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IZVLEČEK 

Vpeljevanje sodelovalnega učenja v prvo triletje osnovne šole pri tujem in maternem jeziku je 

potekalo prek akcijskega raziskovanja od septembra 2010 do junija 2011. Učitelji so v delavnicah 

spoznavali določene sodelovalne strukture in jih nato vpeljevali v razred. Namen proučevanja je bilo 

ugotoviti, katere sodelovalne strukture so primerne pri obeh jezikih in pri katerih predmetih se lahko 

uporabljajo. Nadalje je bil interes  usmerjen v ugotavljanje odnosov učiteljev in učencev do 

sodelovalnega učenja, v primerjavi s frontalnim in individualnim delom ter kako sodelovalno učenje 

vpliva na medsebojne odnose pri učencih. Nazadnje se je z raziskavo testiralo, kakšne so tujejezikovne 

zmožnosti učencev, pri katerih je potekalo sodelovalno učenje. Integracija angleščine v nejezikovne 

predmete zahteva timsko sodelovanje, zato je bilo skupno načrtovanje dela predpogoj za integracijo in 

vpeljevanje sodelovalnega učenja pri angleščini. Po mnenju razrednih učiteljev, so vse predstavljene 

strukture primerne za prvo triletje in za vse šolske predmete pri maternem jeziku. Pri angleščini se, po 

mnenju učiteljev angleščine, določene strukture lahko uporabijo potem, ko jih učenci usvojijo pri 

maternem jeziku. V danih integriranih pogojih dela pa vse strukture niso primerne za angleščino. 

Učitelji imajo pozitivno mnenje o sodelovalnem učenju, vendar le-to zahteva več priprav (v primerjavi 

s frontalnim in individualnim delom), za kar jim velikokrat primanjkuje časa in kar se je pokazalo na 

kakovosti izvajanja sodelovalnega učenja. Analiza rezultatov anketnih vprašanj je pokazala, da učenci 

raje delajo v skupinah, kot individualno ali frontalno, sociogram pa ni pokazal statistične 

pomembnosti sprememb pri medsebojnih odnosih pri učencih. Učenci pri angleščini globalno 

razumejo kontekst, produkcija pa je pri večini omejena na enobesedne odgovore. 

 

ABSTRACT 

The introduction of the cooperative learning into the first and foreign language instruction in the first 

triad of the primary school was based on action research. Teachers were presented with some of the 

cooperative structures through workshops prior to their introduction in the classroom. The research 

focused on different  aspects of cooperation. Firstly, relevant cooperative structures were identified 

that are appropriate for the first triad of the primary school in both languages, then best applicable 

school subjects were selected and finally, students’ and teachers’ attitudes towards cooperative 

learning compared with frontal and individual teaching approaches were examined. Furthermore, 

various effects of cooperative learning in the interpersonal relations among students were investigated 

and language proficiency in listening and speaking of the students who were introduced to the 

cooperative learning was tested. English language acquisition is context based. Its language goals are 

completely submitted to the academic goals of the subject that English lesson is immersed into. Thus, 

team work is of paramount importance. The action research study shows that teachers expressed 

positive attitude toward cooperative learning although this demands more of their time to prepare for 

lessons. As teachers lack time for such preparation, the quality of the cooperative learning 

performances suffered. However, teachers believe all the introduced cooperative structures are 

appropriate for the first triad in the first language classroom but not all are suitable for the specific 

English immersion approach. The results have shown that the children liked group work more than the 

frontal  approach or individual learning. However, cooperative learning had no statistically significant 

impact on the interpersonal relations among the students. English language comprehension of easy 

texts is fairly good, while speaking performance is mostly limited to on one-word responses. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: sodelovalno učenje, tuji jezik – angleščina, materni jezik.  
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UVOD 

ČLOVEK JE DRUŽBENO BITJE 

Človek je bitje 'narave in vzgoje', pravi Francis Galton, bratranec Charlesa Darwina, njen 

pomen pa je Britanec Richard Mulcaster interpretiral takole: 'narava' potiska otroka proti 

nečemu, medtem ko ga 'vzgoja' potiska naprej (Rich Harris, 2007).  

Narava je človeku dana prek genov. Po raziskavah vedenjskih genetikov smo ljudje zaradi 

dednih značilnosti različni v pedesetih odstotkih psiholoških lastnosti, preostalo polovico 

pripisujejo vzgoji. Na 'naravo' tako ne moremo vplivati (Plomin, Daniels,1987). 

Kako pa je z vzgojo? 

Po Vygotskem je človek družbeno bitje, njegov razvoj pa je posledica socialnega in 

kulturnega okolja v katerem živi (Pound, 2008). Naši predniki so si delili prostor s predniki 

današnjih šimpanzov. Bilo je še mnogo drugih vrst, ki niso preživele evolucije. Mi smo ostali 

kot zmagovalci. Skozi evolucijo smo se organizirali v skupine, saj posameznik sam ni mogel 

preživeti. Bili smo močni, pred močnejšimi smo se potuhnili, bili smo hitri in smo lahko 

zbežali … in smo inteligentni. Vse to so lahko imeli tudi drugi, pa niso preživeli. Zakaj? Ker 

nam je preživetje omogočila naša zmožnost sodelovanja z drugimi, da smo dosegli skupen 

cilj: premagati nasprotnika (Rich Harris, 2007; Jolliffe, 2007). Vsaka skupina je bila skupnost 

zase, katere moč je bila premo sorazmerna z zmožnostjo notranje enotnosti. Eibl-

Eibesfeldtova trdi (1995), da je otroška ksenofobija prvo znamenje prirojene človeške 

predispozicije, da obstaja svet 'mi' in 'proti njim'. Torej vsak posameznik ima prirojeno 

predispozicijo, da nekomu pripada.  To skupino, katere del je tudi sam, imenuje 'mi'. Z njimi 

se poistoveti in naveže vezi (Rich Harris, 2007). 

Nastane socialno okolje, katerega del smo 'mi' v nasprotju z okoljem, kjer so 'oni'. 

Z vstopom v šolo se socialno okolje otrokom spremeni in razširi. Prvotni 'mi', opredeljen kot 

starši, bratje, sestre (in morebitno sorodstvo), se v novem okolju spremeni. Otrok postane del 

razreda − 'mi' kot razred; znotraj razreda so manjše skupine – 'mi' kot jaz in moji trije 

prijatelji', 'mi' kot naša šolska košarkarska ekipa itn. Skratka, 'mi' kot skupina vrstnikov, 

katerih medsebojni stiki postanejo močnejši. Med vrstniki si posameznik poišče vzornika 

oziroma vzornike, katerih dejanja, obnašanje, mnenja so zelo pomembni in vplivajo na 
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posameznikovo obnašanje, dejanja, oblikovanje mnenj itn. Otroci so pogosteje dovzetnejši za 

ideje vrstnikov, saj jih vidijo kot bolj osebne in manj ukazovalne (Damon, 1984). In kjer je 

'mi', je vedno tudi 'oni'. 'Oni' – kot sosednji razred; kot ostali sošolci, ki niso del 'mi' 

skupnosti; 'oni' kot košarkarska skupina iz druge šole in nenazadnje 'oni' – učitelji, v nasprotju 

z 'mi' – učenci. Socialni vpliv vrstnikov je zato pri otrocih zelo pomemben (Rich Harris, 

2007).  

Kadar se identificiramo kot skupina 'mi', nas povezuje neka skupna identiteta. Nekaj, kar je 

skupno samo nam in kar branimo kot naše. V naravnih situacijah, kjer se oblikujejo skupine 

vrstnikov po lastnih željah, je skupni interes tisti, ki da identiteto. V šoli je primarna delitev na 

'učence' in 'učitelje' osnova za prvo identifikacijo kot 'mi' in 'oni'. Zato ni popolnoma nič 

nenaravnega, da učenci v iskanju svoje 'mi' identitete iščejo načine, da bodo drugačni kot 'oni'. 

Nasprotovanja učiteljem, kršenje pravil, konfrontacije ipd., so torej le načini iskanja 'mi' 

identitete (Rich Harris, 2007).  

IZOBRAŽEVANJE KOT DEJAVNOST SKUPINE 

Učenci, ki prihajajo danes v šolo, niso več tako prosocialno usmerjeni, pozorni, pripravljeni 

pomagati, kot so bili nekoč zaradi različnih sprememb v procesu socializacije. Zaradi manj 

otrok v družini in prezaposlenosti staršev nimajo izkušenj s tem, kaj pomeni deliti stvari, se 

boriti za svoje mesto, da ti starši ne morejo takoj zadovoljiti vseh potreb in je na nekatere 

treba počakati dlje ali se jim celo odreči (Peklaj, 1998). 

Dobri socialni odnosi so izjemno pomembni za socialni razvoj otroka: gradi si pozitivno 

samopodobo, razvija moralno presojanje in socialne vrednote, razvija kompetentnost v 

medsebojnih odnosih, zadovoljuje potrebe po druženju, postaja samostojnejši. Zavedamo se, 

da je šola vzgojna in izobraževalna institucija, ki sledi svojim vzgojnim in izobraževalnim 

ciljem. Če jih želi izpolniti, mora otrokom dati temeljnime veščine na miselnem področju, 

veščine reševanja problemov ter s komunikacijske in socialne veščine (Peklaj, 1998). 

Oblikovati moramo socialno in kulturno okolje, v katerem vzgojno-izobraževalni proces 

lahko deluje (Zakon o osnovni šoli, 2006). Naravno predispozicijo pripadnosti lahko koristno 

vključimo v vzgojno izobraževalni proces. Načrtno oblikujemo skupine vrstnikov in prek 

različnih dejavnosti vzpodbujamo razvoj njihove skupinske identitete. Šolsko delo oblikujemo 

v skupinah, in sicer tako, da v proces učenja vključujemo tudi sodelovanje in medsebojno 

komunikacijo med vrstniki (Kagan in Kagan, 2009; Gillies 2007; Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001, 

1998).  
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Filozof John Dewy je verjel, da je izobraževanje življenjski proces; šole morajo zato znati 

zagotoviti pogoje, v katerih krepijo in vzpodbujajo učenčeve interese, njihovo vedoželjnost ter 

jim širijo obzorja. Otrok je zanj središče izobraževanja in učiteljeva naloga je, da zna ustvariti 

pogoje dinamičnega in aktivnega procesa izobraževanja, učencu nuditi podporo pri 

organiziranju dela in se pravilno odzvati na njegova dejanja (Dewy, 1966, 1940).  Njegove 

revolucionarne ideje so imele močan vpliv na razvoj izobraževanja v začetku 20. stoletja, še 

posebej na razvoj skupinske dinamike. Glavni vzrok temu je spoznanje, da skupina vpliva na 

posameznika v njej in da se vplivi dajo izmeriti (Gillies in Ashman, 2003).  

Mnogi sociologi so opazili posledice sodelovanja v skupini. Allport (1924) je ugotovil, da so 

bili izdelki učencev kvantitativno in kvalitativno boljši, če so lahko videli in slišali delo 

ostalih članov skupine. Watson (1928) poroča, da je skupina produktivnejša od najboljšega 

člana v skupini, medtem ko je Shaw (1932) opazil, da so bili posamezniki bolj produktivni, če 

so delali v skupini, kot če so delali samostojno. Skratka, Mead (1937) je spoznal, da je 

sodelovanje prisotno, kadar imajo posamezniki skupen cilj, May in Doob (1937) pa dodala, da 

je sodelovanje prisotno, ko člani skupine za dosego skupnega cilja delajo v fizični bližini. 

Pravzaprav sta bila prav May in Doob prva, ki sta razvila teorijo o meji med tekmovalnim in 

sodelovalnim obnašanjem. Pravita, da posameznik sodeluje, kadar je v bližnji zvezi z ostalimi 

člani, ima s člani skupine skupen cilj in so prispevki posameznikov enakovredni. Na drugi 

strani pa posamezniki tekmujejo, kadar niso v medsebojni bližini, imajo ohlapen skupen cilj, 

prispevki posameznikov pa niso enakovredni. 

Korak dlje je naredil Deutsch (1949). Raziskoval je sodelovanje med člani skupine in procese 

v skupini, ki so nastali ob sodelovanju in tekmovanju. Dokazal je, da so v skupinah, kjer 

poteka sodelovalno učenje, posamezniki produktivnejši, bolj motivirani za delo, se bolje 

sporazumevanj ter imajo boljše medsebojne odnose. Postavil je izziv tradicionalnim 

smernicam: rezultati posameznika so boljši, kadar medsebojno sodelujejo, ne pa takrat kadar 

tekmujejo za nagrado. 

Razvoj tehnologije, predvsem avdio in video snemanje, je v sedemdesetih letih omogočilo 

bolj poglobljeno proučevanje skupinske dinamike. Iz proučevanja obnašanja posameznika, ki 

je zaznamovalo petdeseta in šestdeseta leta, se je  raziskovanje ponovno usmerilo v skupine in 

procese, ki potekajo v njej med sodelovalnim učenjem. Študije (npr. Brown et al., 1971; 

Cloward, 1967; Epstein, 1978; Gartner et al., 1971) so pokazale, da se lahko vrstniki naučijo 

medsebojne pomoči, umirijo oziroma zmanjšajo incidente neprimernega obnašanja, se bolj 
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posvetijo delu in se naučijo socialnih veščin (Damon, 1948). Hkrati so vzporedno ugotovili, 

da so prednosti sodelovalnega učenja vidne tudi na učiteljih, saj so spoznali koristno uporabo 

sodelovanja pri vzpodbujanju učenja in socializacije (Allen, 1976; Cohen et al., 1982). 

Avtorji (Johnson et al., 1983; Johnson in Johnson, 1985; Sharan, 1980; Slavin, 1987, 1991) so 

enotnega mnenja o učinkovitosti sodelovalnega učenja, saj vodijo k doseganju boljših 

dosežkov in k večji produktivnosti (boljša motivacija), v primerjavi z individualnim učenjem 

ali medsebojnim tekmovanjem. To velja za vsa področja (npr. matematika, jezik, branje, 

naravoslovje, družboslovje, socialne veščine, šport, glasba), vse starostne skupine (osnovna in 

srednja šola, študenti in odrasli) ter za pestro območje različnih tipov nalog. Dosežki so bili še 

toliko boljši, kolikor bolj je bila poudarjena pomembnost skupnega cilja (Johnson et al., 1983; 

Zakaria, Chin, Daud, 2010; Kassner, 2002; Di Natale, Russell, 1995; Slavin, 1991). Slavin 

dodaja (Slavin, 1991, 1988), da so dosežki sodelovalnega učenja mogoči le, kadar je v skupini 

zastavljen skupni cilj, kadar je viden prispevek posameznika, oboje pa je vključeno v 

določeno sodelovalno obliko. Posebej omenja skupinske nagrade kot pomembno vzpodbudo 

pri otrocih, saj jih spodbujajo k učenju. Še vedno pa ni povsem ugotovljeno, katere so tiste 

spremenljivke, ki vplivajo na boljše dosežke in pod kakšnimi pogoji; kognitivni procesi
1
 (npr. 

kakovost učenja), socialne veščine
2
 (npr. medsebojna pomoč) ali način dela

3
 (npr. različni tipi 

nalog). Kljub temu, da postavljenih hipotez niso potrdili, avtorji menijo, da so za boljše 

dosežke in boljše medsebojno sprejemanje posameznikov vzrok različni dejavniki: ustrezne 

kognitivne strategije,
4
 konstruktivni pristop k reševanju problemov (zagovarjanje mnenj prek 

pogovorov
5
), dovolj časa za izpeljavo naloge, aktivno učenje z izmenjavo informacij, 

medsebojna vrstniška podpora in spodbujanje,  psihološki vidik sprejetja in podpore 

vrstnikov,
6
 pozitivni odnos do dela in zavedanje o poštenosti pri nagrajevanju doseženega 

cilja (Johnson in Johnson, 1985). 

Sodelovalno učenje je danes v svetu priznano kot zelo učinkovita pedagoška praksa (Gillies in 

Ashman, 2003). V Sloveniji je s teoretičnega vidika sodelovalno učenje najbolje opredelila
7
 

Cirila Peklaj (Peklaj, Vodopivec, 1999;  Peklaj, 2001). V praksi je v letih 1994/95 uvajala 

določene strukture sodelovalnega učenja v nekatere šole in proučevala vpliv sodelovalnega 

                                                 
1 Cognitive process variables. 
2 Social variables. 
3 Instructional variables. 
4 High quality cognitive strategies. 
5 Construktive management of controversy and debate. 
6 Perceptions of psychological support. 
7 Definicija sodelovalnega učenja je napisana v teoretičnem delu. 
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učenja na spoznavne, socialno-čustvene in motivacijske procese pri učencih (Peklaj, 

Vodopivec, 1999).  

V slovenskem prostoru je sodelovalno učenje sprejeto kot sodoben način pouka, ki omogoča 

in ustvarja pogoje za učenje v spodbudnem okolju, vendar pa v pouk ni vpeljano kot splošen 

učni pristop, temveč kot popestritev ure pri posameznih predmetih (npr. Skale, 2011; Gracar, 

2010; Jeras, 2010; Kralj, 2003). 

Raziskave s področja sodelovalnega učenja se osredotočajo predvsem na starostno obdobje 

starejših otrok, študentov in odraslih (npr. Zakaria, Chin, Daud, 2010; Willey in Gardner, 

2009; Baer, 2003; Mueller, Fleming, 2001; Peklaj, Vodopivec, 1999; Slavin in Cooper, 1999; 

Slavin, 1993, 1995, 2007), čeprav se osnovni temelji uspešnega sodelovanja začnejo graditi že 

v zgodnjem otroštvu. To je obdobje, ko začenjajo spoznavati sebe kot učenca (Watson et al., 

1988). Kljub obsežnemu seznamu raziskav s področja sodelovalnega učenja je obdobje 

zgodnjega in srednjega otroštva
8
 zelo malo raziskano. Manj kot 1 odstotek vseh študij je 

posvečenih mlajšim otrokom (npr. Harrar, 2007, DaSilva Iddings, McCafferty, 2006, Ghaith 

in Kawtharani, 2006). Trditvam navkljub, da je sodelovalno učenje mogoče izvajati že od 

vrtca naprej (Johnson in Johnson, 2009, 1987; Gillies in Ashman, 2003; Goodwin, 1999), se 

je v družbi razširilo neko napačno prepričanje, da mlajši otroci niso sposobni 'pravega' 

sodelovanja. Teh nekaj malo raziskav je kljub vsemu nakazalo smer, da lahko tudi mlajši 

otroci veliko pridobijo s sodelovanjem (Battistich in Watson, 2003). 

V tuji literaturi se pojavljata dva izraza za sodelovanje v procesu učenja. Prvi je 

'collaborative' learning/teaching (npr. Cox, 2009; Singh, Hawking, Whymark, 2009; Nunan, 

1992)  in drugi 'cooperative' learning (npr. Kagan in Kagan, 2009; Jolliffe, 2007; Gilles, 

2007; Gillies in Ashman, 2003; Johnson in Johnson, 1987). Izraza se pogosto enakovredno 

uporabljata, vendar, po mnenju nekaterih, obstaja med njima pomembna razlika (Bruffee, 

1995; Panitz, 1997; Roschelle in Teasley, 1995). 'Cooperative learning' predstavlja bolj 

strukturiran pristop k delu/učenju, je usmerjen v doseganje specifičnega cilja ali končnega 

produkta (Panitz, 1997), je bolj uveljavljen v šolskem sistemu (Abrami, 1995) in je bolj 

primeren za osnovne šole (Bruffee, 1995), saj učenci načeloma še nimajo popolnoma 

usvojenih sodelovalnih veščin. Usvojenost le-teh pa je po mnenju nekaterih avtorjev osnovno 

merilo za ločevanje 'cooperative' oziroma 'collaborative learning' (Matthews et al., 1995). 

                                                 
8 Poimenovano po Marjanovič Umek, 2004. 
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'Cooperative learning' tako povezujejo z uporabo nižjih pojmovanj učenja (kopičenje, 

memoriranje in ohranjanje znanja
9
) (Bruffee, 1995). 

Na drugi strani predstavlja 'collaborative learning' manj strukturiran pristop k učenju, saj 

imajo učenci svobodnejšo izbiro strategije dela (Abrami, 1995), je primeren za starejše 

mladostnike, študente in odrasle, za katere velja, da so sodelovalne veščine in motivacija za 

dosego skupnega cilja že usvojene (Matthews et al., 1995). Collaborative learning je 

primernejši za višja pojmovanja učenja, kot so (iskanje smisla/bistva, ustvarjanje lastne 

razlage
10

 (Bruffee, 1995). Razlika v definicijah pa ni vsesplošno sprejeta (McWhaw et al., 

2003).  

V slovenski literaturi o sodelovalnem učenju razlik v pojmovanju ni zaslediti. V nalogi je 

uporabljen izraz sodelovalno učenje, ki se nanaša na vse oblike sodelovanja med učenci. 

ZA USPEŠNO SODELOVANJE POTREBUJEMO JEZIK 

Ne glede na vrste sodelovalnih oblik potrebujemo jezik za izmenjavo informacij. Osnovni 

jezik sporazumevanja v šoli je navadno uradni jezik države, v kateri vzgojno izobraževalni 

proces poteka. Govorimo o učnem jeziku, ki velja za določeno državo, regijo oziroma 

pokrajino. Za večino otrok je to običajno materni jezik, ni pa vedno tako (Nećak Luk, 2009). 

Eden izmed ciljev osnovne šole v Republiki Sloveniji je tudi 'seznanjanje z drugimi kulturami 

in učenje tujih jezikov' (Zakon o osnovni šoli, 2006). 

Prvi tuji jezik v slovenskih šolah je angleščina ali nemščina. Glede na trenutno veljavni 

predmetnik se obvezno prične izvajati v četrtem razredu osnovne šole (Predmetnik devetletne 

osnovne šole, 2011). Vendar pa je veliko šol, ki tuji jezik uvajajo že s prvim razredom 

osnovne šole (Kač, 2007). 

Načini izvajanja angleščine v prvem triletju osnovne šole so v slovenski praksi različni. Na 

podlagi raziskav v projektu Sporazumevanje v tujih jezikih so v zadnjem desetletju 

preizkušali različne pristope uvajanja tujega jezika. Oblikoval se je model zgodnjega 

tujejezikovnega poučevanja (ZTJP),
11

 ki temelji na interdisciplinarnosti, saj povezuje znanje 

jezika in komunikacijske vede, nevropsihologije, kulturne, družbene in edukacijske vede in 

ima v pedagoški praksi več izvedb (Pižorn, 2010). V Sloveniji so šole različno uvajale 

                                                 
9 Marentič Požarnik, 2000. 
10 Marentič Požarnik, 2000. 
11 Izpeljano iz Early Foreign Language Teaching (Daloiso, v Pižorn, 2010). 
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zgodnje tujejezikovno poučevanje (Pižorn, Pevec Semec, 2010), največkrat prek inovativnih 

projektov. Ti projekti so bili vedno strokovno podprti in dobrodošli (Komljanc, 2006), a do 

leta 2012 še niso pripeljali do zakonsko urejenega položaja tujih jezikov v prvem triletju 

osnovne šole. 

PODROČJE RAZISKOVALNE TEME 

Glavni cilj raziskave je malo raziskano področje sodelovalnega učenja v zgodnjem in 

srednjem starostnem obdobju.
12

 

Magistrsko delo je rezultat inovativnega projekta, vpeljanega v osnovno šolo prek akcijskega 

raziskovanja. Sodelovalno učenje se je vpeljevalo v prvo triletje osnovne šole pri maternem in 

angleškem jeziku. Angleščina se je izvajala znotraj nejezikovnih predmetov s hkratnim 

poučevanjem dveh učiteljev (razredni učitelj in učitelj angleščine). Za uspešno izvajanje 

integriranega pouka je bilo potrebno skupno načrtovanje obeh izvajalcev – timsko poučevanje 

(Polak, 1997), tako glede vsebine kot izvedbe ure. Starost učencev, pri katerih se je vpeljevalo 

sodelovalno učenje, je bila med šest in osem  let. Pri njih so bile uporabljene strukture z nizko 

ravnijo sodelovanja. 

Izhodišče eksperimentalnega dela pričujoče magistrske naloge je raziskava C. Peklaj (Peklaj, 

Vodopivec, 1999), z upoštevanjem načel vpeljevanja inovacije v šole (Pižorn in Vogrinc, 

2010) ter z načeli akcijskega raziskovanja (Komljanc, Deutsch, 2007). Raziskava je sledila 

teoretičnim izhodiščem obravnavanega področja, z upoštevanjem in prilagajanjem starosti 

ciljne populacije ter sprotnim prilagajanjem glede na vmesna evalvacijska obdobja v času 

raziskave (eno šolsko leto).  

Zaradi lažjega branja je v celotni nalogi za osebe uporabljen moški spol, čeprav je raziskava 

zajela oba spola.  

Testiranja so bila izpeljana le pri učencih, za katere je bilo pridobljeno pisno dovoljenje 

staršev. 

  

                                                 
12 Opredelitev starostnih obdobij po Marjanovič Umek, 2004. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 

UČENJE IN POUČEVANJE 

Naučimo se: 

5 odstotkov tistega, kar nam povedo, 

10 odstotkov tistega, kar preberemo, 

20 odstotkov tistega, kar slišimo in vidimo, 

30 odstotkov tistega, kar nam je demonstrirano, 

50 odstotkov tistega, kar prediskutiramo v skupini, 

75 odstotkov tistega kar naredimo sami, 

90 odstotkov tistega, kar poučujemo druge. 

(Kagan in Kagan, 2009)  

 

Sodelovalno učenje je eden od pristopov k učenju. Obstaja torej več mogočih načinov, kako 

priti do znanja. Razlike med njimi so odvisne od dejavnikov, ki učenje omogočajo.  

Učenje v šolskem prostoru je povezano s poučevanjem. Meja med tema dvema terminoma je 

tanka; poučevanje je postavljeno z didaktičnega in metodološkega vidika učitelja, medtem ko 

je učenje psihološka kategorija osebe – tistega, ki znanje pridobiva (Marentič Požarnik, 1988).  

V naših predstavah je učenje največkrat ozko vezano na šolski prostor, na učenje ob knjigi 

(Marentič Požarnik, 2000) in je pri učencih pogosto negativno čustveno zaznamovano (Šteh 

Kure, 1998). Vzroke za negativno dojemanje učenja iščemo torej v šolskem prostoru, kjer se 

srečata tisti, ki znanje pridobiva (učenec) in tisti, ki znanje podaja oziroma organizira proces 

učenja (učitelj). 

V kratkem pregledu učenja in poučevanja je podana sinteza dosedanjega znanja o učenju in 

poučevanju, osredotočena na tisti teoretični del, ki podpira uspešno učenje in je povezana z 

izhodišči za sodelovalno učenje. 
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VRSTE UČENJA 

S stališča učečega se ločimo dve skupini pojmovanja učenja (Marentič Požarnik, 2000): 

 nižja pojmovanja učenja (kopičenje, memoriranje in ohranjanje znanja); 

skupna jim je kvantitativna komponenta pridobitve; 

 višja pojmovanja učenja (iskanje smisla/bistva, ustvarjanje lastne razlage, 

spreminjanje sebe kot osebnosti); skupna jim je kvalitativna komponenta pridobitve. 

Prevladujoče pojmovanje učenja je kopičenje in pomnitve spoznanj, do katerih so prišli drugi. 

V večji meri takšno pojmovanje vpliva na šolsko izobraževanje. Pouk je zato transmisija – 

prenašanje gotovega znanja, ločeno od izkušenj učencev in konkretnih življenjskih izkušenj. 

Posledice so vidne v kratkotrajnosti in slabi uporabnosti znanja, nizki motivaciji, slabih 

rezultatih in odporu do šolanja (Marentič Požarnik, 2000). 

Nasprotno transmisiji je transakcija – skupek smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter 

med učenci samimi, ki vodi v transformacijo – spreminjanje pojmovanj o svetu in 

spreminjanje lastne osebnosti. K takšnemu učenju nas vodi t. im. aktivno učenje, ki učečega 

celostno, miselno in čustveno aktivira. Učeči samostojno išče rešitve, razmišlja, vzpostavi 

smiselni dialog v skupini, postavlja in preizkuša hipoteze, kaj je zanj osebno pomembno in 

vpeto v resnične življenjske okoliščine (Marentič Požarnik, 2000). 

Učenje ne poteka samo v šoli, temveč se učimo ob vsakodnevnih situacijah. Takšno učenje je  

spontano učenje; vsebina je osebno pomembna in vsajena v življenjske okoliščine, izhaja iz 

lastne potrebe in želje naučiti se, povsem normalno je prositi druge ljudi za pomoč in 

nazadnje, uspeh naučenega ugotovi učeči sam na podlagi uporabe naučenega. Nasprotno 

spontanemu je šolsko učenje: vsebine so predpisane, ločene od konkretnih življenjskih 

situacij, zato učenci težko najdejo motivacijo. Po pomoč se učenec največkrat zateče k 

učitelju, ki je hkrati tudi sodnik pri ovrednotenju znanja (Marentič Požarnik, 2000). Šolsko 

učenje bi moralo privzeti nekatere pozitivne značilnosti življenjskega učenja (Gardner, 

1995a). 

OBLIKE UČENJA 

So pristopi k učenju, da dosežemo želen rezultat. Med oblikami učenja so velike razlike. 

Dobro je poznati pogoje za posamezne oblike, ki jih pri organizaciji pouka upoštevamo, in s 

tem omogočimo optimalne učne rezultate (Marentič Požarnik, 2000). 
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Glede na ontogenetski razvoj ločimo (Marentič Požarnik, 2000): 

1. učenje na osnovi lastnih izkušenj (če je izkušnja za učenca slaba, je ne ponovi, če je 

dobra ali je zanjo nagrajen, jo ponovi); 

2. učenje z opazovanjem ali posnemanjem (ni povsem zaveden proces, otrok na osnovi 

opazovanja drugih povzame ali posnema dejanje, vedenje idr. ); 

3. spoznavno učenje (besedno ali simbolično učenje); 

4. metakognitivno učenje (učenje o učenju). 

Po Gagneju (1985),  so oblike učenja spoznavno, čustveno in spretnostno povezane (Marentič 

Požarnik, 2000): 

1. učenje psihomotoričnih spretnosti (drsanje, igranje instrumenta itn.); 

2. učenje besednih informacij (podatkov); 

3. učenje intelektualnih spretnosti: 

o učenje razlikovanja (npr. barv, oblik, velikosti); 

o učenje konkretnih pojmov; 

o učenje abstraktnih pojmov; 

o učenje pravil, principov, zakonitosti; 

o učenje, kot reševanje problemov; 

4. učenje spoznavnih strategij (s katerimi uravnavamo in kontroliramo svoje učenje); 

5. učenje stališč. 

Komunikacijske spretnosti 

Za besedne in komunikacijske spretnosti (npr. pisanje, govorno izražanje) veljajo podobne 

osnovne zakonitost pridobivanja, kot pri učenju psihomotoričnih spretnosti. Jezikovna in 

spoznavna sestavina sta močni in predstavljata prehod na besedno učenje. Ne moremo se jih 

naučiti samo iz knjig, ali samo z opazovanjem, temveč potrebujemo aktivno poskušanje in 

povratno informacijo. Učenje tako poteka v fazah (Marentič Požarnik, 2000): 

1. spoznavna faza (razlaga, demonstracija); 

2. faza učenja (utrjevanje z vajo); 

3. faza avtomatizacije (nadzor se prenese v živčni sistem). 

Za uspešno učenje potrebujemo ustrezno zrelost živčnega sistema in ustrezne pogoje 

pridobivanja (Marentič Požarnik, 2000): 

 stičnost: povezovanje, izvajanje in vadenje tistih delov, ki sodijo skupaj; 

 vaja ali ponavljanje izvajanja (potrebni so odmori); pri komunikacijskih spretnostih je 

najučinkovitejša nadzorovana vaja; 

 podkrepitev: povratna informacija o pravilnosti izvajanja. 
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Socialne spretnosti 

Najprimernejša oblika učenja socialnih in prosocialnih oblik vedenja je posnemanje. 

Posameznik se lahko nauči novih oblik vedenja, okrepi že obstoječi način ravnanja ter 

vzpostavi (ali odstrani) zavore vedenja. Na uspešnost učenja s posnemanjem vplivajo različni 

dejavniki (Marentič Požarnik, 2000): 

 značilnost modela/vzornika (privlačnost, avtoriteta, ugled ipd.); 

 osebnostne lastnosti posameznika; 

 značilnosti situacije (stres, panika ipd.). 

Namerno učenje z opazovanjem zajema štiri faze (Marentič Požarnik, 2000): 

1. faza pozornosti (usmerjanje in spodbujanje pozornosti na pomembne vidike izvajanja); 

2. faza zapomnitve (vizualni in epizodični spomin); 

3. faza reprodukcije (aktivno izvajanje naučenega); 

4. faza motivacije (uporaba naučenega). 

Doseganje ciljev 

Poti za dosego učnih ciljev pri pouku je več (Marentič Požarnik, 2000). Pouk bi moral 

obsegati pestrost različnih pristopov. Le na tak način lahko dosežemo vse cilje, ki so zajeti v 

osnovnošolskem izobraževanju (tabela 1). 

UČNI TRANSFER 

Transfer učenja je prenos učnega učinka iz prejšnjega na nadaljnje učenje: iz enega 

predmetnega področja na drugo ter iz znanih okoliščin (npr. šolskih) na nove (življenjske). Pri 

usvajanju znanja ločimo pozitivni, negativni, vertikalni (specifični), horizontalni (splošni), 

vsebinski in proceduralni transfer (Marentič Požarnik, 2000). 

Pri pozitivnem transferju prejšnje znanje pomaga pri usvajanju novega, pri negativnem 

transferju pa zavira. Vsebinski transfer prenaša konkretne podatke, medtem ko proceduralni 

transfer prenaša razne splošne, širše uporabne spretnosti (npr. postopke, orodja učenja, 

metode pridobivanja znanja). Vertikalni transfer nadgrajuje znanje znotraj istega predmetnega 

področja, medtem ko se pri splošnem transferju učni učinki prenašajo širše; med različnimi 

predmeti, med šolskim učenjem in življenjskimi situacijami ipd. (Marentič Požarnik, 2000). 
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Tabela 1: Učni pristopi in prikaz nekaterih osnovnošolskih ciljev z njimi (viri: Marentič 

Požarnik, 2000; Slavin, 1987–2007; Johnson in Johnson, 1987, 2009; Jolliffe, 2007; Zakon o OŠ, 

2006) 

BRUNER (samostojno odkrivanje) OSNOVNOŠOLSKI CILJI (Zakon o OŠ, 2006) 

Trajnejše znanje in uporabnejše v novih situacijah. Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj, pridobivanje 

zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot, 

usposobljenost za vseživljenjsko učenje. 

Boljša notranja motivacija. Omogočanje osebnostnega razvoja, razvijanje pismenosti na vseh 

področjih. 

Razvijeta se samostojnost in kritičnost. Razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter 

kritične moči presojanja. 

Učenci se naučijo vsebin in metod reševanja 

problemov. 

Zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot ter 

usposobljenost za vseživljenjsko učenje, doseganje učnih ciljev 

po učnem načrtu. 

AUSUBEL (sistematično poučevanje)  

Do znanja se pride hitreje.  

Znanje je bolj sistematično. Doseganje učnih ciljev po učnem načrtu. 

Primeren je tudi za manj uspešne učence. Omogočanje osebnostnega razvoja v skladu z njegovimi 

sposobnostmi. 

Manj zahtevno za učitelja. 

 

 

Potrebnih je manj pripomočkov.  

SLAVIN, JOHNSON IN JOHNSON 

(sodelovalno učenje) 

 

Trajnejše znanje, uporabno v novih situacijah. Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj, pridobivanje 

zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot, 

usposobljenost za vseživljenjsko učenje. 

Razvijanje socialnih in sporazumevalnih veščin ter 

razvijanje čustvene inteligence. 

Spodbujanje skladnega telesnega, duševnega moralnega, 

čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, 

vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, vzgajanje 

za spoštovanje, in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 

medsebojno strpnost, zavest o integriteti posameznika. 

Učenci se naučijo vsebin in metod reševanja 

problemov. 

Zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot ter 

usposobljenost za vseživljenjsko učenje, doseganje učnih ciljev 

po učnem načrtu. 

Razvijajo se medosebne prijateljske vezi. Vzgajanje za spoštovanje, in sodelovanje, za sprejemanje 

drugačnosti in medsebojno strpnost, zavest o integriteti 

posameznika. 

Razvijeta se samostojnost in kritičnost. Razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter 

kritične moči presojanja. 

Primeren je tudi za manj uspešne učence. Omogočanje osebnostnega razvoja v skladu z njegovimi 

sposobnostmi. 

Učenci so bolj motivirani za delo. Omogočanje osebnostnega razvoja, razvijanje pismenosti na vseh 

področjih. 

 

 

Za transfer so pomembne učne metode in vsebine, ki ne smejo biti prepuščene naključju. 

Vsak predmet ima večje transferne učinke, če pri poučevanju povezujemo posebno s 

splošnim, teorijo s prakso, spodbujamo globlje razumevanje, uporabljamo pravila v novih 

situacijah, opozarjamo na že uporabljene postopke idr. S tem se razvija tudi metakognicija. 

Učitelj lahko učencem pomaga razvijati učni transfer in s tem povezano metakognicijo s 

primernimi navodili ter mentalnimi ali miselnimi modeli (z besedami, slikami, diagrami 

predstavljeno bistvo nekega področja in odnosi med pojavi) (Marentič Požarnik, 2000). 
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CELOSTNI PRISTOP K UČENJU 

Je pristop, ki upošteva človeka kot fizično, čustveno, razumsko in socialno bitje. Učenje, 

usmerjeno zgolj na besedno-simbolično ter spoznavno raven, je pogosto neučinkovito. 

Zajemati mora tudi čustvene potrebe, celovitost čutne in telesne izkušnje, ureditev fizičnega 

okolja v katerem poteka ter socialne odnose (Marentič Požarnik, 2000). Pospešeno in celostno 

učenje je učenje, ki uporablja možgane v svoji celovitosti. To pa je mogoče takrat, ko smo  

telesno in duševno sproščeni, ko smo igrivi, domiselni, veseli in zadovoljni. Učenje je takrat 

tri do štirikrat hitrejše. Optimalno učno okolje lahko dosežemo tudi s sugestijo. Učencem 

lahko učitelj s sugestijo pomaga preseči strahove in od okolice vsiljeno prepričanje o svojih 

omejitvah (koliko je sposoben, česa ne zna idr.) (Dhority, 1992).  

Celostni pristop k poučevanju in učenju je prisoten tudi pri konvergentni pedagogiki, katere 

posebnost je, da sta v učenje vpeljana gib in glasba (imenovano izraz telesa v glasbi), ki 

učečega telesno in duševno sprosti. Prepletanje teh prvin lahko učenje spremeni tudi v igro in 

zabavo (Wambach in Wambach, 1999). 

Nasprotje knjižnemu učenju in učenju na osnovi učiteljevega predavanja je izkustveno učenje. 

To je oblika učenja, kjer se tesneje povežeta teorija in praksa: spoznavanje resničnosti in 

konkretna akcija, ne glede na starost udeležencev, kjer osrednjo vlogo igra celovita osebna 

izkušnja. Izkustveno učenje poveže doživljanje, percepcijo, kognicijo in akcijo v neločljivo 

celoto (Kolb, 1984; Marentič Požarnik, 2000). 

DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA 

Med učenci nastopajo, na vseh stopnjah šolanja, razlike v učni uspešnosti. Okoliščine, ki 

vplivajo na uspešno učenje, so različne. Različni avtorji so jih razdelili po različnih merilih. 

Marentič Požarnik (1988, 2000) jih razdeli v skupini na zunanje in notranje, ki imata vsaka po 

dve podskupini: 

1. notranji dejavniki (v učencu): 

1.1. fiziološki (npr. stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje), 

1.2. psihološki (npr. umske in druge sposobnosti, stili učenja, motivacija). 

2. zunanji dejavniki (v okolju): 

2.1. fizikalni (npr. opremljenost in organizacija prostora), 

2.2. socialni (npr. odnosi v družini, sprejetost v razredu). 
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Dejavniki so med seboj povezani in prepleteni. Objektivno okolje, ki učence zares obdaja, ne 

vpliva na vse učence enako. Isto objektivno okolje je za vsakega posameznika drugačno 

efektivno okolje (t.j. okolje, ki na učenca zares vpliva) (Marentič Požarnik, 2000).  

Kognitivni psihologi so v središče dogajanja postavili učenčevo dojemanje učnih okoliščin in 

njegov odziv (Marentič Požarnik, 2000). V celotnem procesu uspešnega sporazumevanja med 

učencem in učiteljem prihaja do sinergije. Na osnovi kibernetike epistemologije, kot razlaga 

Šugman Bohinc (1997), vsak učenec objektivno okolje zaznava in interpretira drugače, naredi 

svoj konstrukt/oblikuje svoje videnje, na katerega se odzove. V razredu to pomeni, da mora 

biti učitelj pozoren in pripravljen, saj si bo vsak učenec dano situacijo lahko interpretiral po 

svoje. Ni torej nujno, da bo ravnal po učiteljevih načrtih oziroma pričakovanjih (Šugman 

Bohinc, 1997). Dejavniki, ki vplivajo na učne rezultate so torej vstopni (predhodni) in 

procesni (vmesni), oboji pa vplivajo na izid oziroma izstopne značilnosti (Marentič Požarnik, 

2000). Izstopne značilnosti so hkrati predhodni dejavnik za učitelja, ki informacijo sprejme 

subjektivno, na osnovi svojega konstrukta/videnja. Vsi udeleženci interakcije so torej 

soustvarjalci in součinkujejo na končni izid (Šugman Bohinc, 1997). Dejavniki so sistemsko 

povezani in težijo k ravnotežju (Marentič Požarnik, 2000). 

Poznamo tudi delitev na zunanje (neposredne) dejavnike, kot so značilnosti učencev, 

dogajanje v razredu in domače razmere ter notranje (posredne) dejavnike, to so kurikularno 

načrtovanje in izvajanje pouka, šolska organizacija in šolski sistem. Neposredni dejavniki 

imajo nekoliko močnejši vpliv (Marentič Požarnik, 2000). 

UMSKE SPOSOBNOSTI  

Raziskave so pokazale, da obstaja povezanost med učno uspešnostjo in umskimi 

sposobnostmi. Povezava ni močna in je odvisna od uporabljenih testov za merjenje 

sposobnosti (Marentič Požarnik, 2000). 

Novejši pogledi poskušajo priti do bolj celotnega pogleda na pojem, vlogo in sestavine 

inteligentnosti. Predvsem poudarjajo, da je inteligentnosti več vrst. Gardner (1995) deli 

inteligenco na sedem vrst: jezikovno, logično-matematično, prostorsko, glasbeno, telesno-

gibalno, medosebno (interpersonalno) ter znotrajosebno (intrapersonalno). Vse so relativno 

neodvisne ena od druge. Goleman (1997) piše tudi o čustveni inteligenci. 
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UČNI STILI 

Kako dobro se bo posameznik naučil ni odvisno le od njegovih umskih sposobnosti. 

Pomembno je tudi, čemu daje posameznik prednost in v kakšnih okoliščinah bolje deluje. 

Torej, na kakšen način se loteva učnih nalog.  Gre za različne stile zaznavanja, spoznavanja 

in učenja (Marentič Požarnik, 2000).  

Najpogostejša delitev se navetuje na nevrolingvistiko in njihovo opredelitev, katerim čutnim 

kanalom dajemo prednost pri zaznavanju, predstavljanju, učenju in sporočanju. Tako ločimo 

vizualni stil (vidni), avditivni stil (slušni) in kinestetični stil (gibalni). Tudi učitelj ima svoj 

učni stil, vendar mora pri svojem delu paziti, da zadovolji vse učenčeve zaznavne stile 

(Marentič Požarnik, 2000). Najbolje je uporabljati multisenzorični pristop, pri katerem se 

lahko vsak učenec najde v svojem stilu (Wambach in Wambach, 1999). 

Rancourtova klasifikacija stilov temelji na tem, kako ljudje sprejemamo, prenašamo, delimo, 

konstruiramo in uporabljamo znanje. Govori o načinu spoznavanja oziroma o modusih. Po 

njegovi klasifikaciji ločimo empirični modus (prednost dajemo čutilom, zaznavanju), 

racionalni modus (prednost dajemo razumu, razmišljanju) in noetični modus (prednost ima 

intuicija) (Marentič Požarnik, 2000). 

Na podlagi izkustvenega učenja se učni stili po Kolbu razlikujejo v tem, katerim učnim 

modalitetam daje učenec prednost. Akomodativni stil (dejavnež) temelji na aktivnem 

eksperimentiranju in konkretnih izkušnjah, konvergentni stil (preizkuševalec) na aktivnem 

eksperimentiranju in abstraktni konceptualizaciji, asimilativni stil (mislec) na abstraktni 

konceptualizaciji in razmišljujočem opazovanju ter divergentni stil (sanjač) na razmišljujočem 

opazovanju in konkretnih izkušnjah (Marentič Požarnik, 2000). 

UČNE STRATEGIJE 

Učna strategija je zaporedje ali kombinacija učnih aktivnosti, ki vodijo v dosego 

želenega cilja. Lahko so primarne, ki neposredno vplivajo na predelavo informacij, boljšo 

zapomnitev in razumevanje (npr. pisanje povzetkov, miselnih vzorcev) ali sekundarne, 

imenovane tudi podporne, ki vplivajo na pozornost in motivacijo ter so povezane s 

strategijami obvladovanja čustev (npr. načrtovanje časa, organizacija prostora) (Marentič 

Požarnik, 2000). 

Učna uspešnost je v močno odvisna od tega, kako se zna kdo učiti in kakšne so 

posameznikove strategije učenja (Marentič Požarnik, 2000). Učeči se učne strategije 
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samoregulira, pri čemer je pomembna integracija čustvenih in kognitivnih komponent pri 

učenju (Peklaj, 2000). Kognitivna struktura vsebuje deklarativno znanje, odgovor na KAJ? 

(dejstva, pojmi, trditve) in proceduralno znanje, odgovor na KAKO? (seštevamo, uporabljamo 

računalnik). Odgovora sta med seboj povezana. Do kognitivne strukture pridemo prek 

kognitivnih strategij. Te so ponavljanje (informacije v besedilu obdrži v delovnem spominu), 

elaboracijske strategije (informacije preoblikuje, vsebinsko poveže, torej oblikuje smisel) ter 

organizacijske strategije (kaj je globalni smisel besedila, selekcioniranje in organiziranje idej 

ipd.) (Peklaj, 2000). 

S tem, ko se učenec zaveda svojih učnih strategij in procesov, ter je nanje pozoren, razvija 

metakognicijo (Marjanovič Umek, 2004). Metakognitivne strategije so načrtovanje 

(strategije, ki jih učenec izvede pred učenjem, da aktivirajo obstoječe znanje), spremljanje 

(spremljanje procesa reševanja problema in sprotno ugotavljanje učinkovitosti) ter 

uravnavanje (po končanem učenju ali reševanju preverja, ponovno preuči snov) (Peklaj, 

2000).  

UČNA MOTIVACIJA 

Motivacija je nekakšna gonilna sila, ki človeka vzpodbuja, da počne tisto kar si želi. Učna 

motivacija je torej gonilna sila, ki spodbuja k učenju. 

Za razumevanje in spodbujanje učne motivacije je najpomembnejše, kako razrešujemo dilemo 

med zunanjo (ekstrinisično) in  notranjo (intrinisično) motivacijo. O zunanji motivaciji 

govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujno sestavni del učenja. Učenje 

je takrat sredstvo za doseganje cilja. Zunanja motivacija običajno ni trajna; ko zunanja 

podkrepitev izgine, dejavnost preneha. Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti 

sami (npr. v učenju). Vir podkrepitve je v nas; želimo razviti svoje sposobnosti in doseči 

nekaj, kar nas zanima (Marentič Požarnik, 2000). Poznamo tudi socialno motivacijo (želja, da 

nekomu ustrežemo) in motivacijo dosežka
13

 (želja našega ega, da smo boljši kot drugi) (Biggs 

in Moore, 1993). 

Kakšen pa je odnos med zunanjo in notranjo motivacijo? Ali z uvajanjem zunanjih 

podkrepitev tvegamo znižanje notranje motivacije? Pomembno je, kako si posameznik razlaga 

pohvalo in nagrado: ali je to nadzor nad dejavnostjo ali le informacija o svojih sposobnostih in 

                                                 
13 Achievment motivation (Biggs, Moore, 1993). 
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priznanje za trud (Cameron in Pierce, 1994). Po besedah nekaterih praktikov in ugotovitvah 

nekaterih raziskav se lahko medsebojno prepletata in povezujeta (Marentič Požarnik, 2000). 

Pri spodbujanju in proučevanju motivacije se je pomembno vprašati (Marentič Požarnik, 

2000):  (1) Zakaj se določene dejavnosti lotevamo? (razlog); (2) Ali si bomo prizadevali 

porabiti več časa in napora za dejavnost? (odločitev); (3) Ali bomo dejavnost izpeljali do 

konca? (vztrajnost). 

Prehod med zunanjo in notranjo motivacijo ni oster. Motiv obvladanja oziroma kompetence 

(prepričanje, da s primernim naporom določeno stvar zmoreš), torej vera v lastno zmožnost, je 

nekje na meji med obema motivacijama. Takšno prepričanje imenujemo storilnostna 

motivacija. Pomembno obdobje za njen razvoj je v starosti od treh do osmih let (Marentič 

Požarnik, 2000).  

Za razvoj kvalitetne motivacije pri učencih je treba upoštevati in pravilno usmeriti dogajanja 

pred učno situacijo, med učenjem in po njem. Merila kakovostne motivacije so (Juriševič, 

2012; Marentič Požarnik, 2000; Peklaj, 2000): 

 vztrajanje pri dejavnosti (če ima učenec zanimanje, ne potrebuje zunanjega nadzora); 

 odpornost proti neuspehom in oviram na poti do cilja (če učenec verjame v lastno 

učinkovitost, kako doživlja strah ali anksioznost); 

 kakovost učnih strategij (če učenec pozna lastne strategije za motivacijo in učenje); 

 kakovost učnih rezultatov (znanje je trajno, razumljeno in uporabno); 

 pozitiven čustven odnos do sebe, dela in drugih; 

 stopnja samostojnosti pri postavljanju ciljev in opravljanju nalog. 

 

Z učenčevega stališča, Biggs in Moore (1993) opredelita motivacijo z dvema vprašanjema: 

 

 

  +                                                                          =                                    

  

Ali lahko pričakujem uspeh? 

 Imam to sposobnost? 

 Bom imel srečo? 

 Se znam potruditi? 

 Vem, kako se lotiti naloge? 

Mi je dejavnost ali njen rezultat všeč? 

 Vodi do nagrade? 

 Mi da pozitivno podobo? 

 Jo 'pomembni' ljudje tudi delajo? 

 Se zabavam ob njej? 

DA za vse 

pomeni 

UČENJE 
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ČUSTVENO-OSEBNOSTNI DEJAVNIKI 

Učenje je ves čas prepleteno s čustvi: zaskrbljenost, strah, jeza, veselje, navdušenje, 

zadovoljstvo. Nevrofiziološke raziskave so pokazale, da se vsaka izkušnja v možganih 

čustveno obarva, še preden o njej racionalno razmislimo (Goleman, 1997). Vsako novo učno 

situacijo najprej čustveno ocenimo ali s pozitivnimi ali z negativnimi čustvi. Če je povezana z 

negativnimi čustvi, usmerimo energijo v pomirjanje negativnih čustev, namesto da bi jo 

osredotočili na nalogo. Negativna čustva namreč zaposlijo veliko mentalne energije 

(Boekaerts, 1993). 

Tudi humanistično usmerjeni psihologi menijo, da je empatičen odnos nujen v vsakem 

izobraževanju. Na tak način pomagamo učencem graditi pozitivno samopodobo in samozavest 

ter držimo 'strah' v meji takšne zmerne napetosti, ki je potrebna, da poveča umsko dejavnost 

in vedenjsko učinkovitost (Biggs in Moore, 1993). 

SOCIALNOPSIHOLOŠKI DEJAVNIKI UČENJA 

Socialni konstruktivizem pridobiva v zadnjem času vedno večjo veljavo. Poudarja, da se 

znanje gradi in bogati predvsem v socialnih procesih razgovora. Večina organiziranega učenja 

poteka v skupinah (razredi, seminarske skupine, letniki), zato je treba izkoristiti možnosti za 

optimalno učenje, ki jih skupina lahko da (Marentič Požarnik, 2000). 

UČITELJ IN UČENJE/POUČEVANJE 

KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI 

Človek vzpostavlja produktivno sodelovanje s sprejemanjem in oddajanjem informacij. Te so 

lahko verbalne ali neverbalne (mimika, gestika in proksemika) (Selič, 2007). Vloga učitelja, 

glede na njegove komunikacijske sposobnosti, je v razredu različna; lahko je posredovalec 

informacij, spraševalec, poslušalec in svetovalec, vzdrževalec discipline in nenazadnje 

reševalec sporov. (Marentič Požarnik, 2000). 

Ob stiku z učenci ima učitelj stike tudi s starši in kolegi. Oboji so pomembni za končni 

učenčev dosežek, dasiravno indirektno. S stališča učiteljevih profesionalnih kompetenc so 

pomembni kakovostni medsebojni odnosi (subtilne interakcije in kvalitetna komunikacija med 

udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu) (Marentič Požarnik, 2000; Polak, 1997; 

Pergar-Kuščer, 1994; Sturman, 1992). 
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UČITELJEVA PRIČAKOVANJA 

Pričakovanja so lahko usmerjena na posameznega otroka (ali bo dobro delal, ali bo zmogel 

slediti pouku) ali na celoten razred (ali bodo razumeli zgodbo, govorjenje v tujem jeziku). V 

vsakem primeru učiteljevo prepričanje vpliva na proces njihovega lastnega učenja in načina 

poučevanja v razredu (Borg, 2009; Marentič Požarnik, 2000). 

UČITELJEV ODNOS DO DELA 

Pristopov k učenju je več in vsak ni v skladu z učnim stilom učitelja. Dober učitelj, ki se 

zaveda svojih pomanjkljivosti, le-te poskuša ublažiti (Marentič Požarnik, 2000). Kadar pa je 

učitelj, zaradi različnih okoliščin, primoran sprejeti določen način dela (npr. inovativni 

projekti, usmerjenost šole), lahko nastopi težava; motivacija učitelju upade, kar se pozna v 

odnosih med samimi učitelji in pri komunikaciji z učenci. To je še posebej vidno pri timskem 

poučevanju, kjer sta v razredu dva učitelja hkrati in so morebitne napetosti med učitelji lahko 

vidne tudi na učencih (Sturman, 1992). Osebnostne lastnosti učitelja so zato zelo pomembne 

za uspešno delo z otroki. Učitelj (najbolje že kot bodoči učitelj – študent) se mora 

sistematično usmerjati k 'delu na sebi' (Pergar-Kuščer, 2009). Gogala (1931, v Pergar-Kuščer, 

2000) pravi, da učiteljev poklic zahteva celega človeka, celo osebnost, je odgovoren pred 

samim seboj in sledi svojim vrednotam, čeprav je to povezano z osebno odpovedjo. Le tak 

učitelj je pravi in ne opravlja svojega dela mehansko. 

SODELOVALNO UČENJE 

V svetu je sodelovalno učenje trenutno opredeljeno kot pedagoška praksa, ki v proces učenja 

vključuje tiste dejavnike, ki omogočajo najboljše učenje. Poglavje o sodelovalnem učenju 

podrobneje predstavi izhodišča za sodelovalno učenje. 

Sodelovalno učenje je oblika učenja v manjših skupinah, v katerih vsak učenec doseže 

najboljši učinek pri lastnem učenju in hkrati pomaga drugim iz skupine doseči kar najboljše 

rezultate. To dosežemo tako, da skupini postavimo skupni cilj. Metode uporabljene v procesu 

učenja učence vzpodbujajo k medsebojnemu sodelovanju. S pravilno vodeno interakcijo med 

učenci se krepi socializacija in učenje med njimi (Jolliffe, 2007; Gillies, 2007, 2003; Peklaj, 

2001; Slavin, 1991; Johnson in Johnson, 1987). Uporablja se lahko na katerem koli področju 

in od vrtca naprej (Gillies in Ashman, 2003; Goodwin, 1999; Cohen, 1994; Johnson in 

Johnson, 1987).  
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V svetu ima sodelovalno učenje sloves pedagoške prakse, ki promovira: učenje, višjo raven 

razmišljanja, prosocialno vedenje, večje razumevanje do otrok z različnimi učnimi 

strategijami, gradnjo otrokove samozavesti. Je edina pedagoška praksa s toliko različnimi in 

hkratnimi pozitivnimi rezultati (Cohen, 1994; Slavin, 1996, 1991, 1987). Marsikaterim 

prednostim navkljub, učitelju ni treba zanemarjati ostalih oblik učenja (individualno, 

frontalno) in se posvetiti izključno sodelovalnemu učenju. Nasprotno, treba je najti pravo 

mero vsakega (Johnson in Johnson, 1987). Res pa je, če želimo sodelovalno učenje uspešno 

vpeljati, moramo spremeniti sam pristop k učenju (Slavin, 1987a, 1993), kar je navadno 

povezano z reorganizacijo šolskega sistema (Hopkins, 2007). 

TEORETIČNE PODLAGE 

Glavno vodilo sodelovanja in sodelovalnega učenja je socialni vidik. Raziskave s področja 

sodelovalnega učenja se tako naslanjajo na glavni teoretični izhodišči: socialno 

konstruktivistično teorijo po Vygotskem (1978) in teorijo sociokognitivnega konflikta po 

Piagetu (1932). Obe sta povezani z medsebojno interakcijo med učenci, ki je temelj 

sodelovalnega učenja in se naslanja na teorijo medsebojne soodvisnosti
14

 (Johnson in 

Johnson, 2009; Slavin, 1996). Poleg socialnega vidika Slavin (1996, 1991, 1989, 1987) 

zagovarja tudi motivacijski vidik, ki izhaja iz Skinnerjeve teorije podkrepitve: določeno 

vedenje je nagrajeno in s tem poveča možnost, da se bo vedenje spet pojavilo (Pound, 2008; 

Marentič Požarnik, 2000). Pravzaprav gre za nekakšno dresuro, ki pa jo nekateri odklanjajo, 

čeprav predstavlja pomembno osnovo učenja zaželenega vedenja. To še posebej velja pri 

otrocih, ko je otrokovo razumevanje še omejeno (Marentič Požarnik, 2000). 

Socialno konstruktivistični vidik 

Mentalne funkcije otroka se najprej razvijejo na medosebni ravni. Pogoj za to so  medosebni 

stiki in interakcija z drugimi. V drugi fazi se medosebne izkušnje ponotranjijo in te postanejo 

del njihovega osebnega razumevanja, znanja in spretnosti. Otroci se torej učijo ob interakciji z 

odraslimi ali bolj sposobnimi vrstniki, ki so jim opora in pomoč pri reševanju problemov, 

katerih sami ne bi mogli rešiti (Vygotsky, 1978). Otroci navadno prej zaznajo pravo težavo 

vrstnika in so mu sposobni nuditi pomoč tam, kjer jo res potrebuje (Webb in Farivar, 1994). 

Hkrati imajo možnost, da pri nudenju pomoči drugim oblikujejo svoje misli in razumevanje 

ter prek povratnih informacij skupaj rešujejo probleme. Rezultat je socialni konstrukt novega 

razumevanja (King, 1999). Pri razlagi problema ali zagovarjanju svojega mnenja so primorani 

                                                 
14 Social interdependance  theory (Johnson in Johnson, 2009). 
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reorganizirati svoje razumevanje in oblikovati misli v stavke tako, da so lažje razumljivi. 

Preverjanje in analiza svojega znanja jim omogočata še boljše razumevanje (Wittrock, 1990). 

Vidik sociokognitivnega konflikta 

Po Piagetu (1932) je otrok postavljen v situacijo, kjer je njegovo prepričanje v nasprotju s 

prepričanjem drugega. Nastopi trenutek sociokognitivnega konstrukta, ko mora svoje 

razumevanje potrditi ali ovreči: preveri svoje razumevanje, poišče nove informacije in na 

podlagi novih informacij zgradi novo razumevanje. Tokrat brez neskladnosti (Gillies in 

Ashman, 2003).  

Oba socialna vidika nas torej učita, da učenje poteka z in zraven drugih, da moramo za 

uspešno medsebojno sodelovanje znati natančno razlagati, če želimo razumeti in napredovati 

(Jolliffe, 2007). 

Teorija medsebojne soodvisnosti 

Medsebojna soodvisnost obstaja takrat, ko je rezultat posameznika odvisen od lastnega dela in 

hkrati od dela drugih. Obstajata dve vrsti soodvisnosti. Kadar dejanja posameznikov vodijo k 

uspešnemu končnemu rezultatu, govorimo o pozitivni soodvisnosti. Če dejanja posameznikov 

zavirajo skupni dosežek, govorimo o negativni soodvisnosti . Teorija podpira sodelovanje in 

ne tekmovanje. Namreč, pri tekmovanju se posameznik zateče k samoohranitvenim 

strategijam,
15

 ki omejujejo uspeh. Lahko pa je tekmovanje tudi konstruktivno. Takrat je 

zaželeno. Konstruktivno tekmovanje pomeni, da pri oblikovanju naloge upoštevamo sledeče: 

zmaga je relativno nepomembna, vsi udeleženci imajo realno možnost za zmago ter 

oblikovana morajo biti specifična pravila, merila in procedure za zmago (Johnson in Johnson, 

2009). 

Motivacijski vidik 

Nagrade, podeljene skupinam izključno na podlagi individualnega prispevka posameznikom, 

so močna in zelo pomembna vzpodbuda za delo pri mlajših in starejših otrocih (Slavin, 1995, 

1987), saj pomagajo oblikovati otrokove norme, ki so usmerjene v doseganje cilja 

(Marjanovič Umek, 2004). Pomembno je, da se nagrajuje individualno učenje in ne 

individualno posredovanje informacij. Postavljanje pravega skupnega cilja je zato zelo 

pomembno (Slavin, 1996, 1991, 1989/1990a, 1987). Johnson, Johnson in Holubec (1990) celo 

                                                 
15 Self-protective strategies (Johnson in Johnson, 2009). 
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predlagajo, da se skupni cilj lahko zamenja s skupinsko nagrado. Če skupina opravi skupno 

nalogo, je nagrajena (npr. več prostega časa, prosta izbira teme pri likovnem pouku). 

STRUKTURIRANE UČNE SKUPINE 

Če želimo doseči pozitivne rezultate pri sodelovalnem učenju, moramo oblikovati 

strukturirane skupine. To pomeni, da (Johnson in Johnson, 2009, 1987; Gillies, 2007; Jolliffe, 

2007; Jacobs, 2006; Peklaj, 2001; Siciliano, 2001;  Slavin, 1996, 1988, 1987):  

(1) je med člani skupine vzpostavljena pozitivna soodvisnost – člani so med seboj odvisni pri 

doseganju skupnega cilja;  

(2) je vzpostavljena interakcija med člani – o problemu se pogovarjajo in oblikujejo skupno 

stališče;  

(3) je vidna odgovornost posameznika – skupen cilj je odvisen od prispevka vsakega 

posameznika;  

(4) so uporabljene sodelovalne veščine16;  

(5) poteka skupinska analiza dela – člani samoanalizirajo svoje delo.  

Pozitivna soodvisnost 

Učenci se zavedajo, da je njihov skupni cilj odvisen od prispevka vsakega posameznika, ter 

da je posameznikova uspešnost odvisna od uspešnosti sočlana. Pozitivno soodvisnost gradimo 

s postavljanjem skupnih ciljev, lahko pa jo podkrepimo tudi s skupinskimi nagradami 

(Johnson in Johnson, 2009; Jacobs, 2006; Slavin 1991, 1989, 1987). Močnejša je medsebojna 

soodvisnost, večjo medsebojno povezanost čutijo člani med seboj in skupina je enotnejša. 

Enotnost v skupini učencem zagotavlja varno učno okolje in rezultati so boljši. Pri reševanju 

nalog je pomembna fizična bližina sočlanov in interakcija iz oči v oči (Kagan in Kagan, 2009; 

Jolliffe, 2007; Johnson in Johnson, 1987; Slavin, 1987a). Slavin (1995) ugotavlja, da so 

medosebni odnosi, ki se pri skupinskih procesih razvijajo, močni in dolgotrajni. To je bilo še 

posebej vidno pri vpeljevanju sodelovalnega učenja v narodnostno mešanih šolah, kjer so bile 

pred vpeljevanjem sodelovalnega učenja prisotne medrasne napetosti (Slavin, 1991; Slavin in 

Cooper, 1999). Za doseganje skupnega cilja se učenci med seboj spodbujajo, saj velja moto: 

ali skupaj splavamo, ali potonemo
17

 (Gillies, 2007; Johnson in Johnson, 1987; Jolliffe, 2007; 

Peklaj, 2001).  

Poznamo več vrst soodvisnosti 'soodvisnost nalog',18 'soodvisnost virov'19 (Jacobs, 2006; Peklaj, 

2001; Johnson in Johnson, 1990; Deutsch, 1949), 'soodvisnost vlog' (Kagan, Kagan, 2009;  

Jolliffe, 2007; Jacobs, 2006; Peklaj, 2001), 'soodvisnost identitete', 'fantazijska soodvisnost' ter 

                                                 
16 Skills in cooperative learning – spretnosti, uporabljene pri interakciji s sošolci, so imenovane veščine (Peklaj, 2001). 
17 Sink-or-swim-together (Johnson in Johnson, 1987). 
18 Outcomes interdependance (Gillies, 2007). 
19 Means interdependance (Gillies, 2007). 
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''soodvisnost izzivov' (Jacobs, 2006). Soodvisnost nalog obstaja, ko je skupni cilj postavljen tako, 

da nihče ne more dokončati naloge sam. O soodvisnosti virov govorimo, ko si za dosego cilja 

učenci delijo material (Jacobs, 2006; Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 1990; Deutsch, 1949). 

Soodvisnost vlog nastopi, ko učitelj med učence razdeli vloge, ki so potrebne, da skupina 

učinkovito deluje (Kagan in Kagan, 2009; Jolliffe, 2007; Jacobs, 2006; Peklaj, 2001). Fantazijska 

soodvisnost predstavlja imaginacijo članov skupine, da so drugačni od odstalih skupin, da so 

nekaj posebnega, samosvojega. Soodvisnost identitete jim omogoča močna povezanost članov 

znotraj skupine, soodvisnost izzivov pa predstavlja enotnost pri tekmovanju z drugimi skupinami 

(Jacobs, 2006). 

Interakcija med člani 

Učenci se med seboj o problemih in rešitvah pogovarjajo in oblikujejo skupno stališče. Pri 

tem je pomembna organizacija v razredu (učenci sedijo nasproti). Naučiti se morajo aktivno 

poslušati, prepoznavati neverbalno govorico, odgovoriti sogovorniku, vzpodbujati sočlane k 

dejavnosti, nuditi pomoč in nenazadnje prositi za pomoč (Kagan in Kagan, 2009; Gillies, 2007; 

Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 1987). Vrstniška pomoč je pomembna, saj imajo 

učenci sposobnost 'jezik učitelja' prevesti v 'jezik otroka', katerega uporabijo pri medsebojni 

pomoči (Slavin, 1987). Očitki sodelovalnemu učenju so usmerjeni predvsem v zapostavljanje 

individualnega pristopa k učenju. To pomanjkljivost naj bi čutili predvsem učenci z učnimi 

težavami in nadarjeni učenci (Gallagher in Gallagher, 1994; Robinson, 1991). Sodelovalni 

pristop TAI (timska pomoč individualizaciji)
20

 omogoča tudi individualizacijo: ko učenci 

usvojijo organizacijo dela znotraj skupine in so samostojni pri samopreverjanju, je učitelj 

prost in svoj čas lahko usmeri v individualno pomoč (Slavin, 1989/1990). 

Tista vodilna sila, ki prinese napredek in spremembe, je interakcija z vrstniki; otroci znajo 

ideje bolj neposredno izraziti, znajo oblikovati misli, ki so njim lažje razumljive, imajo močno 

željo po medsebojnem enakem mnenju in so veliko dovzetnejši za mnenja in ideje vrstnikov 

kot učiteljev. Mnenja vrstnikov imajo za bolj osebna in manj avtoritativna (Johnson in 

Johnson, 1990; Damon, 1984). 

Odgovornost posameznika 

Učenci se zavedajo, da so za svoj delež prispevka odgovorni sami. Skrivanje za delom 

drugega se ne dopušča. Če želi posameznik doseči odobravanje in sprejetje sočlanov (kar je za 

vrstnike pomembno), mora svoje delo opraviti sam. Ko dobi potrditev sočlanov za opravljeno 

                                                 
20 TAI – Team Assisted Individualization (Slavin, 1989/1990). 
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delo, se dvigne njegova samozavest in voljen je delati še boljše. Hkrati zna prevzeti 

odgovornost zase in tudi za sočlana, saj se zaveda, da je njegov končni rezultat odvisen od 

uspešnosti sočlana. Zato preverja, ali vsi sodelujejo (Gillies, 2007; Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001; 

Slavin, 1999; Johnson in Johnson, 1987).  

Sodelovalne veščine 

Za uspešno doseganje končnih ciljev morajo učenci uspešno sodelovati; aktivno poslušati, se 

znati jasno izražati, povedati svoje mnenje, znati reševati sporne situacije, sprejemati različna 

mnenja, poiskati soglasje, deliti vire ipd. Teh veščin se morajo naučiti. Lahko prek 

sodelovalnih struktur
21

 ali prek različnih dejavnosti. Naloga ni enostavna, še posebej tam, kjer 

je tradicionalen način pouka usmerjen v smeri učitelj – učenec in ni vzpostavljenega 

sodelovanja med učenci (Kagan in Kagan, 2009; Gillies, 2007; Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001; 

Johnson in Johnson, 1987).  

Skupinska analiza dela 

Učenci samoanalizirajo delo v skupini; ugotavljajo vzroke za (ne)uspešnost in iščejo nove 

poti k boljšemu sodelovanju (prek analize dogajanja, analize procesa in analize uspešnosti 

delovanja v skupini). Člani se morajo v diskusiji znati osredotočiti tudi na pozitivne elemente 

in vedenje ter znati najti rešitve za morebiten neuspeh. Analiza dela je osrednji element 

napredovanja in je pomembna za razvoj metakognicije (Gillies, 2007; Jolliffe, 2007; Peklaj, 

2001; Johnson in Johnson, 1987).  

OBLIKOVANJE SKUPIN 

Sodelovalna skupina ni le skupina otrok, ki sedi skupaj za mizo. Je načrtno izbrana skupina 

otrok, ki ob ustrezni strukturi naloge lahko zagotavlja ustrezne pogoje za delo (Peklaj, 2001; 

Siciliano, 2001; Goodwin, 1999; Johnson in Johnson, 1987). Skupine lahko oblikujemo na 

različne načine, vodilo naj bo čim večja heterogenost (po spolu, sposobnostih, uspešnosti, 

narodnosti, jezikovni pripadnosti). Večja heterogenost v skupino prinese pestrejši izbor veščin 

in različna znanja, ki ga s seboj prinese vsak posameznik. (Gillies, 2007; Peklaj, 2001; 

Johnson in Johnson, 1978). Učitelj navadno dokaj dobro pozna otrokove zmožnosti in 

medsebojne naklonjenosti, zato je (predvsem pri otrocih) dobro, da skupine oblikuje učitelj 

(ali nadzoruje njihovo oblikovanje in po potrebi posreduje). Ni namreč zaželeno združevati 

učencev ob prvem poskusu sodelovalnega učenja, ki se že sicer ne sprejemajo med seboj. To 

se lahko stori pozneje, ko je sodelovalno učenje že utečeno. Poleg učitelja lahko skupine 

                                                 
21 Termin povzet po Peklaj, 2001. 
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oblikuje učenec (ki ga določi učitelj) ali pa se pari izbirajo med seboj (učitelj postavi pogoje 

za izbiro para). Kombinacij je veliko, metode izbiranja pa lahko najdemo v različni literaturi 

(npr. Kagan in Kagan, 2009; Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 1978). 

VELIKOSTI SKUPINE 

Optimalno število učencev v učni skupini je odvisno od cilja, ki si ga učitelj zastavi. Pri 

sodelovalnem učenju je število med dva in šest (Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 1987). Pri 

skupinah z več kot šestimi člani se je pokazalo, da so bili določeni člani zapostavljeni, pasivni 

ali pa se je pogovor znotraj skupine oblikoval v dvojicah ali trojicah. Skupina torej ni bila več 

enotna (Johnson in Johnson, 1987). Najbolj učinkovite so skupine s štirimi člani; omogočajo 

delo v paru in niso prevelike, kadar je treba zagotoviti možnost vsakemu posamezniku, da 

izreče svoje mnenje (slika 1) (Gillies, 2007; Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 1987). Za 

mlajše otroke (vrtci, prvo triletje) so najbolj optimalne dvojice, saj so njihove komunikacijske 

sposobnosti še omejene in je lažje vzdrževati sodelovalne odnose z eno samo osebo 

(Battistich in Watson, 2003).  

Pri oblikovanju velikosti skupine je vsekakor treba upoštevati  (Johnson in Johnson, 1987): 

 da se s številčnostjo članov povečuje pestrost veščin, sposobnosti in znanja, ki ga v 

skupino prinese vsak posameznik; 

 da, večja kot je skupina, bolj izurjene morajo biti sodelovalne veščine (da imajo člani 

lahko pod nadzorom odnose in procese v skupini); 

 da imajo vsi člani dostop do virov; 

 da je dovolj časa, določenega za opravljanje naloge: manj kot je časa, manj članov je 

potrebnih; 

 starost otrok in njihovo razvojno psihološko stopnjo (Marjanovič Umek, 2004; 

Battistich in Watson, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Skupina s tremi učenci ter skupina s 

štirimi člani ter mogoči pari sodelovanja (Vir: 

Peklaj, 2001) 
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RAZVOJ SKUPIN IN RAZVIJANJE RAZREDNE IDENTITETE 

Vsak učitelj si želi, da so učenci v njegovem razredu povezani. Učenci bodo lažje in z večjim 

veseljem sodelovali in dosegali skupne cilje, če bodo začutili pripadnost skupini. To pa 

dosežemo z načrtnim razvojem skupin prek dejavnosti, ki so temu namenjene. Le v povezanih 

skupinah je učenje mogoče, učinkovitejše, znanje je boljše in hitreje napreduje (Peklaj, 2001). 

To še posebej velja za mlajše otroke, saj sta občutek pripadnosti skupini in varno učno okolje 

osnovna dejavnika za uspešno sodelovanje (Battistich in Watson, 2003). Pripadnost skupini se 

najbolj začuti, ko skupina s skupnimi močmi uspešno opravi nalogo (Peklaj, 2001). Načini 

razvijanja skupinske identitete so različni in jih lahko najdemo v različni literaturi (npr. Kagan 

in Kagan, 2009; Schmidt, 2007; Ghaith in Kawtharani, 2006; Peklaj, 2001).  

Ob razvijanju skupinske identitete je treba razvijati tudi zavedanje o razredni pripadnosti. To 

dosežemo tako, da postavljamo razredne cilje (npr. različni razredni projekti) in razredne 

nagrade (Peklaj, 2001). Ko posamezna skupina opravi svojo nalogo, lahko pomaga drugi 

skupini pri delu, da bodo vsi dokončali in prispevali k rezultatu. Uspešen rezultat lahko 

prinese razredni bonus/nagrado (Johnson in Johnson, 1987). 

ČASOVNA OMEJITEV TRAJANJA SKUPIN 

Glede na zgoraj poudarjeno trditev o pomembnosti razvijanja skupin in skupinske identitete, 

ne smemo zanemarit dejstva, da je zamenjava skupin potrebna. Le ob sodelovanju z 

različnimi vrstniki lahko učenci razvijajo in nadgrajujejo svoje veščine. Večina otrok se z 

razvojem skupin naveže na določene vrstnike, z njimi so uigrani v delo, navezali so vezi, ki 

jih je težko prekiniti ipd. Učitelj mora zato znati poskrbeti, da je prehod iz ene skupine v 

drugo blag in hkrati omogočiti delovne stike z vsemi učenci ob različnih formalnih in 

neformalnih prilikah (Gillies, 2007). 

Po Tuckmanu (1965) se vsaka na novo oblikovana skupina razvija ob petih stopnjah: 

oblikovanje
22

 – stopnja, ko člani iščejo in spoznavajo drug drugega, so negotovi in iščejo poti, kako 

reševati nalogo; 

zorenje
23

 – stopnja napetosti med člani, ko iščejo skupne rešitve in načine sodelovanja, da bodo lahko 

rešili nalogo; 

normiranje
24

 – stopnja, ko sprejmejo način dela in člane; 

delovanje
25

 – najbolj produktivna stopnja, ko najdejo skupen način dela in dosegajo rezultate; 

poslavljanje
26

 – stopnja, ko ugotovijo, da so toliko utečeni, da potrebujejo spremembo. 

                                                 
22 Forming. 
23 Storming. 
24 Norming. 
25 Performing. 
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Po Gillesovi (2007) se skupine razvijajo in delujejo štiri do šest tednov. Avtorica ne navaja 

pogostosti uporabe sodelovalnega učenja, starosti otrok ter njihovi razvojno psiholoških 

sposobnosti navezovanja stikov, za katere naj bi veljalo zgoraj omenjeno časovno obdobje. 

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA SODELOVALNO UČENJE  

VRSTE NALOG V UČNIH SKUPINAH 

Oblikovanje nalog je zelo pomembno, saj tip naloge vpliva na vrsto interakcije med učenci. 

Glede na izbrano strukturo sodelovalnega učenja in tipa nalog, ločimo dve zahtevnostni 

stopnji sodelovanja. Tiste strategije, ki imajo neposreden cilj in ki od učencev zahtevajo malo 

komunikacije (npr. izmenjava informacij), imenujemo strukture z nižjo ravnijo sodelovanja.
27

 

Na drugi strani pa razlikujemo visoko sodelovalne strukture,
28

 ki se navezujejo na odprte 

naloge in zahtevajo medsebojno poizvedovanje, raziskovanje in diskusijo (Gillies, 2007). 

VRSTE SODELOVALNIH STRUKTUR29 

Sodelovalne strukture so načini organiziranja interakcije v skupinah, ki so neodvisni od 

konkretne vsebine in so namenjeni doseganju specifičnih učnih ciljev na miselni in socialni 

ravni. Struktur je veliko in niso omejene samo na eno uporabljeno veščino (Kagan, 1989 v 

Peklaj, 2001). V tabeli (tabela 2) so prikazane nekatere sodelovalne strukture, uporabne za 

prvo triletje (izbor avtorice).  

STRUKTURIRANJE URE/ VLOGA UČITELJA 

Priprava razreda na sodelovalno učenje je zahtevnejša kot priprava klasične ure (frontalno 

delo), vendar lahko bolj učinkuje na učence (in posledično na učitelja). Seveda se je treba 

zavedati, da nihče ni mojster v prvem poizkusu (Kagan in Kagan, 2009; Jolliffe, 2007; Gillies, 

2003; Johnson in Johnson, 1987). 

Za izvedbo učne ure mora učitelj (Kagan in Kagan, 2009; Jolliffe, 2007; Gillies, 2007; Gillies 

in Ashman, 2003; Peklaj, 2001; Kagan, 1989; Johnson in Johnson, 1987): 

(1) jasno postaviti cilje ure; 

(2) oblikovati skupine in organizirati prostor; 

                                                                                                                                                         
26 Adjourning. 
27 Low-level cooperation. 
28 High-level cooperation. 
29 V literaturi so uporabljeni izrazi 'cooperative structures' (Kagan in Kagan, 2009; Johnson in Johnson, 1987), 'type of cooperative learning' 

(Jolliffe, 2007), v nalogi je prevzet izraz po C. Peklaj ( 2001). 
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(3) natančno razložiti skupni cilj naloge in korake izvedbe pri izbrani sodelovalni 

strukturi tako, da vzpodbujajo neodvisnost posameznikovega dela in medsebojno 

soodvisnost za dosego cilja; 

(4) slediti uspešnosti sodelovanja v skupinah, nuditi pomoč (kot npr. odgovarjati na 

vprašanja, učiti spretnosti pri reševanju nalog) in vzpodbujati medsebojno 

sodelovanje in evalvacijo dela; 

(5) evalvirati učenčeve dosežke in jim pomagati pri refleksiji uporabnosti sodelovalnega 

učenja. 

Tabela 2: Sodelovalne strukture (vir Peklaj, 2001; Kagan, 2009) 

SODELOVALNA 

STRUKTUTRA, avtor* 

SPOZNAVNO PODROČJE SOCIALNO PODROČJE 

SODELOVALNE KARTE, 

Kagan, 1989. 

Učenje dejstev, podatkov, 

ponavljanje in utrjevanje. 

Aktivno poslušanje, dajanje 

povratnih informacij, pohval, 

vzpodbud. 

PREVERJANJE V PARU, 

Kagan, 1989. 

Utrjevanje znanja, ponavljanje. Poslušanje, prevzemanje različnih 

vlog, preverjanje pravilnosti, 

dajanje povratnih informacij, 

pohval, razlaga. 

VEČ GLAV VEČ VE,  

Kagan, 1989. 

Ponavljanje, utrjevanje, reševanje 

zaprtih nalog. 

Poslušanje, preverjanje 

razumevanja, razlaga, iskanje 

soglasja. 

SODELOVANJE V PARU,
30

 
Kagan, 2009 

Ponavljanje in utrjevanje znanja, 

preverjanje razumevanja pojmov. 

Aktivno poslušanje, natančnost 

podajanja informacij, preverjanje 

razumevanja, dajanje pohval. 

DISKUSIJA V KROGU, Kagan, 

1989, kombinacija skupinske 

diskusije in okrogle mize, priredila 

avtorica naloge 

Izmenjava informacij, utrjevanje 

znanja, preverjanje znanja, 

ponavljanje, reševanje odprtih 

nalog 

Odprtost, pripravljenost na 

izmenjavo mnenj, sprejemanje 

predlogov drugih, spodbujanje, 

pohvale, nadzor lastnih čustev. 

POŠILJANJE VPRAŠANJ, 

Kagan, 1989 

Utrjevanje znanja, preverjanje 

razumevanja pojmov. 

Poslušanje, preverjanje 

razumevanja, prevzemanje 

perspektive drugega, dajanje 

povratnih informacij, iskanje 

soglasja. 

DEJSTVO ALI 

IZMIŠLJOTINA, Kagan, 1989 

Ponavljanje in utrjevanje znanja. Prevzemanje perspektive drugega, 

usklajevanje mnenj. 

SKUPINSKA DISKUSIJA, 

Kagan, 1989 

Reševanje odprtih nalog, razvoj 

pojmov, spodbujanje uporabe, 

analize, sinteze, vrednotenja. 

Aktivno poslušanje, spodbujanje 

drugih, prispevanje predlogov, 

pohvale, razvijanje zamisli drugih. 

SESTAVLJANKA, Aronson, 

1978 

SESTAVLJANKA II, Slavin, 

1990 

Učenje nove snovi. Aktivno poslušanje, preverjanje 

razumevanja, razlaga, iskanje 

soglasja. 

*Za več struktur glej Kagan in Kagan, 2009, McCafferty, Jacobs, DaSilva Iddings, 2006 in 

Peklaj, 2001. 

Organizacija prostora  

Skupine morajo biti že predhodno oblikovane. (Glej podpoglavje o sestavljanju, številu in 

trajanju skupin.) 

                                                 
30 Match Mine (Kagan, 2009). 
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Sama organizacija prostora lahko spodbuja ali zavira sodelovanje med učenci in posledično 

tudi učenje. Prostor mora biti organiziran tako, da so člani dovolj blizu med 

seboj in se lahko tiho pogovarjajo. Učenci morajo imeti možnost 

enostavnega očesnega stika z vsemi člani skupine (Kagan in Kagan, 2009; 

Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 1987). 

 

 

 

Oblikovanje učne ure 

Didaktična sredstva in material. 

Material, uporabljen za izvajanje naloge, mora biti razdeljen med člane tako, da omogoča 

vsakemu posamezniku sodelovanje pri doseganju cilja. Dokler je skupina še neuigrana (na 

stopnji normiranja) in učenci še nimajo dovolj usvojenih sodelovalnih veščin, mora biti 

material načrtno razdeljen med člane. Za dodatno olajšanje dela lahko učitelj dodeli vsakemu 

članu svojo vlogo, npr. tihi kapitan, kontrolor pripomočkov, opazovalec glasnosti, 

spodbujevalec. S takšno delitvijo vlog omogočamo posamezniku, da konstruktivno prispeva 

svoj delež (Kagan in Kagan; 2009, Peklaj, 2001, Johnson in Johnson, 1987).  Pri mlajših 

otrocih (vrtec, prvo triletje) delitev vlog ni nujno učinkovito. Posameznik s svojo vlogo bolj 

prekinja delo kot konstruktivno pripomore k reševanju (Battistich in Watson, 2003). 

Mogoči načini organiziranja virov so (Gillies, 2007; Peklaj, 2001): 

 soodvisnost virov: skupina dobi samo en izvod vira informacij. Učenci so primorani 

sodelovati, če želijo doseči skupen cilj. Tak način se priporoča v prvih poskusih 

sodelovalnega učenja, da člane spodbudi k sodelovanju; 

 soodvisnost informacij: vsak član ima svoj (drugačen) vir informacij. Za dosego 

skupnega cilja mora vsak prispevati svoj del informacij, da je naloga dokončana (npr. 

sodelovalna oblika – sestavljanka); 

 soodvisnost zaradi zunanjega dejavnika:
31

 skupine znotraj razreda tekmujejo med 

seboj zato, da se pripravljajo na medsebojno tekmovanje s skupinami iz npr. drugega 

razreda (De Vries in Edwards, 1973, v Johnson in Johnson 1987). 

                                                 
31 Interdependance from Outside Enemies. 

Slika 2: Mogoča organizacija prostora za delo z večjimi 

skupinami (Vir: Peklaj, 2001) 
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Postavitev pravega cilja 

Cilja pri sodelovalnem učenju sta vedno dva. Prvi je učni cilj.
32

 Postavljen mora biti dovolj 

specifično, biti mora primeren starosti učencev in jasno morajo biti predstavljeni koraki 

izvajanja naloge, glede na obliko sodelovalnega učenja in starost otrok. Drugi cilj je 

sodelovalni. Zajema sodelovalne veščine, ki se uporabljajo za uspešno dokončanje naloge 

(Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 1987). 

Doseganje učnega cilja. 

Upoštevati je treba več aspektov (Johnson in Johnson, 2009, 1987): 

 navodila za delo morajo biti jasno podana in specifična. Skupina, ki je že nekoliko 

utečena v sodelovanju, lahko dobi bolj ohlapna navodila. Učenci se bodo med seboj o 

nalogi pogovorili in izbrali enotno strategijo in izvedbo dela; 

 pri novih nalogah naj bodo cilji zastavljeni tako, da se navezujejo na cilje prejšnje 

naloge. Povezavo s prejšnjimi cilji je dobro obrazložiti. S tem jim omogočimo lažji 

transfer in pomnjenje; 

 relevantne pojme in ideje je potrebno definirati ter ponoviti korake izvajanja naloge. 

Zaželeno je, da se naloga podkrepi s konkretnimi primeri in se poudari, kaj je tokrat 

drugače, kot je bilo pri prejšnjih nalogah; 

 učencem se postavi konkretna vprašanja, s tem se preveri njihovo razumevanje. 

Doseganje sodelovalnega cilja 

Cilj mora omogočati medsebojno pozitivno soodvisnost. To pomeni, da bodo cilj dosegli vsi 

ali pa nihče. Pomembno je, da učenci opravijo svoj del naloge ter zagotovijo, da tudi ostali 

člani opravijo svojo nalogo (Johnson in Johnson, 2009, 1987). 

Glede na težavnostno stopnjo in vrsto potrebnih sodelovalnih veščin za uspešno dokončanje 

cilja ločimo štiri tipe nalog (Watson et al., 1988): 

a. izdelava skupnega produkta ( npr. plakata, izdelka, poročila ipd.) 

Je najenostavnejša struktura ure, zunanje vodena (npr. učitelj), prispevek vsakega učenca pa je 

v naprej določen in samozadosten. Učitelj koordinira delo in na koncu sestavi skupni produkt. 

Prvenstvena naloga učitelja, je učencem uzavestiti prepoznavanje produkta posameznika in 

prispevek le-tega, ki je omogočil doseči skupni cilj. Učenec se prepozna kot pomemben del 

skupine. Brez njegovega prispevka cilja ne bi mogli doseči. 

                                                 
32 Academic objective. 
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b. neformalna in nepopolna delitev vlog (npr. izrezovanje slik sadja iz revij; gradnja iz 

legokock, iskanje (izrezovanje) besed na določeno črko ipd.) 

Naloga je nekoliko zahtevnejša, saj zahteva nekaj samoorganizacije in ima odprt cilj. 

Sodelujejo lahko učenci z različnimi sposobnostmi; manj sposobni lahko izrezujejo, nosijo 

kocke ipd., medtem ko sposobnejši prepoznavajo prave črke, kocke ipd., vsi pa so združeni v 

skupni dejavnosti in vsak prispeva svoj delež. 

c. definirana in popolna delitev vlog (npr. uprizoritev dramske igrice, različne 

sodelovalne igre) 

Pri takšnih nalogah se je treba zavedati, da kaj hitro učiteljevo željo po sodelovanju zamenja 

učenčeva potreba po tekmovanju. Sodelovanje je ogroženo, saj dosežke otroci definirajo kot 

'zmagovalci' in 'poraženci'. Stanje lahko pripelje do agresije, jeze, frustracije ipd., nekateri 

otroci namreč še ne znajo obvladovati svojih čustev (Howsen in Ritchie, 2002, v Battistich in 

Watson, 2003). Mlajši otroci se morajo naučiti prenašati poraze, da bodo starejši lažje 

sodelovali. Strukturo ure je treba zastaviti v duhu konstruktivnega tekmovanja (Johnson in 

Johnson, 2009). 

d. naloge s sprotno regulacijo delitve vlog in koordinacijo sodelovanja (npr. gradnja hiše 

iz legokock, poiskati informacije o določeni stvari na skupno temo ipd.) 

Takšne naloge zahtevajo stalno osredotočenost na delo in dogajanje v skupini. Delo si lahko 

olajšamo z razdelitvijo vlog posameznikom. Vloge lahko razdeli učitelj ali pa si jih učenci 

razdelijo sami. Če slednje, potem jim je treba zagotoviti nekaj nestrukturiranega časa, v 

katerem se lahko organizirajo in oblikujejo strategijo dela. Vendar, še pri tako natančno 

organizirani strukturi dela lahko nastopi nepredvidena situacija, v kateri se je treba sproti 

prilagajati (Mueller in Fleming, 2001). 

Jasno predstavljena merila za dosego cilja 

Merila, ki določijo, ali je bila skupina ali posameznik pri opravljeni nalogi uspešna, morajo 

biti jasno postavljena pred izvajanjem naloge; biti morajo izziv in hkrati realistično 

dosegljiva. Lahko so oblikovana za vsako skupino posebej, za vse skupine enako, ali pa so za 

posameznika, ki ima zmanjšane sposobnosti, drugačna (Gillies, 2007; Johnson in Johnson, 

1987). 



 
32 

 

Delo v skupini 

Opazovanje dela v skupinah 

Prvi del učiteljeve vloge je priprava učencev in materiala za delo (točke 1–3, str 27 in 28). Nič 

manj pomembna ni poznejša vloga. Za učitelje začetnike je opazovanje dela učencev v 

sodelovalnih skupinah pravi izziv. Z opazovanjem učitelj spozna, s kakšnimi težavami se 

učenci soočajo in kako sodelujejo v procesu izvajanja naloge. Začne naj postopoma, z 

izkušenostjo in spoznavanjem otrok pa naj dodaja nove elemente sodelovanja in obnašanja. 

Najbolje je imeti vnaprej pripravljen opazovalni list, na katerega se vpisujejo pozitivna 

zaznavanja za posameznika (npr. konstruktivno prispeva k rešitvam, sprašuje, govori o 

občutkih, aktivno posluša, da podporo sočlanu, sprejme mnenje sočlana, spodbuja k 

sodelovanju, povzema spoznanja, preverja razumevanje sočlanov, napetosti med člani sprošča 

s šalami ipd.). Učitelj lahko za opazovalca občasno postavi tudi učenca, vendar šele, ko je 

sodelovalno delo že utečeno. Pri tem mora paziti, da je sistem opazovanja zanj zelo enostaven 

(npr. le en element: 'Kdo je preglasen?') (Johnson in Johnson, 1987). 

Zaznavanja so izhodišče za poznejšo diskusijo o uspešnosti dela skupin. Diskusija naj se 

osredotoči na pozitivne zaznave in pohvale posameznikom za pozitivna dejanja ter poudari 

elemente, ki jih pri sodelovanju ni bilo opaziti (Jolliffe, 2007; Johnson in Johnson, 1987). 

Učiteljeva asistenca 

Med opazovanjem dela učencev lahko učitelj ugotovi, da določeni učenci nimajo dovolj 

razvitih sodelovalnih veščin, ki bi omogočile uspešno sodelovanje. Zraven dejavnosti, ki jih 

lahko izvajamo posebej, da usvojimo določene veščine, učitelj med samim delom nudi pomoč 

učencem. Najbolj zaželena je takrat, ko jo učenci potrebujejo, torej med delom (Johnson in 

Johnson, 1987). 

 Pomoč pri učnem cilju: z izbiro načina odgovora lahko učencu pomaga na poti k 

rešitvi in iskanju različnih poti. Npr. na vprašanje: »Ali delam prav«? Lahko odgovori 

z: »da,«, ali pa: »to je ena izmed mogočih poti.« 

 Pomoč pri sodelovalnih veščinah: predlaga način, kako se skupina lahko loti naloge. S 

tem jih nauči nove veščine: (1) izpostavi uporabljeno veščino, ki je zaželena in jo 

posamezniki uporabljajo; (2) učitelj je lahko določeni skupini svetovalec; (3) uporabi 

lahko narisane simbole, na katere opozori, ko je treba (npr. za tišino), ipd. 

Učiteljeva vloga je, najti pravo mero pomoči. Otrokom je mediator ali tihi opazovalec. Z 

ustrezno postavljenimi vprašanji pomaga pravilno usmerjati pogovor in tako omogoča 
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razvijanje socialnih veščin. Včasih je le učiteljeva navzočnost dovolj in otroci nesoglasje 

razrešijo sami (Howes in Ritchie, v Battistich in Watson, 2003; Johnson in Johnson, 1987). 

Dober učitelj pri organizaciji sodelovalnega učenja dela z učenci (nasprotno s tradicionalnim 

pristopom, ko jim pove, kaj naj delajo): učenca aktivno vključi v proces učenja, uporablja 

prijazen in oseben ton pogovora in uporablja pestre vire za pokrivanje učnih ciljev (ne samo 

učbenik) (Gillies, 2007). 

Evalvacija dela 

Pravilo pri opazovanju se glasi: če nekoga opazuješ, deli zaznavanja z njim. Čeprav je časa za 

delo malo, je vedno treba delo organizirati tako, da ostane vsaj nekaj minut namenjenih končni 

diskusiji. Gillies (2003) poudarja, da je to še posebej pomembno pri mlajših otrocih. Edino tako 

lahko pričakujemo napredek. Pogovor naj vsebuje zaznavanja učitelja in nekaterih učencev. Da 

učence lažje povabimo v pogovor, jim za začetek postavimo enostavno nalogo; povedo naj dve 

stvari, ki so jih v skupini naredili dobro (Johnson in Johnson, 1987). 

V skupini je treba zagotoviti, da je vsak član vključen v vsaj eno od sodelovalnih veščin (Gillies, 

2007): 

 povzame bistvo njihovega dela (poročanje); 

 vzpodbuja sočlane k aktivnemu pogovoru; 

 ali preverja, da vsi člani podpirajo odločitev skupine. 

Za lažjo analizo, katere sodelovalne veščine so učenci med delom uporabljali, pomagamo 

učencem s specifičnimi vprašanji (Gillies, 2007; Peklaj, 2001):  

Samoanaliza posameznika: 

 vprašanja o pomoči (npr.: Ali sem pomagal, ko me je nekdo prosil za pomoč? Kaj sem se 

naučil? Ima moje stališče smisel?); 

 vprašanja o pohvalah (npr.: Ali sem koga pohvalil? Kako bi ocenil svojo pomoč skupini?); 

 vprašanja o sinergiji (npr.: Ali sem upošteval predloge drugih? Kako sem se počutil v 

skupini?). 

Samoanaliza skupine: 

 vprašanja o učnih ciljih (npr.: Kaj smo naredili, da smo dosegli cilj? Kaj lahko storimo 

bolje? Kako lahko nadaljujemo? Smo imeli dovolj časa za nalogo?); 

 vprašanja o sodelovanju (npr.: Smo se vsi pogovarjali med seboj? Kakšen je bil način 

pogovora med nami? Smo vsi imeli možnost dobiti material? Smo bili v redu 

organizirani?). 
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SODELOVALNE VEŠČINE 

Utopično je pričakovati, da bodo učenci sodelovali, če jih preprosto posedemo skupaj (Peklaj, 

2001; Siciliano, 2001; Goodwin, 1999; Johnson in Johnson, 1987). Za sodelovanje so 

potrebne veščine. Obvladanje sodelovalnih veščin ni samo po sebi umevno. Navadno jih 

usvajamo prek sodelovalnih struktur, velikokrat pa se zgodi, da jih je treba tudi posebej 

trenirati. Predvsem takrat, kadar je sodelovalna situacija bolj zapletena in brez uporabe 

sodelovalnih veščin naloge ni mogoče uspešno dokončati (Jolliffe, 2007; Gillies, 2007; 

Peklaj, 2001; Goodwin, 1999; Johnson in Johnson, 1981, 1987, v Johnson in Johnson 1987). 

Pokazalo se je, da je ločeno učenje sodelovalnih veščin uspešno, saj so učenci bolj 

kooperativni kot vrstniki, ki niso imeli dodatnega učenja (Gillies in Ashman, 1998, v Gillies, 

2007).  

Štirje najpreprostejši načini poučevanja sodelovalnih veščin (Peklaj, 2001): 

 modelno učenje in spodbujanje ustreznega vedenja; 

 uporaba različnih vlog pri delu v skupini; 

 uporaba različnih sodelovalnih struktur; 

 usmerjenost na procese v skupini. 

Sodelovalne veščine obsegajo cel spekter veščin, ki so potrebne, da procesi v skupini potekajo 

tako, da člani s skupnimi močmi dosežejo skupni cilj (npr. razlaganje, spraševanje, nudenje 

pomoči in prošnja zanjo). Večina avtorjev (npr. Kagan in Kagan, 2009; Gillies, 2007; Slavin, 

2007, Peklaj, 2001; 1993, 1987; Gillies in Ashman, 2003; Johnson in Johnson, 1987) opredeli 

sodelovalne veščine kot komunikacijske veščine in veščine pri sodelovanju z vrstniki (nastale 

ob procesih v skupini, med reševanjem nalog). V pričujoči nalogi so slednje imenovane 

socialne veščine.
33

 Jolliffe (2007) kot posebno vrsto veščin, potrebnih za uspešno opravljanje 

naloge, izpostavi čustveno inteligenco. 

Komunikacijske veščine34 

To so veščine, povezane s sporočanjem in so začetni in osnovni element pri sodelovanju 

(Gillies, 2007; Peklaj, 2001, 1998): 

 veščine oddajanja sporočil: zmožnost svobodnega izražanja, jasno in enopomensko 

izražanje idej in občutkov, oblikovanje popolnih, konstruktivnih in specifičnih 

sporočil, ujemanje verbalnih in neverbalnih sporočil in iskanje povratne informacije o 

predanem sporočilu; 

                                                 
33 Temin povzet po Rozman, 2006. 
34 Termin povzet po Peklaj, 2000, 2001. 
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 veščine sprejemanja sporočil: parafraziranje oziroma povzemanje bistva, preverjanje 

pravilnega zaznavanja pošiljateljevih sporočil in usklajevanje interpretacij, aktivno 

poslušanje; 

Socialne veščine 

Naloge, ki jih učenci običajno izvajajo v sodelovalnih skupinah v šoli, se skoraj vedno 

nanašajo na pridobivanje novega (materialnega) znanja. Če želimo, da skupina kot celota 

uspešno dokonča nalogo, je potrebna koordinacija med usmerjenostjo na nalogo in 

vzdrževanjem sodelovalnih odnosov med člani skupine (Peklaj, 2001).  

Sodelovalne odnose lahko opredelimo kot: 

(1) veščine dajanja in iskanja (prejemanja) pomoči (Webb in Farivar 1994),  

(2) veščine oblikovanja vzdušja, zaupanja v skupini (Peklaj, 1998) ter, 

(3) veščine vodenja (Johnson in Johnson, 1991, v Peklaj, 1998). 

Rozmanova (2006) jih deli na tri ravni:  

(1) osebni nivo (za grajenje samopodobe, reševanje lastnih težav); 

(2) nivo odnosov (pogajanje, sklepanje kompromisov); 

(3) nivo širše družbe ali makrosistema (prispevanje k dobrobiti države, občutljivost za druge). 

 

Za uspešno sodelovanje je zato treba usvojiti socialne veščine (Gillies, 2007; Rozman, 2006; 

Peklaj, 2001, 1998): 

 vzpostavljanje sodelovanja in dogovarjanja; zaupanje v sočlana, medsebojno 

razumevanje, nemoraliziranje, aktivna participacija ipd.; 

 spodbujanje dejavnosti: predlaganje rešitev, novih idej, novih poti za reševanje ipd.; 

 omogočanje izmenjave mnenj: dovoljenje, da tudi drugi povedo svoja mnenja; 

 iskanje informacij in stališč: postavljanje vprašanj za pojasnitve, za dodatne informacije 

ipd.; 

 pripravljenost dajanja pomoči: zavedanje o težavah posameznika in nudenje pomoči ipd.; 

 posredovanje informacij in stališč: podatkov, ponazoritev, problemov, učnih pripomočkov 

in materiala ipd.; 

 povezovanje: različnih zamisli, predlogov ipd.; 

 vrednotenje: uspešnosti in ustreznosti rešitev, brez vnaprejšnjih sodb, usmerjenost na 

rešitve ipd.; 

 povzemanje: idej, predlogov, ali so cilji doseženi ipd.; 

 odkrivanje problemov: vira težav, poti k rešitvam, ustvarjalnost ipd.; 

 iskanje konsenza: pogajanja, sprejemanje boljših rešitev ali kompromisov ipd.; 

 umirjanje napetosti: sposobnost upravljanja s seboj, pomoč vrstnikov ipd.; 

 sprejemanje odgovornosti za lastno obnašanje. 
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Spodbujanje sodelovalnih veščin (povzeto po Peklaj, 1998) 

Lahko jih spodbujamo znotraj dela pri posameznih predmetih prek sodelovalnih struktur 

(Tabela 2) ali pa jih treniramo posebej (Rozman, 2006). 

1. Spodbujanje s pozitivnim in negativnim podkrepljevanjem ter kaznovanjem 

Temelji na vedenjski teoriji učenja, natančneje na Skinnerjevi teoriji instrumentalnega 

pogojevanja. Pozornost učitelja je usmerjena v sodelovalne veščine, ki jih učenci uporabljajo 

pri svojem delu.  

Zaželena sodelovalna veščina se nagradi.  To je lahko javna pohvala, odobravanje, lahko je 

uporabljena tudi zunanja motivacija; zbiranje štampiljk ali podobnih znakcev, ki se seštevajo 

in se po določenem času zamenja za nagrado (npr. podaljšan prosti čas, dan brez domače 

naloge, posebna igra). Z nagradami se vzpostavi pozitivna podkrepitev.  

Obstaja pa tudi negativna podkrepitev, prek katere okrepimo nezaželeno vedenje. (Npr. 

učencu je pred pisanjem testa slabo, zato ga pošljemo domov. S tem se poveča verjetnost, da 

se bo vedenje ponovilo.) Med negativne podkrepitve sodi tudi opozarjanje na neprimerno 

vedenje. (Npr. zvonjenje ob glasnem govorjenju. Učenci zaznajo negativen dražljaj, utihnejo, 

nato podkrepitev umaknemo.) 

Pri kaznovanju dodamo nekaj, kar ima negativno vrednost (npr. ukor učiteljskega zbora zaradi 

agresivnega vedenja) ali odvzamemo nekaj, kar ima pozitivno vrednost za učenca (odstranitev 

v določen prostor, kjer je sam). Če želimo, da kazen deluje, mora biti izvedena takoj, mora 

biti takšna, da je učenec ne more zaobiti in intenzivna, kolikor je treba. Učenec je pred 

izvršitvijo kazni moral imeti alternativo ustreznega obnašanja, a je ni izkoristil.  

2. Vedenjski pristop 

Učenci se bodo sodelovalnih veščin naučili takrat, ko bodo videli njihovo konkretno vrednost. 

Pri pouku je treba izbrati učno vsebino, ki jo bodo učenci prepoznali kot koristno – spoznavni 

oziroma kognitivni vidik (Peklaj, 1998). Najuspešnejše se z vedenjskim pristopom rešujejo 

nesoglasja. 

3. Učenje z opazovanjem 

4. Izkustveno učenje 

Slednja sta omenjena v poglavju o učenju (glej str. 10 in 13). 
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Čustvena inteligenca 

V kontekstu učenja se čustvena inteligenca navezuje predvsem na vztrajanje pri delu t.j. 

zmožnost posameznika, da ne obupa nad delom in je pripravljen vztrajati kljub temu, da ni 

takojšnega uspeha. Goleman (1997) trdi, da je sposobnost vztrajanja boljši pokazatelj 

poznejšega otrokovega uspeha kakor tradicionalni testi inteligence. Pri premagovanju 

čustvenih ovir do želenega cilja Claxton (2002) navaja štiri faze, imenovane 4Rs
35

:  

 trdoživost: sposobnost da vztrajaš pri delu, 

 iznajdljivost: pripravljenost, da se učiš na različne načine, 

 refleksija: evalviranje, planiranje, 

 vzajemnost: soodvisnost, sodelovanje z drugimi. 

Otroci so vajeni takojšnje nagrade za svojo uspešnost. Če želimo pri otroku vzgojiti dobre 

učne navade in s tem sposobnost vztrajanja, ga moramo naučiti tudi sprejemanja nagrade za 

uspeh z zamudo
36

 (Jolliffe, 2007). Johnson in  Johnson (1987) predlagata, da si pri reševanju 

nalog zastavimo tudi dolgoročne cilje. Ločimo tri področja, ki so pomembna za razvoj 

čustvene inteligence (Claxton, 2002): 

 obvladovanje motečih dejavnikov kot so utrujenost, lakota, žeja, glasnost, neudobje 

ipd. Nekatere je enostavno zaobiti ali jih z načrtnim usmerjanjem v določene 

aktivnosti odmisliti. Otroke želimo pripraviti do stopnje, ko se zmorejo povsem 

'potopiti' v delo;
37

 

 zaznavanje in identificiranje pomembnih detajlov podpira stopnjo trdoživosti. Otrok se 

uči z modelnim učenjem, ko ga pod okrilje vzame nekdo, ki je izurjen v tej veščini. 

Tako postane njegov vajenec; 

 vztrajanje pri nalogi, pomeni razviti sposobnost, da ne obupamo, ko nastopijo težave. 

Otroci se morajo zavedati, da učenje ni vedno enostavno in da je vredno vztrajati. 

Čustvena inteligenca pokriva pet področij (Jolliffe, 2007):  

(1) poznavanje svojih emocij (prepoznavanje in spremljanje lastnih občutij); 

(2) nadzorovanje emocij (preprečevanje izbruhov jeze, žalosti); 

(3) sposobnost samomotivacije
38

 (usmerjanje čustev v ciljno naravnanost in vztrajnost 

kljub zapoznelim rezultatom, sposobnost 'potopiti' se v delo); 

(4) prepoznavanje čustev drugih (empatija); 

(5) obvladanje odnosov z drugimi (obsega nadzor lastnih čustev, sposobnost 

harmoničnega sodelovanja in pridobivanje občutka pripadnosti nekomu). 

                                                 
35 Resilience, Resourcefulness, Reflectiveness in Reciprocity (Claxton, 2002). 
36 Delayed self-gratification (Jolliffe, 2007). 
37 Flow – sposobnost popolne absorpcije v delo (Jolliffe, 2007). 
38 Motivating oneself. 
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Pri medosebnih odnosih je čustvena inteligenca vidna v produktivno usmerjenih čustvih, kot 

je (Jolliffe, 2007): 

 sposobnost dobrega sodelovanja z drugimi, 

 zadovoljstvo s samim seboj (sprejemanje ravni svojih zmožnosti), 

 odločnost, a ne agresivnost, 

 nadzor lastnih čustev, 

 zavedanje, da čustva vplivajo na obnašanje, zato se je treba znati odzvati nanje, 

 empatičnost do drugih.  

Pri aplikaciji sodelovalnih veščin skozi določeno sodelovalno strukturo se socialne in 

komunikacijske veščine ter čustvena inteligenca medsebojno prepletajo. Goodwinova (1999) 

loči štiri vrste sodelovalnih veščin, ki se v proces učenja vpeljujejo postopno, odvisno od  

ravni zahtevnosti: 

 organizacijske veščine,
39

 potrebne za oblikovanje osnovnih pravil za funkcioniranje 

skupine; 

 funkcionalne veščine,
40

 potrebne za uspešno delovanje in doseganje uspešnih 

rezultatov; 

 veščine grajenja,
41

 potrebne za vzpostavitev višje ravni razumevanja in razmišljanja, 

za reševanje in razumevanje zahtevnejših nalog, za razumevanje konteksta ipd.; 

 veščine nadgrajevanja,
42

 potrebne za prenos kontekstov predhodnega znanja in 

aplikacijo na novo znanje (sposobnost transferja). 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

V literaturi je sodelovalno učenje vedno opisano v najboljši luči. Poudarjajo se pridobitve 

učencev, ki imajo težave z učenjem, in kako jim boljši učenci lahko pri tem pomagajo (npr. 

Jolliffe, 2007; Gillies, 2007; Gillies in Ashman, 2003, Peklaj, 2001; Johnson in Johnson, 

1987). Na podlagi širokega spektra raziskav modelov poučevanja in učenja, ki temeljijo na 

človeški kogniciji, je obveljalo splošno prepričanje, da vsi (z izjemo močno umsko prizadetih) 

močno intelektualno in čustveno napredujejo. Vendar posploševanje ne sme biti pregrobo 

(Ashman, 2003).  

NADARJENI OTROCI 

Največji očitek nekaterih raziskovalcev (Gallagher in Gallagher, 1994; Robinson, 1991) je 

prepričanje, da sodelovalno učenje postavi ob stran nekatere potrebe nadarjenih učencev, kot 

                                                 
39 Forming skills (Goodwin, 1999). 
40 Functioning skills (Goodwin, 1999). 
41 Formulating skills (Goodwin, 1999). 
42 Fermenting skills (Goodwin, 1999). 
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so fleksibilnost, pestrost, radovednost in neodvisnost pri učenju. Robinson (1991) celo očita, 

da pri dodelitvi vloge 'razlagalca' ali 'pomočnika učitelja', ki je dodeljena nadarjenim 

učencem, izkoriščajo nadarjene otroke. Garduno (2001) ugotavlja, da nadarjeni otroci v 

sodelovalnih okoliščinah sicer pridobijo na področju učnih dosežkov, nimajo pa motivacije za 

razlaganje drugim članom in jim bolj odgovarja delo v tekmovalnih okoliščinah.  

Na drugi strani zagovorniki sodelovalnega učenja (Slavin, 1986; Johnson in Johnson, 1985) 

zatrjujejo, da nadarjeni otroci pridobijo prav toliko kot povprečni. Melser (1999) je odkril, da 

se je nadarjenim otrokom dvignila samozavest v sodelovalnih okoliščinah in padla v 

tekmovalnih okoliščinah. 

Vsekakor je treba upoštevati individualne razlike tudi pri nadarjenih učencih. Splošno velja, 

da nadarjeni učenci nimajo močnih zadržkov proti sodelovalnemu učenju. Zavedajo se 

prednosti, ki jih prinese, znajo oceniti, kdaj je uporabno, hkrati pa vedo, kakšen stil učenja jim 

najbolj odgovarja (Feldhusen et al. 2000). 

OTROCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Bryant in Bryant (1998) zagovarjata, da otroci z učnimi težavami lahko napredujejo enako kot 

njihovi povprečno sposobni vrstniki, vendar je treba upoštevati njihove posebnosti in po 

potrebi nekoliko prirediti pogoje učenja, da lažje prebrodijo spremembo (organizacija 

prostora, več učiteljeve podpore, prilagojen učni material in didaktična sredstva ipd.). 

Raziskave iz obdobja 1990 do 2000 kažejo, da so bili učni rezultati pri učencih boljši v 

razredih z običajnim učnim programom, v primerjavi z razredi s prilagojenim učnim 

programom in pod pogojem, da so učenci sprejeli odgovornost za svoje delo, učitelji pa 

poudarili pomembnost dobrega rezultata (Ashman, 2003). Z vzpostavitvijo kakovostnega 

sodelovalnega učenja, pri katerem učenci prevzamejo organizacijo dela in preverjanje 

rezultatov sočlanov, ima učitelj možnost svoj čas nameniti posameznikom in nuditi 

individualno pomoč tistim, ki jo potrebujejo (Slavin, Madden in Stevens, 1989/1990). 

OTROCI S PRIMANJKLJAJI V FIZIČNEM , DUŠEVNEM, GOVORNEM IN 

INTELEKTUALNEM RAZVOJU 

Raziskav s tega področja je malo in še te se osredotočajo na študije primera. Narejeno je bilo 

nekaj študij s področja avtizma, duševnih motenj, zmanjšane intelektualne sposobnosti ter 

govorno-jezikovnih motenj. Kljub optimističnim izsledkom (z izjemo pri govorno-jezikovni 
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motnji), so mnenja raziskovalcev ambivalentna. Skupno jim je prepričanje, da so pozitivni 

rezultati sodelovanja mogoči izključno znotraj vodenega programa (Ashman, 2003).  

SODELOVALNO UČENJE MLAJŠIH OTROK 

Princip sodelovalnega učenja je pri mlajših otrocih (vrtec, prvo triletje) enak, kot je bilo 

zgoraj opredeljeno. Seveda je treba upoštevati njihovo starost in sposobnosti, glede na njihovo 

razvojno stopnjo (DaSilva Iddings in McCafferty, 2006; Battistich in Watson, 2003). 

Zgodnje in srednje otroštvo je čas, ko se postavijo temelji socialnega in čustvenega razvoja. 

Pogoji za spodbujanje in negovanje sodelovanja so ugodni, saj imajo otroci notranjo željo po 

igri z vrstniki in sprejetosti (Battistich in Watson, 2003). Otroci že v zgodnjem otroštvu 

kažejo prosocialno vedenje, ki je pogosto vezano na egocentrične motive, kot sta želja po 

nagradi ali izogibanje neodobravanju (Marjanovič Umek, 2004). Vloga odraslega je enako 

pomembna kot vloga vrstnikov (Ainsworth et al., 1978).  

Pozitivne rezultate sodelovanja lahko učitelj pričakuje takrat, ko uspe pri otrocih vzbuditi 

občutek varnosti in sprejetosti, jih načrtno in modelno uči socialnih veščin ter z njimi 

vzpostavi pozitiven in oseben odnos (De Vires in Zan, 1994). Enako pomembno kot uspeh, je 

potrebno tudi soočenje z neuspehom in konfliktnimi situacijami. Le-te je, ob nujni podpori 

učitelja, treba rešiti (Bloom et al., 1991). Otrok se namreč uči takrat, ko pridobiva konkretne 

izkušnje o tem, kaj je prav in kaj napačno. Razumevanje in prepoznavanje čustev je torej 

pretežno rezultat učenja ob različnih situacijah. Zgodnje in srednje otroštvo je obdobje, ko 

otroci razvijajo nove oblike socialnih stikov (npr. sposobnost sporazumevanja, reševanja 

problemov in empatije). Ker je pri otroku prevladujoča dejavnost igra, tudi konkretne izkušnje 

pridobijo prek igre (Marjanovič Umek, 2004). 

Glede na zgoraj omenjeno, je pozornost in prilagajanje pri oblikovanju sodelovalnega učenja  

treba usmeriti v (DaSilva Iddings in McCafferty, 2006; Ghaith in Kawtharani, 2006; 

Marjanovič Umek, 2004; Battistich in Watson, 2003) : 

 velikosti skupin: otroci še nimajo razvitih sodelovalnih veščin in težko koordinirajo 

odnose z več otroki hkrati. Pri sodelovalnih strukturah s pravili je primernejše 

oblikovati pare, za odprte naloge in ohlapno strukturo dela (npr. risanje skupne slike) 

so skupine lahko tudi večje (trije ali štirje člani); 

 razvoj skupne identitete: začetno usmerjanje k oblikovanju zaupanja in pripadnosti 

skupini (paru) je odločilnega pomena za nadaljnji uspeh sodelovanja. Igre zaupanja in 

sodelovanja so zato potrebne; 
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 čas izvajanja nalog: občasna izkušnja neuspeha in trud, ki ga morajo vložiti za 

doseganje cilja ali navezovanje stikov, sta enako pomembna kot uspeh. Vsako 

situacijo je treba zaključiti z analizo dogajanja, ki prinese otroku dragoceno izkušnjo, 

na kateri temelji njegov napredek. Za realizacijo vsega naštetega je potreben čas; 

 vrsto nalog v sodelovalnih skupinah: uporabljamo vse štiri tipe nalog (glej stran 

39, 40). Pri nalogi s sprotno regulacijo delitve vlog in koordinacijo sodelovanja je 

pomembna izkušnja, uspešno opravljen cilj pa ni nujen. Koraki izvedbe dejavnosti 

morajo biti jasni, preprosti in nazorno predstavljeni. Najbolje, da so podkrepljeni s 

konkretnimi primeri. Če je mogoče, naj učitelj vsako učno dejavnost spremeni v igro; 

 vlogo učitelja: učiteljeva pomoč je potrebna na vseh področjih. Otroci se 

sodelovalnih veščin še učijo. Z modelnim učenjem in predvsem analizo dela jim 

pozornost usmerjamo v uspešno uporabo sodelovalnih veščin ter opozarjamo na 

rezultat oziroma učinkovitost njihove uporabe pri obvladovanju medsebojnih odnosov. 

Z drugimi besedami, učimo jih strategij uspešnega sodelovanja in učenja. Raziskave 

so pokazale, da je treniranje strategij mogoče že pri sedmih letih starosti (Peklaj, 

1998).  

In kaj storiti, če otroci nočejo sodelovati? 

Tako kot ob vsaki priložnosti vzpodbujamo učence, naj ne obupajo pri prvih ovirah, velja tudi 

za učitelje. Ne obupaj! Tudi pri vpeljevanju sodelovalnega učenja veljajo za učitelja štiri 

stopnje premagovanja čustvenih ovir (4Rs):
43

 trdoživost – iznajdljivost – refleksija – 

vzajemnost (vrline, ki naj jih imajo tako učitelji kot učenci, saj si jih oboji želijo). 

SODELOVALNO UČENJE IN ANGLEŠČINA KOT TUJI JEZIK 

Povezavo med sodelovalnim učenjem in angleščino lahko iščemo pri vnosu in iznosu 

tujejezikovnega znanja, v sodelovanju med učenci, v socialno-kulturnem vidiku, pri 

integraciji tujega jezika v nejezikovne predmete, v individualnih razlikah med učenci, 

avtonomnem učenju in vplivih na učenje (Jacobs in McCafferty, 2006).  

Krashen (1985) zagovarja, da je za uspešno učenje tujega jezika potreben nekoliko 

zahtevnejši vnos tujega jezika, kakor je učenčevo trenutno znanje ter to navezuje na teorijo 

Chomskega o prirojenem mehanizmu za usvajanje jezikov, na katerega se naslanja tudi učenje 

tujega jezika. Povezava s sodelovalnim učenjem je vidna predvsem pri vnosu informacij; 

učenec dobi večji vnos tujega jezika (prek govora in pisanja skozi različne sodelovalne 

strukture). Tujejezikovni vnos ni nujno vedno pravilen, saj sporazumevanje med učenci ni 

vedno povsem slovnično pravilno, vendar teorija naravega usvajanja jezika po Chomskem 

                                                 
43 Claxton, 2002. 
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zagovarja, da lahko takšen vnos naredi več dobrega kot slabega. Seveda pod pogojem, da  

sporazumevanje med učenci edini vnos tujejezikovnehga znanja (Krashen in Terrell, 1983). 

Tujejezikovno sporazumevanje med učenci ima dodatno vrednost pri govoru, ki je sam vnos 

ne more zagotoviti (Swain, 1993): (1) izboljšuje tekoče govorjenje preko smiselne uporabe 

jezika; (2)  učenci so primorani uporabljati sintakso v govoru; (3) učenci dobijo takojšen 

odziv o razumljivosti njihovega govora, ki omogoča dialog v smeri konstruktivnega 

napredovanja; dopolnjevanje bsedesišča, pravilnega formuliranja stavkov, smiselnosti ipd. 

Sodelovanje med učenci ima pomembno vlogo predvsem z vidika sociolingvističnih 

kompetetenc učencev. Tuji jezik vidijo v smislu socialne funkcije in ne zgolj slovnično 

izoliran fenomen (Halliday, 1970; Hymes, 1972). 

Integracija tujega jezika v nejezikovne predmete je vidna v večji motiviranosti učencev za tuji 

jezik, saj promovira sporazumevanje in uporabnost jezika. Odziv praktikov je predvsem v 

težavi, kako učence naučiti še sodelovanja, ko pa je treba predelati toliko vsebine. Rešitev je v 

selekcioniranju pomembnosti vsebin po načelu 'več je manj' (Jacobs in McCafferty, 2006).   

Idividualne razlike med učenci je pri podajanju navodil za delo treba nasloviti z več zornih 

kotov (Kagan in Kagan, 1998): (1) učencem podati navodila na način, ki je njim blizu; (2) 

občasno jim podajati navodila zunaj njihove cone udobja, s tem jim omogočimo širjenje 

obzorja z vidika učenja in razumevanja; (3) z različnimi pristopi se učence postopno nauči 

spoštovati različnosti med njimi samimi. 

Avtonomnost pri učenju je povezana na eni strani z vzpodbujanjem učencev, da prevzamejo 

nadzor nad lastnim učenjem in ovrednotenjem svojega znanja (Wenden, 1991) ter na drugi 

strani prevzemanjem odgovornosti za lastno učenje. Oba vidika sta učencem najprej tuja in 

lahko v začetnem stanju nastopi tudi upor (Cotterall, 1995). 

Vpliv na učenje je pri sodelovalnem učenju pri tujem jeziku viden predvsem v večji 

motiviranosti in zaskrbljenosti/pričakovanju
44

 (Jacobs in McCafferty, 2006). 

Pričakovanje/zaskrbljenost ima lahko vzpodbudni ali pa zaviralni učinek (Scovel, 1978), 

vendar se je pokazalo, da sodelovanje med učenci zmanjšuje zaviralni učinek (Tsui, 1996). 

Vpeljevanje sodelovalnega učenja pri pouku angleščine kot tujega jezika tako vsebuje enaka 

izhodišča kot pri maternem jeziku; za uspešno izvajanje sodelovalnega učenja morajo biti 

                                                 
44 Anxiety. 
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skupine strukturirane. Po sodelovalnem učenju pri angleščini posegajo predvsem v srednjih 

šolah in na fakultetah, kjer učenčeve tujejezikovne zmožnosti navadno že omogočajo uspešno 

sporazumevanje (Becerra Ochoa, 2011; Gomleksiz, 2007; Sachs, Candlin, Rose, 2003). Kljub 

temu pa omenjeni avtorji ugotavljajo, da je izziv najti ustrezno vsebino, da je treba posebno 

pozornost usmeriti v uvodno pripravo na delo (uvajanje besedišča in slovničnih struktur, ki jih 

učenci med izvajanjem dejavnosti uporabljajo) ter podajanju navodil za delo. Le-ta morajo 

biti poenostavljena in nazorna. Becarra Ochoa (2001) vidi prednost sodelovalnega učenja v 

socialnem vidiku učenja tujega jezika, izboljšanju lastnega razumevanja o učenju jezika ter v 

vaji sporazumevanja. 

Na šolah, kjer je pouk angleščine integriran
45

 v nejezikovne predmete, je uspešnost 

sodelovalnega učenja pri tujem jeziku odvisna od kakovosti timskega poučevanja 

(Chamberlin, 2010, Jacobs, 2006). To pa ni vedno enostavno, saj Chamberlinova (2010) 

ugotavlja, da je sodelovanje med učitelji zapleteno pogajanje; od učiteljev zahteva 

vzpostavitev profesionalnega tima, pogoj katerega je uspešno medsebojno sporazumevanje in 

politika vodenja. 

Pri uporabi sodelovalnega učenja pri tujem jeziku, pri starejših mladostnikih in študentih, so 

bile uspešno uporabljene različne strukture: sestavljanka II, več glav več ve, intervju v treh 

stopnjah, možganska nevihta 'Round Robin'
46

 in razmisli, pogovori se v paru, povej (Becerra 

Ochoa, 2011; Gomleksiz, 2007).  

USVAJANJE JEZIKA 

Eden od dejavnikov uspešnega učenja je upoštevanje razvojno psiholoških značilnosti otrok, 

katerega del je grajenje in usvajanje jezika (Marjanovič Umek, 2004; Marentič Požarnik, 

2000). Sodelovalno učenje temelji na medsebojnem sporazumevanju (Johnson in Johnson, 

2009, 1987; Peklaj, 2001; Slavin, 1991), temeljni cilj jezikovnega pouka pa je prav razvijanje 

sporazumevalne zmožnosti učencev (Bešter Turk, 2006), ki je osnova za uspešno medsebojno 

sporazumevanje.  

MATERNI JEZIK 

Raziskava med drugim proučuje sodelovalno učenje tudi pri pouku v maternem jeziku. 

Temelje maternega jezika imajo otroci v tem starostnem obdobju sicer že postavljene 

                                                 
45 Context based. 
46 Round Robin Brainstorming (Becerra Ochoa, 2011). 
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(Marjanovič Umek, 2004), nikakor pa se grajenje jezika tu ne konča. Za uspešno usvajanje 

jezika je treba vedeti, na kakšen način se jezik usvaja. 

ZAČETNO USVAJANJE 

Ni teorije, ki bi brez dvoma pokazala popolno verodostojnost usvajanja prvega (maternega) 

jezika. Obstajajo le zagovorniki te ali one teorije (Marjanovič Umek, 2004). Vsekakor pa 

lahko zasledimo v mnogi literaturi, da poteka razvoj in usvajanje maternega jezika po nekih 

skupnih zakonitostih,  za katere veljajo govorno-opredeljeni časovni mejniki. Za obdobje od 

rojstva do prvega leta starosti velja, da so ti govorno-opredeljeni časovni mejniki dokaj trdni; 

jok, igra z vokali, blebetanje, artikulirani zvoki kombinacij soglasnikov in samoglasnikov. V 

drugem letu starosti govorimo o okvirnih mejnikih pojavljanja prvih besed in besednih zvez. 

Novejše raziskave namreč kažejo na velika odstopanja posameznikov v tem obdobju. Do 

starosti štirih let še vedno obstajajo časovni mejniki, predvsem na področju sintakse. Po 

četrtem letu pa je razvoj jezika močno podrejen individualnemu razvoju posameznika (Pinter, 

2006; Marjanovič Umek, 2004, 1990; Singleton in Ryan, 2004, Krajnc, 1999). 

V znanstvenih krogih se je mnogo razpravljalo in pisalo o kritičnem obdobju učenja jezika. 

Pravijo, da obstajata spodnja in zgornja kritična starostna meja, v kateri poteka razvoj jezika. 

Determinirana je biološko in je povezana z določenim zrelostnim obdobjem za usvajanje 

jezika.
47

 Omejeno je na točno določeno obdobje v razvoju človekovega organizma, ko le-ta 

omogoča, da se določene aktivnosti ali navade lahko vgradijo v njegovo obnašanje. Za 

kritično obdobje torej velja da: (1) se povezuje z zelo specifičnimi aktivnostmi ali navadami, 

(2) je povezano s točno določenim obdobjem in (3) zunaj opredeljenih meja navade ali 

aktivnosti ni mogoče usvojiti (Singleton in Ryan, 2004). 

Že novorojenčki so sposobni razločiti tiste zvoke, ki so funkcionalni v njihovem govornem 

okolju. Ramus et al. (1999) pravi, da se sposobnost razvije že v maternici in da ni obdobja v 

človekovem razvoju, ko se jezik ne bi mogel razvijati.  Že zelo zgodnja vokalizacija pri 

novorojenčkih (refleksni jok, blebetanje, kombinacija samoglasniške in soglasniške 

vokalizacije z vmesnimi pavzami) prispeva k poznejšemu fonetičnemu razvoju jezika (Stark, 

1986).  To pomeni, da ne moremo govoriti o spodnji kritični meji pri usvajanju jezika 

(Singleton in Ryan, 2004). 

                                                 
47 Maturational constraints on language acquisition (Singleton in Ryan, 2004). 
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Kaj pa zgornja meja? Ali obstaja končna točka kritičnega obdobja, po kateri usvajanje jezika 

ni več mogoče? 

V nevrobiologiji imamo dokaze, ki govorijo o razliki med možgani otrok in odraslimi 

možgani. Otroški so mnogo prožnejši
48

 kot možgani odraslega človeka. Že zadnjih sto let 

velja trditev, da so človeški možgani razdeljeni na dve hemisferi, ki nimata enakovredne 

vloge pri razvoju jezika. Navadno je leva hemisfera možganov tista, ki bolj služi razvoju 

jezikovnih funkcij. Če je leva hemisfera poškodovana, se prenos razvoja jezika prestavi v 

desno, bolj zdravo hemisfero. Ugotovljeno je, da je uspešnost prenosa povezana s starostjo. 

Otroci so se navadno sposobni ponovno naučiti jezika, medtem ko je v odrasli dobi 

sposobnost omejena. Sposobnost ponovnega učenja so povezali s stopnjo prožnosti 

možganov, ki z leti slabi. Meja, v kateri je transfer in okrevanje še mogoče, je nekje do 

obdobja pubertete. Direktna povezava med prožnostjo možganov in sposobnostjo usvajanja 

jezika pa ni dokazana (Singleton, Ryan, 2004). 

Jezik se razvija še daleč v odraslo dobo. Težko je reči, da obstaja kritična starostna točka 

človekovega razvoja, ko je razvoj jezika dokončen (Nippold, 1998). Po puberteti je razvoj 

odraz jezikovnega individualizma, ki se udejanja na osnovi posameznikovega življenjskega 

stila t.j. šolanja, socialnih stikov, samoizobraževanja (Kamhi, 1987). 

RAZVIJANJE JEZIKA 

Pri načinu usvajanja slovnice obstajata dve skrajni teoriji. Nativisti, po zgledu Noama 

Chomskega, zagovarjajo, da je otrok v procesu učenja jezika dejaven. Od staršev in okolice 

dobi velikokrat slovnično nepravilne stavke, odrasli se z otrokom pogovarjajo drugače 

(pootročeno), vendar otrok v končni fazi zgradi celoten jezikovni sistem. Zato je logično 

sklepati, da ima prirojeno predispozicijo za usvajanje jezika, ki ga aktivira okolje. Jezik ima 

vrsto pravil, otrokova naloga pa je, da ta pravila odkrije s hipotetičnim preizkušanjem v 

interakciji z drugimi. Otrok usvaja tako površinsko kot tudi globinsko strukturo jezika. 

Površinska struktura je od jezika do jezika različna (npr. poimenovanje različnih predmetov), 

globinska struktura pa predstavlja povezovanje besed v stavke (prirojena pravila), ki je za vse 

jezike enaka (Pinker, 1994). Otrok pri usvajanju jezika uporablja spoznavne strategije. 

Najpomembnejše so (Marjanovič Umek, 2004): 

  

                                                 
48 Brain plasticity (Singleton in Ryan, 2004). 
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 usmerjanje pozornosti na zaporedje besed; 

 izogibanje morfološkim oblikam; 

 usmerjanje pozornosti na zaključke besed. 

Drugo skrajno teorijo zagovarjajo behavioristi, ki poudarjajo obstoj splošnih mehanizmov 

učenja, ki omogočajo razvoj slovnice. Vmes so še teorije, ki dajejo prednost eni ali drugi 

skrajnosti (Marjanovič Umek, 2004). 

Skratka, pri tretjem letu starosti začne otrok oblikovati prve stavke, kjer že povezuje sintakso 

in morfologijo, pri četrtem letu  pa že oblikuje celovite stavke, ki so čedalje daljši in vsebujejo 

tudi veznike, predloge, pomožne glagole. V primerjavi z odraslimi je skladnja še vedno manj 

formalno izdelana (Marjanovič Umek,  2004). Otrok je tako ob vstopu v šolo sposoben 

pravega sporazumevanja, ki mu omogoča nadaljnje sistematično učenje. 

V prvem triletju osnovne šole je jezik prvenstveno namenjen sporazumevanju. Pri gradnji 

jezika je zato treba upoštevati komunikacijsko didaktiko. To pomeni, da pouk poteka v obliki 

jezikovne in nejezikovne govorne dejavnosti. Sodobno jezikoslovje, na osnovi 

komunikacijske didaktike, narekuje nove smotre, zasnovo in metodo jezikovnega pouka 

(Bešter Turk in Križaj Ortar, 2003; Wambach in Wambach, 1999; Kunst-Gnamus, 1992): 

 glavni cilj je razvijanje učenčevih zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil (Kunst-

Gnamus, 1992), kar omogoča razvijanje uspešnega sporazumevanja (Bešter Turk in 

Križaj Ortar, 2003); 

 pouk je pomensko-funkcijsko zasnovan. To pomeni, da se slovnična pravila uvajajo 

ob zgledih, ki so iztrgani iz pomensko-funkcijskega konteksta; 

 pri izbiri metode spoznavanja jezika je treba upoštevati naravni potek človekovega 

spoznavanja (težnja po jezikovni dejavnosti, starost, jezikovno in umsko zmožnost) 

ter značilnosti jezikovnega pojava (Kunst-Gnamus, 1992). Pri mlajših otrocih je treba 

jezik in njegova pravila spoznavati od širšega k ožjemu, in sicer iz spoznavanja 

konteksta, na podlagi besedil, v katerem pozneje spoznavanjo besede in črke 

(Wambach in Wambach, 1999); 

 s primernimi oblikami dela je treba zadovoljiti otrokovo potrebo po dejavnosti in 

sodelovanju z drugimi (Bešter Turk in Križaj Ortar, 2003). 
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TUJI JEZIK 

Vpeljevanje sodelovalnega učenja poteka tudi pri urah, kjer je jezik sporazumevanja tuji jezik 

(angleščina). Tudi za usvajanje tujega jezika je treba razumeti, na kakšen način in pri kateri 

starosti se najlažje usvaja in uči.
49

 

UČENJE TUJEGA JEZIKA  

Vedenje o načinu usvajanja in učenja tujega jezika pri otrocih omogoča prilagajanje 

vpeljevanja sodelovalnih struktur v pouk, kjer je jezik sporazumevanja tuji jezik.   

Učenje drugega, tretjega itn. (v nadaljnjem besedilu tujega) jezika poteka drugače kot 

usvajanje maternega jezika. Pri usvajanju maternega jezika se vzpostavijo določene meje 

fonetičnih kategorij,
50

 ki utrdijo določene navade, ki omogočajo razumevanje, produkcijo in 

sporazumevanje v maternem jeziku. Pri učenju drugega, tretjega ali katerega koli nadaljnjega 

tujega jezika, poskušajo učeči nova znanja povezati z že obstoječimi kategorijami (Garcia in 

Garcia, 2003; Ringbom, 2007). Med jeziki se vzpostavi interakcija (Garcia in Garcia, 2003). 

Ti sistemi lahko učenje jezika olajšajo – pozitivni transfer (glej poglavje o učenju), če so si 

jeziki podobni, in omogočajo lažje in hitrejše učenje. Če so si jeziki močno različni, je treba k 

jeziku pristopiti metodološko drugače in prispevati več k začetnemu učenju jezika (Ringbom, 

2007). 

Kadar pa govorimo o istočasni dvojezičnosti (dvojezični otroci), se oba jezika usvajata kot 

materna jezika (Yip in Matthews, 2007).  

KDAJ ZAČETI S TUJIM JEZIKOM? 

Ali obstaja kritično obdobje za učenje tujega jezika? Splošno velja, da je najugodnejši čas za 

začetek učenja tujega jezika, čas do pubertete (Marjanovič Umek, 2004). Prepričanja 

znanstvenikov so še vedno različna. Njihove razprave lahko strnemo v pet trditev (Singleton 

in Ryan, 2004). 

1. Mlajši učenci so boljši. 

Dokazi v podporo zgornji trditvi se osredotočajo na imigrante, ki so bili od svojega prihoda v 

državo tujega jezika izpostavljeni temu jeziku. Pokazalo se je, da je starost prihoda tisti 

dejavnik, ki omogoča boljše znanje jezika. Mlajši imigranti (nekje do pubertete) imajo boljše 

                                                 
49 Pridobivanje /usvajanje maternega jezika je navadno imenovano kot naravni proces, medtem ko je učenje vezano na institucionalno 
izobraževanje (Krashen, po Pižorn, 2009). 
50 Phonetic category boundaries (Garcia in Garcia, 2003). 
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rezultate v razumevanju in izgovorjavi kot starejši, ne glede na čas bivanja (Singleton in 

Ryan, 2004). 

2. Starejši učenci so boljši. 

V podporo tej trditvi so izsledki kratkih eksperimentalnih raziskav v formalnem 

izobraževanju. Rezultati kažejo: 

 da so starejši otroci v primerjavi z mlajšimi pokazali večje znanje na vseh jezikovnih 

področjih,  

 da so starejši otroci ujeli mlajše v znanju, ki so si ga mlajši otroci pridobili z zgodnjim 

vključevanjem v jezikovne tečaje,  

 da mlajši otroci potrebujejo približno dvakrat toliko časa kot starejši, za usvojitev 

enake količine znanja, 

 da so starejši otroci dojemljivejši za formalno izobraževanje kot mlajši otroci,  

 da obstajajo določene zmogljivosti, ki z odraščanjem omogočajo boljše učenje jezika.  

Teh pet trditev je seveda treba gledati skozi perspektivo pogojev, v katerih so bile raziskave 

narejene (kratko časovno obdobje). Rezultati programov jezikovne kopeli
51

 tujega jezika 

pokažejo, da poteka usvajanje jezika pri starejših otrocih hitreje kot pri mlajših (Singleton in 

Ryan, 2004). 

3. Mlajši učenci so boljši v določenih aspektih. 

Eno teh področij je fonetika. Scovel (1988) pravi, če otrok ni izpostavljen tujemu jeziku v 

otroštvu, ne bo mogel usvojiti naravnega naglasa. Tahta et al. (1981) postavijo starost šest let 

za zgornjo mejo začetka usvajanja tujega jezika, do katere učeči se še lahko doseže fonetično 

popolnost. Trditvama se pridružujejo mnogi drugi znanstveniki s svojimi študijami (npr. 

Kirch, 1956; Asher in Garcia, 1969; Seliger et al., 1975; Oyama, 1976, v Singleton in Ryan, 

2004). Dunkel in Pillet (1957) pravita, da je izgovorjava najpomembnejši aspekt in najboljši 

rezultat osnovnošolskega izobraževanja, po Hillu (1970) pa je naglas v izgovorjavi posledica 

kulturnega okolja, v katerem je učeči se odraščal, in vpliva maternega jezika. Močan naglas je 

lahko zelo moteč dejavnik pri sporazumevanju s sogovornikom, saj lahko onemogoča 

razumevanje (Cook, 1995). Po Flegu (1999) velja, da starejši (odrasli) učenci, ki že imajo 

oblikovane fonetične elemente maternega jezika, le-te prenašajo na tuji jezik. Zato je naglas 

pri starejših začetnikih močnejši kot pri mlajših. 

                                                 
51 Immersion program. 
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4. Mlajši učenci so dolgoročno boljši. 

Snow in Hoefnagel-Hoehle (1978) sta proučevala angleške imigrante na Nizozemskem. 

Njihovemu napredovanju sta sledila v štiri do pet mesečnih intervalih. Ugotovila sta, da je 

bilo prvo testiranje koristnejše starejšim otrokom, poznejša testiranja pa so pokazala, da so 

mlajši otroci starejše 'ujeli' v znanju, v nekaterih primerih so jih celo prehiteli. Rezultati 

kažejo, da imajo starejši otroci prednost v začetnem stanju, vendar jih dolgoročno mlajši 

učenci prehitijo. Vsaj v naravnem okolju je tako. Zaradi stanja v razredu, kjer so otroci 

podvrženi manjšemu izpostavljanju tujega jezika lahko pričakujemo, da se bo prednost 

mlajših otrok pokazala šele precej pozneje. 

5. Znanje je odvisno od načina izpostavljenosti tujemu jeziku in segmentov jezika, ki so 

proučevani. 

Napredek in končni rezultat je odvisen od pogojev, pod katerimi je učeči se izpostavljen 

tujemu jeziku in kateri segment se v jeziku proučuje. Pogoji obsegajo vrsto formalnega 

izobraževanja, koliko krat je učeči se izpostavljen tujemu jeziku, kakovost vnosa tujega 

jezika, okolje, v katerem se učenje izvaja in motivacijo (Singleton in Ryan, 2004). Krashnen 

meni, da lahko 'govorjenje učitelja' usvajanje pospešuje ali pa tudi ne. Odvisno od tega, na kaj 

se pri govorjenju osredotoča; pri slovničnem pristopu bo pestrost izrazoslovja bolj skopa kot 

pri komunikacijskem pristopu (Dhority, 1992). 

Glede na zgornje trditve lahko brez zadržkov sprejmemo, da je zgodnje uvajanje tujega jezika, 

če je zadoščeno določenim pogojem, pozitivno. 

VRSTE FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA TUJEGA JEZIKA 

Evropske smernice za uvajanje tujega jezika predlagajo že zgodnje učenje in tudi Slovenija se 

približuje tem smernicam (Pižorn, Brumen, 2008). Američani uporabljajo tri organizacijske 

modele uvajanja drugega jezika v zgodnjem obdobju (Brumen, 2003). 

Model FLES (Foreign language in the elementary school) predstavlja poučevanje vseh 

jezikovnih spretnosti in kulture v smiselnem kontekstu. Poučevanje poteka tri do petkrat 

tedensko, po 20 minut do 1 ure (Curtain in Pesola 1994). 

Model FLEX (Foreign language exploratory/experience) želi učečim se vzbuditi motivacijo 

za nadaljnje učenje drugega jezika. Kratko jezikovno poučevanje (3 do 6 mesecev) je 

osredotočeno le na raziskovanje ciljnega jezika in njegove kulture (Heining-Boyton, 1998). 
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Model 'JEZIKOVNE KOPELI' (immersion program), kjer se učenca 'potopi' v jezik, ko 

učitelj uči določen predmet v ciljnem jeziku (Heining-Boyton, 1998). Wambach (Wambach in 

Wambach, 1999) pod izrazom 'jezikovna kopel' razume dejavnosti, ki učencem omogočijo, da 

določijo pomen diskurzu, s katerimi so soočeni: (1) v funkcijskih situacijah v šoli (učiteljev 

diskurz, navodila, razlaga) ter (2) pri dejavnostih, posebej namenjenih tej vlogi (npr. 

pripovedovanje pravljic – op. avtorice). 

Če zgornjo terminologijo prenesemo v slovenski prostor, lahko rečemo, da se v slovenskih 

šolah, v obveznem programu, izvaja  model FLES od četrtega razreda devetletne osnovne šole 

naprej. V času obveznega šolanja, od prvega do tretjega razreda, angleškega jezika v 

predmetniku ni, zato tudi ni splošno sprejetega učnega načrta (Učni načrt, 2006). To pa ne 

pomeni, da se po izobraževalnih ustanovah poučevanje jezika ne izvaja. Oblik izvajanja je 

več:  (1) v obliki tečajev, ki jih plačajo starši, (2) kot fakultativna dejavnost, ki jo plača občina 

(Brumen, 2003) ter (3) prek inovativnih projektov, kjer je angleški jezik v rednem urniku. 

Oblike izvajanja angleškega jezika v inovativnih projektih so različne, način dela pa šola 

izbere sama glede na želje, znanja, sposobnosti in razpoložljivost kadra.  

'JEZIKOVNE KOPELI'52 

Na podlagi izsledkov raziskav so v zadnjih desetletjih preizkušali različne pristope zgodnjega 

tujejezikovnega poučevanja. Oblikoval se je model zgodnjega tujejezikovnega poučevanja 

(ZTJP),
53

 ki temelji na interdisciplinarnosti, saj povezuje znanje jezika in komunikacijske 

vede, nevropsihologije, kulturne, družbene in edukacijske vede (Pižorn, 2010).  Na podlagi 

modela ZTJP lahko poteka pouk s stališča pedagoške prakse na tri različne načine:  

(1) CLIL – to je vsebinsko in jezikovno integrirano učenje tujih jezikov. Učenje tujega jezika 

poteka pri nejezikovnih predmetih, to pomeni, da se na primer matematika ali spoznavanje 

okolja izvajata v tujem jeziku. Cilj pouka je predvsem usvajanje nejezikovnih vsebin prek 

tujega jezika (Jazbec, Lipavic Oštir, 2010). Po Coyl-evi (2010; CLIL, 2010) vsebuje uspešno 

strukturirana CLIL učna ura naslednje elemente: 

 vsebino, ki se nanaša na učni načrt; 

 sporazumevanje, pri čemer je jezik medij sporočanja in hkrati predmet učenja; 

 kognicijo, ki promovira spretnosti razmišljanja povezano s pojmi, razumevanjem 

pojmov in razumevanjem jezika; 

 kulturo, tuji jezik odpira možnosti spoznavanja medkulturnih kompetenc. 

                                                 
52 Z namenom dejavnosti, ker se učenca 'potopi' v jezik.   
53 Izpeljano iz Early Foreign Language Teaching (Daloiso, v Pižorn, 2010). 
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(2) integrirano z nejezikovnim predmetom, pri katerem je cilj pouka pridobivanje jezika in 

usvajanje (tuje)jezikovnih kompetenc s pomočjo vsebine (Jazbec, Lipavic Oštir, 2010). 

Tematsko poučevanje tujega jezika povečuje hitrejše vzpostavljanje zapletenih povezav, 

izboljša se pomnjenje, zviša se notranja motivacija in poveča se možnost razvoja kritičnega 

mišljenja (Pižorn, 2006); 

(3) učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki. Učenje maternega in tujega jezika je 

vpeto v enoten metodološki koncept. Učenci se učijo strategij pridobivanja znanja znotraj 

konteksta. Učitelji učencem pomagajo obogatiti strategije v maternem jeziku in razvijati nove 

strategije specifične za različna predmetna področja. Strategije temeljijo na (Pevec Semec, 

2009; Wambach in Wambach, 1999) :  

 razumevanju in pisanju besedil (globalni pristop: povezava informacij v celoto, 

grajenje smisla), 

 medsebojni interakciji (socializaciji), 

 multisenzoričnem pristopu učenja (t. i. izraz telesa v glasbi – ITG). 

Pristop, kateri zahteva drugačno prostorsko in časovno organizacijo ter specifično metodiko 

dela, ki se je morajo učitelji naučiti. Spremeniti morajo svoje analitično in linearno mišljenje 

v koncept grajenja strukture, ki je značilen za mlajše otroke (Pevec Semec, 2009; Wambach 

in Wambach, 1999). 

TIMSKO POUČEVANJE  

Kadar sta v učnem procesu navzoča dva ali več učiteljev, je za koordinacijo dela potrebno 

medsebojno sodelovanje (Shannon, Meath-Lang, 1992). Tak način lahko najdemo pri 

poučevanju tujega jezika v primeru ZTJP, kjer pri učni uri sodelujeta bodisi dva učitelja hkrati 

(razredni učitelj in jezikoslovec) ali pa učitelja v timu načrtujeta potek ure, izvaja pa jo le 

jezikoslovec. Sodelovalno učenje pri angleščini temelji na timskem poučevanju. 

TIMSKO DELO 

Je oblika dejavnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov na način, da je osnova za 

sodelovanje neposredna delitev nalog. Pogoj za uspešno timsko delo je, da skupina preraste iz 

skupine posameznih strokovnjakov v skupino enakopravnih strokovnjakov (Timsko delo 1, 

2012; Polak, 1997). Timsko delo poteka vedno skozi več razvojnih faz: formiranje, 

koordiniranje in preverjanje pristojnosti, koordinacija osebnostnih sposobnosti, sprotno 



 
52 

 

ocenjevanje rezultatov, homogenost ekipe do zadnje faze, ko skupina postane sinergično 

delujoč tim (Timsko delo 2012). 

Prednosti timskega dela (Timsko delo 1, 2012): 

 razvija zavedanje o medsebojni odvisnosti, 

 razvija vzajemno podporo in sodelovanje, 

 daje močnejši občutek poklicne pripadnosti,  

 omogoča prispevek posameznika v skupnem cilju, 

 daje občutek zaupanja, sproščeno izražanje in sprejemanje idej, mnenj, nestrinjanj ipd. 

razvija se odprta in iskrena komunikacija, 

 nesoglasje postane le ena od oblik medsebojne interakcije, pri kateri se lahko preverijo 

nove ideje, 

 omogoča fleksibilnost in tolerantnost, 

 omogoča dopolnjevanje znanja, sposobnosti in spretnosti, 

 omogoča razvoj osebnostnih sposobnosti, 

 težave znajo rešiti hitro in konstruktivno. 

Za doseganje sinergičnosti (kjer veljajo zgoraj naštete prednosti – op. avtorice) lahko preteče 

desetletje, lahko pa se nikoli ne doseže, saj na tim preži sedem pasti (Timsko delo 2, 2012): 

1. šefovanje; skupina je hierarhično zasnovana, člani delajo tisto, kar določi vodja, 

2. iskanje najšibkejšega člena; ni uspešnega prepletanja sposobnosti vseh članov, 

3. šibka socialna inteligenca voditelja; vodja nima ustreznih komunikacijskih in 

socialnih veščin za motiviranje in uspešno koordiniranje tima, 

4. želja ali nuja biti sam za vse; prevzemanje individualnih dolžnosti sočlanov, ni 

zaupanja v člane tima, 

5. preskakovanje stopnic; vodja tima se mora zavedati razvojnih faz in procesa 

homogenizacije proti sinergiji, za kar je potreben čas, 

6. pomanjkanje vizije; vodja tima, v sodelovanju s timom, oblikuje jasen pogled naprej; 

7. odpor do učenja; nihče nima vseh znanj, potrebnih za pot do sinergije. Pameten vodja 

izobražuje sebe in svoj tim. 

TIMSKO POUČEVANJE 

Je podpomenka izrazu 'timsko delo'. Timsko poučevanje pomeni prepletanje pedagoškega 

dela več učiteljev v pedagoškem timu (Polak, 1997). Učitelji se pri delu menjujejo v krajših 

ali daljših časovnih intervalih z isto skupino učencev (Pedagoška enciklopedija, 1989) ali 

hkrati v razredu poučujeta dva učitelja (Polak, 1997; Sturman, 1992). 
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Tudi timsko poučevanje lahko prinese veliko prednosti (Timsko delo 1, 2012; Polak, 1997): 

 medsebojno dopolnjevanje glede znanja in didaktičnih pristopov k učenju/poučevanju 

ter pridobivanje medsebojne podpore, 

 spoznavanje lastnih učnih stilov, 

 pouk je bolj dinamičen, zanimivejši, kakovosnejši, 

 učenci lahko izvajajo več dejavnosti hkrati, 

 lahko je več individualiziranega ali diferenciranega pouka, 

 povratne informacije učencem so hitrejše, večsmerne in temeljitejše (sistematično 

opazovanje manj učencev), 

 zagotavlja se večja varnost za učence (manj učencev na enega učitelja), 

 možnost skupne kritične analize dela. 

Seveda velja tudi pri timskem poučevanju, da so prednosti mogoče le, če je tim sinergičen. To 

pa tim doseže, če se uspe izogniti morebitnim oviram (Timsko delo 1, 2012; Polak, 1997, 

Sturman, 1992): 

 organizacijske ovire (predpriprava na delo, prostorske, kadrovske in časovne ovire, 

vsebinska struktura ure in delitev kompetenc med izvajanjem učne ure ipd.), 

 nejasno definirane vloge (kdo je kdo v timu, občutek pripadnosti timu ipd.), 

 status posameznika v timu (šefovanje, pripisovanje različne pomembnosti 

posameznemu področju znanja ali posameznemu predmetu ipd.), 

 komunikacijske ovire (nejasno izražanje, napačno razumevanje verbalnih in 

neverbalnih sporočil, neznanje jezika pri mednarodnih timih ipd.), 

 interpersonalne ovire (nezaupanje med člani, pomanjkanje empatije, egocentričnost, 

občutek osebne ogroženosti, podcenjevanje profesionalnega mnenja in osebnosti 

članov ipd.), 

 razhajanja članov tima pri odnosu do otrok (nedoslednost, različna merila, 

pričakovanja, kaj otroci zmorejo ipd.), 

 ovrednotenje meril znanja (katere vsebine, cilji in pristopi so bolj/manj pomembni za 

posameznega učitelja), 

 odnos do timskega dela (prostovoljno sodelovanje, vključevanje pod očitnim ali 

neočitnim pritiskom ipd.). 

Če pogledamo timsko delo in sodelovalno učenje nekoliko od daleč, vidimo, da je timsko delo 

pravzaprav sodelovalno učenje med odraslimi (tabela 3). 

UČITELJEVA SPOZNAVNOST 

Sprejemanje otrok in njihovih zmožnosti pri šolskem ocenjevanju ali različnih testiranjih 

poteka po določenih merilih. Ta so postavljena objektivno, vendar človekove izkušnje in 
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prepričanja lahko to objektivnost zmanjšajo. Govorimo o učiteljevi spoznavnosti, ki vpliva na 

objektivno zaznavanje različnih situacij in lahko vpliva tudi na končne ocene testiranj. 

Učiteljeva spoznavnost je termin, ki zajema učiteljevo mišljenje, vero, znanje, prepričanja in 

odražanje le-tega pri njegovem delu. Raziskave s področja spoznavnosti obsegajo 

spoznavanje psiholoških procesov, s pomočjo katerih učitelji osmišljajo poučevanje (Borg, 

2009). 

Trenutno velja splošno privzeto pojmovanje razmerja med učiteljevo spoznavnostjo in 

pedagoško prakso, ki pravi (Borg, 2006, 2009): 

 na učiteljevo spoznavnost vpliva lastna izkušnja, ki jo je imel kot učenec, 

 učiteljeva spoznavnost vpliva na to, kaj in kako se učitelji učijo pri svojem izobraževanju,  

 učiteljeva spoznavnost je filter skozi katerega učitelji interpretirajo nove izkušnje in 

informacije, 

 učiteljeva spoznavnost ima močnejši vpliv na delo pri pouku kot učiteljevo izobraževanje, 

 učiteljeva spoznavnost je globoko zakoreninjena in se zlahka ne spremeni, 

 učiteljeva spoznavnost ima dolgotrajen vpliv na didaktično delo, 

 pri učiteljevem didaktičnem delu se učiteljeva spoznavnost kaže nezavendno, 

 učiteljeva spoznavnost vzajemno deluje na izkušnjo; prepričanja vplivajo na prakso, praksa pa 

lahko prinese spremembe v prepričanju. 

Tabela 3: Primerjava med sodelovalnim učenjem in timskim poučevanjem pri integraciji tujega 

jezika (vir: Chamberlin, 2010) 

Sodelovalno učenje Timsko poučevanje 

Pozitivna soodvisnost. Sposobnost enakovrednega  in vzajemnega prepletanja 

strokovnega vsebinskega znanja in didaktike 

poučevanja tujega jezika.  

Stik iz oči v oči. Redna in usklajena srečanja med učitelji: odprt in 

sproščen pogovor o poučevanju, izmenjevanje 

strokovnih mnenj, dajanj povratnih informacij, 

grajenje zaupanja, vzpodbujanje motivacije in 

sposobnosti odločanja. 

Odgovornost in prispevek posameznika. Učitelji so odgovorni za svoje delo in svoj prispevek 

skupnemu delu in kot takšni napredujejo v osebni in 

profesionalni rasti. 

Uporaba medosebnih in skupinskih socialnih veščin. Uspešno sporazumevanje je osnova timskega 

poučevanja; prepoznavanje verbalnih in neverbalnih 

sporočil, sposobnost in grajenje zaupanja, 

konstruktivno reševanje konfrontacij in konfliktnih 

situacij, iskanje konsenza in usklajevanje mnenj.  

Refleksija na delo/evalvacija. Sprotni pregled dosežkov in procesov pri sodelovanju, 

medsebojnih odnosih, izzivih, težavah ipd. 
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EMPIRIČNI DEL 

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE 

V naših predstavah je učenje največkrat ozko vezano na šolski prostor in na učenje ob knjigi. 

Povezano je s kopičenjem podatkov in zapomnitvijo spoznanj, do katerih so prišli drugi. 

Takšno pojmovanje vpliva predvsem na šolsko izobraževanje. Pouk je zato transmisija – 

prenašanje gotovega znanja, ločeno od izkušenj učencev in konkretnih življenjskih izkušenj. 

Posledice so vidne v kratkem trajanju in uporabnosti znanja, nizki motivaciji, slabih rezultatih 

in odporu do šolanja (Marentič Požarnik, 2000). Pri učencih je učenje zato pogosto negativno 

čustveno obarvano (Šteh Kure, 1998). Vzroke za negativno dojemanje učenja iščemo torej v 

šolskem prostoru, kjer se srečata tisti, ki znanje pridobiva (učenec) in tisti, ki znanje podaja 

oziroma organizira proces učenja (učitelj). 

Cilj raziskave je bil izboljšati odnos učencev do šolskega dela tako, da se učence aktivno 

vključi v proces učenja, pri čemer smo vzpodbujali sodelovanje in komunikacijo med sošolci. 

V šolsko učenje smo poskušali vpeljati del življenjskega učenja (Gardner, 1995 a). 

Z vpeljevanjem različnih sodelovalnih struktur v prvo triletje se je načrtno vzpodbujalo 

sodelovanje med učenci povezano s šolskim delom: učenci so postali dejavni, željo po 

medsebojni komunikaciji so učitelji podpirali, hkrati pa so se spodbujale in razvijale 

sodelovalne veščine. Testiranje ob koncu šolskega leta je pokazalo, koliko se uporabljajo 

sodelovalne veščine pri pouku in ali učenci raje opravljajo šolsko delo v skupini, samostojno 

ali frontalno (učiteljevo poučevanje celotnega razreda sočasno). Hkrati se je ob spoznavanju 

sodelovalnih struktur, njihovi uporabi v praksi (v razredu) ter ob analizi anketnih vprašanj 

učiteljev pokazalo, kakšen je odnos učiteljev do uporabe sodelovalnih struktur pri pouku ter 

pri katerih predmetih in vsebinah so določene strukture najbolj uporabne. 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2010/11, od septembra 2010 do konca šolskega leta, t. j. 

do junija 2011. Sodelovalno učenje se je vpeljevalo v razrede od oktobra 2010 do junija 2011. 

Predvideni sta bili dve uri sodelovalnega učenja na teden, predmet po urniku so izbrali učitelji 

sami. Konec maja in v začetku junija so bila izvedena testiranja. Angleščina je potekala eno 

šolsko uro na teden, vendar ni bila v vseh razredih vedno vsa ura izvedena v angleščini. 
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Sodelovalno učenje se je v uro angleščine vključilo takrat, ko so imeli učenci korake za 

posamezno sodelovalno strukturo že usvojene. 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

(1) Kakšno je mnenje učiteljev o sodelovalnem učenju pri poučevanju angleščine in 

maternega jezika v prvem triletju?  

(2) Kakšno je mnenje učiteljev o uporabi različnih sodelovalnih struktur v prvem triletju pri 

angleščini in maternem jeziku? 

(3) Pri katerih predmetih so sodelovalne strukture, po mnenju učiteljev, uporabne v prvem 

triletju? 

(4) Kakšna je uporaba sodelovalnih veščin učencev pri pouku v maternem jeziku in 

angleščini? 

(5) Kakšne so tujejezikovne spretnosti učencev, ki so imeli sodelovalno učenje? 

(6) Kakšen je odnos do šolskega dela pri angleščini in maternem jeziku pri učencih, ki so 

imeli sodelovalno učenje?  

(7) Kako sodelovalno učenje vpliva na povezanost članov v skupini?  

HIPOTEZE 

(1)  Učenci bolje uporabljajo sodelovalne veščine pri maternem kot pri angleškem jeziku.  

(2)  Večina učencev angleščino razume, vendar jo v govoru samostojno ne uporablja.  

(3)  Učenci so pri obeh jezikih bolj motivirani za delo v skupinah kot za frontalno in 

individualno delo. 

(4)  Sodelovalno učenje pozitivno vpliva na medsebojne odnose učencev.  

METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabljena je bila kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 

1993). Raziskava je temeljila na akcijskem raziskovanju (Vogrinc, 2008, 2011). Ob 

ustaljenem načinu pouka se je po načelu akcijskega raziskovanja vpeljevalo sodelovalno 

učenje. 

VZOREC 

Uporabljen je bil priložnostni vzorec (Leskošek, 2006). Skupine so bile vnaprej določene 

(razredi), upoštevane so vse enote (vsi učenci) razen tistih, katerih starši niso dali soglasja za 

testiranje. Razredi so na dveh krajih; na matični šoli in podružnični šoli.  

Ciljna populacija, zajeta v akcijski raziskavi, so bili učenci prvega triletja: dva oddelka prvega 

razreda (39 otrok), trije oddelki drugega razreda (40 otrok), dva oddelka tretjega razreda (44 
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otrok), sedem razrednih učiteljev in dva učitelja angleščine. Učenci in učitelji so bili 

razporejeni na dveh krajih: matična šola je imela pet razrednih učiteljev, enega učitelja 

angleščine (učitelj 1) in en oddelek prvega razreda, dva oddelka drugega razreda ter en 

oddelek tretjega razreda. Podružnična šola je imela tri učitelje razrednega pouka, po en 

oddelek vsakega razreda ter enega učitelja angleščine (učitelj 2).  

TEHNIKA IN INSTRUMENTI 

Opazovanje z udeležbo in brez nje 

Za ugotovitev stanja posameznega razreda (motivacija otrok, pristopi k poučevanju, 

komunikacija med udeleženci učnega procesa itn.) smo hospitirali vsak razred posebej na 

začetku šolskega leta. Pri tem smo uporabili vnaprej pripravljen opazovalni list z usmerjenimi 

področji opazovanja. Rezultati opazovanja so prikazani v tabelah (tabele 4 do 10). 

Učitelji so v času izvajanja sodelovalnih struktur opazovali delo učencev in spremljali njihov 

napredek pri uporabi sodelovalnih veščin in usvajanju korakov izvedbe posamezne strukture. 

Pri tem so uporabili vnaprej pripravljen opazovalni list, za vsako sodelovalno strukturo 

posebej, z usmerjenimi področji opazovanja. 

Po predstavitvi sodelovalnih struktur učiteljem, je avtorica magistrskega dela prisostvovala 

poteku ure, na kateri se je opazovala pravilnost izvedbe določene strukture. Tudi tu je bil 

vnaprej pripravljen opazovalni list z usmerjenimi področji opazovanja.  

Intervju  

Prek individualnega intervjuja s prvošolci smo ugotavljali, kakšen je bil njihov stik z 

angleščino pred vstopom v šolo. Učenci so odgovarjali na tri vprašanja:  

 Ali si pred vstopom v šolo obiskoval tečaj angleščine?  

 Ali gledaš risanke v angleščini in ali igraš angleške računalniške igrice?  

 Ali tvoji starši kdaj s teboj govorijo angleško?  

Vprašalniki 

Učitelji so ob polletju in ob koncu leta izpolnili evalvacijski list z vprašanji o odnosu učiteljev 

do uporabe sodelovalnega učenja in podali informacijo o številu izpeljanih ur posamezne 

sodelovalne strukture (glej prilogo 2). 

Ob koncu šolskega leta so učenci izpolnili vprašalnik, na katerem so odgovarjali na vprašanja 

o motiviranosti za šolsko delo (glej prilogo 1). 
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Sociometrična tehnika 

Pred uvajanjem sodelovalnega učenja in po njem so učenci napisali na list sošolce, s katerimi 

želijo sodelovati/sedeti in s katerimi ne. 

Delavnice 

Za učitelje so bile organizirane delavnice sodelovalnega učenja, na katerih so se seznanili s 

sodelovalnimi strukturami, analizirali preteklo delo in iskali nove rešitve. Avtorica 

magistrskega dela je bila pripravljena odgovarjati učiteljem na morebitna vprašanja skozi vse 

šolsko leto. 

Testi 

Za testiranje tujejezikovnih spretnosti drugih in tretjih razredov so bili uporabljeni preverjeni 

in standardizirani testi za angleški jezik, in sicer za poslušanje in verbalno produkcijo. 

(Cambridge University, ESOL Examinations, glej priloge 5 do 8). Prvi razredi so bili testirani 

samo pri poslušanju. Zanje je bil pripravljen test preverjanja razumevanja pripovedovane 

pravljice (glej prilogo 4). 

STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Uporabljene so bile frekvence, odstotki, srednje vrednosti, parni t-preizkus in t-preizkus za 

neodvisne vzorce. Za obdelovanje podatkov je uporabljen računalniški program SPSS 17.0 

(Kožuh in Vogrinc, 2011) in Microsoft Office Excel 2007. 

POTEK AKCIJSKE RAZISKAVE 

V raziskavi, ki je potekala v okviru magistrskega dela, se je sodelovalno učenje prek 

akcijskega raziskovanja vpeljevalo v prvo triletje osnovne šole. Nanašalo se je na teoretična 

izhodišča predstavljena v teoretičnem delu magistrske naloge.  

Sodelovalno učenje smo uvajali v prvo triletje osnovne šole. 

Odločitev o izbiri sodelovalnih struktur se je opirala na zmožnosti učencev glede na njihovo 

razvojno stopnjo, starost in s poudarkom na razvijanju tistih sodelovalnih veščin, ki jim 

omogočajo poznejšo uporabo zahtevnejših struktur (izvirna sestavljanka). Avtorica je 

določene strukture nekoliko prilagodila. Predstavljene različice so tako, po mnenju avtorice, 

primernejše za mlajše učence.  

Uporabljene sodelovalne strukture za utrjevanje znanja so: sodelovalne karte, preverjanje v 

paru, sodelovanje v paru, več glav več ve ter diskusija v krogu. Slednja je prirejena 



 
59 

 

kombinacija skupinske diskusije in okrogle mize. S pravilno zasnovanim delom s pomočjo 

uporabljenih struktur razvijamo: 

 na miselnei ravni nižja pojmovanja učenja (memoriranje in ohranjanje znanja),  

 na komunikacijski ravni veščine oddajanja in sprejemanja sporočil (natančnost 

podajanja informacij), 

 na socialni ravni veščine dajanja in sprejemanja pomoči, veščine oblikovanja vzdušja 

zaupanja, podpore in sprejetosti sočlana, omogočanje izmenjave mnenj, posredovanje 

informacij, iskanje konsenza ter sprejemanje odgovornosti za lastno obnašanje, 

 na področju čustvene inteligence zmožnost vztrajanja pri delu, ki obsega: 

o biti odločen, a ne agresiven,  

o znati nadzorovati svoja čustva,  

o zavedati se, da čustva vplivajo na obnašanje in se znati odzvati nanje. 

Ko je sodelovalno učenje že utečeno in so sodelovalne veščine usvojene, se vpelje struktura  

izvirna sestavljanka. Nadgradnja sodelovalnih veščin obsega: 

 na miselni ravni tudi višja pojmovanja učenja (grajenje smisla), 

 na komunikacijski ravni ostajajo veščine sprejemanja in oddajanja sporočil, 

 na socialnei ravni so dodane: vzpostavljanje sodelovanja in dogovarjanja, iskanje 

informacij in stališč, povezovanje, vrednotenje in povzemanje, 

 na področju čustvene inteligence se uporabijo vse faze premagovanja čustvenih ovir 

(trdoživost, iznajdljivost, refleksija, vzajemnost), sposobnost dobrega sodelovanja z 

drugimi ter empatija. 

Pri vseh sodelovalnih strukturah je učenje aktivno, prisoten je pozitivni, proceduralni in 

splošni učni transfer. S tem se v šolsko učenje prenese nekaj značilnosti življenjskega učenja 

(Gardner, 1995a). Učenje s pomočjo sodelovalnih struktur je celostno učenje. 

Glede na uporabljeno strukturo se sodelovalne veščine spodbujajo s pozitivnim 

podkrepljevanjem, z vedenjskim pristopom, izkustvenim učenjem ter učenjem z 

opazovanjem. 

Skupine se oblikujejo glede na izbrano oziroma želeno strukturo ter z upoštevanjem 

heterogenosti. Po večini so pari, ki so del četverice. Skupine s štirimi člani so uporabljene pri 

strukturi več glav več ve in izvirna sestavljanka. V času vpeljevanja sodelovalnih struktur se 

skupine zamenjajo trikrat. 

Posebna pozornost je usmerjena k spoznavanju in zaupanju članov v skupinah. Naloge pri 

izvajanju sodelovalnega učenja imajo pravilno zastavljen skupni cilj, tako da so v skupini 
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prisotne: interakcija med člani, pozitivna soodvisnost, odgovornost posameznika, uporaba 

sodelovalnih veščin, ter skupinska analiza dela. Skupine so strukturirane. 

Cilji so predpisani v učnih načrtih in temu se sledi. Pristop k delu se naslanja na izhodišča 

sodelovalnega učenja. To pomeni, da se cilji prilagajajo skupinskemu delu, dodajo pa se še 

sodelovalni cilji.  

Učiteljeva vloga je oblikovati skupine in pravilno oblikovati naloge. Glede na starost učencev je 

treba prevzeti tudi večji del organizacije dela in nuditi pomoč pri morebitnih delitvah vlog. Pri 

evalvaciji učitelj učencem pomaga pri prepoznavanju prenosa veščin, znanja in postopkov, torej 

pri proceduralnem in učnem transferju. Kot pomoč pri razvijanju čustvene inteligence, predvsem 

vztrajnosti, učitelj uporabi tudi dolgoročno zastavljene cilje (nagrade). 

Učitelji pri sodelovalnem učenju upoštevajo komunikacijsko didaktiko. Razvijajo se predvsem 

komunikacijske spretnosti (prejemanje in oddajanje sporočil), skupinska oblika dela pa zadovolji 

otrokove potrebe po sodelovanju z drugimi. 

Ure angleščine se izvajajo kot del rednega programa, integrirano v redni del pouka. V razredu sta 

hkrati prisotna oba učitelja; razredni učitelj in učitelj angleščine, ki tvorita tim. Skupaj načrtujeta 

delo: kdaj v tednu se izvaja angleščina, pri katerem predmetu, kakšni so cilji in vsebina ter delitev 

vlog pri pouku. Angleški jezik se integrira z nejezikovnim predmetom, pri katerem je cilj pouka 

pridobivanje jezika in usvajanje (tuje)jezikovnih kompetenc s pomočjo vsebine. Ure angleščine se 

opirajo na komunikacijsko didaktiko, cilj angleškega jezika pa pokriva globalno razumevanje 

vsebin in konteksta v času učnega procesa.  

Sodelovalno učenje se v integracijo angleščine vpeljuje postopoma; učenci korake izvedbe 

posamezne strukture spoznavajo pri maternem jeziku. Ko so koraki izvedbe usvojeni, se strukture 

uporabijo tudi pri integraciji angleščine. Na tak način se učiteljem olajša podajanje navodil; 

podana so sicer v angleščini, vendar jih bodo učenci že poznali. S pomočjo struktur se utrjujejo in 

ponavljajo vsebine in besedišče iz učnega načrta. Angleških učnih ciljev pri sodelovalnem učenju 

ni, lahko pa se pri posameznih strukturah večkrat uporabljajo isti izrazi (npr. barve, števila, sadje, 

družinski člani ipd.). 

S pomočjo delavnic in analiz dela se učitelji spoznavajo z novim pristopom in načinom 

evalviranja. Izobraževanju navkljub je treba upoštevati, da imajo nekateri učitelji že trdno 

izoblikovana svoja stališča in prepričanja, zato ni nujno, da bodo vnesene spremembe popolnoma 

sprejete že v času raziskave. 
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1.  FAZA – IZHODIŠČNO STANJE 

Na šoli, kjer je potekala raziskava, že dlje časa opažajo težave z disciplino v razredu in 

nemotiviranostjo učencev do šolskega dela. Pred uvajanjem sodelovalnega učenja je avtorica 

magistrske naloge hospitirala v vseh oddelkih, da bi ugotovila kako poteka delo v razredu, kako 

učitelji učence motivirajo, kakšni so odzivi otrok, kakšna je medsebojna komunikacija ipd. 

Rezultate hospitacij, prikazanih v tabelah 4 do 10 lahko združimo v spodnje trditve: 

(1) Učence je težko motivirati za šolsko delo.  

(2) Aktivno poslušanje učencem predstavlja težavo, zato se med diskusijo začnejo 

dolgočasiti ali pogovarjati s sošolci (npr. o tem, kar ni povezano z učno tematiko).  

(3) Opozorila in navodila učiteljev zaležejo za kratek čas ali pa sploh ne.  

(4) Osredotočenost učiteljev na umiritev posameznikov je vidna v upadu motivacije za delo 

tudi pri drugih učencih.  

(5) Prisotna je predvsem komunikacija v odnosu učitelj – učenec. 

Zaradi omenjenega stanja je pouk večkrat ujet v začaran krog iskanja ugodnih rešitev za delo. 

Pouk običajno poteka v frontalni in individualni učni obliki, redkeje v skupinski. Učitelj ima 

vlogo posredovalca in ocenjevalca znanja. Komunikacije med učenci je veliko, vendar pogosto ni 

povezana z vsebino pouka. 

Tabela 4: Slika stanja – 1. razred, matična šola, začetek šolskega leta 

ELEMENTI 

OPAZOVANJA 

1. RAZRED, matična šola 

Čas opazovanja Od 9.39 do 9.59; 11. 10. 2010. 

Okoliščine opazovanja Prihod sredi ure. Učenci so me poznali, sedela sem ob vhodnih vratih  in opazovala otroke 

od strani. V razredu sta bila dva učitelja in jaz.  

Učne oblike  Gibalno-inštrumentalna igrica –  frontalna zasnova dela. 

 Pogovor o inštrumentih – frontalno delo. 

 Poslušanje inštrumentov frontalno delo. 

Prihod učitelja Učitelj je bil v razredu ob mojem prihodu. 

Začetek dela / 

Navodilo za delo 1-krat, vendar za vsak inštrument posebej, nato so pričeli z delom. 

Ponovitev navodila 

posameznikom 

4-krat posameznikom. 

En učenec je prosil za ponovno navodilo. 

Prekinitev dela zaradi nemira 

v razredu 

Med tretjo dejavnostjo (po 7 minutah) je delo prekinjeno za 1 min. Pozornost  večine je 

popustila po 14 minutah. 

Poziv k pozornosti Opozoritev posameznikov, vendar zelo neopazno za ostale učence. 

Opozoritev na glasnost  

Odziv posameznikov na 

opozorila učitelja 

Upoštevajo opozorilo. 

Potek pogovora Pogovor  je potekal v odnosu učitelj-učenec. 

Delo učencev med 

dejavnostjo 
 Večina učencev je poslušala navodilo in sledila nalogi.  

 Krajši dialogi med posameznimi pari, vendar komentirajo šolsko dejavnost: 

»…poznam to pesmico, kaj pa ti?« 

 Dejavnosti so se hitro menjevale, razen zadnje. Učenci so postali nemirni (po 2 

min. – trije, po 6 min. dodatni trije, po 7 min. nemir v razredu):  

o odsotni pogledi, 

o dialogi v paru, 

o drezanje sošolca, 

o vrtenje na stolu, 

o iskanje nekega predmeta … . 

 En učenec je ves čas iskal pozornost (komentarji, obnašanje). 
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Tabela 5: Slika stanja – 1. razred, podružnična šola, začetek šolskega leta 

ELEMENTI OPAZOVANJA 1. RAZRED, podružnična šola 

Čas opazovanja Od 9.48 do 10.08; 27. 9. 2010. 

Okoliščine opazovanja Prihod sredi ure učencev ni vznemiril (prihod je predhodno napovedal učitelj). 

Sedela sem ob desni steni učilnice, učence opazovala od strani. Videli so me prvič. 

V razredu je bilo 14 otrok (5 fantov, 11 deklic). 

Učne oblike  V krogu – učenci so drugim za drugim odgovarjali – frontalna zasnova 

dela. 

 Gibalna igrica – frontalna zasnova dela. 

 Delo v DZ – individualno delo. 

Prihod učitelja Učitelj je bil v razredu ob mojem prihodu. 

Začetek dela / 

Navodilo za delo 2-krat je učitelj ponovil navodilo, nato so začeli z delom. 

Ponovitev navodila 

posameznikom 

En učenec ne dela pravilno, učitelj mu ponovi navodilo za delo v DZ. 

Šest učencev je prosilo učitelja za ponovno razlago za delo v DZ, ker niso 

razumeli navodila. 

Prekinitev dela zaradi nemira v 

razredu 

Ni prekinitev. 

Poziv k pozornosti Ni pozivov. 

Opozoritev na glasnost Ni opozoril, ves čas je primerna glasnost. Razred je zelo umirjen.. 

Odziv posameznikov na 

opozorila učitelja 

Vsak učiteljev komentar je sprejet in upoštevan. 

Potek pogovora Pogovor  je poteka v odnosu učitelj – učenec. 

Delo učencev med dejavnostjo  Vsi učenci so sodelovali in sledili navodilom, 

 Pri delu v DZ je en učenec samoiniciativno pomagal sošolcu pri razlagi 

(sošolec ga ni prosil). 

 

 

Tabela 6: Slika stanja – 2. razred, matična šola, prva skupina, začetek šolskega leta 

ELEMENTI OPAZOVANJA 2. RAZRED, matična šola, prva skupina 

Čas opazovanja Od 8.41 do 9.01; 11. 10. 2010. 

Okoliščine opazovanja Vstopila sem sredi ure. Sedela sem ob vhodu in učence opazovala od zadaj. Vmes 

sem se dvakrat sprehodila, da sem jih bolje videla. 

Učenci so me poznali. 

Učne oblike  Skupinsko branje (sledenje s prstom) – frontalni princip dela. 

 Delo v DZ – individualno delo. 

Prihod učitelja Učitelj je bil v razredu ob mojem prihodu. 

Začetek dela / 

Navodilo za delo 4-krat jih ponovi pred začetkom dela.  

Ponovitev navodila 

posameznikom 

8-krat opozori posameznike, naj za  sledenje branja uporabijo prst. 

Prekinitev dela zaradi nemira v 

razredu 

2-krat učitelj opozori posameznika (eden je avtist). 

Poziv k pozornosti Ves razred je opozorjen 3-krat, enkrat zaradi dodatnih navodil. 

Opozoritev na glasnost 2-krat. 

Odziv posameznikov na 

opozorila učitelja 

Ob opozoritvi sta se umirila. Eden za krajši čas. 

Potek pogovora Pogovor  je potekal v odnosu učitelj – učenec. 

Delo učencev med dejavnostjo  V razredu je avtističen otrok; hodil je po razredu, ležal na tleh in občasno 

individualno motil sošolce (želi se pogovarjati, opozori na kakšen 

dogodek …). Učenci se nanj ne odzovejo, v kolikor ni preveč moteče 

(fizičen kontakt). 

 Ostali sledijo dejavnosti. 
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Tabela 7: Slika stanja – 2. razred, matična šola, druga skupina, začetek šolskega leta 

ELEMENTI OPAZOVANJA 2. RAZRED, matična šola, druga skupina 

Čas opazovanja Od 9.20 do 9.38; 11. 10. 2010. 

Okoliščine opazovanja Vstopila sem med poukom, sedela ob robu učilnice, učence sem opazovala od strani. V 

razredu sta bili dve učiteljici in jaz. Ena je nudila individualno pomoč. V razredu je 

bilo 15 otrok (10 fantov, 5 deklic). Učenci so me poznali. 

Učne oblike  Samostojno računanje – individualno delo. 

 Delo v skupinah – zastavljeno je kot sodelovanje med učenci, vendar je delal 

vsak zase. 

Prihod učitelja Učitelj je bil v razredu ob mojem prihodu. 

Začetek dela / 

Navodilo za delo Navodiloje  podajl korak za korakom  tako, da se je vsak korak ponovil 4-krat potem, 

ko so prejšnjega vsi naredili. 

Ponovitev navodila posameznikom Posameznikom, ki navodil niso poslušali, učitelj pove individualno še enkrat (6 

učencev). 

Dva učenca prideta po ponovno navodilo. 

Prekinitev dela zaradi nemira v 

razredu 

Posebne prekinitve ni, vendar učitelj ves čas preverja pozornost, ker je v razredu 

splošen nemir: »… ali me poslušaš?« 

Poziv k pozornosti Posebne prekinitve ni, vendar učitelj ves čas preverja pozornost, ker je v razredu 

splošen nemir. 

Opozoritev na glasnost Razred je glasen, učitelj opozarja, vendar se na opozorilo ne odzivajo. 

Odziv posameznikov na opozorila 

učitelja 

Učenec se odzove  samo, če je opozorilo namenjeno le njemu. Kratek čas je v redu. 

Potek pogovora Pogovor  je potekal v odnosu učitelj – učenec. 

Delo učencev med dejavnostjo  En učenec je zavračal delo. 

 En učenec je imel individualno pomoč. 

 Dva učenca sta poslušala in sledila navodilom. 

 Ostali učenci so se pogovarjali, dražili druge in delali le ob individualni 

opozoritvi, ki je zalegla za kratek čas. Nato so klepetali naprej. 

 Dialog med učenci ni bilvedno prijazen. 

 

Tabela 8: Slika stanja – 2. razred, podružnična šola, začetek šolskega leta 

ELEMENTI OPAZOVANJA 2. RAZRED, podružnična šola 

Čas opazovanja Od 9.28 do 9.48; 27. 9. 2010. 

Okoliščine opazovanja Sedela sem ob strani razreda. Učenci so me videli. V razredu je 10 otrok (5 fantov, 5 

deklic). 

Učenci me niso poznali. 

Učne oblike  Uvodni frontalni pogovor o učni temi. 

 Odgovarjanje na vprašanja o lokaciji (DZ): pogovor v odnosu učitelj –  

učenec. 

 Opisovanje prostora: par je izmenično opisoval prostor drug drugemu. 

Prihod učitelja Učitelj je bil v razredu ob mojem prihodu. 

Začetek dela Učitelj je dobil takojšnjo pozornost učencev za pričetek dela.  

Navodilo za delo Za vsako dejavnost je povedal navodilo, in sicer 1-krat pred začetkom dela. 

Ponovitev navodila posameznikom En učenec je prosil za ponovno navodilo. Dobi individualno razlago. 

Prekinitev dela zaradi nemira v 

razredu 

Ni prekinitve za ves razred. 

Poziv k pozornosti 2-krat je opozoril dva učenca zaradi neprimernega obnašanja in ju grajal (»…takšno 

vedenje ni primerno …«). 

Opozoritev na glasnost Ni opozorila. 

Odziv posameznikov na opozorila 

učitelja 

2-krat:  pozorilo je zaleglo za kratek čas, nato učenec postane ponovno nemiren. 

Potek pogovora Pogovor  je potekal v odnosu učitelj – učenec. 

Delo učencev med dejavnostjo  Večina otrok je sodelovala pri dejavnostih in ohranjala pozornost.  

 Dva sta izstopala; hitro in površno sta naredila nalogo, nato sta iskala 

zaposlitev, ki ni bila v zvezi s šolskimi dejavnostmi.  

 En učenec je brez predhodnega opozorila zapustil prostor in hodil po razredu 

(iskal robček ). 

 Pri delu v paru je en učenec samostojno pohvalil drugega pri opisu slike. 
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Tabela 9: Slika stanja – 3. razred, matična šola, začetek šolskega leta 

ELEMENTI 

OPAZOVANJA 

3. RAZRED, matična šola 

Čas opazovanja Od 8.20 do 8.40; 11. 10. 2010. 

Okoliščine opazovanja Opazovala sem od začetka ure. Učenci so me poznali. Sedela sem ob desni steni učilnice, učence sem 

opazovala od strani. V razredu sta bila dva učitelja in jaz. En učitelj je nudil  individualno pomoč. V razredu je 

bilo 23 otrok. 

Učne oblike  Jutranji pozdrav. 

 Brain gym. 

 Pogovor (frontalni princip dela). 

 Pogovor ob slikah (grafoskop) – frontalni način dela. 

 Individualno delo. 

Prihod učitelja Učitelj je bil v razredu ob mojem prihodu. 

Začetek dela Za formiranje jutranjega kroga so potrebovali 3 min. 

Navodilo za delo 'Jutranji pozdrav' in 'brain gym'  je učitelj začel z akcijo (vzgled), brez posebnih navodil. 
Ostale dejavnosti;  navodilo 3-krat pred začetkom dela. 

Ponovitev navodila 

posameznikom 

Ob podajanju skupnih navodil je ves čas nemir v razredu. Štirje navodil ne poslušajo. Pozneje so  prosili za 

ponovno navodilo. 

Prekinitev dela zaradi 
nemira v razredu 

10-krat, po nekaj sekund.  

Poziv k pozornosti Posameznike je učitelj opozarjal ves čas med dejavnostmi (več kot 10-krat). 

Opozoritev na glasnost 1-krat, zadostovalo je za nekaj sekund. 

Odziv posameznikov na 
opozorila učitelja 

3-krat; ni bilo odziva na opozorilo. 
1-krat; neprimeren odgovor, zato je učenec odstranjen. Dobil je prepis in je komentiral: »Hvala bogu, da grem 

proč.«. 

Potek pogovora Pogovor  je potekal v odnosu učitelj – učenec. 

Delo učencev med 
dejavnostjo 

V razredu ni nikoli tišine. Nekaj posameznikov (8) Posluša in sledi delu. Ostali: 

 Med seboj  so fizično kontaktirajo (ni pravi pretep, le drezanje). 

 Vzpostavili so  dialog s sosedom, ni nujno povezan  z delom. 

 Ves čas izvajanja nalog so imeli glasne komentarje: sam s sebij, s sošolcem, glasno z učiteljem. 

 Pri individualnem delu so se nekoliko umirili in delali, vendar glasno komentirali svoje delo. 

 

Tabela 10: Slika stanja – 3. razred, podružnična šola, začetek šolskega leta 

ELEMENTI 

OPAZOVANJA 

3. RAZRED, podružnična šola 

Čas opazovanja Od 10.16 do 10.36; 27. 9. 2010. 

Okoliščine opazovanja Ob prihodu so me učenci pozdravili, nato sem sedla v razredu zadaj, nikomur na očeh. Opazovanje je bilo 3. 

šolsko uro, po malici in prosti igri. V razredu je 20 otrok (10 fantov, 10 deklet). Učenci me niso poznali. 

Učne oblike  Uvodni frontalni pogovor o učni temi. 

 Delo v krogu: razvrščanje sličic živali na rastlinojede in mesojede (frontalni princip dela). 

Prihod učitelja Učitelj je bil v razredu pred začetkom ure, pred mojim prihodom. 

Začetek dela Učitelj je potreboval slabi dve minuti, da je umiril razred, da so se učenci posedlio in usmerili pozornost nanj. 

Navodilo za delo Navodilo za prvo dejavnost je povedal 1-krat, za drugo dejavnost 3-krat, preden so začeli z delom. 

Ponovitev navodila 

posameznikom 

Ni ponovitev. 

Prekinitev dela zaradi 
nemira v razredu 

3-krat je prekinjeno delo za dobro minuto, zaradi motečih posameznikov. 

Poziv k pozornosti 5-krat je prekinjeno delo za ponovno vzpostavitev pozornosti večine razreda, posamezniki niso opozorjeni.. 

Opozoritev na glasnost 4-krat. 

Odziv posameznikov na 

opozorila učitelja 

2-krat je opozorilo zadostovalo za krajši čas, nato se je nemir ponovil, 

1-krat učenec ni upošteval opozorila. 

Potek pogovora Pogovor  je potekal v odnosu učitelj – učenec. 

Delo učencev med 

dejavnostjo 
 Učenci so usmerjali pozornost na učno dejavnost, ko so se pogovarjali z učiteljem. Nihče ni 

ignoriral učiteljevega vprašanja. 

 V času čakanja na vrsto, da je učenec poklican k odgovarjanju, je nekaj otrok ohranilo učno 

pozornost do 9 minut. Po tem času je postal razred splošno nemiren: 
o Tihi pogovori v paru (izven šolske tematike). 

o Drezanje v sošolca, da bi pridobil pozornost. 

o Igranje s škarjami, peresnico, ključi. 
o Zasanjano gledanje skozi okno. 

o Ležanje na tleh. 
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Učne ure angleščine v prvem triletju osnovne šole so na šoli, kjer je potekala raziskava, že 

utečena praksa in potekajo integrirano v rednem urniku. Angleščina nima svojih neposrednih 

ciljev, temveč se naslanjajo na cilje iz učnega načrta posameznih predmetov. Izbor načina 

dela in vsebin pokriva tudi cilje angleškega jezika, ki so podrejeni ciljem učnemga načrta. 

Učitelji so v preteklem šolskem letu izdelali letni delovni načrt za angleški jezik. V integriranih 

vsebinah se pri angleščini obravnavajo naslednja področja: števila, barve, hrana, živali, liki, 

črte, ritem, družina, čas (ura), dnevi, meseci in prometna sredstva (Interni letni delovni načrt, 

2009). Pri urah angleščine ne bo načrtnega in sistematičnega utrjevanja in ponavljanja 

besedišča, temveč ga učenci usvajajo z večkratnim poslušanjem istih besed oziroma besednih 

zvez v različnih vsebinah in situacijah. Od učencev ne zahtevamo, da odgovarjajo v angleščini. 

Ne gre za načrtno učenje tujega jezika temveč za tujejezikovno usvajanje po bolj ali manj 

naravnem načelu. 

Angleščina se bo v času eksperimenta izvajala enako kot se je že v preteklih letih: enkrat 

tedensko po eno šolsko uro. Dan in ura izvajanja angleščine v tednu sta nepremična. Učitelji 

razrednega pouka pri oblikovanju svojega urnika na dan izvajanja angleščine poskrbijo, da so 

predmeti na ta dan čim bolj različni. Testiranje bo pokazalo, kakšna je raven njihovega 

tujejezikovnega znanja z vidika govora in razumevanja. 

Drugošolci in tretješolci so imeli angleščino že preteklo šolsko leto, tako da se niso prvič srečali z 

angleščino. Za prvošolce pa je bil izveden individualni intervju. Ugotavljalo se je, kakšen je bil 

njihov kontakt z angleščino pred vstopom v šolo (tabele 11, 12 in 13). 

 
Tabela 11: Stik z angleščino prvošolcev pred vstopom v šolo: 

obiskovanje tečajev 

Večina otrok (87,2%) ni obiskovala tečaja angleščine, enemu otroku 

je angleščina materni jezik, medtem ko je en otrok albanske 

narodnosti in ne govori slovensko. 

Tabela 12: Stik z angleščino prvošolcev pred vstopom v šolo: stiki z 

mediji 

Dobra polovica otrok (56,4%) ima stik z angleščino prek medijev, 

vendar je tudi velik odstotek tistih, ki nimajo stika z angleščino prek 

medijev (38,5%). 

 

 f % 

Da 3 7,7 

Ne 34 87,2 

Dvojezičen otrok 1 2,6 

Ne govori slovensko 1 2,6 

Skupaj 39 100 

 f % 

Da 22 56,4 

Ne 15 38,5 

Dvojezičen otrok 1 2,6 

Ne govori slovensko 1 2,6 

Skupaj 39 100 
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Tabela 13: Stik z angleščino prvošolcev pred vstopom v šolo: znanje 

angleščine pri starših 

Slaba polovica otrok ima starše, ki ne znajo nobenega tujega jezika 

(46,2%). Enak delež je tudi staršev, ki znajo en tuji jezik. Vsi 

prvošolci niso poznali razlike med tujimi jeziki, zato so v tem 

odstotku šteti tudi starši, katerih znanje je nemščina ali kateri drug 

tuji jezik. 

 

Timsko delo pri integraciji angleščine na šoli je že urečeno. Način dela se ohrani: tim se bo 

dobival na tedenskih srečanjih, kjer se bodo določili predmeti po urniku in vsebine, pri katerih 

se bo angleščina integrirala ter določili cilji po učnem načrtu. Doreče se tudi način izvajanja 

integracije (kateri učitelj bo izvajal določene dejavnosti). 

Ovire pred začetkom raziskave 

Avtorica je bila na šoli, na kateri je potekala raziskava, zaposlena prvič. Na delovno mesto 

poučevanja angleščine v prvem triletju je bila povabljena. Predstavljeno ji je bilo, da želijo z 

novo osebo vpeljati nov pristop k poučevanju angleščine. Integracija angleščine je inovativni 

projekt, prek katerega so iskali poti ter pristope k poučevanju angleščine. Pouk angleščine so 

želeli nadgraditi in izboljšati z novimi pristopi in izvedbami. Ob koncu šolskega leta se je 

pokazalo, da učiteljem razrednega pouka vloga avtorice ni bila predstavljena, avtorici pa je bil 

interni delovni načrt za izvajanje angleščine omenjen šele ob koncu šolskega leta. 

Pričakovanja posameznikov so bila zato različna. 

Druga ovira je bila samo vpeljevanje sodelovalnega učenja. Učitelje je avtorica prosila za 

pomoč pri izvedbi eksperimentalnega dela magistrske naloge, katere glavni del je vpeljevanje 

sodelovalnega učenja v pouk. Želja o spremenjenem pristopu k poučevanju je bila s strani 

avtorice naloge in s na strani učiteljev. Ob začetku šolskega leta jim je bil predstavljen način 

vpeljevanja sodelovalnega učenja in njihova udeležba na delavnicah ter groba vsebina 

delavnic. Vsi učitelji so sicer potrdili sodelovanje, nihče pa ni točno vedel, kakšne ovire in 

izzivi jih čakajo. Glede na način dela – akcijsko raziskovanje – tudi avtorica sama vseh ovir in 

izzivov ni mogla predvideti in napovedati. Iz zgoraj omenjenega je videti, da je bila 

motivacija za delo pri učiteljih manjša kot pri avtorici naloge. 

Med šolskim letom je en učitelj drugega razreda zapustil delovno mesto. Sledilo je obdobje 

treh mesecev, ko so se v razredu menjevali učitelji. V tem času je vpeljevanje sodelovalnega 

 f % 

Ne vem/ ni odgovora 1 2,6 

Da 18 46,2 

Ne 18 46,2 

Dvojezičen otrok 12 2,6 

Ne govori slovensko 1 2,6 

Skupaj 39 100 
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prenehalo, dokler ni razred ponovno dobi stalnega učitelja. Ta ni bil prisoten na vseh 

delavnicah, zato ni poznal vseh sodelovalnih struktur. V pouk je vpeljeval le nekatere 

strukture. V analizah  zato niso povsod vključeni vsi oddelki. 

Timsko poučevanje za uspešno delo zahteva posameznikovo obvladanje celega spektra 

socialnih veščin. Čeprav imajo posamezniki usvojene socialne veščine, lahko v času 

vzpostavljanja medsebojnega zaupanja nastopijo določene medsebojne napetosti. Še posebej, 

če se člani tima predhodno med seboj ne poznajo. Na matični šoli se vsi člani tima med seboj 

pred raziskavo niso poznali. 

2.  FAZA – DELAVNICE SODELOVALNEGA UČENJA 

V šolskem letu 2010/11 so bile izpeljane štiri delavnice: 

 16. 9. 2010 – PRVA: uvodna delavnica 

 12. 11. 2010 – DRUGA: evalvacija dosedanjega dela in predstavitev sodelovalnih struktur 1 

 3. 3. 2011 –  TRETJA: evalvacija dosedanjega dela in predstavitev sodelovalnih struktur 2 

 13. 5. 2011 – ČETRTA: zaključna delavnica/testiranja 

Uvodna delavnica 

Na delavnicah je avtorica v obliki intervjuja v treh stopnjah (Kagan, 1989) in skupinske 

diskusije (Kagan, 1989) spoznala učitelje, ugotovila splošno mnenje učiteljev o uporabi 

skupinskega dela učencev pri pouku, vlogi vrstnikov in njihovega medsebojnega vpliva ter v 

kolikšni meri skupinsko delo pri pouku že uporabljajo in kako je oblikovano. Za učence 

prvega triletja je primernejša nekoliko spremenjena struktura skupinske diskusije, imenovana 

diskusija v krogu
54

, ki je bila učiteljem predstavljena. 

STRUKTURA: diskusija v krogu  

Je kombinacija dveh struktur; skupinske diskusije (Kagan, 1989) in okrogle mize (Kagan, 

1989). Priredila jo je avtorica naloge. Za sledenje napredku otrok je učiteljem v pomoč 

opazovalni list. 

Področje uporabe: preverjanje predhodnega znanja, jutranji krog, pogovor o 

preživetih počitnicah, ustno preverjanje znanja itn. 

Didaktična sredstva: kocke (ali kakšen drug pripomoček) v treh barvah. 

Sodelovalne veščine: odprtost, pripravljenost na izmenjavo mnenj, sprejemanje 

mnenja drugih, spodbujanje, pohvale, nadzor lastnih čustev (počakaš na vrsto). 

                                                 
54 Poimenovanje strukture – avtorica naloge. 



 
68 

 

Organizacija skupin: celoten razred hkrati. 

Koraki izvedbe: pomagajo, da ima učitelj večji nadzor nad pogovorom. Vsak 

prisostvuje pogovoru, poda mnenje ali komentira sogovornika v primernem načinu. 

Učitelj ima pregled nad učenci; to pomeni, da ne govorijo vedno isti učenci in so plahi 

v ozadju: 

1. Klopi v učilnici so razporejene v krog ali polkrog. Učenci sedijo tako, da imajo 

omogočen očesni stik z vsakim posameznikom. 

2. Vsak učenec dobi tri rumene kocke (barve in predmete si lahko učitelj izbere sam), 

ki predstavljajo število možnosti sodelovanja v pogovoru.  

3. Učitelj ima še rdeče kocke, ki jih učenec dobi kot opozorilo (glasno govorjenje, 

prekinjanje sogovornika, ignoranca itn.) in modre kocke, ki predstavljajo opravljeno 

nalogo (učenec je izkoristil vse možnosti sodelovanja v pogovoru). 

4. Učenec opravi nalogo, ko porabi vse rumene (in rdeče) kocke ter dobi modro kocko. 

Vedno, ko učenec sodeluje v pogovoru, mu učitelj odvzame eno rumeno kocko. V 

idealnem primeru je učenec opravil nalogo pri treh sodelovanjih v pogovoru. Če dobi 

učenec opozorilno kocko (rdečo), jo lahko odda učitelju ob dodatnem sodelovanju v 

pogovoru.  

5. Nagrada: posameznik lahko dobi znak, nalepko, štampiljko itn., ko dobi modro kocko. 

Učitelj lahko postavi razredno nagrado, če (ko) vsi učenci dobijo modro kocko. 

 

V skupinski diskusiji z učitelji na prvi delavnici se je pokazalo, da učitelji občasno 

uporabljajo skupinskego delo, vendar skupine niso strukturirane in tudi koraki izvedb niso 

dosledni. Večina učiteljev je najprej dopuščala možnost, da obstaja medsebojni vpliv 

vrstnikov, da pa le-ta ni močan. Med diskusijo so se najprej trdno zagovarjana mnenja, da 

glavno vlogo v vzgoji odigrajo starši in učitelji s svojim vzgledom, zamajala. Če bi bili starši 

in učitelji glavni vzorniki, potem v šoli ne bi bilo toliko kršitev pravil in konfrontacij, ki so 

namenjena tudi temu, da naredijo vtis na vrstnike. Učitelji so ob koncu srečanja dopuščali 

možnost, da imajo lahko vrstniki tudi močan medsebojni vpliv. 

V drugem delu delavnice so bile predstavljene tehnike oblikovanja skupin in ključni elementi 

za oblikovanje strukturiranih skupin: pozitivna soodvisnost, interakcija med člani, 

odgovornost posameznika, sodelovalne veščine, skupinska analiza dela ter vpeljevanje nagrad 

(kratkoročne in dolgoročne nagrade) za motivacijo (za opise glej teoretični del naloge). 
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Prva zadolžitev učiteljev: 

 Oblikovanje skupin: po eni izmed predstavljenih tehnik za oblikovanje skupin, 

oblikujejo skupine z dvema članoma.  

 Vzpostavitev sodelovanja med učenci s pomočjo naloge 'pospravljanja šolskih klopi': 

par ima skupno šolsko klop, ki jo je po malici treba pospraviti. Vsak posameznik 

poskrbi, da pospravi in očisti svojo polovico klopi ter pregleda, če je sosed storil 

enako. Skupaj nato poravnata klop tako, da je v isti liniji kot so sosednje klopi. Učitelj 

vsak dan po malici nagradi par za uspešno opravljeno nalogo (počiščena mora biti cela 

klop) tako, da na tabelo, ki je v ta namen pripravljena, paru da štampiljko ali kak drug 

znak. Ob koncu tedna se štampiljke preštejejo. Učitelj sam določi merila, po katerih se 

bodo dodeljevale razredne nagrade. Ta merila učencem ob začetku izvajanja naloge 

predstavi. Naloga učitelja je opozoriti učence na njihovo odgovornost, da počisti za 

seboj in hkrati opozori sošolca na njegov del naloge. Le tako bosta prejela štampiljko. 

Če sošolec svoje naloge ne opravi, je to odgovornost obeh, saj ga sočlan ni preveril in 

opozoril. 

 Vsak učenec naj na list papirja napiše otroke, s katerimi bi želel sedeti in s katerimi ne.  

 

Druga delavnica: 

1. del: Evalvacija pospravljanja šolskih klopi 

Vsi učitelji so izvajali naloge, razen enega, ki je zapustil delovno mesto. Zaključki učiteljev, 

povzeti iz tabele, so sledeči (Tabela 14): 

 učenci si medsebojno pomagajo, ker imajo skupni cilj (se vzpostavi pozitivna 

soodvisnost); 

 mnenja o nagradah za uspešno opravljeno delo (štampiljka) so deljena; nekateri jih 

podpirajo (4), nekateri so proti (2) en učitelj je neopredeljen. Dva učitelja sta 

preizkusila tudi dolgoročne nagrade (ob koncu tedna, če so bile klopi cel teden 

posptavljene); 

 učitelji so imeli težavo z izvedbo analize dela (pogovor), zaradi pomanjkanja časa. 

Večina se je posluževala le sprotnih pozitivnih spodbud za dobro opravljeno delo.  

 Oblikovanju skupin so se posvetili 4 učitelji, 2 sta pustila pare, kakor so že bili 

posedeni do takrat; 

 vsi učitelji so izvajali nalogo celoten čas do naslednjega srečanja (mesec in pol), 

razen enega učitelja, ki je delo opustil zaradi nenehnega prelaganja odgovornosti 

učencev od enega na drugega. Poskušal je s pogovorom, vendar je bil neuspešen. 
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Tabela 14: Evalvacija pospravljanja šolskih klopi 

RAZRED/ 

KRAJ/SKUP

INA 

izvajanje/

čas 
analiza dela skupni cilj nagrade skupine 

pozitivna 

soodvisnost 

1.r/1 

da/en 

mesec in 

pol 

skozi pogovor 

iskanje rešitve, kadar 

delo ni bilo 

opravljeno po 

navodilih ali so 

nastopile težave 

da, če je 

celotna klop 

čista, je par 

nagrajen  

ustna pohvala 

za opravljeno 

delo, ni 

dolgoročnih 

nagrad 

pari 

oblikovani, kot 

so sedeli za 

klopmi pred 

izvajanjem 

naloge 

da, 

medsebojno 

opozarjanje 

in pomoč 

1.r/2 

da/ en 

mesec in 

pol 

ni bilo potrebe 

da, če je vsa 

klop čista, je 

par nagrajen  

plakat z imeni 

skupin na 

vidnem 

mestu, 

dnevno 

vnašanje 

štampiljk za 

uspešno 

opravljeno 

delo 

pari 

oblikovani, kot 

so sedeli za 

klopmi pred 

izvajanjem 

naloge, vsaka 

klop si izbere 

svoje ime ali 

znak 

da 

2.r/1/1 
da/ dva 

meseca 
ni podatka ni podatka  ni podatka 

izbrane po 

merilu za 

heterogenost v 

skupini 

da, se 

medsebojno 

opozorijo 

2.r/1/2 

ne/odsotn

ost 

učitelja 

/ / / / / 

2.r/2/3 da/14 dni 

ne/ le sprotna 

pohvala: ker je bilo 

veliko negodovanja 

med učenci in so za 

neopravljeno delo 

vedno krivili drug 

drugega, naloga 

opuščena. 

da, če je klop 

poravnana so 

pohvaljeni 

sprotne, 

razredna 

nagrada; ko 

so bile vse 

mizice 

poravnane 

izbor igre pri 

športni vzgoji 

izbrane po 

merilu za 

heterogenost v 

skupini 

ne 

3.r/1 

da/en 

mesec in 

pol 

ni podatka 

da, par ki 

pospravi 

mizo dobi 

oznako na 

seznamu 

parov 

razredna 

nagrada: če 

so bile vse 

mizice v 

razredu 

pospravljene, 

dobili 

metuljčka; za 

5 metuljčkov 

igra v 

telovadnici 

po njihovem 

izboru 

izbrane po 

merilu za 

heterogenost v 

skupini 

ne vsi, samo 

tisti, ki so 

sami želeli 

imeti čisto 

mizo 
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RAZRED/ 

KRAJ/SKUP

INA 

izvajanje/

čas 
analiza dela skupni cilj nagrade skupine 

pozitivna 

soodvisnost 

3.r/2 

da/en 

mesec in 

pol 

da/ opozoritev 

učitelja, kaj pri 

pospravljanju 

pogreša 

da, točka le, 

če je 

poravnana in 

očiščena vsa 

klop 

točke paru, ki 

je imel 

pospravljeno 

in poravnano 

mizo; 

seštevanje 

točk ob koncu 

tedna, takrat 

tudi podelili 

nagrado 

izbrane po 

merilu za 

heterogenost v 

skupini 

da 

 

Avtorica naloge je učitelje posebej opozorila na pozitivno vlogo nagrad (Slavin, 1996, 1991, 

1989, 1987), o pomembnosti vztrajanja pri nalogi (Jolliffe, 2007), pomen analize uporabe 

sodelovalnih veščin pri mlajših učencih (Gillies, 2003; Battistich in Watson, 2003) ter 

pomembnost oblikovanja skupin (Gillies 2007; Battistich in Watson, 2003, Peklaj, 2001; 

Johnson in Johnson, 1987). 

2. del: predstavitev sodelovalnih struktur 

Učiteljem so bili razloženi koraki izvedbe posamezne strukture s primeri nalog. Po 

predstavitvi so se učitelji razdelili v skupine glede na razred, ki ga poučujejo. Na podlagi 

lastnega letnega delovnega načrta so iskali vsebine, primerne za izvajanje posameznih 

struktur. Na delavnici so se osredotočili na matematiko, poudarjeno pa je bilo, da lahko 

strukture uporabljajo pri kateremkoli predmetu. Izbrane vsebine so nato teoretično predstavili, 

kot bi jih po korakih izvedli in uporabili v razredu. 

 

STRUKTURA: sodelovalne karte (Kagan, 1989) 

Področje uporabe: učenje dejstev, podatkov, definicij, poštevanke itn. 

Didaktična sredstva: kartoteka, obojestransko izpolnjena (npr. na eni strani je zapis 

množenja, na drugi strani rezultat (Slika 3) ter dva lista, zelen za pravilne odgovore 

in rdeč za napačne odgovore. Kartoteko lahko izdelajo učenci sami, kot del 

utrjevanja snovi. 

Sodelovalne veščine: aktivno poslušanje, dajanje povratnih informacij, pohval, 

vzpodbud, natančno sporočanje. 
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Organizacija skupin: pari, sedijo nasproti. 

Koraki izvedbe: 

1. pisanje kartoteke (lahko kot sodelovanje v paru); 

2. razdelitev v pare; 

3. izmenjava kartotek v treh/štirih krogih: učitelj lahko kroge izbira, glede na 

učenčevo znanje in potrebo po utrjevanju: 

a) prvi krog:  

i. učenec A prevzame vlogo učitelja; učenec B prevzame vlogo učenca; 

ii. učenec izroči 'učitelju' svoj kupček kartotek; 

iii. 'učitelj' pokaže učencu prvo stran kartoteke in poda navodilo, naj 

učenec prebere (pove), kaj je napisano (narisano). Nato 'učitelj' 

kartoteko obrne in ponovi navodilo. Tako ponovita za ves kupček 

kartotek; 

iv. učenca vlogi zamenjata, 

b) drugi krog: 

i. učenec A prevzame vlogo učitelja; učenec B prevzame vlogo učenca; 

ii. učenec izroči 'učitelju' svoj kupček kartotek; 

iii. 'učitelj' pokaže učencu prvo stran kartoteke in poda navodilo: 

'Preberi, kaj je na kartoteki in povej, kaj je na drugi strani 

kartoteke.' Učenec odgovori. 'Učitelj' kartoteko obrne in učenca 

pohvali, če je odgovor pravilen. Učenec kartoteko odloži na zeleni 

papir. če je odgovor napačen, mu 'učitelj' to pove in prosi, naj 

prebere pravilen odgovor. Kartoteko nato odloži na rdeči papir. 

Ponavljata, dokler 'učitelj' ni porabil vsega kupčka kartotek; 

iv. učenca vlogi zamenjata; 

v. drugi krog se odvija, dokler nimata oba učenca na svojem kupčku 

vse kartoteke na zelenem papirju, 

c) tretji krog: 

i. enako kot drugi krog, le da 'učitelj' pokaže drugo stran kartoteke, 

d) četrti krog (opcija):  

Slika 3: Sodelovalne karte (avtor Trina Selič) 
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i. enako kot drugi in tretji krog, le da 'učitelj' ne pokaže kartoteke, 

temveč le postavi vprašanje. Ko učenec odgovori na vprašanje, 

'učitelj' kartoteko pokaže. 

STRUKTURA: preverjanje v parih (Kagan, 1989) 

Področje uporabe: utrjevanje in ponavljanje znanja. 

Didaktična sredstva: učiteljeva samostojna priprava učnih listov za izvajanje 

strukture preverjanje v paru (slika 4). 

Slika 4: Primer naloge za strukturo preverjanje v paru za 1. razred (avtorja: učitelja N. P. in B. 

Č.) 

 

Sodelovalne veščine: aktivno poslušanje, prevzemanje različnih vlog, preverjanje 

pravilnosti, dajanje povratnih informacij in pohval, razlaganje, nadzor lastnih čustev, 

zagovarjanje stališč, natančnost podajanja informacij, verbalizacija. 

Organizacija skupin: pari ali dva para skupaj. Pari sedijo eden poleg drugega, dva 

para sedita nasproti. 

Koraki izvedbe:  

1. priprava učnih listov (UL):  

a) en UL in eno pisalo za par; 

b) na UL sta dva kupčka nalog, sode in lihe naloge (za mlajše učence so kupčki 

nalog lahko označeni slikovno (Slika 4); 

c) na koncu UL je lahko zabavna naloga ali naloga za izziv (za pare, ki hitro 

rešijo UL), 

2. porazdelitev v pare ali dvojne pare, 

3. učenca izmenično rešujeta naloge: 

a) Najprej rešuje učenec z lihimi nalogami. Reši nalogo 1. Drugi učenec 

prevzame vlogo 'učitelja' in preveri pravilnost rešitve. Če je rešitev 

pravilna, učenca pohvali. Če ni pravilna, mu to pove in prosi za ponovno 
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reševanje. Rešitve mu ne sme povedati, lahko in zaželeno pa je, da mu 

pomaga z namigi (konstruktivna pomoč); 

b) ko je liha naloga rešena, preda 'lihi učenec' pisalo in UL 'sodemu učencu'. 

Prične z reševanjem naloge 2. Sedaj 'lihi učenec' prevzame vlogo 'učitelja' 

in preveri pravilnost rešitve. Ravnata enako kot je omenjeno zgoraj; 

c) izmenjaje rešujeta naloge, dokler UL ni izpolnjen; 

d) pri, ki hitreje rešujejo imajo lahko za konec dodatno nalogo za izziv; 

e) pravilnost rešitev lahko dva para preverita skupaj, ko oba para rešita UL. 

STRUKTURA: sodelovanje v paru (Kagan, 2009) 

Področje uporabe: ponavljanje in utrjevanje znanja, preverjanje razumevanja 

pojmov. 

Didaktična sredstva: namizne didaktične igre, liki ali števila z mrežo, prazna mreža, 

lahko le list papirja, pisala, liki (ipd.). 

Sodelovalne veščine: aktivno poslušanje, natančnost podajanja informacij, 

preverjanje razumevanja, dajanje pohval, nadzor lastnih čustev. 

Organizacija skupin: pari, sedijo nasproti in imajo med seboj pregrado. 

Koraki izvedbe: 

1. par se usede vsak na svojo stran pregrade. Prvi član (oddajnik)  ima pred seboj mrežo 

z liki, številkami, barvami, predmeti itn.), drugi (prejemnik) ima prazno mrežo, 

2. 'oddajnik' postavi (ali nariše) kombinacijo likov (števil, barv, predmetov itn.) v svojo 

mrežo, 

3. 'oddajnik' natančno in z uporabo ustrezne terminologije (ki jo utrjuje – npr v polju 

A7, levo zgoraj) opisuje 'prejemniku' svojo postavitev mreže z objekti, 

4. ko je naloga končana (opis vseh objektov), si člana umakneta pregrado in si med seboj 

pregledata podobnosti mreže, 

5. ugotavljata vzroke morebitnih različic, 

6. vlogi se zamenjata. 

 

Zadolžitev učiteljev: 

 sodelovalne strukture se uporabljajo pri utrjevanju snovi; 

 uporabljajo naj se vsaj dvakrat tedensko. Pri delavnicah je bila predstavljena uporaba 

pri matematiki, vendar se lahko uporabi pri kateremkoli predmetu. Matematike je 

veliko ur na teden in najlažje je najti pravo vsebino; 

 osredotočiti se je treba najprej na usvojenost korakov izvedbe, nato na vsebino (snov). 

 ko večina učencev usvoji postopek dela, se lahko učitelj posveti individualnemu delu 

posameznikov, ostali učenci bodo sodelovali sami; 
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 učencem je treba dati povratno informacijo o sodelovanju (analiza dela), drugače ne 

bo napredka oziroma bo počasnejši; 

 oblikujejo se pari, ki se menjujejo na en mesec; 

 strukture naj se uvajajo postopno; najprej eno, nato drugo itn.; 

 uporaba nagrad (dolgoročnih in kratkoročnih) je zaželena, saj krepi pozitivno vedenje. 

Učitelji si sistem nagrajevanja izdelajo sami, 

 avtorica naloge napove hospitacijo ure izvajanja struktur, 

 eno uro sodelovalnega učenja bodo učitelji samoevalvirali po usmerjenih vprašanjih; 

 avtorica naloge učiteljem pripravi sintezo vsebine prve in druge delavnice v pisni 

obliki (glej prilogo 3). 

Tretja delavnica 

Evalvacija dosedanjega dela. 

Pri vpeljevanju sodelovalnega učenja (SU) v pouk lahko podamo naslednje značilnosti (tabela 

15): 

 učitelji se držijo korakov izvedbe posamezne strukture; 

 učencem izvajanje korakov ni težavna, zato lahko utrjujejo in ponavljajo snov; 

 učitelji spremljajo delo učencev in podajajo sprotne informacije: osredotočene so na 

pozitivno izvajanje dejavnosti in na pohvale uspešnega sodelovanja; 

 pravo analizo dela izvaja en učitelj, ki poda svoje mnenje o delu, prosi za mnenje 

učencev in izpostavi pričakovanja za delo v prihodnje. Ostali učitelji so osredotočeni 

na zaključno pohvalo vsega dela. Sodelovalne veščine niso posebej izpostavljene; 

 večina učiteljev nima pozitivnega mnenja o vpeljevanju nagrad za doseganje skupnega 

cilja. Večinoma so osredotočene na ustne pohvale, ki so kratkoročne. En učitelj sledi 

učenčevim napredkom tako, da sledijo svojemu napredku tudi učenci. V ta namen ima 

izdelan list, na katerega vpisuje uspešno sodelovanje; 

 vsi učitelji niso izvajali sodelovalnega učenja dvakrat tedensko. Ali jim je zmanjkalo 

časa ali pa niso našli pravih (ustreznih) vsebin; 
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Tabela 15: Analiza izvajanja sodelovalnih struktur (s črno so vpisana opažanja avtorice, z rdečo 

opažanja učiteljev pri samoanalizi dela.) 

razred/ 

skupno 

število  

ur SU 

datum struktura/ 

zap. ura/ 

navodila 

za delo 

koraki usvajanje analiza dela nagrade 

1., kraj 1 

24 

14. 12. 

2010 

februar 

sodelovalne 

karte/ ni 

podatka 

preverjanje v 

paru/ ni 

podatka 

vsi koraki 

podani hkrati, 

ustno in 

demonstracija 

učitelja z 

učenceme, 

enako 

učenci 

samostojno 

prehajajo na 

naslednje 

korake, 

učitelj 

preverja 

pravilnost, 

enako 

utrjevanje 

znanja in 

korakov, 

enako 

med 

dejavnostjo 

komentarji o 

delu, 

vzpodbuja 

medsebojno 

pohvalo, na 

koncu ure 

pohvala za 

delo, 

enako 

ustna pohvala 

sprotnega dela, 

z nagradami se 

učitelj ne 

strinja, zato ni 

razrednih 

nagrad, 

nagrada – 

štampiljka, za 

vsak pravilen 

izračun 

1., kraj 2 

11 

8. 12. 

2010 

januar 

sodelovalne 

karte, 3. ura, 

sodelovanje 

v paru, 1. ura 

ustna navodila, 

po korakih, 

vsi koraki 

hkrati, ustno 

učenec pove, 

kdaj določen 

korak konča,  

učitelj 

preveri, 

učenec 

oznani 

prehod na 

naslednji 

korak, 

učitelj 

preverja 

usvajanje 

tehnike in 

znanja, 

enako.  

sprotno 

podajanje 

povratnih 

informacij, ni 

zaključne 

analize dela, 

enako. 

samo sprotna 

ustna pohvala, 

nagrad ni, 

enako 

2., kraj 1/1, 

4 

16. 12. 

2010 

/ 

preverjanje v 

paru, 3. ura. 

/ 

ustno, najprej 

vsi koraki, nato 

po korakih vsi 

skupaj eno 

nalogo. 

/ 

skupaj ves 

razred 

reševal 

hkrati, 

učitelj 

oznanil 

prehod k 

naslednjemu 

koraku 

/ 

usvajanje 

korakov 

izvedbe, 

delno 

snovi. 

/ 

med 

dejavnostjo ni 

povratne 

informacije, 

ker vsi delajo 

hkrati, ob 

koncu vsak 

par učitelj 

komentira 

delo vsakega 

para (kaj je 

dobro, kaj 

želi v bodoče) 

/ 

samo ustna 

pohvala 

napredku, ni 

nagrad. 

/ 

2., kraj 1/2, 

0 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

2., kraj 1/3, 

16 

8. 12. 

2010 

12. 1. 

2011 

preverjanje v 

paru, 3. Ura, 

sodelovanje 

v paru, 5. ura 

ustno podani 

vsi koraki 

hkrati, 

ni podatk 

samostojni 

prehod na 

naslednje 

korake, 

učitelj 

preverja 

pravilnost, 

samostojni 

prehod k 

naslednjim 

korakom 

usvajanje 

korakov in 

znanja, 

usvajanje 

znanja 

sprotna 

informacija o 

pravilnosti 

izvedenih 

korakov, 

sprotna 

pohvala 

na začetku ure 

napove razredno 

nagrado, če 

bodo pravilno 

izračunali,  

kratkoročna 

nagrada, 

razredna 

nagrada. 
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razred/ 

skupno 

število  

ur SU 

datum struktura/ 

zap. ura/ 

navodila 

za delo 

koraki usvajanje analiza dela nagrade 

3., kraj 1, 

25 

16. 12. 

2010 

10. 1. 

2011 

preverjanje v 

paru, 4. ura, 

sodelovanje 

v paru, 4. ura 

vsi koraki 

podani hkrati, 

ustno in 

demonstracija 

učitelja z 

učencem, 

enako. 

samostojno 

prehajanje 

učencev k 

naslednjim 

korakom, 

pravilnost 

korakov 

preverja 

učitelj, 

enako 

usvajanje 

snovi in 

korakov 

izvedbe, 

enako 

povratna 

informacija 

med delom, 

ob zaključku 

učitelj pove 

napredek od 

zadnje ure in 

pričakovanja 

za naslednjič, 

pohvala 

sočlanu, 

enako 

ustna pohvala 

napredku, tabela 

uspešnosti, 

osredotočenost 

na uspešnost, 

dolgoročno 

sledenje 

napredku, 

pogovor o 

uspešnosti dela, 

učenci 

sodelujejo pri 

analizi, povedo 

svoje ugotovitve 

3., kraj 1/2, 

20 

3. 12. 

2010 

7. 1. 

2011 

sodelovalne 

karte, 6. Ura, 

preverjanje v 

paru, ni 

podatka 

korake 

ponovijo 

skupaj, ustno, 

enako 

samostojno 

prehajajo k 

naslednjim 

korakom, 

enako 

usvajanje 

snovi, 

delno še 

korakov 

izvedbe, 

enako.  

med delom ni 

povratnih 

informacij, 

razen 

spodbujanje 

na prehod k 

naslednjemu 

koraku. 

ni podatka 

ni razrednih 

nagrad, 

enako 

 

Predstavitev struktur: 

STRUKTURA: več glav več ve (Kagan, 1989) 

Področje uporabe: utrjevanje in preverjanje znanja, reševanje zaprtih nalog. 

Didaktična sredstva: računalnik in projektor, lahko tudi grafoskop (če ničesar ni na 

voljo, se naloge lahko napišejo na tablo), kartončki s številkami za posameznega člana, 

prazni listi, štampiljke (ali nalepke, figurice ipd.). 

Sodelovalne veščine: poslušanje, preverjanje razumevanja, razlaga, iskanje soglasja, 

vzpodbujanje sodelovanja in želja po uspešnosti tudi pri sosednjih skupinah, 

prevzemanje odgovornosti. 

Organizacija skupin: trojice ali četverice, skupine sedijo vsaka pri svoji klopi in 

imajo očesni stik.  

Koraki izvedbe: 

1. učenci se posedejo po skupinah. Vsak učenec v skupini ima svojo številko. Vsaka 

skupina ima svoje ime (lahko si ga izberejo predhodno, lahko ga dodeli učitelj); 

2. vsaka skupina ima prazen list papirja, na katerega bo zbirala osvojene točke. (Za 

osvojene točke se lahko delijo figurice, štampiljke ipd.); 

3. na tablo se projicira prvo vprašanje in je namenjeno vsem skupinam; 
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1. učenci v skupini skupaj iščejo odgovor na vprašanje. Odgovor morajo poznati vsi v 

skupini: 

a) lahko iščejo in preverjajo ustno, 

b) lahko najprej vsak sam zapiše odgovor/rezultat v zvezek ali na list papirja, 

nato rezultate preverjajo in poiščejo enak skupen odgovor; 

2. učitelj z zvočnim signalom oznani, kdaj je čas za diskusijo med skupinami potekel. 

Takrat mora biti v razredu tišina; 

3. učitelj pokliče določenega učenca iz določene skupine, da odgovori na vprašanje: 

a) lahko pokliče samo enega (npr. rumena skupina, številka 4). Učenec iz 

rumene skupine, ki ima številko 4, pove odgovor. Preostale skupine (oziroma 

poklicani član iz preostalih skupin) pritrdijo ali zanikajo odgovor. Če se z 

odgovorom ne strinjajo, povedo svojega, 

b) lahko pokliče po enega učenca iz vsake skupine, po enakem sistemu, 

odgovarjajo drug za drugim. Vsak pove rešitev, za katero so v skupini 

ugotovili, da je prava; 

4. na koncu učitelj projicira pravilen odgovor; 

5. skupina, ki je odgovorila pravilno, dobi točko, 

6. TOČKOVANJE: 

a) pravilen odgovor je vreden eno točko, pod pogojem, da je odgovarjal samo 

poklicani iz skupine. Pomoč sočlanov v času odgovarjanja ni več mogoča. Za 

pomnjenje odgovora je bilo treba poskrbeti v času diskusije, 

b) če odgovarja drugi član iste skupine, se točke skupini ne podeli, 

c) če odgovor pove član iz sosednje skupine, skupina nima možnosti 

odgovarjati in točke ne dobi, 

d) enako ne dobi točke skupina, ki je prekinila učenca pri odgovarjanju, 

e) če je skupina, ki ne odgovarja, glasna in moti odgovarjanje preostalih 

skupin, nima možnosti odgovarjati in ne dobi točke, 

7. SKUPNI CILJ je pravzaprav skupna nagrada, ki se jo predstavi pred pričetkom 

dela: Če ves razred doseže določeno število točk (torej, seštevek točk vseh 

skupin), je nagrada osvojena. 

STRUKTURA: izvirna sestavljanka (Aronson, 1978) 

Področje uporabe: učenje nove snovi. 

Didaktična sredstva: učitelj sam pripravi material. Enaka vsebina za vse skupine, le 

razdeljena na različne dele, tako da se vsak član nauči le del snovi. 

Sodelovalne veščine: aktivno poslušanje, preverjanje razumevanja, razlaganje, 

iskanje soglasja, nadzor lastnih čustev, zagovarjanje stališče, sprejemanje in 

omogočanje mnenja drugega, podajanje sinteze dela. 

Organizacija skupin: Učenci so razdeljeni v osnovne skupine in v sekundarne skupine, 

v katerih se učijo in spoznavajo novo snov. Med izvajanjem strukture se skupine 

menjajo in učenci zamenjajo prostore.  
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Koraki izvedbe: 

1. učenci so razdeljeni v osnovne skupine. Te so njihove stalne (bazične) skupine; 

2. učitelj vsakemu članu skupine razdeli svoj material (snov, temo), ki se jo mora 

naučiti; 

3. učenci iz različnih skupin se nato združijo v podskupine tako, da so skupaj tisti člani 

posameznih skupin, ki imajo enako nalogo/vsebino; 

4. v podskupinah učenci skupaj predelajo in se naučijo snov: se medsebojno sprašujejo, 

razlagajo, iščejo odgovore, nudijo in iščejo pomoč sočlanov itn.; 

5. ko je snov v podskupinah usvojena, se člani vrnejo v svojo bazično/osnovno skupino. 

Tam vsak član poroča in razlaga preostalim članom naučeno snov. Medsebojno 

preverijo, če je vsem vse razumljivo; 

6. skupine novo snov predstavijo preostalim učencem v razredu (posamezne teme, ki so 

jih imele podskupine). 

Zadolžitev učiteljev: 

 učitelji naj najdejo vsebine in čas za izvajanje SU dvakrat tedensko. Brez vaje učenci struktur 

ne bodo usvojili in tudi rezultatov ne bo; 

 obe predstavljeni strukturi naj poskusijo in povedo svoje mnenje o njihovi uporabnosti v 

razredu. To posebej velja za izvirno sestavljanko; 

 SU se bo v aprilu in maju 2012 izvajalo tudi pri angleščini. V timih naj učitelji najdejo 

primerne vsebine in način izvajanja; 

 sodelovalno učenje je treba bolj strukturirati, da bo skupni cilj jasnejši in da bodo 

učenci vedeli kakšna je njihova vloga. 

Četrta delavnica: 

Evalvacija dosedanjega dela 

Učitelji so izpolnili evalvacijski list, v katerega so vpisali število ur izvajanja posameznih 

struktur SU ter odgovarjali na vprašanja o njihovem odnosu do uporabljanja sodelovalnega 

učenja. Odgovori učiteljev so predstavljeni v spodnjih tabelah (tabeli 16 in 17). 

Tabela 16: Realizacija ur posameznih struktur sodelovalnega učenja po posameznih oddelkih 

strukture 
št. ur 

več glav 
več ve 

Izvirna 
sestavljanka 

sodelovanje 
v paru 

preverjanje 
v paru 

sodelovalne 
karte 

diskusija v 
krogu 

VSE URE 
SU pri MJ 

načrtovano 
št. ur 

1. r. 1 2 0 0 6 26 8 42 48 

1. r. 2 2 0 4 7 8 3 24 48 

2. r. 1 7 5 2 4 2 20 40 48 

2. r. 2 4 0 5 15 5 2 31 48 

3. r. 1 2 1 5 17 14 3 42 48 

3. r. 2 0 1 0 4 21 7 33 48 

SKUPAJ 17 7 16 53 76 43 
Povp. 
35,3 
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Najbolj uporabljena struktura so sodelovalne karte, sledi jim preverjanje v paru in diskusija v 

krogu. Sodelovanje v paru, več glav več ve in izvirna sestavljanka so strukture, ki so bile 

uporabljene manjkrat. 

Tabela 17: Odgovori učiteljev na vprašanja o sodelovalnem učenju 

DELOVNA DOBA 

učiteljev 

Od 0 do 5 let – 1 učitelj 

Od 6 do 10 let – 3 učitelji 

Od 11 do 15 let – 3 učitelji 

Od 16 do 20 let – 2 učitelja 

Nad 20 let – 1 učitelj 

 

En učitelj vedno poučuje v prvem razredu, ostali menjujejo razrede. 

ZNANJE TUJIH 

JEZIKOV 
Angleščina: 

Malo razume, ne govori – 1 učitelj 

Razume, malo govori – 7 učiteljev 

 

7 učiteljev pasivno razume vsaj še en tuji jezik (nemščina ali italijanščina) 

 

1 učitelj je dvojezičen (hrvaščina) 

TIMSKO 

POUČEVANJE – 

izvajanje angleščine kot 

jo vidijo razredni učitelji 

KRAJ 1: učitelj angleščine 1 je prvič sodeloval v razredih. Razredni učitelji so bili predhodno 

vajeni drugačne integracije angleščine. 

 1. razred: angleščina bi morala biti le del ure in ne vsa ura, otroke ne smemo siliti s 

tujim jezikom. Slediti moramo ciljem po učnem načrtu in vsebinam v letnem 

delavnem načrtu. Učenci angleščine ne razumejo, zato so zmedeni. Moramo paziti, da 

se otrokom angleščina ne zameri, drugače je naslednje leto ne bo, ker starši ne bodo 

dali soglasja. 

 2 razred:  

o skupina 1 – angleščina bi morala biti le del ure in ne vsa ura, le popestritev. 

Učni načrt za angleščino je bil v preteklem letu narejen, vendar se v 

tekočem letu ni upošteval in to ni prav; 

o skupina 2 – prav je, da je angleščina vso uro. Kakšna je izvedba in vsebina 

v angleščini ni pomembno. Pomembno je, da se sledi ciljem v učnem 

načrtu. 

 

 3. razred: vsa ura v angleščini je v redu. Otroci še potrebujejo igro in treba jo je 

vključiti tudi pri tujem jeziku. 

KRAJ 2: učitelj angleščine 2 že šesto leto timsko poučuje z razrednimi učitelji. 

 1., 2., in 3. razred – sprejmejo, da angleščina traja vso šolsko uro. 

TIMSKO 

POUČEVANJE – 

izvajanje angleščine kot 

jo vidijo učitelji 

angleščine 

UČITELJ 1: 

 Izvajanje angleščine mora potekati vso uro. Pomembno je, da so učenci izpostavljeni 

jeziku. Bolj kot so izpostavljeni, prej ga sprejmejo kot jezik sporazumevanja in 

postanejo pozorni tudi na učiteljevo neverbalno govorico, ki olajša njihovo 

razumevanje.  

 Zelo različno je bilo delo v razredih. Učitelji, ki so tudi sicer odprti za novosti in so 

fleksibilni pri pripravah in poteku ur, so jezik sprejeli kot del svojega programa. 

Zadovoljni so bili z izvajanjem. 

 Opazen je bil zadržek pri nekaterih učiteljih, ki tujega jezika niso poznali dovolj 

dobro in so bili obremenjeni z razumevanjem. Tako so nerazumevanje jezika 

projicirali tudi na otroke.  

 Zadržek je bil tudi pri učiteljih, ki so se strogo držali svojega letnega delovnega 

načrta in jim je bila kakršnakoli sprememba v načrtu neprijetna. 

 Nesprejetost jezika, kot medija pri pouku, se je poznala v odnosu med člani tima in 

posledično na izvajanju ure. Dvakrat je razredni učitelj zapustil razred,  ko se je 

izvajala dejavnost,  ki ni bila v skladu z letnim delovnim načrtom. 

 Pri pripravi na delo (timska priprava na pouk) se je pri določenih učiteljih 

vzpostavila obojestranska napetost. Vsaka stran posebej se je čutila profesionalno 

ogrožena. Ni bilo prave komunikacije in izmenjave mnenj. 

 Timi, kjer se profesionalna ogroženost ni čutila, so delovali brez težav.  

 Učitelji, ki so poučevali v vseh treh razredih in so dobro poznali nadgradnjo ciljev od 

prvega do tretjega razreda, so bili večinoma bolj fleksibilni pri zastavljanju cilja kot 

učitelj, ki poučuje samo v prvem razredu. 
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UČITELJ 2: 

 Timsko delo mora biti dobro načrtovano, oba učitelja pa izjemno fleksibilna. 

 Učenci, ki so čutili, da njihov razredni učitelj podpira tak način poučevanja, so bolje 

napredovali kot drugi. 

 Učitelji, ki podpirajo tak način poučevanja, so na načrtovanje prišli bolje pripravljeni, 

z lastnimi pobudami in idejami, kje bi lahko timsko poučevanje steklo najbolj 

optimalno, kar je omogočalo hitrejše in kakovostnejše načrtovanje. 

 Učitelji so bili pripravljeni urnik načrtovati tako, da so imeli v enem dnevu čim več 

različnih predmetov, kar je anglistom omogočilo večji izbor za timsko izvajanje. 

 Občasno so se pojavljali strahovi, da je ura, ki ji prisostvujem, ura hospitacije in da 

nadziram delo razrednih učiteljev. Po odkritem pogovoru se je stanje izboljšalo. 

 Vsi učitelji so mi puščali odprte roke glede načina izvedbe in so se bili pripravljeni 

aktivno vključevati k izvajanju ure. 

 Pri enem učitelju se je večkrat dogajalo, da mi ni dal dovolj časa za parafraziranje, 

ampak je učencem moje besede oziroma vprašanja prevajal. Posledično so nekateri 

učenci izgubili interes in se niso trudili razumeti navodil. 

 Kljub temu, da so mi učitelji dovolili pripraviti zaključne točke za starše ob koncu 

šolskega leta, se je pri nekaterih čutilo, da tega ne podpirajo. 

Kako ste izvajali korake 

izvedbe pri posameznih 

strukturah? 

 Dosledno upoštevanje korakov izvedbe, kolikor se je le dalo. (5*) 

 Izvajanje je bilo najprej dosledno po korakih, pozneje nekoliko okrnjeno, saj so 

učenci način dela že poznali. (1*) 

 Diskusija v krogu je bila izvajana zelo okrnjeno, ker je zmanjkalo časa. (1*) 

 Nekateri koraki so prilagojeni, večinoma pa dosledno upoštevani. (1*) 

 Pri sestavljanki so zamenjani koraki; snov učenci najprej preverijo, če razumejo, nato 

se jo naučijo. (1*) 

Katera struktura po 

vašem mnenju ni 

primerna za vaš razred? 

Zakaj? 

 1. razred:  

o izvirna sestavljanka: treba je znati brati in biti bolj samostojen; 

o diskusija v krogu: nekateri učenci še ne znajo verbalizirati. 

 2. razred: 

o vse strategije so primerne, le čas je potreben, da učenci usvojijo korake 

izvedbe. 

 3. razred: 

o izvirna sestavljanka: ni primerna zaradi prevelikega števila učencev in 

nemotiviranosti za delo; 

o sodelovanje v paru: ni primernih tem oziroma bi se bilo treba poglobiti, da 

se najde primerna tema; 

o več glav več ve: ni utemeljeno zakaj ni primerno. 

Katerih struktur  niste 

poskusili, zakaj? 
 1. razred:  

o sodelovanje v paru: potrebna je  dobra verbalizacija, otroci pa so med seboj 

še zelo različni; potreben prevelik nadzor nad delom; 

o izvirna sestavljanka: otroci še ne znajo brati, za delo s slikovnim 

materialom pa je treba preveč priprav. 

 2. razred: 

o preverjanje v paru: odsotnost na delavnicah, zato ne poznam strategije; 

o diskusija v krogu: odsotnost na delavnicah, zato ne poznam strategije. 

Kako so bile strukture 

vpeljane v pouk? 
 Sodelovalne karte: večinoma kot uvodna motivacija ali zaključek ure (7*), enkrat tudi 

vsa ura. 

 Diskusija v krogu: kot jutranji krog ali za evalvacijo dela. Lahko tudi kot uvod v delo 

pri spoznavanju okolja. Nikoli vsa ura. 

 Več glav več ve: za preverjanje in utrjevanje, posvečena vsaura. 

 Preverjanje v paru: lahko glavni del ure (ponavljanje) , uvod (motivacija za delo) ali 

zaključek. 

 Sodelovanje v paru: ni komentarjev. 

 Izvirna sestavljanka: ni komentarjev. 
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Kako vam je pomagalo 

sprotno opazovanje 

sodelovanja pri učencih? 

 Bolje spoznaš učenca in kje ima težave. (3*) 

 Večjo pozornost usmeriš na medsebojne odnose, njihovo natančnost, vztrajnost in 

motiviranost. (2*) 

 Ugotoviš, ali učenci sledijo navodilom  in ali je potrebna ponovna razlaga. (1*) 

 Ugotoviš, ali je strategija koristna ali ne. (1*) 

 Ko učenec razlaga drugemu učencu vidiš, kakšno je njegovo znanje in razumevanje. 

(1*) 

 Hitreje lahko priskočiš na pomoč. (1*) 

 Lažje slediš napredku učencev in prilagajaš delo njihovemu tempu. (1*) 

 Brez sociograma ugotoviš kdo s kom lažje sodeluje, kdo se 'šlepa'. (1*) 

Ali je bilo kdaj 

ugotovljeno, da je 

struktura sodelovalnega 

učenja boljša kot oblika 

šolskega dela, ki ste jo 

uporabljali do sedaj?  

 Za utrjevanje znanja so boljše kot katerakoli druga oblika dela do sedaj. (5*) 

 Skupinsko delo smo že delali, vendar ne tako dodelano in s tako jasnim ciljem. (1*) 

 Za razčlenjevanje besedil je sestavljanka najboljša. (1*) 

 Pri sestavljanki postanejo učenci samostojnejši in bolje poslušajo drug drugega. (1*) 

 Takoj dobiš povratno informacijo. (1*) 

 Vse strukture so učinkovitejše kot klasično reševanje učnih listov. (1*) 

 Preverjanje v paru je zelo dobro pri računskih nalogah. (1*) 

 Sodelovanje v paru je uporabno pri geometriji. (1*) 

 Sodelovalne karte so dobre pri poštevanki, saj je dejavnost pestrejša in učenci se jo ne 

naveličajo tako hitro, kot pri skupinskem ponavljanju. (1*) 

Pri katerih predmetih in 

vsebinah ste uporabljali 

sodelovalne strukture? 

 Sodelovalne karte 

o MATEMATIKA: preštevanje; večje, manjše ali enako; primerjava števil; 

seštevanje in odštevanje; prepoznavanje likov; poimenovanje likov; 

predhodnik, naslednik; štetje naprej in nazaj; desetice, enice; poštevanka, 

števila. 

o SPOZNAVANJE OKOLJA: prazniki, gibanje in sledi gibanja. 

 Preverjanje v paru 

o MATEMATIKA: velikostni odnosi; preštevanje; zapis števil; računanje; 

sestavljanje računov; črte; besedilne naloge; deljenje z ostankom. 

 Sodelovanje v paru 

o MATEMATIKA: liki; vrstilni števniki; orientacija v mreži; risanje črt, 

števila, računanje z denarjem: večkratniki števil; števila; poštevanka. 

o ŠPORTNA VZGOJA: navodila za izvajanje vaje 

 Diskusija v krogu 

o SPOZNAVANJE OKOLJA: prazniki; letni časi; pravice in dolžnosti; skrb 

za zdravje; ljudska glasba, življenjska okolja; mesto, vas; ustno ocenjevanje 

in preverjanja. 

o MATEMATIKA: poštevanka. 

o Preverjanje predznanja. 

o Uvodna motivacija: različne teme. 

o Razredna ura: različne teme. 

 Več glav več ve 

o SPOZNAVANJE OKOLJA: prazniki; predmeti in snovi; gibanje; poklici, 

delo in hobi; gozd; domače branje. 

o GLASBA: poznavanje naslovov skladb. 

o MATEMATIKA: tisočice, desetice, enice; štetje, velikostni odnosi, 

besedilne naloge. 

o SLOVENŠČINA: pesem, razčlenjevanje besedil, branje. 

 Izvirna sestavljanka:  

o SLOVENŠČINA: zgodbe ob sličicah; branje in razčlenjevanje besedil; 

pesem; odpadki; varujemo okolje. 

o Integracija SLOVENŠČINA in SPOZNAVANJE OKOLJA: čebele. 
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Ali se je sodelovanje 

med učenci spremenilo 

od začetka šolskega 

leta? 

 Bolj so pripravljeni sodelovati s sošolci, čeprav ni njihov 'prijatelj'. (3*) 

 Ko so učenci usvojili korake, je delo steklo  hitreje in postali so bolj motivirani za 

delo. (2*) 

 Ne naveličajo se naloge tako hitro, kot pri reševanju v delovnih zvezkih. (1*) 

 Način dela so učenci prenesli tudi na druge šolske dejavnosti ter igro. (1*) 

 Izogibati so se začeli samo nekaterim sošolcem. (1*) 

 Manj je medsebojnih sporov. (1*) 

 Pri igri ostajajo enake skupine kot na začetku šolskega leta. (1*) 

 Samoiniciativno priskočijo na pomoč ali zanjo prosijo. (1*) 

 Bolj učakani in potrpežljivejši so pri poslušanju. (1*) 

 Manj verbalne tekmovalnosti (glasno komentiranje). (1*) 

 Bolj si upajo povedati mnenje. (1*) 

 Med delom pogosteje pohvalijo drug drugega. (1*) 

Kako pogosto ste se 

posluževali nagrad za 

dosego skupnega cilja? 

 Občasno (4*) 

 Večkrat (2*) 

 Izjemoma (1*) 

Katere vrste nagrad ste 

uporabljali pri doseganju 

skupnega cilja? 

 Pohvala ali aplavz za nagrado. (2*) 

 Največkrat podaljšan odmor, redkeje igrica pri športni vzgoji. (2*) 

 Igrica pri športni vzgoji in izbira kraja (telovadnica ali zunaj). (1*) 

 Zmagovalna skupina si nariše v zvezek 'smeškota'. (1*) 

 Nagrade dajem le izjemoma, saj je treba otroke naučiti, da je nagrada znanje. (1*) 

Kakšna je motivacija 

učencev, če vedo, da 

dobijo nagrado? 

 Zelo motivirani, delo vzamejo resneje. (5*) 

 Vedno sprotna oz. takojšnja, drugače ni motiviranosti. (1*) 

 Nagrade so slabo vplivale, ker so učenci napadali tiste učence, ki so delali napake. 

(1*) 

 Tudi brez nagrade zelo motivirani za delo. (1*) 

 Na začetku velika motivacije, ker so za vsak dosežek dobili 'metuljčka', kot poznejšo 

nagrado. Motivacija je pozneje upadla, ker so nagrado želeli takoj. (1*) 

 Vedno so se potrudili, da so nagrado dobili. (1*) 

Kako ste si zastavili 

nagrade; dolgoročno ali 

kratkoročno? 

 V prvem mogočem izvedljivem terminu po doseženi nagradi. (7*) 

 En poskus dolgoročnih nagrad, vendar poznejša opustitev, ker učenci niso bili več 

motivirani. (1*) 

 Vedno takoj. (1*) 

SODELOVALNO 

UČENJE IN 

ANGLEŠČINA 

 UČITELJ 1 

Če imajo učenci dovolj dobro usvojene korake pri posamezni strukturi, potem je delo 

enostavno. Najlažje je izvajati strukturo 'več glav več ve' . Težav ni bilo pri izvajanju 

'preverjanja v paru' in pri 'sodelovalnih kartah'. 'Izvirna sestavljanka' in 'sodelovanje v 

paru' ni preizkušeno, za 'okroglo mizo' pa menim, da je izvedljiva le za materni jezik, 

saj je produkcija pri učencih še močno omejena. Sodelovalne karte bi bile zelo 

primerne za utrjevanje besedišča pri angleščini, vendar ni v skladu z učnim načrtom, 

saj se jezika ne uči direktno. Enako bi se lahko izvajali tudi strukturi 'diskusija v 

krogu' in ' izvirna sestavljanka', pod pogojem, da bi se pri izvajanju angleščine lahko 

pokrivali tudi tujejezikovni cilji in bi imeli učenci angleščino vsaj dvakrat na teden. 

 UČITELJ 2 

Delo je vedno najtežje prvič, ko se učenci borijo z razumevanjem samih navodil in 

tehnike reševanja (poudarjam, da ne gre za oviro jezikovnega nerazumevanja, ampak 

razumevanja navodil kot takih). Izvajala sem le strukturi 'več glav več ve', ki so jo 

učenci osvojili izjemno hitro in je bila najbolj priljubljena ter 'sodelovalne karte', ki 

ravno tako niso povzročale posebnih težav.   
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Kaj vam je bilo pri 

delavnicah in 

spremljanju struktur v 

izziv, breme, 

nepotrebno, v veselje, 

koristno? 

 Strukture so zelo uporabne in se bodo še vključevale v delo v prihodnjem letu (8*). 

 Za izvedbo posamezne strukture je treba več časa za pripravo, za izdelavo 

pripomočkov, na novo moramo pisati priprave itn. Učitelj je bolj obremenjen kot pri 

standardnem poučevanju (7*). 

 Strukture same so v redu, težava je, ker je letni delovni načrt že narejen (vsebine, 

tehnike, oblike dela) in smo vezani nanj. Treba je veliko časa, da preoblikuješ delo in 

včasih zmanjka motivacije Tu so tudi delovni zvezki, ki jih moramo rešiti, drugače 

imamo težave s starši (2*). 

 Preveč je snovi, ki jo moramo predelati, zato nam zmanjka časa (2*). 

 Delavnice so bile organizirane in premišljene (1*). 

 Imeli smo možnost izražanja mnenja, dvomov in težav (1*). 

 Zelo dobro, da so bile strukture predstavljene vsaka posebej. Kljub temu jih je bilo 

težko prenesti v razred, ker bi se jih morali prej naučiti uporabljati sami (1*). 

 Na začetku, preden usvojiš strukturo, nam je v veliko breme. Pozneje je delo lažje in 

v veselje je opazovati napredek otrok (1*). 

 Nepotrebno, da so otroci toliko časa v istem paru (1*). 

 Zelo dobro spoznanje, kako natančno podajamo navodila (1*). 

 

Analiza vpeljevanja sodelovalnega učenja 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšno je mnenje učiteljev o sodelovalnem učenju pri 

poučevanju tujega in maternega jezika v prvem triletju? 

Na podlagi odgovorov in ocen učiteljev (tabela 17) lahko zaključimo, da je sodelovalno 

učenje pozitivno sprejeto. 

Priprave za sodelovalno učenje predstavljajo učiteljem večjo obremenitev kot priprava na 

frontalno izvajanje pouka. Na eni strani potrebujejo učitelji čas, da sami pripravijo učne 

pripomočke in učne liste, glede na izbrano sodelovalno strukturo. Pri frontalnem pristopu, ki 

ga navadno uporabljajo, učenci rešujejo že izdelane naloge v delovnih zvezkih. Na drugi 

strani morajo učitelji strukturo najprej spoznati in jo sprejeti sami, preden jo predstavijo v 

razredu. Spoznavanje s strukturo in priprava učnih pripomočkov vzame učiteljem veliko časa, 

ki ga med šolskim letom nimajo. Kljub pomanjkanju časa za pripravo, so učitelji po svojih 

najboljših močeh strukture vpeljevali v pouk, nad odzivom učencev pri sodelovalnem učenju 

pa so navdušeni. Ugotavljajo večjo medsebojno sprejetost med učenci (manj je sporov med 

učenci) in, pri šolskem delu v obliki sodelovalnega učenja jim ne postane dolgčas. Določene 

socialne veščine, uporabljene pri strukturah, so nekateri učenci prenesli tudi v svojo igro (npr. 

pohvala, ne skačejo v besedo). 

Vseh načel pri izvajanju sodelovalnega učenja vsi učitelji ne sprejmejo enako. Najbolj 

različna mnenja so pri uporabi nagrad. Za Skinnerjevo teorijo instrumentalnega pogojevanja, 

iz katere so izpeljane pozitivne in negativne podkrepitve ter kazni (Peklaj, 1998), imajo 

nekateri učitelji različna merila. Pozitivne podkrepitve jemljejo kot podkupovanje (razen 
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pohval) in kot takšne po njihovem mnenju ne sodijo k pouku, medtem ko negativne 

podkrepitve (npr. zvočni signal ob neprimerni glasnosti) in kazni (npr. odstranitev na določen 

prostor, kjer je sam) uporabljajo. Tisti učitelji, ki so nagrade uporabljali, so se odločili 

večinoma za kratkoročne nagrade, saj so učenci pri dolgoročnih nagradah izgubili zanimanje. 

Učenci imajo še vedno težave pri premagovanju čustvenih ovir (Claxton, 2002), zato je 

vztrajnost pri doseganju cilja pri njih še šibka. 

Vsi učitelji se zavedajo pomembnosti zaključka ure, kjer se učencem poda sintezo dela. 

Zaradi pomanjkanja časa, je bila sinteza povezana z učno snovjo, medtem ko je za refleksijo 

uporabe sodelovalnih veščin navadno zmanjkalo časa. 

Oblikovanje skupin ni bilo pri vseh učiteljih enako, nekateri so ohranjali pare v skladu s 

sedežnim redom, medtem ko so drugi poskušali vzpostaviti heterogenost. En učitelj meni, da 

je časovna omejitev en mesec za skupino predolga. Pri vseh razredih skupine niso bile stalne, 

temveč so se ob vsakokratnem izvajanju sodelovalnega učenja menjale. 

 Z oblikovanjem skupnih ciljev so vzpodbujali pozitivno soodvisnost, vendar je bilo pri 

učencih še vedno opaziti tekmovanje, redkeje sodelovanje. Časa, potrebnega za grajenje 

zaupanja v skupini ni bilo, saj so bili učitelji ves čas pod pritiskom realizacije učnega načrta. 

Skupine učencev v nobenem razredu niso bile strukturirane (Johnson in Johnson, 2009, 1987; 

Gillies, 2007; Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001; Siciliano, 2001;  Slavin, 1996, 1988, 1987) in so 

ostajale na stopnji zorenja (Tuckman, 1965). 

Pri začetnem uvajanju posameznih struktur so se učitelji dosledno držali korakov izvedbe. 

Pozneje so ugotovili, da lahko nekatere korake ali izpustijo, ali pa so jih nekoliko priredili, saj 

so učenci način dela že dovolj dobro poznali. Prirejeni so bili koraki pri strukturi diskusija v 

krogu. Vsi učitelji niso uporabljali barvnih kock (glej predstavitev strukture), saj jim je takšen 

sistem izvedbe korakov vzel preveč časa.  

Pri oblikovanju letnega delovnega načrta za naslednje šolsko leto bodo učitelji vključevali 

tudi sodelovalno učenje pri vsebinah, za katere so ugotovili, da so primernejše v primerjavi  s 

frontalnim ali individualnim pristopom. Temu primerno bodo spremenili letni delovni načrt. 

Težavam in oviram navkljub učitelji mnenijo, da je sodelovalno učenje dobra pedagoška 

praksa. 
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Raziskovalno vprašanje 2: Kakšno je mnenje učiteljev o uporabi različnih sodelovalnih 

struktur v prvem triletju pri angleščini in maternem jeziku? 

Vse sodelovalne strukture so bile uporabljene v vseh treh razredih in pri vseh predmetih, 

razen izvirne sestavljanke, ki ni bila uporabljena v prvih razredih.  

Ob koncu šolskega leta so učitelji evalvirali vsak svoj razred. V spodnjih tabelah (tabele 18 do 

23) so prikazane ocene uporabljenega sodelovalnega učenja za posamezne strukture, ki so jih 

za oddelek ocenili učitelji (črna barva) in povprečna ocena za razred za tiste parametre, ki so 

se ocenjevali tudi pri testiranju (rdeča barva). Merilo ocenjevanja učiteljev (priloga 13) je 

izenačeno z merilom opazovanja pri testiranju (priloga 12). 

Tabela 18: Ocena učiteljev za strukturo sodelovalne karte – materni jezik (ocena oddelka, 

povprečna ocena za razred) 

sodelovalne karte 
 
razred/kraj 

USVOJENOST 
KORAKOV 

MOTIVACIJA 
UČENCEV 

POMOČ 
UČITELJU 
PRI DELU GLASNOST 

MEDSEBOJNA 
POHVALA 

1. r. /1 3 2 3 2    2,5 2    1,5 

1. r. /2 3 2 3 3    2,5 1    1,5 

2. r. /1 / / / /    3 /    1 

2. r. /2 1 3 2 3    3 1    1 

3. r ./1 2 3 2 2    2 2    1,5 

3. r ./2 3 3 2 2    2 1    1,5 

razpon ocen je od 0 do 3 

Struktura sodelovalne karte je bila najbolje sprejeta struktura med učitelji, najbolje ocenjena s 

strani učiteljev in največkrat uporabljena. 

Tabela 19: Ocena učiteljev za strukturo preverjanje v paru  – materni jezik (ocena oddelka, 

povprečna ocena za razred) 

preverjanje v 
paru 
razred/kraj 

KONSTRUKTIVNA 
POMOČ 

USVOJENOST 
KORAKOV 

MOTIVACIJA 
UČENCEV 

POMOČ 
UČITELJU 
PRI DELU GLASNOST 

MEDSEBOJNA 
POHVALA 

1. r. /1 2   1,5 3 3 3 3   3 1    1 

1. r. /2 1   1,5 3 2 2 3   3 1    1 

2. r. /1 1   1,5   3 2 2   2 1    1 

2. r. /2 2   1,5 3 3 2 2   2 1    1 

3. r ./1 3   2,5 2 2 3 2   2 1    1 

3. r ./2 2   2,5 2 3 2 2   2 1    1 

razpon ocen je od 0 do 3 

Preverjanje v paru je bila druga najbolj uporabljena struktura in je bila s strani nekaterih 

učiteljev zelo dobro sprejeta. 
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Tabela 20: Ocena učiteljev za strukturo sodelovanje v paru – materni jezik 

sodelovanje v 
paru VERBALIZACIJA 

USVOJENOST 
KORAKOV 

MOTIVACIJA 
UČENCEV 

POMOČ 
UČITELJU 
PRI DELU GLASNOST 

MEDSEBOJNA 
POHVALA 

1. r. /1 /     / / / /    /     

1. r. /2 1     1 2 2 3    1     

2. r. /1 1     2 3 2 2    1     

2. r. /2 2     1 3 2 2    1     

3. r ./1 1    2 2 2 2    1     

3. r ./2 /     / / / /    /     

razpon ocen je od 0 do 3 

Struktura ni bila pogosto uporabljena. Nekateri učitelji so ugotovili, da so učenci verbalno še 

zelo šibki, zato so jo redkeje uporabljali (ali pa sploh ne).  

Tabela 21: Ocena učiteljev za strukturo diskusija v krogu – materni jezik (ocena oddelka, 

povprečna ocena za razred) 

diskusija 
v krogu 

USVOJENOST 
KORAKOV 

MOTIVACIJA 
UČENCEV 

POMOČ 
UČITELJU 
PRI DELU GLASNOST 

MEDSEBOJNA 
POHVALA VERBALIZACIJA 

1. r. /1 2 2 / 2    2,5 / 2     2 

1. r. /2   2 / 3     2,5 / 2     2 

2. r. /1 2 2 / 3    3 / 2     1,5 

2. r. /2   2 / /     3 / 1     1,5 

3. r ./1 1 2 / 3    2,5 / 1     1 

3. r ./2   3 / 2    2,5 / 1     1 

razpon ocen je od 0 do 3 

Diskusijo v krogu so nekateri učitelji imenovali tudi jutranji krog, vendar je šlo za dve različni 

dejavnosti. Jutranji krog ni bila strukturirana sodelovalna struktura, ker ni imela sodelovalnega cilja, 

zato skupno število izpeljanih ur ni točno. Tudi ocene usvojenosti korakov so vprašljive, saj se pri 

jutranjem krogu niso držali korakov diskusije v krogu. 

Tabela 22: Ocena učiteljev za strukturo izvirna sestavljanka materni jezik 

Izvirna 
sestavljanka 

USVOJENOST 
KORAKOV 

MOTIVACIJA 
UČENCEV 

POMOČ 
UČITELJU 
PRI DELU GLASNOST 

MEDSEBOJNA 
POHVALA VERBALIZACIJA NAGRADA 

1. r. /1 / / / / / / / 

1. r. /2  / / / / / / / 

2. r. /1 / 3 3 2 / 1 razredna 

2. r. /2  / / / / / / / 

3. r ./1 / 2 / 2 / 1 razredna 

3. r ./2  / 3 / 2 / 1 ni  nagrade 

razpon ocen je od 0 do 3 

Izvirna sestavljanka je bila uporabljena le za poskus. Do pomembnejših ugotovitev nismo 

prišli. 
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Tabela 23: Ocena učiteljev za strukturo več glav več ve (materni jezik, angleščina) 

Več glav 
več ve 

USVOJENOST 
KORAKOV 

MOTIVACIJA 
UČENCEV 

POMOČ 
UČITELJU 
PRI DELU GLASNOST VERBALIZACIJA NAGRADA 

1. r. /1 /      2 3      3 3     3 2       3 2          / 
razredna   
razredna 

1. r. /2  /      /  3     /  2     /  3     /  2     / 

 zmagovalna 
skupina 
      / 

2. r. /1 /      2 3      3 3     3 2      2 1      / 
razredna 
razredna 

2. r. /2  /      / 3      /  2     /  3     /  2     / 
razredna 
       / 

3. r ./1 /      2 3      3 2       3 2      2 1      / 
razredna 
razredna 

3. r ./2  /      /  /      /  /      /  /      /  /      /  /      / 

razpon ocen je od 0 do 3 

Struktura več glav več ve ni bila velikokrat uporabljena, vendar je bila zaradi svoje razgibane 

strukture med učenci zelo dobro sprejeta. Pri angleškem jeziku je bila v celoti izpeljana v 

angleščini. 

Na podlagi odgovorov in ocen učiteljev lahko zaključimo naslednje (tabele 16 do 23): 

Učitelji so na podlagi lastnega stila poučevanja različno sprejeli sodelovalne strukture. 

Nekatere so sprejeli za svoje in jih veliko uporabljali, druge so poskusili, vendar niso našli 

veliko primernih vsebin ali pa primernih vsebin niso našli, zato je niso poskusili. Za izvirno 

sestavljanko so učitelji prvih razredov, na podlagi lastnih izkušenj o sposobnosti učencev 

predvidevali, da je prezahtevna za prvi razred, ker učenci še ne znajo brati. Zato je niso 

preizkusili.  

Struktura sodelovalne karte je primerna za vse razrede in je bila največkrat uporabljena (76 

ur). Učitelji so jo uporabljali največ pri matematiki pri utrjevanju računskih operacij, pri 

spoznavanju števil in njihovih velikostnih odnosov ter pri prepoznavanju likov. Uporabljale 

so se tudi pri predmetu spoznavanje okolja, za utrjevanje imena praznikov ter sledi gibanja. 

Sodelovalne karte so bile najprimernejše za uvodno motivacijo ali zaključek ure. Uporabljale 

so se tudi pri integraciji angleščine pri predmetu matematika. 

Preverjanje v paru je bila druga najbolj uporabljena struktura (53 ur). Tudi ta se je pokazala za 

primerno pri vseh razredih. Učitelji so jo uporabljali le pri matematiki: pri utrjevanju 

računskih operacij, pri spoznavanju in zapisu velikostnih odnosov števil, pri črtah in 

besedilnih nalogah. Struktura se je uporabljala  tudi pri angleščini potem, ko so imeli učenci 

usvojene korake izvedbe. Integrirala se je pri matematiki. 
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Diskusija v krogu. Uporabljali so jo vsi učitelji, vendar so bili pri nekaterih učiteljih koraki 

izvedbe prirejeni. Prirejenost korakov je ohranila učni cilj, medtem ko je sodelovalni cilj ostal 

v ozadju, oziroma ga v prirejeni obliki ni bilo več. Sodelovalne veščine pri učencih niso bile 

dobro sledljive tako za učitelja kot tudi za učence. Eden glavnih ciljev sodelovanja je bil 

izgubljen; učencem ni bilo moč natančno pokazati učinkovitosti uporabe sodelovalnih veščin 

(Gillies, 2003, Battistich in Watson, 2003). Nekateri učitelji so diskusijo v krogu imenovali 

jutranji krog, to pa je dejavnost, ki so jo redno vključevali v svojo prakso. Dejavnosti v takšni 

obliki ne moremo imenovati sodelovalna struktura, saj ni imela zastavljenega sodelovalnega 

cilja (Johnson in Johnson, 1987). Tudi zaključki ur v obliki diskusije v krogu, pri refleksiji 

dela, so bili večinoma povezani s sintezo učnih ciljev in manj na sodelovalne veščine. Število 

ur diskusije v krogu (43 ur) zato ne moremo jemati kot točno število izvedb te strukture. 

Kakor koli, obliko diskusije so učitelji uporabljali za vse teme, tako proste kot vezane na učni 

načrt ter pri vseh predmetih. 

Učitelj angleščine 1 meni, da struktura pri angleščini ni primerna saj takšna oblika izvajanja 

angleščine, kot je bila sprejeta na osnovni šoli, na kateri je raziskava potekala, učenci nimajo 

dovolj možnosti (časa) za  grajenje razumevanja vsebin podanih v angleškem jeziku. 

Sodelovanje v paru je struktura, ki so jo učitelji vpeljevali v petih oddelkih (od sedmih). V 

dveh oddelkih (en prvi in en drugi razred) učitelji niso našli prave teme za izvedbo. Učitelj 

drugega oddelka prvega razreda, v katerem pa se je sodelovanje v paru izvajalo, meni, da je 

struktura za učence zelo težka, saj imajo komunikacijske sposobnosti še močno omejene. 

Skupaj je bilo pri maternem jeziku v petih oddelkih izpeljanih 16 ur sodelovalnega učenja. 

Izvajalo se je pri predmetu matematika (liki, vrstilni števniki, orientacija v mreži, risanje črt, 

števila, računanje z denarjem, večkratniki števil, števila, poštevanka) in športna vzgoja. 

Pri angleščini se struktura ni izvajala. 

Struktura več glav več ve je po mnenju obeh učiteljev angleščine med vsemi strukturami za 

angleščino še najbolj primerna; koraki izvedbe so najbolj jasni, učenci so zelo aktivni, 

dopušča se veliko medsebojnega sodelovanja in učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo 

pri učnem in sodelovalnem cilju ter pri samem poteku dela. Tudi pri učencih je bila najbolj 

priljubljena. Razredni učitelji so jo uporabljali pri matematiki, spoznavanju okolja, glasbi in 

slovenščini. V enem razredu je niso preizkusili, ker je učitelju zmanjkalo časa. Kljub temu je 
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bila v omenjenem razredu uporabljena pri testiranju sodelovalnega učenja pri angleščini. 

Skupaj je bilo izpeljanih 17 ur. 

Izvirna sestavljanka je edina struktura, ki je bila izpeljana le v treh oddelkih. Za prvi razred 

učitelji menijo, da ni primerna, saj morajo učenci znati brati. Dopuščajo možnost, da je 

izvedljiva na osnovi slikovnega materiala, vendar so priprave časovno prezahtevne, zato je 

niso preizkusili. Ostali učitelji, ki so izvajali strukturo , so korake in zahtevnost nekoliko 

prilagodili, saj učenci še nimajo dovolj razvitih komunikacijskih spretnosti. Izjema je en 

učitelj drugega razreda, ki meni, da je zelo primerna, saj učencem dopušča veliko 

samostojnosti, kar jih močno motivira pri delu. Uporabljali so jo pri slovenščini in 

spoznavanju okolja. Pri angleščini se ni uporabljala. Izpeljanih je bilo sedem (7) ur. 

Pri maternem jeziku so, po mnenju učiteljev, vse strukture primerne za prvo triletje, čeprav 

nekaterih struktur določeni učitelji niso preizkusili. Dvom je bil izražen le pri izvirni 

sestavljanki za izvajanje v prvem razredu, čeprav se dopušča možnost, da je izvedljiva s 

slikovnim materialom. Najbolj so uporabne sodelovalne strukture z nizko ravnijo sodelovanja 

(sodelovalne karte, preverjanje in sodelovanje v paru, diskusija v krogu in več glav več ve), 

manj pa visoko sodelovalna struktura (izvirna sestavljanka). 

Pri angleškem jeziku učitelja nista potrdila uporabnosti vseh sodelovalnih struktur. Omejeno 

razumevanje in produkcija učencev, premalo ur angleščine na teden ter neusvojeni koraki 

izvedbe pri nekaterih strukturah pri maternem jeziku niso omogočili izvajanja določenih 

struktur pri angleščini. Dopuščata pa možnost, da so strukture izvedljive, le učencem je treba 

dati dovolj časa in strukturo večkrat ponavljati. 

Raziskovalno vprašanje 3: Pri katerih predmetih so sodelovalne strukture, po mnenju 

učiteljev, uporabne v prvem triletju? 

Odgovor in utemeljitev tretjega raziskovalnega vprašanja je zajeto že v razlagi in utemeljitvi 

drugega raziskovalnega vprašanja. Na tem mestu lahko povzamemo, da so po mnenju 

učiteljev pri maternem jeziku primerne vse sodelovalne strukture. Vrsto strukture so učitelji 

izbirali glede na vsebino in cilj učne ure.  

3.  FAZA – TESTIRANJA 

Določitev terminov, postopkov in vrst testiranj učencev: 

 Avtorica naloge je določila strukture izvajanja, vsebine so si učitelji določili sami. 

Datume izvajanj testiranj so določili učitelji glede na njihove urnike. Testiranja so se 
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pričela 23. 5. 2011 in končala 16. 6. 2011. Skupaj je bilo izpeljanih 21 testiranj po 45 

minut, 5 testiranj po 20 minut, približno 15 ur testiranj spretnosti produkcije pri TJA 

ter individualno reševanje vprašalnikov o motivaciji za prve razrede v skupnem času 

približno petih ur. Pri testiranju je sodelovalo 12 učiteljev. Vsi so bili prisotni na 

delavnicah in so sodelovalno učenje uvajali tudi v svojih razredih. 

 Testiranje sodelovalnih veščin se izpelje pri maternem jeziku in pri angleščini. En 

učitelj spremlja največ 5 otrok in jih ocenjuje po vnaprej določenih merilih. Ta so bila 

skupaj pregledana in prediskutirana. Učitelji so že skozi vse šolsko leto opazovali 

svoje učence. Na podlagi opazovanja so bila izdelana merila. 

 Poleg sodelovalnih veščin se testirajo tudi tujejezikovne spretnosti in motivacija 

učencev za šolsko delo. 

 Učitelji ob koncu šolskega leta ponovno prosijo učence naj na listek napišejo sošolce s 

katerimi želijo sedeti in sošolce, s katerimi ne želijo sedeti. 

Postopek testiranj sodelovalnih veščin 

Vsi učenci imajo nalepke s svojim imenom in priimkom. Pri vsakem izvajanju testne ure bo v 

razredu več učiteljev. Učencem naj se vnaprej pove kakšni bodo pogoji dela in zakaj so 

učitelji v razredu. Vsak učitelj opazuje in testira največ pet otrok. Postopki testiranj so bili 

predstavljeni na zadnji delavnici, vsak učitelj pa je dobil v roke strukturo ure testiranja ter 

merila opazovanja sodelovalnih veščin, ki ga uporabijo pri testiranjih. Rezultati opazovanja se 

vpisujejo k merilom tako, da se zraven merila zapiše ime učenca, za katerega ta velja. Vsak 

učitelj prejme za vsako opazovanje nov list merili (priloga 12). 

Struktura ure testiranja: 

Materni jezik: 

 uvodna motivacija – SK (sodelovalne karte) 

 jedro – PP (preverjanje v paru) 

 zaključek:  D (diskusija v krogu): 

o Kako si se počutil, zakaj? 

o Ali si bil kdaj pohvaljen /si kdaj koga pohvalil (preveri pri paru, članu)? 

o Si vesel pohvale? 

o Ali bi želel sodelovati s kom drugim, zakaj? 

o Kaj te je pri delu veselilo, motilo? 

 

Angleščina – Več glav več ve: celotna ura poteka v angleškem jeziku 

 uvod:  navodila za delo, obrazložitev pogoja za skupno nagrado 

 jedro – kviz:  

o oblikovanje skupin, 

o oštevilčenje članov, 

o odgovarjanje na vprašanja s točkovanjem, 

o nagrada. 
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Rezultati in interpretacija testiranj – SODELOVALNE VEŠČINE 

V spodnjii tabeli (tabela 24) je prikazana uporaba sodelovalnih veščin pri pouku v maternem 

jeziku in angleščini, pri vseh treh razredih. 

Tabela 24: Ocene uporabe sodelovalnih veščin pri pouku v maternem jeziku (MJ) in angleščini 

(TJA), za vse tri razrede 

SODELOVALNA 

VEŠČINA 

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

TJA MJ TJA MJ TJA MJ 

AS SO AS SO AS SO AS SO AS SO AS SO 

Poslušam sogovornika. 2,3 0,75 2,7 0,58 2,7 0,57 2,4 0,87 2,4 0,84 2,3 0,90 

Počakam na vrsto. 2,9 0,47 2,8 0,49 3,0 0,16 2,6 0,69 2,8 0,53 2,5 0,85 

Zagovarjam 

stališče/sprejmem mnenje. 
2,6 0,76 2,3 0,96 1,7 1,40 2,4 0,94 2,8 0,46 2,3 0,94 

Vztrajam pri nalogi. 2,8 0,56 2,7 0,94 2,5 0,92 2,7 0,66 2,9 0,35 2,8 0,74 

Nadzorujem čustva. 2,8 0,47 2,4 0,92 2,7 0,77 2,5 0,89 2,7 0,63 2,6 0,71 

glasnost v razredu 2,9 0,23 2,7 0,66 3,0 0,16 2,8 0,47 3,0 0,22 2,9 0,30 

verbalizacija / / 2,4 0,95 / / 2,3 1,01 / / 2,4 0,97 

konstruktivna pomoč / / 2,0 1,15 / / 2,4 0,90 / / 2,0 1,25 

Dajem vzpodbudo. / / 1,6 1,34 / / 2,3 0,96 / / 1,3 0,95 

AS – aritmetična sredina 

SO – standardni odklon 

Aritmetična sredina predstavlja povprečno oceno za posamezno spodelovalno veščino, pri 

čemer je najnižja ocena 0 (ne uporablja veščine) in najvišja ocena 3. Odebeljene so višje 

vrednosti povprečnih ocen. Zadnje tri veščine so bile ocenjene le pri maternem jeziku 

Raziskovalno vprašanje 4: Kakšna je uporaba sodelovalnih veščin učencev pri pouku v 

maternem jeziku in angleščini? 

Hipoteza: Učenci bolje uporabljajo sodelovalne veščine pri maternem kot pri angleškem 

jeziku. 

Ocene nam pokažejo, da so bile sodelovalne veščine pri angleščini v večini primerov višje v 

vseh treh razredih. To pomeni, da so bili učenci pri uporabi veščin boljši pri angleščini kot pri 

maternem jeziku. V vseh treh razredih so bili učenci boljši pri čakanju na besedo, pri nadzoru 

lastnih čustev in bolje so nadzorovali jakost govora. Pri zagovarjanju stališča/sprejemanju 

mnenja in pri vztrajanju pri nalogi, sta bila prvi in tretji razred boljša pri angleščini, medtem 

ko je bil drugi razred pri teh dveh veščinah boljši pri maternem jeziku. Pri poslušanju 

sogovornika je bil samo prvi razred slabši pri angleščini. 
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Tabela 24 prikazuje tudi ocene testiranj sodelovalnih veščin, ki so se ocenjevale samo pri 

maternem jeziku (verbalizacija, dajem vzpodbudo, konstruktivna pomoč). Pri sodelovalni 

strukturi več glav več ve, ki je bila izvedena za potrebe testiranj, so učitelji uporabili naloge, 

ki niso zahtevale veliko verbalizacije in konstruktivne pomoči zato, da se je struktura lahko v 

celoti izvedla v angleščini. Pri nekaterih oddelkih celo prvič, tako v maternem jeziku kot tudi 

pri angleščini. Pri ocenjevanju veščine 'dajem vzpodbudo' ocenjevalci pri prvih testiranjih 

niso bili pozorni na medsebojne vzpodbude učencev, zato je bil pozneje ta parameter 

izpuščen. 

Predvidevalo se je, da je kakovost veščin pri učencih odvisna od števila izpeljanih ur 

sodelovalnega učenja, kjer se sodelovalne veščine tudi urijo (Rozman, 2006, Peklaj, 2001, 

Johnson in Johnson, 1987). Glede na to, da se je sodelovalno učenje pri angleščini vpeljevalo 

v pouk šele, ko so bili koraki izvedbe posamezne strukture v maternem jeziku usvojeni, je bilo 

ur sodelovalnega učenja pri angleščini manj, torej tudi manj treninga sodelovalnih veščin. 

Učitelji so pri pouku največ uporabljali sodelovalne karte, preverjanje v parih in diskusijo v  

krogu, zato so bila tudi testiranja izpeljana na podlagi izvedbe teh struktur. Nasprotno je bila 

pri angleščini najbolje sprejeta struktura več glav več ve in tudi edina, ki je bila v celoti 

izpeljana v angleškem jeziku. Uporaba veščin pri angleščini je bila testirana prek izvajanja 

strukture več glav več ve. 

Rezultati kažejo, da kakovost uporabljenih sodelovalnih veščin ni odvisna izključno od števila 

izpeljanih ur. Razlike v vrednosti sicer niso velike (od 0,11 do 0,67), vzroke za boljše 

rezultate pri angleščini pa lahko iščemo v dvojem: 

 učenci so veščine do določene stopnje usvojili že pri maternem jeziku. Proceduralni 

transfer učenja (Marentič Požarnik, 2000) jim je omogočil uporabo korakov izvajanja 

in uporabo veščin tudi pri angleščini, vendar pa pri angleščini učencem razumevanje 

ni samo po sebi umevno. Več pozornosti morajo zato usmeriti na učiteljevo mimiko, 

gestiko in morebitno slikovno podlago (vizualna podpora) ter bolj pozorno poslušajo 

in 'prežijo' na izraze, ki jih razumejo in tako lažje ugotovijo smisel (selektivno 

poslušanje) (Wambach in Wambach, 1999); 

 učenci so bili nad strukturo več glav več ve zelo navdušeni. Čustveno so bili bolj 

zavzeti, zato je bila tudi motivacija boljša (Marentič Požarnik, 2000). Ocene pri 

angleščini in maternem jeziku so bile pridobljene na podlagi različnih sodelovalnih 

struktur, za katere učenci niso bili enako motivirani. 

Hipoteze, da učenci veščine bolje uporabljajo pri maternem jeziku, ne moremo sprejeti. 
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Učitelji so v času med letom spremljali napredek svojih učencev. Ob polletju in ob koncu leta 

so ocenili razred po posameznih parametrih, ki so jim omogočili boljši vpogled v napredek 

otrok in lastno delo. Nekaj teh parametrov se je ob koncu leta tudi testiralo.  

Tabela 25: Primerjava povprečnih ocen učiteljev in ocen testiranj za vse tri razrede 

sodelovalna veščina 

ocena učiteljev ocena testiranj 

1. r  

AS 

2. r  

AS 

3. r 

AS 

1. r 

AS  

2. r 

AS  

3. r 

AS 

konstruktivna pomoč 1,5 1,5 2,5 2,0 2,4 2,0 

glasnost  2,7 2,7 2,2 2,7 2,8 2,9 

Dajem vzpodbudo. 1,2 1,0 1,2 1,6 2,3 1,3 

verbalizacija  2,0 1,5 1,0 2,4 2,6 2,4 

AS – aritmetična sredina 

Upoštevane so samo vrednosti tistih sodelovalnih veščin, ki so bile tudi testirane. 

 

Če primerjamo vrednosti ocen pri testiranju in ocene učiteljev ob koncu šolskega leta (tabela 

25) vidimo, da so učitelji ob koncu šolskega leta svoje razrede ocenjevali strožje, kot so jih 

ocenjevali pri testiranjih. Tudi ob pregledu najpogostejše ocene za posamezni razred pri obeh 

jezikih  (tabela 26) vidimo, da je pri praktično vseh parametrih, najvišja (3). Postavlja se 

vprašanje, ali so ocene testiranj zanesljive? 

Tabela 26: Modalna vrednost za posamezno sodelovalno veščino po razredih ter odstotki 

učencev  (materni jezik in angleščina) 

Sodelovalna veščina 
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

modus % otrok  modus % otrok  modus % otrok  

Poslušam sogovornika. 3 71,1 3 61,1 3 53,8 

Poslušam sogovornika. 3 50,0 3 76,3 3 57,5 

Počakam na vrsto. 3 78,9 3 69,4 3 69,2 

Počakam na vrsto. 3 92,1 3 97,4 3 82,5 

Zagovarjam stališče/ 

Sprejmem mnenje. 
3 52,6 3 59,4 3 62,2 

Zagovarjam stališče/ 

Sprejmem mnenje. 
3 68,4 3 47,4 3 82,5 

Vztrajam pri nalogi. 3 86,8 3 80,6 3 89,7 

Vztrajam pri nalogi. 3 89,5 3 71,1 3 95,0 

Kontroliram svoja čustva. 3 63,2 3 71,4 3 74,4 

Kontroliram svoja čustva. 3 81,6 3 84,2 3 85,0 

glasnost v razredu 3 78,9 3 83,3 3 89,7 

glasnost v razredu 3 94,7 3 97,4 3 95,0 

gerbaliazcija 3 68,4 3 60,0 3 69,2 

konstruktivna pomoč 3 47,4 3 69,0 3 52,8 

Dajem vzpodbudo. 3 42,1 3 54,3 2 25,6 

Razpon ocen je od 0 do 3. Tri je najvišja ocena in pomeni, da je veščina popolnoma usvojena. 

Iz tabele je videti, da je večina učencev pri obeh jezikih opazovane sodelovalne veščine 
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popolnoma usvojilo. Razen pri treh primerih (številke so odebeljene) je več kot polovica 

učencev dobila najvišjo mogočo oceno. 

Glede na situacijo med testiranjem, ko je bilo v razredu tudi do pet učiteljev, je mogoče, da so 

bili učenci za delo bolj zavzeti kot so bili sicer pri pouku. Zato so ocene zelo visoke. Med 

šolskim letom je bil v razredu prisoten le razredni učitelj, zato je bila disciplina in delovna 

zavzetost lahko manjša. Ocene so temu primerno nižje (tabela 25). 

Mogoča pa je tudi druga razlaga. Ocenjevalci so bili učitelji, ki so sodelovalno učenje 

vpeljevali v pouk, ki so sledili napredku svojih učencev, so bili prisotni na delavnicah in kjer 

so bila merila sodelovanja predstavljena. O načinu ocenjevanja so bili poučeni. Vsi učitelji 

(razen enega) imajo za seboj več let delovnih izkušenj (med 6 do 15 let). V večini imajo 

verjetno že oblikovana stališča glede pomena učenja, predvsem pa prepričanja, kaj zmore 

učenec pri določeni starosti narediti. Pri ocenjevanju učenčevih sposobnosti so lahko ta 

stališča prišla do izraza. Mogoče je, da so učitelji merila sposobnosti enačili s tem, kaj od 

otrok na določeni stopnji lahko pričakujemo, pri čemer je imela odločilno vlogo učiteljeva 

spoznavnost (Borg, 2006, 2009; Marentič Požarnik, 2000). Tako je učitelj učenca ocenil z 

najvišjo vrednostjo (ocena 3), ki je pomenila, da učenec naredi maksimalno, kar od njega 

lahko pričakujemo in ne, da je veščino uspešno uporabil.  

Za ocene sodelovalnih veščin pri maternem jeziku (tabela 26) velja enako, kot pri ostalih 

veščinah. Visoke ocene in povprečja nakazujejo na možnost, da je bilo vodilo ocenjevanja 

učiteljevo prepričanje o zmogljivosti otrok s stališča njegove spoznavnosti (Borg, 2006, 2009, 

Marentič Požarnik, 2000). Relativno nizke ocene (glede na ostale ocene) so le pri dajanju 

vzpodbude. To ni nepričakovano, saj je bila tekmovalnost med učenci in individualna 

pomembnost posameznika velik izziv učiteljem pri vzpostavljanju sodelovanja.  

Po rezultatih sodeč so učenci sodelovalne veščine popolnoma usvojili, kar bi moralo 

pomeniti, da sodelovalno učenje poteka brez zapletov. Iz prejšnjih zaključkov pa vemo, da 

pravo sodelovalno učenje še ni vzpostavljeno ter, da so se učitelji določenih struktur izogibali, 

saj učenci še niso imeli dovolj razvitih določenih veščin. Ocene uporabe sodelovalnih veščin 

torej niso reprezentativne. 

Postopek testiranj pri angleščini 

Testiranje je bilo izvedeno za jezikovno spretnost poslušanja v vseh treh razredih. V drugem 

in tretjem razredu se je testirala tudi jezikovna produkcija. Za testiranje so se uporabili že 
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preverjeni in standardizirani testi za TJA, (Cambridge University, ESOL Examinations) 

(priloge 5–8). Za prvi razred je bil izdelan test, ki preverja razumevanje poslušane pravljice 

(priloga 4). 

Testiranje sta izvajala dva učitelja angleškega jezika, učitelj 1 za kraj 1 in učitelj 2 za kraj 2. 

Pri produkciji je zaradi odsotnosti učitelja 2, del pogovora z učenci opravil učitelj 1. 

Oba učitelja sta pred testiranjem učencev iz prvega triletja izpeljala poskusno testiranje z 

učenci iz četrtega razreda. 

POSLUŠANJE prvi razred 

Učenci so na podlagi pripovedovane pravljice reševali test (priloga 4). V prvih razredih  je na 

obeh krajih testiranje izvajal učitelj 1. Na tak način je bilo zagotovljeno, da so učenci 

poslušali enak način pripovedovanja. S tem jim je bilo zagotovljeno enako izhodiščno stanje.  

Postopek testiranja je opisan v prilogi 14. 

POSLUŠANJE drugi razred 

Testiranje sta izvajala učitelj 1 na kraju 1 in učitelj 2 na kraju 2. Oba učitelja sta testirala 

učence, ki jih tudi sicer poučujeta. Učenci so reševali testne pole Cambridge University, ESOL 

Examinations, Starters, nalogi 3 in 4 (priloga 5). Postopek testiranja je opisan v prilogi 15. 

POSLUŠANJE tretji razred 

Testiranje sta izvajala učitelj 1 na kraju 1 in učitelj 2 na kraju 2. Oba učitelja sta testirala 

učence, ki jih tudi sicer poučujeta. Učenci so reševali testne pole Cambridge University, ESOL 

Examinations, Movers, nalogi 3 in 4 (priloga 6). Postopek testiranja je opisan v prilogi 16. 

TVORJENJE GOVORA drugi razred 

Testiranje sta izvajala učitelj 1 na kraju 1 in nekaj učencev na kraju 2, zaradi odsotnosti 

učitelja 2. Preostale učence na kraju 2 je testiral učitelj 2. Oba učitelja sta testirala učence, ki 

jih tudi sicer poučujeta, razen nekaterih učencev na kraju 2, ki jih je testiral učitelj 1. Učitelja 

sta se z učenci pogovarjala individualno, na podlagi testih pol Cambridge University, ESOL 

Examinations, Starters, o treh nalogah (priloga 7). Pogovor se je, zaradi lažjega poznejšega 

ocenjevanja, snemal in pretipkal (priloga 9). Postopek testiranja je opisan v prilogi 17. 

TVORJENJE GOVORA tretji razred 

Testiranje sta izvajala učitelj 1 na kraju 1 in učitelj 2 na kraju 2. Oba učitelja sta testirala 

učence, ki jih tudi sicer poučujeta. Učitelja sta se z učenci pogovarjala individualno o treh 
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nalogah podlagi testih pol Cambridge University, ESOL Examinations, Movers (priloga 8). 

Pogovor se je, zaradi lažjega poznajšega ocenjevanja, snemal in pretipkal (priloga 10). Postopek 

testiranja je opisan v prilogi 18. 

Rezultati in interpretacija testiranj – POSLUŠANJE 

PRVI  RAZRED − POSLUŠANJE 

 

Tabela 27: PRVI RAZRED – Kdo je nastopil v zgodbi?  

 

+ pravilen odgovor, v odstotkih 

− nepravilen odgovor, v odstotkih 

Pravilna odgovora sta bila kokoš in lisica. Le en učenec je delno pravilno odgovoril in označil 

le en nastopajoči lik namesto dveh. Vsi ostali učenci so pravilno rešili nalogo. 

 

Tabela 28: PRVI RAZRED – Postavi slike iz zgodbe v pravilni vrstni red. 

slike 1 2 3 4 5 6 7 

Postavi 

slike v 

pravi 

vrstni 

red. 

+ − + − + − + − + − + − + − 

94,6 5,4 94,6 5,4 75,7 24 78,4 21,6 78,4 21,6 91,9 8,1 100 0 

 

+ pravilen odgovor, v odstotkih 

− nepravilen odgovor, v odstotkih  

78,4 % otrok je slike postavilo v pravilni vrstni red, kar pomeni, da so globalno sledili zgodbi 

in pokazali logično razumevanje in razlago dogodkov. Večina (razen dveh učencev 5,4 %) je 

poznala začetek in konec zgodbe, medtem ko vmesno dogajanje pri dobrih 20 % učencev ni 

sledilo logičnemu zaporedju. 

  

odgovor kokoš panda pujs lisica riba 

Kdo nastopa 

v zgodbi? 

+ − + − + − + − + − 

97,3 2,7 100 0 100 0 100 0 100 0 
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Tabela 29: PRVI RAZRED – Kdo je po tvojem mnenju v zgodbici prebrisan in zakaj? 

vprašanje odgovor delež otrok 

3. Kdo je v zgodbici 

prebrisan? 

kokoš 13,5 

lisjak 97,3 

nobeden 0 

označena lisjak in kokoš 10,8 

4. Zakaj je/sta bil/bila 

prebrisan/a? 

ni odgovora 10,8 

razlaga izven konteksta zgodbe 13,5 

razlaga v kontekstu zgodbe 75,7 

 

Tu ni pravilnih in nepravilnih odgovorov. Vsi učenci so iz besedila zgodbe razbrali, da je bil 

nekdo v zgodbi prebrisan. Večina (97,3%) se je odločila za lisico, le 13,5% otrok je izbralo 

kokoš, nihče pa ni menil, da prebrisanega lika ni bilo. Od vseh otrok jih je 10,8% menilo, da 

sta prebrisana oba, zato so obkrožili oba odgovora. 

Tabela 30: PRVI RAZRED – Utemelji zakaj je bil izbrani lik prebrisan. 

NI ODGOVORA LOGIČNA RAZLAGA IZVEN 

KONTEKSTA ZGODBE 

RAZLAGA V KONTEKSTU 

ZGODBE 

 Prazen prostor, 

 ne vem, 

 nelogična razlaga, izven 

konteksta (ker je padla). 

 

 Zato, ker so lisice zvite, 

 ker je lisjak najbolj 

pameten,  

 ker je lisjak zloben, 

 ker so lisice zvite in tihe 

in jih petelin ne sliši. 

 Ker je lisica želela 

ujeti/ubiti/pojesti/speči 

kokoško, 

 ker se je lisica skrila pri 

kokoški,  

 ker se je lisjak ves čas 

skrival, 

 ker se je lisica ves čas 

skrivala, 

 ker je lisica lovila 

kokoško, 

 ker se je lisica vrtela in se 

je kokoški zvrtelo, 

 kokoška zato, ker je dala 

kamenje v vrečo, 

 ker je lisjak spravil 

kokoško dol z drevesa, 

 kokoška zato, ker je 

lisjaku ušla, ko je spal. 

 

Zanimive so razlage, zakaj sta posamezna lik prebrisana, saj nam povedo, kako natančno so 

učenci sledili zgodbi in jo razumeli. Kar 75,5 % otrok je razlago natančno povezala z 

dogajanjem v zgodbi, 13,5 % je imelo splošno razlago, ki ni bila povezana z dogajanjem, 10,8 

% otrok pa odgovora ni utemeljilo (od teh otrok je eden, ki ne govori slovensko, zato ne 

moremo trditi, da odgovora ni poznal). 
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Za učence prvih razredov lahko trdimo, da večina globalno razume angleški jezik. Njihov 

odnos do angleščine je bil pozitiven na obeh krajih. Oba učitelja angleščine sta potrdila, da so 

se učenci vsakokrat razveselili njunega prihoda. 

DRUGI RAZRED – POSLUŠANJE 

Testiranje poslušanja je imelo dve nalogi. Pri prvi nalogi so učenci pri petih primerih izbirali 

pravo sliko izmed treh, na podlagi slišanega opisa (tabela 31). 

Tabela 31: DRUGI RAZRED: frekvence in odstotki za pravilne odgovore 

pri prvi nalogi 

Učenci so izbirali pravo sliko izmed treh, na podlagi slišanega opisa. Na 

prva tri vprašanja so učenci odgovarjali bolje, na zadnja dva pa precej 

slabše. Najbolje so odgovarjali na drugo vprašanje (42,9 % pravilnih 

odgovorov). Besedišče, uporabljeno pri drugem vprašanju, je bilo sadje, 

katerega so pri inetgriranih urah angleščine uporabljali večkrat. 

Besedišče za oblačila in žoganje (prvo in tretje vprašanje) jim je bilo 

manj znano, čeprav je bilo pri integriranih urah uporabljeno. Predlogi in prostori v stanovanju 

(zadnji dve vprašanji) sodijo k besedišču, ki ga pri urah niso načrtno uporabljali. Povprečno 

število prvailnih odgovorov je 2,54, s standardno deviacijo 1,12. 

 

Tabela 32: DRUGI RAZRED – Pobarvaj ptico s pravo barvo na pravem mestu. (odgovori so v 

odstotkih) 

 1/pink 

Man's head 

2/yellow 

tree 

3/green 

plane 

4/brown 

door 

5/red 

flower 

Katera slika 

ustreza 

opisu? 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

22,9 32,4 45,7 20,0 54,3 25,7 71,4 22,9 5,7 68,6 22,9 8,6 28,6 42,9 28,6 

22,9 78,1 20,0 80,0 71,4 28,6 68,6 31,5 28,6 71,5 

0 – nista pravilna ne mesto ne barva 

1 – pravilna ali mesto ali barva 

2 – pravilna mesto in barva 

0 – nepravilen odgovor; 1 in 2 – pravilen odgovor  

 

Pri drugem vprašanju (tabela 32) ne moremo enostavno odgovoriti ali učenci razumejo 

poslušano besedilo ali ne. Glede na obravnavane vsebine pri integriranem pouku angleščine, 

kjer so bili načrtno uporabljeni izrazi za barve, izrazi za mesto pa ne, lahko predvidevamo, da 

so odgovori, ocenjeni z  1, vezani na pravo izbiro barve in ne mesta.  

Če predvidevamo, da učenci barve poznajo, mesta pa ne, potem lahko povzamemo, da učenci 

barve relativno dobro poznajo in jih prepoznajo v poslušanem besedilu, mesta pa ne. 

vprašanje f f% 

1 5 14,3 

2 15 42,9 

3 9 25,7 

4 3 8,6 

5 3 8,6 

skupaj 35 100 



 
100 

 

TRETJI  RAZRED – POSLUŠANJE 

 

Tabela 33: TRETJI RAZRED – frekvence in odstotki pravilnih 

odgovorov pri poslušanju 

 

 

 

 

Samo en učenec je imel vse odgovore pravilne, bilo pa je 52,5 % 

učencev, ki so imeli vsaj polovico odgovorov pravilnih. Največ je 

učencev s pravilnimi tremi odgovori (18,4 %), medtem ko je le 

en učenec, ki ni odgovoril na nobeno vprašanje pravilno. 

 

Učenci so pri prvi nalogi povezovali dneve v tednu z ustreznim dogajanjem na sliki (5 

vprašanj), glede na poslušano razlago (vprašanja 1 do 5). Pri drugi nalogi (5 vprašanj) pa so 

izbirali pravilno sliko izmed treh, prav tako glede na poslušan opis situacije. Izraze za dneve v 

tednu so učenci pri integriranem pouku angleščine slišali večkrat, niso jih pa načrtno utrjevali. 

Tudi besedišče iz opisov slik pri drugi nalogi so pri integriranih urah angleščine slišali.  

PRIMERJAVA RAZREDOV 

 

Tabela 34: Odstotki pravilnih odgovorov pri vseh treh razredih po posameznih nalogah 

Primerjava rezultatov poslušanja nam pokaže, da učenci v prvem razredu pri poslušanju 

razumejo več kot učenci v drugem in tretjem razredu. Najslabše rezultate so imeli drugošolci. 

Če bi pri drugošolcih upoštevali domnevo, da delno pravilen odgovor predstavlja 

prepoznavanje barve (odstotki obarvani z zeleno barvo) in šteli rezultat za pravilen, so se pri 

testiranju najslabše odrezali tretješolci. 

ševilo pravilnih 

 odgovorov 
f f % 

0 1 2,6 

1 2 5,3 

2 3 7,9 

3 7 18,4 

4 5 13,2 

5 6 15,8 

6 3 7,9 

7 2 5,3 

8 4 10,5 

9 4 10,5 

10 1 2,6 

skupaj 38 100 

PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TRETJI RAZRED 

naloga 1 99,46 % naloga 1 50,86 % naloga 1 42,0 % 

naloga 2 87,66 % naloga 2 
22,86 % 

(57,94 %) 
naloga 2 55,8 % 

naloga 3 100 %     

naloga 4 75,7 %     

povprečje 

pravilnih 

odgovorov 

90,71 % 

povprečje 

pravilnih 

odgovorov 

36,86 % 

(54,4 %) 

povprečje 

pravilnih 

odgovorov 

48,9 % 
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Rezultati razumevanja pri poslušanju močno izstopajo pri prvošolcih. Vzrok za slabše 

rezultate pri poslušanju v drugih in tretjih razredih lahko iščemo v odnosu učencev do tujega 

jezika in do testiranj. Prvi razredi so, po besedah učiteljev angleščine, na obeh krajih, v času 

šolskega leta, angleščino sprejeli z navdušenjem in tudi testiranje so sprejeli pozitivno. Druga 

prednost je v tem, da je bil vnos informacij pri prvošolcih vizualen (slike) in avditiven 

(pripovedovanje), učitelj pa ga je podpiral še z mimiko in gestiko. Med poslušanjem so bili 

učenci sproščeni in so sedeli v gruči na tleh ter bili v stiku s pripovedovalcem, ki je z njimi 

vzpostavil povezanost s pomočjo zgodbe. Učenci so pokazali sposobnost popolne 'potopitve' v 

dejavnost (Jolliffe, 2007). Nasprotno, so drugi in tretji razredi poslušali posnetek in so sedeli v 

svojih klopeh. Na matični šoli je učitelj angleščine 1 ugotovil, da so učenci v obeh drugih in v 

tretjem razredu pred začetkom testiranj testiranje sprejeli zelo negativno. V razredu je vladalo 

vzdušje, da 'oni tega že ne zmorejo'. Nekaj učencev je celo glasno izrazilo željo, da ne bi 

opravljali testiranja, ker jih je strah. Drugemu poslušanju iste naloge je v vsakem razredu 

sledilo le do 5 otrok. Vsi ostali so ob nalogah izgubili zanimanje. Glede odnosa do angleščine 

pa učitelj 1 ugotavlja, da v drugih in tretjih razredih na matični šoli učenci v času rednega 

pouka niso imeli pozitivnega odnosa do dejavnosti. Najslabše je bilo pri tretješolcih, kjer so 

bile disciplinske težave tudi pri ostalih predmetih prav tako velika težava. Drugošolci so do 

konca šolskega leta sicer odnos do jezika spremenili in bili bolj pozitivni, vendar so bili pri 

testiranju kljub temu precej prestrašeni. Treba je poudariti, da so se učitelji z učenci pred 

testiranjem o njem pogovarjali. Učenci so vedeli, da rezultati niso pomembni za njihov uspeh 

v šoli. 

Na podružnični šoli, učitelj 2 ni zaznal negativnega vzdušja niti v času rednih ur niti pred 

testiranjem. Ugotavlja pa, da imajo učenci v drugem razredu pri angleščini, v primerjavi z 

generacijami do sedaj, slabše znanje. Pri tretjem razredu na podružnični šoli ni zaznal nobenih 

posebnosti.  

Statistične primerjave vzorcev na različnih krajih za drugi razred avtorica ni opravila, saj je 

število testirancev na obeh krajih zelo različno. Na matični šoli je bilo testiranih 27 učencev, 

na podružnični pa samo 8. 

Narejena je bila primerjava med tretjimi razredi na obeh krajih. Zanimalo nas je, ali se razreda 

po rezultatih razlikujeta (tabeli 35 in 36). 
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 Tabela 35: POSLUŠANJE 3. razred: Povprečna 

vrednost (AS) pravilnih odgovorov za matično in 

podružnično šolo 

 

Povprečno število pravilnih odgovorov je na podružnični šoli višje (5,3) kot na matični (4,7). 

Razlika torej obstja. Rezultati kažejo, da imajo učenci na podružnični šoli nekoliko boljše 

razumevanje pri poslušanju. 

Tabela 36: TRETJI RAZRED – t-preizkus statistične pomembnosti razlik 

poslušanje 3. razred t- preizkus za neodvisne vzorce 

F p t g p 

 0,526 0,473 0,675 36 0,504 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,526, p = 0,473) t-preizkus za neodvisne 

vzorce med učenci matične in podružnične šole ni pokazal statistično pomembnih razlik v njihovi 

zmožnosti poslušanja v angleškem jeziku (t = 0,675, g = 36, p = 0,504). 

 

Odnos učencev do angleščine tako ni pomembno vplival na razlike v rezultatih. Večja 

verjetnost splošnemu slabšemu znanju je malo ur integracije angleščine na teden in 

pomembnost angleščine v primerjavi z ostalimi predmeti. Enak vzrok slabšim rezultatom 

lahko pripišemo tudi drugemu razredu. 

Rezultati in interpretacija testiranj – TVORJENJE GOVORA 

Učence sta spraševala učitelj 1 in učitelj 2. Pogovor se je snemal. Vsi posnetki so pretipkani. 

Dva primera pogovora sta priložena v prilogi (prilogi 9 in 10). 

Pogovor se je ocenjeval po merilih za odziv, besedišče, slovnico in izgovorjavo (priloga 11), 

vsakega učenca pa so ocenili štirje ocenjevalci. Prva dva sta hkrati tudi učitelja, ki sta 

testirane učence učila (ocenjevalec 1 – matična šola; ocenjevalec 2 – podružnična šola). Tretji 

(ocenjevalec 3) je prav tako učitelj angleščine, s končanim PIAOŠ izobraževanjem, vendar 

učencev ni poznal. Četrti ocenjevalec (ocenjevalec 4) je učitelj angleščine na fakulteti. 

Učencev prav tako ni poznal. Učitelj 2 je testirane učence učil že dve oziroma tri leta. Vedel 

je katere vsebine in strukture so že uporabljali (živali, 'moja najljubša …') in na kakšen način 

so se v razredu pogovarjali. To poznavanje je pri pogovoru upošteval tako, da je vprašanja o 

osebnem življenju usmerjal v poznano besedišče. Učitelj 1 je imel učence prvo leto. Pri 

pogovoru je upošteval vsebine, za katere je vedel, da so jih v tekočem letu obravnavali. 

kraj N AS st. odklon 

podružnična šola 17 5,3 2,73324 

matična šola 21 4,7 2,55231 
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Oba učitelja sta med pogovorom uporabljala gestikulacijo (štetje sta ponazorila s prsti, 

občutke z mimiko, barve in predmete sta iskala v okolici ipd.). Slovenske izraze sta uporabila, 

če je vse ostalo odpovedalo. Pri oblikovanju dialoga sta upoštevala njihovo znanje, saj sta 

učence poznala. Večjo podporo in nazorno razlago sta nudila učencem s slabšim znanjem. 

Ocenjevalci niso imeli povsem izenačenih ocen (tabela 37).  

 
Tabela 37: Primerjava ocen med ocenjevalci za oba razreda ter povprečna ocena za posamezno 

kategorijo (vrednosti so zaokrožene na eno decimalno vrednost, razpon ocen je med 0 in 4) 

ocenjevalec 

1 2 3 4 
povprečna 

vrednost 
Kategorija/ 

razred 

ODZIV/2 R. 2,2 2,4 2,0 2,0 2,1 
ODZIV/3 R. 1,9 2,1 1,7 2,4 2,0 
BESEDIŠČE/2 R. 1,6 1,9 1,6 1,8 1,7 
BESEDIŠČE/3 R. 1,8 2,1 1,6 1,9 1,8 
SLOVNICA/2 R. 1,2 1,1 1,1 1,4 1,2 
SLOVNICA/3 R. 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 
IZGOVORJAVA/ 

2 R. 
2,5 1,9 2,0 2,0 2,1 

IZGOVORJAVA/ 

3 R. 
2,3 1,9 2,1 1,8 2,1 

 

Najbolj izenačene so vrednosti pri ovrednotenju slovnice (razlika 0,3 pri obeh razredih), sledi 

besedišče (razlika 0,3 pri drugem in 0,5 pri tretjem razredu), nato odziv (razlika 0,4 pri 

drugem in 0,7 pri tretjem razredu), največje razlike pa so pri izgovorjavi (0,6 pri drugem in 

0,5 pri tretjem razredu).  

 

Nekoliko podrobnejšo sliko stanja v razredu vidimo v spodnji tabeli (tabela 38), kjer so 

prikazani odstotki učencev po posameznih kategorijah.  

 
Tabela 38: Povprečni odstotki učencev v posameznih kategorijah 

RAZRED 

 

2 3  2 3  2 3  2 3 

ODZIV % % BESED. % % SLOV. % % IZGOV. % % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 33,7 30,6 1 40,5 41,2 1 84,5 71,3 1 14,8 26,9 

2 28,4 41,2 2 47,3 36,9 2 11,5 21,2 2 60,2 43,1 

3 27,7 23,8 3 10,2 16,9 3 3,4 6,9 3 24,4 29,4 

4 10,2 4,6 4 2,0 5,0 4 0,6 0,6 4 0,6 0,6 

SKUPAJ 100 100  100 100  100 100  100  

Kategorije imajo razpon od 0 do 4, pri čemer je 0 najslabša vrednost kategorije in 4 najvišja. 

Podrobna razlaga meril po kategorijah je v prilogi 11.  

Drugi razred (tabela 38) ima pri odzivu približno enakomerno porazdeljene učence; tretjina 

(33,7 %) pri pogovoru uporablja večinoma slovenske izraze, slaba tretjina ( 28,4 %) jih ob 
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vzpodbudi spregovori v angleščini in slaba tretjina (27,7%) poznane izraze uporablja 

samoiniciativno. Večini (62,1%) je slovenščina še vedno prvotni odziv, medtem ko je 10,2% 

takšnih, ki uporabljajo samo angleščino. Preostali (27,3 %) uporabljajo oba jezika. V 

besedišču učenci niso močni. 40,5% slabo pozna besedišče, slaba polovica (47,3 %) pozna 

osnovne izraze, ki so jih med poukom uporabljali (barve, števila, živali), le 12,2 % učencev 

ima nekoliko širši besedni zaklad (združeni 3. in 4. kategorija). Slovnične strukture pri 84,5% 

ni zaznati. Odgovori so večinoma enobesedni, 11,5 % učencev povezuje po dve ali tri besede 

skupaj, peščica je takšnih, ki odgovarjajo v stavkih (4 %). Pri izgovorjavi ima večina (60,2 %) 

slovenski naglas, kar se kaže v slovenski izgovorjavi 'r' (pri angleški besedi red) in 't' (pri 

angleški besedi three), medtem ko 24,4 % učencev imitira naravno govorico. 14,8 % jih 

uporablja slovenščino.  

 

Tretji razredi imajo podobno sliko (tabela 38), le odstotki so nekoliko drugače razporejeni. 

Pri odzivu je 30,6 % takšnih, ki odgovarjajo v slovenščini. 41,2 % jih ob vzpodbudi 

spregovori v angleščini, 23,8 % jih samoiniciativno odgovarja v angleščini, če poznajo 

besedišče in le 4,6 % govori v angleščini. Tudi tretješolci nimajo močnega besednega 

zaklada. 78,1 % otrok pozna malo angleških izrazov (1. in 2. kategorija), ki so povezani z 

osnovimie izraie za barve, števila, živali in hrano. Nekateri jih spregovorijo samoiniciativno, 

vendar jih večina potrebujejo pomoč. 21,9 % je takšnih učencev, ki imajo nekoliko širši 

besedni zaklad. Slovnične strukture ni zaznati pri 71,3 % učencev, 21,2 % otrok povezuje dve 

ali tri besede, 7,5 % pa že oblikuje stavke. 30 % učencev imitira naravno angleško govorico, 

preostali pa imajo naglas. Tudi tu je naglas opredeljen s slovensko izgovorjavo 'r' (pri angleški 

besedi red) in 't' (pri angleški besedi three). 

 

Tvorjenje govora pri učencih ni zelo dobro. Učenci v osnovi sicer razumejo kontekst, vendar 

pri odgovarjanju večinoma uporabljajo slovenščino. Takšnega načina komunikacije so vajeni 

tudi pri integraciji angleščine pri pouku. Testiranje je pokazalo bolj ali manj realno sliko 

stanja, kot jo ocenjujeta oba učitelja, ki sta učence učila. 

Razlike med ocenjevalci niso velike. Razumljivo je, da je bilo v dani situaciji najlažje 

ocenjevati slovnico; učenci so v večini primerov odgovarjali enobesedno, redkeje so 

povezovali besede v besedne zveze, zato pri večini učencev slovnice ni zaznati. Iz enakega 

vzroka je najtežje ovrednotiti izgovorjavo, saj so nekateri učenci v vsem pogovoru izgovori le 

nekaj angleških besed. Zanimiv je podatek, da je le en ocenjevalec prisodil enemu učencu iz 

3. in enemu učencu iz 2. razreda najvišjo kategorijo pri izgovorjavi in slovnici. 
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Če povprečne vrednosti ubesedimo, potem lahko za oba razreda podamo podobno stanje 

uporabe angleščine, saj so vrednosti podobne. 

Drugi in tretji razredi se odzivajo v obeh jezikih. Osnova je slovenščina, posamezne izraze pa, 

če jih poznajo, samostojno izgovorijo v angleščini. Veliko učencev za uporabo angleških 

izrazov potrebuje dodatno vzpodbudo. Besedišče je osredotočeno na osnovne izraze, ki so se 

načrtno uporabljali s pomočjo različnih vsebin (barve, števila, živali). Slovnične strukture ni 

zaznati in je na stopnji uporabe posameznih besed. Redki učenci uporabljajo stavke ali 

besedne zveze, v katerih slovnične strukture niso nujno pravilne. Večina učencev ima naglas, 

kar se izraža v slovenski izgovorjavi črke 'r' (pri angleški besedi red) in 't' (pri angleški besedi 

three).  

Učenci so angleščino začeli usvajati s šestim letom, kar je po trditvah mnogih znanstvenikov 

zgornja starostna meja, do katere je še mogoča fonetična popolnost (Syngleton, Ryan, 2004). 

Pričujoča raziskava kaže, da ima 43 % tretješolcev po treh letih angleščine še vedno naglas. 

Vzrok je verjetno v majlem številu ur angleščine, v močnem vplivu kulturnega okolja, ki ima 

integracijo angleščine bolj za popestritev kot resno učno dejavnost, do katere učenci nimajo 

močnega pozitivnega odnosa. Od učencev se ne pričakuje, da bi spregovorili v tujem jeziku, 

ni ocenjevanja in tudi praktične uporabne vrednosti niso izkusili (npr. mednarodni tujejezični 

stiki v okviru šole). Kakšno je znanje tujih jezikov pri starših drugošolcev in tretješolcev ne 

moremo zagotovo trditi, ker nimamo podatkov. Lahko pa sklepamo na osnovi odgovorov 

prvošolcev. Ti imajo velik delež staršev, ki ne znajo nobenega tujega jezika. Prav mogoče je, 

da je slika podobna tudi pri ostalih razredih. Domnevo potrjujejo tudi učitelji, ki pravijo, da je 

območje, kjer je bila raziskava izpeljana, socialno, kulturno in ekonomsko šibko. Kulturno 

okolje, odnos do jezika in izvajanje integracije le enkrat tedensko po eno šolsko uro (ki ni 

nujno vedno vsa ura), je dovolj velik vzrok, da učenci jezikovno ne morejo biti na visoki 

stopnji. 

Raziskovalno vprašanje 5: Kakšne so tujejezikovne spretnosti učencev, ki so imeli 

sodelovalno učenje? 

Hipoteza: Večina učencev angleščino razume, vendar je v govoru samostojno ne uporablja. 

Glede na rezultate hipoteze ne moremo potrditi, saj učenci uporabljajo tudi angleščino. Pogoji 

uporabljanja so bili pri testiranju sicer drugačni kot pri pouku, saj so učenci uporabljali 

angleščino v individualnem dialogu z učiteljem in v situaciji, ki ni bila podobna razredni. 



 
106 

 

Učitelj je pred snemanjem učencem poudaril, naj uporabljajo angleščino, kolikor jo znajo. V 

razredni situaciji se angleščine ne zahteva, zato učenci navadno odgovarjajo v slovenščini (z 

redkimi izjemami).  

Zaključimo lahko, da učenci globalno razumejo besedila, predstavljena v angleščini, in 

angleščino v govoru tudi uporabijo (ob manjši ali večji podpori), če so postavljeni v situacijo, 

kjer jo morajo uporabiti.  

Rezultati in interpretacija testiranj – ODNOS DO ŠOLSKEGA DELA 

Testiranje sta izvajala učitelj 1 na matični šoli in učitelj 2 na podružnični šoli.  

Prvi razredi: vprašalnike so reševali v skupinah, v katerih so bili šrirje učenci. Na takšen način 

je bilo zagotovljeno sledenje odgovorom; individualna pomoč pri razlagi vprašanj in 

preverjanju, ali je učenec odgovoril tako, kakor je mislil, je bila lažja. 

Drugi in tretji razredi: reševalo se je frontalno. Vsako vprašanje se je reševalo posebej in se je 

prebralo in razložilo naglas.  

V spodnjih grafih so prikazani rezultati odgovorov na vprašanja za vse razrede skupaj. 

 

 
Graf 1: Pouk je zanimiv, kadar spoznavamo nekaj novega. 

 

 

zelo malo se strinjam – 0,9 % 

ne vem – 3,4 % 

delno se strinjam – 17,9 % 

popolnoma se strinjam – 77,8 % 
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Graf 2: Rad-a ponavljam in utrjujem snov. 

 

se ne strinjam – 11,1 % 

samo malo se strinjam – 6,0 % 

ne vem – 16,2 % 

delno se strinjam – 17,1 % 

popolnoma se strinjam – 49,6 % 

 

 

Graf 3: Moti me, če mi pri delu želi kdo pomagati. 

 

se ne strinjam – 50,4 % 

samo malo se strinjam – 5,1 % 

ne vem – 9,4 % 

delno se strinjam – 10,3 % 

popolnoma se strinjam – 23,9 % 

  

 

Graf 4: Ko sošolcu ali sošolki pomagam, sem vesel-a. 

 

se ne strinjam – 2,6 % 

samo malo se strinjam – 1,7 % 

ne vem – 7,7 % 

delno se strinjam – 11,1 % 

popolnoma se strinjam – 76,9 % 
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Iz grafov (grafi 1 do 4) lahko razberemo, da je praktično vsem učencem (96 %) spoznavanje 

nove snovi v večini primerov prijetno. Nekoliko manj je učencev, ki jim je ponavljanje in 

utrjevanje snovi bolj ali manj prijetno (67 %). Pri medsebojni pomoči je večji delež tistih, ki 

so pripravljeni pomagati drugim (77 %) in samo dobra polovici (56 %) sprejme pomoč 

drugega.  

 

Ob zadnjem podatku se je umestno vprašati, kaj je vzrok, da učenci ne želijo sprejeti pomoči. 

Glede na opažanja učiteljev, lahko vzrok iščemo v 'ponosu' otrok, ki pomoč drugega 

sprejemajo kot svojo šibkost. Za potrditev domneve, bi bilo treba učencem sestaviti nov 

vprašalnik s ciljno temo o medsebojni pomoči. 

 

Graf 5: Najbolj zanimivo je, ko novo snov … 

 

 
… spoznavam sam – 12,1 % 

… jo predstavi učiteljica – 19,0 % 

… jo spoznavam v skupini s sošolci ali sošolkami – 

69,0% 

 

 

 

 
Graf 6: Ko pri pouku ponavljamo, je najbolj zanimivo, kadar … 

 

 
… odgovarjam sam – 14,5 % 

… odgovore ponavljam s sošolko  ali sošolcem – 17,9% 

… iščemo odgovore v skupinah v obliki kviza – 67,5 % 
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Graf 7: Koga vprašaš, če delaš v skupini in nečesa ne znaš? 

 

 
sošolca ali sošolko iz skupine  – 56,1 % 

sošolca ali sošolko iz druge skupine  – 1,8 % 

učiteljico  – 36,0 % 

nikogar – 6,1 % 

 

 

 

 

 

sošolcu  ali sošolki poskušam pomagati  – 86,3 % 

rečem, naj vpraša učiteljico  – 9,4 % 

rečem, naj vpraša kakšnega drugega sošolca ali sošolko  – 

3,4 % 

ne odgovorim  – 9 % 

 

 

Graf 9: Kaj narediš, ko iščete odgovor v obliki kviza (več glav več ve), sošolec ali sošolka pa 

napačno odgovori? 

 

sem jezen na sošolca ali sošolko  – 7,7 % 

poskrbim, da bomo pri naslednjem vprašanju vsi poznali 

odgovor  – 79,5 % 

odgovorim sam-a, čeprav nisem na vrsti – 12,8 % 

 

Graf 8: Kaj narediš, ko delaš v skupini in sošolec ali sošolka nečesa 

ne zna, ti pa znaš in te prosi za pomoč? 
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Graf 10: Kadar pri kvizu dobimo nagrado za uspešno delo, najraje vidim da … 

 

 

… tekmujemo vse skupine za nagrado razreda  – 

72,4 % 

… tekmujemo za nagrado posamezne skupine  – 

23,3 % 

… ne tekmujemo – 4,3 % 

 

 

Grafi (grafi 5 do 10) kažejo, da učenci raje delajo v skupini kot individualno ali frontalno. 

Novo snov radi skupinsko spoznavajo (69 %) in ponavljajo (68 %). Pri delu v skupini se po 

pomoč večina otrok obrne na sošolca ali sošolko iz skupine (56 %), vendar je še precejšen 

delež tistih, ki se kljub skupini obračajo po odgovore k učitelju (36 %). Če sošolec sošolca 

prosi za pomoč, jih 86 % sprejme prošnjo. Pri strukturi več glav več ve, se 79 % učencev 

zaveda, da je sošolcu treba pomagati, če vidijo, da pri reševanju ni uspešen. Vedo, da slab 

rezultat sošolca škoduje tudi ostalim v skupini. 8 % jih je, če je sošolec neuspešen, nanj 

jeznih, 13 % pa bi odgovore najraje rešili kar sami. Učenci imajo pozitiven odnos do nagrade 

in želijo tekmovati zanjo (96 %), le 4 % je takih, ki tekmovanja ne marajo. Med tistimi, ki 

želijo tekmovati, je večina (73 %) takih, ki jim je tekmovanje za nagrado razreda ljubša, kot 

tekmovanje za zmagovalno skupino (23 %). 

 

Odgovori povezani z angleščino so prikazani na grafih 11 in 12. Kljub integraciji angleščine 

med nejezikovne predmete in pokrivanje učnih ciljev po učnem načrtu, so učenci pri 

angleščini občasno obravnavali tudi snov, ki ni bila v neposredni povezavi s pokrivanjem 

ciljev po učnem načrtu nejezikovnega predmeta. Npr. poslušali so pravljico v angleškem 

jeziku (cilj 'vživljanje v like iz zgodbe'), naučili so se angleško pesem (cilj 'naučijo se novo 

pesem') ipd. Pri pouku torej ni bila vedno 'klasična' integracija, t. j. integracija, kjer bi bila 

angleščina izključno jezik sporazumevanja. 
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Graf 11: Angleščino imam rad ko … 

 

… počnemo stvari, ki jih tudi sicer delamo pri drugih 

predmetih  – 37,6 % 

… obravnavamo nekaj, kar je povezano samo z angleščino  – 

53,8 % 

nimam je rad – 8,5 % 

 

 

Graf 12: Angleščine se najbolj razveselim ko … 

 

 

…delamo v skupinah  – 58,1 % 

…delamo vsi skupaj  – 34,2 % 

… nikoli se je ne razveselim – 7,7 % 

 

Neklasičen način izvajanja angleščine, kjer je bila vsebina 'angleščina', je bil ljubši 54 % 

učencev. Klasično integracijo, kjer je bila angleščina le medij sporazumevanja, je imelo raje 

38 % otrok. 8 % otrok se je opredelilo, da angleščine ne mara. Tudi pri angleščini učenci raje 

delajo v skupinah (58 %), v nasprotju s tistimi, ki imajo raje frontalno izvajanje (34 %). Pri 

tem vprašanju je 7 % učencev odgovorilo, da angleščine ne mara. 

Primerjave, ali se je odnos do šolskega dela pred uvajanjem sodelovalnega učenja in ob koncu 

šolskega leta spremenil, ne moremo narediti. Vprašalnike so učenci izpolnjevali le ob koncu 

šolskega leta. Na tem mestu lahko podamo samo stanje. 

Raziskovalno vprašanje 6: Kakšen je odnos do šolskega dela pri angleščini in maternem 

jeziku pri učencih, ki so imeli sodelovalno učenje? 

Hipoteza: Učenci so pri obeh jezikih bolj motivirani za delo v skupinah, kot za frontalno in 

individualno delo. 



 
112 

 

Večina učencev ob koncu šolskega leta raje dela v skupinah. To velja za spoznavanje nove 

snovi, pri utrjevanju in ponavljanju ter pri angleščini. Pri skupinskem delu se večina učencev 

po pomoč najprej obrne k sošolcu iz skupine, velik del pa jih pomoč še vedno išče pri učitelju. 

Večina učencev je spoznala, da pri medsebojni pomoči veliko pridobijo tudi sami ter da jim je 

v večje veselje delati, kadar tekmujejo. Nagrado imajo najraje, če se potrudijo vsi in jo dobi 

ves razred. Odgovori na vprašanja so pokazali, da se učenci zavedajo, na kakšen način radi 

delajo, in sicer v skupinah. 

Hipotezo lahko sprejmemo. 

Rezultati in interpretacija testiranj – MEDSEBOJNI ODNOSI 

Sodelovalno učenje, po mnenju znanstvenikov, spodbuja pozitivno soodvisnost in utrjuje 

medsebojne odnose (Gillies, 2007; Jolliffe, 2007; Peklaj, 2001; Slavin, 1995; Johnson in 

Johnson, 1987), zato smo preizkusili, če to drži tudi v prvem triletju. 

Testiranje je izpeljal vsak razredni učitelj za svoj razred. Septembra in junija so učenci na list 

papirja napisali tiste učence, s katerimi želijo sedeti in tiste učence, s katerimi ne želijo sedeti. 

V enem oddelku prvega razreda odgovorov niso oddali. V statistični obdelavi so upoštevani le 

odgovori učencev, ki so sezname oddali ob začetku in ob koncu šolskega leta. 

PRVI RAZRED 

Tabela 39: PRVI RAZRED – povprečne vrednosti števila učencev za oba para pri prvih 

razredih 

 

  AS N stand. odklon stand. napaka 

par 1 sociogram – prej: prijatelji DA 5,4545 22 1,73829 ,37060 

sociogram – potem: prijatelji DA 5,8182 22 ,79501 ,16950 

par 2 sociogram – prej: prijatelji NE 3,9524 21 1,65759 ,36172 

sociogram – potem: prijatelji NE 3,8571 21 2,24245 ,48934 

Število sošolcev v prvem razredu, s katerimi bi učenci želeli sedeti se je s 5,5 povečalo na 5,8. 

Število tistih, s katerimi pa ne želijo sedeti, se je zmanjšalo s 4,0 na 3,9. (Vrednosti so 

zaokrožene na eno decimalno vrednost.) 

Tabela 40: Parni t-test za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v prvem razredu 

Pri obeh parih vidimo, da je 

razlika statistično nepomembna 

(Sig = 0,422 in 0,853).  

sociogram 1. razred  AS stand. odklon t g (df) p (Sig.) 

par 1: 

 prej/DA 

potem/DA 

-0,36364 2,08271 -0,819 21 0,422 

par 2: 

prej/NE 

potem/NE 

0,09524 2,32174 0,188 20 0,853 
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DRUGI RAZRED 

Tabela 41: Povprečne vrednosti števila učencev za oba para pri drugih razredih 

 

  AS N stand. odklon  stand. napaka 

par 1 sociogram – prej: prijatelji DA 3,5714 35 1,68533 ,28487 

sociogram – potem: prijatelji DA 4,1429 35 1,33158 ,22508 

par 2 sociogram – prej: prijatelji NE 3,0000 35 1,18818 ,20084 

sociogram – potem: prijatelji NE 3,0000 35 1,53393 ,25928 

V drugem razredu se je število sošolcev, s katerimi bi učenci želeli sedeti povečalo s 3,6 na 

4,1. Število tistih, s katerimi pa ne želijo sedeti, je ostalo nespremenjeno. (Vrednosti so 

zaokrožene na eno decimalno vrednost.) 

 

Tabela 42: Parni t-test za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v drugem razredu 

Pri drugih razredih je razlika pri 

prvem paru statistično pomembna 

(Sig = 0,016), pri drugem paru pa 

razlike ni. 

 

TRETJI RAZRED 

Tabela 43: Povprečne vrednosti števila učencev za oba para pri tretjih razredih 

 

  AS N stand. odklon stand. napaka 

par 1 sociogram – prej: prijatelji DA 5,1250 40 2,51343 ,39741 

sociogram – potem: prijatelji DA 4,7250 40 1,98698 ,31417 

par 2 sociogram – prej: prijatelji NE 3,2500 40 1,87767 ,29689 

sociogram – potem: prijatelji NE 3,2750 40 2,07534 ,32814 

Tretji razredi kažejo drugačno sliko. Število otrok, s katerimi bi želeli sedeti se je zmanjšalo s 

5,1 na 4,7 otrok. Število tistih, s katerimi ne želijo sedeti, pa se je nekoliko povečalo, in sicer s 

3,2 na 3,3. (Vrednosti so zaokrožene na eno decimalno vrednost.) 

 

Tabela 44: Parni t-test za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v tretjem razredu 

Parni t-test je pokazal, da razlike tu 

niso statistično pomembne (Sig = 

0,304 in 0,953).  

 

sociogram 2. razred  AS stand. odklon t g (df) p (Sig.) 

par 1: 

 prej/DA 

potem/DA 

-0,57143 1,33473 -2,533 34 0,016 

par 2: 

prej/NE 

potem/NE 

0,0 1,78227 0,0 34 1,0 

Sociogram 3. razred  AS Stand. odklon t g (df) p (Sig.) 

Par 1: 

 prej/DA 

potem/DA 

0,4 2,42635 1,043 39 0,304 

Par 2: 

prej/NE 

potem/NE 

0,025 2,67455 -0,059 39 0,953 
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Raziskovalno vprašanje 7: Kako sodelovalno učenje vpliva na povezanost članov v skupini? 

Hipoteza: Sodelovalno učenje pozitivno vpliva na medsebojne odnose učencev. 

Hipoteze, da sodelovalno učenje pozitivno vpliva na medsebojne odnose, ne moremo potrditi, 

saj razlike niso statistično pomembne (razen pri drugem razredu). Še več, rezultati v tretjem 

razredu kažejo celo na negativne medsebojne odnose, v drugem razredu pa v enem primeru do 

razlik sploh ni prišlo. 

Znanstvenim trditvam navkljub, v pričujočem primeru sodelovalno učenje ni prineslo 

želenega izboljšanja v medsebojnih odnosih. Zakaj?  

Otroci v srednjem starostnem obdobju že navezujejo trdnejše medsebojne odnose in so 

sposobni doživljati čustva drugih (Marjanovič Umek, 2004). Njihova trdnejša prijateljstva pa 

so dnevno na preizkušnji, saj se otroci na prijetne in neprijetne situacije odzovejo zelo 

intenzivno, čustev pa še ne znajo dovolj dobro obvladovati (Jolliffe, 2007; Battistich in 

Watson, 2003). Dve sošolki, ki v vsakodnevnem druženju nista imeli istega kroga prijateljic, 

vendar sta bili v nekem trenutku 'najboljši prijateljici', ker je prva drugo povabila na rojstni 

dan. Če bi učenci morali napisati seznam sošolcev, s katerimi bi želeli sedeti, na dan 

omenjenega rojstnega dne, bi bil seznam otrok verjetno drugačen, kot če bi seznam otrok 

pisali teden dni po praznovanju. Seznami otrok so potemtakem lahko izraz trenutnega počutja 

in ne odraz trdnejšega medsebojnega odnosa. 

Drugi vzrok je samo vpeljevanje sodelovalnega učenja. Znanstveniki poudarjajo, da je 

pozitivne rezultate mogoče pričakovati le, če je sodelovalno učenje izpeljano v strukturiranih 

skupinah. To pomeni, da so zagotovljeni pogoji za razvoj pozitivne soodvisnosti, da je viden 

prispevek posameznika in da je prisotna analiza dela. Slednja je pri majhnih otrocih še 

posebej pomembna za učenje sodelovalnih veščin (Johnson in Johnson, 2009, 1987; Gillies, 

2007, 2003; Jolliffe, 2007; Battistich in Watson, 2003, Peklaj, 2001; Siciliano, 2001;  Slavin, 

1996, 1988, 1987). Rezultati vpeljevanja sodelovalnega učenja so pokazali, da skupine niso bile 

strukturirane in so ostajale na stopnji zorenja (Tuckman, 1965). Učitelji so premalo ali nič časa 

posvetili analizi uporabljenih sodelovalnih veščin. Tudi dolgoročne vztrajnosti učitelji pri 

učencih niso sistematično spodbujali (ni bilo dolgoročnega nagrajevanja), saj so bili otroci 

neučakani. Ob daljšem čakanju na nagrado jim je motivacija upadla. Sodelovanje za dosego 

skupne nagrade je pri učencih vzbudila medsebojno tekmovanje in obtoževanje, zato so se 

nekateri učitelji takšnemu načinu dela raje izognili. Mlajši otroci potrebujejo pomoč 
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odraslega, da jim na osnovi lastnih izkušenj pomaga pri razvijanju učnega transferja (Marentič 

Požarnik, 2000) in ugotavljanju uporabnosti socialnih veščin (Marjanovič Umek, 2004; 

Battistich in Watson, 2003). Trenutek medsebojnega obtoževanja tako niso izkoristili za 

diskusijo in refleksijo nazornega spoznavanja uporabnosti socialnih veščin na podlagi lastnih 

izkušenj. Učencem je ostala negativna izkušnja in medsebojna zamera. Če se je situacija 

ponovila večkrat, potem se je možnost, da bi sodelovalno učenje pozitivno vplivalo na 

medsebojne odnose, izgubila. Še več, med učence je vnesla nemir in zamero. To bi lahko 

pustilo posledice, ki so se odrazile v porastu števila učencev, s katerimi ne bi želeli sedeti.  

Vse zgoraj omenjeno bi lahko vplivalo na odločitve otrok o izbiri sošolca.  
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ZAKLJUČEK 

Vpeljevanje sodelovalnega učenja v prvo triletje osnovne šole pri maternem in tujem jeziku se 

je izkazalo za večji izziv, kot je bilo sprva pričakovano.  

Učenci so šolsko delo v skupinah sprejeli z navdušenjem, saj jim je omogočalo večjo 

aktivnost in nadzor nad lastnim delom. Večina učencev ob koncu šolskega leta raje dela v 

skupinah tako pri spoznavanju nove snovi kot pri utrjevanju in ponavljanju, pri obeh jezikih. 

Pri skupinskem delu se večina učencev po pomoč najprej obrne k sošolcu iz skupine, velik del 

pa pomoč še vedno išče pri učitelju. Večina učencev je spoznala, da pri medsebojni pomoči 

veliko pridobijo tudi sami. V večje veselje jim je delati, ko tekmujejo. Nagrado imajo najraje, 

če se potrudijo vsi in jo dobi ves razred. 

Lahko zaključimo, da ima sodelovalni pristop za učence prvega triletja pri angleščini in 

maternem jeziku večji motivacijski potencial kakor individualno ali frontalno delo. Če bi 

učitelji to izkoristili in sodelovalne strategije bolj pogosto in sistematično uporabljali pri 

šolskem delu, lahko pričakujemo, da bi se učenci bolj veselili šole, njihovo medsebojno 

komunikacijo pa bi usmerili v šolsko delo. 

Odgovori na anketna vprašanja so pokazali, da se učenci zavedajo, na kakšen način radi 

delajo, vendar avtonomije in odgovornosti nad lastnim delom še ne zmorejo prevzeti. Šolski 

pristop, kljub dodanemu sodelovalnemu učenju, še vedno temelji na izpolnjevanju navodil, ki 

jih podjo učitelji. Sodelovalne strukture so bile pri pouku bolj popestritev klasičnemu 

pristopu. Za prvi stik učiteljev s sodelovalnim učenjem je to razumljivo, saj sprememba 

pristopa zahteva daljše obdobje in je hkrati povezana s spremembo načina razmišljanja 

(Hopkins, 2007; Wambach in Wambach, 1999). To še posebej velja, če želja po spremembi ni 

učiteljeva. Rezultat sociograma, da sodelovalno učenje ni pozitivno vplivalo na medsebojne 

odnose, zato ni presenetljiv.  

Vsi učitelji, zajeti v raziskavi, so preizkusili sodelovalno učenje. V svoje razrede so vpeljevali 

sodelovalne karte, preverjanje in sodelovanje v paru, diskusijo v krogu, več glav več ve in 

izvirno sestavljanko. Sodelovalne karte in preverjanje v paru sta bili najbolj sprejeti strukturi 

med razrednimi učitelji, pri angleščini je bila najbolj sprejeta struktura več glav več ve. Kako 

globoko in dosledno so učitelji posegli po spremembah in spremenili svojo dosedanjo prakso, 

je bilo od učitelja do učitelja različno, kljub temu da so imeli vsi enako izobraževanje 
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(delavnice sodelovalnega učenja v času raziskave). V skladu z učiteljevo spoznavnostjo 

(Borg, 2006, 2009) imajo učitelji že izoblikovana stališča o načinu poučevanja. Spremembe 

so mogoče, vendar so dolgotrajne in povezane z lastno motivacijo in željo po spremembi. V 

času raziskave se je namreč pokazalo, da nekateri učitelji niso našli dovolj motivacije ali pa so  

bili tako močno vpeti v svoj način poučevanja, da bi v času raziskave naredili kakovostno 

spremembo. Pri uporabi nagrad za uspešno dosežen skupni cilj, je pri nekaterih učiteljih 

prevladalo prepričanje o njihovi neprimernosti v šolskem prostoru, zato so se jim izogibali in 

izpustili pomemben element sodelovalnega učenja – razvijanje vztrajnosti s pomočjo 

vedenjskega pristopa prek pozitivnega podkrepljevanja (Peklaj, 1998). Grajenju zaupanja 

znotraj skupin prek socialnih iger ni bilo, ker ni bilo dovolj časa. Po drugi strani pa so nekateri 

učitelji tvegali in preizkusili neznano, čeprav bo za kakovostnejši napredek in žetev uspeha 

seveda treba s sodelovalnim učenjem nadaljevati, predvsem pa razmišljati zunaj ustaljenih 

okvirjev. Usvojitev načina dela, kakovost izvajanja in nenazadnje praktična uporabnost 

sodelovalnih veščin tudi izven šolskega prostora zahtevajo svoj čas, tako pri učiteljih kot pri 

učencih. Pri obojih velja, da je treba stopiti iz cone udobja, da lahko svoje sposobnosti in 

znanja razširiš (Kagan in Kagan, 1998). 

Vsaka sprememba in usvojitev novega potrebuje čas. S teoretičnega vidika je to popolnoma 

jasno. V praksi pa se je pokazalo, da tako učenci kot učitelji niso vsi dovolj vztrajni. Nekateri 

učitelji so obupali nad delom, ko so se pri učencih pojavile težave (medsebojno obtoževanje 

za neuspeh, upad motivacije, če nagrada ni takojšnja) ali pa so se izogibali strukturam, ki so 

zahtevale več truda pri zavzemanju za učence, da bi usvojili določene sodelovalne veščine 

(oddajanje in sprejemanje sporočil pri sodelovanju v paru). Vsem učiteljem je jasno, da se 

morajo učenci naučiti sprejeti občasen neuspeh in da je potreben (Marjanovič Umek, 2004; 

Battistich in Watson, 2003). Je pri učiteljih drugače? Se učitelju ni dovoljeno zmotiti ali 

doživeti neuspeh? Tudi učitelj mora znati sprejeti in dopustiti, da učencem in njim občasno 

kaj tudi ne uspe, kajti soočenje z neuspehom je prav tako pomembno kakor uspeh sam 

(Bloom et al., 1991); da nam koristno informacijo o delu. Premagovanje čustvenih ovir (npr. 

pri neuspehu) za dosego želenega cilja (Claxton, 2002) je skupno tako učencem kot učiteljem. 

Oboji se morajo zavedati, da učenje ni vedno enostavno in da je vredno vztrajati, saj nihče ni 

v prvem poskusu mojster (Kagan in Kagan, 2009; Jolliffe, 2007; Gillies, 2003; Johnson in 

Johnson, 1987). 
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Največjo oviro pri vpeljevanju sodelovalnega učenja je predstavljalo pomanjkanje časa. 

Učitelji so močno obremenjeni z realizacijo učnega načrta. Šolska ura je bila za izvedbo 

načrtovane vsebine vedno prekratka. Učitelji so zaradi pritiska realizacije učnih ciljev 

sodelovalno učenje kompenzirali na takšen način, da so največkrat izpustili načrtovano 

analizo dela oziroma jo osredotočali le na učne cilje. Sodelovalni cilji so bili postavljeni v 

ozadje. Učenci niso imeli možnosti načrtno in prek refleksije videti in občutiti konkretne 

uporabnosti in vrednosti sodelovalnih veščin ter na tem področju napredovati (Marjanovič 

Umek, 2004; Battistich in Watson, 2003). Negotovosti, jeza, nerazčiščeni odnosi, konfliktne 

situacije ipd., ki so se pojavili ob sodelovanju in interakciji med vrstniki, v analizi niso bili 

prediskutirani in razčiščeni. Negativni občutki so ostajali, kar je lahko eden od vzrokov, da 

sodelovalno učenje ni pozitivno vplivalo na  medsebojne odnose med učenci. 

S pomanjkanjem časa in prenatrpanostjo učnega načrta se srečujejo praktiki tudi drugod. 

Jacobs in McCafferty  (2006) predlagata pristop 'več je manj'. To pomeni, da učitelj pri svojih 

pripravah izloči samo bistvene elemente iz vsebine in usmerja pozornost na razvijanje 

sodelovalnih veščin, predvsem organizacijskih, ki omogočajo delovanje skupin (Goodwin, 

1999). Še več, če otroke opremimo s sposobnostmi in znanjem poiskati informacije in te znati 

uporabljati v pisnem in ustnem diskurzu, potem jih podatkov ni potrebno posebej učiti, saj jih 

bodo znali poiskati sami (Wambach in Wambach, 1999).  

Izziv učiteljem je predstavljala tudi motivacija za delo. Sodelovalno učenje, v primerjavi s 

frontalnim delom in delom po učbeniku, zahteva več truda pri lastnemu delu, inovativnosti in 

fleksibilnosti. Učitelji so imeli že izdelan učni načrt, ki ga je bilo treba za izvajanje 

sodelovalnega dela občasno prilagajati. Fleksibilnost učitelja in prilagajanje glede na pristop 

je za uspešno delo nujno potrebno.  

Težavam navkljub so učitelji pokazali pozitiven odnos do sodelovalnega učenja. Še posebej, 

ker se je izkazalo, da je večina učencev bolj motivirana, kadar delajo v skupinah. 

Sodelovalne strukture, predstavljene in uporabljene v času raziskave, so v praksi uporabne in 

izvedljive v prvem triletju osnovne šole, pri vseh predmetih. Največ so bile uporabljene pri 

predmetih matematika in spoznavanje okolja. Pri integraciji angleščine so bile za uporabo 

sodelovalnega učenja mogoče tiste strukture, ki so se predhodno uporabljale že pri maternem 

jeziku in katerih koraki izvedbe so bili pri učencih že usvojeni. Preizkušene so bile 

sodelovalne karte, preverjanje v paru ter več glav več ve, pri matematiki in poznavanju okolja. 
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Rezultati so pokazali boljšo uporabo sodelovalnih veščin pri pouku v angleškem jeziku v 

primerjavi z maternim jezikom, pri obeh pa so bile ocene uporabe zelo visoke. Tu se postavlja 

vprašanje verodostojnosti ocen, saj je mogoče, da so učitelji namesto ocenjevanja uporabe 

veščin po merilih, ocenjevali po lastnem prepričanju in pričakovanju (Borg, 2009; Marentič 

Požarnik, 2000), v kolikšni meri učenci pri tej starosti zmorejo uporabljati posamezno 

veščino. 

Kakovost uporabljenih sodelovalnih veščin ni odvisna izključno od števila izpeljanih ur pri 

posameznem predmetu. Proceduralni transfer učenja (Marentič Požarnik, 2000) omogoča 

prenos usvojenih veščin na druga področja. Pri angleščini so morali učenci pokazati večjo 

koncentracijo za razumevanje konteksta in so bili pozorni na učiteljevo mimiko in gestiko 

(Wambach in Wambach, 1999). Omenjeno, skupaj z večjo čustveno zavzetostjo pri strukturi 

več glav več ve, nad katero so bili učenci navdušeni, je mogoč vzrok, zakaj so bile 

sodelovalne veščine pri angleščini bolje uporabljene kot pri maternem jeziku. 

Znanje in razumevanje angleškega jezika pri učencih ni visoko. Integracija angleščine je bila 

zastavljena po CLIL – pristopu (glej stran 50), vendar se v vseh oddelkih ni izvajalo na tak 

način. Pri timski pripravi na pouk se je pri nekaterih timih pokazalo, da se razredni učitelji ne 

strinjajo se ure izpeljati v angleškem jeziku. Menijo, da se cilji po učnem načrtu ne smejo 

pokrivati na takšen način, da uradno angleščina še ni vključena v učni načrt za prvo triletje 

ter, da učence s takšnim načinom posiljujemo s tujim jezikom, zato je bilo v nekaterih 

oddelkih angleščine manj kot 45 minut na teden. 

V prvih razredih je testiranje tujejezikovnih spretnosti pokazalo zelo dobro razumevanje, 

čeprav jih večina (90 %) ni obiskovala tečaja, le polovica je imela stik z angleščino prek 

medijev in slaba polovica (48 %) otrok ima starše, ki ne znajo nobenega tujega jezika. Treba 

je poudariti, da so učenci poslušali pravljico podkrepljeno z mimiko, gestiko in slikovno 

podlago, ter da so imeli vzpostavljen pozitiven odnos s pripovedovalcem. Slabše razumevanje 

je pokazalo testiranje pri drugošolcih in tretješolcih. Vzroke lahko iščemo v drugačni obliki 

testiranja (sedenje za klopmi), njihovo samozaupanje, odnos do jezika in zbranost pa niso 

najboljši.  

Drugi in tretji razredi se odzivajo v obeh jezikih. Osnova je slovenščina, posamezne izraze pa, 

če jih poznajo, samostojno izgovorijo v angleščini. Nekateri učenci za uporabo angleških 

izrazov potrebujejo dodatno vzpodbudo. Besedišče je osredotočeno na osnovne izraze, ki so 
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se načrtno obravnavali prek različnih vsebin (barve, števila, živali).  Slovnične strukture ni 

zaznati in je na stopnji uporabe posameznih besed. Malo učencev uporablja stavke ali besedne 

zveze. Večina učencev ima slovensko izgovorjavo angleških besed, kar se izraža v slovenski 

izgovorjavi 'r' (pri angleški besedi red) in 't' (pri angleški besedi three). 

Težav, ki so jih nekateri avtorji izpostavljali pri izvajanju sodelovalnega učenja pri pouku 

angleščine (npr. Becerra, 2011; Gomleksiz, 2007; Sachs, Candlin, Rose, 2003), tu ni bilo, saj 

angleščina ni bila samostojni predmet in ni imela svojih ciljev. Vsebine so bile vezane na 

materni jezik in predpisan učni načrt, korake izvedbe so učenci usvojili že pri maternem 

jeziku, besedišče, ki so ga učenci načrtno usvajali, pa je bilo slovensko.  

Najtrši oreh je bilo timsko sodelovanje, ki je, kot omenjata že Chamberlinova (2010) in 

Sturman (1992), pogosta in najtežja ovira pri sodelovanju učiteljev. Chamberlinova ugotavlja, 

da je sodelovanje med učitelji zapleteno pogajanje, ki zahteva profesionalnost, visoko raven 

sporazumevanja in uspešno politiko vodenja. Poudarja, da morajo biti različni pogledi izziv in 

ne težava. Pravzaprav je timsko poučevanje sodelovalno učenje za učitelje (glej Teoretični 

del, tabela 3). Ko učitelji uspešno timsko sodelujejo (se osredotočajo na medsebojne odnose, 

si zaupajo, vzajemno načrtujejo, se podpirajo, se poslušajo, sprejemajo drugačno mnenje 

ipd.), so postavljeni pogoji za uspešen prenos sodelovalnega učenja v razred. Različni pogledi 

in pričakovanja v času raziskave, so v timsko sodelovanje vnesla kar nekaj težav, ki jih tim 

(še) ni znal obrniti v svojo prednost (Timsko delo 1, 2012; Polak, 1997, Sturman, 1992): 

 konflikti in različna mnenja niso predstavljala izziva, temveč težavo; 

 vizije za nadgradnjo sodelovalnega učenja ni bilo; 

 slaba motiviranost učiteljev do učenja; 

 pripisovanje različne pomembnosti posameznim predmetom (angleščina je bila 

nekaterim samo manj pomemben dodatek, ki otežuje doseganje ciljev po učnem 

načrtu); 

 nezadostno znanje angleščine nekaterih učiteljev se je med poukom izrazilo z 

občutkom 'izgubljenosti'. Enake občutke so prenašali na učence, zato je prihajalo do 

različnih odnosov do otrok (nekateri učitelji niso verjeli, da lahko učenci razumejo tuji 

jezik, zato so posegali v razlago); 

 odnos do timskega dela – med nekaterimi člani tima je prihajalo do občutkov 

prisilnega sodelovanja; 

 šibka moč voditelja zaradi podrejenega položaja o pomembnosti sodelovalnega učenja 

in angleščine ter slabše motiviranosti nekaterih razrednih učiteljev do sodelovalnega 

učenja. 



 
121 

 

Težavam navkljub lahko trdimo, da je bil prvi korak narejen, čeprav o pravem sodelovalnem 

učenju še ne moremo govoriti. Vrata so odprta in nadgradnja pričujoče raziskave/vpeljevanja 

sodelovalnega učenja bo morala delo zastaviti na sledečih izhodiščih: 

 sodelovalno učenje naj najprej izvajajo samo učitelji, ki so lastno motivirani za 

spremembo načina poučevanja; 

 vodstvo šole mora sodelovalno učenje podpirati in imeti vizijo za nadaljevanje; 

 timsko sodelovanje mora biti enako načrtovano in analizirano kot sodelovalno učenje. 

Med njima se morajo iskati vzporednice: analiza uporabe sodelovalnih veščin, skupni 

cilji, uporaba nagrad (dolgoročnih in kratkoročnih), analiza medsebojnih odnosov ipd. 

se obravnava v razredih za razredne situacije in v timih pri timskih srečanjih; 

 učencev učitelj ne more učiti odnosov in veščin, ki jih sam ne poseduje; učitelji naj 

določene sodelovalne veščine trenirajo sami, preden jih uvajajo v razred; 

 pred izvajanjem sodelovalnega učenja se morajo pričakovanja vsakega posameznika 

preveriti in medsebojno uskladiti; 

 spoštovati medsebojno osebno in profesionalno enakovrednost, pri oblikovanju 

izvedbe ure pa je ta enakovrednost fleksibilna
55

 glede na zastavljene cilje. 

 predloge in ideje naj učitelji sprejmejo brez predhodnega 'ja, ampak …', saj uničuje 

medsebojno zaupanje in motivacijo (Mulej, 2012); 

 sprejeti, da ne moremo vedno narediti vse najboljše: včasih so naši rezultati tudi samo 

dobri ali celo nezadovoljivi. Morebiten neuspeh na poti je le ena izmed informacij, ki 

usmerja pot naprej;  

 šolska ura mora biti daljša. 45 minut je za izvedbo sodelovalnega učenja premalo, saj 

učenci potrebujejo čas; 

 treba bo sprejeti nekoliko drugačno razmišljanje o samem učenju (Hopkins, 2007; 

Wambach in Wambach, 1999; Goleman, 1997; Biggs in Moor, 1993; Dhority, 1992). 

Kaj pravzaprav je smisel in cilj učenja? Je transmisija dovolj? Če želimo slediti ciljem 

osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli, 2006), potem moramo otroke 

naučiti brati (globalno, selektivno, funkcionalno), samostojno iskati informacije, jih 

naučiti selekcionirati informacije po pomembnosti in jih medsebojno povezovati, jih 

naučiti, kako znanje predstaviti drugim v pisni in ustni obliki ipd. (Wambach, 1999).  

 

Nikakor ne moremo trditi, da je v slovenskem prostoru sodelovalno učenje v prvem triletju 

neizvedljivo. Vsekakor pa je trši oreh v praksi, kakor v teoriji, saj je praksa v šolskem sistemu 

zelo toga in nemotivacijska. Izzivov na poti do končnega cilja je veliko, začeti pa je treba pri 

premagovanju čustvenih ovir pri doseganju cilja, ki v prvi vrsti ohromijo učitelje. Spremembe 

so v šolski praksi prevečkrat sprejete z neodobravanjem, saj zahtevajo dodatno energijo in 

                                                 
55 Flexible equality (Struman, 1992). 
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privatnega časa, za kar pa učitelj ni nagrajen z zunanjo motivacijo, notranja motivacija pa je 

premajhna.  

Če postane angleščina v prvem triletju samostojni predmet, se bo lahko preučevalo tudi 

vpeljevanje sodelovalnega učenja v pouk angleščine. Integracija tujega jezika z nejezikovnimi 

vsebinami pa bo vseeno mogoča ob kakovostnem timskem sodelovanju. 

Lahko zaključimo, da je bilo na šoli vpeljevanje sodelovalnega učenja uspešno, če velja: 

 da je bilo leto raziskave pilotsko uvajanje, katerega cilj je najti področja, ki 

potrebujejo več pozornosti, da se zagotovijo pogoji za uspešno izvajanje 

sodelovalnega učenja in, 

 da se na osnovi ugotovitev sodelovalno učenje nadaljuje in nadgrajuje. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za ugotavljanje odnosa učencev do šolskega dela. 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK starost:__________ spol: ___________ 

Preberi trditev, ki govori o delu pri pouku in obkroži obrazek, ki predstavlja tvoje strinjanje s trditvijo. 

Najbolj vesel obrazek pomeni, da se popolnoma strinjaš, najbolj žalosten obrazek pa, da popolnoma 

nasprotuješ trditvi. Srednji obrazek pomeni, da se ne moreš odločiti za odgovor. 

Vprašalnik je anonimen. Nikoli ne bomo izvedeli, kdo odgovarja, zato odgovarjaj tako kot čutiš. Vsi 

odgovori so pravilni. 

 

1. Pouk je zanimiv, ko spoznavamo nekaj novega. 

 

    

 

2.  Rad/rada ponavljam in utrjujem snov. 

 

    

 

3. Moti me, če mi pri delu želi nekdo pomagati. 

 

    

 

4. Ko sošolcu ali sošolki pomagam, sem vesel/a. 
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Preberi vprašanje in obkroži samo tisti odgovor, ki najbolj predstavlja tvoje stališče. 

 

5. Najbolj zanimivo je, ko novo snov: 

a. spoznavam sam 

b. jo predstavi učitelj/ica 

c. jo spoznavamo v skupini s svojimi sošolci/sošolkami 

6. Ko pri pouku ponavljamo, je najbolj zanimivo ko: 

a. odgovarjam sam 

b. odgovore ponavljam s sošolcem ali sošolko 

c. iščemo odgovore v skupinah v obliki kviza 

7. Koga vprašaš, če delaš v skupini in nečesa ne znaš? 

a. sošolca ali sošolko iz skupine 

b. sošolca ali sošolko, ki dela v drugi skupini 

c. učiteljico 

d. nikogar 

8. Kaj narediš, ko delaš v skupini in sošolec ali sošolka nečesa ne zna, ti pa znaš in te 

prosi za pomoč? 

a. sošolki ali sošolcu poskušam pomagati 

b. rečem, naj vpraša učiteljico 

c. rečem, naj vpraša kakšnega drugega sošolca ali sošolko 

d. ne odgovorim 

9. Kaj narediš, kadar iščete odgovore v obliki kviza, sošolka ali sošolec pa napačno 

odgovori? 

a. sem jezen/jezna na sošolko ali sošolca 

b. poskrbim, da bomo pri naslednjem vprašanju vsi poznali odgovor 

c. odgovorim sam-a, čeprav nisem na vrsti da odgovarjam 

10. Ko pri kvizu dobimo nagrado za uspešno delo, najraje vidim da: 

a. tekmujemo vse skupine za nagrado razreda  

b. tekmujemo za nagrado posamezne skupine 

c. ne tekmujemo 

 

11. Angleščino imam rad ko: 

a. počnemo stvari, ki jih tudi sicer delamo pri drugih predmetih 

b. obravnavamo nekaj, kar je povezano samo z angleščino 

c. nimam je rad 

 

12. Angleščine se najbolj razveselim ko: 

a. delamo v skupinah 

b. delamo vsi skupaj 

c. nikoli se je ne razveselim 
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Priloga 2: Evalvacijski vprašalnik za učitelje. 

EVALVACIJSKI LIST za sodelovalno učenje (SU) 

 

DATUM: 

IME PRIIMEK: 

ZA ODDELEK:  

 
IZVEDBA SU: 

 Sodelovalne karte 
o Št. izvedenih ur: 

o Prvič izvedena ura (datum): 

o Ni izvedenih ur – vzrok, utemeljitev: 

o Uporabljena pri vsebinah (prosim, napišite vsebine, pri katerih ste uporabile to 

tehniko (npr. poštevanka, liki …): 

 Preverjanje v parih 
o Št. izvedenih ur: 

o Prvič izvedena ura (datum): 

o Ni izvedenih ur - vzrok, utemeljitev: 

o Uporabljena pri vsebinah (prosim, napišite vsebine, pri katerih ste uporabile to 

tehniko (npr. poštevanka, liki …): 

 Sodelovanje v parih 
o Št. izvedenih ur: 

o Prvič izvedena ura (datum): 

o Ni izvedenih ur - vzrok, utemeljitev: 

o Uporabljena pri vsebinah (prosim, napišite vsebine, pri katerih ste uporabile to 

tehniko (npr. poštevanka, liki …): 

 Skupna diskusija v krogu 
o Št. izvedenih ur: 

o Prvič izvedena ura (datum): 

o Ni izvedenih ur - vzrok, utemeljitev: 

o Uporabljena pri vsebinah (prosim, napišite vsebine, pri katerih ste uporabile to 

tehniko (npr. poštevanka, liki …): 

 Več glav več ve 
o Št. izvedenih ur: 

o Prvič izvedena ura (datum): 

o Ni izvedenih ur - vzrok, utemeljitev: 

o Uporabljena pri vsebinah (prosim, napišite vsebine, pri katerih ste uporabile to 

tehniko (npr. poštevanka, liki …): 

 Izvirna sestavljanka 
o Št. izvedenih ur: 

o Prvič izvedena ura (datum): 

o Ni izvedenih ur - razlog, utemeljitev: 

o Uporabljena pri vsebinah (prosim, napišite vsebine, pri katerih ste uporabile to 

tehniko (npr. poštevanka, liki …): 
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STANJE RAZREDA: 

 Sodelovalne karte 

o Osvojenost korakov izvedbe (dopišite približno št. otrok): 
 Niso osvojeni 

 Delno osvojeni 

 Osvojeni 

o Pomoč pri usvajanju in utrjevanju znanja (vaša opažanja): 
 Slaba 

 Dobra 

 Zelo dobra 

o Motivacija učencev za delo (dopišite približno št. otrok): 
 Niso radi delali : 

 Enako kot vse ostale dejavnosti: 

 Zelo so uživali ob delu (so se razveselili dejavnosti): 

o Glasnost pri izvajanju tehnike: 
 Primerna 

 Občasno treba opozarjati 

 Neprimerna 

o Učenci znajo pohvaliti pravilno rešitev, dajati vzpodbudo: 
 Nikoli, nihče 

 Da, vendar le nekateri 

 Večina (vsi) 

 Preverjanje v parih: 

o Osvojenost korakov izvedbe (dopišite približno št. otrok): 
 Niso osvojeni 

 Delno osvojeni 

 Osvojeni 

o Pomoč pri usvajanju in utrjevanju znanja (vaša opažanja): 
 Slaba 

 Dobra 

 Zelo dobra 

o Motivacija učencev za delo (dopišite približno št. otrok): 
 Niso radi delali : 

 Enako kot vse ostale dejavnosti: 

 Zelo so uživali ob delu (so se razveselili dejavnosti): 

o Glasnost pri izvajanju tehnike: 
 Primerna 

 Občasno potrebno opozarjati 

 Neprimerna 

o Znajo dajati konstruktivno pomoč (ne povedo rešitve): 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 
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o Učenci znajo pohvaliti pravilno rešitev, dajati vzpodbudo: 
 Nikoli, nihče 

 Da, vendar le nekateri 

 Večina (vsi) 

 Sodelovanje v parih 

o Osvojenost korakov izvedbe (dopišite približno št. otrok): 
 Niso osvojeni 

 Delno osvojeni 

 Osvojeni 

o Pomoč pri usvajanju in utrjevanju znanja (vaša opažanja): 
 Slaba 

 Dobra 

 Zelo dobra 

o Motivacija učencev za delo (dopišite približno št. otrok): 
 Niso radi delali : 

 Enako kot vse ostale dejavnosti: 

 Zelo so uživali ob delu (so se razveselili dejavnosti): 

o Glasnost pri izvajanju tehnike: 
 Primerna 

 Občasno potrebno opozarjati 

 Neprimerna 

o Znajo verbalizirati nalogo, problem: 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 

o Znajo poslušati navodila sošolca: 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 

o Učenci znajo pohvaliti pravilno rešitev, dajati vzpodbudo: 
 Nikoli, nihče 

 Da, vendar le nekateri 

 Večina (vsi) 

 Skupna diskusija v krogu 

o Osvojenost korakov izvedbe – znajo počakati, poslušajo sogovornika 

(dopišite približno št. otrok): 
 Niso osvojeni 

 Delno osvojeni 

 Osvojeni 

o Motivacija učencev za delo (dopišite približno št. otrok): 
 Niso radi delali : 

 Enako kot vse ostale dejavnosti: 

 Zelo so uživali ob delu (so se razveselili dejavnosti): 
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o Glasnost pri izvajanju tehnike: 
 Primerna 

 Občasno potrebno opozarjati 

 Neprimerna 

o Znajo verbalizirati: 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 

 Več glav več ve 

o Motivacija učencev za delo (dopišite približno št. otrok): 
 Niso radi delali : 

 Enako kot vse ostale dejavnosti: 

 Zelo so uživali ob delu (so se razveselili dejavnosti): 

o Glasnost pri izvajanju tehnike: 
 Primerna 

 Občasno potrebno opozarjati 

 Neprimerna 

o Poskrbijo, da vsi v skupini vedo odgovor : 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 

o Poslušajo odgovor druge skupine in komentirajo odgovor, če so 

poklicani : 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 

o Nagrada za rezultat: 
 So dobili, če je ves razred dosegel v naprej določen rezultat 

 Dobila je le zmagovalna skupina 

 Niso bili nagrajeni za rezultat 

 Sestavljanka 

o Motivacija učencev za delo (dopišite približno št. otrok): 
 Niso radi delali : 

 Enako kot vse ostale dejavnosti: 

 Zelo so uživali ob delu (so se razveselili dejavnosti): 

o Glasnost pri izvajanju tehnike: 
 Primerna 

 Občasno potrebno opozarjati 

 Neprimerna 

o Poskrbijo, da vsi v skupini predelajo in poznajo vsebino/snov : 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 
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o Znajo razložiti svojo snov/vsebino drugim članom v skupini : 
 Nikoli 

 Včasih 

 Skoraj vedno (vedno) 

o Nagrada za rezultat: 
 So dobili, če je ves razred dosegel v naprej določen rezultat 

 Dobila je le zmagovalna skupina 

 Niso bili nagrajeni za rezultat 

 

VAŠA OPAŽANJA: 

 
 Ali  se je sodelovanje med učenci kaj spremenilo od začetka šolskega leta. Kako? 

 Kako ste tehnike vključevali v pouk? (vsa ura, uvod, zaključek) 

 Del SU je tudi nagrada, ki je navadno povezana z UN (npr. motivacijska igra 

pred uro telovadbe, učenci izbirajo pravljico …)  Ali ste uporabljale takšne 

nagrade, kako pogosto?  Če ne, zakaj ne? 

 Kako so se dela lotili učenci, če so vedeli, da tekmujejo za nagrado razreda? 

 Katera tehnika, po vašem mnenju, ni primerna za vaš razred? Utemelji zakaj. 

 Nisem poskusila tehnike (utemelji zakaj): 

 Kako so vam pomagala opažanja pri učencih (ob izvajanju različnih tehnik)?  

 Ali ste pri kakšni uri ugotovile, da je tehnika SU boljša od pristopa, ki ste ga 

uporabljale do sedaj (in obratno)?  Prosim, naštejte kje ter utemeljite zakaj. 

 Ali ste korake izvedbe upoštevali takšne, kot so bili predstavljeni na delavnicah, 

ali ste jih priredile? Če slednje, prosim napišite za vsako tehniko posebej, kako 

ste jih prilagodile. (kaj ste izpuščale, dodale) 

 

KOMENTAR NA DELAVNICE SODELOVALNEGA UČENJA: Prosim, napišite 

svoje mnenje o načinu dela na delavnicah, kaj vam je bilo všeč, kaj ste pogrešale 

in kaj bi se dalo izboljšati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mija 
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Priloga 3: Sinteza prve in druge delavnice. 

OŠ (ime šole) Kraj, 12.11.2010 

Naslov šole 

 

DELAVNICE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 

tehnike sodelovalnega učenja (SU) za utrjevanje znanja pri pouku matematike 

(sinteza delavnic) 

 

PREDSTAVLJENE STRUKTURE SU : 

 diskusija v krogu (izvajamo pri uvodu v novo snov, pogovoru o preživetih počitnicah, 

pustovanju …), predstavljena 16.9.2010, 

 sodelovalne karte - SK (utrjevanje, ponavljanje), 

 sodelovanje v paru – SP (utrjevanje, ponavljanje – verbalno), 

 sreverjanje v paru - PP (utrjevanje, ponavljanje – pisno). 

IZVAJANJE STRUKTUR: 

 diskusija v krogu – po potrebi, glede na dejavnosti, dogodke, 

 SK, SP, PP : 

o dvakrat na teden, katero koli izbrano strukturo izmed treh (ne z vsako strukturo 

2 krat na teden!); 

o dogovor je bil za MAT. Vendar, če menite, da vam v tednu bolje koristi pri 

SPO, lahko uporabite tudi pri SPO; 

o po lastni želji lahko tudi večkrat, če menite, da je koristno za razred. 

Uporabljate lahko tudi pri drugih predmetih, vendar za dogovor 2-krat 

tedensko štejeta le predmeta MAT in SPO, ker bom testirala le pri teh dveh 

predmetih. Ko bo struktura usvojena, bo integracija ANG pri teh dveh 

predmetih štela za izvedeno strukturo SU, če jo bomo pri ANG seveda izvajali; 

o pare spreminjamo enkrat mesečno.  

PREVERJANJE NAPREDKA – opazovalni listi: 

Navajanje na opazovanje je postopno. 

 DISKUSIJA V KROGU: 

o opazovalni list (poglejte priloženo prilogo) je nekoliko spremenjen. Izločila 

sem parametre, ki ih uporabljam za višje razrede; 

o ker smo se dogovorile na delavnici, da boste to tehniko uporabljale za 

pogovore o dogodkih ali pri uvodnih pogovorih v novo snov, je zapisovanja 

manj: 

 vanj vpisujete datume, kdaj je bila tehnika uporabljena,  

 pri učencih, kdaj je posameznik pričel upoštevati navodila. (Npr. Janez 

Novak, posluša sošolca – 15. 5. 2011), 
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 za lažje opazovanje, ne opazujte vseh otrok hkrati! Na eni 'seansi' se 

odločite opazovati le nekaj otrok, na drugi druge otroke … Meni gre 

tako lažje, 

 potrebujete le en opazovalni list, za vse izvedene ure. Vanj vpisujete 

rezultate vseh okroglih miz. 

 SK, SP, PP: 

o verjetno vam bo lažje, če se odločite za uvajanje najprej ene strukture, nato 

druge … , 

o izpolnite en opazovalni list na teden (po drugem izvajanju), vendar v tem 

primeru uporabite v istem tednu isto tehniko. Tudi tu ni treba izpolniti vedno 

vseh rubrik – za lažji začetek, se osredotočite le na en parameter, ki ga boste 

opazovale tisto uro. Predlagam spodnji postopek: 

 najprej preverite korake izvajanja. Dokler struktura ne bo usvojena, ne 

bo efekta pri utrjevanju. Ko posamezen otrok usvoji korake, ga ni treba 

več vpisovati, saj je cilj dosegel, 

 ko je struktura pri posameznem otroku usvojena, začnete opazovati 

njegovo usvojeno znanje ter sodelovanje, 

 glasnosti ni potrebno opazovati zelo natančno. Je pa treba, saj strukture 

SU delujejo tako, da otroci med seboj komunicirajo, kar pomeni, da v 

razredu ne bo tišine. Lahko ob vsakem izvajanju SU določite enega 

otroka, ki bo zapisoval sošolce, ki so glasni (definirajte, kaj pomeni 

preveč glasno). Listek, ki ga bo otrok napisal, lahko le pripnete k 

opazovalnem listu. Bodite le pozorne, da je vedno drug otrok, ki igra 

'policaja'. Glasnost sodi k usvajanju strukture. Ko bodo otroci pozorni 

na jakost govorjenja, 'policija' ne bo več potrebna. V prvih razredih 

otrok ne bo mogel zapisovati, lahko pa dobi kocke, ki jih položi na 

mizo tistega para, ki je preveč glasen … , 

 SODELOVANJE je tisti parameter, za katerega bo treba več pozornosti 

z vaše strani, saj je ključni za podajanje povratne informacije pri 

evalviranju znanja in napredka. Tudi tu ne pričakujem, da boste ob 

vsakem izvajanju opazovale vse otroke. Izberite si morda le tri ob 

vsakem izvajanju SU in zanje zapišite komentarj, 

 jaz ne bom sledila napredku posameznega otroka, zato ne potrebujem 

sprotnih podatkov za posameznika. Želim le videti,  

 po kolikšnem času je bila tehnika usvojena,  

 ali je imela rezultat v boljši motivaciji za delo ter boljšemu 

odnosu med sošolci, 

 ali se pozna na boljšem znanju snovi, 

 individualni napredek posameznika, predvidevam, je potreben vam, saj 

morate za vsakega posameznika napisati opisno oceno. Opazovalni list 

vam je pri tem lahko v pomoč, 
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 če vam praksa pokaže, da lahko za več izvajanj določene strukture, 

rezultate zapisujete na isti opazovalni list, tako tudi storite. Bodite le 

pozorne, da zapišete vse datume, kdaj ste vpisovale opažanja. 

 po vsakem izvajanju strukture pa je treba učencem povedati, kaj je bilo 

dobro. 

PODAJANJE POVRATNE INFORMACIJE OTROKOM: 

 Pomembno je, da poveste kaj želite od otrok, npr: 

o vsi ste izvedli vse tri korake, kot je bilo podano v navodilu (pohvala), 

o Janez in Miha sta imela vse karte na kupčku 'znam', pohvaljena, 

o želim, da vsi rešite nalogo sami. Učitelji pomagajo le z nasveti. To sem 

pogrešala, 

o pogrešala sem tišino, 

o poskusimo ponovno in delajmo tokrat tiho … , 

o danes se bomo zopet igrali s SK. Tokrat želim, da ste pozorni na glasnost, 

želim, da delate bolj tiho, 

o Špela je zelo natančno opisala Mojci … Zato je Mojca lahko narisala … 

(pohvala). 

VLOGA UČITELJA MED POUKOM 

 Opazuje potek dela. 

 Opozarja na korake izvedbe. 

 Opozarja na natančnost podajanja informacij. 

 Opazuje kako natančno otrok posluša. 

 Spodbuja pri podajanju konstruktivne pomoči ( npr. No, Blaž, kako mora Marko 

razdeliti enice, da bo lažje seštel? …) 

SESTAVLJANJE PAROV 

 Heterogeno po znanju in spolu. 

 Za začetek poskušajte v pare dati učence, ki se sprejemajo. 

 V paru se mora razvijati pozitivna soodvisnost: oba se morata zavedati, da je uspešen 

rezultat odvisen od prispevka vsakega posameznika – SKUPNI CILJ: 

o SK: oba učenca morata imeti vse karte na kupu 'že znam', da sta uspešna.  

o PP: oba stolpca nalog morata biti pravilno rešena, da je rezultat uspešen.  

o SP: oba morata imeti risbo, račun … pravilno rešen, izračunan, da sta uspešna. 

o Diskusija v krogu: vsak prispeva svoj komentar. 

NAGRADE: 

 So potrebne, vendar so pogojene z učnim načrtom. 

 Pohvale najboljšim parom, ki so dosegli cilj. 

 Pohvale parom, ki so dosegli napredek. 

 Razredne nagrade, (če npr. dosežejo določen skupni rezultat – seštevek posameznih 

parov; medrazredna tekmovanja). 
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Priloga 4: Test za angleščino: PRVI RAZRED – POSLUŠANJE 
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Priloga 5: Test za angleščino (Cambridge University, ESOL Examinations - Starters): 

DRUGI RAZRED – POSLUŠANJE (A, B, C) 

A – prva stran  
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B –  prva naloga  
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C – druga naloga 
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Priloga 6: Test za angleščino (Cambridge University, ESOL Examinations - Movers): 

TRETJI RAZRED – POSLUŠANJE (A, B, C) 

A – prva stran 
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B – prva naloga 
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C – druga naloga 
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Priloga 7: Test za angleščino (Cambridge University, ESOL Examinations): DRUGI 

RAZRED – PRODUKCIJA (A, B) 

A – prvi list 
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B – drugi list 
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Priloga 8: Test za angleščino (Cambridge University, ESOL Examinations): TRETJI 

RAZRED – TVORJENJE GOVORA (A, B) 

A – prvi list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – drugi list 
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Priloga 9: Test za angleščino – TVORJENJE GOVORA – primer pretipkanega 

posnetka pogovora med učiteljem 1 in učencem iz 2. razreda. 

 

050 (A) vs. UČITELJ 1 (T) DATUM: maj,  2011 posnetek 51 

 NALOGE: 1., 2.,3. 

 

T:  Če si tako prijazen, mi najprej povej svoje ime. 

A:  My name is 50. 

T: OK 50, here in this big picture in the middle there is this blue river and in the river is 

a huge boat with people: mummy,  

A: Mummy 

T: Captain, and the children. All around here see are animals: elephants, fish, duck, 

crocodile, frog, snake, monkey. And here are some small pictures: a bicycle, a flower, a shell, 

a watermelon, a cake, a dog, a hat and a shoe. Now, can you show me … Where is the 

bicycle? 

A: Bicycle. (pokaže) 

T: This is the bicycle, yes. And which colour is the bicycle? 

A: Red. 

T: Red, yes, excellent. And where is the dog? 

A: Black. 

T: It's black, yes, but where is the dog? Can you show it to me. Point to the dog. 

A: (okleva) 

T: This, this, this … where is the dog? 

A: Ni ga nikjer. 

T: Oh, there is one. I can see it. Try to focus on these pictures. 

A: (pokaže na sliko) 

T: Yes, that's the dog. Yes. As you said, it's yellow. 

A: Not. 

T: Then which colour is it? 

A: Black. 

T: Black, true. And … can you find a monkey? 

A: (pokaže)  

T: What, this? 

A: I don't know. 

T: But you showed it. What is this? 

A: Monkey. 

T: It’s the monkey, true. And where is the crocodile? 

A: (pokaže na krokodila) Green. 

T: Yes, this is the crocodile and it's green. Excellent.  Now if you take a flower. Which 

one is the flower? 

A: (Pokaže) 

T: Yes, take it.  ... Take it. ... Yes. Can you put this flower onto the elephant. 

A: Not. 

T: Put it on the elephant.  
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A: (položi poleg slona) 

T: Not next to but on the elephant.  

A: (popravi) 

T: That’s right. Big one. Good. Can you take a bicycle and put the bicycle on the boat. 

A: (naredi)  

T: Perfect. And ... can you take a shoe and put the shoe under the crocodile.  

A: (položi) 

T: Not on, under the crocodile. 

A: (popravi) 

T: Excellent. Now, where are fish? 

A: (pokaže) 

T: Yes. Can you tell me ... How many fish can you see? How many are there? 

A: Three. 

T: Three. And how many elephants are there? 

A: Two. 

T: Two. And how many mummies can you see on the boat? 

A: One. 

T: One. And how many girls? 

A: One, two, three. Three. 

T: Yes, excellent. Mummy is also a girl. Excellent. And 50, what is your surname? 

A: (okleva) 

T: My surname is Učitelj 1  

A: My name is 50. 

T: Have you got any brothers or sisters? 

A: My name iz ‘Janez Novak’ 

T: ‘Janez’. And how old is ‘Janez’? 

A: ‘Novak’ 

T: How old is he? 8, 9, 10? ‘Janez’, how old is he? 

A: (prešteje prste) One , to, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. 

T: 10 years old. 

A: Ja, pa še eno leto. 

T: Eleven.  

A: Yes, eleven.  

T: And how old are you? 

A: Eight. 

T: Eight. Excellent. 
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Priloga 10: Test za angleščino – PRODUKCIJA  – primer pretipkanega posnetka 

pogovora med učiteljem 2 in učencem iz 3. razreda. 

110 (A) vs. TEACHER 2 (T) maj,  2011 posnetek 32 

 NALOGA: 1., 2., 3. 

 

T: Hello!  

A: Hello! 

T: Can you tell me your name, please? 

A: 110 

T: And your surname?  

A: ‘XX’ 

T: What class are you going in? 

A: 3.b. 

T: 3.b. OK.  110, I’ve got a picture here. 

A: Yes,  

T: There are some differences in this picture. 

A: I see. 

T: You can see. Excellent. So, I would like you to tell me the differences in those two 

pictures. 

A: Here’s Sun and here’s clouds (pokaže). 

T: There are clouds there. Very good. OK. 

A: Here’s a cat and here’s a bird (pokaže). 

T: Excellent. 

A: Three legs, four legs. 

T: (pritrdi) An alien has got three and four legs. Perfect. 

A: The kid got hamburger and here (nerazločno). 

T: French fries. Good. Excellent. Anithyng else? 

A: (išče razlike) 

T: I can help you. You start and I’ll help.  

A: (pokaže)  

T: Oh, you can’t remember the colour? It’s ... 

A: (pokaže jopico) 

T: Oh, the jacket.  

A: (nerazločno) 

T: It’s OK. 

A: Here’s red jacket and here’s yellow jacket. 

T: ... a yellow jacket. Excellent. Well done. Give me five. 

(They give each other five) 

T: Great job. Perfect. We can move to another picture. (vzame novo sliko) Look, in this 

line there is a lemon, a pineapple, an orange and a book. So, the book is the odd one. Now I 

want you to go through those lines (pokaže) and tell me which picture doesn’t belong in the 

line. 

A: The third one (pokaže na drugo vrstico). 

T: (pritrdi) Why? 

A: ‘Cause here (pokaže) they watch the movie. 

T: They watch the movie. And what do they do (pokaže)? 
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A: They dance. 

T: They dance. OK. Good. Well done. 

A: The fourth one (pokaže na tretjo vrstico) ‘cause it’s a jacket. 

T: Yeah, it’s a jumper. And ... 

A: Others are the animals. 

T: Excellent. And the last one?  

A: Here’s on the bed (pokaže) and others are ... (išče izraaz) 

T: un... 

A: ... under the bed.  

T: Exactly. Only the jacket is on the bed. Well done. Now, tell me something about 

yourself Luc. Have you got any brothers or sisters? 

A: I have one little brother. 

T: And what is his name? 

A: ‘Ivan’. 

T: ‘Ivan’? 

A: Yeah. 

T: How old is he? 

A: Three years. 

T: How about animals? Have you got any pets at home? 

A: I got one cat and one dog. 

T: Tell me their names. 

A: The cat name is Piki and the dog name is Medo. 

T:  Have you got any hobbies? 

A: No. 

T: I know that you play football. Don’t you? 

A: Oh, yeah. I totally forgot. 

T: Do you like to play football? 

A: Yes. 

T: OK. Would you like to tell me something else about yourself? 

A: (okleva) 

T: That’s all for today? 

A: Yes. 

T: Thank you so much 110. You did a great job. Excellent. 
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Priloga 11: Merila ocenjevanja za tvorjenje govora angleškega jezika. 

MERILO/STOPNJA 0 1 2 3 4 

ODZIV se ne 

odziva 

odzove se 

večinoma v 

slovenščini, Ppi 

odzivu veliko 

okleva, v 

angleščini 

ponovi za 

izpraševalcem 

(I) besedo, 

redkeje ponovi 

besedno zvezo, 

za ponovitev 

potrebuje 

pomoč 

(podporo) I 

odziv v obeh 

jezikih, 

osnova je 

slovenščina, 

posamezne 

izraze 

samostojno 

izgovori v 

angleščini, če 

jih pozna 

odziv v obeh 

jezikih, 

osnova je 

angleščina, 

česar ne 

pozna v 

angleščini, 

pove v 

slovenščini 

ali povpraša 

po izrazu ali 

samostojno 

ponovi za I 

odzove se v 

angleščini, 

brez 

slovenščine 

BESEDIŠČE se ne 

odziva 

ne pozna 

oziroma pozna 

malo angleških 

izrazov, besed 

ne ponovi za I 

ali pa jih 

ponovi, vendar 

potrebuje 

podporo 

(spodbudo) I, 

besede niso 

nujno smiselno 

uporabljene. 

razume  

osnovne 

angleške 

izraze (barve, 

števila, nekaj 

živali, da, 

ne), jih 

samostojno 

ali ob manjši 

vzpodbudi  

smiselno 

uporablja 

razume  

različne  

angleške 

izraze in jih 

samostojno 

ter smiselno 

uporabi, če 

izraza ne 

pozna, po 

njem 

povpraša ali 

ga pove I in 

ga nato 

uporabi 

razume  vse 

besedišče 

uporabljeno v 

pogovoru in 

ga smiselno 

uporablja 

SLOVNICA 

ustreznost uporabe 

se ne 

odziva 

slovnične 

strukture ni 

zaznati (na 

stopnji uporabe 

posameznih 

besed) 

besede 

večinoma 

združuje v 

smiselne 

krajše povedi. 

Slovnično ni 

nujno vedno 

ustrezno 

smiselno in 

slovnično 

ustrezno 

združuje 

besede v 

povedi, 

napake so 

redke 

popolnoma 

naraven 

govor 

IZGOVORJAVA se ne 

odziva 

uporablja 

slovensko 

besedišče 

ima naglas 

(slovenska 

izgovorjava, 

trdi 'r') 

imitacija 

naravnega 

govora 

popolnoma 

naraven 

govor 
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Priloga 12: Merila testiranja/opazovalni list: Opazujejo se socialne veščine (S), 

komunikacijske veščine (K) in čustvena inteligenca (Č): 

 

1.  (K) VERBALIZACIJA  − kako poda sporočilo: 
00. ne poda sporočila 
01. slabo razumljivo/nepopolno sporočilo 
02. dobro razumljivo/skoraj vedno popolno sporočilo 
03. popolnoma razumljivo/vedno popolno sporočilo 

2. (S,K) KONSTRUKTIVNA POMOČ - kako pomaga pri reševanju nalog: 
00. ne preverja/ni komunikacije 
01. skoraj vedno pove rešitev/včasih obrazloži/včasih preveri 
02. včasih pove rešitev/skoraj vedno obrazloži/večinoma preveri 
03. nikoli ne pove rešitve/vedno obrazloži/vedno preveri 

3. (S, K) POHVALA -  ali na kakršenkoli način vzpodbudi sodelovanje: 
00. nikoli 
01. redko 
02. včasih 
03. vedno 

4. (S, Č) POSLUŠAM SOGOVORNIKA - ali je pri pogovoru, delu pozoren na člana: 
00. ne posluša 
01. redko posluša 
02. včasih posluša 
03. vedno posluša 

5. (S, Č) POČAKA NA VRSTO – počaka, da dobi besedo: 
00. nikoli 
01. redko 
02. včasih 
03. vedno 

6. (S, Č, K) SPREJEMANJE MNENJA/ZAGOVARJA STALIŠČE – ali sprejme drugačno mnenje člana 
kadar je smiselno in ali zna zagovarjati mnenje: 

00. nikoli 
01. redko 
02. včasih 
03. vedno 

7.  (Č) VZTRAJNOST : 
a. čeprav mu ni takoj jasno za kaj gre, vztraja pri delu 
b. če mu ne gre, izgubi, skupini slabo kaže,… vztraja pri delu 

00. nikoli ne dokonča dela 
01. redko dokonča delo 
02. večinoma dokonča delo 
03. vedno dokonča delo 

8. (Č) KONTROLA ČUSTEV – ali zna brzdati čustva, kadar ne gre po njegovih/njenih načrtih: 
00. vedno vzkipi/se razburi/pokaže nemir 
01. skoraj vedno vzkipi/se razburi/pokaže nemir 
02. redko vzkipi/se razburi/pokaže nemir 
03. nikoli ne vzkipi/se razburi/pokaže nemir 

9. (S, K, Č) GLASNOST – kako je pozoren na nivo svojega govora 
00. vedno zelo glasen 
01. večinoma glasen 
02. občasno glasen 
03. vedno primerno glasen 
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Priloga 13: Merila ocenjevanja razredov. 

 

ocena 
usvojenost 

korakov 

motivacija 

učencev 

pomoč 

učitelju pri 

delu 

glasnost verbalizacija 
medsebojna 

pohvala 

0  Nihče nima 

usvojenih 

korakov. 

  Vsi  učenci v 

razredu so 

glasni. 

Nihče ne pove 

razumljivo. 

Nihče ne 

pohvali. 

1 Nekaj otrok 

ima usvojene 

k. 

Slaba . Slaba. Večina 

učencev je 

glasnih. 

Nekaj otrok 

pove 

razumljivo. 

Nekateri 

pohvalijo. 

2 Skoraj vsi 

imajo usvojene 

k. 

Enako kot vse 

ostale 

dejavnosti. 

Dobra. Nekaj učencev 

je glasnih. 

Večina otrok 

pove 

razumljivo. 

Večina 

pohvali. 

3 Vsi imajo 

usvojene k. 

Bolj kot ostale 

dejavnosti. 

Zelo dobra. Vsi učenci 

vedno 

primerno 

glasni. 

Vedno vsi 

povedo 

razumljivo. 

Vedno vsi 

pohvalijo. 

 

 

Priloga 14: Navodilo za testiranje – poslušanje prvi razred. 

VSEBINA URE 

1. Gibalna igrica na temo karakterjev živali (5 min). 

2. Pripovedovanje pravljice ob pomoči slik in mimike (10 min). 

3. Reševanje testa . 

PRIPOVEDOVANJE PRAVLICE 

 Kar govorimo, pokažemo na sliki, demonstriramo. 

 Slike postavimo v pravo zaporedje na vidno mesto (tablo, steno). 

 Ponovno pripovedovanje (ob že postavljenih slikah). 

TESTIRANJE 

 Učenci sedijo tako, da ne morejo prepisovati od soseda. 

 Frontalno rešijo prva tri vprašanja: 

o PRVO: obkljukajo ali pobarvajo kvadratek. 

o DRUGO: v oblačke napišejo zaporedno številko. 

o TRETJE: obkljukajo ali pobarvajo kvadratek. 

o ČETRTO: individualno povedo učitelju svoje mnenje. Učitelj odgovor zapiše. 
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Priloga 15: Navodilo za testiranje – poslušanje drugi razred. 

VSEBINA URE 

4. Napoved testiranja, obrazložitev. 

5. Navodilo za delo – v slovenščini. 

6. Na prvo stran testnega lista se podpišejo (ime in priimek) ter napišejo datum. 

7. Reševanje testa. 

NALOGA 3 – pripomočki: 

 TESTNI LIST Cambridge University, ESOL Examinations, Startes, part 3, 

 AUDIO POSNETEK Cambridge University, ESOL Examinations, Starters, part 3, 

 PISALA, 

 CD predvajalnik. 

 

NAVODILO ZA DELO 

1. Obrazloži način reševanja v slovenščini. 

2. Opiši prvi set slik (že rešen primer) v angleščini, pred poslušanjem. 

3. Poslušaj rešen primer. 

4. Preveri, če razumejo način reševanja. 

TESTIRANJE: 

 Opiši vsak set slik pred prvim poslušanjem v angleščini. Uporabi besedišče uporabljeno na posnetku. 

 Poslušajo dvakrat. 

 

NALOGA 4 - pripomočki: 

 TESTNI LIST Cambridge University, ESOL Examinations, Startes, part 4, 

 POSNETEK Cambridge University, ESOL Examinations, Startes, part 4, 

 BARVNI SVINČNIKI, 

 CD predvajalnik. 

 

NAVODILO ZA DELO 

1. Obrazloži tehniko reševanja v slovenščini. 

2. Poslušaj prvi (rešen) primer. 

3. Preveri, če so razumeli. 

 

TESTIRANJE 

 Poslušajo posnetek in pobarvajo, kar je rečeno na posnetku z ustrezno barvo. 

Poslušajo dvakrat. 
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Priloga 16: Navodilo za testiranje – poslušanje tretji razred. 

VSEBINA URE: 

1. Napoved testiranja, obrazloži. 

2. Navodilo za delo – v slovenščini. 

3. Na prvo stran testnega lista se podpišejo (ime in priimek) ter napišejo datum. 

4. Reševanje testa. 

 

NALOGA 3 - pripomočki: 

 TESTNI LIST Cambridge University, ESOL Examinations, Movers, part 3, 

 POSNETEK Cambridge University, ESOL Examinations, Movers. Part 3, 

 PISALO, 

 CD predvajalnik. 

 

NAVODILO ZA DELO 

1. Opiši kaj je tema poslušanja v slovenščini (posnetek govori o deklici Sally in kaj je počela prejšnji teden; 

kateri so dnevi v tednu – ponovite v slovenščini). 

2. Opiši v angleščini vsebino slik. Uporabi besedišče, ki je uporabljeno na posnetku. 

3. Preberite skupaj dneve v tednu v angleščini. 

4. Obrazloži način dela v slovenščini. 

5. Poslušajte prvi primer. 

6. Preveri, če razumejo način dela. 

 

TESTIRANJE 

 Poslušajo posnetek in sproti rešujejo. 

 Poslušajo dvakrat. 

 

NALOGA 4 - pripomočki: 

 TESTNI LIST Cambridge University, ESOL Examinations, Movers, part 4, 

 POSNETEK Cambridge University, ESOL Examinations, Movers, part 4, 

 PISALO, 

 CD predvajalnik. 

 

NAVODILO ZA DELO 

1. Obrazloži način dela v slovenščini. 

2. Opiši prvi set slik (že rešen primer) v angleščini pred poslušanjem. 

3. Poslušaj rešen primer. 

4. Preveri, če razumejo način dela. 

 

TESTIRANJE 

 Opiši vsak set slik pred prvim poslušanjem v TJA. 

 Poslušajo dvakrat. 
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Priloga 17: Navodilo za testiranje – tvorjenje govora drugi razred. 

VSEBINA URE 

 Individualno testiranje. 

 Poskrbite za prostor, kjer ne boste ovirani pri delu. 

 Pogovor snemajte. 

 

PRODUKCIJA – pripomočki: 

  DVE TESTNI PREDLOGI Cambridge University, ESOL Examinations, Starters (ena za učitelja, 

druga za učenca), 

 KARTOTEKA Cambridge University, ESOL Examinations, Starters, 

 DIKTAFON. 

 

NAVODILO ZA DELO 

1. Vsa navodila so v angleščini (pomoč mimika, slike, demonstracija) če vse odpove, se uporabi 

slovenščina. 

2. Pred začetkom pogovora naj otrok pove svoje ime, priimek in razred. 

3. Snemamo od trenutka, ko učenec pove svoje ime, priimek in razred. 

 

TESTIRANJE 

 Učencu se predstavi testno polo in kartoteko ter se v angleščini opiše kaj je na njih. 

1. Učenca povprašamo po posameznih predmetih iz kartoteke in slike) (npr: Where is the monkey? 

Where is the bike?) Odgovor komentiraj z YES, well done ali NO, this is not a monkey (5 vprašanj). 

2. Učenca prosimo, naj postavi določeno kartoteko na določeno mesto na sliki (npr: Can you put the 

cake on the boat?) Vsak odgovor komentiraj z Yes ali NO (5 vprašanj). 

3. Vprašamo učenca, o določenih predmetih iz testne pole (npr: What's this?/ a fish. What colour is 

the fish?/grey. How many elephants?/2).  OBJECT, NUMBER, COLOUR (SKUPAJ 6 vprašanj). 

4. Vprašamo učenca o predmetih iz kartoteke (npr. What's this?/a bike  Have you got a bike?/yes, 

no). (3 vprašanja). 

5. Učencu postavimo nekaj vprašanj o sebi (npr. What's your name, age, about siblings ipd.). 
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Priloga 18: Navodilo za testiranje – tvorjenje govora tretji razred. 

VSEBINA URE 

1. Individualno testiranje. 

2. Poskrbite za prostor, kjer ne boste ovirani pri delu. 

3. Pogovor snemajte. 

 

PRODUKCIJA – pripomočki: 

 ŠTIRI TESTNE PREDLOGE Cambridge University, ESOL Examinations, Movers, (dve za učitelja - 

A4, dve za učenca - A5), 

 DIKTAFON. 

 

NAVODILO ZA DELO 

 Vsa navodila so v angleščini (pomoč mimika, slike, demonstracija) če vse odpove, se uporabi 

slovenščina. 

 Pred začetkom spraševanja (pogovora) naj otrok pove svoje ime, priimek in razred. 

 Snemamo od trenutka, ko učenec pove svoje ime, priimek in razred. 

 

TESTIRANJE 

1. Učencu se predstavi prvo testno polo (iskanje razlik) ter se v angleščini opiše kaj je na njih. 

Predstavi eno razliko na sliki (npr. Here the boy is eating a sandwich and here he's eating fries.). 

2. Učenca se prosi, naj poišče še kakšno razliko na sliki (npr. This is a bird but this is a cat) (5 razlik). 

3. Učencu se predstavi drugo testno polo in obrazloži, na prvem primeru, kako se rešuje naloga (npr.  

this is all fruit but this one is a book.). 

4. Učenec naj opiše preostale tri sete slik. 

Učencu postavimo nekaj vprašanj o sebi (npr. What's your name, age, about siblings).  
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