih nam je bilo povedano, naj ne hitimo, ampak gremo 
postopoma. Menim, da mora biti učitelj dobro podkovan v novosti, da jih lahko prenaša v razred. 

/ 

/ 

Najti taktični pristop in vzpostaviti podporo za formativno spremljanje. 

Da bi imela večkrat na voljo staro telovadnico, kjer je tudi več rekvizitov in več prostora kot v športni 
dvorani, kjer si jo delimo s srednjo šolo. 

Nič, saj že poteka zelo pogosto. 

lažje bi bilo, če bi bilo v razredu manjše število učencev 
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več časa za posameznega učenca 

blok ura vsaj 1x tedensko 

Številčno manjši oddelek, izobraževanje s tega področja. 

manj drugih obveznosti 

Dodatna izobraževanja, delo s športnim pedagogom. 

dva učitelja v petem razredu 

Izobraževanje in spremljanje v mreži šol 

tabla v telovadnici 

2 učitelja, kjer 1 vodi uro, drugi pa sproti popravlja učence 

dan, ki bi imel več ur za priprave 

Dostopnejši prostor s pripomočki 

Mogoče imam tudi sama premalo znanja na tem področju (formativno spremljanje pri športu). 

Otroci so navajeni, da dobijo merila, preverijo svoje predznanje in nadaljujejo tam, kjer so ostali. 

več časa, oz. drugačna porazdelitev 

DALJŠA URA ALI MANJ UČENCEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


