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POVZETEK
Namen diplomskega dela je na podlagi domače in tuje literature predstaviti različne
opredelitve sodelovalnega učenja in njegovo praktično uporabo predstaviti pri pouku
gospodinjstva v šestem razredu osnovne šole. V raziskavi je skupno sodelovalo 50 učencev
šestega razreda. Kontrolno skupino, v kateri je prevladovala frontalna oblika dela in metoda
razlage, je sestavljalo 24 učencev, eksperimentalno skupino, v katero sem vpeljala
sodelovalno učenje, pa je sestavljalo 26 učencev. Zanimalo me je, katera izmed skupin si bo
snov kratkoročno bolje zapomnila, hkrati pa me je zanimalo tudi, katera izmed skupin si bo
snov zapomnila za dalj časa. Hotela sem izvedeti, kakšen je odnos učencev eksperimentalne
skupine do drugačnih učencev, ali jim delo v skupini pomaga premagati strah pred
ocenjevanjem, in če jim delo v skupini pomaga premostiti vrzeli v znanju. S pomočjo delovnih
listov, ki so jih rešili tako učenci kontrolne kot tudi eksperimentalne skupine, sem prišla do
rezultatov, ki kažejo na to, da so si snov kratkoročno bolje zapomnili učenci kontrolne
skupine, hkrati pa so učenci kontrolne skupine dosegli boljše rezultate tudi 14 dni po
obravnavi snovi. Z anketnim vprašalnikom, ki so ga rešili učenci eksperimentalne skupine, pa
sem ugotovila, da učenci pri uporabi sodelovalnega učenja bolje sprejemajo učence s
posebnimi potrebami in učence, ki pripadajo drugi etnični ali rasni skupini. Izkazalo se je tudi,
da jim je delo v skupini pomagalo premagati strah pred ocenjevanjem, žal pa jim ni
pomagalo premostiti vrzeli v znanju. Ugotovila sem še, da učenci ne poznajo sodelovalnega
učenja in nimajo razvitih sodelovalnih veščin, kar kaže na to, da učitelji sodelovalnega učenja
pri pouku ne izvajajo prav pogosto.

KLJUČNE BESEDE: sodelovalno učenje, skupinsko delo, vloga učitelja, sodelovalne veščine.
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ABSTRACT
The purpose of the thesis is to present the various definitions of cooperative learning as it is
explained in Slovene and foreign literature, and to present it practically in a housekeeping
class of the sixth grade of elementary school. A total of 50 sixth-grade students cooperated
in the study. The control group, in which frontal methods of teaching and explanation
prevailed, consisted of 24 students, the experimental group, in which I introduced
cooperative learning, included 26 students. I wanted to know which of the two groups would
remember the subject better in short term, also I was interested in learning which one of the
two groups would remember it for a longer period of time. I wanted to know what was the
attitude of the students of the experimental group towards the students who are different,
whether working in groups helps them overcome the fear of evaluation, and if group work
helps them bridge the knowledge gap. With the help of worksheets that were completed by
both groups of students, the experimental and the control group, I got the results, which
suggest that the students of the control group remembered the subject better in short term,
and they were also the ones to achieve better results 14 days after the discussion of the
subject. With the questionnaire, which I gave the experimental group to answer, I found out
that at cooperative learning students can better accept the disabled and students coming
from different ethnic or racial groups. It turns out also that working in groups helps the
students to overcome fear of evaluation, but unfortunately it does not help them bridge the
knowledge gap. Moreover, I have learned that students do not know cooperative learning
and have not developed collaborative skills, which suggests that teachers rarely use
cooperative teaching in classroom.
KEYWORDS: cooperative learning, group work, role of the teacher, collaborative skills.
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1 UVOD
Sodelovalno učenje je pedagoška oblika dela, pri kateri gre za učenje v majhnih in
heterogenih skupinah, delo pa je organizirano tako, da učenci dosežejo skupni cilj in razvijejo
veščine medsebojnega sodelovanja. Delo v sodelovalnih skupinah poteka tako, da učenci
posamezne skupine predelajo neko temo, pri tem pa se morajo zavedati, da je uspeh celotne
skupine odvisen od dela in uspeha vsakega posameznega člana skupine.
K izboru teme diplomske naloge me je spodbudil seminar Sodelovalno učenje in
gospodinjstvo, ki sem ga poslušala v okviru predmeta Metodologija gospodinjskega
izobraževanja. Pri pregledu domače in tuje literature sem zasledila, da sodelovalno učenje še
ni bilo uporabljeno oz. raziskano na področju gospodinjstva, zato sem se kot bodoča
učiteljica gospodinjstva odločila, da to temo bolj podrobno raziščem in jo predstavim v
svojem diplomskem delu.

1

Erjavšek, M. Sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013.

2 TEORETIČNI DEL
2.1 Sodelovalno učenje
2.1.1 Zgodovina sodelovalnega učenja
Ideja o sodelovalnem učenju ni nova, najdemo jo že v zapisih pred Avguštinom, celo v
Talmudu. Po mnenju Kvintilijana iz prvega stoletja naj bi imeli učenci s poučevanjem drug
drugega korist na učnem področju. Ideja, da imajo učenci korist na učnem področju, če
poučujejo druge učence ali pa, če so oni poučevani s strani drugega učenca, se je v novejšem
času najprej uveljavila konec 18. stoletja v Angliji, od tam pa se je ideja razširila v Ameriko
(Peklaj, 2004). Johnson in Johnson (1996, v Deutsch, 2008) navajata, da so konec 18. stoletja
v Angliji začeli uporabljati sodelovalne veščine na pobudo Josepha Lancasterja in Andrewa
Bella. Ta ideja se je z odprtjem Lancastrove šole v New Yorku prenesla v Ameriko. V začetku
19. stoletja je bil v ZDA v šolah močan vpliv sodelovalnega učenja, katerega zagovornik je bil
Colonel Francis Parker, ki je konec tridesetih let 19. stoletja v sodelovalno učenje v javnih
šolah vnesel idealizem, praktičnost in demokracijo. Tako je celotno 19. stoletje v ameriških
šolah prevladoval duh sodelovalnega učenja (Johnson in Johnson, 1996, v Deutsch, 2008), na
podlagi katerega je John Dewey začel zagovarjati uporabo sodelovalnih učnih skupin kot dela
projektne učne metode (Johnson in Johnson, 1992, v Peklaj, 2004). Njegove ideje so bile za
takratni čas zelo revolucionarne in so hkrati tudi vplivale na razvoj sodelovalnega učenja v
poznejšem času. John Dewey je zagovarjal idejo, da se učenci, ki so v interakciji z drugimi,
učijo socialnih veščin in razumejo princip delovanja sodelovanja (Gillies in Ashman, 2003).
Poleg že omenjenih avtorjev so temeljne okvirje sodelovalnega učenja postavili tudi Cohen,
Johnson in Johnson, Kagan, Slavin, Sharan in Sharan (Veenman idr., 2002).
V sedemdesetih letih 20. stoletja se je sodelovalno učenje začelo intenzivno uporabljati v
praksi in tako doživelo ponovni razmah na različnih koncih sveta, npr. v ZDA in v Izraelu. V
osemdesetih in devetdesetih letih pa se je uporaba sodelovalnega učenja pojavila tudi v
Evropi (Peklaj, 2004).
Sodobna uporaba sodelovalnega učenja se je razmahnila leta 1966 z usposabljanjem
učiteljev za čim bolj učinkovito delo v majhnih skupinah, na Univerzi v Minnesoti (Johnson in
Johnson, 2009). Danes je uporaba sodelovalnega učenja razširjena po šolah in univerzah
2
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celega sveta. Sodelovalno metodo uporabljajo tako v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter na
univerzah (Johnson in Johnson, 2009).

2.1.2 Pojem sodelovalnega učenja in njegove značilnosti
Sodelovalno učenje je pedagoška oblika dela, ki je v zadnjih 30 letih pritegnila mnogo
pozornosti, saj so raziskave, ki so bile narejene na tem področju, pokazale, da učenci z
uporabo te oblike dela pridobijo tako na učnem kot tudi na socialnem področju (Johnson in
Johnson, 2002; Lou idr., 1996; Slavin, 1996, v Gillies in Boyle, 2010). Gre za učenje v majhnih,
heterogenih skupinah, kjer je delo organizirano tako, da učenci dosežejo skupni cilj in
razvijejo veščino medsebojnega sodelovanja (Rich, 1993; Sharan in Hertz-Lazarowitz, 1979, v
Goodwin, 1999). Učenje poteka tako, da učenci v skupini predelajo neko temo, pri tem pa je
uspeh celotne skupine odvisen od uspeha vsakega posameznega člana (Putnam, 1993, v
Goodwin, 1999). Osrednje mesto ima interakcija v skupini (Marentič Požarnik, 2000). Od
članov skupine se pričakuje, da si med seboj pomagajo, da razpravljajo o temi, da ocenijo
svoje trenutno znanje, ter da zapolnijo morebitne vrzeli v svojem znanju (Slavin, 1995, v
Veenman idr., 2002). Glavna značilnost sodelovalnega učenja je sodelovanje in ne
tekmovanje znotraj skupine. Pri tem morajo učenci razviti potrebne socialne spretnosti, ki
omogočajo sodelovanje, sklepanje, razlaganje, dogovarjanje in poslušanje (Pačnik, 2001).
Sodelovalno učenje tako omogoča spodbujanje spoznavnega, socialnega in čustveno
motivacijskega razvoja učencev, česar druge oblike dela ne omogočajo v tako veliki meri.
Sodelovalno učenje od učitelja zahteva veliko več načrtovanja, priprave in načrtnega
poučevanja socialnih veščin kot druge oblike dela v razredu (Peklaj, 2004).

2.1.3 Uvajanje sodelovalnega učenja v pouk
Obstajajo številni razlogi za vpeljevanje sodelovalnega učenja v pouk (Vodopivec idr., 2003a),
saj v slovenskih šolah na področju izobraževanja prihaja do številnih sprememb, ki
narekujejo sodobne načine poučevanja, med katere spada tudi sodelovalno učenje (Kolar,
2000). V kurikularni prenovi je poudarjena aktivna vloga učenca, ki jo dosežemo s
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sodelovalnim učenjem, hkrati pa tako učenci hitreje dosežejo spoznavne, čustvene in
socialne cilje (Vodopivec idr., 2003b).

Pridobivanje znanja

Peklaj (2001) ugotavlja, da sodelovalno učenje:


omogoča učencem aktivno učenje in jih spodbuja k utemeljevanju svojih zamisli,
navajanju razlogov za pravilnost rešitev in k podkrepitvi rešitev s primeri;



pripomore k boljšemu razumevanju snovi, saj učenci snov vsebinsko razvrstijo v
smiselne sklope in uporabijo več primerjav in konkretnih primerov;



omogoča ponavljanje snovi, saj učenci pri delu v sodelovalnih skupinah svoje
ugotovitve večkrat ponovijo zaradi različnih pogledov in mnenj posameznikov;



vodi k ustvarjalnosti, saj učenci običajno delujejo v heterogenih skupinah, kjer ima
vsak posameznik svojo zamisel in pristop k reševanju nekega problema, to pa
povzroči, da začnemo razmišljati na drugačen način, da kritično ovrednotimo lastne
poglede in jih primerjamo z drugimi ter se tako odločimo za najboljšo možno rešitev.

Socialni razvoj

Številne raziskave so pokazale, da se pri učencih, ki so pri pouku uporabljali sodelovalno
učenje, izboljšajo medsebojni odnosi, samozavest in učni uspeh (Slavin, Maden in Leavy,
1984, v Goodwin, 1999), dvig samozavesti pa posledično učence motivira, da bolj zavzeto
sodelujejo pri učnem procesu (Johnson in Johnson, 1989, v Panitz, 1999). Učenci, pri katerih
je bilo za obravnavo učne snovi uporabljeno sodelovalno učenje, tudi (Peklaj 2004):


podajajo veliko več zamisli, pohval in spodbud;



zmanjšajo vedenje, ki moti pouk (klepetanje, sprehajanje po razredu, …);



bolje sprejemajo drugačnost, torej bolje sprejemajo učence s posebnimi potrebami in
učence, ki pripadajo drugi etnični ali rasni skupini.

4
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Čustveno-motivacijski procesi

Forsyth in McMillan (1991, v Panitz, 1999) opažata, da sodelovalno učenje povečuje
motiviranost učencev pri učnem procesu, hkrati pa Turnure in Zigler (1958, v Panitz, 1999)
poudarjata, da je sodelovalno učenje učinkovito pri učencih, ki so učno manj uspešni, saj pri
delu v skupini dobijo občutek, da so del celote. Panitz (1999) pa navaja, da sodelovalno
učenje pripomore k zmanjševanju strahu in tesnobnosti pri ocenjevanju znanja.

2.1.4 Načela za uspešno sodelovalno učenje in z njimi povezane raziskave
Za učinkovito sodelovalno učenje ni dovolj, da učenci sedijo za isto mizo in dobijo nalogo, ki
jo morajo uspešno rešiti, saj na ta način lahko le sprožimo tekmovanje in individualno učenje
(Veenman idr., 2002). Johnson in Johnson (1994, v Veenman idr., 2002) menita, da morajo
učitelji razumeti tudi naravo sodelovanja in ključna načela sodelovalnega učenja, saj bo le
tako doseženo kakovostno sodelovanje. Osnovna načela za dobro izvedeno sodelovalno
učenje so po Peklaj (2001) pozitivna soodvisnost, odgovornost posameznega člana skupine,
sodelovalne veščine, delo v skupinah in ustrezna struktura nalog.

Pozitivna soodvisnost

Gre za spoznanje učencev, da sodelovalno učenje ni mogoče brez povezanosti v skupini drug
z drugim, ter da ne morejo uspeti in doseči svojega cilja, če tudi drugi učenci v skupini ne
uspejo in ne dosežejo svojih ciljev (Veenman idr., 2002). Razumeti morajo, da uspeh celotne
skupine koristi tudi vsakemu posameznemu učencu (Peklaj, 2001). Pozitivna soodvisnost
spodbuja razmere, v katerih učenci sodelujejo v manjših skupinah z namenom, da bi izboljšali
znanje vseh članov. Hkrati si zagotavljajo medsebojno pomoč in dosegajo skupni uspeh
(Veenman idr., 2002). Pozitivna soodvisnost se v skupini ne vzpostavi sama, ampak je za
njeno vzpostavitev odgovoren učitelj (Peklaj, 2001). Ko učitelj vzpostavi pozitivno
soodvisnost, mora paziti, da učenci med seboj res sodelujejo in pomagajo drug drugemu.
Pomembno je, da učenci drug drugemu omogočajo pozitivne izkušnje. Učitelj to lahko
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doseže s tem, da premišljeno razdeli učne naloge in gradivo (Vodopivec idr., 2003b). Učenci
naj bi razpravljali o tem, kaj se učijo in kako naj rešijo nek problem, hkrati pa si morajo
zagotoviti medsebojno pomoč in podporo (Veenman idr., 2002).
Nanašajoč se na pozitivno soodvisnost so bile opravljene številne raziskave. Te so pokazale,
da (Johnson in Johnson, 2009):


pozitivna soodvisnost spodbuja učence k doseganju boljših rezultatov in k večji
produktivnosti;



hkrati učence ne le motivira, ampak omogoča razvoj novih odkritij.

Odgovornost posameznega člana skupine

Pri delu v skupini si učenci, če ni vodenja s strani učitelja, sami razdelijo naloge. Pri
sodelovalnem učenju pa vsak posameznik ve, da je v skupini odgovoren za točno določeno
delo (Vodopivec idr., 2003b). Posameznikova odgovornost je tako jasno vidna in tudi merljiva
(Peklaj, 2001). Pomembno je tudi, da se člani skupine zavedajo, da svoje odgovornosti ne
morejo preložiti na drugega člana skupine (Veenman idr., 2002), in da vsak posameznik dobi
informacijo o lastnem napredku, hkrati pa izve tudi, kakšen je napredek posameznih članov
skupine ter napredek celotne skupine (Vodopivec idr., 2003b). Hooper, Ward, Hannafin in
Clark (1989, v Johnson in Johnson, 2009) trdijo, da je sodelovalna oblika bolj uspešna, če je
vzpostavljena posameznikova odgovornost.

Sodelovalne veščine

Od učencev, ki se niso nikoli učili sodelovalnih veščin, ne moremo pričakovati, da bodo v
skupini učinkoviti (Goodwin, 1999), saj je v današnjem času bolj cenjeno tekmovanje kot pa
sodelovanje (Panitz, 1999). Johnson, Johnson in Holubec (1984, v Panitz, 1999) menijo, da se
morajo učenci sodelovalnih veščin naučiti, če želimo, da bodo uspešno sodelovali v skupini.
Peklaj (2004, str. 17) navaja, da se morajo učenci »naučiti sprejemati in dajati pomoč, dobro
poslušati in odgovarjati na vprašanja, reševati konflikte, skupno načrtovati delo in sprejemati
različne vloge v skupini,« hkrati pa poudarja, da je za to potrebno »neposredno poučevanje,
6
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učenje veščin na ustreznih modelih in diskusija o poteku dela v skupini, torej kaj je bilo dobro
in kaj bi bilo potrebno spremeniti.«
Učenci, ki redno prisostvujejo v sodelovalnih skupinah, utrdijo vodstvene sposobnosti,
razvijejo zaupanje v druge, izboljšajo svoje odločitve in bolj spretno rešujejo konflikte (Huss,
2006). Sodelovalne veščine ne omogočajo le doseganja boljših rezultatov, ampak tudi
prispevajo k oblikovanju pozitivnih medsebojnih odnosov (Johnson in Johnson, 2009).
Putnam, Rynders, Johnson in Johnson (1989, v Johnson in Johnson, 2009) so v svoji raziskavi
dokazali, da je odnos med posamezniki, ki so se učili sodelovalnih veščin, postal bolj
pozitiven. Učenci se morajo pri pouku naučiti sodelovalnih spretnosti, zato mora učitelj pri
pouku čim večkrat ustvariti pogoje v katerih lahko učenci (Vodopivec idr., 2003b):


komunicirajo (poslušajo, argumentirajo, upoštevajo mnenja drugih, …);



aktivno iščejo stike (sprašujejo, pomagajo, prosijo za pomoč, …);



dojemajo učinke svojega vedenja na druge in so sposobni samokritike;



spoštujejo različnost in so v pogovoru strpni do drugače mislečih ter niso vsiljivi;



se zavzemajo za šibkejše;



sprejemajo naloge;



se držijo pravil in dogovorov.

Predpogoji za uspešno delo v skupinah

Delo v skupinah je osnovna značilnost sodelovalnega učenja (Peklaj, 2001). Skupine so lahko
heterogene ali homogene. Heterogene skupine sestavljajo učenci, ki se razlikujejo glede na
osebnostne lastnosti, spol, socialnoekonomski status, sposobnost in uspešnost ter
nacionalno pripadnost (Kozel in Kmetec, 2001/2002). Prednost teh skupin je, da omogočajo
več možnosti za pomoč vrstnikom, večjo integracijo na socialnem področju in učenje
socialnih spretnosti, ki so potrebne za lažjo organizacijo razreda (Vodopivec idr., 2003b).
Hkrati pa omogočajo tudi različne miselne procese, ki so ključni za dober učni rezultat
(Peklaj, 2001). V heterogenih skupinah naj bi potekalo reševanje zahtevnih, kreativnih in
težavnih nalog (Huss, 2006).
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Homogene skupine oblikujemo glede na posamezne interese učencev, po naključju ali po
sposobnostih. Takšna sestava skupine lahko povzroči oblikovanje skupine, kjer so učenci
višjega ekonomskega statusa ali obratno nižjega ekonomskega statusa. Lahko pa se oblikuje
tudi skupina, ki jo sestavljajo učno slabši učenci (Kozel in Kmetec, 2001/2002).
Učitelj lahko oblikuje skupine tudi na naslednje načine:


po naključnem izboru (npr. žreb);



tako da učenci lahko izberejo skupino sami;



tako da skupine določi učitelj.

V primeru naključnega izbora lahko zaradi naključja v skupini pristanejo učenci s slabšim
učnim uspehom, ki so lahko manj motivirani za delo v skupini. Kadar učenci sami izbirajo, v
kateri skupini bodo, je njihova izbira pogojena s prijateljstvom in skupnimi interesi (Peklaj,
2001). Huss (2006) navaja, da so najbolj učinkovite heterogene skupine, katere sestavlja en
učenec s slabšim učnim uspehom, 2 učenca s povprečnim učnim uspehom in en učenec z
odličnim učnim uspehom. Učencem s slabšim in povprečnim učnim uspehom koristi, da v
skupinah sodelujejo skupaj z učenci, ki imajo odlični učni uspeh. Hkrati so raziskave pokazale,
da imajo tudi učenci z odličnim učnim uspehom korist od sodelovanja z učenci slabšega ali
povprečnega učnega uspeha, saj se naučijo novih strategij, ko učijo ostale člane skupine
(Veenman idr., 2002).

Pomen struktur ustreznega ranga

Raven doseženega znanja in usvojitev specifičnih socialnih veščin je odvisna od učiteljevega
oblikovanja (strukturiranja) interakcije med učenci. Strukture so načini organiziranja
interakcije v skupinah. Te so neodvisne od konkretne vsebine ter so hkrati namenjene
doseganju specifičnih učnih ciljev na miselnem in socialnem nivoju (Kagan, 1989; Kagan in
Kagan, 1994, v Peklaj, 2001). Strukture so navadno sestavljene iz več elementov, učitelj pa je
tisti, ki izbira elemente interakcije, glede na želeni učni cilj (Peklaj, 2001). Strukture nalog
morajo biti pri sodelovalnemu učenju ustrezno prilagojene. Jasno opredeljeni učni cilji pa so
osnova za izbor posamezne sodelovalne strukture. Različne strukture so razdeljene v različne
kategorije glede na cilj, ki ga v učni uri želimo doseči (Kramar, 2004). Izbira strukture naloge
8
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je zelo pomemben del sodelovalnega učenja, saj zastavljene cilje uresničimo le v primeru, če
so vloge posameznikov in naloge, ki jih morajo opraviti učenci jasno definirane (Kolar, 2000).
Iz Slike 1 lahko razberemo tudi, da poznamo več različnih sodelovalnih struktur, in sicer
strukture za utrjevanje znanja, strukture za razvoj pojmov, sodelovalne projekte in
sestavljene strukture ter posamezne kategorije, ki pripadajo določeni sodelovalni strukturi.

Slika 1: Različne strukture nalog (Peklaj, 2001)
9
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2.2 Pozitivni in negativni vidiki sodelovalnega učenja
Številne raziskave so pokazale prednosti sodelovalnega učenja pred drugimi bolj
tradicionalnimi oblikami poučevanja (Veenman idr., 2002). Učenci pridobijo tako na
učnem področju kot tudi na področju socialnih odnosov v razredu (Peklaj, 1992, v Pačnik,
2001). Kljub vsem pozitivnim lastnostim sodelovalnega učenja pa obstajajo tudi številne
pasti in problemi, ki se lahko pojavijo pri njem (Peklaj, 1994).

2.2.1 Pozitivni vidiki


Pravilno strukturirano sodelovalno učenje je bolj učinkovito (Johnson, Johnson in
Smith, 1991, v Cooper, 1995), saj spodbuja divergentno razmišljanje, bolj kot ga
spodbuja frontalna razlaga učitelja (Cooper, 1995). Hkrati učence pripelje do uporabe
kognitivnih strategij višjega nivoja (Peklaj, 2001).



Sodelovalno učenje omogoča pozitivni odnos med učencem in učiteljem (Johnson in
Johnson, 1989, v Panitz, 1999), saj so vsi udeleženci med seboj tesno povezani
(Panitz, 1999). Hkrati učitelji spoznajo obnašanje in mišljenje vsakega posameznega
učenca, saj ima vsak učenec priložnost razložiti svoja dejanja (Panitz, 1999).



Sodelovalno učenje omogoča razvoj sodelovalnih veščin (Panitz, 1999), katerih se
morajo učenci naučiti, če želimo, da bodo delovali sodelovalno (Johnson, Johnson in
Holubec, 1984, v Panitz, 1999). Hkrati pa je pomembno, da se učenci zavedajo, da
morajo za uspešno rešitev nekega danega problema med seboj sodelovati (Panitz,
1996; Cohen in Cohen, 1991, v Panitz, 1999).



Sodelovalno učenje spodbuja pozitivne socialne odzive, povečuje prijaznost,
zmanjšuje nasilje, strah in krivdo (Kessler in McCleod, 1985, v Panitz, 1999) ter
spodbuja interakcijo med učenci (Webb, 1982, v Panitz, 1999).



Sodelovalno učenje spodbuja učence k sodelovanju in medsebojni pomoči (Panitz,
1999), hkrati pa omogoča, da učenci razvijejo občutek za medsebojne potrebe in
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tako lažje priskočijo na pomoč drug drugemu (Gillies in Ashman, 1996, v Gillies,
2004).


Sodelovalno učenje povečuje sposobnost mišljenja, saj so učenci pri procesu učenja
aktivni in niso le pasivni sprejemniki znanja (Panitz, 1999).



Sodelovalno učenje spodbuja razvijanje spretnosti za reševanje problemov, saj
učenci v skupini skupaj oblikujejo možno rešitev problema (Johnson, 1971; Peterson
in Swing, 1985, v Panitz, 1999).



Sodelovalno učenje povečuje razvoj komunikacijskih spretnosti, saj pri delu učencev
v skupini eden izmed njih predstavi svojo rešitev problema, drugi pa ga poslušajo in
komentirajo, kar je povedal (Yager, Johnson in Johnson, 1985, v Panitz, 1999).



Sodelovalno učenje v primerjavi s tekmovalnim in individualnim učenjem privede do
boljšega učnega uspeha (Slavin, 1983; Johnson idr., 1981, v Peklaj, 2001). Hkrati se
znanje dolgoročno bolje ohrani, učenci so bolj ustvarjalni in imajo bolj pozitiven
odnos do šole (Johnson in Johnson, 2009).



Sodelovalno učenje pripomore k boljšemu vključevanju učencev v skupinsko
diskusijo (Gillies, 2006; Webb in Farivar, 1999, v Gillies in Boyle, 2008).

2.2.2 Negativni vidiki


Sodelovalno učenje lahko v primerjavi z individualnim učenjem privede do slabših
učnih rezultatov, ki so posledica različnih metod preverjanja znanja in različno
oblikovanih nalog. Kadar je naloga oblikovana na način, da ima skupina en sam cilj
in ne moremo ugotoviti, kakšen je prispevek posameznika, lahko v skupini pride
do manjšega vlaganja dela in napora. Posameznik lahko zmanjša svoj napor in
prispevek na račun večjega in tršega dela drugih, hkrati pa lahko zmanjša svoj
napor in delo takrat, ko opazi, da na njegov račun delajo manj drugi udeleženci, ki
tako ne prispevajo dovolj h končnemu rezultatu (Peklaj, 1994).
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Pogosta težava je tudi, da učenci ne želijo sodelovati v sodelovalnih učnih
skupinah. Do teh težav pride zaradi nepoznavanja sodelovalnih veščin,
medsebojnega nerazumevanja, večinoma individualnega dela učencev (Peklaj,
2001) in zaradi različnega ekonomskega statusa (Veenman idr., 2002). Raziskave
se pokazale, da učenci z višjim ekonomskim statusom lažje sodelujejo z drugimi
učenci v skupini in se naučijo več kot učenci z nižjim ekonomskim statusom
(Veenman idr., 2002).



Pri sodelovalnem učenju se lahko pojavijo tudi težave z redom in disciplino, ki jih
lahko odpravimo tako, da postavimo jasna pravila obnašanja in vedenja, težave
pa lahko odpravimo tudi z razvijanjem sodelovalnih veščin (Peklaj, 2001).

Veenman idr. (2002) menijo, da številne težave, ki jih prinaša sodelovalno učenje, lahko
odpravimo s tem, da učence naučimo sodelovalnih veščin. Različne težave zahtevajo različne
sodelovalne veščine (Tabela1).
Tabela 1: Težave pri sodelovalnem učenju in sodelovalne veščine, s katerimi jih odpravimo

TEŽAVA

SODELOVALNA VEŠČINA

vsi učenci govorijo naenkrat

poslušanje

neenakomerno sodelovanje (izmikanje
delu, opravljanje dela namesto drugih)

usmerjanje pozornosti na vse člane
skupine in spodbujanje vseh članov
skupine

ukvarjanje z izvenšolskimi stvarmi
(vedenje, ki ni vezano na nalogo)

usmerjanje pozornosti na nalogo in
vztrajanje pri nalogi

neustrezna pomoč

sprejemanje, odprtost, spodbujanje
izražanja različnih zamisli
ustrezna pomoč (razlage)

hrup

nadzorovanje glasnosti

nedokončane naloge

razvijanje občutka odgovornosti

zavrnitve (idej, drugih učencev)

Vir: (Peklaj, 2001)
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Peklaj (2001) tako predlaga:


V primeru, da pri pouku vsi učenci govorijo naenkrat, se temu lahko izognemo
tako, da učence naučimo medsebojnega poslušanja.



V primeru, da učenci pri pouku neenakomerno sodelujejo in se izmikajo delu,
spodbudimo in usmerimo pozornost vseh članov skupine.



V primeru, da se učenci ukvarjajo z rečmi, ki niso vezane na dodeljeno nalogo,
njihovo pozornost usmerimo na dodeljeno nalogo.



V primeru, da učenci zavračajo ideje sošolcev, jih naučimo sprejemanja,
odprtosti in izražanja svojega mišljena.



V primeru, da so učenci pri pouku preglasni in povzročajo hrup, je potrebno
njihovo glasnost nadzorovati.



V primeru, da učenci dodeljenih nalog ne dokončajo, je potrebno v njih
vzbuditi občutek odgovornosti.

Do sedaj sem omenila težave, ki jih imajo s sodelovalnim učenjem učenci, težave z omenjeno
metodo dela pa imajo tudi učitelji.
Sparapani idr. (1997, v Veenman idr., 2002) so ugotovili, da se učitelji s sodelovalnim
učenjem pogosto srečajo naključno in se ga ne učijo namerno. Veenman idr. (2002)
zatrjujejo, da zato pogosto pride do nepravilne uporabe sodelovalnega učenja, kar bi morali
rešiti tako, da bi večjo pozornost namenili usposabljanju učiteljev za pravilno uporabo letega. Hkrati pa bi bilo potrebno učenje sodelovanja vključiti v izobraževanje učiteljev, saj
sodelovalno učenje pozitivno vpliva na akademske dosežke in razvoj sodelovalnih veščin
(Hillkirk, 1991, v Veenman idr., 2002). Antil, Jenkins, Wayne in Vadasy (1998, v Veenman idr.,
2002) ter Veenman, Kenter in Post (2000, v Veenman idr., 2002) so ugotovili tudi, da učitelji
v sodelovalno učenje ne vključujejo načel, ki so potrebna za uspešno sodelovalno učenje, na
primer pozabljajo na pozitivno soodvisnost, odgovornost vsakega posameznika, sodelovalne
veščine itd.
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2.3 Učitelj in sodelovalno učenje
2.3.1 Vloga učitelja
Vloga učitelja se pri sodelovalnem učenju razlikuje od njegove vloge, ki jo ima pri individualni
obliki dela (Peklaj, 2001). Pomembno je, da je učitelj usposobljen za uporabo sodelovalne
metode pri pouku (Gillies, 2008, v Gillies in Boyle, 2010). V raziskavi, ki jo je izvedel Gillies
(2008, v Gillies in Boyle, 2010), je bilo dokazano, da so bili pri uporabi sodelovalne metode
boljši tisti učenci, katerih učitelji so bili usposobljeni za uvajanje sodelovalnega učenja v
pouk, za razliko od ostalih učencev, katerih učitelji za to niso bili usposobljeni. Učiteljeva
uspešnost je odvisna tudi od kakovosti in količine interakcije med učenci, ki so skupaj v
skupinah (Peklaj, 2001) in učiteljeve pozornosti na interakcijo med učenci (Veenman idr.,
2002). Le tako lahko učitelj ugotovi, kakšne so težave učencev pri delu z določeno nalogo in
pri sodelovanju med seboj (Vodopivec, 2003a). Učitelj lahko ugotovi, kaj učenci razumejo in
česa ne, tako da jih pazljivo posluša pri njihovi razlagi drugim učencem (Veenman idr., 2002).
Učitelj mora pri sodelovalnem učenju opustiti vlogo tradicionalnega posrednika znanja in se
umakniti v ozadje. Sam proces učenja sodelovanja je počasen in dolgotrajen. Pomembna sta
potrpežljivost in vztrajnost (Kranjc, 2002), hkrati pa se morajo učitelji zavedati, na kakšen
način morajo sodelovalno metodo vključiti v pouk, da bodo učenci pri njej kar se da uspešni
(Gillies in Boyle, 2010). Po mnenju Jelen Madrušove (2003) je potrebno učence sodelovanja
naučiti, Wambach in Wambach (1999) pa menita, da je za to potrebno daljše časovno
obdobje. Delo učitelja je torej (Peklaj, 2001):


načrtovanje in izvedba učne enote;



vodenje razreda.

Načrtovanje in izvedba učne enote

Učitelj pri načrtovanju sodelovalnega dela razmišlja o ciljih, ki jih želi doseči na spoznavni in
socialno-čustveni ravni. Osredotoči se tudi na veščine, ki jih učenci potrebujejo za reševanje
nalog, hkrati pa mora misliti na ustrezno vsebino, ki bo primerna za omenjeni način dela.
Odločiti se mora tudi, katero metodo sodelovalnega učenja bo uporabil (Peklaj, 2004).
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Učitelj na začetku učne ure predstavi cilje, učencem poda navodila za delo in jih razdeli v
skupine ter razdeli posamezne naloge (Vodopivec, 2003a). Pomembno je, da učitelj učencem
določi tudi njihovo vlogo v skupini, saj se tako naučijo sodelovalnih veščin. Učenec ima lahko
vlogo vratarja, usmerjevalca, tajnika, nagrajevalca, redarja ali pregledovalca. Bistvenega
pomena je tudi, da učenci zgoraj omenjene vloge menjajo, tako da se vsi lahko naučijo
sodelovalnih veščin. Posamezne vloge so podrobneje opisane v Tabeli 2 (Peklaj, 2001).
Tabela 2: Opis vlog pri delu v skupini
Vloga

Opis vloge
skrbi za to, da vsi sodelujejo, da nihče ne

VRATAR

prevladuje ter da se nihče ne umakne iz
skupinskega dela
skrbi za to, da se skupina ne pogovarja o

USMERJEVALEC

drugih stvareh, temveč konča nalogo,
usmerja skupino in vodi diskusijo

TAJNIK

NAGRAJEVALEC

REDAR

zapisuje odgovore in rešitve, lahko tudi
poroča o rezultatih dela v skupini
skrbi za pohvale, pa tudi za to, da učenci v
skupini ne spregledajo nobene zamisli
skrbi za to, da skupina ne moti drugih skupin
v razredu
preverja, ali se vsi strinjajo z neko odločitvijo

PREGLEDOVALEC

ali rešitvijo ter ali so se vsi naučili predpisano
snov

Vir: (Peklaj, 2001)
Med samim potekom ure učitelj spremlja tudi delo skupin. Tako postane organizator dela in
svetovalec, ki spodbuja učinkovito skupinsko delo, vendar pa ni več osnovni vir znanja
(Pačnik, 2001). Učitelj učence posluša in z njimi komunicira ter jih ne ignorira, če ga ti prosijo
za pomoč (Kozel in Kmetec, 2001/2002). Učencem ne poda rešitve, ampak jih usmeri v
odgovore, ki so jih v skupini že našli, in z dodatnimi vprašanji ponovno vzpostavi proces
reševanja problema (Vodopivec, 2003a). Učitelj pri sodelovalnem učenju kar nekaj časa
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posveti opazovanju učencev. Na ta način ugotovi, kako med seboj sodelujejo in katere
socialne spretnosti uporabljajo za uspešno sodelovanje. Izve tudi, zakaj se pojavijo določene
težave in kateri miselni procesi se razvijajo. Pomembno je, da učitelj poveže in uskladi delo
posameznih skupin med seboj. To doseže z oblikovanjem skupnih ciljev in nagrad. Nagrada
sledi, kadar vsi učenci osvojijo zastavljen skupni cilj (Pačnik, 2001).

Vodenje razreda

Za uspešno sodelovalno učenje je pomembno, da učitelj dobro vodi delo v razredu.
Učiteljeva vloga pri vodenju razreda je največja na začetku sodelovalnega dela. Le-ta pa se
zmanjša, ko učenci usvojijo nov način dela. Tako se odgovornost za delo v skupini prenese na
učence same. Pri vodenju razreda je pomembna organizacija skupinskega dela, vzdrževanje
reda in discipline v razredu ter uravnavanje vedenja učencev v razredu (Peklaj, 2001).
Da je delo v skupinah kar se da učinkovito, je pomembno, da učitelj:


oblikuje jasna pravila vedenja v razredu (učitelj oblikuje pravila skupaj z učenci);



jasno pove svoja pričakovanja in zahteve;



uporablja pozitivno pozornost in pohvale;



pomaga premagovati odpore;



odpravlja nezaželeno vedenje (Peklaj, 2001).

2.3.2 Učiteljeva komunikacija
V raziskavi Hertz-Lazarowitz in Shachar (1990, v Gillies in Boyle, 2008) o komunikaciji
učiteljev med sodelovalnim učenjem je sodelovalo 27 osnovnošolskih učiteljev. Raziskava je
pokazala, da je komunikacija učiteljev med sodelovalnim učenjem z učenci usmerjena k
pomoči, podpori in spodbujanju učencev. Njihov jezik je bolj prijazen in oseben (Gillies in
Boyle, 2008). Učiteljeva komunikacija je sestavljena. Komunicira s celotnim razredom,
posameznimi učenci in skupinami (Peklaj, 1994). Na drugi strani pa je komunikacija učiteljev
med tradicionalnim poukom bolj usmerjena k podajanju navodil, usmerjanju, spraševanju in
discipliniranju učencev, njihov jezik je brezoseben in avtoritaren (Gillies in Boyle, 2008). Pri
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tradicionalnem pouku prevladuje enosmerna komunikacija. Učenci med seboj ne
komunicirajo, pouk poteka frontalno. Učiteljeva razlaga in navodila so oblikovana čim bolj
razumljivo, zato da je potrebno čim manj komunikacije med njim in posameznimi učenci
(Peklaj, 1994). Po mnenju Hertz-Lazarowitz in Shachar (1990, v Gillies in Boyle, 2008) se
učiteljeva komunikacija spremeni zaradi spremenjene organizacijske strukture v razredu.
Kadar morajo učitelji komunicirati z več majhnimi skupinami in ne le z eno veliko skupino,
pride do zapletenega procesa jezikovnih sprememb in zato je jezik učiteljev bolj oseben in
spodbujajoč.

2.3.3 Učiteljevo in učenčevo dojemanje uspešnega sodelovalnega učenja
Po mnenju učiteljev morajo za uspešno sodelovalno učenje učenci med seboj sodelovati in si
pomagati. Pomembno je, da med seboj delijo svoje ideje in jih skupaj predelajo. Učenci
morajo odprto sprejemati ideje in mnenja drugih učencev v skupini in ne zaiti s teme (Gillies,
2004).
Na področju učenčevega dojemanja sodelovalnega učenja je bilo narejenih malo raziskav.
Eno izmed njih je naredil Mulryan (1994, v Gillies, 2004), in sicer je primerjal dojemanje
petošolcev in šestošolcev z dojemanjem učiteljev na področju sodelovalnega učenja. Učenci
so menili, da je za uspešno sodelovalno učenje potrebno razdeliti delo, sodelovati med seboj,
ne zaiti z naloge in vzpostaviti dobro sodelovalno vzdušje. Učenci so na vprašanje, kaj od
njihovega vedenja pri sodelovalnem učenju pričakujejo učitelji, odgovorili, da naj bi med
seboj sodelovali in si pomagali, poiskali pomoč pri drugem članu skupine, diskutirali z drugimi
člani skupine o dodeljeni temi ter delili in sprejemali nove ideje in ugotovitve (Gillies, 2004).
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2.4 Raziskave o sodelovalnem učenju v Sloveniji
V Slovenji je naredila obsežno raziskavo o sodelovalnem učenju Cirila Peklaj. V prvi raziskavi
je sodelovalo 373 petošolcev v devetih osnovnih šolah v Sloveniji, v šolskem letu 1994/95.
Sodelovalno učenje se je izvajalo pri matematiki in slovenščini, namen raziskave pa je bil
primerjati učinke sodelovalnega učenja z individualnim učenjem. Rezultati raziskave so
pokazali, da sodelovalno učenje pozitivno vpliva na znanje učencev tako pri matematiki kot
tudi pri slovenščini, na socialne procese in na željo po sodelovanju z drugimi učenci (Peklaj in
Vodopivec, 1999, v Horvat, 2003).
V drugi raziskavi je sodelovalo 92 osnovnošolcev. Sodelovalni pouk se je izvajal pri
matematiki. Namen raziskave je bilo ugotoviti, koliko pridobijo različno sposobni učenci z
delom v skupini. Rezultati so pokazali, da s sodelovalnim učenjem največ pridobijo učenci s
srednjimi sposobnostmi. Prav to skupino največkrat zanemarimo pri tradicionalni obliki dela,
saj več časa posvetimo bolj in manj nadarjenim (Horvat, 2003).
V tretji raziskavi je sodelovalo 542 osnovnošolskih in gimnazijskih učiteljev, ki poučujejo
slovenščino. Ugotovili so, da osnovnošolski učitelji dajo večji poudarek na sodelovalno
učenje kot gimnazijski učitelji. Učitelji, ki imajo od 0—5 let delovne dobe, najbolj pogosto
uvajajo sodelovalno učenje v pouk. Sledijo učitelji s 16—20 let delovne dobe. Sodelovalno
učenje manj pogosto uvajajo učitelji z več kot 25 let delovne dobe in učitelji s 6—10 let
delovne dobe. Najmanj pogosto pa sodelovalno učenje uvajajo učitelji z 11—15 in 21—25 let
delovne dobe. Rezultati kažejo na to, da vzorec ne more biti linearen, kar je popolnoma
pričakovano, saj ni nujno, da dolga delovna doba nekega učitelja pripelje do zavedanja o
pomembnosti sodelovalnega učenja (Krečič in Grmek, 2008).

2.5 Raziskave o sodelovalnem učenju v tujini
2.5.1 Avstralija
V prvi raziskavi je sodelovalo 10 učiteljev, ki so vpeljali sodelovalno učenje v svoj pouk. Vsi
sodelujoči učitelji so imeli z vpeljavo sodelovalnega učenja v pouk pozitivno izkušnjo.
Sodelovalno učenje je pozitivno vplivalo tako na učitelje kot tudi na učence. Učenci so se
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med seboj bolje spoznali, sprejeli so svojo vlogo v skupini, čas, ki so ga potrebovali za rešitev
problema, so organizirali bolj efektivno, hkrati pa so med seboj tudi sodelovali. V raziskavi pa
so ugotovili, da se je pojavilo tudi nekaj težav. Učitelji so bili zaskrbljeni glede časa in
organizacije pri sodelovalnem učenju, težave pa so se pojavile tudi pri ocenjevanju učenčevih
dosežkov. Imeli so težave pri sestavljanju skupin in nalog, ki bi učence motivirale. Vsi učitelji
pa so se strinjali, da se morajo učenci za uspešno sodelovalno učenje naučiti sodelovalnih
veščin in reševanja konfliktov. Učitelji so imeli s sodelovalnim učenjem pozitivno izkušnjo,
hkrati pa jim ta predstavlja tudi izziv (Gillies in Boyle, 2010).
V drugi raziskavi je sodelovalo 223 učencev 9. razreda. 99 učencev je bilo razporejenih v
heterogene skupine, 124 učencev pa v homogene skupine. Sodelovalno učenje so izvedli pri
pouku matematike, v sodelovalnih skupinah so bili po trije ali štirje učenci. Rezultati
raziskave so pokazali, da so bili učenci v heterogenih skupinah bolj pripravljeni sodelovati
med seboj pri dodeljeni nalogi kot učenci, ki so bili razporejeni v homogene skupine. Učenci v
heterogenih skupinah so se med seboj bolj poslušali, si pomagali in med seboj delili svoje
ideje. Raziskava je pokazala tudi, da so bili učenci v heterogenih skupinah med seboj bolj
povezani in so se hkrati čutili bolj odgovorne za uspeh celotne skupine kot učenci v
homogenih skupinah. Ugotovili so, da je potrebno v pouk večkrat vključiti sodelovalno
učenje, saj ta metoda dela spodbuja učence, da med seboj sodelujejo, razvijajo sodelovalne
veščine in se aktivno učijo. To pa omogoči večje zavzemanje učencev za skupino in dosego
skupnega cilja ter hkrati spodbuja pozitiven odnos do učenja (Gillies, 2004).

2.5.2 Izrael
V raziskavi je sodelovalo 168 učencev 11. razreda. Raziskava je potekala dva meseca, pri
pouku kemije, in sicer štiri ure na teden. Med seboj so primerjali tradicionalno metodo
poučevanja s sodelovalno metodo (metoda skupinske preiskave). Ugotavljali so vpliv
sodelovalne in tradicionalne metode poučevanja na motivacijo in dosežke učencev.
Poizvedovali so tudi, kakšen je odnos učencev do sodelovalnega učenja. V raziskavi so
ugotovili, da je sodelovalno učenje pozitivno vplivalo na učne rezultate učencev z nižjimi in
srednjimi sposobnostmi. Pri učencih z višjimi sposobnostmi pa so bili učni rezultati pri
sodelovalnem učenju primerljivi z rezultati pri tradicionalni metodi. Motivacija učencev pri
sodelovalnem učenju je bila enaka kot pri učencih, ki so snov obravnavali na tradicionalni
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način. Od 64 učencev, ki so o sodelovalnem učenju odgovarjali na vprašanja odprtega tipa, je
bilo 28 % učencev nad sodelovalnim učenjem navdušenih, 41,7 % učencev je imelo
odklonilen odnos, 29,4 % učencev pa je izrazilo številne ideje, na kakšen način izboljšati
sodelovalno učenje (Shachar in Fischer, 2004).

2.5.3 Bangladeš
V raziskavi je sodelovalo 62 učenk srednje šole za dekleta v Natori, v Bangladešu. Raziskava
je potekala pri pouku matematike od 2. februarja do 15. marca 2008. Primerjali so učinek
sodelovalnega učenja s tradicionalnim učenjem pri matematiki. Pri učenkah so najprej
preverili predznanje in ugotovili, da imata obe skupini učenk enako predznanje. Torej
učenke, ki so snov obravnavale na tradicionalni način, so imeli enako predznanje kot tiste, ki
so jo obravnavale na sodelovalni način. Ugotovili so, da ima sodelovalno učenje velik vpliv na
učenčeve dosežke pri matematiki. Učenke, ki so matematično snov obravnavale na
sodelovalni način so imeli boljše rezultate, kot učenke, ki so snov predelale tradicionalno
(Aziz in Hossain, 2010).

2.5.4 Turčija
Raziskava je potekala s pomočjo intervjujev turških učiteljev, ki poučujejo angleščino kot tuji
jezik. Sodelovalo je 14 učiteljev. Ugotovili so, da učitelji dobro razumejo koncept
sodelovalnega učenja, ter da se strinjajo z ugotovitvami Richardsa in Rodgersa (2001, v Celik,
Aytin in Bayram, 2013), da sodelovalno učenje ugodno vpliva na učenje tujega jezika. Pri
učencih, ki so se angleščine učili s sodelovalno metodo so opazili zmanjšanje strahu in
tesnobe ob učenju, hkrati pa so se učenci lažje in hitreje naučili določeno snov. Izkazalo se je
tudi, da so imeli nekateri učitelji težave pri vpeljavi sodelovalne metode v pouk, saj so nadzor
prepustili učencem, hkrati pa so nekateri učenci prevzeli vso odgovornost nase, drugi pa so
se tako izmuznili svojim zadolžitvam. Določeni učenci so metodo sodelovalnega učenja
zavračali, saj bi raje pasivno poslušali učitelja (Celik, Aytin in Bayram, 2013).
Kot je razvidno iz Tabele 3 ugotovitve različnih raziskav iz različnih delov sveta kažejo na
pozitiven vpliv vpeljave sodelovalnega učenja v pouk.
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Tabela 3: Bistvene ugotovitve raziskav na področju sodelovalnega učenja

Država

Sodelujoči

Čas vpeljave
sodelovalnega
učenja

Bistvene ugotovitve raziskave


Avstralija: prva
raziskava

10 učiteljev

4—6
tednov




Avstralija: druga
raziskava

223 učencev 9.
razreda

6 mesecev



Izrael

168 učencev 11.
razreda

2 meseca




Bangladeš

62 učenk srednje
šole za dekleta

1 mesec


Turčija

14 učiteljev

1 mesec
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vpeljava sodelovalnega
učenja je bila za učitelje in
učence pozitivna izkušnja
težave: učitelji so bili
zaskrbljeni glede časa,
organizacije in ocenjevanja
učenci v heterogenih
skupinah so si pomagali, se
poslušali in bolje sodelovali
kot učenci v homogenih
skupinah
sodelovalno učenje je
pozitivno vplivalo na učne
rezultate učencev z nižjimi in
srednjimi sposobnostmi
pri učencih z višjimi
sposobnostmi so bili rezultati
primerljivi z rezultati pri
tradicionalni metodi
učenke, ki so matematično
snov obravnavale na
sodelovalni način, so imele
boljše rezultate, kot učenke,
ki so snov predelale
tradicionalno
učenci, ki so snov pri
angleščini obravnavali na
sodelovalni način, so se snovi
lažje in hitreje naučili
težave: nekateri učenci so
zavračali metodo
sodelovalnega učenja
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Metodologija
3.1.1 Namen in cilji diplomskega dela
Namen diplomskega dela je na podlagi domače in tuje literature predstaviti različne
opredelitve sodelovalnega učenja in njegovo praktično uporabo predstaviti pri pouku
gospodinjstva v šestem razredu osnovne šole.

3.1.2 Hipoteze
Postavila sem naslednje hipoteze, ki jih bom na podlagi pridobljenih rezultatov z anketnega
vprašalnika ter delovnih listov potrdila oz. zavrnila:


H1: Pri metodi sodelovalnega učenja je kratkoročni učinek zapomnjenja snovi boljši
kot pri frontalni obliki dela, pri kateri prevladuje metoda razlage.



H2: Večina učencev eksperimentalne skupine (sodelovalno učenje) si bo snov
zapomnila dlje časa v primerjavi z učenci kontrolne skupine (frontalna oblika dela in
metoda razlage).



H3: Večina učencev eksperimentalne skupine bo navedla, da bi bolje sprejemali
drugačnost učencev, če bi z njimi morali sodelovati v skupini.



H4: Večina učencev eksperimentalne skupine bo menila, da bodo sprejemali ideje
ostalih članov skupine zato, ker je potrebno za uspešno rešitev naloge med seboj
sodelovati.



H5: Večina učencev eksperimentalne skupine bo navedla, da jim delo v skupini
pomaga premagati strah pred ocenjevanjem.



H6: Večina učencev eksperimentalne skupine bo mnenja, da jim delo v skupini
pomaga premostiti vrzeli v znanju.



H7: Večina učencev eksperimentalne skupine bo navedla, da se medosebni odnosi s
sošolci, s katerimi so sodelovali v skupini, izboljšajo.
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3.1.3 Raziskovalna metoda
V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo in metodo pedagoškega eksperimenta. Za
tehniko raziskovanja sem uporabila anketo, kot instrument pa anketni vprašalnik ter delovne
liste, kjer je prevladoval zaprti tip vprašanj. Za pridobivanje stališč o delu v skupini sem
uporabila Likertovo lestvico stališč.
Zastavljeni učni cilji

Želela sem realizirati naslednje učne cilje (priloga 1):


Učenci spoznajo različna maščobna živila.



Učenci spoznajo lastnosti maščob.



Učenci spoznajo lastnosti sladkorjev.



Učenci sklepajo o posledicah neustreznega uživanja maščob na zdravje.



Učenci sklepajo o posledicah neustreznega uživanja sladkorjev na zdravje.

Izvedba dela v kontrolni skupini (frontalna oblika dela in metoda razlage)

Obravnava snovi na temo Živila z več maščob in živila z več sladkorja je v kontrolni skupini
potekala dve šolski uri. Na začetku ure so učenci individualno rešili delovni list 1, s katerim
sem ugotovila, kakšno je njihovo predznanje. Sledila je frontalna razlaga snovi s pomočjo
PowerPoint predstavitve. Med razlago sem učencem zastavljala različna vprašanja, ki so se
navezovala na obravnavano snov. Učenci so na ta vprašanja odgovarjali. Če česa niso
razumeli, so vprašali. Sledil je zapis snovi v zvezek po nareku. Ko so učenci snov zapisali, je
sledil pregled deklaracij na različnih embalažah živil. Hkrati so učenci dobili delovni list, na
katerem so imeli rešen primer, kako izračunati količino sladkorja v določeni enoti nekega
živila (primer: coca-cola). Podan je bil tudi primer, kako izračunano količino sladkorja
preračunati v vrečke sladkorja (1 vrečka je 5 g sladkorja). Tako so si učenci lažje predstavljali
kakšna je količina sladkorja v določeni enoti živila (primer: v 250 ml coca-cole je približno 5
vrečk sladkorja). Nato so učenci sami izračunali količino sladkorja v 250 ml fruca. To količino
sladkorja so preračunali tudi v število vrečk. Sledila je ponovitev snovi s pomočjo didaktične
igrice bingo (Učenci so dobili liste z narisano mrežo, na tablo pa so bili projicirani pojmi, ki jih
je bilo več, kot je bilo polj v mreži učencev. Učenci so naključno vpisali pojme v mrežo. Nato
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sem prebrala definicije posameznih pojmov, učenec, ki je menil, da prebrana definicija
ustreza pojmu, ki je v njegovi mreži, je pojem prečrtal. Ko je imel učenec tri prečrtane pojme
v vrsti (vodoravno, navpično …), je zaklical bingo. Učenec je nato prebral pojme in povedal
njihovo definicijo. Če sem ugotovila, da se je zmotil, sem povedala, kje se je zmotil, in
nadaljevali smo z igro.). Ko so učenci snov ponovili, so rešili delovni list 2, s katerim sem
ugotovila, kakšen je kratkoročni učinek zapomnjenja snovi. Delovni list 2 so učenci ponovno
rešili čez 14 dni.

Izvedba dela v eksperimentalni skupini (sodelovalno učenje)

Obravnava snovi na temo Živila z več maščob in živila z več sladkorja je v eksperimentalni
skupini potekala tri šolske ure. Na začetku ure so učenci individualno rešili delovni list 1, s
katerim sem ugotovila, kakšno je njihovo predznanje. Nato sem učence razdelila v šest
skupin (Predhodno je učence v skupine razdelila njihova učiteljica. Razdelila jih je glede na
učni uspeh, tako da so bile skupine čim bolj heterogene.). V štirih skupinah so bili po štirje
učenci, v dveh skupinah pa je bilo po pet učencev. Učenci vsake skupine so dobili določen del
snovi (prva enota, druga enota, tretja enota, četrta enota, peta enota in šesta enota), ki so jo
skupaj predelali. Dobili so tudi predlogo miselnega vzorca, po kateri so naredili svoj miselni
vzorec na večji list papirja. Miselni vzorec so dopolnili z ustreznimi slikami. Vsaka skupina je
na tablo nalepila svoj miselni vzorec in tako je nastal skupni miselni vzorec. Člani vsake
skupine so predstavili svoj miselni vzorec in tako snov razložili ostalim učencem, ki so sproti
dopolnjevali predlogo miselnega vzorca. Sledila je ponovitev snovi v parih. Vsak par je dobil
kartončke z vprašanji in list z odgovori ter tabelo, kamor so vpisovali pravilnost oz.
nepravilnost odgovorov na izžrebano vprašanje. Eden izmed učencev je imel kartončke z
vprašanji, drugi učenec pa je izbral enega izmed njih in odgovoril na vprašanje. Učenec, ki je
imel kartončke z vprašanji je preveril pravilnost odgovora na izžrebano vprašanje. Pravilnost
oz. nepravilnost odgovora je zapisal v tabelo. Nato sta učenca vlogi zamenjala. Po končani
ponovitvi so učenci individualno rešili delovni list 2 in tako sem ugotovila, kakšen je
kratkoročni učinek zapomnjenja snovi. Ob koncu ure so rešili še vprašalnik o delu v skupinah,
čez 14 dni pa so ponovno rešili delovni list 2.
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Slika 2: Učenka eksperimentalne skupine med reševanjem preverjanja predznanja

Slika 3: Sodelovalna skupina pri delu
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3.1.4 Vzorec in obdelava podatkov
Učne ure, tako v kontrolni kot tudi v eksperimentalni skupini sem izvedla na Osnovni šoli
Stranje, v Stranjah. V šoli sem bila prisotna v mesecu aprilu, in sicer sem učno uro v kontrolni
skupini izvedla 2. 4. 2013, v eksperimentalni skupini pa 4. 4. 2013. Šolo sem ponovno
obiskala čez 14 dni, ko so učenci še enkrat rešili delovni list 2.
Podatke pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika ter delovnih listov sem obdelala v
Wordu, Excelu in SPSS-ju.

Tabela 4: Vzorec glede na spol in starost (v f in %)

Spol
Ženski
Moški
Skupaj

f
13
11
24

Kontrolna skupina
Povprečna
%
starost
54,2
45,8
11,0
100,0

Eksperimentalna skupina
Povprečna
f
%
starost
11
42,3
15
57,7
11,04
26 100,0

Statistika je narejena za kontrolno in eksperimentalno skupino. Kot je razvidno iz Tabele 4, je
v kontrolni skupini sodelovalo 24 učencev, v eksperimentalni skupini pa 26 učencev.
Povprečna starost učencev v obeh skupinah je bila približno 11 let.
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3.2 Rezultati
3.2.1 Primerjava rezultatov preverjanja predznanja v kontrolni in eksperimentalni
skupini
Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so pred obravnavo snovi rešili delovni list 1, s
katerim sem ugotovila, kakšno je njihovo predznanje. V tabelah so pravilni odgovori
poudarjeni s krepko pisavo.
Tabela 5: Predstave učencev o vsebnosti sladkorja v izbranih živilih
Kontrolna
skupina

Živilo
čokolada
ketchup + čokolada
čokolada + testenine
hrenovke + ketchup + čokolada
hrenovke + čokolada + testenine
ketchup + čokolada + mesni ragu
ketchup + čokolada + testenine
ketchup + čokolada +mesni ragu + testenine
hrenovke + ketchup + čokolada + mesni ragu + testenine
Skupaj

f
2
9
0
1
0
4
2
3
3
24

%
8,3
37,5
0,0
4,2
0,0
16,7
8,3
12,5
12,5
100,0

Eksperimentalna
skupina

f
3
8
1
0
3
3
8
0
0
26

%
11,5
30,8
3,8
0,0
11,5
11,5
30,8
0,0
0,0
100,0

Največ učencev, tako kontrolne kot tudi eksperimentalne skupine, je menilo, da izmed zgoraj
naštetih živil vsebujeta sladkor le ketchup in čokolada. Na vprašanje so pravilno odgovorili le
3 učenci kontrolne skupine (12,5 %), v eksperimentalni skupini pa ni nihče odgovoril pravilno.
Na podlagi rezultatov iz Tabele 5 lahko sklepam, da imajo anketirani učenci 6. razreda slabo
predstavo o tem, katera živila vsebujejo sladkor. Menim, da je morebitni vzrok v prepričanju,
da sladkor vsebujejo le živila sladkega okusa, čeprav temu ni tako. Sladkor pogosto dodajo
živilom, da bi izboljšali njihov okus in podaljšali rok uporabnosti, zato ga najdemo v večini
industrijsko pripravljene hrane, česar pa učenci ne vedo, kar so pokazali tudi zgoraj
predstavljeni rezultati.
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Tabela 6: Predstave učencev kontrolne skupine o vsebnosti maščob v izbranih živilih

Kontrolna skupina

Št. čajnih
žličk
maščob
1
2
3
4
Skupaj

Živilo
2 rezini
mortadele
f
%
6
30,0
11
55,0
3
15,0
0
0,0
20
83,3

1 rezina sira
f
15
5
0
0
20

%
75,0
25,0
0,0
0,0
83,3

1 žlička
majoneze
f
%
5
25,0
0
0,0
5
25,0
10
50,0
20
83,3

Iz Tabele 6 je razvidno, da največ učencev kontrolne skupine meni, da 2 rezini mortadele
vsebujeta 2 čajni žlički maščob, 1 rezina sira naj bi vsebovala 1 čajno žličko maščob, 1 žlička
majoneze pa kar 4 čajne žličke maščob. Menim, da rezultati iz Tabele 6 kažejo na slabo
predstavo učencev kontrolne skupine glede količine maščob v omenjenih živilih, saj so na
vprašanja pravilno odgovorili v zelo majhnem deležu. Menim, da bi morali učitelji pri
obravnavi snovi več pozornosti nameniti razlagi sestave živil. Tako bi si učenci lahko bolje
predstavljali, da tudi druga živila, ne le maščobna, vsebujejo določen delež maščob.

Eksperimentalne skupina

Tabela 7: Predstave učencev eksperimentalne skupine o vsebnosti maščob v izbranih živilih
Št. čajnih
žličk
maščob
1
2
3
4
Skupaj

Živilo
2 rezini
mortadele
f
%
3
11,5
9
34,6
12
46,2
2
7,7
26 100,0

1 rezina sira
f
7
17
2
0
26

%
26,9
65,4
7,7
0,0
100,0

1 žlička
majoneze
f
%
0
0,0
2
7,7
2
7,7
19
73,1
26 100,0

Iz Tabele 7 je razvidno, da največ učencev eksperimentalne skupine meni, da največ čajnih
žličk maščob vsebuje majoneza. Primerjava rezultatov učencev kontrolne in eksperimentalne
skupine (Tabela 6 in Tabela 7) kaže, da več učencev eksperimentalne skupine meni, da 1
rezina sira vsebuje 2 žlički maščob, kar je bil pravilni odgovor, glede vsebnosti maščob v 2
rezinah mortadele, pa so se pravilnemu odgovoru tudi bolj približali učenci eksperimentalne
skupine.
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Tabela 8: Predstave učencev o vsebnosti maščob v sendviču 1

Eksperimentalna
skupina

Kontrolna skupina

Živilo
Št. čajnih žličk
maščob

sendvič (kruh, 2 rezini mortadele,
1 rezina sira in 1 žlička majoneze)

f
6
3
2
6
3
20
2
3
1
4
4
12
26

4
5
6
7
8
Skupaj
3
5
6
7
8
9
Skupaj

%
30,0
15,0
10,0
30,0
15,0
83,3
7,7
11,5
3,8
15,4
15,4
46,2
100,0

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 6 učencev kontrolne skupine (30,0 %) in le 4 učenci
eksperimentalne skupine (15,4 %). Največ učencev kontrolne skupine je menilo, da sendvič,
ki je narejen iz kruha, 2 rezin mortadele, 1 rezine sira in 1 žličke majoneze, vsebuje le 4 čajne
žličke maščob, skoraj polovica učencev eksperimentalne skupine pa je menila, da tak sendvič
vsebuje 9 čajnih žličk maščob. Predvidevam, da si učenci ne predstavljajo, koliko maščob
vsebuje neko živilo na določeno enoto.
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Tabela 9: Predstave učencev o vsebnosti maščob v sendviču 2

Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

Živilo
Št. čajnih žličk
maščob

sendvič (kruh, manj mastne
piščančje prsi v ovoju, list solate,
paradižnik in 1 žličko manj mastnega
sirnega namaza)
f
1
3
6
7
1
1
20
0
1
5
3
5
1
1
1
3
1
26

1
2
3
4
5
6
Skupaj
1
2
3
4
5
6
7
8
12
17
Skupaj

%
5,3
15,8
31,6
36,8
5,3
5,3
83,3
0,0
4,8
23,8
14,3
23,8
4,8
4,8
4,8
14,3
4,8
100,0

Na vprašanje je pravilno odgovoril le 1 učenec kontrolne skupine (5,3 %), v eksperimentalni
skupini pa ni nihče odgovoril pravilno. Presenetili so me odgovori učencev eksperimentalne
skupine, ki so menili, da lahko sendvič, ki je narejen iz kruha, manj mastnih piščančjih prsi v
ovoju, lista solate, paradižnika in 1 žličke manj mastnega sirnega namaza, vsebuje tudi do 12
oz. celo 17 čajnih žličk maščob, kar je bistveno več kot pa število čajnih žličk maščob, ki so jih
navedli pri sendviču 1. Menim, da rezultati iz Tabele 9 kažejo na slabo predstavo učencev
glede količine maščob v omenjenih živilih, vzrok za to pa bi lahko bil v tem, da učenci nimajo
razjasnjenih pojmov kaj pomeni manj mastno živilo.

30

Erjavšek, M. Sodelovalno učenje pri pouku gospodinjstva.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013.

Tabela 10: Predstave učencev o vsebnosti sladkorja v izbranih živilih

Eksp.
skupina

Kontrolna skupina

Živilo
Št. vrečk
sladkorja
(1 vrečka = 5
g sladkorja)
0—10
11—20
21—<
Skupaj
0—10
11—20
21—<
Skupaj

500 g
probiotičnega
navadnega
jogurta
%
f
%
45,8
21
87,5
29,2
2
8,3
25
1
4,2
100,0
24
100,0
65,4
24
92,4
23,1
1
3,8
11,5
1
3,8
100,0
26
100,0

120 g
čokoladnih
pralinejev

375 g
kosmičev

f
11
7
6
24
17
6
3
26

f
17
3
4
24
22
3
1
26

%
40,8
12,5
16,7
100,0
84,6
11,5
3,9
100,0

150 g čipsa s
papriko
f
16
7
1
24
22
3
1
26

%
66,6
29,2
4,2
100,0
84,6
11,5
3,9
100,0

Največji delež učencev, tako kontrolne kot tudi eksperimentalne skupine se je odločil, da
omenjena živila vsebujejo od 0 do 10 vrečk sladkorja. Za primerjavo lahko povem, da 120 g
čokoladnih pralinejev vsebuje približno 12 vrečk sladkorja, 500 g probiotičnega navadnega
jogurta vsebuje 2 vrečki sladkorja, 375 g kosmičev vsebuje 11 vrečk sladkorja in 150 g čipsa
vsebuje 1 vrečko sladkorja. Na podlagi rezultatov sklepam, da si učenci predstavljajo,
kolikšna je količina sladkorja v probiotičnem navadnem jogurtu in v čipsu s papriko. Ne
predstavljajo pa si, kolikšna je ta količina sladkorja v čokoladnih pralinejih in kosmičih, saj so
navedli manjše vrednosti od pravilnih. Menim, da bi morali učitelji gospodinjstva pri modulu
Hrana in prehrana snov bolj pogosto razložiti tudi na konkretnih primerih in ne le teoretično.
Primer:
1. Učitelj s seboj prinese embalaže različnih živil in učencem s pomočjo vrečk
sladkorja (1 vrečka vsebuje 5 g sladkorja) pokaže, koliko sladkorja vsebuje
določeno živilo.
2. Vsak učenec si izbere svoj najljubši prigrizek in s pomočjo podatkov, ki so zapisani
na deklaraciji, izračuna, koliko vrečk sladkorja vsebuje to živilo. Učenci pri uri
gospodinjstva to predstavijo svojim sošolcem (pokažejo jim embalažo svojega
najljubšega prigrizka in število vrečk sladkorja, ki jih ta vsebuje).
Menim, da bi si tako učenci lažje predstavljali vsebnost sladkorja v izbranih živilih.
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Tabela 11: Poznavanje bistvenih pojmov vsebinskega sklopa maščob
Pojmi
sklopa
maščobnih
živil

Rastlinska
maščoba

Kontrolna
skupina

Povezava z opisom
f

%

f

%

8

33,3

11

44,0

13
3

54,2
12,5

12
0

48,0
0,0

0

0,0

3

8,0

24

100,0

25

96,2

2

8,7

1

3,8

1
3
14

4,3
13,0
60,9

1
0
23

3,8
0,0
88,5

3

13,0

1

3,8

23

95,8

26

100,0

0

0,0

2

7,7

Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

3
0
4

13,0
0,0
17,4

6
1
2

23,1
3,8
7,7

16

69,6

15

57,7

Skupaj

23

95,8

26

100,0

3

13,6

4

17,4

4
13
1

18,2
59,1
4,5

1
16
0

4,3
69,6
0,0

1

4,5

2

8,7

22

91,7

23

88,5

11

47,8

8

34,8

To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.

2
3
3

8,7
13,0
13,0

4
6
0

17,4
26,1
0,0

Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

4

17,4

5

21,7

23

95,8

23

88,5

Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
Olja.
To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

Skupaj
Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
Olja.

Živalska
maščoba

To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

Skupaj
Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
Olja.

Svinjska
mast

To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.

Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
Olja.

Maslo

Eksperimentalna
skupina

To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

Skupaj
Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
Olja.

Margarina Goveji loj.

Skupaj
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Na podlagi rezultatov iz Tabele 11 lahko ugotovim, da je večina učencev pojme povezalo s
pravilno definicijo. Primerjava rezultatov učencev kontrolne in eksperimentalne skupine
kaže, da so učenci eksperimentalne skupine z ustrezno definicijo bolj pravilno povezali pojma
živalska maščoba in maslo.
Tabela 12: Količina maščob, ki so jo izračunali učenci na podlagi deklaracije navadnega
probiotičnega jogurta
Vsebnost maščob v 1 tetrapaku (500
g) navadnega probiotičnega jogurta
Pravilen odgovor (16 g)
Nepravilen odgovor
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%
11
45,8
12
54,2
24
100,0

Eksperimentalna
skupina
f
%
14
53,8
12
46,2
26
100,0

Količino maščob v navadnem probiotičnem jogurtu je pravilno izračunalo 11 učencev
kontrolne skupine (45,8 %) in 14 učencev eksperimentalne skupine (53,8 %). Napačen
odgovor je podalo enako število učencev kontrolne in eksperimentalne skupine. Na podlagi
rezultatov iz Tabele 12 lahko sklepam, da skoraj polovica anketiranih učencev 6. razreda ne
zna pravilno razbrati podatkov, ki so zapisani na deklaraciji izdelka, ki pa je glavni vir
informacij o izdelku. Menim, da se učenci pri pouku gospodinjstva še niso srečali s pravilnim
branjem in razumevanjem deklaracij, hkrati pa te veščine niso vajeni niti od doma.
Predlagala bi, da učitelji gospodinjstva pri obravnavi določene snovi (npr. pri modulu Hrana
in prehrana) s seboj večkrat prinesejo deklaracije različnih živil in s tem učence navajajo na
pravilno razumevanje in pomen tako zapisanih podatkov. Tako se bodo učenci naučili, da je
za nakup kakovostnega izdelka potrebno prebrati deklaracijo na živilu, s tem pa bodo postali
ozaveščeni potrošniki, kar je v današnji potrošniški družbi nujno potrebno.

3.2.2 Primerjava rezultatov preverjanja znanja v kontrolni in eksperimentalni
skupini
Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so po obravnavi snovi rešili delovni list 2, s
katerim sem ugotovila, pri kateri skupini se je znanje kratkoročno bolje ohranilo. V tabelah
so pravilni odgovori poudarjeni s krepko pisavo.
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Tabela 13: Poznavanje značilnosti svinjske masti
Kaj je značilno za svinjsko
mast?
Je živalskega izvora, je v trdni
obliki in vsebuje nasičene
maščobne kisline, ki so dobre
za naše telo.
Je živalskega izvora, je v trdni
obliki in vsebuje nasičene
maščobne kisline, ki so slabe
za naše telo.
Je živalskega izvora, je v trdni
obliki in vsebuje nenasičene
maščobne kisline, ki so dobre
za naše telo.
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%

Eksperimentalna
skupina
f
%

1

4,2

6

23,1

23

95,8

14

53,8

0

0,0

6

23,1

24

100,0

26

100,0

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 23 učencev kontrolne skupine (95,8 %) in 14 učencev
eksperimentalne skupine (53,8 %). Menim, da je razlog za slabši rezultat eksperimentalne
skupine v tem, da so učenci bolj vajeni frontalnega pouka kot pa sodelovalnega, saj se z njim
ne srečajo tako pogosto.
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Tabela 14: Poznavanje bistvenih pojmov vsebinskega sklopa maščob
Pojmi
sklopa
maščobnih
živil

Kontrolna
skupina

Povezava z opisom
f

%

f

%

2

8,3

7

26,9

83,3
8,3
0,0
100,0
16,7
75

18
0
1
26
1
22

69,2
0,0
3,8
100,0
3,8
84,6

2

8,3

3

11,5

24

100,0

26

100,0

0

0,0

3

11,5

Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem
nasičene maščobne kisline.

0
1
3

0,0
4,2
12,5

6
0
2

23,1
0,0
7,7

20

83,3

15

57,7

Skupaj

24

100,0

26

100,0

2

8,3

1

3,8

4
16
2

16,7
66,7
8,3

0
23
1

0,0
88,5
3,8

0

0,0

1

3,8

24

100,0

26

100,0

20

83,3

15

57,7

0
1
1

0,0
4,2
4,2

2
2
0

7,7
7,7
0,0

2

8,3

7

26,9

24

100,0

26

100,0

Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in
arom.
Olja.

Rastlinska
20
maščoba To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob. 2
Goveji loj.
0
Skupaj
24
To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob. 4
18
Živalska Goveji loj.
maščoba

Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem
nasičene maščobne kisline.

Skupaj

Svinjska
mast

Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in
arom.
Olja.
To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.

Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in
arom.
Olja.

Maslo

Eksperimentalna
skupina

To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem
nasičene maščobne kisline.

Skupaj
Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in
arom.
Olja.

Margarina To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem
nasičene maščobne kisline.

Skupaj
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Na podlagi rezultatov iz Tabele 14 lahko ugotovim, da je največji delež učencev pojme
povezalo s pravilno definicijo. Primerjava rezultatov učencev kontrolne in eksperimentalne
skupine kaže, da so učenci eksperimentalne skupine z ustrezno definicijo bolj pravilno
povezali pojma živalska maščoba in maslo, kar se je dogodilo tudi pri preverjanju predznanja.
Tabela 15: Znanje učencev o vsebnosti holesterola v rastlinskem olju
Ali v rastlinskem olju (npr. olivnem
olju) lahko najdemo holesterol?
DA
NE
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%
5
20,8
19
79,2
24
100,0

Eksperimentalna
skupina
f
%
2
7,7
24
92,3
26
100,0

Da v rastlinskem olju ne najdemo holesterola, je pravilno odgovorilo 19 učencev kontrolne
skupine (79,2 %) in kar 24 učencev eksperimentalne skupine (92,3 %). Menim, da visok
odstotek pravilnih odgovorov ni le rezultat formalnega izobraževanja, ampak tudi vpliva
medijev, okolja in družine, saj je v zadnjem času mnogo pozornosti namenjene ozaveščanju
ljudi o holesterolu.
Tabela 16: Znanje učencev o vsebnosti maščob v izbranih maščobnih živilih
Kaj meniš, ali 1 žlička majoneze vsebuje
več maščob kot 1 rezina mortadele?
DA
NE
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%
1
4,2
23
95,8
24 100,0

Eksperimentalna
skupina
f
%
23
88,5
3
11,5
26
100,0

Da 1 žlička majoneze vsebuje manj maščob kot 1 rezina mortadele, je pravilno odgovorilo 23
učencev kontrolne skupine (95,8 %) in le 3 učenci eksperimentalne skupine (11,5 %), vsi
ostali učenci eksperimentalne skupine so podali napačen odgovor. Menim, da je vzrok za
tako slab odstotek pravilnih odgovorov učencev eksperimentalne skupine v tem, da so se
učenci s sodelovalno metodo srečali prvič in niso bili vajeni takega načina dela. Opazila sem
tudi, da učenci niso poslušali, kar so jim razlagale posamezne skupine, saj so vajeni, da jim
običajno snov razlaga učitelj in ne sošolec. Menim, da bi morali za doseganje boljših
rezultatov eksperimentalne skupine sodelovalno učenje v pouk vpeljevati dalj časa, da bi se
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učenci lahko postopno privajali na nov način dela. Podobnega mnenja je tudi Jelen
Madrušova (2003), ki pravi, da je potrebno učence sodelovanja naučiti, hkrati pa Wambach
in Wambach (1999) menita, da je za to potrebno daljše časovno obdobje.
Tabela 17: Predstave učencev o vsebnosti sladkorja v izbranih živilih

Živilo
čokolada
ketchup + čokolada
ketchup + čokolada + testenine
hrenovke + ketchup + čokolada + testenine
ketchup + čokolada +mesni ragu + testenine
hrenovke + ketchup + čokolada + mesni ragu + testenine
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%
0
0,0
1
4,2
1
4,2
0
0,0
1
4,2
21
87,5
24
100,0

Eksperimentalna
skupina
f
%
1
3,8
6
23,1
9
34,6
2
7,7
2
7,7
6
23,1
26
100,0

Da sladkor vsebujejo vsa zgoraj omenjena živila je pravilno odgovorilo 21 učencev kontrolne
skupine (87,5 %) in 6 učencev eksperimentalne skupine (23,1 %). Primerjava rezultatov
znanja takoj pred obravnavo snovi in po njej (Tabela 17 in Tabela 5) kaže, da se je znanje
učencev po obravnavi snovi izboljšalo. Predvidevam, da so slabi rezultati eksperimentalne
skupine posledica nepoznavanja sodelovalnega učenja in nerazvitih sodelovalnih veščin, saj
Johnson, Johnson in Holubec (1984, v Panitz, 1999) menijo, da je uspešno sodelovanje v
skupini mogoče le, če se učenci predhodno naučijo sodelovalnih veščin. Opazila sem, da so
imeli učenci težave pri posredovanju znanja ostalim učencem, prav tako pa med njimi ni bilo
prave komunikacije. Pačnik (2001) je sodelovalno učenje vpeljala v tretji in peti razred, v
pouk slovenskega jezika. Prišla je do podobnih ugotovitev, saj meni, da so učenci površno
prebrali navodila in iskali pomoč učitelja, saj so se s sodelovalnim učenjem srečali prvič.
Tabela 18: Izračun vsebnosti sladkorja v izbranem živilu na podlagi deklaracije
Poješ 100 g čokolade z mentolovo kremo. Preglej
spodnjo deklaracijo in napiši koliko vrečk sladkorja si
pojedel (1 vrečka sladkorja je 5 g)
Pravilen odgovor (13,6 vrečk)
Nepravilen odgovor
Skupaj
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Kontrolna
skupina
f
%
0
0,0
24
100,0
24
100,0

Eksperimentalna
skupina
f
%
10
38,5
16
61,5
26
100,0
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Iz Tabele 18 je razvidno, da nihče izmed učencev kontrolne skupine ni pravilno izračunal
količine sladkorja v čokoladi z mentolovo kremo, medtem ko je pravilen izračun naredilo 10
učencev eksperimentalne skupine (38,5 %). Opazila sem, da so učenci pri izračunu, z
deklaracije pogosto prepisali napačne podatke, zamenjali postopek izračuna, hkrati pa so
pomešali tudi vrečke sladkorja z grami in to je eden izmed možnih vzrokov za neuspeh
kontrolne skupine. V kontrolni skupini sem tudi opazila, da je bil kljub pravilnem poteku
izračuna rezultat velikokrat napačen. Naloga je bila matematično zasnovana, zato menim, da
so učenci eksperimentalne skupine dosegli boljše rezultate, saj ima po mnenju Aziz in
Hossain (2010) sodelovalno učenje pozitivni vpliv na dosežke pri matematiki, ker učenci v
skupinah lahko neprestano komunicirajo, si izmenjujejo mnenja in se posvetujejo o pravilni
rešitvi ter postopku reševanja naloge. Predvidevam, da bi učenci eksperimentalne skupine
lahko dosegli še boljše rezultate, če bi bili predhodno seznanjeni s pravilnim branjem in
razumevanjem podatkov, ki so napisani na deklaracijah.
Tabela 19: Količina maščob, ki so jo izračunali učenci na podlagi deklaracije navadnega
probiotičnega jogurta
Vsebnost maščob v 1 tetrapaku (500 g)
navadnega probiotičnega jogurta
Pravilen odgovor (16 g)
Nepravilen odgovor
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%
17
70,8
7
29,2
24
100,0

Eksperimentaln
a skupina
f
%
19
73,1
7
26,9
26
100,0

Količino maščob v navadnem probiotičnem jogurtu je pravilno izračunalo 17 učencev
kontrolne skupine (70,8 %) in 19 učencev eksperimentalne skupine (73,1 %). Primerjava
rezultatov pred obravnavo snovi in po njej (Tabela 19 in Tabela 12) kaže, da se znanje
učencev po obravnavi snovi izboljša. Za izboljšanje doseženih rezultatov menim, da bi učenci
obeh skupin morali bolj pogosto pregledovati in prebirati deklaracije različnih živil, da bi se
naučili, kaj nam povedo tako navedeni podatki. Posledično bi verjetno bolje rešili podobne
naloge.
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3.2.3 Primerjava rezultatov preverjanja znanja čez 14 dni v kontrolni in
eksperimentalni skupini
Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so 14 dni po obravnavi snovi ponovno rešili
delovni list 2, s katerim sem ugotovila, pri kateri skupini se je znanje dolgoročno bolje
ohranilo. V tabelah so pravilni odgovori poudarjeni s krepko pisavo.
Tabela 20: Poznavanje značilnosti svinjske masti
Kontrolna
skupina
f
%

Kaj je značilno za svinjsko mast?

Eksperimentalna
skupina
f
%

Je živalskega izvora, je v trdni obliki in vsebuje
nasičene maščobne kisline, ki so dobre za naše telo.
Je živalskega izvora, je v trdni obliki in vsebuje
nasičene maščobne kisline, ki so slabe za naše telo.
Je živalskega izvora, je v trdni obliki in vsebuje
nenasičene maščobne kisline, ki so dobre za naše telo.

0

0,0

1

3,8

24

100,0

23

88,5

0

0,0

2

7,7

Skupaj

24

100,0

26

100,0

Na vprašanje so pravilno odgovorili vsi učenci kontrolne skupine in 23 učencev
eksperimentalne skupine (88,5 %). Če primerjam rezultate znanja takoj po obravnavani snovi
in po preteku 14 dni (Tabela 20 in Tabela 13), ugotovim, da se je povečal delež učencev, ki so
po 14-ih dneh na vprašanje odgovorili pravilno. Izkaže se, da 14 dni po obravnavani snovi
znanje ni nazadovalo, ampak se je izboljšalo. Na osnovi rezultatov predvidevam, da so se
učenci med seboj pogovarjali o tej snovi in tako svoje znanje utrdili.
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Tabela 21: Poznavanje bistvenih pojmov vsebinskega sklopa maščob
Pojmi
sklopa
maščobnih
živil

Kontrolna
skupina

Povezava z opisom
f

%

f

%

3

12,5

1

4,0

20
1
0

83,3
4,2
0,0

21
0
1

84,0
0,0
4,0

0

0,0

2

8,0

24

100,0

25

96,2

0

0,0

2

8,0

4
16

16,7
66,7

0
20

0,0
80,0

4

16,7

3

12,0

24
0
5

100,0
0,0
20,8

25
1
4

96,2
3,8
15,4

19

79,2

21

80,8

24

100,0

26

100,0

2

8,3

3

12,0

Skupaj

4
15
3
24

16,7
62,5
12,5
100,0

1
21
0
25

4,0
84,0
0,0
96,2

Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.

19

79,2

19

73,1

0
4

0,0
16,7

2
5

7,7
19,2

1

4,2

0

0,0

24

100,0

26

100,0

Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
Olja.

Rastlinska To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
maščoba Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

Skupaj
Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.

Živalska
Goveji loj.
maščoba

Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

Skupaj
Olja.

Svinjska
mast

Goveji loj.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

Skupaj
Pridobivamo jo iz rastlinskih olj z dodatki soli,
naravnih barvil, konzervansov, vitaminov in arom.
Olja.

Maslo

Eksperimentalna
skupina

To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
Goveji loj.

Olja.

Margarina To je mlečni izdelek, ki vsebuje 80 % maščob.
Je težko prebavljiva in vsebuje predvsem nasičene
maščobne kisline.

Skupaj

Iz Tabele 21 je razvidno, da je največ učencev pojme povezalo s pravilno definicijo.
Primerjava rezultatov učencev kontrolne in eksperimentalne skupine kaže, da so učenci
eksperimentalne skupine z ustrezno definicijo bolj pravilno povezali pojme živalska maščoba,
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maslo, rastlinska maščoba in svinjska mast. Predvidevam, da so se učenci eksperimentalne
skupine o tej snovi med seboj pogovarjali in skupaj prišli do pravilnih rešitev.
Tabela 22: Znanje učencev o vsebnosti holesterola v rastlinskem olju
Kontrolna
skupina
f
%
2
8,3
22
91,7
24
100,0

Ali v rastlinskem olju (npr. olivnem
olju) lahko najdemo holesterol?
DA
NE
Skupaj

Eksperimentalna
skupina
f
%
10
38,5
16
61,5
26
100,0

Da v rastlinskem olju ne najdemo holesterola, je pravilno odgovorilo 22 učencev kontrolne
skupine (91,7 %) in le 16 učencev eksperimentalne skupine (61,5 %). Če primerjam rezultate
znanja učencev takoj po obravnavani snovi in po 14-ih dneh (Tabela 22 in Tabela 15),
ugotovim, da se je znanje učencev kontrolne skupine po 14-ih dneh izboljšalo, znanje
učencev eksperimentalne skupine pa je nazadovalo. Vzrok takega rezultata bi bilo potrebno
proučiti.
Tabela 23: Znanje učencev o vsebnosti maščob v izbranih maščobnih živilih
Kaj meniš ali 1 žlička majoneze vsebuje
več maščob kot 1 rezina mortadele?
DA
NE
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%
6
25,0
18
75,0
24
100,0

Eksperimentalna
skupina
f
%
22
84,6
4
15,4
26
100,0

Da 1 žlička majoneze vsebuje manj maščob kot 1 rezina mortadele, je pravilno odgovorilo 18
učencev kontrolne skupine (75,0 %) in le 4 učenci eksperimentalne skupine (15,4 %), vsi
ostali učenci eksperimentalne skupine so podali napačen odgovor. Primerjava rezultatov
znanja takoj po obravnavani snovi in po preteku 14 dni (Tabela 23 in Tabela 16) kaže, da se je
povečal delež učencev eksperimentalne skupine, ki so po 14-ih dneh na vprašanje odgovorili
pravilno, kljub temu pa so bili rezultati učencev eksperimentalne skupine slabi. Menim, da je
do tega prišlo zaradi nerazvitih sodelovalnih veščin, saj sem opazila, da učenci niso poslušali
razlage posameznih skupin in so imeli težave s komunikacijo znotraj skupin in tudi pri
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posredovanju znanja ostalim učencem. Po mnenju Peklaj (2004) in Pačnik (2001) pa je eden
od dejavnikov za uspešno sodelovalno učenje tudi poslušanje drug drugega.
Tabela 24: Predstave učencev o vsebnosti sladkorja v izbranih živilih

Živilo
ketchup + čokolada
hrenovke + ketchup + čokolada
ketchup + čokolada + mesni ragu
ketchup + čokolada + testenine
hrenovke + ketchup + čokolada + mesni ragu
hrenovke + ketchup + čokolada + testenine
ketchup + čokolada +mesni ragu + testenine
hrenovke + ketchup + čokolada + mesni ragu + testenine
Skupaj

Kontrolna
skupina
f
%
2
8,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8,3
20
83,3
24
100,0

Eksperimentalna
skupina
f
%
5
19,2
1
3,8
3
11,5
9
34,6
1
3,8
1
3,8
1
3,8
5
19,2
26
100,0

Da sladkor vsebujejo vsa zgoraj omenjena živila, je pravilno odgovorilo 20 učencev kontrolne
skupine (83,3 %) in 5 učencev eksperimentalne skupine (19,2 %). Primerjava rezultatov
znanja takoj po obravnavi snovi in po 14-ih dneh (Tabela 24 in Tabela 17) kaže, da je znanje
učencev obeh skupin po 14-ih dneh nekoliko upadlo. Predvidevam, da je vzrok za slabe
rezultate eksperimentalne skupine v nerazvitih sodelovalnih veščinah, saj od učencev, ki se
le-teh niso nikoli učili, ne moremo pričakovati, da bodo v skupini delovali učinkovito
(Goodwin, 1999).
Tabela 25: Izračun vsebnosti sladkorja v izbranem živilu na podlagi deklaracije
Poješ 100 g čokolade z mentolovo
kremo. Preglej spodnjo deklaracijo in
napiši, koliko vrečk sladkorja si pojedel
(1 vrečka sladkorja je 5 g).
Pravilen odgovor (13,6 vrečk)
Nepravilen odgovor
Skupaj

Kontrolna
skupina

Eksperimentalna
skupina

f

%

f

%

0
24
24

0,0
100,0
100,0

11
15
26

42,3
57,7
100,0

Nihče izmed učencev kontrolne skupine ni pravilno izračunal količine sladkorja v čokoladi z
mentolovo kremo, medtem ko je pravilen izračun naredilo 11 učencev eksperimentalne
skupine (42,3 %). Predvidevam, da so učenci eksperimentalne skupine bolje rešili nalogo, ki
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je bila matematično zasnovana, ker so skupaj v skupini oblikovali možno rešitev, saj so bili
učenci pri reševanju naloge aktivni, to pa po mnenju Panitz (1999) spodbuja razvijanje
spretnosti za reševanje problemov. Poudarim naj, da so učenci eksperimentalne skupine to
nalogo rešili individualno, skupaj v skupinah pa so rešili enako nalogo na primeru čokolade s
celimi lešniki.
Tabela 26: Količina maščob, ki so jo izračunali učenci na podlagi deklaracije navadnega
probiotičnega jogurta
Vsebnost maščob v 1 tetrapaku (500 g)
navadnega probiotičnega jogurta
Pravilen odgovor (16 g)
Nepravilen odgovor
Skupaj

Kontrolna
skupina
n
%
17
70,8
7
29,2
24
100,0

Eksperimentalna
skupina
n
%
20
76,9
6
23,1
26
100,0

Količino maščob je v navadnem probiotičnem jogurtu pravilno izračunalo 17 učencev
kontrolne skupine (70,8 %) in kar 20 učencev eksperimentalne skupine (76,9 %). Če
primerjam rezultate znanja takoj po obravnavi snovi in po preteku 14 dni (Tabela 26 in
Tabela 19), ugotovim, da je znanje učencev kontrolne skupine po 14-ih dneh ostalo enako,
pri učencih eksperimentalne skupine pa se je izboljšalo. Menim, da je vzrok za izboljšanje
znanja v eksperimentalni skupini predvsem kasnejši razgovor učencev posameznih skupin.

3.2.4 Primerjava rezultatov preverjanja predznanja, preverjanja znanja po uri in
preverjanja znanja po 14-ih dneh glede na uporabljeno metodo dela
Glede na povprečno število točk sem med seboj primerjala rezultate, ki so jih dosegli učenci
obeh skupin pri preverjanju znanja, preverjanju znanja po uri in preverjanju znanja po 14-ih
dneh. Povprečno vrednost točk sem izračunala glede na število točk, ki so jih dosegli učenci
eksperimentalne in kontrolne skupine potem, ko so rešili delovni list 1 in 2. Naloge so bile
številčno ovrednotene na obeh delovnih listih, tako so učenci vedeli koliko točk lahko
dosežejo pri posamezni nalogi.
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Tabela 27: Povprečna vrednost doseženih točk pri predznanju, znanju po uri in znanju po
14 dneh v kontrolni ter eksperimentalni skupini

Predznanje
Znanje po uri
Znanje čez 14 dni

Kontrolna skupina
Povprečna
Število
vrednost
možnih
%
doseženih
točk
točk
21
7,08
33,7
17
13,67
80,4
17
13,08
76,9

Eksperimentalna skupina
Povprečna
Št.
vrednost
možnih
%
doseženih
točk
točk
21
7,27
34,6
17
10,96
64,5
17
11,54
67,9

Iz Tabele 27 je razvidno, da je bilo predznanje učencev eksperimentalne skupine nekoliko
boljše od učencev kontrolne skupine. Pri preverjanju znanja po uri so se bolje izkazali učenci
kontrolne skupine, s 13,67 (80,4 %) povprečnih točk, za razliko od učencev eksperimentalne
skupine, ki so dosegli 10,96 (64,5 %) povprečnih točk. Do podobnih rezultatov je v svojem
diplomskem delu prišla tudi Ivaničeva (2013), saj so učenci pri frontalnem pouku dosegli
boljše rezultate, kot učenci pri sodelovalnem pouku. Menim, da je do tega prišlo zaradi
nepoznavanja sodelovalnega učenja in nerazvitih sodelovalnih veščin, saj Goodwin (1999)
pravi, da od učencev, ki se niso nikoli učili sodelovalnih veščin, ne moremo pričakovati, da
bodo v skupini učinkoviti. Eden izmed možnih razlogov za slabši uspeh eksperimentalne
skupine je tudi ta, da sem sodelovalno učenje v pouk vpeljevala le 3 šolske ure (tema Živila z
več maščob in živila z več sladkorja) za doseganje boljših rezultatov pa bi bilo potrebno
sodelovalno učenje v pouk vpeljevati dalj časa, da bi se učenci lahko postopno privajali na
nov način dela. Podobno navaja tudi Jelen Madrušova (2003), ki pravi, da je potrebno učence
sodelovanja naučiti, hkrati pa Wambach in Wambach (1999) menita, da je za to potrebno
daljše časovno obdobje. Poudarim naj še, da so učenci eksperimentalne skupine kljub
slabšemu številu povprečnih točk bolje rešili matematično zasnovane naloge, ki zahtevajo
miselne procese na višjem nivoju, razlog za to je v sodelovalnem učenju (Peklaj, 2001). Iz
Tabele 27 je še razvidno, da so učenci eksperimentalne skupine pri preverjanju znanja čez 14
dni povprečno dosegli več točk kot pri preverjanju znanja po uri. Predvidevam, da so se
učenci posameznih skupin med seboj pogovarjali o snovi in s tem preprečili, da bi jo pozabili.
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3.2.5 Rezultati anketnega vprašalnika o delu v skupinah
Anketni vprašalnik (priloga 3) je vseboval 39 trditev, ki so v nadaljevanju zapisane po
posameznih sklopih. V vsaki posamezni tabeli so trditve zapisane po padajočih vrednostih M.
Rezultati anketnega vprašalnika so podani s stopnjami lestvice v številu in %. Rezultati v vsaki
tabeli so preračunani na vzorec 26 učencev.
Tabela 28: Stališča učencev o vplivu dela v skupini na njihovo znanje
Številka

4.

2.

24.

3.

17.

23.
1.

5.

29.

Trditev
Pri delu v skupini sem se naučil
več, kot če bi se učil sam, saj
sem lahko pokazal tudi druge
sposobnosti, ki jih imam (npr.
nekaj lepo narišem, pobarvam,
napišem, …).
Pri delu v skupini sem se naučil
več, kot če bi se učil sam, saj je
bilo delo bolj sproščeno.
Ker smo se v skupini o določeni
temi pogovarjali in iskali
rešitve, si bom snov zapomnil
za dalj časa.
Pri delu v skupini sem se naučil
več, kot če bi se učil sam, saj
sem imel točno določeno
nalogo.
Pri delu v skupini sem postal
bolj samozavesten glede
svojega znanja.
Delo v skupini mi je pomagalo,
da sem premostil vrzeli v
znanju.
Največ se naučim, če se učim
sam (npr. rešujem delovni list).
Pri delu v skupini sem se naučil
več, kot če bi se učil sam, saj
sem bolje spoznal sošolce, s
katerimi se sicer ne družim
veliko.
Pri delu v skupini so se
izboljšale moje govorne
sposobnosti, saj sem moral
svoj del snovi razložiti ostalim
članom skupine.

1

2

3

4

5
%

f

M

SD

f

%

f

%

f

%

f

%

1

3,8

2

7,7

6

23,0

6

23,0 11 42,0 3,92 1,164

3 12,0

3

12,0

2

7,7

9

35,0

9

35,0 3,69 1,379

1

3,8

3

12,0

5

19,0 11 42,0

6

23,0 3,69 1,087

1

3,8

7

37,0

2

7,7

11 42,0

5

19,0 3,46 1,208

1

3,8

4

15,0 14 54,0

6

23,0

1

3,8

3,08 0,845

1

3,8

3

12,0 15 58,0

7

27,0

0

0,0

3,08 0,744

2

7,7

11 42,0

5

19,0

5

19,0

3

12,0 2,85

7 27,0

6

23,0

6

23,0

3

12,0

4

15,0 2,65 1,413

8 31,0

6

23,0

6

23,0

5

19,0

1

3,8

Legenda: 1: sploh se ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: neodločen, 4: se strinjam, 5: se zelo strinjam
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Iz Tabele 28 je razvidno, da so učenci pri sodelovalno strukturiranem pouku doživeli
poglavitne prednosti sodelovalnega učenja, saj so se najbolj strinjali s 4. Trditvijo, in sicer so
menili, da so se pri delu v skupini naučili več, ker so lahko pokazali tudi nekatere druge
sposobnosti, ki jih imajo in ne le znanja. Izpostavila bi tudi mnenje učencev, da so se v
skupini naučili več zaradi sproščenega načina dela in, da si bodo snov zapomnili za dalj časa,
ker so v skupini skupaj iskali rešitve in diskutirali o dodeljeni temi, kar poudarjata tudi
Johnson in Johnson (2009), ki menita, da se znanje pri uporabi sodelovalnega učenja
dolgoročno bolje ohrani. Učenci so se najmanj strinjali z 29. trditvijo in sicer so menili, da se
njihove govorne sposobnosti pri delu v skupini niso izboljšale, kar je v nasprotju s
predvidevanji Yagera, Johnsona in Johnsona (1985, v Panitz, 1999), ki pravijo, da naj bi
sodelovalno učenje povečalo razvoj komunikacijskih spretnosti. Menim, da je vzrok za tak
rezultat kratko časovno obdobje izvajanja sodelovalnega učenja in nerazvite sodelovalne
veščine, saj sem opazila, da so imeli učenci težave s komunikacijo.
Tabela 29: Stališča učencev o sprejemanju drugačnosti pri delu v skupini
Številka

12.

14.

13.

15.

Trditev
Učencu s posebnimi
potrebami bi raje
pomagal, če bi bilo delo
organizirano v skupinah.
Učencu, ki prihaja iz druge
države, bi raje pomagal, če
bi bilo delo organizirano v
skupinah.
Učencu s posebnimi
potrebami bi raje
pomagal, če bi nalogo
najprej moral rešiti sam.
Učencu, ki prihaja iz druge
države, bi raje pomagal, če
bi nalogo najprej moral
rešiti sam.

1

2

3

4

5
f

%

SD

%

f

%

f

%

f

1

3,8

2

7,7

6

23,0

6

23,0 11 42,0 3,92

1,164

3 12,0

3

12,0

2

7,7

9

35,0

9

35,0 3,69

1,379

2

7,7

4

15,0 10 39,0

6

23,0

4

15,0 3,23

1,142

3 12,0

2

7,7

4

15,0

2

7,7

1,02

15 58,0

%

M

f

3,0

Legenda: 1: sploh se ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: neodločen, 4: se strinjam, 5: se zelo strinjam

Peklaj (2004) meni, da učenci pri uporabi sodelovalnega učenja bolje sprejemajo drugačnost,
torej bolje sprejemajo učence s posebnimi potrebami in učence, ki pripadajo drugi etnični
skupini, kar so potrdili odgovori anketiranih učencev (Tabela 29).
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Tabela 30: Komunikacija med učenci pri sodelovalnem učenju
Številka
6.

35.

7.

8.

11.

9.

10.

Trditev

1
f

Pri delu v skupini sem bil
0
pripravljen sodelovati z
drugimi učenci.
Pri delu v skupini sem se
2
pogovarjal z ostalimi
člani skupine.
Kadar se učim sam, sem
1
svoje znanje pripravljen
deliti z drugimi učenci.
V skupini sem se lahko
pogovarjal s sošolci
2
predvsem o vsebini
snovi.
Kadar se učim sam, bolj
pogosto klepetam s
8
sošolcem, ker naloge
hitro rešim in se začnem
dolgočasiti.
Kadar se učim sam, bolj
pogosto klepetam s
8
sošolcem, ker mi zaradi
pretežkih nalog postane
dolgčas.
Kadar se učim sam, bolj
pogosto klepetam s
11
sošolcem, ker bi rad, da
mi sošolec pove pravo
rešitev.

2

3

4
%

f

5
%

f

%

M

SD

%

f

%

f

0,0

0

0,0

4

15,0 11 42,0 11 42,0 4,27

0,724

7,7

3

12,0

2

7,7

9

1,287

3,8

5

19,0

2

7,7

12 46,0

6

23,0 3,65

1,164

7,7

3

12,0

8

31,0

9

35,0

4

15,0 3,38

1,134

31,0

4

15,0

10 39,0

4

15,0

0

0,0

2,38

1,098

31,0

6

23,0

8

31,0

3

12,0

1

3,8

2,35

1,164

42,0

8

31,0

5

19,0

2

7,7

0

0,0

1,92

0,977

35,0 10 39,0 3,85

Legenda: 1: sploh se ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: neodločen, 4: se strinjam, 5: se zelo strinjam

Dobra lastnost uporabe sodelovalnega učenja je po mnenju Panitz (1999) tudi ta, da
spodbudi učence k medsebojnemu sodelovanju, kar so potrdili tudi anketirani učenci, saj so
se najbolj strinjali s 6. in 35. trditvijo, kar je razvidno iz Tabele 30. Anketirani učenci so se
najmanj strinjali z 10. trditvijo, ki pravi, da učenci pri samostojnem učenju bolj pogosto
klepetajo z drugim sošolcem, ker bi radi izvedeli pravilno rešitev.
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Tabela 31: Vpliv sodelovalnega učenja na izboljšanje medosebnih odnosov
Številka

16.

Trditev
S sošolci, ki so bili v moji
skupini, se sedaj
razumem bolje kot
preden smo skupaj
reševali nalogo.

1
f

6

2
%

f

3
%

23,0 10 39,0

4

5

f

%

f

%

f

%

5

19,0

4

15,0

1

3,8

M

SD

2,38

1,134

Legenda: 1: sploh se ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: neodločen, 4: se strinjam, 5: se zelo strinjam

Številne raziskave navajajo, da se pri učencih, ki pri pouku uporabljajo sodelovalno učenje
izboljšajo njihovi medsebojni odnosi (Slavin, Maden in Leavy, 1984, v Goodwin, 1999).
Rezultati Tabele 31 kažejo, da se anketirani učenci s to trditvijo ne strinjajo. Predvidevam, da
je vzrok za tak rezultat verjetno v kratkem časovnem obdobju izvajanja sodelovalnega
učenja, saj so bili učenci v skupinah skupaj le 3 šolske ure. V tako kratkem času pa učenci
verjetno še niso uspeli vzpostaviti boljših medsebojnih odnosov s člani svoje skupine, za to bi
potrebovali več časa.
Tabela 32: Pomoč med učenci pri sodelovalnem učenju
Številka
21.

22.

25.

Trditev
Če pri delu v skupini česa nisem
razumel, sem vprašal ostale
učence v skupini.
Člani moje skupine so opazili,
kdaj sem potreboval pomoč,
čeprav jim tega nisem povedal,
in mi pomagali.
Kadar sam rešujem nalogo,
sošolec opazi, kdaj potrebujem
pomoč, čeprav mu tega ne
povem, in mi pomaga.

1

2

3

4
f

%

f

%

M

SD

f

%

f

%

f

1

3,8

0

0,0

4 15,0 13 50,0

8 31,0 4,04

0,916

3 12,0

4

15,0

8 31,0

8

31,0

3 12,0 3,15

1,19

2

10 39,0

9 35,0

3

12,0

2

1,041

7,7

%

5

7,7

2,73

Legenda: 1: sploh se ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: neodločen, 4: se strinjam, 5: se zelo strinjam

Sodelovalno učenje omogoča, da učenci razvijejo občutek za medsebojne potrebe tako, da
lažje pomagajo drug drugemu, hkrati pa spodbudi učence k medsebojni pomoči (Panitz,
1999; Gillies in Ashman, 1996, v Gillies, 2004). To so potrdili tudi odgovori anketiranih
učencev, saj so se najbolj strinjali z 21. trditvijo, najmanj pa s 25. trditvijo (Tabela 32).
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Tabela 33: Zavzetost za delo, delitev odgovornosti in strah pred neuspehom
Številka
18.

26.

20.

27.

36.

37.

19.

28.

Trditev
Kadar rešujem nalogo v
skupini, me je manj strah
ocenjevanja.
Pri delu v skupini sem se za
uspešno rešeno nalogo
potrudil zaradi ocene.
Kadar nalogo rešujem sam in
je ne znam, se počutim
neprijetno, saj ne morem
nikogar prositi za pomoč.
Pri delu v skupini sem se bolj
potrudil, da sem svoj del
naloge opravil hitro in dobro,
saj so bili od mene odvisni
tudi drugi učenci v skupini.
Kadar se sošolci pri delu v
skupini niso več posvečali
dodeljeni nalogi, sem jih
usmeril nazaj k reševanju
naloge.
Kadar se sošolci pri
samostojnem reševanju
naloge ne posvečajo več
dodeljeni nalogi, jih usmerim
nazaj k reševanju naloge.
Kadar nalogo rešujem sam,
me je strah, da je ne bom
pravilno rešil.
Pri delu v skupini sem se bolj
potrudil, da sem svoj del
naloge opravil hitro in dobro,
saj sem želel, da moja
skupina premaga drugo
skupino.

1

2

3

4

5
%

M

SD

f

%

f

%

f

%

f

%

f

4

15,0

3

12,0

1

3,8

5

19,0

13

50,0 3,77 1,557

0

0,0

5

19,0

3

12,0

12

46,0

6

23,0 3,73 1,041

1

3,8

4

15,0

5

19,0

11

42,0

5

19,0 3,58 1,102

2

7,7

3

12,0

6

23,0

9

35,0

6

23,0 3,54 1,208

1

3,8

1

3,8

10

39,0

11

42,0

3

12,0 3,54 0,905

1

3,8

2

7,7

8

31,0

13

50,0

2

7,7

3,5

0,906

3

12,0

5

19,0

4

15,0

9

35,0

5

19,0 3,31

1,32

3

12,0

11

42,0

5

19,0

4

15,0

3

12,0 2,73 1,218

Legenda: 1: sploh se ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: neodločen, 4: se strinjam, 5: se zelo strinjam

Uporaba sodelovalnega učenja naj bi zmanjšala strah učencev pred ocenjevanjem oz.
reševanjem preverjanj znanja (Kessler in McCleod, 1985, v Panitz, 1999), kar se je izkazalo
tudi v praksi. Iz Tabele 33 je razvidno, da so to pozitivno lastnost sodelovalnega učenja
potrdili tudi anketirani učenci, ki so se najbolj strinjali z 18. trditvijo, ki pravi, da jih je manj
strah ocenjevanja, kadar nalogo rešujejo v skupini. Ena izmed lastnosti sodelovalnega učenja
je tudi ta, da je uspeh celotne skupine odvisen od uspeha vsakega posameznega člana
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(Putnam, 1993, v Goodwin, 1999), kar sem preverjala s 27. trditvijo, ki so jo učenci razvrstili
na četrto mesto. Rezultati iz Tabele 33 kažejo, da so se učenci v skupini najbolj potrudili
zaradi ocene, nato zaradi odvisnosti drugih učencev, najmanj pa so se potrudili zato, da bi
premagali drugo skupino, kar potrdi mnenje Pačnik (2001), ki pravi, da je glavna značilnost
sodelovalnega učenja sodelovanje in ne tekmovanje.
Tabela 34: Sprejemanje idej in mnenj učencev pri sodelovalnem učenju
Številka

31.

34.

32.

39.

30.

33.

38.

Trditev

1
f

2
%

f

Pri delu v skupini sem
sprejemal ideje ostalih
članov skupine, saj sem
1 3,8 0
menil, da moramo za
uspešno rešitev naloge med
seboj sodelovati.
Pri delu v skupini me ni
strah, da me bodo ostali
1 3,8 0
sošolci zavrnili, če bom
povedal napačno rešitev.
Pri delu v skupini sem
0 0,0 2
povedal svoje mnenje
(možno rešitev naloge).
Kadar je član moje skupine
povedal svoje mnenje, sem
0 0,0 3
ga pohvalil, čeprav je
razmišljal drugače kot jaz.
Pri delu v skupini nisem
sprejemal idej ostalih članov
16 62,0 5
skupine, saj sem menil, da
imam prav samo jaz.
Pri delu v skupini sem bil
tiho in nisem povedal
19 73,0 4
svojega mnenja (možne
rešitev naloge), saj sem se
bal odziva sošolcev.
Kadar je član moje skupine
povedal svoje mnenje, ki je
19 73,0 5
bilo drugačno od mojega
sem se mu posmehoval.

3

4
%

f

%

SD

f

0,0

4 15,0

35,0 12

46,0 4,19 0,981

0,0

3 12,0 12 46,0 10

39,0 4,15 0,925

7,7

1

12,0

9

%

M

%

3,8

f

5

17 65,0

6

23,0 4,04 0,774

7 27,0

8

31,0

8

31,0 3,81 1,021

19,0

4 15,0

0

0,0

1

3,8,0 1,65 1,018

15,0

3 12,0

0

0,0

0

0,0

1,38 0,697

19,0

2

0

0,0

0

0,0

1,35 0,629

7,7

Legenda: 1: sploh se ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: neodločen, 4: se strinjam, 5: se zelo strinjam

Iz Tabele 34 je razvidno, da so se učenci najbolj strinjali z 31. trditvijo in tako potrdili
pomembno lastnost sodelovalnega učenja, ki se je morajo zavedati člani skupine, če želijo
doseči skupni cilj. Najmanj pa so se strinjali z 38. trditvijo, kar nakazuje na to, da sodelovalno
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učenje spodbuja pozitivne socialne odzive, to potrjujeta tudi Kessler in McCleod (1985, v
Panitz, 1999).

Rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga rešili učenci eksperimentalne skupine in delovnih
listov, ki so jih rešili učenci obeh skupin kažejo, da so učenci s sodelovalnim učenjem največ
pridobili na socialnem področju, sledi področje čustveno motivacijskih procesov, najmanj pa
so pridobili na področju znanja. Podobne ugotovitve je v svojem diplomskem delu
predstavila tudi Deutsch (2008).

3.3 Analiza hipotez
Zastavljenih je bilo 7 hipotez. Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobila s pomočjo dveh
delovnih listov in anketnega vprašalnika, je bila opravljena analiza.
H1: Pri metodi sodelovalnega učenja je kratkoročni učinek zapomnjenja snovi boljši kot pri
frontalni obliki dela, pri kateri prevladuje metoda razlage.
Hipotezo sem dokazovala s pomočjo delovnega lista 2, ki so ga učenci rešili ob koncu
izvedenih učnih ur. Povprečno število točk učencev eksperimentalne skupine je bilo 10,96
(64,5 %), učenci kontrolne skupine pa so v povprečju dosegli 13,67 točk (80,4 %).
Na podlagi rezultatov prvo hipotezo zavrnem.
H2: Večina učencev eksperimentalne skupine (sodelovalno učenje) si bo snov zapomnila
dlje časa v primerjavi z učenci kontrolne skupine (frontalna oblika dela in metoda razlage).
Hipotezo sem postavila na osnovi mnenja Johnsona in Johnsona (2009), ki pravita, da se
znanje pri uporabi sodelovalnega učenja dolgoročno bolje ohrani, kot če bi uporabili kakšno
drugo obliko dela.
Hipotezo sem dokazovala s pomočjo delovnega lista 2, ki so ga učenci rešili 14 dni po
izvedenih učnih urah. Analiza rezultatov preverjanja znanja po 14 dneh je pokazala, da so
učenci eksperimentalne skupine v povprečju dosegli 11,54 (67,9 %) točk, učenci kontrolne
skupine pa 13,08 točk (76,9 %). Kot zanimivost naj poudarim, da je bil padec znanja po 14
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dneh manjši pri učencih eksperimentalne skupine, saj so v povprečju dosegli 11,54 točk (67,9
%), pri preverjanju znanja po uri pa so v povprečju dosegli 10,96 točk (64,5 %), kar nakazuje
na to, da se je njihovo znanje celo izboljšalo.
Na podlagi rezultatov drugo hipotezo zavrnem.
H3: Večina učencev eksperimentalne skupine bo navedla, da bi bolje sprejemali drugačnost
učencev, če bi z njimi morali sodelovati v skupini.
Ena izmed lastnosti sodelovalnega učenja je tudi ta, da naj bi učenci pri uporabi le tega bolje
sprejemali drugačnost, torej bolje sprejemali učence s posebnimi potrebami in učence, ki
pripadajo drugi etnični ali rasni skupini (Peklaj, 2004), zato sem tretjo hipotezo postavila na
osnovi teh dejstev.
Postavljeno hipotezo sem preverjala z dvema trditvama v vprašalniku o delu v skupinah. 12.
trditev se je glasila: »Učencu s posebnimi potrebami bi raje pomagal, če bi bilo delo
organizirano v skupinah.« 14. trditev pa se je glasila: »Učencu, ki prihaja iz druge države bi
raje pomagal, če bi bilo delo organizirano v skupinah.«
Rezultati so pokazali, da je 17 učencev (65,4 %) pritrdilno odgovorilo na 12. trditev, na 14.
trditev pa je pritrdilno odgovorilo 18 učencev (69,2 %). Pri 12. trditvi se 6 učencev (23,1 %) ni
moglo opredeliti, prav tako pa se pri 14. trditvi nista opredelila 2 učenca (7,7 %). Odklonilen
odnos do otrok s posebnimi potrebami so imeli le 3 učenci (11,5 %), prav tako pa je imelo 6
učencev (23,1 %) odklonilen odnos do otrok, ki prihajajo iz druge države.
Na podlagi rezultatov tretjo hipotezo potrdim.

H4: Večina učencev eksperimentalne skupine bo menila, da bodo sprejemali ideje ostalih
članov skupine zato, ker je potrebno za uspešno rešitev naloge med seboj sodelovati.
Četrto hipotezo sem postavila na osnovi mnenja Putnama (1993, v Goodwin, 1999), ki pravi,
da je uspeh celotne skupine odvisen od uspeha vsakega posameznega člana, česar se morajo
zavedati vsi člani skupine, če želijo doseči zadani cilj.
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Postavljeno hipotezo sem preverjala s trditvijo št. 31 v vprašalniku o delu v skupinah. Trditev
se je glasila: »Pri delu v skupini sem sprejemal ideje ostalih članov skupine, saj sem menil, da
moramo za uspešno rešitev naloge med seboj sodelovati.«
Analiza rezultatov je pokazala, da se kar 21 učencev (80,8 %) strinja s trditvijo, 4 učenci (15,4
%) se niso mogli opredeliti in le 1 učenec (3,8 %) meni, da za uspešno rešitev naloge med
seboj ni potrebno sodelovati in zato ni sprejemal idej ostalih članov skupine.
Na podlagi rezultatov četrto hipotezo potrdim.

H5: Večina učencev eksperimentalne skupine bo navedla, da jim delo v skupino pomaga
premagati strah pred ocenjevanjem.
Uporaba sodelovalnega učenja naj bi zmanjšala strah učencev pred ocenjevanjem oz.
reševanjem preverjanj znanja (Kessler in McCleod, 1985, v Panitz, 1999), zato sem peto
hipotezo postavila na osnovi teh dejstev.
Postavljeno hipotezo sem preverjala s trditvijo št. 18 v vprašalniku o delu v skupinah. Trditev
se je glasila: »Kadar rešujem nalogo v skupini, me je manj strah ocenjevanja.«
Na podlagi analize rezultatov sem ugotovila, da se kar 18 učencev (69,3 %) strinja, da jih je
manj strah ocenjevanja, kadar nalogo rešujejo v skupini, le 1 učenec (3,8 %) se ni opredelil, 7
učencev (26,9 %) pa se s trditvijo ni strinjalo in menijo, da jim delo v skupini ni pomagalo
zmanjšati strahu pred ocenjevanjem.
Na podlagi rezultatov peto hipotezo potrdim.

H6: Večina učencev eksperimentalne skupine bo mnenja, da jim delo v skupini pomaga
premostiti vrzeli v znanju.
Šesto hipotezo sem postavila na osnovi predvidevanj Slavina (1995, v Veenman idr., 2002), ki
pravi, da se od članov skupine poleg medsebojne pomoči pričakuje tudi, da zapolnijo
morebitne vrzeli v svojem znanju.
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Postavljeno hipotezo sem preverjala s trditvijo št. 23 v vprašalniku o delu v skupinah. Trditev
se je glasila: »Delo v skupini mi je pomagalo, da sem premostil vrzeli v znanju.«
Analiza rezultatov je pokazala, da se 4 učenci (15 %) s to trditvijo ne strinjajo, velik delež, in
sicer kar 15 učencev (58 %), je ostalo neodločenih, iz česar lahko sklepamo, da sodelovalna
metoda učencem ni bila poznana in se z njo še niso srečali. Le 7 učencev (27 %) pa se je
strinjalo, da jim je delo v skupini pomagalo premostiti vrzeli v znanju.
Na podlagi rezultatov šesto hipotezo zavrnem.

H7: Večina učencev eksperimentalne skupine bo navedla, da se medosebni odnosi s sošolci
s katerimi so sodelovali v skupini izboljšajo.
Zadnjo hipotezo sem postavila na osnovi številnih raziskav, ki so pokazale, da se učencem, ki
so pri pouku uporabljali sodelovalno učenje, izboljšajo medsebojni odnosi (Slavin, Maden in
Leavy, 1984, v Goodwin, 1999).
Hipotezo sem dokazovala s trditvijo št. 16 v vprašalniku o delu v skupinah. Trditev se je
glasila: »S sošolci, ki so bili v moji skupini, se sedaj razumem bolje kot preden smo skupaj
reševali nalogo.«
Na podlagi analize rezultatov sem ugotovila, da kar 16 učencev (61,6 %) meni, da niso
izboljšali medsebojnih odnosov z ostalimi člani skupine, 5 učencev (19,2 %) je zopet ostalo
neodločenih in le 5 učencev (19,2 %) je menilo, da so se njihovi medsebojni odnosi izboljšali.
Tako velik delež negativnih odgovorov lahko verjetno pripišemo kratkemu časovnemu
obdobju izvajanja sodelovalne metode, saj so bili učenci v skupinah skupaj le 3 šolske ure in
verjetno še niso mogli vzpostaviti boljšega odnosa z ostalimi člani skupine.
Na podlagi rezultatov sedmo hipotezo zavrnem.
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4 ZAKLJUČEK
Na področju sodelovalnega učenja so bile narejene številne raziskave, ki so pokazale, da
učenci s to obliko dela pridobijo tako na učnem kot tudi na socialnem področju. Sodelovalno
učenje poteka tako, da učenci v majhnih in heterogenih skupinah predelajo neko temo, pri
tem pa se morajo zavedati, da je uspeh celotne skupine odvisen od uspeha vsakega
posameznega člana le-te. Pri pregledovanju domače in tuje literature sem zasledila številne
pozitivne lastnosti sodelovalnega učenja, hkrati pa sem zasledila tudi negativne lastnosti, ki
se lahko pojavijo pri uporabi le-tega.
V empiričnem delu sem zastavila 7 hipotez, 3 hipoteze sem potrdila, 4 pa ne. Ugotovila sem,
da je bil kratkoročni učinek zapomnjenja snovi boljši pri učencih kontrolne skupine (frontalna
oblika dela in metoda razlage) in ne pri učencih eksperimentalne skupine (sodelovalno
učenje), podobno se je izkazalo tudi pri dolgoročnem učinku zapomnjenja snovi, zato prvih
dveh hipotez nisem potrdila. Vzrokov za takšne rezultate je lahko več. Eden izmed razlogov je
uporaba sodelovalnega učenja, ki ga učenci niso vajeni in se z njim ne srečajo prav pogosto,
prav tako pa se je izkazalo, da učenci nimajo razvitih sodelovalnih veščin, ki pa so nujno
potrebne za uspešno delovanje v skupini. Drugi razlog je lahko v kratkem časovnem obdobju
izvajanja sodelovalnega učenja, saj sem sodelovalno učenje v pouk vpeljevala le 3 šolske ure
(tema Živila z več maščob in živila z več sladkorja) za doseganje boljših rezultatov pa bi bilo
potrebno sodelovalno učenje v pouk vpeljevati dalj časa, da bi se učenci lahko postopno
privajali na nov način dela. Poudarila pa bi, da so učenci eksperimentalne skupine bolje rešili
matematično zasnovane naloge, ki zahtevajo miselne procese na višjem nivoju. Ugotovila
sem še, da učenci eksperimentalne skupine bolje sprejemajo drugačnost učencev, da
sprejemalo ideje ostalih članov skupine, zato ker je za uspešno rešitev naloge potrebno
sodelovati, ter da jim je delo v skupini pomagalo premagati strah pred ocenjevanjem.
Učencem pa sodelovalno učenje ni pomagalo premostiti vrzeli v znanju, zato te hipoteze
nisem potrdila.
Raziskava je bila izvedena na majhnem vzorcu, zato jo obravnavam kot pilotsko raziskavo, ki
bo vodila v morebitno obsežnejšo raziskavo sodelovalnega učenja na področju
gospodinjstva. Zaradi majhnega vzorca je raziskava razumljena kot preliminarna faza
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raziskovanja sodelovalnega učenja na področju gospodinjstva in je bila zastavljena kot faza
iskanja in odkrivanja problematike na tem področju. Smiselno bi bilo opraviti nadaljnje
študije na področju sodelovalnega učenja pri predmetu gospodinjstvo in omogočiti učiteljem
gospodinjstva strokovno doizobraževanje o pozitivnih vplivih sodelovalnega učenja na
doseganje kognitivnih in konativnih vzgojno izobraževalnih ciljev.
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6 PRILOGE
Priloga 1 – Učna priprava (sodelovalno učenje)

UČNA PRIPRAVA
ŠOLA:
OŠ Stranje
RAZRED: 6. razred

UČITELJ:
Martina Erjavšek
DATUM: 4. 4. 2013

PREDMET: Gospodinjstvo
UČNA TEMA: Hrana in prehrana

UČNA ENOTA: Živila z več maščob in živila z
več sladkorja

OPERATIVNI UČNI CILJI:
Učenci:
 spoznajo maščobna živila
 spoznajo lastnost maščob
 spoznajo lastnosti sladkorjev
 sklepajo o posledicah neustreznega uživanja maščob na zdravje
 sklepajo o posledicah neustreznega uživanja sladkorjev na zdravje
DIDAKTIČNE OBLIKE:
Sodelovalno učenje
METODE DELA:
 Skupni miselni vzorec

UČNA SREDSTVA:
Učila: Učbenik, delovni list 1, delovni list 2, listi s tekstom
Učni pripomočki: Računalnik, embalaža različnih živil, plakati
LITERATURA:




Koch, V. idr. (2009). Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska knjiga.
Koch, V. (2000). Sodobna priprava hrane. Ljubljana: Modrijan.
Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana:
Rokus
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IZVEDBA UČNE ENOTE (sodelovalno učenje)

FAZE/ETAPE
UVAJANJE

NOVO ZNANJE

PONAVLJANJE

UČNA STRATEGIJA
UČITELJ
Preverjanje
predznanja (delovni
list 1).
Poda navodila za delo
v sodelovalnih
skupinah, razdeli
učence v skupine in
razdeli liste s
tekstom.
Opazuje delo učencev
in jih spodbuja.

Didaktična igra DELO
V DVOJICAH.
Poda navodila za
reševanje delovnega
lista 2.

ZAKLJUČEK

METODE IN ČAS
OBLIKE DELA

UČENCI
Učenci rešijo delovni list Razgovor
1.

20 min

Učenci poslušajo in
sprašujejo, če česa ne
razumejo. Razdelijo se v
skupine.

Učenci predelajo
Skupni
dodeljeno snov in po
miselni vzorec
65 min
predlogi miselnega
vzorca sami naredijo
miselni vzorec na plakat.
Vsaka skupina nalepi
svoj plakat na tablo in
tako učenci dobijo
skupni miselni vzorec.
Vsaka skupina predstavi
svojo snov ostalim
učencem. Ostali učenci
dopolnjujejo predlogo
miselnega vzorca.
Učenci ponovijo snov.

Razgovor

35 min

Učenci rešijo delovni list
2.

Poda navodila za
Učenci rešijo vprašalnik
reševanje vprašalnika o delu v skupinah.
o delu v skupinah in
Učenci se poslovijo.
se zahvali učencem.
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Priloga 2 – Učna priprava (frontalna oblika dela in metoda razlage)

UČNA PRIPRAVA
ŠOLA:
OŠ Stranje
RAZRED: 6. razred

UČITELJ:
Martina Erjavšek
DATUM: 2. 4. 2013

PREDMET: Gospodinjstvo
UČNA TEMA: Hrana in prehrana

UČNA ENOTA: Živila z več maščob in živila z
več sladkorja

OPERATIVNI UČNI CILJI:
Učenci :
 spoznajo maščobna živila
 spoznajo lastnost maščob
 spoznajo lastnosti sladkorjev
 sklepajo o posledicah neustreznega uživanja maščob na zdravje
 sklepajo o posledicah neustreznega uživanja sladkorjev na zdravje
DIDAKTIČNE OBLIKE:
Frontalna, individualna
METODE DELA:
 Razgovor, razlaganje, predstavitev, praktično delo

UČNA SREDSTVA:
Učila: Učbenik, delovni list 1, delovni list 2, elektronske prosojnice
Učni pripomočki: Računalnik, embalaža različnih živil
LITERATURA:




Koch, V. idr. (2009). Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska knjiga.
Koch, V. (2000). Sodobna priprava hrane. Ljubljana: Modrijan.
Kostanjevec, S. (2004). Gospodinjstvo 6. Učbenik za 6. razred devetletke. Ljubljana:
Rokus.
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IZVEDBA UČNE ENOTE NA TRADICIONALNI NAČIN

FAZE/ETAPE
UVAJANJE

NOVO ZNANJE

UČNA STRATEGIJA
UČITELJ
Preverjanje
predznanja
(delovni list 1).

UČENCI
Učenci rešijo
delovni list 1.

Predstavi lastnosti
in vrste maščob,
pomen maščob v
prehrani, kaj so
sladkorji, pomen
sladkorjev v
prehrani in
nadomestke za
sladkor.

Učenci poslušajo, Razlaga,
zapisujejo snov in razgovor
sprašujejo.

Poda navodila za
pregled deklaracij
na embalažah.
PONAVLJANJE

ZAKLJUČEK

METODE
IN ČAS
OBLIKE DELA

15 min

40 min

Pregledajo
deklaracije na
embalažah in
primerjajo
vsebnost
sladkorjev v
različnih živilih.

Didaktična igra
BINGO.

Učenci ponovijo
snov.

Poda navodila za
reševanje
delovnega lista 2.

Učenci rešijo
delovni list 2.

Učencem se
zahvali za
sodelovanje.

Razgovor

Učenci se
poslovijo.
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Priloga 3 – Anketni vprašalnik

VPRAŠALNIK O DELU V SKUPINAH
Pred teboj je vprašalnik o zadovoljstvu pri delu v skupini. Vsa vprašanja se navezujejo na
način učenja pri pouku. V tabeli obkroži številko, ki najbolje opiše tvoje strinjanje z določeno
trditvijo. Pri tem si pomagaj z lestvico, ki je napisana spodaj.

1. sploh se
ne strinjam

2. se ne
strinjam

3. neodločen

4. se strinjam

5. se zelo
strinjam

Trditev

Stopnje
strinjanja
1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se naučil več, kot če bi se učil sam, saj je bilo
delo bolj sproščeno.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se naučil več, kot če bi se učil sam, saj sem imel
točno določeno nalogo.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se naučil več, kot če bi se učil sam, saj sem
lahko pokazal tudi druge sposobnosti, ki jih imam (npr. nekaj lepo
narišem, pobarvam, napišem, …).

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se naučil več, kot če bi se učil sam, saj sem bolje 1 2 3 4
spoznal sošolce s katerimi se sicer ne družim veliko.

5

Pri delu v skupini sem bil pripravljen sodelovati z drugimi učenci.

1 2 3 4

5

Kadar se učim sam (npr. rešujem delovni list), sem svoje znanje
pripravljen deliti z drugimi učenci.

1 2 3 4

5

V skupini sem se lahko pogovarjal s sošolci predvsem o vsebini snovi.

1 2 3 4

5

Kadar se učim sam, bolj pogosto klepetam s sošolcem, ker mi zaradi
pretežkih nalog postane dolgčas.

1 2 3 4

5

Kadar se učim sam, bolj pogosto klepetam s sošolcem, ker bi rad, da
mi sošolec pove pravo rešitev.

1 2 3 4

5

Največ se naučim, če se učim sam (npr. rešujem delovni list).
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Kadar se učim sam, bolj pogosto klepetam s sošolcem, ker naloge
hitro rešim in se začnem dolgočasiti.
Učencu s posebnimi potrebami bi raje pomagal, če bi bilo delo
organizirano v skupinah.
Učencu s posebnimi potrebami bi raje pomagal, če bi nalogo najprej
moral rešiti sam.
Učencu, ki prihaja iz druge države, bi raje pomagal, če bi bilo delo
organizirano v skupinah.

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

Učencu, ki prihaja iz druge države, bi raje pomagal, če bi nalogo
najprej moral rešiti sam.

1 2 3 4

5

S sošolci, ki so bili v moji skupini, se sedaj razumem bolje, kot preden
smo skupaj reševali nalogo.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem postal bolj samozavesten glede svojega znanja.

1 2 3 4

5

Kadar rešujem nalogo v skupini, me je manj strah ocenjevanja.

1 2 3 4

5

Kadar nalogo rešujem sam, me je strah, da je ne bom pravilno rešil.

1 2 3 4

5

Kadar nalogo rešujem sam in je ne znam, se počutim neprijetno, saj
ne morem nikogar prositi za pomoč.

1 2 3 4

5

Če pri delu v skupini nisem česa razumel, sem vprašal ostale učence v
skupini.

1 2 3 4

5

Člani moje skupine so opazili, kdaj sem potreboval pomoč, čeprav jim
tega nisem povedal, in mi pomagali.

1 2 3 4

5

Delo v skupini mi je pomagalo, da sem premostil vrzeli v znanju.

1 2 3 4

5

Ker smo se v skupini o določeni temi pogovarjali in iskali rešitve, si
bom snov zapomnil za dalj časa.

1 2 3 4

5

Kadar sam rešujem nalogo, sošolec opazi, kdaj potrebujem pomoč,
čeprav mu tega ne povem, in mi pomaga.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se za uspešno rešeno nalogo potrudil zaradi
ocene.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se bolj potrudil, da sem svoj del naloge opravil
hitro in dobro, saj so bili od mene odvisni tudi drugi učenci v skupini.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se bolj potrudil, da sem svoj del naloge opravil
1 2 3 4
hitro in dobro, saj sem želel, da moja skupina premaga drugo skupino.

5
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Pri delu v skupini so se izboljšale moje govorne sposobnosti, saj sem
moral svoj del snovi razložiti ostalim članom skupine.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini nisem sprejemal idej ostalih članov skupine, saj sem
menil, da imam prav samo jaz.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem sprejemal ideje ostalih članov skupine, saj sem
menil, da moramo za uspešno rešitev naloge med seboj sodelovati.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem povedal svoje mnenje (možno rešitev naloge).

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem bil tiho in nisem povedal svojega mnenja
(možne rešitev naloge), saj sem se bal odziva sošolcev.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini me ni strah, da me bodo ostali sošolci zavrnili, če
bom povedal napačno rešitev.

1 2 3 4

5

Pri delu v skupini sem se pogovarjal z ostalimi člani skupine.

1 2 3 4

5

Kadar se sošolci pri delu v skupini niso več posvečali dodeljeni nalogi,
sem jih usmeril nazaj k reševanju naloge.

1 2 3 4

5

Kadar se sošolci pri samostojnem reševanju naloge ne posvečajo več
dodeljeni nalogi, jih usmerim nazaj k reševanju naloge.

1 2 3 4

5

Kadar je član moje skupine povedal svoje mnenje, ki je bilo drugačno
od mojega, sem se mu posmehoval.

1 2 3 4

5

Kadar je član moje skupine povedal svoje mnenje, sem ga pohvalil,
čeprav je razmišljal drugače kot jaz.

1 2 3 4

5

Za konec te še prosim, da odgovoriš na naslednji dve vprašanji:



starost: _________
spol: ___________

Zahvaljujem se ti za rešen vprašalnik.
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