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POVZETEK
Skupinska učna oblika predstavlja pomemben del oblikovanja posameznika, saj s skupinskim
delom učenci ne pridobijo le izobrazbe, ampak tudi vzgojne vrednosti, razvijajo si življenjsko
pomembne veščine, kot so medsebojna pomoč, komunikacija, sodelovanje, dogovarjanje ter
spoštovanje različnosti mnenj in posameznikov.
Zanimali se me pogledi in izkušnje učiteljev na skupinsko učno obliko. Za celovitejši pogled
sem v nekaterih vidikih mnenja učiteljev dopolnila tudi s pogledi učencev na skupinsko delo.
V teoretičnem delu se seznanimo z začetki skupinske učne oblike, značilnostmi skupinskega
dela v šoli, prednostmi in pomanjkljivostmi skupinskega dela ter s sodelovalnim učenjem. V
empiričnem delu sem teoretična izhodišča želela preveriti s konkretnimi izkušnjami učiteljev,
ki so s pomočjo anketnega vprašalnika podali svoje poglede na skupinsko učno obliko,
nekatere vidike pa so preko intervjuja opredelili tudi učenci sami. Raziskava je pokazala, da
učitelji skupinsko učno obliko kljub številnim prednostim, ki jih pri takšnem delu opazijo tako
učenci kot učitelji, še vedno premalo uporabljajo, saj večino učnega procesa še vedno izvajajo
v frontalni učni obliki. Vseeno pa tako učitelji kot učenci priznavajo, da je skupinska učna
oblika zelo priljubljena med učenci, ki v skupinah zelo radi delajo. Učitelji najpogosteje
sestavijo skupine z manjšim številom učencev, vloge v skupini pa si učenci ponavadi določijo
sami. Izkušnje učiteljev so pokazale, da je skupinska učna oblika primerna za vse etape
učnega procesa, najbolj v etapi urjenja in ponavljanja.
Ključne besede: skupina, skupinska učna oblika, sodelovalno učenje, sodelovanje
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ABSTRACT
Group learning represents an important part of creating individual because with group work
pupils not only gain education, they also get educational values, they develop important life
skills, such as mutual help, communication, collaboration, collusion and respect of diversity
of opinions and individuals.
I was interested in teachers' experience and views on group teaching form. To get a more
comprehensive view I completed the teachers' opinions in some aspects with students' views
on group learning form. In the theoretical part we get acquainted with the beginnings of group
learning form, the characteristics of group work at school, advantages and disadvantages of
the group work and with collaborative learning. In the empirical part I wanted to check the
theoretical platform with the specific experiences of teachers. In a survey they provided their
views on group learning form and some aspects were also defined

by students through the

interview. The research shows, that teachers still don't apply group teaching form often
enough in spite of numerous advantages recognised by both, teachers and students. Majority
of teaching process is still implemented by a frontal teaching form. However, teachers and
students admit that group learning/teaching form is very popular among students who like
working in groups. Teachers mostly form groups with a small number of students, the roles
in groups are determined by students themselves. Teachers' experience showed that group
teaching form was suitable for all stages of teaching process, especially for training and
repeating.
Key words: group, group teaching form, collaborative learning, cooperation
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1 UVOD
Že od začetka človeštva so se ljudje združevali in povezovali v skupine in skupnosti. Iz prvih
primitivnih skupnosti ljudi so se razvila naprednejša združevanja ljudi, kar so pedagogi
prenesli tudi v šole, kjer so v vzgojne in izobraževalne namene uvedli skupinsko učno obliko.
Kot bodočo učiteljico razrednega pouka me zanima problematika skupinske učne oblike v
sodobni šoli. Poleg teoretične osnove te učne oblike želim raziskati izkušnje in stališča
učiteljev in učencev glede skupinske učne oblike. Kljub splošno sprejeti usmeritvi, da
skupinsko delo v šoli pripomore k otrokovemu osebnostnemu oblikovanju, želim na podlagi
konkretnih izkušenj učiteljev in učencev raziskati, kolikšen pomen pripisujejo tej učni obliki
ter v čem vidijo prednosti in pomanjkljivosti takega načina dela. Ker moramo učitelji težiti k
čim bolj kakovostnemu izobraževanju učencev, je ključnega pomena poznavanje učnih oblik
in metod ter kritično vrednotenje posameznega načina poučevanja.
Skupinska učna oblika torej izhaja že iz osnovnih človekovih potreb po vzpostavljanju stikov
in skupinskemu delu. Ljudje so se v skupine začeli združevati predvsem zaradi
zadovoljevanja določenih potreb in opravljanja nalog, ki jih sami niso zmogli opraviti. O
skupini začnemo govoriti, kadar sta dva ali več posameznikov združeni in povezani, bodisi
zaradi skupnih dejavnosti in interesov, občutka pripadnosti skupini ali skupnih stališč in
vrednot. Ljudje so kmalu spoznali, da je s skupnimi močmi mogoče doseči veliko več, kot
zmore posameznik. Skupina predstavlja pogoj za socialno učenje, saj nas vodi v proces
socializacije in oblikovanja medsebojnih odnosov. Odnosi, ki se med ljudmi oblikujejo v
skupini, so lahko bolj ali manj intenzivni, lahko so kratkotrajni ali pa trajajo vse življenje. Ker
smo ljudje družbena bitja, imamo potrebo po medsebojnih stikih, odnosih, komunikaciji in
pripadnosti. K zadovoljevanju teh potreb pomembno prispeva ravno skupina. S tem, ko
postanemo del neke skupine, dobimo potreben občutek pripadnosti in s tem povezan občutek
varnosti. Lahko bi rekli, da vsakega človeka bivanje v skupini spremlja že od rojstva, saj je
družina prva primarna skupina, v katero smo vključeni. Primarne skupine so vse skupine, v
katerih vladajo osebni in intimni stiki, občutek varnosti, navezanost posameznika na skupino,
neformalno urejeni odnosi in čustvena pripadnost. Primarne skupine so torej družina, skupina
prijateljev, sorodnikov, sodelavcev… Poleg primarnih skupin pa se ljudje pogostokrat
znajdemo tudi v sekundarnih skupinah, to so na primer šola, podjetja ali poklicna združenja,
za katere so značilni neosebni formalno urejeni odnosi. Pri delitvi skupin glede organizacije
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naletimo na formalne in neformalne skupine. Skupino označimo kot formalno, kadar je
organizirana, ima pravilnike, formalne načine vodenja in vstopne pogoje za člane, medtem ko
so neformalne skupine naključne, brez formalnih pravil in formalnega vodstva. Skupine se
lahko oblikujejo na lastno pobudo ali pa v okviru družbenih institucij, lahko so majhne ali
velike, v vsakem primeru pa posameznika povezujejo s širšo skupnostjo. Delovanje v neki
skupini pomeni razvijanje posameznika od instinktivnega do družbenega bitja, saj družba za
človeštvo že ves čas pomeni nek naravni način bivanja. V skupini se naučimo medsebojnega
posvetovanja, dogovarjanja in izmenjavanja mnenj, usklajevanja, zastavljanja vprašanj,
poslušanja…, kar so pomembni elementi kakovostne komunikacije. Vse prednosti
skupinskega načina življenja nam kažejo, da je skupina pomemben vidik v posameznikovem
življenju, saj so medsebojni stiki in sodelovanje ključ do uspešnega razvoja posameznika. V
nadaljevanju me zanimajo predvsem manjše skupine, ki se oblikujejo znotraj razreda v okviru
skupinske učne oblike, saj sem prepričana, da z ustrezno načrtovanim skupinskim delom pri
pouku lahko pomembno vplivamo na učence razredne stopnje, kjer se posameznikova
osebnost še razvija in je zato šola odlična »priložnost« za njihov razvoj v družabnem
življenju.
V diplomski nalogi sem v teoretičnem delu najprej predstavila, kakšni so bili prvi začetki
skupinske učne oblike v šoli, podala sem kratko opredelitev vseh učnih oblik ter izpostavila
prednosti in pomanjkljivosti skupinskega dela. Pozornost sem namenila značilnostim in
načelom skupinske učne oblike. Posebej sem izpostavila tudi značilnosti sodelovalnega
učenja. Kot sem že omenila, sem teoretske vsebine o skupinski učni obliki želela preveriti z
učiteljevimi in učenčevimi lastnimi izkušnjami v sodobni šoli, zato sem v raziskovalne
namene pripravila anketni vprašalnik in intervju ter izpeljala empirično raziskavo.
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2 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA SKUPINSKE UČNE
OBLIKE
2.1 PRVI SLEDOVI SKUPINSKE UČNE OBLIKE
Zapisi iz starega veka pričajo o tem, da so se prve oblike skupinskega dela učencev razvile
sočasno s prvimi organiziranimi oblikami poučevanja. Prve oblike sodelovanja med učenci so
poimenovali sistem pomočnikov, kar se je že v srednjem veku obdržalo kot utečena oblika v
šolah. Sistem pomočnikov je deloval tako, da so se učenci združili v manjše skupine, katere
so vodili najsposobnejši učenci in s svojimi sošolci ponavljali ali utrjevali snov, ki so jo pred
tem predelali. Kasneje, v srednjem veku, se je iz sistema pomočnikov oblikoval jezuitski
sistem poučevanja, ki je učencem pomočnikom že dal določene privilegije. Manjše skupine
učencev so zopet vodili najsposobnejši učenci, ki so od članov skupine lahko zahtevali
pripovedovanje obravnavane snovi na pamet. Za razliko od prvotnega sistema pomočnikov,
ko so učenci v skupinah snov le ponavljali in utrjevali, so učenci v jezuitskem sistemu po
skupinah lahko tudi obravnavali novo snov, kar pomeni, da so morali biti učenci pomočniki še
bolj usposobljeni in pripravljeni, učiteljeva vloga pa je bila spremljanje dela in ocenjevanje
uspešnosti posameznih skupin in učencev (Kubale, 2001). Kljub na videz začetnim
približkom skupinskega dela učencev pa so številni pedagogi te sisteme kritizirali, saj niso
vsebovali nobenih elementov, ki jih vsebuje skupinska učna oblika, kot jo poznamo danes.
Kljub temu pa so začetni sistemi razvoj skupinskega dela spremljali tudi v 17. in 18. stoletju,
ko je pedagogika zaradi gospodarskega in kulturnega razvoja močno napredovala. V obdobju
srednjega veka so k razvoju pedagogike pripomogli različni svetovni pedagogi, med katerimi
je najbolj izstopal Jan Amos Komensky (1592-1670). Poleg zavzemanja za obvezno šolanje
vseh otrok, metodičnega poučevanja in številnih napisanih knjig je uvedel tudi nov sistem
skupinskega dela, ki je bil potreben zaradi velikega števila učencev, ki se je povečalo zaradi
obveznega šolanja otrok ter majhnega števila učiteljev na to množico otrok (Kubale, 2001).
Ob pogledu na razmerje med učenci in učitelji je bilo takoj jasno, da sam učitelj ne more
natančno spremljati dela vseh učencev. Komensky je kot rešitev temu učence organiziral v
skupine, ki jih je poimenoval desetine, in vsaki skupini določil desetarja, ki je skrbel za svoje
součence, učitelj pa je imel pri tem vlogo nadzornika, če izbrani učenci niso delovali dobro in
zanesljivo. (Komensky, 1995) Kot napredek prvega sistema pomočnikov in še eden izmed
načinov poučevanja velikega števila učencev pa poleg sistema Komenskega velja omeniti tudi
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Bell-Lancasterjev monitorni sistem pouka, ki sta ga uvedla Andrew Bell (1753-1832) in
Joseph Lancastern (1778-1833) (Kubale, 2001). Sistem Andrewa Bella, ki se je razvil leta
1792 v Indiji, je temeljil na tem, da so se učenci novo snov učili v paru – boljši in slabši
učenec, ponavljanje pa je potekalo v skupini, ki jo je podobno kot pri sistemu Komenskega
vodil eden izmed boljših ali starejših učencev. Lancasternov sistem, ki je nastal leta 1798 v
Londonu, pa je deloval v skupinah tudi do tisoč učencev, kjer so učence po razdelitvi v
skupine vodili monitorji, ki jih je učitelj vnaprej pripravil, nato pa samo spremljal njihovo
delo (Bognar, Matijević, 1993).
Vse prve oblike skupinskega dela nam prikazujejo le sisteme delitve dela med učenci in
učitelji, s sodobno skupinsko učno obliko pa nimajo skoraj ničesar skupnega oziroma so ti
skupni elementi res minimalni. Veliko je tudi pomanjkljivosti, saj je večina sistemov temeljila
na učenju snovi na pamet, kar je učencem dalo bolj skromno znanje. A vendarle so bili to
verjetno nujni začetki, ki so skupinsko učno obliko pomagali razviti v takšno, kot jo poznamo
danes.

2.2 ZAČETKI SODOBNE SKUPINSKE UČNE OBLIKE
Od prvih stikov s skupinskim delom v vsakdanjem življenju dalje so se kmalu začeli razvijati
številni sistemi, ki predstavljajo pomembne mejnike sodobni skupinski učni obliki, kot jo
poznamo danes. Številni svetovni pedagogi in didaktiki so skupinsko učno obliko začeli
uvajati v šole ter jo izpopolnjevati. Pomemben razvoj v skupinski učni obliki se je začel v
ZDA in Evropi ter tudi pri nas v slovenskem prostoru.
2.2.1 RAZVOJ SKUPINSKE UČNE OBLIKE V ZDA IN EVROPI
Eden izmed najpomembnejših pedagogov v Združenih državah Amerike, ki je močno vplival
na razvoj skupinske učne oblike, je bil John Dewey (1859-1952), ki se je zavzemal za to, da je
pouk pomemben dejavnik v procesu učenčeve socializacije, zato je začel razvijati skupinsko
delo med učenci. Pomembno je omeniti njegove etape, po katerih naj bi potekal pouk, in
sicer: opazovanje in spoznavanje težav, definiranje problema, postavljanje hipoteze,
preverjanje hipoteze in sklep (Kubale, 2001). Dewey je v šole z razvojem svoje pedagogike
vpeljal skupinsko in individualno delo in s tem postal zgled za številne pedagoge po vsem
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svetu. John Dewey je močno vplival tudi na svoje učence, ki so v Ameriki že na prehodu v
dvajseto stoletje razvili nova šolskoreformna gibanja. Ta nova gibanja so težila k upoštevanju
načel enotnosti izobraževanja, upoštevanju individualnih značilnosti med učenci, k čim bolj
praktični in življenjski šoli, razvijanju samostojnosti, samoiniciativnosti in spontanosti ter k
čim večji aktivnosti učencev. Vse te značilnosti pa spadajo k progresivni vzgoji, kamor
uvrščamo tudi vsa ta šolskoreformna gibanja (Strmčnik, 1987).
Eden izmed učencev, ki je razvijal svoj sistem po zgledu in vplivu Deweya, je bil Williem
Killpatrick (1871-1965), ki je vpeljal pomembno novo gibanje, imenovano »projekt
metoda«, ki ga uvrščamo med enega najbolj znanih sistemov pouka, ki poteka pretežno v
skupinski učni obliki. Značilnost Killpatrickovega sistema je, da učenci skupaj z učiteljem
načrtujejo »projekt« oziroma delo dane šolske ure tako, da se učenci razdelijo v manjše
skupine, ki skupaj naredijo načrt dela, nato pa si člani skupine med seboj razdelijo naloge.
Učiteljeva vloga je, da v sodelovanju z učenci izbere teme »projekta«. Killpatrck razlikuje
štiri vrste projekta: projekti oblikovanja, projekti estetskega doživljanja, projekti reševanja
problemov in projekti urjenja veščin (Bognar, Matijević, 1993). S takšnim načinom dela se
učenci pri delu v skupinah naučijo pomembnih procesov socializacije, kot so izmenjavanje
izkušenj, razvijanje medsebojnih stikov in sodelovanja. To pa je bilo tudi glavno vodilo tako
Killpatricka kot Deweya.
Druga pedagoginja, ki je sledila Deweyevim idejam, je bila Helen Parkhurst s svojim
sistemom »Dalton plan«, ki ga je razvila leta 1920. Poudarek sistema je na izraziti
individualizaciji ter neodvisnem napredovanju vsakega posameznika (Bognar, Matijević,
1993). Koncept Dalton plan se je močno osredotočal na svobodo učencev in individualiziran
pouk, saj naj bi učenci zaradi različnih interesov, učnih zmožnosti in delovnega tempa
potrebovali možnost, da se sami ali pa v sodelovanju z učenci in ob učiteljevi pomoči učijo na
svoj način, v skladu z lastnimi potrebami in interesi, kar pa precej zanemarja vlogo učitelja.
Učenci ob skrbnih učiteljevih navodilih za samostojno delo uresničujejo učne programe tako,
da si svobodno izberejo učne poti, prostor, učna sredstva, tempo dela in obseg učne snovi,
učitelj pa njihovo delo le kontrolira in jim občasno pomaga, večina dela pa je prepuščena
učencem samim. Učilnice so bile oblikovane v delovne sobe in laboratorije, razrednih
učiteljev ni bilo, zato so učence nadzorovali predmetni učitelji (Strmčnik, 1987).
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Omeniti pa velja še en sistem šolskoreformnega gibanja v ZDA, to je delo pedagoga Cartona
Washburna (1989), ki je oblikoval sistem »Winnetka plan«, s katerim je želel posodobiti
»Dalton plan«, saj je individualizacijo pouka želel posodobiti z vključevanjem skupinskega
dela učencev in razvijanjem socialne vzgoje. Uvedel je delo v majhnih skupinah, kjer učenci
glede na svoje sposobnosti opravljajo različne stopnje zahtevnosti znanja (Švajcer, 1964).
Prav tako kot Dalton plan je tudi sistem Winnetka plan poudarjal prilagoditev šolskega dela
sposobnostim in interesom posameznika. Učenci so se večinoma učili samostojno iz knjig in
samostojno reševali naloge, kljub temu pa so 2 uri na dan delali tudi v manjših skupinah. Ta
kombinacija individualnega in skupinskega dela je ena glavnih značilnosti tega didaktičnega
sistema (Bognar, Matijević, 1993).
V Evropi je razvoj skupinske učne oblike zaznamoval francoski pedagog Roger Cousinet, ki
je uvedel metodo »svobodno delo učencev v skupinah«. Metoda je temeljila na načelih, da naj
učenci svobodno oblikujejo skupine in izberejo učne vsebine, učitelj pa medtem pripravi
gradivo, ki so si ga učenci izbrali. Otroci so delo zato dojemali po podobnih principih kot igro
– svobodno in spontano. Ta metoda naj bi učencem pomagala pridobiti trajnejša znanja ter
motiviranost in samostojnost za raziskovalno delo (Kubale, 2001). Cousinet je svoje sisteme
gradil na psihološkemu znanju o razvoju otroka med 9. in 12. letom starosti. Otrok do 9. leta
se v socialni skupini bolj kot za osebe okrog sebe zanima za predmete oziroma igrače, zato je
šele obdobje od 9.-12. leta idealno za razvoj socialnega učenja. Cousinet je opozarjal, da se
otrok okoli 9. leta starosti bistveno spremeni v svojem socialnem obnašanju ter se zave, da
lahko v skupini zadovolji svoje socialne potrebe. Otroci postajajo sposobni svoja načela
prilagoditi ali se jim odpovedati, v kolikor skupina to od njih zahteva (Bognar, Matijević,
1993).
Pomembni nemški pobudniki skupinskega dela so bili Peter Petersen, ki je s svojim sistemom
»Jena-plan« spodbujal socializacijo učencev, ter predstavniki delovne šole, kot so Spranger,
Scheibner, Kerschensteiner in drugi. Šole, ki delujejo po sistemu Jena-plan, so nekakšna
skupnost učencev, staršev in učiteljev, učenje pa ima vodilno vlogo tega sobivanja, čeprav
poteka na zelo spontan način. Starši v šoli pomagajo pri organizaciji prireditev, izletov in
drugih dogodkov. Šola po sistemu Jena-plan je nekakšna družinska hiša. Delo učencev poteka
v skupinah, ki se oblikujejo po različnih starostih, vsaka skupina pa ima tudi svojega vodjo.
Velik poudarek v šoli dajejo tudi igri, ki otroku omogoča tako druženje z vrstniki kot tudi
individualno igro (Bognar, Matijević, 1993).
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V Avstriji kot pedagoge, ki so razvijali skupinsko učno obliko, velja omeniti Elso Kohler,
Reiningerja in Glockla. Pomembni pedagogi iz Sovjetske zveze, ki so vplivali na skupinsko
učno obliko, pa so Pavel Petrovič Blonski, Nedežda Konstantinova Krupska in Anton
Semjonovič Makarenko, ki ga je zaznamovalo vodenje kolonije, kjer je veljala organizacija
otrok v skupine.
Razvijanje skupinske učne oblike v Ameriki in Evropi pa je močno vplivalo tudi na slovenske
pedagoge, ki so spremljali izkušnje tujih pedagogov pri uvajanju skupinske učne oblike v šole
in te izkušnje začeli prenašati v slovenske šole (Kubale, 2001).
2.2.2 RAZVOJ SKUPINSKE UČNE OBLIKE V SLOVENIJI
Slovenski šolniki so skupinsko učno obliko v svoji praksi začeli uporabljati že pred drugo
svetovno vojno. Največ zanimanja za to učno obliko je bilo med letoma 1955 in 1965, nato
pa spet po letu 1990. Po letu 1955 so se številni učitelji in pedagogi pri nas začeli ukvarjati z
razvojem skupinske učne oblike, saj so z njo hoteli uresničiti čim več vzgojno-izobraževalnih
ciljev (Kubale, 2001). Ko so preučevali in iskali nove možnosti različnih oblik dela v šoli, so
ugotovili, da ima skupinska učna oblika precej prednosti pred drugimi učnimi oblikami, zato
so se začeli poglabljati v sistematično uvajanje skupinske učne oblike ter ocenjevanje
uspešnosti dela pri tej učni obliki. Preučevanja učne oblike so se lotili z eksperimenti na
osnovnih in srednjih šolah, rezultate pa so posredovali šolam in objavili v časopisih. Uvajanje
te nove učne oblike so izvajali predvsem na osnovnih šolah, medtem ko je bilo tega uvajanja
na poklicnih in srednjih šolah precej manj. Da je bilo zanimanje za to učno obliko v obdobju
med 1955 in 1965 res veliko, pričajo tudi prvi prevodi knjig s to tematiko. Leta 1960 smo
dobili prevode knjig Skupinske oblike pouka (Ernest Mayer), Moderno skupinsko delo in
Problemi skupinskega dela (August Witak), leta 1964 pa prevod knjig z naslovom Skupinska
učna oblika (Faletov-Oberlintner) in Skupina kot predmet izobraževanja (Vilko Švajcer).
Ponovno večje zanimanje za skupinsko učno obliko pa se pojavi po letu 1990, ko se v učnih
načrtih poudari potreba po uporabi različnih oblik dela pri pouku. Ker ima skupinska učna
oblika številne prednosti pred frontalno in individualno obliko, je pri didaktično-metodičnih
postopkih dobila veliko vrednost. Nekateri didaktiki (npr. Švajcer in Mandič) učiteljem
priporočajo uporabo skupinske učne oblike v deležu najmanj 20 odstotkov (Kubale, 2001).
Kolikšen delež pouka pa učitelji danes dejansko namenjajo tej učni obliki, bomo videli v
nadaljnjem raziskovalnem delu diplomske naloge.
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3 SKUPINSKA UČNA OBLIKA V SODOBNI ŠOLI
Poznavanje učnih oblik je za učitelja nujen pogoj za kakovostno organizacijo in izvedbo
pouka. Ni učne oblike, ki bi lahko nadomestila vse ostale, zato je pomembno poznavanje
prednosti in slabosti posamezne učne oblike in kombiniranje različnih učnih oblik. V
nadaljevanju bomo opredelili pojem učne oblike, opisali posamezne učne oblike, njihove
prednosti in slabosti ter medsebojno povezanost vseh učnih oblik.

3.1 OPREDELITEV UČNIH OBLIK
Uporaba učnih oblik je nujna v procesu poučevanja, katero učno obliko pa bo učitelj izbral, je
odvisno od različnih dejavnikov in okoliščin. Pomembno je natančno poznavanje pojma učna
oblika ter poznavanje posamezne učne oblike. Kaj pojem učna oblika pomeni, si poglejmo v
opredelitvah nekaterih didaktikov.
»Učne oblike so socialne oblike, v katerih poteka pouk.« (Podhostnik, 1981, str. 165)
»Učne oblike so socialne oblike, v katerih se izvaja učni proces, to je učenje in poučevanje.«
(Tomić, 2003, str. 119)
»Organizacijske oblike izobraževalnega procesa se pojavljajo kot sestavni del metod in kot
posebni didaktični pojavi, ki urejajo razmerja med položaji in vlogami učiteljev in učencev.«
(Blažič, Grmek, Kramar, Strmičnik, 2003, str. 379)
Ločimo frontalno učno obliko, skupinsko učno obliko, delo v parih in individualno učno
obliko (Tomić, 2003).
Omeniti velja tudi programiran pouk, ki ga nekateri avtorji obravnavajo kot posebno učno
obliko, sicer pa je to posebna vrsta individualne učne oblike.
Vsak učni proces poteka v okviru treh temeljnih dejavnikov: učitelj, učenec in učna vsebina.
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Da lahko govorimo o pouku, so nujni vsi trije dejavniki. Dejavnike ponazorimo s t.i.
didaktičnim trikotnikom:
Slika 1: Didaktični trikotnik (Poljak, 1974, str. 179)
učitelj

učenci

učna vsebina

Učitelj učni proces vodi in organizira ter poučuje, učenec pri pouku pridobiva znanje,
sposobnosti in vzgojne vrednote, učne vsebine pa so znanstveno predelane vsebine, ki
pripomorejo k pridobitvi izobrazbe in vzgoje. (Poljak, 1974)
Glede na posamezno učno obliko obstaja različna medsebojna povezanost temeljnih
dejavnikov učnega procesa. V nadaljevanju so prikazani didaktični trikotniki za posamezno
učno obliko, saj nam to daje lažji vpogled v razumevanje in razlikovanje posameznih učnih
oblik.

− Frontalna učna oblika ali neposredno poučevanje
Slika 2: Didaktični trikotnik frontalne učne oblike (Poljak, 1974, str. 179)
učitelj

učenci

učna vsebina

Učitelj je v neposrednem razmerju z učenci in učno vsebino. Učenci so z učnimi vsebinami
posredno povezani in učne vsebine pridobivajo z učiteljevo pomočjo oziroma ob njegovem
poučevanju. Učitelj poučuje hkrati vse učence, ki pod njegovim vodstvom delajo pri istih
nalogah. (Poljak, 1974)
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− Samostojno učno delo (skupinska, individualna učna oblika, delo v dvojicah)
Slika 3: Didaktični trikotnik samostojnega učnega dela (Poljak, 1974, str. 182)
učitelj

učenci

učna vsebina

Učenci so neposredno povezani z učnimi vsebinami, kar pomeni, da se samostojno pripravijo
na pouk in učne vsebine samostojno preučujejo, zato lahko govorimo o samostojnem učenju
ali samoizobraževanju. Učitelj ni več posrednik med učenci in učno vsebino in ne opravlja
funkcije poučevanja, kljub temu pa ni izključen, saj učence pripravi na samostojno delo,
pripravi naloge, literaturo ... (Kubale, 2001)

− Programiran pouk
Slika 4: Didaktični trikotnik programiranega pouka (Poljak, 1974, str. 190)
učitelj

učenci

učna vsebina

Učitelj je neposredno povezan z učno vsebino, ker jo programira in didaktično oblikuje,
učenec pa je neposredno povezan z učno vsebino zaradi učenja. Učna vsebina je torej
posrednik med učiteljem in učencem in prevzame funkcijo poučevanja. Učenci se
programiranega gradiva samostojno učijo, učitelj pa jih pri tem postopno vodi skozi učne
vsebine brez njegove neposredne pomoči (Poljak, 1974).
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3.1.1 FRONTALNA UČNA OBLIKA
Frontalna učna oblika je izmed vseh najstarejša in mnogokrat najpogostejša učna oblika v
šoli. To učno obliko je uvedlo napredno meščanstvo zaradi bolj ekonomičnega in množičnega
izobraževanja, saj je učitelj lahko delal z velikim številom učencev hkrati. Kljub temu, da so
jo razna reformna gibanja zaradi določenih pomanjkljivosti že desetletja poskušala izriniti in
ukiniti, se frontalna učna oblika vedno znova vrača in je tudi v sodobni šoli še vedno
nepogrešljiva.
Pri frontalni učni obliki učitelj hkrati podaja znanje vsej razredni skupnosti, vsi učenci hkrati
spremljajo učiteljevo delo in pod učiteljevim vodstvom obravnavajo podano snov in naloge.
Gre torej za neposredno povezavo učitelja z učenci in učno vsebino. Učitelj pouk izvaja po
predvidenem načrtu, z izbranimi učnimi metodami, učili in učnimi pripomočki (Kubale,
2001).
Pri frontalni učni obliki učitelj svojo razlago običajno prilagodi stopnji povprečnih učencev,
kar je predlagal že Komensky, ki je dejal, da mora biti frontalna učna oblika prilagojena
povprečnim. To pa zagotovo slabše vpliva na bolj in manj sposobne učence, ki se pri pouku
dolgočasijo ali pa težko sledijo in bi zato pri takšnem pouku potrebovali določeno
diferenciacijo, ki pa jim jo učitelji preredko ponudijo. Frontalno učno obliko si mnogi
poenostavljeno predstavljajo le kot pasivno sedenje in poslušanje, reagiranje na učiteljeva
vprašanja in pozive ter zaviranje učenčevih spontanih reakcij in ustvarjalnosti, kar pa z
učiteljevo ustrezno didaktično usposobljenostjo in dobro ozaveščenostjo o kvaliteti pouka ni
nujno tako. Da bo frontalna učna oblika čim bolj učinkovita, mora učitelj stremeti k temu, da
učence čim bolj miselno aktivira med samo učno uro (Strmčnik, 1987). To lahko stori tako, da
jih poskuša pritegniti k sodelovanju, h glasnemu razmišljanju v obliki vprašanj in
sooblikovanju učnega dogajanja, saj je pomembno, da učenci namesto stalne osredotočenosti
na učitelja postanejo osredotočeni na učno vsebino in s svojo aktivnostjo med poukom
pridobijo občutek, da ne izpolnjujejo le učiteljevih želja, temveč da uresničujejo tudi svoje
lastne namene. Učitelj lahko pri frontalni učni obliki sproščeno učno ozračje ustvari na
različne načine, in sicer tako, da upošteva učenčeve različne zmožnosti s prilagajanjem tempa
dela ali zahtevnosti nalog. Upoštevati mora tudi motiviranost in osebnostne lastnosti učencev
ter k dobremu vzdušju prispevati tudi s svojim lastnim nastopom, ko poskuša popestriti svojo
verbalno komunikacijo z učenci, učencem nameni kakšno bodrilno besedo in poskrbi za
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osebnejši kontakt. Pomembno je, da zna učitelj pri frontalni učni obliki ustvariti problemske
situacije, ki učence vodijo do aktivnega razmišljanja o problemu (Tomić, 2003).
Če učitelj učencem pokaže, da mu niso pomembni le pravilni odgovori, temveč da ceni tudi
učenčev lastni razmislek, so učenci v večji meri pripravljeni aktivno sodelovati pri pouku. Žal
pa po mnenju Strmčnika (1987) vsi učitelji niso tako prizadevni za izboljšanje frontalne učne
oblike, saj nekateri zanemarjajo velik del šibkejših učencev, veliko frontalnega učnega časa
rezervirajo zase oziroma za razlago učnih vsebin ter si ne prizadevajo k spodbujanju
sodelovanja učencev z raznimi kvalitetnejšimi vprašanji ali problemskimi vložki. Na osnovi
kritike frontalne učne oblike v začetku 20. stoletja sta istočasno nastali skupinska in
individualna učna oblika, sicer pa frontalno učno obliko še danes najpogosteje kombiniramo z
ostalimi učnimi oblikami.
Vsaka učna oblika ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, tako je tudi pri frontalni učni
obliki.
Prednosti frontalne učne oblike so:
− velika ekonomičnost, ker učitelj poučuje in spremlja veliko število učencev hkrati in je na
voljo vsem učencem hkrati, učenci pa lahko vsi naenkrat spremljajo učiteljevo razlago;
− hitro posredovanje nekih informacij vsem učencem hkrati;
− razvija se discipliniranost pri delu in kolektivna delovna disciplina, pripadnost h kolektivu,
spoštovanje in odgovornost do kolektiva;
− pod učiteljevim vodstvom učenci po najzanesljivejši poti pridejo do cilja;
− učitelj lahko delo začne in konča z vsemi učenci naenkrat ter od začetka do konca vodi
njihov učni proces;
− učenci od učitelja sprejemajo način izražanja ter se hkrati tudi sami učijo verbalnega
izražanja;
− potrebnih je manj didaktičnih sredstev;
− učitelj lahko snov večkrat ponavlja, popravlja učenčeve napake in njihovo znanje ves čas
sproti spremlja;
− omogoča vplivanje na emocije učencev, zato je primerna za obravnavo literarnih in
umetnostnih besedil;
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− boljši učenci lahko slabše učence spodbujajo k intenzivnejšemu tempu ter med seboj
primerjajo obseg in kakovost znanja (Kubale, 2001; Andoljšek, 1973; Tomić, 2003;
Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).
Pomanjkljivosti frontalne učne oblike so:
− težavnost in tempo dela težko prilagodimo različnim individualnim učencem;
− težave pri frontalnem pouku imajo podpovprečni učenci, sposobnosti nadpovprečnih
učencev se ne izkoristijo;
− težišče dela je na učitelju, učenci so v podrejenem položaju;
− sodelovanje med učenci je slabo, zato se otežujejo socialni stiki med učenci;
− delo pri frontalnem pouku lahko deluje preveč monotono;
− komunikacija, osredotočena na učitelja, povzroča naveličanost in odpor učencev;
− pospešuje se pasivno sprejemanje učne snovi, saj so učenci omejeni samo na čutno
zaznavanje poslušanja in gledanja, otežuje pa se obojestransko komuniciranje (Kubale,
2001; Andoljšek, 1973; Tomić, 2003; Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Blažič, Grmek,
Kramar, Strmčnik, 2003).
3.1.2 INDIVIDUALNA UČNA OBLIKA
Individualna učna oblika, ki spada med starejše učne oblike, je včasih pomenila predvsem
delo učitelja z enim samim učencem, kar smo srečevali predvsem v starem in srednjem veku,
ko so domači učitelji na gradovih učili posameznega učenca, danes pa takšen način
poučevanja najdemo na primer v glasbeni šoli ali pri praktičnem pouku pri odnosu obrtnik –
vajenec. Eden glavnih pobudnikov individualne učne oblike je bil pedagog John Dawey, na
osnovi te učne oblike pa so se oblikovali tudi nekateri didaktični sistemi, kot so Dalton plan in
Winettka plan (Kubale, 2001).
V sodobni šoli individualna učna oblika pomeni delo s posameznimi učenci v okviru pouka,
ki se lahko tudi individualizira, kar pomeni, da učitelj pouk prilagodi posameznim učencem in
njihovim sposobnostim. Učitelj učenca ustrezno opremi z navodili in materialom za podano
nalogo, ki jo učenec nato rešuje sam. Učenec lahko na tak način svojim zmožnostim prilagodi
tempo dela in strategijo reševanja naloge.
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Individualno delo učenca lahko poteka doma, v razredu med pisanjem šolske naloge, med
samostojnim ponavljanjem učne snovi, lahko pa tudi v okviru skupine, ko učenec samostojno
opravi določeno delo, ki prispeva k rešitvi naloge skupine. Učenci lahko torej individualno
osvajajo nove učne vsebine, kot tudi ponavljajo in utrjujejo svoje znanje. Ta učna oblika je
bolj priporočljiva pri utrjevanju ter uporabi znanja in sposobnosti, pri samostojnem osvajanju
nove učne snovi pa je to primernejše za boljše učence, medtem ko so šibkejši učenci manj
vešči metod in tehnik samostojnega učnega dela. Učiteljeva vloga pri individualni učni obliki
se zelo razlikuje od njegove vloge pri frontalni učni obliki, saj mora pri individualni učni
obliki pripravljati naloge oziroma vsebine za učence, materiale, vire …, načrtovati in
organizirati delo. Učitelj posredno vodi delo posameznega učenca, ne opravlja pa funkcije
poučevanja v smislu posredovanja učnih vsebin, kot je značilna za frontalno učno obliko
(Poljak, 1974). Učitelj učenčevo delo spremlja ter mu po potrebi pomaga, kar je potrebno
predvsem pri mlajših in šibkejših učencih. Pomembno je, da z individualno učno obliko
učence seznanimo že na začetku šolanja, saj se bodo le tako učenci postopoma in sistematično
navadili na samostojno delo. Navajanje na samostojno delo učence pripravlja za
vseživljenjsko učenje in nadaljnje samostojno izobraževanje, kar je tudi eden izmed glavnih
ciljev današnjega izobraževanja (Blažič, Grmek, Kramar, Strmičnik, 2003).
Prednosti individualne učne oblike so:
− učenci so neposredno povezani z učnimi vsebinami, ki jih individualno rešujejo, njihov
končni uspeh je odvisen od angažiranosti vsakega posameznika;
− učenci so prepuščeni svojemu lastnemu znanju in presojanju;
− tempo dela, učna sredstva in način reševanja nalog učenci prilagodijo lastnim zmožnostim
in potrebam;
− učenci se navajajo na samostojnost in samoizobraževanje;
− učenec lažje spozna lastne osebnostne značilnosti in razvije ustvarjalen pristop do učenja
(Kubale, 2001; Andoljšek, 1973; Tomić, 2003; Podhostnik, 1981; Poljak, 1974; Blažič,
Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).
Pomanjkljivosti individualne učne oblike so:
− učenci pri individualnem delu porabijo veliko časa in se hitro utrudijo;
− ne razvija se socializacija učencev;
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− učenci ne razvijajo verbalnega izražanja, kar škoduje razvijanju sposobnosti govornega
izražanja;
− obravnavanje novih učnih vsebin je lahko manj učinkovito in zato tudi manj ekonomično;
− manj povratnih informacij, primerjanja rezultatov dela in medsebojnih razgovorov;
− učitelj težko kontrolira učenčeve napake in vnaprej predvidi, kakšno vajo bo potreboval
vsak učenec individualno (Kubale, 2001; Andoljšek, 1973; Tomić, 2003; Podhostnik,
1981; Poljak, 1974; Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).
3.1.3 DELO V PARU
Delo v paru je učna oblika, pri kateri se razred razdeli na dvojice, ki samostojno usvajajo
novo učno snov, ponavljajo, utrjujejo znanje, izdelujejo različne izdelke ali se skupaj učijo. Ta
učna oblika učence navaja na skupno učno prizadevanje in odgovornost ter jih usposablja za
razvijanje skupinskih učnih interakcij. Z delom v parih lahko odpravimo nekatere slabosti
individualne in frontalne učne oblike, vključuje pa prednosti skupinske učne oblike (Kubale,
2001). Učenci tako niso toliko izolirani kot pri individualnem delu, vseeno pa so odnosi med
učenci bolj individualizirani kot pri skupinskem delu, ki sicer vsebuje enake etape dela kot
delo v parih. Kljub številnim prednostim dela v parih pa številni učitelji niso preveč
naklonjeni tej učni obliki, saj pri takšnem delu vidijo predvsem prepisovanje, prišepetavanje
in nesamostojnost. Organizacija dela v parih je precej enostavna, saj pare lahko hitro
sestavimo kar po sosedstvih po klopeh, z naključnim žrebanjem parov ali se učenci
samostojno razdelijo v pare, ter malo zahtevnejša, če učitelj želi pare sestaviti z določenimi
nameni, na primer če gre za pomoč boljših učencev slabšim učencem, vključevanje učencev s
slabšimi socialnimi interakcijami ipd. Večina didaktikov še vedno poudarja, da učenci najbolj
uspešno izvajajo vaje v parih, ki so naključno izbrani, saj se pri samostojnem izbiranju para
pogosto zgodi, da ravno učenec z vedenjskimi ali čustvenimi težavami ostane brez para in se
zato v nadaljevanju učnega dela vede negativno. Z delom v parih lahko popestrimo frontalno
učno obliko, učencem pomagamo pri individualni učni obliki ali pa skupinsko učno obliko
spodbudimo k večji aktivnosti (Blažič, Grmek, Kramar, Strmičnik, 2003).
Učno obliko dela v parih lahko učenci dobro izkoristijo pri preverjanju znanja, npr. pri
pripravi na preizkus znanja, za medsebojno preverjanje znanja, pri korekturi pisnih nalog,
izdelavi domačih in problemskih nalog, branju z deljenima vlogama, izdelovanju učila …
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Prednosti dela v parih so:
− delo je bolj fleksibilno in prilagodljivo;
− lažje se upoštevajo posebnosti učencev;
− več je možnosti za individualizirano poučevanje, interakcije pa so intenzivnejše in
pogostejše;
− večje aktiviranje pasivnih učencev na vseh stopnjah učnega procesa;
− pogoste povratne informacije o lastnem izražanju znanja in izkušenj;
− organizacijsko preprosta oblika;
− omogoča medsebojno pomoč in sodelovanje, odpravljanje možnih napak, boljše
medsebojno poznavanje učencev in razvijanje čuta za solidarnost in pomoč.
Ostale prednosti in pomanjkljivosti pa lahko primerjamo kar s skupinsko učno obliko
(Kubale, 2001; Andoljšek, 1973; Podhostnik, 1981; Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).

3.1.4 PROGRAMIRAN POUK
Programiran pouk je učna oblika, ki jo nekateri avtorji uvrščajo kot posebno vrsto učne
oblike, sicer pa jo uvrščamo kot varianto individualne učne oblike, saj vsebuje iste dejavnike
učnega procesa kot individualna učna oblika, le njihove medsebojne povezave se razlikujejo.
Programiran pouk se je razvil po drugi svetovni vojni zaradi hitrega razvoja znanosti,
tehnologije, tehnike in gospodarstva. Vidnejša začetnika programiranega pouka sta bila
behaviorista E. Thorndike in B. F. Skinner (Andoljšek, 1973). Značilnost te učne oblike je, da
je učna vsebina posrednik med učiteljem in učenci, učitelj je neposredno povezan z njo, ker jo
didaktično oblikuje, učenec pa je neposredno povezan z njo skozi proces učenja. Učitelj
vsebine vnaprej programira tako, da gradivo pripravi na listih, v obliki programiranega
učbenika ali računalniškega programa. S tem, ko učitelj učencem pripravi programirano
gradivo, učence postopoma vodi pri procesu učenja, vendar se učenci učne vsebine učijo
samostojno, ne da bi pri tem uporabili učiteljevo neposredno pomoč (Kubale, 2001). Učencem
je omogočeno individualno delo, saj si sami prilagajajo tempo dela, učni stil, delno pa tudi
učne vsebine in njihovo težavnost, kar močno vpliva na višjo stopnjo učenčeve motivacije in
aktivnosti za učno delo. Na takšen način lahko rečemo, da si učenec sam določa proces
učenja, zato lahko po mnenju Strmčnika (1987) govorimo o fleksibilni diferenciaciji.
Programiran pouk učencem zagotavlja nekakšno didaktično pomoč za samostojno vodeno
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delo. Programirani učbeniki so sestavljeni tako, da prevzemajo del učiteljeve vloge, saj sproti
reagirajo na učenčeve odgovore ter vodijo interakcijo med učencem in besedilom. Učitelj
učence navaja na delo s programiranimi učbeniki, spremlja njihovo napredovanje ter jim nudi
pomoč, kadar to potrebujejo. Programiran pouk učencem omogoča samostojno delo z drugimi
viri znanja. Učencem nudi različne vire znanja, kot so besedila, slike, risbe, projekcije,
magnetofonski posnetki ter ostali viri, vsi pa so povezani s sodobnimi tehničnimi sredstvi.
Osnovna enota vsakega programiranega gradiva je člen, sestavljen iz več delov: informacije,
naloge, operacije, rešitve in povratne informacije. V dobri strukturi posameznega člena lahko
opazimo, da so v programiranem gradivu zajete temeljne stopnje učnega procesa: priprava,
obdelava novih učnih vsebin, vaja, ponavljanje, preverjanje, le da se izvajajo ter izmenjujejo
na hitrejši način. Pomembno pa je, da po vsakem samostojnem učenju ob programiranem
gradivu učitelj preveri tudi dosežene rezultate učencev (Poljak, 1974).
Prednosti programiranega pouka so:
− možna je široka uporaba programiranega pouka, saj so računalniki v današnji dobi vedno
bolj na voljo;
− učence z gotovimi koraki vodi do učnega uspeha;
− učenci zelo hitro dobijo povratno informacijo;
− naloge in cilji so jasno opredeljeni;
− sprotna vprašanja in naloge pripomorejo k stalni učenčevi pozornosti;
− učenci si prilagodijo tempo dela, napredujejo po svojih zmožnostih.
Slabost programiranega pouka je predvsem ta, da takšen pouk zaradi vodenja po nekih
stopnjah ni ustvarjalen za učence. Ostale prednosti in slabosti pa lahko primerjamo z
individualno obliko (Kubale, 2001; Marentič-Požarnik, 1978; Podhostnik, 1981).
3.1.5 SKUPINSKA UČNA OBLIKA
Različni pedagogi in didaktiki dajejo različne poudarke pri definiciji skupine oziroma
skupinske učne oblike. Poglejmo si nekaj opredelitev pojma skupina in skupinska učna oblika
po različnih avtorjih.
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Opredelitve pojma skupina
− »Skupina ni vsota posameznikov, ampak je manjši kolektiv (socialna enota), ki se
organizira po teoretično utemeljenih vidikih zato, da bi uspešno opravila določene naloge
ter s tem prispevala k boljšemu vzgojno-izobraževalnemu delu v okviru pouka.«
(Andoljšek, 1973, str. 104)
− »Skupino sestavlja več posameznikov, ki so v interakciji. Med temi posamezniki se
vzpostavlja odnos »iz oči v oči« in člani skupine si prizadevajo za skupen cilj.« (Nastran
Ule, 1994, v Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005, str. 37)
− »Skupina je pri skupinski učni obliki socialna enota, oblikovana po teoretično utemeljenih
vidikih, katere naloga je, da v pouku s skupnim delom uspešneje realizira predvidene
vzgojno izobraževalne naloge.« (Podhostnik, 1981, str. 168)
Opredelitve pojma skupinska učna oblika
− »Skupinsko delo je učna oblika dela, pri kateri učenci rešujejo skupno nalogo in si
prizadevajo za skupni cilj. Predstavlja alternativo klasičnim oblikam dela, kot sta frontalno
in individualno delo.« (Puklek Levpušček, 2001, str. 60)
− »Skupinska učna oblika pri pouku kot socialna učna oblika, pri kateri učitelj pred celotnim
razredom posameznim skupinam razdeli enake ali različne naloge kot del skupne učne
enote (ure), tako da vsaka skupina učencev samostojno obravnava učno snov ali ponavlja.«
(Kubale, 2001 str. 39)
− »To ni niti individualna ustvarjalnost niti kolektivna nega ustvarjalnosti z izkoriščanjem
vseh socialnih moči« (Kohler, 1932, v Kubale, 2001, str. 39)
− »Skupinska učna oblika je socialna oblika dela učencev pri pouku. To je delo v majhnem
socialnem krogu, v katerem se na osnovi medsebojne povezanosti posameznih članov
skupine realizira učni cilj v okviru učne skupine in razredne skupnosti.« (Meyer, 1956, v
Kubale, 2001, str. 40)
− »Izobraževalni proces je skupinski, kadar so učenci šolskega oddelka ali večje skupine
razdeljeni na več manjših skupin, ki samostojno izvajajo del procesa. Učitelj vodi celoten
potek procesa, vendar je z učenci v posrednem odnosu preko skupin.« (Blažič, Grmek,
Kramar, Strmčnik, 2003, str. 382)
− »Skupinsko delo je učna oblika, pri kateri študentje delajo skupaj, da bi dosegli učne cilje.«
(Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005, str. 27)
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− »Bistvo te strategije je v interakciji med študenti, ki deluje kot motivator in spodbujevalec
učne/študijske aktivnosti. Metode, ki poudarjajo samostojno skupinsko delo, vključujejo
skupinske projekte in kolegialno poučevanje, pri katerem študenti poučujejo drug
drugega.« (Cvetek, 1993, str. 12)
− »Skupinsko učno obliko definiramo kot obliko šolskega dela, v kateri je določena skupnost
učencev notranje diferencirana v delovne skupine.« (Podhostnik, 1981, str. 167)
Pouk v skupinski učni obliki poteka tako, da se učenci znotraj razredne skupnosti razdelijo v
delovne skupine, v katerih samostojno rešujejo in izpolnjujejo dane naloge, ki jih zada učitelj,
izsledke svojih nalog pa na koncu predstavijo celotni razredni skupnosti. Učenci v delovnih
skupinah potek reševanja posameznih nalog samostojno načrtujejo z medsebojnim
sodelovanjem, zato poleg usvojenega znanja pri takšni obliki pridobijo tudi socialne veščine,
kot so sodelovanje, medsebojno povezovanje, reševanje sporov med člani skupine, kritično
presojanje, medsebojna pomoč in medsebojno komuniciranje, ki je tudi nujen pogoj za
uspešno delovanje skupine (Andoljšek, 1973). Pri skupinski učni obliki postaneta obe vlogi,
tako vloga učitelja kot učenca, veliko bolj fleksibilni kot pri frontalni učni obliki, saj učenci
nekako prevzamejo del klasične učiteljeve vloge. Učenci lahko tako pri skupinskem delu sami
iščejo zahtevne informacije, učijo druge člane skupine in argumentirajo svoje predloge
ostalim članom (Puklek Levpušček, 2001). Ker je učitelj ponavadi vajen vloge, ki jo ima pri
frontalnem pouku, lahko to predstavlja težavo pri skupinskem delu učencev, saj učitelj s svojo
prekomerno prisotnostjo pri delu učencev v skupinah povzroči, da diskusija v delovni skupini
učencev zaradi učiteljeve prisotnosti zamre ali pa se učenci čutijo dolžne, da učitelju, ki
opazuje skupino, postavljajo nepotrebna vprašanja. Vse to učence odvrača od samostojnega
reševanja delovne naloge, kar je bistveni namen dela v skupini. Učitelj se mora pri skupinski
učni obliki po podanih navodilih in nalogah umakniti ter skupini priskočiti na pomoč, ko ga
učenci sami pokličejo. Čas, ko učitelj za svojim katedrom opazuje skupine, pa lahko zelo
dobro izkoristi tako, da opazuje in spozna učence, kot jih pri frontalni učni obliki ne more.
Učitelj lahko z opazovanjem skupin opazi morebitne napetosti med posamezniki, kdo v
skupini dominira in organizira delo, kdo je najšibkejši člen in se raje kot na druge člane
skupine obrača na učitelja, kdo se noče identificirati s svojo skupino, ali boljši učenci
pomagajo šibkejšim učencem, katera so nasprotja, ki zavirajo učenje, ter ostale vidike, ki
predstavljajo pomembne informacije o posameznem razredu za učitelja (Centrih, 1996). Pri
delu v skupini si morajo člani delovne skupine medsebojno zaupati in poskrbeti, da med
vsemi člani vlada enakovreden položaj ter da ne pride do zapostavljenosti posameznega člana
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skupine. Kljub temu je za delovanje delovne skupine zelo pomembno, da eden izmed članov
prevzame vlogo vodje, kar pa ne pomeni, da rešitev išče samo vodja, ampak da vodja poskuša
usmerjati komunikacijo in uravnavati sodelovanje vseh članov skupine. Le v primeru, da med
učenci vlada medsebojno zaupanje in pozitivna delovna klima, bodo lahko sproščeno izražali
svoje mnenje in prispevali k rešitvi. Namen skupinske učne oblike je, da učenci skupaj
oblikujejo neko končno rešitev, ki bo integracija vseh informacij, ne pa le vsota različnih
mnenj, saj potem skupinska učna oblika izgubi svoj prvotni namen. Člani delovne skupine so
namreč skupaj odgovorni za končno rešitev in poročilo, zato se morajo svoje odgovornosti
zavedati že med samim delom v skupini, skupaj vrednotiti vsa mnenja in argumente ter skupaj
težiti k istemu cilju.
Člani skupine dobro delujejo pri soustvarjanju končne rešitve, če so ustvarjalni in znajo kljub
različnim osebnostnim in značajem odpraviti razlike, ki nastanejo med individualnimi in
skupinskimi interesi. Zato je tako pomembno, da člani skupine že na začetku jasno definirajo
cilje in jim sledijo (Čuk, 1996). Učenci se pri skupinskem delu naučijo spoznavanja lastnih
interesov in osebnosti ter z delom v skupini spoznajo, da svojih interesov, ki se razlikujejo od
interesov drugih članov, ne morejo uveljaviti za vsako ceno, ampak je potrebno skupno
oblikovati nek kompromis, s katerim se strinjajo vsi člani skupine. Učenci tako spoznajo, da
ne le pri skupinski učni obliki v šoli, ampak tudi v vsakdanjem življenju veljajo boljši
argumenti ter da je potrebno prilagajanje in oblikovanje konsenzov. Kadar učitelj delo v
skupinah res dobro pripravi in organizira, pa lahko uveljavi tudi učna načela diferenciacije in
integracije pouka. Cilje in prave namene skupinske učne oblike dosežemo, ko je pri delu
aktivnih čim več učencev, ko se med učenci razvije občutek pripadnosti in medsebojnega
zaupanja, ko so naloge zastavljene tako, da učencem omogočajo relativno samostojno delo, ko
lahko učenci pri odkrivanju novih informacij zaidejo tudi na stranske poti podane teme in tako
izživijo svojo radovednost ter ko učenci s skupinskim delom razvijejo širši razpon znanja,
sposobnosti in socialnih veščin (Centrih, 1996). Prednosti in pomanjkljivosti skupinske učne
oblike so opisane v nadaljevanju, ko se s skupinsko učno obliko bolj podrobno seznanimo.
3.1.6 POMEN MEDSEBOJNE POVEZANOSTI VSEH UČNIH OBLIK
Vsaka učna oblika ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, zato nobene od njih ne smemo
izločiti in jo označiti bodisi za pomembnejšo bodisi za manj pomembno. Kakovostno
doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev je mogoče le z ustreznim dopolnjevanjem vseh učnih
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oblik in njihovim kakovostnim izpeljevanjem. Za zanimivost, privlačnost in vrednost pouka je
nujno potrebno kombinirati tako frontalno, individualno in skupinsko učno obliko kot tudi
pravo razmerje učnih metod in sredstev. Seveda pa je izbira učne oblike v posamezni uri
odvisna predvsem od učnih ciljev in vsebine, starosti učencev in drugih dejavnikov (Faletov
in Oberlintner, 1964). Medtem ko gre pri frontalni učni obliki za neposredno poučevanje
učencev, kjer je učitelj posredovalec med učenci in učnimi vsebinami, gre pri delu v parih,
skupinski in individualni učni obliki za samostojno delo učencev, preko katerega so
neposredno povezani z učno vsebino. Nekateri didaktiki (Švajcer, 1974, po Kubale, 2001) so
poskušali delež posamezne učne oblike okvirno normativno določiti (frontalna učna oblika
50%, skupinska učna oblika 20%, individualna učna oblika 30%), pri čemer ostaja vprašanje
smiselnosti takega določila.

3.2 INTERAKCIJA PRI SKUPINSKEM DELU: MED POSAMEZNIKOM,
NALOGO IN SKUPINO
Pri šolskem delu v skupinah se učenci v skupine največkrat združujejo ravno zaradi iste teme
oziroma naloge, ki jo s skupinskim delom rešijo. Pri tem je potrebna interakcija med
posameznikom, nalogo in skupino. Glavna preučevalka te interakcije je ena izmed najbolj
znanih teoretikov in praktikov skupinskega dela v evropskem prostoru, Ruth Cohn, ki je
avtorica modela tematsko usmerjene interakcije v skupini, znanega tudi kot model TCI (Cohn,
1976, v Klein, 1998, po Kobolt, 2009). Model tematsko usmerjene interakcije v skupini je
najpogostejši model skupinske učne oblike v šoli, saj se učenci združijo v skupine zaradi
določene naloge in so tako usmerjeni v isto temo, med samim procesom dela v skupini pa se
med njimi vzpostavijo interakcije in medsebojni odnosi in je pomembna tako svoboda
posameznika kot tudi svoboda in upoštevanje drugih.
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Znotraj skupine glavna interakcija torej poteka med tremi dejavniki:
Slika 5: Interakcija v skupinski učni obliki (Kobolt, 2009, str. 377)
POSAMEZNIK (JAZ)

TEMA (vsebina, naloga)

SKUPINA (MI)

JAZ predstavlja vsakega posameznika, njegov položaj, pričakovanja, želje ter spretnosti in
sposobnosti. TEMA pomeni nalogo, dejavnost ali vsebino, zaradi katere se skupina združi in
jo skupno opravlja. SKUPINA pa predstavlja skupinsko energijo med vsemi člani, njihovo
medsebojno komunikacijo, odnose, norme, pravila in vloge v skupini.
Avtorica Cohnova posameznika postavi na razpotje med avtonomnim, samostojnim
individuum ter socialnem bitjem, ki je soodvisen od drugih ljudi. Posameznik se osebnostno
razvija in hkrati spoštuje tudi osebnostno rast in razvoj drugih ter na podlagi dogovora z
drugimi usklajuje zadovoljevanje svojih potreb in potreb drugih. Usmerjenost v vse tri
dejavnike mora biti enakomerna, torej enako usmerjena v posameznika, temo in skupinsko
dogajanje, na kar mora biti posebej pozoren predvsem vodja skupine (Kobolt, 2009).

3.3 POGOJI ZA UČINKOVITO DELO V SKUPINI
Za učinkovito delo v skupini je pomembno, da upoštevamo tudi priporočila in pogoje
različnih pedagogov, ki so se izkazali za zelo pomembna.
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Med izpostavljenimi pogoji za uspešno skupinsko delo Rowland (po Čuk, 1996) navaja, da
morajo člani skupine:
− skrbno poslušati druge člane skupine ter se držati načela, da vedno govori posameznik in
ne vsi hkrati;
− sodelovati z drugimi člani skupine, sprejemati nove ideje in mnenja;
− prihraniti skupni čas za vsakega člana skupine;
− držati se skupnih ciljev in navodil;
− slediti skupni komunikaciji;
− znati obrazložiti svoje mnenje in ideje tako, da ga bodo preostali člani skupine razumeli in
jasno vedeli, kaj je član želel povedati;
− vedeti, kaj je vsebinsko in organizacijsko pomembno pri njihovem skupnem delu.
Puklek Levpuščkova (2001) med nujnimi pogoji skupinskega dela navaja:
− člani skupine morajo razviti medsebojno pozitivno soodvisnost članov skupine;
− člani morajo sprejemati individualno odgovornost;
− naloge morajo biti problemsko usmerjene z jasnimi navodili;
− naloge morajo biti usmerjene k samostojnemu delu članov skupine od začetka do razrešitve
problema;
− delovna skupina mora znati vrednotiti svoje skupinsko delo na podlagi samoocenjevanja
ali vrstniškega ocenjevanja ter vrednotiti lasten delovni proces.
Med izpostavljenimi pogoji za skupinsko delo po Centrihovi (1996) so:
− skupina mora narediti časovni plan, ki se ga morajo držati vsi člani skupine;
− skupino mora voditi vodja, ki skupino zastopa in jo povezuje z učiteljem ter drugimi
skupinami;
− težave, ki nastanejo v skupini, mora skupina poskušati rešiti sama, šele ko ni druge
možnosti, lahko na pomoč pokličejo učitelja;
− člani skupine so odgovorni vsak zase, celotna skupina pa prevzema odgovornost tudi za
vsakega posameznika.
Med pogoji za uspešno skupinsko delo Peklaj (2001) navaja:
− spretnost uspešne komunikacije;
− spretnost vodenja;
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− spretnost dajanja in sprejemanja pomoči;
− spretnost vzpostavljanja zaupanja;
− spretnost medsebojne izmenjave med člani;
− pozitivna socialna podoba o sebi;
− motivacija za učenje v skupini;
− pričakovanja učencev in osebni interesi.
(Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005)
Za uspešnost skupinskega dela Poljak (1974) poudari naslednje pogoje:
− člani skupine morajo biti jasno seznanjeni z natančnim načrtom dela, ki ga pripravi učitelj;
− člani skupine opravijo notranjo delitev dela, kjer vsak član skupine dobi svojo zadolžitev;
− pomembno je sodelovanje vseh članov skupine;
− člani skupine se morajo med seboj dogovarjati, posvetovati, komentirati;
− razgovor mora biti takšen, da se učenci med seboj razumejo.

3.4 NAČELA IN KRITERIJI OBLIKOVANJA SKUPIN PRI SKUPINSKI
UČNI OBLIKI
Oblikovanje skupin je pomemben element, ki vpliva na nadaljno uspešnost dela skupine.
Učitelj ali pa učenci sami oblikujejo skupine po različnih kriterijih ter glede na dane
okoliščine. Da skupina začne dobro funkcionirati, je potreben čas, ki ga vsaka skupina
potrebuje za razvoj skozi določene faze. V nadaljevanju so predstavljeni kriteriji, po katerih
oblikujemo skupine glede na število članov, ter faze v razvoju skupine po različnih avtorjih.
3.4.1 OSNOVNI NAČINI OBLIKOVANJA SKUPIN
Oblikovanje in sestava skupin za skupinsko učno delo je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva
na nadaljnje uspešno delo posamezne skupine. Vloga učitelja pri sestavi skupin je ključnega
pomena, zato mora učitelj dobro poznati organizacijske vidike oblikovanja skupin. Didaktik
Strmčnik učitelje opozarja, naj pri oblikovanju skupin poleg intelektualnih kriterijev
upoštevajo tudi medsebojne odnose med učenci, skupne interese, stil dela, medsebojno
pomoč, za kar je pomembno poznavanje psihologije in sociologije (Strmčnik, 1987). Skupine
so lahko stalne ali občasne. Stalne skupine se ponavadi pojavijo kot konstitutivne enote šole,
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to so na primer razred, oddelek učencev in krožek, občasne skupine pa se oblikujejo glede na
didaktične namene in so sestavljene za konkretne primere. Pomembno je, da se skupine
uravnoteženo oblikujejo po različnih kriterijih ter da se skupine pogosto menjavajo in ima
tako vsak učenec priložnost pridobiti izkušnje pri delu z različnimi sošolci.
Osnovni načini, po katerih učitelji oblikujejo skupine za skupinsko delo, so:
− samostojno sestavljanje skupin,
− dirigirano sestavljanje skupin,
− kombinirano sestavljanje skupin (Kubale, 2001).
− Samostojno sestavljene skupine
To so skupine, ki jih učenci oblikujejo sami in so ponavadi bolj trdne, saj se oblikujejo na
podlagi medsebojnih simpatij, sposobnosti, skupnih interesov in podobnih značajev. Velika
zagovornika samostojnega oblikovanja skupin sta bila R. Cousinet in P. Petersen, ki sta
vzgojni vrednosti pouka dajala prednost pred izobraževalno vrednostjo. V sodobni šoli
izobraževalnih ciljev nikakor ne smemo zanemariti, ampak je nujno upoštevati tako vzgojne
kot izobraževalne vrednosti. Tako Cousinet kot Petersen sta trdila, da gre pri samostojnem
razvrščanju učencev v skupine za naravno učenje in sredstvo socializacije, ki ga ne smemo
ovirati z učiteljevim vodenjem. Ima pa takšen način oblikovanja skupin tudi svoje slabosti,
predvsem izoliranje in izključevanje že tako izoliranih učencev, ki se pri samostojnem
razvrščanju v skupine ne znajdejo v nobeni skupini, kar negativno vpliva na njihovo kasnejše
delo ter razvoj socializacije.
Samostojno se lahko oblikujejo homogene in heterogene skupine.
Homogene skupine so sestavljene iz učencev, ki so med seboj izenačeni po:
− splošnih sposobnostih, ki jih primerjajo z učnim uspehom;
− specialnih sposobnostih, ki se kažejo z uspehom pri posameznih učnih predmetih
(verbalne, logične, praktične, fizične …);
− ritmu dela (Kubale, 2001).
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Homogene skupine so predvsem storilnostno naravnane in lahko zelo prispevajo k
diferenciaciji in individualizaciji učnega dela, saj imajo sposobnejši učenci možnost bolj
poglobljenega učenja, šibkejši pa lahko dobijo dodatno učiteljevo pomoč. Tako preprečimo,
da bi se boljši učenci med delom v skupini dolgočasili ter da slabši ne bi sledili delu v
skupini. Pomembno pa je, da učitelj učencem ob takšnem načinu dela pomaga razumeti, da
nimajo predsodkov do skupin s slabšimi učenci, saj skoraj ni učenca, ki bi bil dober na vseh
ali pa nobenem področju (Strmčnik, 1987).
Heterogene skupine pa se oblikujejo na podlagi:
− kontrasta, kjer je nekaj slabših učencev okoli boljšega učenca;
− načela diferencirane kooperacije, kjer se združijo učenci z različnimi specialnimi
sposobnostmi, ki so potrebne za določeno nalogo (Kubale, 2001).
Heterogene skupine po kontrastu imajo prednosti predvsem pri utrjevanju snovi, kjer lahko
boljši učenci pomagajo šibkejšim, kar učencem poleg učnega napredka pomaga tudi pri
razvoju socialnega in moralnega čuta (Peklaj, 2001).
− Dirigirane skupine
To so skupine, ki jih sestavi učitelj po določenih vidikih. Lahko upošteva posamezen vidik ali
vidike kombinira ter na tak način sestavi skupine. Tudi pri dirigiranem sestavljanju skupin
učitelj čim bolj upošteva želje posameznih učencev, zato med dirigirane skupine lahko
uvrstimo tudi kombinirane skupine. Učitelj mora poskrbeti, da učenca vključi v skupino, kjer
mu bo zagotovljen največji možen uspeh. Pri dirigiranem oblikovanju skupin lahko tako kot
pri samostojnem oblikovanju po različnih vidikih oblikujemo tako homogene kot heterogene
skupine. Pomembno je, da so v skupini učenci, ki imajo med seboj nekaj skupnega, pa naj gre
za medsebojne odnose, interese, motivacijo, znanje ali učni uspeh, in med njimi ni
potencialnih konfliktnih situacij. Učitelj skupin ne sme oblikovati na silo, ampak se je
potrebno o tem dogovoriti tudi z učenci (Kubale, 2001).
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Dirigirane skupine se oblikujejo po naslednjih vidikih:
− skupine po socialnih odnosih
Takšne skupine oblikujemo predvsem zaradi izboljšanja medsebojnih odnosov med učenci in
odpravljanja negativnih odnosov med posamezniki. Učitelj takšne skupine sestavi po skrbnem
premisleku, ki temelji na opazovanju socialnih odnosov v razredu ali na opravljeni analizi
sociograma. Učitelji po analizi sociograma oblikujejo skupine okrog učencev, ki so se izkazali
kot neka gravitacijska jedra in bodo v skupini predstavljali vodjo, učenci, ki so se nanje
navezovali, pa postanejo člani te skupine. Tiste učence, ki so glede na sociogram ostali sami
ter jih ni izbral nihče, mora učitelj poskušati vključiti v skupino, za katero meni, da bo te
učence najbolj sprejela ter jim dala možnost vključitve. Oblikovanje skupin po socialnih
odnosih je uporabno tako pri usvajanju nove snovi kot pri utrjevanju snovi (Kubale, 2001;
Faletov in Oberlintner, 1964).
− skupine po sposobnostih
Učitelj oblikuje skupine po sposobnostih, kadar želi doseči čim večjo storilnost posameznih
učencev in cele skupine. Glede na sposobnosti ločimo skupine nadpovprečnih učencev,
povprečnih in podpovprečnih učencev. Ker lahko podpovprečni učenci hitro začutijo občutek
manjvrednosti zaradi izrazito počasnejšega tempa, kot ga imajo skupine nadpovprečnih
učencev, je takšna sestava skupin priporočena le v utemeljenih primerih ter kratek čas in ne
prepogosto. Skupine učencev po sposobnostih lahko oblikujemo na podlagi učnega uspeha
ali pa po specifičnih sposobnostih (Kubale, 2001; Faletov in Oberlintner, 1964).
− skupine po interesih
Za oblikovanje skupin po interesih je nujen pogoj učna vsebina in način dela. Skupine po
interesih učitelji sestavljajo bolj poredko, še največ pri deljenem skupinskem delu, kjer se
učenci lažje združijo glede na iste interese znotraj določene teme. So pa takšne skupine znane
kot najbolj delavne in zelo uspešne (Kubale, 2001; Faletov in Oberlintner, 1964).
− skupine po kraju bivanja
Takšne skupine imenujemo tudi miljenske skupine, oblikujejo pa se na podlagi učencev, ki
živijo drug blizu drugega. Skupine po kraju bivanja se oblikujejo, kadar je potrebno opraviti
razne raziskovalne naloge, za katere so potrebni učenci iz istega območja in jih ponavadi
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opravijo kot domače naloge, s katerimi se pripravijo na obravnavo nove učne snovi (Kubale,
2001).
− Kombinirane skupine
Kombinirane skupine sestavijo učenci in učitelji, pri čemer učitelj pri uvrstitvi v skupino
upošteva učenčeve želje. Kombinirano oblikovanje skupin poskuša povezati dobre strani
samostojnega in dirigiranega sestavljanja skupin. Takšen način oblikovanja skupin je
najpogostejši, kar je tudi logično, saj je zaradi relativno majhnega števila otrok v razredu
težko učence razporediti samo po določenih kriterijih, ampak je potrebno nekaj izbire
prepustiti tudi učencem samim (Kubale, 2001).
Nekaj primerov kombiniranih skupin je:
− skupine po socialnih odnosih in učnem uspehu
Učitelj pri oblikovanju skupine učence razvrsti glede na njihov splošni učni uspeh ali pa glede
na učni uspeh pri posameznem predmetu in glede na njihove socialne odnose, ki jih učitelj
lahko razbere s pomočjo sociometrične raziskave ali z metodo opazovanja. Skupinam določi
vodjo, za katero je najboljše, če je v središču razredne skupnosti in ima tudi zelo dober učni
uspeh (Kubale, 2001; Faletov in Oberlintner, 1964).
− skupine po učnem uspehu
Skupine so oblikovane tako, da so v vsaki skupini zastopani učenci z nadpovprečnim,
povprečnim in podpovprečnim učnim uspehom pri splošnem uspehu ali pa pri posameznih
predmetih, odvisno za katero kombinacijo se učitelj odloči. Takšne skupine so se izkazale kot
zelo učinkovite predvsem pri utrjevanju učne snovi, kjer boljši učenci lahko pomagajo
slabšim (Kubale, 2001; Faletov in Oberlintner, 1964).
− skupine po sposobnostih in interesih
Učitelj pri sestavi takšnih skupin upošteva učenčev učni uspeh in njihove interese. Lahko
oblikuje skupini, kjer so na eni strani učenci z dobrim uspehom pri nekem predmetu, na drugi
strani pa učenci z velikim zanimanjem za ta predmet ali učno vsebino, lahko pa sestavi
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skupine, ki vsebujejo en del učencev z dobrim uspehom iz predmeta in en del učencev z
interesom za to področje (Kubale, 2001; Faletov in Oberlintner, 1964).
− skupine po socialnih odnosih in svobodnim izbiranjem
Takšno oblikovanje skupin poteka tako, da učitelj na podlagi socialnih odnosov med učenci
izbere nekaj vodij, ostali učenci pa se svobodno odločijo za priključitev k enemu izmed vodij.
Učitelj spremlja in poskrbi, da se za vsakega vodjo odloči približno enako število učencev
(Kubale, 2001; Faletov in Oberlintner, 1964).
− svobodno sestavljene skupine, mešane po spolu
Učitelji učencem prepustijo razvrščanje v skupine ter določijo le število učencev v posamezni
skupini. Ker skupine torej sestavljajo svobodno izbrani učenci, ki imajo različen socialni
položaj, sposobnosti in interese, takšno oblikovanje skupin lahko uvrščamo v kombinirano
sestavo skupin. Učitelji takšne skupine ponavadi oblikujejo pri uvajanju skupinskega dela, ko
so radovedni, kako se bodo učenci razvrstili sami od sebe (Faletov in Oberlintner, 1964).
− po spolu ločene skupine
Skupine so sestavljene iz članov enakega spola znotraj skupine, zaradi koedukacije pa takšne
skupine niso preveč v uporabi, čeprav učenci zaradi psiholoških razlogov radi delajo v takšnih
skupinah (Faletov in Oberlintner, 1964).
− Naključno oblikovanje skupin
Da sestavljanje skupin ni tako monotono, pa lahko skupine učencev sestavimo tudi s pomočjo
zabavnih aktivnosti in iger, ki ustvarijo naključno sestavljene skupine. Za učence lahko takšno
sestavljanje skupin hkrati pomeni sprostitev pred začetkom skupinskega dela. Takšen izbor
oblikovanja skupin je priporočljiv predvsem pri mlajših učencih, potrebno je le nekaj
učiteljeve ustvarjalnosti in idej. Spodaj je navedenih nekaj predlogov takšnih aktivnosti in
iger, ki jih učitelj lahko uporabi v nižjih razredih.

− Nemo oponašanje živali
Vsak učenec iz škatle izvleče listek, na katerem je zapisano ime živali. Nato učenci nemo
oponašajo živali in se tako v skupine združijo učenci, ki predstavljajo isto žival.

29

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Semec Nadja; diplomsko delo

− Barvno povezovanje
Učenci iz škatle izvlečejo listek z določeno barvo, nato se v skupine združijo učenci z isto
barvo. Ta dejavnost omogoča zelo hitro in preprosto razvrstitev v skupine.

− Zloženke
Na listke zapišemo dele zloženih besed, na primer: veliko, dušnost, malo … Vsak učenec dobi
listek s svojo besedo, nato pa se v skupino po 4 združijo učenci, ki s svojimi besedami tvorijo
dve nasprotni zloženki, na primer velikodušnost-malodušnost (Paterson, 2003).
3.4.2 VELIKOSTI SKUPIN
Skupine so lahko različno velike, odvisno pa je predvsem od ciljev, učne snovi, števila otrok v
razredu, starosti in izkušenosti učencev. Učitelj mora pri organizaciji in sestavi skupin
upoštevati tudi prostor, v katerem poteka pouk. Čeprav so razredi namenjeni predvsem
frontalnemu delu, lahko učence preprosto združimo po dva para skupaj in tako dobimo
skupine, ki vsebujejo ravno pravšnje število učencev. Najbolj učinkovite naj bi bile skupine,
sestavljene iz 4-5 članov (Centrih, 1996). Število članov v skupini, ki naj bi bilo najbolj
primerno se razlikuje glede na mnenja različnih pedagogov, zato med predlaganimi števili
članov v skupini za prvo in drugo VI obdobje najdemo 3-4 članov, 4-5 članov in 5-6 članov,
kar pomeni, da so primerne skupine možne vse od 3-6 članov na posamezno skupino. Faletov
in Oberlintner (1964) ugotavljata, da so najbolj učinkovite skupine s tremi člani, kjer vodja
dobro veže nase druga dva učenca, pri skupinah s štirimi člani pa večkrat pride do tega, da
četrti učenec postane pasiven. Ugotovitve Tomičeve (2003) kažejo, da ob prevelikem številu
članov v skupini občutek pripadnosti upade, komunikacija v večjih skupinah se ponavadi
usmeri samo na vodjo, čeprav število idej z velikostjo skupine narašča, to število ni
sorazmerno s številom članov v skupini, do izražanja mnenj v veliki skupini pridejo samo
določeni posamezniki. Ljudje naj bi v splošnem raje delali v manjših skupinah, večje je
aktivno sodelovanje vseh članov, njihovo delo pa je v manjših skupinah lahko enako hitro
učinkovito in še hitrejše kot pri velikih skupinah (Kubale, 2001). Manjše skupine so zaradi
razvojnih vidikov primerne predvsem za najnižje razrede osnovne šole. Mlajši otroci v
manjših skupinah lažje navežejo prijateljske stike in pridobijo medsebojno zaupanje. Ker je
pri učencih prvega razreda zelo pomemben razvoj govora in komunikacije, je priporočljivo
delo v skupinah po 2-3 učence, ki učencem omogoča hitro izmenjavanje vlog govorca in
poslušalca (Grginič, 2012).
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3.4.3 FAZE OBLIKOVANJA IN RAZVOJA SKUPINE
Ko sestavimo nove skupine, je znotraj skupine potreben postopen razvoj skupinske dinamike,
saj je to nujno za doseganje skupinskih ciljev in zadovoljevanje potreb vsakega člana skupine.
Med člani skupine se mora razviti jasna komunikacija, stabilizirani medsebojni odnosi,
medsebojna pomoč in posledično ugodna delovna klima. Postopen razvoj znotraj tima, ki
skupino pripelje do tega, da lahko uspešno začne s skupinskim delom, se utrdi šele po
nekajkratnem sodelovanju s člani svoje skupine. Različni avtorji (Lewin, 1951; Bernstein in
Lowy, 1975; Tuckman, 1971, po Kobolt, 2009) opredeljujejo različne faze oziroma stopnje v
razvoju skupine. Pomembno je, da vsak učitelj pozna temeljne faze razvoja skupine, saj mu to
mogoča boljše razumevanje skupinskega dogajanja in nadaljnje usmerjanje skupin. Ne
moremo pričakovati, da se vsaka skupina giblje po popolnoma enakih tirnicah in je enako
dolgo na posamezni stopnji, zato moramo izhajati iz konkretne situacije, kljub temu pa v
vsaki manjši skupini, ki še ni utrjena, prepoznamo vsaj najbolj tipične stopnje razvoja
(Kobolt, 2009).

− Lewinova tristopenjska razdelitev razvoja skupine
1.

orientacija

Učenci se postopoma vključujejo v skupino, svoja pričakovanja primerjajo s pričakovanji
drugih članov.
2.

spremembe

Učenci se od drugi članov učijo novih vedenjskih vzorcev, preverjajo nove informacije,
ozavestijo različnost med člani in preizkušajo svoje ideje v skupinskem okolju.
3.

stabilizacija

V tej fazi skupina dela na nalogi, zaradi katere se je zbrala, in usklajuje individualne rešitve
tako, da oblikujejo skupno rešitev s konsenzom vseh članov.
(Lewin, 1951, v Kobolt, 2002, po Kobolt, 2009)

− Bernstein in Lowy – petstopenjski model razvoja skupin
1.

priključitev

Učenci se postopoma priključijo v skupino, značilna je negotovost, pričakovanja in iskanje
varnosti.
2.

interakcije

V skupini se oblikujejo prve vloge in položaji posameznih članov znotraj skupine.
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zaupanje

Medsebojna tekmovalnost med člani skupine postopoma izgine, učenci že iščejo skupne
konsenze o skupinski nalogi.
4.

diferenciacija

Razvije se skupinska identiteta in skupinska kohezija, kar omogoča večjo storilnost skupine.
5.

ločevanje

Po končanem delu sledi končanje skupine in razhod učencev, s spremljajočimi čustvi, ki niso
vedno pozitivna.
(Bernstein in Lowy, 1975, v Beltz in Munthmann, 2005, po Kobolt, 2009)

− Tuckmanov model
1.

formiranje

Učenci se združijo v skupino, se medsebojno spoznavajo in odkrivajo temeljne odnose z
drugimi člani. Člani skupine spoznavajo, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim.
2.

konflikti

Znotraj skupine se lahko pojavijo podskupine, pride do konfliktnih soočenj in pogajanj glede
razlik znotraj tima.
3.

sprejemanje pravil

V skupini se oblikujejo skupinske norme, razvije se skupinska kohezija, učenci med seboj
prosto izmenjujejo informacije, vsi sledijo skupinskim ciljem in med učenci ni več
nasprotovanj.
4.

delovna faza

Skupina odpravi konflikte in se posveti nalogi, značilna je medsebojna naklonjenost članov,
visoka produktivnost in učinkovitost tima.
(Tuckman, 1971, v Beltz in Munthmann, 2005, po Kobolt, 2009)

− Razvojni model oblikovanja tima po Arandi, Arandi in Conlon
1.

oblikovanje

Člani skupine opredelijo skupne cilje in pravila delovanja, prilagodijo individualna
pričakovanja in pozornost usmerijo na dogajanje v timu.
2.

razvijanje

Člani skupine se intenzivneje lotijo izpolnjevanja nalog, pomembna je medsebojna
povezanost in pomoč med učenci, iz osredotočenosti na dogajanje znotraj skupine morajo
preiti tudi na zunanje dogajanje izven skupine.
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prenavljanje

Značilno je intenzivno učenje in proces preoblikovanja, vse informacije in medsebojno
povezanost usmerjajo v ustvarjalno reševanje problema.
(Polak, 2007)

− Razvojni model oblikovanja skupine po Gibbs in Jaques
1.

spoznavanje

V ospredju je medsebojno spoznavanje članov, ne pa izvedba naloge. Člani se med seboj
opazujejo, spoznavajo, ugotavljajo, kakšni so odzivi in vedenje drugih članov. Seznanijo se s
cilji naloge in osnovnimi pravili za reševanje naloge.
2.

vrenje

Člani se dogovarjajo o načinu reševanja naloge ter o razdelitvi funkcij. Še vedno prevladuje
lastno potrjevanje posameznih članov in uveljavljanje lastnih mnenj, zaradi česar lahko pride
do konfliktov.
3.

oblikovanje pravil

Skupina začne delovati kot celota, člani se izogibajo konfliktom in so pripravljeni na
sodelovanje. Utrdijo se pravila, ki jih bodo upoštevali ter vloge v skupini.
4.

izvajanje naloge

Odnosi med člani skupine so že utrjeni, skupina se osredotoča na delo in doseganje ciljev.
(Gibbs, 1994 in Jaques, 2000, po Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005)

3.5 PRIPRAVA NA SKUPINSKO UČNO OBLIKO
Skupinska učna oblika se ne začne šele z delom učencev v skupini, ampak že s pripravo in
načrtovanjem skupinske učne oblike. Učitelj mora skupinsko dejavnost skrbno načrtovati
glede na cilje, ki jih želi doseči. Potrebna je učiteljeva lastna priprava, priprava navodil, nalog
in organizacije skupinske učne oblike, priprava učencev na skupinsko učno obliko, priprava
prostora ter pripomočkov (Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005). Podrobna priprava
učiteljev, učencev, prostora in pripomočkov je opisana v nadaljevanju.
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3.5.1 UČITELJEVA PRIPRAVA
Za učinkovito skupinsko delo je v prvi vrsti potrebna dobra učiteljeva priprava. Učitelj mora
skrbno izbrati vsebine, ki jih želi obravnavati v skupinski učni obliki ter na tej podlagi
temeljito izbrati in preučiti naloge, ki jih bo podal učencem pri skupinskem delu. Izbrati si
mora učno snov, ki jo bo lahko logično vključil v ostalo obravnavano snov. Učiteljeva izbira
učne snovi zahteva veliko premisleka, saj mora paziti na to, da ima učna snov primeren obseg
in globino proučevanja, da bodo učenci v eni ali dveh urah sposobni samostojno obdelati učno
snov v skupini. Pomembno je tudi, da učitelj dobro pretehta, ali imajo učenci dovolj
predhodnega znanja in izkušenj za obravnavo določene snovi v skupini. Nato si mora učitelj v
mislih izbrati najprimernejše kriterije za oblikovanje skupin in si ustvariti neko miselno sliko
razporeditve učencev po skupinah. Učitelj mora zbrati tudi podatke o potrebni literaturi, ki jo
bodo učenci pri delu potrebovali, in izdelati natančen načrt in navodila, ki jih bo podal
učencem, ter predvideti potek diskusije, ki bo potekal med delom v skupinah. Poleg literature
in učne vsebine mora učitelj poskrbeti tudi za pripravo prostora, materialov, pripomočkov, ki
jih bodo učenci potrebovali (Faletov in Oberlintner, 1964). Tudi oblika pismene učne priprave
zahteva od učitelja posebno pripravo, saj se razlikuje od priprave za frontalni pouk. Za
doseganje čimvečje učinkovitosti učne ure je nujno po zaključeni učni uri le-to tudi
analizirati. Tako Andoljšek že 1973 leta izpostavlja, naj bo v učiteljevi pripravi na učno uro
prostor namenjen tudi analizi, kjer po koncu ure učitelj zapiše, kako je potekalo delo v
posameznih skupinah, ter opažanja o vzgojnih in izobraževalnih napredkih dela v skupini, kar
mu je lahko v veliko pomoč pri nadaljnjih učnih urah. Številna preučevanja skupinske učne
oblike so pokazala, da učitelj za pripravo skupinskega pouka porabi precej več časa kot za
pripravo na uro frontalnega pouka, še posebej, kadar načrtuje izvajanje poizkusov,
eksperimentov, obravnavo nove snovi in praktično delo po skupinah, manj priprave pa je, če
gre za ponavljanje ali utrjevanje snovi, kjer učenci v skupinah le rešujejo delovne liste. Kljub
temu večina učiteljev priznava, da je zaradi vseh pozitivnih učinkov skupinskega dela, kot so
vzgojne in izobraževalne vrednosti, poraba tega njihovega časa vredna (Andoljšek, 1973).
3.5.2 PRIPRAVA UČENCEV
Za uspešno delo v skupini je zelo pomembna dobra priprava učencev. Učence lahko na
skupinsko delo pripravimo že med frontalnim poukom, kjer učitelj učence sistematično
usposobi za uporabljanje učnih metod in tehnik skupinskega dela. Učenci morajo usvojiti delo
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s priročniki, leksikoni, učbeniki in drugimi teksti, jih znati tiho in logično brati ter iz
razširjene vsebine izluščiti bistvo, ki je potrebno za realizacijo skupinskega cilja. Medtem ko
učitelj učencem podaja delovni načrt, jih hkrati uvaja v tehniko dela, uporabo različnih virov
in pravilno uporabo delovnih rezultatov, ki učence vodijo do končne rešitve (Poljak, 1974).
Učitelj mora učence že pri frontalnem pouku naučiti pravilnega diskutiranja in poslušanja
tako, da učenec spoštuje tistega, ki govori, sogovorniku ne sega v besedo in ga strpno posluša,
da se pravilno vključuje v pogovor in svoje mnenje izraža jasno in jedrnato. Priprava učencev
na skupinski pouk vsebuje tudi navajanje učencev na zbiralne in opazovalne naloge. Z
zbiralnimi nalogami se učenci srečajo, kadar dobijo nalogo v zvezi z obravnavo neke teme, za
katero morajo iz različnih virov zbrati ključne podatke in izvlečke, z opazovalnimi nalogami
pa, kadar morajo v skupini opazovati nek pojav in nato o njem poročati. Tudi na poročanje je
potrebno učence pripraviti, še posebej na ustno poročanje, ki je pri skupinskem delu
najpogostejše. Vsi ti omenjeni dejavniki priprave so vključeni v indirektno pripravo učencev
na skupinski pouk, kjer je priprava že vključena v ostale učne oblike, največkrat frontalno. Za
dobro delo v skupini pa je seveda potrebna tudi direktna priprava učencev, kjer učence
pripravimo in usposobimo za obravnavo določene naloge pri skupinskem delu. Učenci se tako
pripravijo na sestavljanje delovnih načrtov, opazovalne naloge, zbiranje materiala in
literature, izdelovanje ipd. Učenčeva priprava na skupinsko delo mora vsebovati učenje
načinov dela v skupini (Kubale, 2001).
Učence moramo za delo v skupini pripraviti tako, da usvojijo:
− sposobnosti analize in razčlenitve problema;
− tehnike zbiranja podatkov iz različnih virov;
− tehnike priprave zapiskov, obnov, grafikonov, tabel …;
− sposobnost ocenjevanja zbranega gradiva z različnih vidikov;
− pripravo za delitev dela v skupinah;
− tehniko poročanja o obravnavani snovi oz. podani nalogi (Švajcer, 1964, str. 296, po
Kubale, 2001).
Učenci se na skupinsko delo pripravijo tudi individualno in sicer tako, da zberejo potrebne
informacije, predelajo dele vsebine, osvežijo potrebno predznanje ter si pripravijo didaktične
pripomočke. Med vzgojnimi navadami, ki jih morajo učenci v pripravi na skupinsko delo
usvojiti, so razumevanje kompleksnega dela, kolektivnega dela, razporeditev časa, ki je
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namenjen za izvršitev dela, poglobitev v sistem delitve dela ter zavedanje, da je skupen uspeh
odvisen od uspeha posamezne skupine in posameznega člana. Največ časa mora učitelj
posvetiti predvsem pripravi tistih učencev, ki imajo kakršnekoli težave v socialnem delovanju
(Vec, 2006).
3.5.3 PRIPRAVA PROSTORA
Dobra priprava in organizacija prostora je pomemben dejavnik za nemoteno delo skupine.
Vsaka skupina mora imeti dovolj prostora, da lahko sproščeno dela in je ostale skupine pri
delu ne motijo ter se lahko identificira z določenim kotičkom v razredu. Preprosta in
učinkovita ureditev prostora za delo v skupinah je enostavna združitev dveh sosednih klopi,
kjer se oblikujejo skupine po 4 učence (Centrih, 1996). Paziti moramo, da učenci v skupini
sedijo tako, da se lahko pogovarjajo med seboj ter da noben učenec ne sedi s hrbtom obrnjen
proti tabli, ampak je postavitev miz in stolov takšna, da vsi učenci vidijo na tablo. K lažji
razporeditvi miz in stolov za delo v skupini pripomore fleksibilnost stolov in miz, kar pomeni,
da je oprema pomična in jo z lahkoto prestavljamo. Učitelj lahko prostor pripravi že pred
frontalnim delom učne ure, pred začetkom dela v skupini ali pa uporabi različne prostore z
različno razporeditvijo miz in stolov. Zaradi čim manj motenega poteka učne ure je najbolj
priporočljivo, da učitelj prostor pripravi že pred začetkom obravnave učne ure ter da na
pripravo prostora navadi tudi učence, ki se poskušajo naučiti čim hitreje in s čim manj hrupa
pripraviti prostor za delo v skupinah. Da učenci lahko dobro delajo in ustvarjajo v urejenem
okolju, je pomembno, da so v prostoru zagotovljeni tudi osnovni standardi, po katerih morajo
biti stoli in mize oblikovani tako, da ustrezajo razvojnim stopnjam učencev in učenci lahko
pravilno sedijo ali stojijo, ustrezno pišejo in opravljajo praktična dela ter da so iz materiala, ki
omogoča čiščenje opreme (Kubale, 2001).
3.5.4 PRIPRAVA UČNIH PRIPOMOČKOV
Za uspešno delo v skupinah so nujno potrebni tudi učni pripomočki in učila, ki učencem
pomagajo pri učenju in reševanju naloge. Naloga učitelja je, da pripravi najprimernejše
pripomočke in učila, ki so šoli na razpolago in bodo učencem najbolj koristila kot pomoč pri
skupinskem delu, s katero bodo neko učno snov predstavili ali pa ustvarili določen izdelek.
Učila, ki jih uporabljajo učenci, imenujemo manipulativna, tista, ki jih uporablja učitelj, pa
demonstracijska. Učila lahko ločimo tudi glede na to, ali predstavljajo nosilce ali prenosnike
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informacij ter ali so vizualna ali avditivna (Kubale, 2001). Učitelj mora poskrbeti, da ima
učnih pripomočkov in učil dovolj za delo vseh skupin ter da se znotraj skupine pojavljajo tako
isti kot različni viri in pripomočki za obravnavo nove snovi. Vseeno pa virov za delo ne sme
biti preveč, saj se lahko učenci v kopici knjig izgubijo, njihovo delo pa se zelo zavleče, saj ne
uspejo predelati vseh teh virov. Učila morajo biti skrbno izbrana tako, da imajo čim večjo
didaktično vrednost ter so v povezavi z obravnavano učno snovjo. Med najpogostejšimi viri,
ki jih učenci pri takšnem delu uporabljajo, najdemo predpisane učbenike in delovne zvezke,
učitelj pa te vire popestri še z knjigami, enciklopedijami, priročniki, računalniškimi programi,
fotografijami in razglednicami, filmi, zapiski z ekskurzij, zemljevidi, modeli itd. Največ
pripomočkov je seveda potrebnih pri obravnavi nove učne snovi, veliko manj pa pri
ponavljanju in utrjevanju v skupinah. Učne pripomočke lahko kot domačo nalogo prispevajo
tudi učenci, v večji meri pa so odvisni od učiteljev oziroma šole. Kadar gradivo zbirajo
učenci, je pomembno, da učitelj že pred začetkom skupinskega pouka preveri, kakšne vire so
učenci zbrali, saj se še posebej v nižjih razredih večkrat zgodi, da učenčeva gradiva niso
primerna in so brez povezave z obravnavano temo (Faletov in Oberlintner, 1964). Učiteljeva
priprava za zbiranje vseh pripomočkov in učil terja veliko njegovega časa, vendar lahko z
dobro organizacijo in shranjevanjem to dobro izkoristi v naslednjih letih, ko bo zbrane
pripomočke in gradiva le še preveril in obogatil. Uporabe učnih pripomočkov pri skupinskem
delu ne smemo zanemariti, saj je od primernih in pestrih učil močno odvisen tudi končni
uspeh skupinskega dela, zato se mora šola v največji meri potruditi, da učencem ponudi
kvalitetna učila, s katerimi obogati šolsko knjižnico. Učitelj mora že pri sami izbiri teme za
skupinsko delo dobro premisliti, če bodo učenci in šola lahko zbrali dovolj virov in
pripomočkov za obdelavo te učne snovi, saj je v primeru, da teh učil ni dovolj, bolje, da
učitelj predstavitev te teme izvede v frontalni obliki (Faletov in Oberlintner, 1964).

3.6 FUNKCIJE ČLANOV V SKUPINI
Za učinkovito in uspešno skupinsko delo je določanje funkcij posameznega člana skupine
zelo pomembno, saj je tako organizacija dela boljša in je delo opravljeno v hitrejšem času.
Kadar ima vsak učenec določeno funkcijo, vsak član dobro ve, kakšna je njegova naloga in
tako delo poteka bolj tekoče in nemoteno. Vsak član v skupini naj bi izpolnjeval svojo
funkcijo, ki jo učitelj ali učenci sami določijo že na začetku dela. Pogosto je opaziti, da se
manj motivirani učenci odločajo za manj utrudljive vloge, zato je pomembno, da
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razdeljevanje vlog organiziramo tako, da se vsak učenec vsaj enkrat preizkusi tudi v drugi
vlogi (Puklek Levpušček, Marentič Požarnik, 2005). Določanje funkcij pa lahko na učence
deluje tudi zelo motivacijsko, saj se mnogi učenci za delo motivirajo šele takrat, ko zaradi
določene funkcije dobijo občutek pomembnosti in odgovornosti za opravljanje svoje naloge.
Število in vrsta funkcij je odvisna od števila učencev v skupini ter od naloge, ki jo skupina
izvaja, zato se funkcije določijo glede na konkretno situacijo. Funkcije v skupini lahko določi
učitelj, lahko si jih učenci izberejo sami ali pa izberemo kombinirano izbiranje, kjer funkcije
članov skupine določi učitelj skupaj z učenci. Večkrat se določanje funkcij pojavi šele med
samim delom, ko učenci spontano začnejo prevzemati posamezne vloge in si tako spontano
določijo posamezne funkcije. Še posebej, kadar se učenci med seboj dobro poznajo, je
določanje funkcij najbolj primerno za učence same, saj vedo, kdo v skupini dobro deluje v
posamezni vlogi, in zato znajo izbrati najboljšo razporeditev funkcij. Funkcije, ki jih ponavadi
izbere učitelj, so vodja in poročevalec, ostale funkcije si ponavadi člani skupine določijo
sami. Za funkcijo poročevalca je dobro, da učitelj izbere učenca šele na koncu skupinskega
dela, saj se sicer lahko zgodi, da poročevalec celoten potek dela popolnoma nič ne sodeluje,
ampak le čaka na rezultate, ki jih bo na koncu predstavil (Faletov in Oberlintner, 1964).
Funkcije, ki se lahko določijo članom skupine, so:
− vodja, ki mora biti dober organizator, dober tovariš, nikakor ne sme biti diktatorski, ni pa
nujno, da je to najboljši učenec po uspehu, čeprav je iz strani učiteljev največkrat izbran na
podlagi dobrega učnega uspeha ali sociograma;
− poročevalec, ki po končanem delu poroča o končnih rezultatih;
− oblikovalec, ki izdela slikovni prikaz izdelka oziroma rezultatov;
− povezovalec, ki skrbi, da se v delo vključi vsak član skupine;
− testator idej, ki spremlja pravilnost reševanja naloge glede na skupinski cilj;
− zapisovalec, ki zapisuje in zbira delne rešitve (Tomić, 2003).

3.7 KOMUNIKACIJA IN KONFLIKTI PRI SKUPINSKI UČNI OBLIKI
Učinkovita komunikacija med člani skupine je eden izmed ključnih pogojev za uspešno delo v
skupini. Komunikacija med člani lahko poteka na različne načine, ki so v nadaljnem prikazani
preko komunikacijskih mrež, pomembno pa je, da je komunikacija jasna in odprta, kar
članom omogoča izmenjavo mnenj, dogovarjanja in prilagajanje, ki vodi do skupne rešitve.
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Pokazatelj uspešne in aktivne komunikacije med člani pa so tudi nasprotna mnenja, ki jih ne
smemo smatrati kot negativen konflikt, ampak kot priložnost za usklajevanje mnenj ter
reševanje kognitivnih konfliktov.
3.7.1 KOMUNIKACIJA MED ČLANI SKUPINE
Dobra komunikacija znotraj skupine je nujen pogoj za učinkovito delovanje skupine.
Komunikacija je osnova vseh socialnih dogajanj okrog nas, saj pri njej ne gre le za izmenjavo
znanj, ampak predvsem za medsebojno vzpostavljanje odnosov in oblikovanje razumevanja
oseb, vključenih v komunikacijo. Komunikacija članom skupine omogoča medsebojno
izmenjavo informacij, usklajevanje mnenj, analiziranje problema in reševanje težav znotraj
skupine. Komunikacija mora biti odprta in spontana ter usmerjena v dosego skupinskih ciljev.
Med delom v skupini se med skupinami lahko pojavijo različni načini komuniciranja med
člani:

− komunikacija vodje s posameznimi člani skupine
Slika 6: Komunikacijska mreža 1 (Tomić, 2003, str. 132)

V

A

B

C

D

Vsak član skupine komunicira z vodjem skupine, ostali člani med seboj ne komunicirajo.
Takšna komunikacija je lahko uspešna pri reševanju enostavnih nalog, kjer zadošča
komunikacija samo med vodjem in posameznim članom, pri zahtevnejših nalogah pa je takšna
komunikacija neustrezna, saj zahtevnejše naloge zahtevajo večjo komunikacijsko povezavo
med člani skupine.
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− komunikacija preko vodje
Slika 7: Komunikacijska mreža 2 (Tomić, 2003, str. 132)

V
A
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Večina komunikacije poteka preko vodje skupine, vsi člani skupine ne komunicirajo med
seboj. Takšen način komunikacije ni najboljša rešitev niti za enostavne niti za zahtevnejše
naloge, ampak je pri vseh nalogah to srednje uspešen način komuniciranja.

− komunikacija med vsemi člani skupine
Slika 8: Komunikacijska mreža 3 (Tomić, 2003, str. 132)
V
A

D
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C

V skupini med seboj komunicirajo vsi člani, komunikacija ne poteka le preko vodje skupine.
Takšna komunikacija je najbolj uspešna pri zahtevnejših nalogah, ki zahtevajo medsebojno
komuniciranje vseh članov.
Težave v komunikaciji, na katere naleti skupina, pogosto izvirajo iz drugih težav med
posamezniki ali skupinami. Na komunikacijo vpliva pomanjkanje zaupanja med člani
skupine, nezadovoljstvo članov z razporeditvijo vlog v skupini in zavrnitve idej posameznih
članov. Pogosta težava v komunikaciji je prekomerno govorjenje učencev eden čez drugega,
kar se pojavlja predvsem pri mlajših učencih, ki skupinskega dela še niso navajeni. Večkrat se
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v komunikaciji skupinskega dela pojavi tudi pogovor učencev o izvenšolskih stvareh, kar
otežuje njihovo zbranost in delo za doseganje skupinskega cilja. Glede na komunikacijo
znotraj skupine lahko hitro prepoznamo učinkovitost skupine, saj je za komunikacijo v
neučinkovitem timu značilno tekmovanje za besedo, prekinjanje govora članov ali
posmehovanje drugim mnenjem, medtem ko gre pri komunikaciji v učinkovitem timu za
aktivno poslušanje drug drugega, spoštljiv odnos do mnenj drugih in željo po razumevanju
pogledov drugih (Tomić, 2003). Pri komunikaciji v skupini večkrat naletimo na
nerazumevanje izrečenega. Pomembno je, da člani skupine tega nerazumevanja ne potisnejo
ob stran, ampak ga razjasnijo z vprašanji, saj le to kaže na aktivno poslušanje in pripravljenost
na razumevanje vseh mnenj. V skupini moramo biti poleg verbalne komunikacije pozorni tudi
na neverbalno komunikacijo, s katero izražamo čustva do izrečenega. Kadar verbalna in
neverbalna komunikacija nista usklajeni, se moramo zanašati predvsem na neverbalno, saj jo
zaradi prisotnosti čustev težje kontroliramo in skrijemo.
Za učinkovito komunikacijo, ki bo v skupino prispevala kvalitetno delovno klimo, je potrebno
obvladovanje veščin oddajanja sporočila, sprejemanja sporočila ter veščin oblikovanja
vzdušja v skupini. Pri izražanju mnenj in drugih informacij je zelo pomembno, da oblikujemo
sporočila, ki bodo jasna, kratka in jedrnata, saj dolgovezenje in večkratno ponavljanje
informacij komunikacijo le otežuje. Oblikovati moramo specifična sporočila, ki so povezana s
konkretno situacijo, poleg verbalne komunikacije usklajevati in paziti tudi na neverbalno ter
med člani skupine iskati povratne informacije o tem, kako so drugi razumeli sporočilo.
Veščine sprejemanja sporočil zahtevajo povzemanje bistva sporočila, usklajevanje
interpretacij ter preverjanje, če smo pravilno zaznali govorčeva čustva, ki jih je pokazal z
izražanjem. Pomembno pa je tudi oblikovanje ugodnega vzdušja v skupini, kar je odvisno
predvsem od tega, koliko so člani skupine pripravljeni na izmenjavo informacij in virov,
kolikšno je medsebojno sprejemanje članov, odprtost članov ter kakšna je uspešnost reševanja
konfliktov znotraj skupine (Peklaj, 2001).

3.7.2 REŠEVANJE KONFLIKTOV MED ČLANI SKUPINE
Znotraj skupine se med člani večkrat pojavijo konflikti, ki so normalen del skupinskega dela.
Ob besedi konflikt imamo večkrat negativno predstavo, kar pa ni povsem ustrezno, predvsem
kadar govorimo o konfliktih pri skupinskem delu. Konflikti v skupini lahko namreč z
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ustreznim konstruktivnim reševanjem konfliktov skupini prinesejo veliko pozitivnega, kot je
na primer razvoj skupine in medsebojna povezanost članov. Učencev ne smemo spodbujati,
da v skupini potlačijo svoja nesoglasja in nejasnosti, ampak jih spodbujamo, da ustvarijo
kognitivni konflikt oziroma da svoje mnenje izrazijo in skupaj rešijo težave ter nesoglasja. Ko
se člani skupine srečajo s konfliktom zaradi nesoglasij in različnih mnenj, to člane spodbudi k
iskanju novih in boljših rešitev, kar prispeva k uspešnemu doseganju končnih ciljev.
Pogostokrat ravno konflikt motivira učence, da iz nezanimanja in pasivnosti preidejo k
aktivnemu reševanju problema, saj v njih vzbudi zanimanje in željo po iskanju najboljše
rešitve. Konflikti lahko spodbudijo tudi pasivne učence, ki sicer ne podajajo svojih mnenj,
zaradi nasprotujočih se mnenj drugih članov pa tudi oni želijo predstaviti svoje mnenje in
ideje. Učenci morajo kritično sprejemati mišljenje drugih in ne slepo sprejemati vseh mnenj,
pomembno pa je, da se pri skupinskem delu kritika vedno nanaša na mnenja in ne na ljudi
same (Polak, 2007). Ko v skupini pride do konflikta, je pomembno, da so pri reševanju letega udeleženi in aktivni vsi udeleženi, hkrati pa morajo vsi člani v skupini prisluhniti
argumentom nasprotujočih si mnenj. Ker gre pri konfliktih ponavadi za močno čustveno
doživljanje, lahko to predstavlja priložnost za sprostitev nakopičene čustvene napetosti, za kar
pa je dobro, da so udeleženi vsi člani skupine, da konflikt ne ogrozi odnosov med
posameznikoma. Konflikti prinašajo mnoge pozitivne vidike k razvoju tima, med katerimi so
tudi boljše spoznavanje problema, spoznavanje sebe ter večja odkritost in jasnost v skupini.
Dejavniki, ki povzročijo konflikte v skupini, so:
− nesporazumi, nesoglasja, različna mnenja;
− osebna frustriranost ali napačna presoja o nekom/neki stvari;
− vedenjsko moteči posamezniki;
− nezmožnost obvladovanja lastnih čustvenih reakcij;
− tekmovanje med člani skupine;
− nejasna sporočila;
− napadalni način sporočanja (Polak, 2007).
Ne glede na izvor konfliktov moramo težiti h konstruktivnemu reševanju nastalih konfliktov,
za kar je potrebno:
− obvladati komunikacijske veščine;
− kritično izražati svoje misli in sprejemati mnenja drugih;
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− ustvariti odprto in sproščeno komunikacijo;
− obvladati veščine sodelovanja in dogovarjanja;
− premagati egocentrični pogled in gledati na stvari iz perspektive drugega (Kubale, 2001).

3.8 AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ IN POVEZANOST SKUPINE
Za uspešno skupinsko delo je zelo pomembna skupinska dinamika in povezanost med člani
skupine. K temu lahko z raznimi aktivnostmi in socialnimi igrami močno pripomore učitelj.
Še posebej je to potrebno takrat, ko se učenci prvič srečujejo s skupinskim delom, ko se
učenci v razredu še ne poznajo dovolj ter kadar oblikujemo heterogene skupine, v katerih so
učenci, ki sicer ne bi želeli delati skupaj. Aktivnosti, ki so namenjene razvoju in povezanosti
skupine, uporabljamo, kadar želimo med učenci doseči večje medsebojno zaupanje, razvijanje
medsebojne pomoči, razvoj skupinske identitete in sinergije v skupini, spoštovanje razlik med
učenci ali učence le navdušiti za skupinsko delo. Doseganje vseh teh ciljev je pomembno za
uspešno doseganje skupinskih rezultatov. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov
aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj in povezanost skupine.

− Intervju v treh stopnjah
Učenci se razdelijo v pare ter se v paru intervjujajo na določeno temo. Eden prevzame vlogo
intervjuvanca, drugi pa vlogo intervjuvarja, nato vlogi zamenjata. Po končanih intervjujih se
učenci usedejo ter svoja spoznanja, ki so jih pridobili z intervjujem partnerja, povejo drugim
učencem. Aktivnost je namenjena temu, da se učenci med seboj bolje spoznajo, in je
priporočljiva predvsem, kadar se učenci z delom v skupini srečujejo prvič (Peklaj, 2001).

− Iskanje skupinskega imena
Člani skupine si morajo za svojo skupino izbrati ime, ki ga kasneje v obliki uganke
predstavijo drugim skupinam. Pomembno je, da predlog za ime poda vsak učenec, nato pa se
za ime odločijo na podlagi skupnega soglasja. Prav tako vsi člani sodelujejo tudi pri
predstavitvi imena drugim učencem. Aktivnost je namenjena razvijanju skupinske identitete
in občutka pripadnosti skupini (Peklaj, 2001).
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− Okrogla miza
Učitelj učencem zastavi vprašanje oziroma problem, učenci pa ga rešijo tako, da vsaka
skupina na svoj list, ki kroži do vsakega člana skupine, poda svoje predloge. Igra lahko poteka
pisno ali ustno. Na koncu se seznanijo z vsemi odgovori in rešitvami. Vaja vsakemu članu
skupine ponuja možnost, da poda svoje ideje in mnenje, zato je glavni namen te vaje
ustvarjanje pozitivne skupinske identitete (Peklaj, 2001).

− Trditve za razjasnitev vrednot
Učitelj učencem pripravi list s trditvami, ki se nanašajo na razjasnitev lastnih vrednot. Vsaka
skupina dobi en list, nato pa vsak član skupine na podlagi ocenjevalne lestvice označi, v
kolikšni meri se s trditvijo strinja. Odgovori učencev nato predstavljajo izhodišče za diskusijo.
S pomočjo te dejavnosti učenci poskušajo ugotoviti razlike v medsebojnih vrednotah in
skupaj poskušajo najti rešitev za uresničevanje različnih vrednot. Glavni namen vaje je, da se
učenci naučijo sprejemanja in spoštovanja drugačnosti (Peklaj, 2001).

− Socialne igre
Za povezanost članov skupine so pomembne predvsem socialne igre, ki učencem pomagajo
razvijati občutek medsebojne pomoči in podpore. Uporabimo lahko igro Vroče-hladno, kjer
učenci določenega posameznika usmerjajo k iskanju skritega predmeta, igro Slepa hoja v
skupini, kjer vodja skupine vodi ostale člane, ki imajo zaprte oči in morajo zaupati vodenju
vodje, ali igro Dvigovanje in guganje, kjer se člani skupine združijo, da lahko dvignejo in
gugajo posameznega člana skupine, nato pa se vloge menjajo. Ker je občutek varnosti v
skupini in medsebojna pomoč zelo pomemben dejavnik za uspešno delovanje skupine, so
razne socialne igre zelo priporočljive, saj z njimi dosegamo tudi sprostitev in razbremenitev
učencev pred delom (Peklaj, 2001).

3.9 VRSTE NALOG IN MOŽNOSTI DELA V SKUPINSKI UČNI OBLIKI
Delo v skupini je raznoliko tudi glede vrste nalog, ki jih učencem poda učitelj, saj se naloge
razlikujejo tako po vsebini, strukturi in kompleksnosti, kot tudi glede na način reševanja, kjer
gre lahko za istovrstno ali deljeno skupinsko delo. Ko učitelj razmišlja o nalogah, ki jih bo
posredoval učencem, mora paziti na to, da bo naloga učencem predstavljala izziv, da bo
težavnost primerna učenčevim sposobnostim, da bo rešljiva z uporabo predzananja in
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pripravljenega gradiva. Učitelj mora hkrati imeti jasno postavljene cilje posamezne naloge ter
predviden čas reševanja, ki bo učencem na voljo (Puklek Levpušček, Marentič Požarnik,
2005). Možnosti dela v skupinski učni obliki se pojavljajo tako pri različnih učnih predmetih
kot tudi v različnih starostnih obdobjih učencev. Primernost skupinskega dela glede na starost
učencev bomo opredelili v nadaljevanju.
3.9.1 SKUPINSKO DELO GLEDE NA VRSTE NALOG
Delo v skupini lahko glede na vrste učnih nalog poteka na dva načina. Kadar učitelj pripravi
nediferencirane naloge, govorimo o istovrstnem skupinskem delu, kadar pa učenci rešujejo
diferencirane naloge, govorimo o deljenem skupinskem delu.
− istovrstno skupinsko delo
Pri takšni učni obliki je značilno, da vse skupine dobijo isto delovno nalogo ali pa se naloga
razlikuje le po zahtevnosti, prilagojeni sposobnostim posamezne skupine. Učenci pri
istovrstnem delu v vseh skupinah obdelajo isto snov oziroma celoten primer. Takšno obliko
organiziramo takrat, kadar želimo čim bolj zaposliti vse učence. Vsaka skupina svojo nalogo
rešuje samostojno in zase. Učitelj učencem pred začetkom dela naloge lahko napiše na tablo.
Pri istovrstnem delu skupin se med skupinami večkrat razvije tekmovanje, kar do določene
meje deluje pozitivno, paziti pa je potrebno, da med skupinami zaradi tekmovalnosti ne pride
do nasprotij in konfliktov. Preverjanje rezultatov je pri istovrstnem delu lažje, lažja pa je tudi
učiteljeva priprava nalog (Kubale, 2001).
− deljeno skupinsko delo
Značilnost takšnega dela je, da učitelj glavno temo razdeli na posamezne dele, pri čemer
vsaka skupina obdela en del snovi. Pomembna je natančna razdelitev glavne teme na podteme
in razdelitev na dokaj enakovredne naloge za vse skupine. Takšna oblika dela zahteva od
učitelja več priprave ter več učiteljevih in učenčevih predhodnih izkušenj s takšnim načinom
dela. Učitelj mora vsaki skupini podati svoja navodila in nalogo ter okviren načrt zadolžitev
posamezne skupine. Možnost deljenega skupinskega dela je tudi ta, da vsaka skupina obdela
isto učno enoto, vendar iz različnih vidikov. Takšno delo ponavadi organiziramo pri
dopolnilnem in dodatnem pouku, izbirnih vsebinah in interesnih dejavnostih, ko se učenci
združujejo glede na interese (Blažič, Grmek, Kramar, Strmičnik, 2003).
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3.9.2 MOŽNOSTI SKUPINSKEGA DELA GLEDE NA STAROST UČENCEV
Različni pedagogi različno utemeljujejo, za katero razvojno stopnjo učencev je skupinska
učna oblika primerna, je pa zrelost za skupinsko delo odvisna tudi od učnega predmeta.
Argumenti, da skupinska učna oblika ni primerna za najnižje razrede, so, da je ta učna oblika
zahtevnejša od vseh ostalih učnih oblik. Zato pedagogi, kot so K. Reininger, J. Piaget in
drugi, zagovarjajo dejstvo, da otroci postanejo za skupinsko delo zreli šele okrog devetega
leta starosti (Grginič, 2012). Na drugi strani pa najdemo argumente, ki pravijo, da je
skupinsko delo potrebno uvajati že v nižjih razredih osnovne šole, saj skupinska učna oblika
bistveno prispeva k socializaciji učencev, kar je najbolj pomembno ravno ob vstopu v šolo.
Zagovorniki teh dejstev so P. Petersen, A. Witak in drugi. Seveda je v nižjih razredih
potrebno začeti z enostavnejšimi oblikami skupinskega dela. Bolj kot vsebino, načrtovanje
dela in poročanje je potrebno poudarjati tehniko dela v skupini. V nižjih razredih zato bolj kot
o skupinski učni obliki govorimo o aktivnosti otrok v skupini, saj gre večinoma za skupinsko
delo v obliki didaktičnih iger in drugih aktivnostih. Po mnenju pedagoga H. Fuhricha so
učenci šele v srednji stopnji šolanja sposobni v skupini reševati nediferencirane naloge, z
diferenciranimi nalogami pa se lahko srečajo šele na višji stopnji osnovne šole. Če je
učinkovitost skupinskega dela v najnižjih razredih nekoliko manjša, lahko to menimo tudi za
otrokovo razvojno obdobje pubertete, ko učenci za skupinsko delo nimajo več toliko
zagnanosti ter se medsebojni prijateljski odnosi z delom v skupini ne oblikujejo več toliko.
Pomembno je, da učitelj na tej razvojni stopnji skupinskega dela ne prekine, ampak ga
prilagodi učenčevi razvojni stopnji in težnji po samostojnosti (Kubale, 2001).
O pomembnosti oblikovanja manjših skupin že v prvem razredu govori tudi Grginič (2012),
ki meni, da je delo v skupinah pri mlajših učencih pomembno predvsem zaradi razvoja
sporazumevalnih veščin, ker se učenci naučijo medsebojnega sporazumevanja pri iskanju
rešitev in skupnem iskanju podatkov. Manjše skupine omogočajo učencem najboljše pogoje
za razumevanje in aktivno sodelovanje. V prvem razredu najdemo več ciljev, ki so namenjeni
govorno-poslušalskim spretnostim. Te cilje pa najlažje in najbolj učinkovito uresničimo ravno
z delom v manjših skupinah, kjer učenci stalno menjavajo vloge govorca in poslušalca
(Grginič, 2012).
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3.10 POTEK IN STRUKTURA SKUPINSKE UČNE OBLIKE V ŠOLI
Skupinska učna oblika poteka po določenih stopnjah, ki so potrebne za postopno izpeljavo
skupinskega dela. Različni didaktiki stopnje v strukturi skupinske učne oblike poimenujejo
sicer različno, dogajanje v posamezni stopnji pa je povsod enako. Potek vsake skupinske učne
oblike namreč poteka po postopku od frontalnega uvoda, dela učencev po skupinah ter
končnega poročanja oziroma frontalnega zaključka. Oglejmo si poimenovanja stopenj v
strukturi skupinske učne oblike po nekaterih avtorjih.
− Struktura skupinske učne oblike po Poljaku:
− seznanitev z delovnim načrtom;
− razdelitev v skupine;
− razdelitev učnih listov, ki vsebujejo nalogo, gradivo in način dela;
− delo v skupinah;
− poročanje;
− zaključni del, razgovor (Poljak, 1974).
− Struktura skupinske učne oblike po Tomić:
− frontalni uvod;
− seznanitev z delovnim načrtom;
− delo v skupinah;
− plenarno poročanje;
− frontalni zaključek s preverjanjem rezultatov (Tomić, 2003).
− Struktura skupinske učne oblike po Kubale:
− uvodni del (vsebinska, psihološka, materialno-tehnična priprava);
− glavni del (delo v skupinah, plenarno poročanje in razgovor);
− zaključni del (utrjevanje in operacionalizacija znanja, dogovor o domači nalogi)
(Kubale, 2001).
Kljub različnim poimenovanjem stopenj v strukturi skupinske učne oblike le-ta vedno poteka
na enak način. Podrobnejše dogajanje v posameznih stopnjah skupinske učne oblike je
opisano v nadaljevanju.
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FRONTALNI UVOD
Frontalni uvod učitelj izvede v uvodnem delu učne enote, kjer vsem učencem hkrati posreduje
naloge in navodila za delo, ki jih prilagodi vrsti skupinskega dela in podani nalogi ter jih
motivira in vpelje v novo učno snov. Frontalni uvod so številni pedagogi kot stopnjo v
artikulaciji učnega procesa poimenovali različno, zato za uvodni del ure srečamo tudi
poimenovanja, kot so uvajanje, priprava, postavitev problema, motiviranje, razdelitev nalog
(Andoljšek, 1973). Frontalni uvod ure mora biti skrbno načrtovan, saj je od njegove
učinkovitosti odvisen celoten nadaljnji del učne ure. Kadar gre za istovrstno skupinsko delo,
je uvodni del nekoliko krajši, saj učitelj vsem skupinam poda naslov naloge in navodila na
tablo, pri deljenem skupinskem delu pa gre za nekoliko daljši uvodni del, saj mora učitelj na
tablo zapisati naslov naloge in zadolžitve za vsako skupino posebej, nato pa na lističih vsaki
skupini podati še natančna navodila za njihovo delo. Bistvo uvodnega dela je, da učence hitro
in učinkovito pripravimo na delo v glavnem delu ure in jih z uvodnim delom že vpeljemo v
obravnavano snov. Uvodni del mora biti čim krajši in intenzivnejši, vseeno pa zahteva več
časa pri skupinski učni obliki kot pri frontalni učni obliki. Običajno frontalni uvod traja 5-10
minut, seveda pa je dolžina odvisna od učiteljeve priprave. Ob slabi pripravi lahko povzroči
nepotrebne izgube časa, razpoloženja učencev, učne vsebine in drugih dejavnikov. Pri
obravnavi nove snovi učitelj seveda izvede daljši uvodni del kot pri ponavljanju in utrjevanju.
Ker gre pri uvodnem delu za pripravo učencev na delo, jih je potrebno pripraviti z
vsebinskega, psihološkega in tehničnega vidika (Faletov in Oberlintner, 1964).
− vsebinska priprava učencev
Vsebinska priprava učencev v uvodnem delu zavzame največ učiteljevega časa, saj mora
učitelj učence pripraviti na novo učno snov, ki jo bodo obravnavali. To največkrat stori tako,
da z učenci obnovi staro, že obravnavano učno snov, ki učencem omogoča lažje razumevanje
nove vsebine. Ponavljanje učne snovi, ki učence vpelje v novo snov, je lahko vertikalno
(ponavljanje snovi iz istega predmeta) ali horizontalno (ponavljanje snovi iz drugih učnih
predmetov). Nato učitelj obravnavani učni enoti poišče še mesto v okviru učne teme. Kot zelo
dobro uvajanje v novo snov se je izkazala tudi učna ekskurzija, ki jo učitelji večkrat uporabijo
kot izhodišče za delo v skupinah. Pomembno je, da učitelj kot izhodišče uporabi dejavnosti, ki
učence motivirajo za obravnavo nove vsebine. Nekaj teh dejavnosti, primernih za uvodni del
ure, je tudi uporaba literarnih virov, kar učence čustveno motivira, prikaz krajšega filma,
eksperiment iz učne vsebine, demonstracija postopkov iz učne vsebine (Kubale, 2001).
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− psihološka priprava učencev
Psihološka priprava učencev je potrebna zato, da učenci postanejo motivirani za reševanje
nalog in obravnavo nove snovi. Učitelj mora učence seznaniti s pomenom učne enote in
naloge ter zastavljenimi učnimi cilji, saj se s tem, ko učenci spoznajo namen učne snovi,
močno poveča njihovo zanimanje in motivacija. Pogoj za dobro psihološko pripravo je dobra
vsebinska priprava ter premišljeno izbiranje učnih metod in vsebin (Kubale, 2001).
− tehnična priprava učencev
Tehnična priprava učencev se začne z oblikovanjem skupin, ki jih lahko oblikujemo na
različne načine tako, da jih sestavijo učitelji ali učenci sami. Ko so skupine oblikovane, je
potrebna ustrezna razvrstitev skupin po prostoru, pri čemer moramo paziti, da je postavitev
miz in stolov ustrezna glede na učenčeve potrebe ter da ima vsaka skupina dovolj prostora za
nemotene delo. Sledi razdelitev nalog, ki so lahko diferencirane ali nediferencirane, odvisno
od vrste učnega dela (Kubale, 2001).
− navodila za delo
Ob razdelitvi nalog, so potrebna še učiteljeva navodila, ki so lahko pisna ali ustna, pomembno
pa je, da so kratka, jedrnata in razumljiva. Navodila morajo vsebovati naslov naloge,
predviden čas in delovni načrt. Delovni načrt zajema informacije, ki učencem pojasnijo način
reševanja, opišejo izvedbo eksperimentov, opazovalnih nalog ali drugih dejavnosti, ki so za
nalogo potrebne, ter vprašanja, ki učence vodijo do končne rešitve. Kvalitetna navodila so
zelo pomembna za uspešnost naloge, saj k rešitvi lahko vodijo le jasna in nedvoumna
navodila. Navodila morajo biti blizu učenčevi stopnji branja in razumevanja oziroma
prilagojena starosti in sposobnostim učencev. H kakovostnim navodilom učitelja prispeva
vsakokratna analiza navodil, ki pripomore k izboljšanju navodil v prihodnje (Tomić, 2003).
DELO V SKUPINAH
Po frontalnem uvodu sledi naslednja stopnja skupinske učne oblike. To je osrednji del ure, v
katerem se začne učenčevo delo v skupinah. Vsaka skupina ima vodjo, ki ga izbere učitelj ali
pa člani skupine. Vodja učencem predstavi vsebino naloge, nato se člani skupine pogovorijo o
načinu dela in sestavijo delovni načrt. Od uspešnosti vodje je večkrat odvisen tudi uspeh
celotne skupine. Sledi delitev dela, ki lahko poteka tako, da vsi člani skupine nalogo rešujejo
skupaj in vsak opravi določeno delo, ali pa si delo razdelijo tako, da vsak opravi delno nalogo
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(Andoljšek, 1973). Pomembno je, da ima vsak član skupine določeno funkcijo, ter da je v
času dela v skupini čim bolj aktiven, saj le tako skupina čim bolj racionalno izkoristi čas, ki
jim je na voljo. Priporočljivo je, da skupina že na začetku dela določi tudi poročevalca, saj bo
ta lahko skozi celoten potek dela pozoren na delo skupine in ugotovitve, ter oblikovalca, ki
pripravi slikovni prikaz, če je to pri nalogi potrebno. Ko si učenci razdelijo posamezne
zadolžitve, se skupina loti izvajanja in reševanja naloge.
Pri reševanju naloge učenci izvajajo različne postopke, kot so:
− izračunavanje nalog;
− zbiranje podatkov iz različnih virov;
− grafične ponazoritve;
− izvajanje eksperimenta;
− izdelava določenega izdelka (Kubale, 2001).
Po začetni diskusiji in izvedbi dela sledi še kontrola in dovršitev dela znotraj skupine ter
oblikovanje poročila za plenarno poročanje. Učitelj ne sme zanemariti in spregledati tega, da
včasih kakšna skupina delo konča prej kot ostale. Takrat jih mora učitelj zaposliti tako, da jih
spodbudi, naj dobro pregledajo in dopolnijo svoje delo. Če tudi to opravijo prehitro, mora
učitelj imeti pripravljena še dodatna vprašanja ali krajše naloge. Med glavnim delom
skupinske učne oblike učitelj lahko učencem pomaga pri organizaciji dela, predvsem kadar se
učenci s skupinskim delom srečujejo prvič ali skupinskega dela še niso navajeni, sicer pa je
učencem na voljo za pomoč in reševanje težav, na katere skupina med delom naleti (Faletov,
1964).
PLENARNO POROČANJE
Plenarno poročanje je stopnja, ki poteka po skupinskem delu. Člani vseh skupin se navadno
zberejo v polkrogu, kar je najlažje za diskusijo. Sledi poročanje v frontalni obliki.
Poročevalec ostalim poroča o poteku dela in dobljenih rezultatih. Ostali učenci poročevalca
tiho poslušajo, nato pa ga dopolnjujejo, sprašujejo, ugovarjajo in dodatno razlagajo. Po
poročanju se mora med učenci razviti diskusija, saj je le to dokaz, da je bilo tako poročilo kot
sama vsebina zanimivo, ter da so učenci poročilo res spremljali kritično. V kolikšni meri se
diskusija razvije, je odvisno tudi od učiteljevega vodenja in učenčevih izkušenj s takšnim
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načinom dela (Poljak, 1974). Pri istovrstnem delu je dovolj, da poroča poročevalec ene
skupine, ostale skupine pa ga nato dopolnjujejo s podatki, ki jih poročevalec še ni povedal. Pri
deljenem delu je stopnja plenarnega poročanja nekoliko daljša, saj morajo učenci spoznati
naloge in snov drugih skupin, zato poročajo poročevalci vseh skupin. Plenarno poročanje
omogoča učencem, da se naučijo sintetiziranja rezultatov različnih skupin in tako razširijo
svoje poglede na problem oziroma dane naloge. Poročanje o rezultatih hkrati učence
spodbudi, da se pri delu res trudijo, saj nobena skupina ne želi pred ostale učence priti z zelo
skromnim poročilom. Poročilo poročevalca lahko spremljajo rezultati, zapisani na tablo,
skice, eksperimenti, slike, diapozitivi in podobno. Priporočljivo je, da skupina rezultate
prikaže s čim več viri in materiali, ki poročilo obogatijo. Po končanem poročanju sledi
razgovor, kjer učenci diskutirajo o obravnavani vsebini, načinu dela in težavah, na katere so
med delom naleteli. Učitelj lahko nato še dodatno popestri razgovor z vprašanji in
pripombami učencev ter kratkim komentarjem na kvaliteto dela posamezne skupine (Kubale,
2001).
FRONTALNI ZAKLJUČEK
Zadnja stopnja skupinskega dela je frontalni zaključek, kjer v ospredje zopet pride učiteljeva
vloga. Po poročanju skupin in diskusiji učitelj rezultate posameznih skupin strne v povzetek,
ki ga napiše tudi na tablo, učenci pa ga prepišejo v zvezke. Priporočljivo je, da dispozicijo
učitelj oblikuje v sodelovanju z učenci. Učitelj si na podlagi plenarnega poročanja ustvari
sliko, katere vsebine so učenci dobro predelali in katere pomanjkljivo, zato to dopolni v
zaključnem delu. Učencem ponudi dopolnilno razlago, dopolnilno prikazovanje, dopolnilno
urjenje ali usposabljanje učencev za uporabo pridobljenih znanj (Kubale, 2001). To je še
posebej pomembno pri deljenem delu, kjer so učenci pri poročanju spoznavali snov, ki so jo
predelale druge skupine. Pomembno je, da v zaključnem delu učenci povejo svoja mnenja in
pripombe, se pogovorijo o morebitnih nastalih težavah ter ocenijo delo posamezne skupine.
Učenci naj imajo možnost izraziti tudi svoje občutke o delu in počutju v skupini (Poljak,
1974). V zaključnem delu učitelj ponavadi učencem poda domačo nalogo, ki je namenjena
utrjevanju vsebine, praktični uporabi znanja ali pa pripravi na novo učno vsebino.
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3.11 OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE SKUPINSKEGA DELA
Glede ocenjevanja skupinskega dela imajo učitelji več pomislekov kot pri drugih učnih
oblikah, kjer je ocenjevanje učenčevega dela lažje. Učitelji se o ocenjevanju skupinskega dela
odločajo predvsem na podlagi zastavljenih ciljev in značilnosti naloge, kot so kompleksnost
naloge, pomembnost vsebine ter čas, trud in samoiniciativnost. Pri ocenjevanju se večkrat
pojavi vprašanje, ali je skupinska ocena pravična za vse posameznike, saj vemo, da prispevek
vseh članov ni nujno enak. Da se učitelj izogne tem težavam, je pomembno, da pazi na
ustrezno strukturo naloge ter učence spodbuja k odgovornosti vsakega posameznika do
skupinskega dela. Možnosti ocenjevanja skupinskega dela je več: vsem članom podelimo
enotno oceno za skupinski izdelek, ocenimo prispevek posameznih članov, ocenimo znanje,
pridobljeno s skupinskim delom ali oceno sestavimo iz več delov (Puklek Levpušček,
Marentič Požarnik, 2005). Kadar učitelj oceni posameznikov individualni prispevek, temu pa
doda še skupinsko oceno, določeno na podlagi celotne skupine, govorimo o delnih ocenah
skupinskega dela, sestavljenih iz rezultatov individualnega in skupinskega dela, ki so po
mnenju nekaterih pedagogov najbolj pravične in natančne. Učitelji se za ocenjevanje
skupinskih izdelkov odločijo predvsem, kadar gre za kompleksnejše naloge, kadar skupinsko
dela zahteva veliko vloženega truda in samoiniciativnosti učencev ter kadar želimo oceniti, v
kolikšni meri je učni cilj dosežen. Ocenjevanje je smiselno predvsem, kadar skupine utrjujejo
staro snov ali se učijo novo, nesmiselne pa so ocene skupinskega dela pri skupinski diskusiji
ali okrogli mizi. Ker gre pri skupinski učni obliki predvsem za skupinsko delo in sodelovanje,
se učitelji večkrat kot za ocenjevanje rezultatov odločijo za ovrednotenje sodelovanja v
skupini ali nagrajevanje uspešnejših skupin. Pri tem moramo paziti, da učencem dejstva, da ne
bodo ocenjeni, ne poudarimo že pred začetkom dela, saj se učenčevo zanimanje za delo lahko
hitro zmanjša in tako skupinsko delo doživljajo bolj kot zabavo in popestritev pouka. Pri
vrednotenju je pomembno, da učitelj ne vrednoti le končnih rezultatov skupine, ampak tudi
sam proces dela, ki ga učitelj med uro opazuje. Delo skupine pa lahko ovrednotijo tudi učenci
sami, kar lahko vključijo tudi v končno poročilo. Vsak član skupine ovrednoti delo drugega
člana in pri vrednotenju upošteva, kolikšen delež je prispeval posamezen član, kakšna je bila
kakovost njegovih idej in rešitev, koliko je upošteval mnenja drugih, nudil drugim pomoč,
sodeloval pri konstruktivnem reševanju sporov in prispeval k povezanosti skupine. Takšno
vrednotenje učencev samih prispeva k temu, da so učenci še bolj motivirani za delo v skupini
ter da spremljajo skupinsko dinamiko in delovanje vseh članov skupine (Puklek, 2001).

52

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Semec Nadja; diplomsko delo

Nagrajevanje skupinskega dela je priporočljivo predvsem na začetku, ko učenci še niso dovolj
seznanjeni s skupinsko učno obliko in morda potrebujejo za delo v skupini neko zunanjo
motivacijo in spodbudo. Kmalu pa učenci za delo v skupinah že razvijejo notranjo motivacijo
in takrat lahko učitelj količino nagrad ali skupinskih ocen zmanjša. Učenci morajo spoznati,
da je napredovanje in pridobivanje novega znanja pomembna vrednota. Učitelj jim ta
sporočila o pomembnosti napredovanja lahko poda tudi z nagradami, med katerimi je dovolj
že javna pohvala dela posameznikov ali skupine.

3.12 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SKUPINSKE UČNE OBLIKE
Med prednosti skupinske učne oblike različni avtorji uvrščajo naslednje vidike:
− Skupina ponavadi rešuje kompleksnejše naloge kot posameznik, zaradi česar učenci z
večjim zanimanjem pristopajo do nalog in ponavadi dosežejo boljše učne rezultate, kot bi
jih posameznik (Strmčnik, 1987; Puklek, 2001).
− Tekmovalnost, ki se razvije med skupinami, je za učence večji motivacijski dejavnik kot
tekmovalnost med posamezniki (Kubale, 2001; Puklek, 2001).
− Pri delu v skupini je možnost napake pri reševanju manjša (Puklek, 2001).
− Med člani skupine se razvije medsebojna pomoč, solidarnost, tovarištvo, občutek varnosti
v storilnostni situaciji (Kubale, 2001; Podhostnik, 1981).
− Učenci so neposredno povezani z učno vsebino, kar lahko poveča učenčevo aktivnost
(Kubale, 2001; Poljak, 1974).
− Vir informacij med delom v skupini ponavadi postanejo boljši učenci, ne nujno učitelj
(Poljak, 1974).
− Uspešnejši učenci so zgled manj uspešnim (Puklek, 2001).
− Učenci delujejo v različnih vlogah, ki jih menjavajo (Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik,
2003; Podhostnik, 1981).
− Člani skupine dajo posamezniku informacijo o napredku, pospeši se intelektualni razvoj
(Faletov in Oberlintner, 1964; Puklek, 2001).
− Skupinska učna oblika daje možnost za diferencirano in individualizirano učno delo
(Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).
− Učenci se naučijo medsebojnega sodelovanja, medsebojne pomoči in komunikacije
(Kubale, 2001; Strmčnik, 1987).
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− Učenci razvijejo kognitivne veščine, kot so globlje razumevanje snovi, argumentiranje,
ustvarjalnost,

samostojnost,

samoizobraževanje

in

kritično

razmišljanje

(Puklek

Levpušček, Marentič Požarnik, 2005; Kubale, 2001; Puklek, 2001).
− Učenci razvijejo čustveno-motivacijske veščine, kot so zavzetost, odgovornost, poklicna
etika in čustvena samokontrola (Kubale, 2001; Strmčnik, 1987).
− Učenci si lažje izmenjavajo knjige, članke in druga učna učila in pripomočke (Strmčnik,
1987; Puklek, 2001).
− Skupinska oblika upošteva kognitivne, ravnanjske in emocionalne posebnosti učencev
(Strmčnik, 1987).
− Bolj zaprti in tihi učenci se zaradi odgovornosti do skupnega dela vključujejo v
interakcijske odnose z drugimi (Poljak, 1974; Kubale, 2001; Podhostnik, 1981).
− Učenci se naučijo dogovarjanja, izražanja svojih mnenj in stališč, demokratičnega
odločanja, sintetiziranja vseh mnenj (Kubale, 2001; Strmčnik, 1987).
− Učenci razvijejo interes za delo in učne navade, oblikujejo si delovne sposobnosti z ozirom
na kolektivno delo (Kubale, 2001; Grginič, 2012; Poljak, 1974).
− Učenci lažje razvijejo zaupanje v svoje sposobnosti in razvijejo individualne sposobnosti
(Kubale, 2001; Strmčnik, 1987).
− Skupinsko delo omogoča nekoliko večjo fizično razgibanost (Poljak, 1974).
− Učenci pri skupinskem delu dobijo hitrejšo povratno informacijo o uspehu (Kubale, 2003;
Faletov in Oberlintner, 1964).
− Omogočeno je vključevanje in uporaba različnih virov (Strmčnik, 1987).
− Učenci pridobijo izkušnje drug od drugega in tako lažje razvijejo lastno strategijo učenja
(Grginič, 2012; Poljak, 1974; Strmčnik, 1987).
− Učenci pri delu v skupinah lahko oblikujejo medsebojne prijateljske odnose (Puklek, 2001;
Kubale, 2001; Poljak, 1974).
− Učenci razvijejo čut pravičnosti pri delitvi dela (Puklek Levpušček, Marentič Požarnik,
2005; Kubale, 2001).
− Učenci razvijejo smisel za pravilno vrednotenje časa in dela (Puklek Levpušček, Marentič
Požarnik, 2005).
− S skupinskim delom se učenci naučijo praktičnosti in življenjske uporabe (Puklek
Levpušček, Marentič Požarnik, 2005; Kubale, 2001).
− Učenci ustvarjajo nove stike, skupaj rešujejo osebnostna nasprotja in se tako razvijejo v
zrele osebnosti (Podhostnik, 1981).
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Med pomanjkljivosti skupinske učne oblike različni avtorji uvrščajo naslednje vidike:
− Skupinsko delo ne zadovolji vedno individualnih potreb posameznikov, saj se morajo člani
prilagoditi skupni izbiri teme, tempu in načinu dela (Puklek, 2001).
− Da učenci sprejmejo skupinsko obliko dela in ta učna oblika poteka tekoče, potrebujejo
predhodne izkušnje s skupinsko učno obliko (Puklek, 2001).
− Delo v skupinski obliki zahteva več časa in je manj ekonomično (Kubale, 2001; Faletov in
Oberlintner, 1964; Poljak, 1974).
− Nekateri člani k skupinskemu delu prispevajo manj in zato lahko izgubijo voljo do dela,
uspešnejši učenci pa večkrat prevzamejo kompleksnejše naloge ali pa prevzamejo
odgovornost kar za celotno nalogo in tako slabše učence izključijo (Puklek, 2001).
− Skupinsko delo ni primerno za obravnavo nove snovi pri zahtevnih predmetih (Kubale,
2001).
− Skupinsko delo zahteva zahtevnejšo pripravo prostora, pripomočkov in učencev (Faletov
in Oberlintner, 1964; Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).
− Skupinsko delo ni priporočljivo v prvih letih šolanja (Kubale, 2001).
− Kadar je število učencev veliko, je izvedba skupinskega dela težja (Kubale, 2001).
− Znotraj skupine lahko pride do neupoštevanja dogovorov, vztrajanja pri svojem, nenehnega
kritiziranja, ukazovanja, želje po prevladi (Puklek, 2001).
− Učenci včasih tavajo, ker nimajo neposrednega vodstva učitelja, zato ne opazijo bistvenega
in poudarjajo nebistveno (Poljak, 1974).

3.13 SKUPINSKA

UČNA

OBLIKA

Z

VIDIKA

KOGNITIVNO-

KONSTRUKTIVISTIČNIH TEORIJ
Kognitivno-konstruktivistična

teorija

poudarja

pomen

učenčeve

dejavnosti.

Učenci

samostojno odkrivajo svet ter sami konstruirajo svoje znanje, tako da z novimi spoznanji
nadgradijo ali razgradijo svoje obstoječe predstave. Učenje torej ni le pasivno sprejemanje
znanja, ampak gre za dejaven miselni proces. Učitelj ima vlogo oblikovalca in usmerjevalca
pouka, bistveno pa je, da najprej ugotovi predznanje učencev ter na podlagi učenčevega
predznanja gradi razlago in oblikuje učni proces. Konstruktivistični pouk poudarja pomen
učnih metod, ki učencem omogočajo lastno doživljanje sveta, prevzemanje dejavnosti in
odgovornosti. Moč konstruktivizma je v tem, da učenci krepijo odgovornost za lastno
ravnanje, utrdijo pomen medsebojnih odnosov, komunikacije in potrpežljivosti do
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posameznikov ter večje heterogenosti učencev v razredu (Jank, Meyer, 2006).
Konstruktivistične teorije poudarjajo pomen individualne konstrukcije znanja ter lastnega
spoznavanja, kljub temu pa so socialne interakcije izvor posameznikovega spoznavnega
razvoja in so zato nujno potrebne. Konstruktivistični pristopi, ki zagovarjajo spoznavno
teorijo Jeana Piageta, dajejo prednost individualnemu oblikovanju znanja, medtem ko
zagovorniki socialnega konstruktivizma Leva Vigotskega dajejo prednost socialnim vidikom
oblikovanja znanja. Piagetov psihološki konstruktivizem učenje pojmuje kot rezultat
organizacije izkušenj in prilagajanja okolju. Otrok nove vsebine vključi v skladu s svojim
predznanjem. Nove vsebine lahko vključi v že obstoječe kognitivne sheme (asimilacija) ali pa
obstoječe kognitivne sheme postopoma spremeni glede na nove vsebine, informacije
(akomodacija). Razlaga učenja Leva M. Vigotskega oz. socialni konstruktivizem poudarja
učenje preko jezika v socialni interakciji. Učenci nove pojme najprej usvojijo na socialni
ravni preko dialoga z učiteljem ali vrstniki, nato pa o novih vsebinah začnejo sami razmišljati,
jih internalizirajo in vključijo v svoje kognitivne sheme. Dialoški proces na zunanji ravni z
učiteljem ali vrstnikom tako preide v notranji govor (Marentič Požarnik, Plut Pregelj, 2009).
Do dialoga, ki ustreza konstruktivističnim pristopom, večkrat pride ravno pri sodelovalnem
učenju ali v skupinski učni obliki, kjer učenci v medsebojni komunikaciji izrazijo svoje misli
in stališča, poslušajo drug drugega, spoštujejo drugačne poglede ter skupno konstruirajo
pomen. Socialne spretnosti skupinskega sodelovanja postanejo hkrati pogoj in rezultat
konstruktivističnega pristopa. Poleg učenčevega medsebojnega izmenjevanja lastnih
pojmovanj je pri konstruktivističnem pristopu nujno potrebna dobro vodena diskusija učitelja,
na podlagi katere učenci gradijo globje razumevanje, osmislijo izkustveni svet ter izboljšujejo
svoje predstave. Čeprav učiteljeva vloga postane na videz zanemarjena, temu ni tako, saj
učitelj še vedno ostaja predstavnik pravega znanja, ki preprečuje, da se posameznikom utrdijo
njihove napačne predstave. Učitelj vodi socialne interakcije in učencem nudi pomoč, ko jo
potrebujejo, končne miselne procese pa morajo učenci opraviti sami s pomočjo razreševanja
kognitivnega konflikta (Marentič Požarnik, 2008). Komunikacija, ki je potrebna za
konstruktivistično učenje, ima zelo podobne značilnosti kot komunikacija v skupinski učni
obliki. Učenci izmenjavajo svoja mnenja, stališča, pripombe, poskušajo razumeti, kaj imajo v
mislih drugi učenci, učitelju pa zastavljajo vprašanja, na katera se primerno odziva, jih
povzema ter na njih gradi razlago oziroma nadaljni učni proces. Da bo komunikacija uspešno
privedla posameznika do rekonstrukcije lastnih pojmovanj, je potrebno tudi okolje, v katerem
se udeleženci počutijo varne in sprejete, poslušajo mnenja drugih, tudi če se ta razlikujejo od
njihovih, se učijo ob sodelovanju z drugimi ter so pripravljeni skupaj graditi nova znanja.
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Ravno pouk v skupinski učni obliki je lahko idealno okolje, kjer konstruktivizem v proces
učenja vpeljemo z izkustvenim in sodelovalnim učenjem. Za konstruktivistični pristop je
potrebna socialna klima, ki jo najlaže vzpostavimo ravno pri skupinski učni obliki. Znanje
tako postane nekakšen socialni produkt, ki posameznik nato internalizira. Le tako namreč
dosežemo bistveni namen kognitivno-konstruktivistične teorije, kjer posameznik ob socialni
interakciji individualno konstruira svoje znanje (Labinowicz, 2010). Socialno naravo
konstruktivističnega učenja poudarjajo mnogi konstruktivisti, ki pravijo, da je od socialnega
okolja, v katerem poteka izmenjava mnenj in pridobivanje novih pomenov, posledično
odvisna tudi kakovost posameznikove konstrukcije znanja. Kljub številnim povezavam med
sodelovalnim in konstruktivističnim učenjem, ki smo jih omenili, pa pojmov vseeno ne
smemo enačiti, saj je konstruktivno učenje lahko tudi povsem individualno in je v določenih
fazah nujen individualen pristop (Šteh, 2004).

3.14 POMEN SKUPINSKEGA DELA
S skupinsko učno obliko uresničujemo številne vzgojne smotre, ki so pomembni za otrokovo
vsakdanje življenje. Da je uresničevanje vzgojnih smotrov v šoli res tako pomembno, je
razvidno tudi iz dokumentov in zakonov o osnovni šoli, ki jih najdemo na spletni strani
Ministrstva za šolstvo. Spodaj so navedeni dokumenti, ki vključujejo vzgojne smotre, ki jih
lahko uresničimo tudi s skupinskim delom v šoli.

− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5)
2. člen: Cilji vzgoje in izobraževanja:
− vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov,
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem
razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi;
− spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja;
− spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;
− uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

57

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Semec Nadja; diplomsko delo

− Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3)
2. člen: Cilji izobraževanja:
− vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja
posameznika;
− vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika;
− vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za
življenje v demokratični družbi;
− pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in
ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči
razsojanja.

− Bela knjiga
Bela knjiga pri vzgojnih vrednostih, ki se kažejo tudi pri skupinskem delu, poudarja, da mora
učitelj učence vzgajati ter jim privzgojiti zavest o dolžnosti do drugih ljudi. Učitelj mora za
celosten razvoj učenca uporabiti različne didaktične pristope, med katerimi je v Beli knjigi
navedeno tudi sodelovalno učenje. Pomembnost upoštevanja vzgojnih razsežnosti pri pouku
poudarja tudi naslednji odstavek.: »Ne smemo zanemariti vzgojnih in drugih razsežnosti
vzgojno-izobraževalnega dela, kot so: razvijanje učnih in delovnih navad ter vztrajnosti
učencev, strpnost, spoštovanje, medsebojna pomoč, solidarnost, skrb za okolje, poznavanje in
spoštovanje medgeneracijskih razlik ipd. Učencem je treba nuditi oporo pri njihovem
osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za svoja ravnanja, voditi jih je potrebno k
oblikovanju samostojne in odgovorne osebnosti, ki bo pripravljena in sposobna svoje znanje
uporabiti tako, da bo prispevala k razvoju celotne družbe.« (Bela knjiga, 2011, str. 26)
V Beli knjigi je večkrat poudarjeno, da mora šola razvijati medsebojno strpnost, solidarnost,
odgovornost, kritično razmišljanje, avtonomijo in spoštovanje drugačnosti, saj le to omogoča
posamezniku normalno življenje v demokratični družbi.

3.15 SODELOVALNO UČENJE
Ko govorimo o skupinski učni obliki, se sodelovalno učenje zdi prava vzporednica, ki jo
povežemo s skupinsko učno obliko.
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»Sodelovalno učenje je delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak
učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo vsi
kar najboljše rezultate.« (Kagan, 1989, po Peklaj, 2001, str. 8)
»Sodelovalno učenje po navadi dopolnjuje učiteljevo poučevanje, z njim dobijo učenci
priložnost za razpravljanje o informacijah ali za izpopolnjevanje veščin, ki jih je prvotno
predstavil učitelj.« (Dumont, Istance, Benavides, 2013)
V nadaljevanju so opisani natančnejša opredelitev in značilnosti sodelovalnega učenja, razlogi
za izvajanje sodelovalnega učenja v šoli ter sodelovalne veščine, ki so nujno potrebne za
kakovostno sodelovalno učenje.
3.15.1 OPREDELITEV IN NAČELA SODELOVALNEGA UČENJA
O sodelovalnem učenju govorimo, kadar učenci delajo in se učijo v manjših skupinah.
Medtem ko pojem sodelovanje pomeni opravljanje skupnega dela za dosego skupinskega
cilja, je sodelovalno učenje na višji ravni, saj ne gre le za doseganje skupnega cilja, ampak
teži predvsem k temu, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju ter da si
učenci v skupini nudijo medsebojno pomoč. Sodelovalno učenje izvajamo v heterogeno
sestavljenih skupinah, kjer ima vsak posameznik določeno vlogo. Kljub skupinskemu delu
mora vsak član skupine prevzeti odgovornost za doseganje skupinskega cilja, saj delo vsakega
posameznika pripomore k uspehu skupine. Sodelovalno učenje učencem omogoča učenje in
urjenje komunikacijskih spretnosti ter njihov socialni razvoj, ki se oblikuje z medsebojnimi
interakcijami znotraj skupine (Jeraj, 2010).
Ljudje se že v otroštvu soočimo s sodelovanjem v vsakdanjem življenju. Pri otrocih je ob
vstopu v šolo pomembno predvsem sodelovanje z vrstniki, saj jim to pomaga k pridobivanju
novega znanja ter predvsem k razvijanju lastne osebnosti. Za sodelovalno učenje zato lahko
rečemo, da celostno spodbuja otrokov razvoj. Seveda pa sodelovalnega učenja ne obvladamo
že sami po sebi, ampak se ga naučimo ob izvajanju in urjenju dela v skupini.
Za uspešno sodelovalno učenje je potrebno upoštevanje načel, ki so nujen pogoj za
učinkovitost dela v skupini. Med člani skupine mora biti pozitivna medsebojna povezanost, ki
jo dosežemo s pomočjo skupnih ciljev. To pomeni, da člani skupine ne skrbijo le za lastno
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nalogo, ampak jih zanimajo tudi naloge in reševanje drugih članov ter se med seboj
kontrolirajo in po potrebi pomagajo. Interakcija, ki poteka med učenci, mora biti neposredna,
vsak član skupine skupaj z ostalimi doživlja uspehe ali neuspehe skupine, saj uspeh enega
samega člana pri sodelovalnem učenju ni bistven – šteje uspeh skupine in doseganje
skupinskega cilja. Vseeno pa se morajo učenci zavedati, da je vsak član odgovoren za svoj del
naloge, saj le tako lahko uspešno dosežejo skupinski cilj (Peklaj, 2001). Napredek po
posameznem učencu in njegov prispevek k nalogi mora biti v skupini jasno razviden, saj na
podlagi tega učitelj lahko učencem poda povratno informacijo o lastnem napredku in
napredku drugih članov. Skupine so največkrat sestavljene heterogeno, saj to učencem daje
priložnost seznanjanja z drugačnostjo in spoštovanja drugih. Cilji sodelovalnega učenja
morajo biti usmerjeni k vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci ter doseganju
najboljšega učnega rezultata za vsakega posameznika. Učenci pri delu v skupini razvijajo
komunikacijske veščine, veščine razlaganja in nudenja pomoči ter se naučijo konstruktivnega
reševanja konfliktov. Učitelj mora pri sodelovalnem učenju prevzeti vlogo opazovalca, ki
spremlja in analizira učenčevo reševanje nalog ter njihovo medsebojno sodelovanje.
Pomembno je, da učitelj učencem poda povratne informacije tako o delu in reševanju nalog,
kot tudi o sodelovanju v skupini. Učence usmerja k konstruktivnemu reševanju nastalih
konfliktov v skupini ter njihovo pozornost bolj kot na končno rešitev usmerja na proces dela v
skupini (Peklaj, 2001).
Poznamo dve glavni obliki sodelovalnega učenja: strukturirane oblike sodelovalnega učenja
in neformalne oblike sodelovalnega učenja. Pri strukturiranih oblikah sodelovalnega učenja je
pomembno nagrajevanje timov glede na učni napredek članov in individualna odgovornost,
kar pomeni, da je uspeh skupine odvisen od učenja posameznega člana. Vsi člani skupine
prispevajo k skupini tako, da pokažejo učni napredek glede na prejšnje dosežke, zato so tako
najuspešnješi kot tudi manj uspešni učenci postavljeni pred enak izziv, saj so njihovi
prispevki enako cenjeni. Neformalne oblike sodelovalnega učenja pa v ospredje ne postavljajo
toliko obvladovanja učnih vsebin, ampak je bistvo socialna dinamika, izvajanje skupinskih
projektov in razprav. Ne glede na obliko sodelovalnega učenja je pomembno, da učitelji
poudarjajo, naj člani skupine ne le nekaj naredijo, ampak se nečesa naučijo. Le s to zavestjo
bo učencem bolj kot končni rezultat pomembno to, da svojim sošolcem v skupini razložijo
določene pojme, si nudijo medsebojno razlago in pomoč. Na takšen način največ pridobijo
predvsem šibkejši učenci, ki postanejo pomemben del skupine, enakovredni vsem ostalim
članom (Dumont, Istance, Benavides, 2013).
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3.15.2 RAZLOGI ZA UPORABO SODELOVALNEGA UČENJA
Sodelovalno učenje v šoli je pomembno predvsem zaradi spodbujanja čim večje aktivnosti
učencev, ker se učenci naučijo samostojnega zbiranja virov, medsebojnega sodelovanja ter
kritičnega presojanja svojega dela in dela drugi članov skupine. Z uvajanjem sodelovalnega
učenja v šole uresničujemo nekatere vzgojno-izobraževalne cilje, predvsem na spoznavnem,
socialnem in čustveno-motivacijskem področju. V nadaljevanju si oglejmo glavne pozitivne
vplive sodelovalnega učenja.
− pridobivanje znanja
Sodelovalno učenje ima številne pozitivne vplive na učenčevo pridobivanje znanja. Učence s
sodelovalnim učenjem spodbudimo, da so čim bolj aktivni, saj ni dovolj le oblikovanje
zamisli, ampak morajo svoje ideje in mnenja tudi izražati, argumentirati, pravilnost svojih
rešitev utemeljevati in razlagati ter sprejemati kritične poglede na lastne ideje. Učenci se snov
naučijo razumeti na višji ravni, saj je pri delu v skupini pogosto potrebna razlaga snovi ali
svojega dela naloge drugim članom skupine. Ker v skupini ponavadi vsi učenci izražajo in
utemeljujejo svoje mnenje ter večkrat pride do nestrinjanj in razreševanja teh nasprotij, je
prisotnega veliko ponavljanja snovi, kar učencem utrdi znanje. Ponavljanje je tako spontano
in zato za učence manj prisiljeno kot pri individualnem učenju. Učenci se pri sodelovalnem
učenju naučijo različnih strategij organizacije učnega gradiva, kar lahko uporabijo pri svojem
samostojnem učenju. Pri učenju v skupini gre pogostokrat za medsebojno pomoč, kjer učenci
drug drugemu razlagajo snov, ki jo razložijo na isti ravni in načinu razmišljanja, kar je
pogostokrat za učence veliko bolj razumljivo kot razlaga učitelja (Peklaj, 2001). Pri frontalni
učni obliki so učenci v veliko manjši meri deležni pomoči, saj učitelj ne more priskočiti na
pomoč vsem učencem, kadar ga potrebujejo, medtem ko je pri skupinski obliki učna pomoč
učencem bolj pogosta, saj si jo učenci lahko nudijo med seboj. Sodelovalno učenje v
heterogenih skupinah učencem pogostokrat predstavlja vir ustvarjalnosti za reševanje naloge,
saj se drug od drugega naučijo različnih veščin in spretnosti. Njihovo ustvarjalnost spodbujajo
tudi kognitivni konflikti v skupini, ki nastanejo zaradi različnosti mnenj. Vsi ti našteti vplivi
sodelovalnega učenja pozitivno pripomorejo k učnim rezultatom učencev. Številne raziskave
so namreč raziskale, da sodelovalno učenje pozitivno vpliva na učne rezultate na vseh
področjih, pri različnih nalogah in starosti učencev, kar je dobra spodbuda za uvajanje te učne
oblike še naprej (Peklaj, 2001).
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− socialni razvoj
Sodelovalno učenje močno pripomore k socialnemu razvoju otrok, kar je nujen pogoj za
uspešnost posameznika v odnosu do ljudi na vseh področjih življenja. Delo v skupini otrokom
omogoča zadovoljevanje potrebe po sporazumevanju in razvijanje komunikacijskih veščin ter
zadovoljevanje potrebe po sodelovanju z vrstniki. V prvih letih otroštva naj bi otroku glavne
socialne stike predstavljali starši oziroma družina. Na žalost pa se v sodobnem času
tehnologije vse prepogosto dogaja, da otrokov socializacijski prostor namesto družine
zapolnjujeta računalnik in televizija. Otroci zato izgubijo čut za medsebojno pomoč in
sodelovanje in so vse manj prosocialno usmerjeni. Še posebej zato je pomembno, da to vsaj
delno izboljšamo v šoli, kar nam lahko uspe ravno s sodelovalnim učenjem. S skupinskim
delom lahko namreč učenci vzpostavijo dobre medsebojne odnose, medsebojno dogovarjanje
in reševanje težav, sprejemanje drug drugega, boljše vzdušje v razredu in pripravljenost na
medsebojno pomoč. Učenci se naučijo izmenjevanja spodbud, pohval, zamisli ter gledanja na
problem iz zornega kota drugih članov. S sodelovalnim učenjem dosežemo, da se otroci
veliko manj ukvarjajo z vedenji, ki niso vezana na nalogo, kot so klepetanje, sprehajanje po
razredu in druga vedenja, ki motijo pouk. Medsebojno pomoč in druge socialne veščine se
učenci naučijo iz šole prenašati tudi izven šole v vsakdanje življenje. Zato je pomembno, da
učitelj pouka ne oblikuje le v individualni obliki, kjer se tekmovalnost med učenci le še
povečuje, ampak čim pogosteje vključuje tudi sodelovalno učenje. Ker je sodobna družba
polna predsodkov in stereotipov, je sodelovalno učenje lahko za učence odlična priložnost za
odpravljanje teh predsodkov, ki jih imajo do »drugačnih« (Peklaj, 2001). Učenci s
sodelovalnim učenjem pridobijo pozitivne izkušnje z otroci, ki so drugačni glede na
sposobnosti, nacionalnost ali kakorkoli drugače, se naučijo spoštovati vsakega posameznika
in med seboj začnejo spletati nove prijateljske vezi. Vsak učitelj se mora zavedati, da
sodelovalno učenje in otrokove lastne izkušnje mnogo bolj pripomorejo k spoštovanju
drugačnosti kot učiteljevi ukazi in predavanja o tej temi.
− razvoj čustveno-motivacijskih procesov
Tudi na razvoj čustveno-motivacijskega področja ima sodelovalno učenje številne pozitivne
vplive. Sodelovalno učenje zelo uspešno odpravlja težave z motiviranostjo učencev, saj
učenci ne razvijajo le zunanje motivacije, ampak se z delom v skupini razvije tudi njihova
notranja motivacija. Učenčeva notranja motivacija se razvije, kadar učenci v skupini
vzpostavijo kakovostne medsebojne interakcije, saj to prispeva k dobremu delovnemu
vzdušju in posledično k motiviranosti za delo. Njihova notranja motivacija nastane tudi zaradi
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učenčevega aktivnega načrtovanja skupinskega dela, samostojnega iskanja informacij ter
skupnega oblikovanja sklepov in reševanja naloge. Motivacijo za učno delo pa s sodelovalnim
učenjem razvijajo tako boljši kot tudi slabši učenci. Boljši učenci zaradi priznavanja drugih
članov skupine in možnosti pomoči slabšim še utrdijo svoj notranji interes, med tem ko slabši
učenci pridobijo pozitivne izkušnje z učnim procesom, ki so pri njih ponavadi redke in zato se
oblikuje notranja motivacijo za nadaljnje delo (Peklaj, 2001). Delo v skupini vsem učencem
omogoča, da pridobijo pozitivne izkušnje z učnim procesom, kar je pomembno predvsem pri
slabših učencih, ki so večkrat navajeni neuspehov in imajo z reševanjem nalog večkrat slabe
izkušnje. Ko skupina doživi uspeh oziroma uspešno reši zadano nalogo, se svojega uspeha
veselijo vsi skupaj in tako tudi slabši učenci dobijo neko zadovoljstvo in javno priznanje za
svoje delo. Ker slabši učenci tako večkrat doživijo pozitivno izkušnjo z učnim procesom,
postopoma dobijo tudi pozitivna pričakovanja in zato postanejo notranje motivirani in so se
bolj pripravljeni lotiti novih nalog. Sodelovalno učenje pa na čustveno-motivacijskem
področju ne vpliva ugodno le na razvoj motivacije in učnega interesa, ampak tudi na pozitiven
odnos do predmeta in učenčevo samopodobo. Slabšim učencem se z doživljanjem neuspehov
samopodoba še znižuje in slabša, zato je ravno učenje v skupini dobra priložnost za
izboljšanje samozavesti in učne samopodobe. Delo v skupini namreč omogoča, da vsak član
prispeva svoj delež k skupni rešitvi, vsak po svojih zmožnostih. Zato tudi slabši učenci
prispevajo, kolikor zmorejo, končnega uspeha skupine pa se veselijo skupaj z vsemi ostalimi
člani in tako postanejo samozavestnejši, saj vidijo, da so tudi sami pripomogli k uspehu in da
tudi njihove sposobnosti štejejo. Z delom v skupini učenci večkrat izgubijo tudi nepotreben
strah pred preizkusi znanja, zato je dobro, da učitelj organizira ponavljanje za preizkus znanja
v skupini, kjer si učenci med seboj nudijo dodatno razlago ter slabši učenci poleg znanja
pridobijo tudi nekaj samozavesti, ki jim bo pomagala pri premagovanju strahu in soočenju z
nalogami (Peklaj, 2001).
3.15.3 SODELOVALNE VEŠČINE PRI DELU V SKUPINI
Pri delu v skupini se morajo učenci naučiti novih veščin, ki so potrebne za uspešno
sodelovalno učenje. Medtem ko se učenci za individualno delo naučijo veščin samostojnega
dela, se pri skupinskem delu naučijo sodelovalnih veščin, ki so popolnoma drugačne od
veščin individualnega dela. Sodelovalne veščine v skupini so potrebne, da učenci s
skupinskim delom pridobijo kar največji učinek na svoj intelektualni in socialni razvoj ter da
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uspešno rešijo nalogo. Učenci, ki se naučijo veščin sodelovalnega učenja, postanejo bolj
razumevajoči in pripravljeni na pomoč drugim učencem (Jeraj, 2010).
Med glavne sodelovalne veščine štejemo:
− komunikacijske veščine, ki so potrebne za medsebojno izmenjavanje misli in čustev, sem
spadajo predvsem veščine oddajanja in sprejemanja sporočil;
− veščine vodenja, ki vključujejo sodelovanje pri odločanju, vzdrževanje dobrih medsebojnih
in delovnih odnosov med člani skupine, spodbujanje drugih, pogovor o delu in
usklajevanje informacij;
− veščine iskanja in dajanja pomoči, ki vključujejo prepoznavanje, kdaj nekdo potrebuje
pomoč, oblikovanje jasnih vprašanj, dajanje razumljive in obsežne razlage, vztrajanje pri
uporabi podane razlage in dajanje povratnih informacij (Peklaj, 2001).
Pomanjkanje sodelovalnih veščin neugodno vpliva na učence same in tudi na celotno vzdušje
v razredu, saj se zgodi, da učenci ne poslušajo drug drugega, sodelovanje med člani skupine
ni enakovredno, ker nekateri člani prispevajo bistveno več, veliko je pogovora in klepetanja,
ki ni vezan na nalogo, med učenci ni medsebojne pomoči, ampak se lahko pojavijo celo
zasmehovanja in zavrnitve. Posledično zaradi vseh teh dejavnikov pride tudi do nedokončanja
nalog. Zato je pomembno, da sodelovalne veščine pri učencih spodbujamo čim prej ter čim
pogosteje.
Sodelovalne veščine lahko spodbujamo oziroma razvijamo na različne načine, med katerimi
so:
− modelno učenje
Modelno učenje pomeni poučevanje s pomočjo pozitivnega zgleda, kjer učitelj opazi v
razredu konkreten primer ustreznega vedenja in nanj opozori učence. S tem, ko učitelj učence
opozori na primer, jih opozori na želeno veščino. Modelno učenje je zelo primerno za učenje
veščin vodenja, ki so potrebne za sodelovalno učenje. Model za učenje pa ne predstavlja
nujno posameznik, ampak lahko tudi skupina, ki prikaže zaželeno vedenje, kot je medsebojno
sodelovanje, usklajevanje predlogov, poslušanje drug drugega in upoštevanje vsakega
posameznika. Pomembno je, da vedno uporabimo pozitivne primere in tudi ko naletimo na
neustrezno vedenje, poiščemo primer ustreznega vedenja, ki predstavlja učencem model.
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Kompleksnejše veščine lahko prikažemo tako, da najprej določeno skupino izurimo v tej
veščini, nato pa skupina to predstavi še ostalim učencem (Peklaj, 2001).
− uporaba različnih vlog
Sodelovalnih veščin se učenci lahko naučijo tudi z uporabo različnih vlog, pri čemer je
pomembno, da si učenci vloge izmenjavajo in se tako preizkusijo v različnih vlogah. Vloge, ki
jih učitelj določi učencem, so povezane s sodelovanjem (Jeraj, 2010). Učitelj mora na začetku,
ko učenci z vlogami sodelovalnega učenja še niso seznanjeni, posamezno vlogo opredeliti in
prikazati v konkretni situaciji. Vsaka vloga ima določene zadolžitve in funkcije, s pomočjo
katerih učenci razvijejo sodelovalne veščine. Pri skupinskem delu tako poznamo vloge vodje,
usmerjevalca, poročevalca, tajnika, pregledovalca ali druge vloge, ki jih določi učitelj po
potrebi. Določitev funkcij vsakega posameznika je poleg usvajanja sodelovalnih veščin
pomembna tudi za boljšo organizacijo dela, saj je naloga tako opravljena hitreje in bolj
učinkovito in vsak posameznik ve, kakšna je njegova vloga v skupini (Peklaj, 2001).
− uporaba različnih struktur
Sodelovalnih veščin se učenci lahko naučijo tudi z uporabo različnih struktur in nalogami, ki
vključujejo pravila sodelovanja. Z nalogami, ki od učencev zahtevajo poročanje o doživljanju
drugih učencev, se učenci naučijo določenih komunikacijskih veščin, kot je intervju,
postavljanje vprašanj in poslušanje. Učitelj lahko za izboljšanje komunikacije in socialnih
odnosov uporabi različne igre in vaje, ki pripomorejo k prevzemanju sodelovalnih veščin.
Zelo primerna je igra vrednotenja, ki od učencev zahteva, da v vsaki ideji drugega učenca
poišče nekaj pozitivnega. Učenci se s tem naučijo upoštevanja in spoštovanja zamisli drugih
ter iskanja pozitivnih vidikov v vsakem mnenju. Pomembno je, da učitelj ob koncu vsake vaje
učencem ponudi možnost, da povejo, kaj so se naučili, kaj jih je oviralo ter kaj bi bilo
potrebno spremeniti (Peklaj, 2001).
− analiza procesov v skupini
Analiza skupinskega dela je zelo pomembna, saj omogoča, da se odpravijo morebitne napake,
ki smo jih pri delu v skupini naredili, ter tako nadaljnje delo v skupini postane še bolj
uspešno. Analiziramo lahko procese in dogajanja v skupini, kar članom pomaga ugotoviti,
katere aktivnosti so pripomogle k doseganju ciljev, katere aktivnosti so bile manj uspešne in
so predstavljale ovire k doseganju ciljev ter kaj bi pri delu lahko izboljšali (Jeraj, 2010).
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Analizo procesov ponavadi izvedemo na koncu ure ali učne enote. Analiziramo pa lahko tudi
učno uspešnost, kjer se poglobimo v aktivnosti, ki so pozitivno vplivale na uspešnost, ter v
vedenje, ki ga je potrebno v prihodnje spremeniti. Tako dobimo nove smernice za nadaljnje
delo, ki bo zaradi analize še izboljšano. Pomembna je tudi analiza uporabe sodelovalnih
veščin, kjer z bolj specifičnimi vprašanji z učenci analiziramo prvine medsebojne pomoči,
pohval in sinergije (Peklaj, 2001).

3.16 SODELOVANJE MED UČITELJI IN SKUPINSKA UČNA OBLIKA
Sodelovanje med učitelji se največkrat kaže v timskem delu učiteljev, kar omogoča hitrejše
ter bolj povezano doseganje ciljev. Sodelovalne kulture med učitelji ne moremo izsiliti,
ampak se razvije na podlagi posameznikovih vrednot, notranje pobude in zavedanja o
pomembnosti skupinskega dela. Velik vpliv na sodelovanje med učitelji predstavlja predvsem
vodstvo šole, ki sodelovalno kulturo lahko spodbuja z razporeditvijo dolžnosti in zahtev na
vse učitelje, s prezrtimi statusnimi razlikami med učitelji ter ostalimi spodbujevalnimi
okoliščinami. Dobro sodelovanje med učitelji se kaže v uvajanju pedagoških inovacij,
izmenjavi uspešnih strategij učenja in poučevanja, izmenjavi idej, mnenj ter izkušenj, učenju
iz napak in medsebojnemu učenju. Učitelji so na takšen način deležni osebnega in
strokovnega potrjevanja s strani drugih učiteljev, kar jim daje dobro povratno informacijo o
svojem delu. Učitelji se lažje spopadajo s problemi in konflikti, na katere naletijo v svojem
pedagoškem delu, saj jih ne zaznavajo več kot ogrožujoče, ampak kot vir nove interakcije z
drugimi učitelji. Sodelovanje med učitelji najpogosteje zasledimo pri načrtovanju in izpeljavi
šolskih in obšolskih dejavnosti, načrtovanju letnega delovnega načrta in drugega pedagoškega
dela. Dobro medsebojno sodelovanje se kaže v večji učinkovitosti pedagoškega dela, kar
močno vpliva na uspeh učencev (Polak, 2007). Učitelji, ki so člani uspešnega pedagoškega
tima, so bolj motivirani za uvajanje timskega dela tudi med učence, kar se kaže v pogostem
izvajanju skupinske učne oblike. Učitelji potrebujejo lastno konkretno izkušnjo s skupinskim
delom, saj le tako uvidijo realne prednosti, probleme in uporabnost tega pedagoškega
pristopa, kar kasneje prenesejo na skupinsko učno delo učencev. Preko lastnih izkušenj tako
preverjajo teoretična izhodišča skupinskega dela in svoja spoznanja prenašajo na učence.
Pozitivna izkušnja s sodelovanjem z drugimi učitelji posameznega učitelja spodbudi za večjo
pripravljenost uvajanja skupinske učne oblike pri pouku, negativna izkušnja pa je lahko izvor
negativnih pričakovanj ter slaba motivacija in nepripravljenost za spodbujanje skupinskega
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dela učencev. Medtem ko učitelji sodelujejo med seboj, spoznajo pomembnost medsebojnega
učenja, medsebojne podpore in pomoči ter razvijanja komunikacije, kar ugodno vpliva na
prenos lastnih spoznanj na učence (Polak, 1999). Pri sodelovanju med učitelji se razvijajo
prav takšne sodelovalne veščine, kot jih najdemo pri skupinski učni obliki učencev: sklepanje
kompromisov in medsebojno dogovarjanje, izmenjava mnenj, idej, zavedanje o različnosti
posameznikov, delitev odgovornosti v timu, medsebojna pomoč … Ker je komunikacija nujna
za socialne interakcije med učitelji, lahko izkušnje, ki jih učitelj pridobi ob tem, dobro prenese
na pripravo učencev za odprto in iskreno komunikacijo, z medsebojnim izmenjevanjem mnenj
in razumevanjem argumentov drugih, kar je nujen pogoj za uspešno skupinsko učno obliko.
Tako pri skupinskem delu učencev kot tudi pri sodelovanju učiteljev so pogoj za uspešnost
sodelovanja skupni cilji ter pozitivna soodvisnost članov skupine (Polak, 1998). Učitelji lahko
pri svojem sodelovanju naletijo tudi na ovire, kot so slaba komunikacija, nezaupanje med
člani, osebna ogroženost ali organizacijske ovire, kljub temu pa je pomembno, da nastale
ovire rešijo in pridobijo čim več pozitivnih izkušenj z medsebojnim sodelovanjem. Le tako
lahko v učencih s svojim zgledom razvijejo sodelovalno kulturo ter so dovolj motivirani za
spodbujanje skupinske učne oblike med učenci.
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RAZISKOVALNEGA

PROBLEMA

IN

METODOLOGIJA
V empiričnem delu diplomske naloge me zanimajo učiteljevi in učenčevi pogledi na
skupinsko učno obliko. Ugotoviti želim, kolikšen pomen in vrednost namenjajo učitelji
osnovnih šol skupinskemu delu v primerjavi z drugimi učnimi oblikami, kakšni so njihovi
pogledi in izkušnje glede prednosti in pomanjkljivosti ter kakšna je njihova organizacija
skupinske učne oblike v praksi. Nekaj ključnih problemov skupinskega dela v šoli želim
primerjati z vidika učiteljev in z vidika učencev. Intervjuji z učenci mi bodo pokazali tudi
učenčeve poglede na skupinsko delo, kar se mi ne zdi vredno zanemariti, saj mi bo le to
pomagalo prikazati čim bolj realno in celostno sliko skupinskega dela v sodobni šoli.

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
− Pogostost uporabe
1.

Kako pogosto učitelji uporabljajo skupinsko učno obliko?

− Ali se učitelji, ki so zaključili študij razrednega pouka in poučujejo v prvem ali drugem
VI obdobju, v pogostosti uporabe skupinske učne oblike statistično pomembno
razlikujejo od učiteljev, ki so zaključili študij predmetnih področij in poučujejo v
drugem ali tretjem VI obdobju?
− Ali se učitelji z različno delovno dobo statistično pomembno razlikujejo glede
pogostosti uporabe skupinske učne oblike?
− Ali se učitelji, ki izražajo višjo stopnjo poklicnega zadovoljstva, statistično pomembno
pogosteje uporabljajo skupinsko učno obliko?
− Ocena pomembnosti skupinske učne oblike ter presoja prednosti in pomanjkljivosti
2.

Kakšno pomembnost učitelji pripisujejo skupinski učni obliki v učnem procesu?

− Ali se učitelji, ki so zaključili študij razrednega pouka in poučujejo v prvem ali drugem
VI obdobju, v oceni pomembnosti skupinske učne oblike statistično pomembno
razlikujejo od učiteljev, ki so zaključili študij predmetnih področij in poučujejo v
drugem ali tretjem VI obdobju?
− Ali se učitelji z različno delovno dobo statistično pomembno razlikujejo glede ocene
pomembnosti skupinske učne oblike?
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− Ali se učitelji z različno oceno uspešnosti sodelovanja med učitelji na šoli statistično
pomembno razlikujejo glede ocene pomembnosti skupinske učne oblike?
3.

Katere so prednosti in pomanjkljivosti skupinske učne oblike z vidika učiteljev in
učencev?

− Organizacijski vidiki
4.

Kako številčne skupine učitelji najpogosteje sestavijo?

5.

Kakšna je pogostost uporabe posameznih kriterijev za oblikovanje skupin?

6.

Za kakšno razdelitev v skupinah se učitelji ponavadi odločajo ter kakšen je po presoji
učiteljev in učencev odnos učencev do skupinskega dela po homogenih in heterogenih
skupinah glede na ocene, učni uspeh?

7.

V kateri etapi učnega procesa učitelji najpogosteje uporabijo skupinsko učno obliko?

8.

Na kaj so učitelji pozorni pri organizaciji skupinske učne oblike?

9.

Ali si funkcije v skupini določijo učenci sami ali to določi učitelj?

10. Ali učitelji pogosteje uporabljajo istovrstno ali deljeno skupinsko delo?
11. Ali učitelji skupinsko delo ponavadi ocenjujejo ali ne?

12. Kakšno je učenčevo sprejemanje skupinskega dela z vidika učencev in učiteljev?
13. Pri katerih učnih predmetih učitelji najpogosteje uporabljajo skupinsko učno obliko?
14. Kakšno je učiteljevo poznavanje sodelovalnega učenja in pogostost uporabe le tega?
15. Kateri dejavniki po učiteljevih izkušnjah najbolj vplivajo na uspešno skupinsko delo?
16. Kakšne so po mnenju učiteljev možne izboljšave za bolj učinkovito delo v skupinski
učni obliki?
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4.2 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
Pri empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila deskriptivno in kavzalno
neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

4.3 OPIS VZORCA
Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. V raziskavi je s pomočjo anketnega vprašalnika
sodelovalo 110 učiteljev razredne stopnje in predmetne stopnje iz osnovnih šol v regiji
Zasavje.1
V raziskavo sem s pomočjo intervjuja vključila 6 učencev 5. in 6. razreda.
Graf 1: Struktura anketiranih glede na spol

14%

moški

ženski

86%

Iz grafa je razvidno, da je bilo v raziskavo vključenih 86% učiteljic in 14% učiteljev.

1

V besedilu bomo v nadaljevanju uporabili izraz učitelji razredne stopnje za učitelje, ki poučujejo kot razredni

učitelji oziroma profesorji v prvem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobju in učitelji predmetne stopnje za
učitelje, ki kot usposobljeni strokovnjaki za posamezne predmete poučujejo en ali več predmetov v drugem ali
tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju.
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Graf 2: Struktura anketiranih glede na izobrazbo

študij razrednega pouka
47%
študij predmetnega
področja

53%

Iz grafa je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 53% učiteljev razrednega pouka in 47%
učiteljev predmetnega pouka.
Graf 3: Struktura anketiranih glede na leta poučevanja

17%

14%
1-3
10%

4-5
7-18

24%

19-30
31 in več
35%

V raziskavo sem zajela učitelje z različno dobo poučevanja. Največ je bilo učiteljev, ki
poučujejo že 7-18 let (35%), veliko pa je bilo tudi učiteljev, ki poučujejo že 19-30 let (24%).
Manjši del je bilo učiteljev, ki učijo že več kot 31 let (17%), najmanj pa je bilo učiteljev, ki so
na začetku svoje poklicne poti in učijo 1-3 leti (14%) ali pa učijo 4-6 let (10%).

71

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Semec Nadja; diplomsko delo

Graf 4: Struktura anketiranih glede na zadovoljstvo v poklicu
1%
9%

36%

ne zadovoljen
srednje zadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen
54%

Raziskava je pokazala, da je med učitelji, ki so v raziskavi sodelovali, največ (54%) tistih, ki
so zadovoljni v svojem poklicu. 36% učiteljev je odgovorilo, da so v svojem poklicu zelo
zadovoljni, 9% učiteljev je srednje zadovoljnih v svojem poklicu, le 1% pa je nezadovoljen v
svojem poklicu.
Graf 5: Uspešnost sodelovanja med učitelji na šoli

9%
31%
slabo
dobro
zelo dobro
60%

Raziskava je pokazala, da velik del učiteljev (60%) dobro sodeluje z drugimi učitelji na šoli.
31% učiteljev je odgovorilo, da zelo dobro sodelujejo z učitelji na njihovi šoli, 9% učiteljev
pa z drugimi učitelji slabo sodelujejo.
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4.4 OPIS INSTRUMENTOV IN POSTOPKOV ZBIRANJA PODATKOV
Za namene raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik za učitelje ter intervju za učence.
Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja odprtega tipa, zaprtega tipa, kombiniranega tipa in
ocenjevalne lestvice. Vprašalnik je anonimen, učitelji so na začetku navedli nekaj osnovnih
podatkov, kot je spol, vrsta študijskega programa in leta poučevanja.
Intervju za učence vsebuje nekaj vprašanj odprtega tipa. Učenci so na začetku intervjuja
navedli nekaj osnovnih podatkov, kot je spol in učni uspeh v lanskem šolskem letu.
Anketne vprašalnike sem razdelila učiteljem razrednega pouka in predmetnega področja iz
različnih osnovnih šol v Zasavju. Vprašalnike sem jim razdelila aprila 2013 ter jim dala na
razpolago en teden časa, da mi vprašalnike vrnejo. Pred začetkom raziskave sem se z
ravnatelji osnovnih šol dogovorila za sodelovanje, nato pa vprašalnike za učitelje razdelila
osebno.
Intervjuje z učenci sem opravila na osnovni šoli, kjer sem se v aprilu 2013 sestala z nekaj
učenci 5. in 6. razreda in z njimi ustno izvedla intervjuje, z vsakim učencem posebej. Za
intervjuje z učenci sem se predhodno dogovorila z njihovo razredničarko, ki mi je pomagala
izbrati učence različnih učnih uspehov in mešanih po spolu. Intervjuvala sem 6 učencev.

4.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Podatke sem prikazala v obliki tabel, grafov in v besedni obliki. Podatke sem obdelala s
pomočjo računalniškega programa SPSS. Uporabila sem statistične postopke: odstotke in
povprečne vrednosti, χ2 preizkus, Kullbackov 2Î preizkus. Pri vprašanjih odprtega tipa sem
odgovore kategorizirala in jih obdelala kvantitativno.
Za preverjanje hipotez neodvisnosti in enake verjetnosti smo uporabili x² - preizkus. V
primeru, ko je bilo več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših kot 5 in pogoji za x² - preizkus
niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov 2Î - preizkus.
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
5.1 POGOSTOST UPORABE POSAMEZNIH UČNIH OBLIK
Zanimalo me je, katero učno obliko učitelji najpogosteje uporabljajo. V raziskavi sem
preverjala pogostost uporabe frontalne učne oblike, individualne učne oblike, dela v parih ter
skupinske učne oblike.
Učitelji so ocenili pogostost uporabe za vsako učno obliko tako, da so izbrali odgovor na
lestvici: vsako učno uro, skoraj vsako učno uro, redko, nikoli.
Tabela 1: Pogostost uporabe posameznih učnih oblik
Vsako

učno Skoraj

uro

vsako Redko

Nikoli

Skupaj

učno uro

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Frontalna

49

44,5%

53

48,2%

8

7,3%

/

/

110

100%

Individualna

27

24,5%

62

56,4%

21

19,1%

/

/

110

100%

Delo v parih

1

0,9%

48

43,6%

61

55,5%

/

/

110

100%

Skupinska

3

2,7%

33

30,0%

73

66,4%

1

0,9%

110

100%

Iz tabele je razvidno, da učitelji najpogosteje uporabljajo frontalno učno obliko, saj jo kar
44,5% učiteljev uporablja vsako učno uro, 48,2% učiteljev jo uporablja skoraj vsako učno
uro, le 7,3% jo uporablja redko, nihče pa ni odgovoril, da frontalne učne oblike ne uporablja
nikoli. Druga najpogosteje uporabljena učna oblika je individualna učna oblika, saj jo 24,5%
učiteljev uporablja vsako učno uro, 56,4% učiteljev jo uporablja skoraj vsako učno uro,
19,1% pa to učno obliko redko uporablja. Pri raziskavi o pogostosti uporabe dela v parih sem
ugotovila, da kar 55,5% učiteljev redko uporablja to učno obliko, 43,6% učiteljev jo uporablja
skoraj vsako učno uro, le 0,9% pa delo v parih uporablja vsako učno uro. Najbolj nas je
zanimala pogostost uporabe skupinske učne oblike, kjer smo ugotovili, da kar 66,4% učiteljev
le redko uporablja skupinsko učno obliko, 30% jo uporablja skoraj vsako uro, 2,7% jo
uporablja vsako učno uro, 0,9% učiteljev pa skupinske učne oblike nikoli ne uporablja.
Raziskava je pokazala, da je pri učiteljih še vedno v ospredju uporaba frontalne učne oblike,
sledi ji individualna učna oblika, le redko pa uporabljajo tudi delo v parih ali skupinsko učno
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obliko. Pomembno pa je zavedanje, da so v učnem sistemu pomembne vse učne oblike, saj
imajo vse svoje prednosti in slabosti. Zato je pomembno pravilno kombiniranje različnih
učnih oblik glede na učno snov in razvojno stopnjo učencev. (Kubale, 2001)
Graf 6: Pogostost uporabe skupinske učne oblike glede na delovno dobo učiteljev

Tabela 2: Pogostost uporabe skupinske učne oblike glede na delovno dobo učiteljev
Leta poučevanja
Vsako učno uro

Skupaj

1-3

4-6

7-18

19-30

31 in več

f

0

0

0

0

3

3

%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

15,8%

2,7%

5

4

11

8

5

33

Skoraj vsako učno f
uro

%

33,3%

36,4%

28,2%

30,8%

26,3%

30,0%

Redko

f

9

7

28

18

11

73

%

60,0%

63,6%

71,8%

69,2%

57,9%

66,4%

f

1

0

0

0

0

1

%

6,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,9%

f

15

11

39

26

19

110

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nikoli
Skupaj

Med učitelji, ki so na začetku svoje poklicne poti in poučujejo 1-3 leti, jih je največ (60%)
odgovorilo, da redko uporabljajo skupinsko učno obliko, 33,3% jih skupinsko učno obliko
uporablja skoraj vsako učno uro, 6,7% pa nikoli. Učitelji, ki poučujejo 4-6 let, v večini
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(63,6%) redko uporabljajo skupinsko učno obliko, 36,4% pa skoraj vsako učno uro. Med
učitelji, ki poučujejo 7-18 let, jih je kar 71,8% odgovorilo, da skupinsko učno obliko redko
uporabljajo, 28,2% pa skoraj vsako učno uro. Učitelji, ki poučujejo 19-30 let, v večini
(69,2%) redko uporabljajo skupinsko učno obliko, 30,8% pa skoraj vsako učno uro. Med
učitelji, ki poučujejo več kot 31 let, jih 57,9% redko uporablja skupinsko učno obliko, 26,3%
skoraj vsako učno uro, 15,8% pa vsako učno uro.
Raziskava je pokazala, da skupinsko učno obliko v vsako učno uro vključujejo le učitelji, ki
poučujejo že več kot 31 let. Delež učiteljev, ki skupinsko učno obliko vključujejo v skoraj
vsako učno uro, je največji pri učiteljih, ki so na začetku svoje poklicne poti ter pri učiteljih,
ki poučujejo že več kot 31 let. Skupinsko učno obliko najredkeje uporabljajo učitelji s srednjo
delovno dobo, to je od 7-18 let
Ugotovili smo, da se učitelji z različno delovno dobo v uporabi skupinske učne oblike ne
razlikujejo statistično pomembno (2Î = 15, 374, g = 12, P = 0,222).
Graf 7: Pogostost uporabe skupinske učne oblike pri učiteljih razrednega in predmetnega

pouka
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Tabela 3: Pogostost uporabe skupinske učne oblike pri učiteljih razrednega in predmetnega
pouka
Skupaj
Študij predmetnega
Vsako učno uro

Študij razrednega pouka

področja

f

0

3

%

0,0%

5,8%

21

12

Skoraj vsako učno f

3
2,7%
23

uro

%

36,2%

23,1%

Redko

f

36

37

%

62,1%

71,2%

f

1

0

%

1,7%

0,0%

0,9%

f

58

52

110

%

100%

100,0%

Nikoli
Skupaj

20,9%
73
66,4%
1

100%

Ugotovili smo, da med obema skupinama učiteljev v pogostosti uporabe skupinske učne
oblike ni statistično pomembnih razlik (2Î = 7,717, g = 3, P = 0,052), se pa kaže tendenca, da
v povprečju razredni učitelji skupinsko učno obliko uporabljajo pogosteje kot učitelji
predmetnega področja.
Med učitelji razrednega pouka jih je 36,2% odgovorilo, da skupinsko učno obliko uporabljajo
skoraj vsako učno uro, 62,1% jih redko uporablja skupinsko učno obliko, 1,7% pa nikoli. Med
učitelji predmetnega področja jih je 5,8% odgovorilo, da skupinsko učno obliko uporabljajo
vsako učno uro, 23,1% skoraj vsako učno uro, 71,2% učiteljev pa redko.
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Graf 8: Pogostost uporabe skupinske učne oblike glede na stopnjo poklicnega zadovoljstva
učiteljev
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vsako učno uro
Ne zadovoljen

Skoraj vsako

Redko

Srednje zadovoljen

Zadovoljen

Nikoli
Zelo zadovoljen

Tabela 4: Pogostost uporabe skupinske učne oblike glede na stopnjo poklicnega zadovoljstva
Skupaj

Zadovoljstvo

Vsako učno uro

ne

srednje

zadovoljen

zadovoljen

zadovoljen

zadovoljen

f

0

0

0

3

3

%

0,0%

0,0%

0,0%

7,7%

2,7%

1

3

18

11

33

Skoraj vsako učno f

zelo

uro

%

100,0%

30,0%

30,0%

28,2%

30,0%

Redko

f

0

7

41

25

73

%

0,0%

70,0%

68,3%

64,1%

66,4%

f

0

0

1

0

1

%

0,0%

0,0%

1,7%

0,0%

,9%

f

1

10

60

39

110

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Nikoli
Skupaj

Ugotovili smo, da se učitelji, ki izražajo različno stopnjo zadovoljstva v pogostosti uporabe
skupinske učne oblike, statistično pomembno ne razlikujejo (2Î = 9,896, g = 9, P = 0,359).
Raziskava je pokazala, da 30% srednje zadovoljnih uporablja skupinsko učno obliko skoraj
vsako učno uro, 70% pa redko. Med učitelji, ki so zadovoljni s svojim poklicem, jih 30%
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skoraj vsako učno uro uporablja skupinsko učno obliko, 68,3% redko, 1,7% pa nikoli. Med
učitelji, ki so zelo zadovoljni s svojim poklicem, jih 7,7% uporablja skupinsko učno obliko
vsako učno uro, 28,2% skoraj vsako učno uro, 64,1% pa redko.
V intervjujih so vsi učenci izrazili željo, da si želijo več skupinskega dela v šoli, saj večina
učencev zelo rada dela v skupini. Pogostost uporabe skupinske učne oblike pa po rezultatih
raziskave ne sovpada z učenčevo željo po čim večji uporabi te učne oblike. Zato je
pomembno, da učitelji ne zanemarjajo skupinskega dela, ampak ga vključujejo v večji meri.

5.2 OCENA POMEMBNOSTI SKUPINSKE UČNE OBLIKE
V raziskavi me je zanimalo, kakšna je učiteljeva ocena pomembnosti skupinske učne oblike.
Ugotoviti sem želela, ali se ocena pomembnosti skupinske učne oblike razlikuje od dejanske
pogostosti uporabe te učne oblike. Učitelji so oceno pomembnosti skupinske učne oblike
označili na lestvici:
1 (nepomembna)
2 (manj pomembna)
3 (srednje pomembna)
4 (pomembna)
5 (zelo pomembna)
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Graf 9: Ocena pomembnosti skupinske učne oblike pri učiteljih razrednega pouka in
predmetnega področja

Tabela 5: Ocena pomembnosti skupinske učne oblike pri učiteljih razrednega pouka in
predmetnega področja

Manj pomembna
Srednje pomembna
Pomembna
Zelo pomembna
Skupaj

Študij razrednega

Študij predmetnega

Skupaj

pouka

področja

f

0

8

8

%

0,0%

15,4%

7,2%

f

14

21

35

%

24,1%

40,4%

31,8%

f

35

18

53

%

60,3%

34,6%

48,3%

f

9

5

14

%

15,5%

9,6%

12,7%

f

58

52

110

%

100,0%

100,0%

100,0%

Ugotovili smo, da med obema skupinama učiteljev v presoji pomembnosti skupinske učne
oblike obstajajo statistično pomembne razlike (2Î = 18,882, g = 3, P = 0,000).
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Med učitelji razrednega pouka jih je 15,5% ocenilo, da je skupinska učna oblika zelo
pomembna, 60,3% učiteljem se skupinska učna oblika zdi pomembna, 24,1% pa srednje
pomembna.
Med učitelji predmetnega pouka jih je 9,6% ocenilo, da je skupinska učna oblika zelo
pomembna, 34,6% učiteljem se skupinska učna oblika zdi pomembna, 40,4% srednje
pomembna, 15,4% pa manj pomembna.
Raziskava je pokazala, da se razredni in predmetni učitelji v presoji pomembnosti skupinske
učne oblike statistično pomembno razlikujejo. Učitelji razrednega pouka ocenjujejo skupinsko
učno obliko bolj pomembno, kot učitelji predmetnega pouka. Čeprav je pogostost uporabe
skupinske učne oblike pri učiteljih še vedno majhna, se skupinska učna oblika učiteljem
vseeno zdi pomembna, kar nam pove, da se večina učiteljev zaveda vzgojnih vrednosti in
drugih prednosti te učne oblike, dejansko izvajanje pa je slabše zaradi pomanjkljivosti, ki si
jih bomo ogledali v spodnjih raziskavah.
Graf 10: Ocena pomembnosti skupinske učne oblike glede na delovno dobo učiteljev
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Tabela 6: Ocena pomembnosti skupinske učne oblike glede na delovno dobo učiteljev
Skupaj

Leta poučevanja
Manj pomembna
Srednje pomembna
Pomembna
Zelo pomembna
Skupaj

1-3

4-6

7-18

19-30

31 in več

f

1

2

5

0

0

8

%

6,7%

18,2%

12,8%

0,0%

0,0%

7,3%

f

5

3

11

7

9

35

%

33,3%

27,3%

28,2%

26,9%

47,4%

31,8%

f

6

4

18

16

9

53

%

40,0%

36,4%

46,2%

61,5%

47,4%

48,2%

f

3

2

5

3

1

14

%

20,0%

18,2%

12,8%

11,5%

5,3%

12,7%

f

15

11

39

26

19

110

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ugotovili smo, da med učitelji z različno delovno dobo v presoji pomembnosti skupinske
učne oblike ni statistično pomembnih razlik (2Î = 14,221, g = 12, P = 0,287). Učitelji z
različno delovno dobo razmeroma enako ocenjujejo pomembnost skupinske učne oblike.
Vse skupine učiteljev z različno delovno dobo so skupinsko učno obliko v večini označile kot
pomembno. Skupinsko učno obliko je kot zelo pomembno ocenilo 20% učiteljev, ki
poučujejo 1-3 leta, 18,2% učiteljev, ki poučujejo 4-6 let, 12,8% učiteljev, ki poučujejo 7-18
let, 11,5% učiteljev, ki poučujejo 19-30 let in 5,3% učiteljev, ki poučujejo več kot 31 let. Kot
manj pomembno pa je skupinsko učno obliko ocenilo 6,7% učiteljev, ki poučujejo 1-3 leta,
18,2%, ki poučujejo 4-6 let in 12,8% tistih, ki poučujejo 7-18 let.
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Graf 11: Ocena pomembnosti skupinske učne oblike glede na oceno uspešnosti sodelovanja
med učitelji na šoli

Tabela 7: Ocena pomembnosti skupinske učne oblike glede na oceno uspešnosti sodelovanja
med učitelji na šoli
Skupaj

Zadovoljstvo

Manj pomembna
Srednje pomembna
Pomembna
Zelo pomembna
Skupaj

ne

srednje

zelo

zadovoljen

zadovoljen

zadovoljen

zadovoljen

f

0

2

4

2

8

%

0,0%

20,0%

6,7%

5,1%

7,3%

f

0

4

20

11

35

%

0,0%

40,0%

33,3%

28,2%

31,8%

f

1

3

32

17

53

%

100,0%

30,0%

53,3%

43,6%

48,2%

f

0

1

4

9

14

%

0,0%

10,0%

6,7%

23,1%

12,7%

f

1

10

60

39

110

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ugotovili smo, da se učitelji, ki izražajo različno stopnjo zadovoljstva v presoji pomembnosti
skupinske učne oblike statistično pomembno ne razlikujejo (2Î = 9,762, g = 9, P = 0,370).
Učitelji z različno stopnjo poklicnega zadovoljstva razmeroma enako ocenjujejo pomembnost
skupinske učne oblike.
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Največ učiteljev pri različnih stopnjah ocene zadovoljstva sodelovanja med učitelji na šoli je
skupinsko učno obliko označilo kot pomembno. Kot zelo pomembno je skupinsko učno
obliko ocenilo 10% učiteljev, ki so srednje zadovoljni s sodelovanjem učiteljev na šoli, 6,7%
učiteljev, ki so zadovoljni s sodelovanjem učiteljev na šoli, ter 23,1% učiteljev, ki so zelo
zadovoljni s sodelovanjem učiteljev na šoli. Kot manj pomembno je skupinsko učno obliko
ocenilo 20% učiteljev, ki so srednje zadovoljni s sodelovanjem učiteljev na šoli, 6,7%
učiteljev, ki so zadovolljni s sodelovanjem učiteljev na šoli, ter 5,1% učiteljev, ki so zelo
zadovoljni s sodelovanjem učiteljev na šoli.
Polak (2007) večkrat poudari, da učitelji, ki imajo pozitivne izkušnje s timskim delom
oziroma sodelovanjem učiteljev na šoli, ocenjujejo skupinsko delo kot bolj pomembno in to
učno obliko tudi pogosteje vključujejo v pouk. Kljub temu pa raziskava ni pokazala bistvenih
odstopanj o oceni pomembnosti skupinske učne oblike pri učiteljih z različno stopnjo
zadovoljstva glede sodelovanja z učitelji na šoli.
Učitelji so pri utemeljitvi pomembnosti skupinske učne oblike za doseganje ciljev pouka
navajali predvsem, da se jim skupinska učna oblika zdi pomembna, ker učenci pridobivajo
sodelovalne in komunikacijske veščine, se naučijo podrediti skupini in spoštovati različnost
posameznikov ter s pomočjo različnih mnenj lažje usvojijo skupne cilje oziroma »več glav
več ve«.

5.3 PRESOJA UČITELJEV GLEDE PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI
SKUPINSKE UČNE OBLIKE
Zanimalo me je, katere so po mnenju učiteljev prednosti in pomanjkljivosti skupinske učne
oblike. Učitelji so v odprtem tipu vprašanj našteli nekaj prednosti in pomanjkljivosti, ki sem
jih pri obdelavi podatkov kategorizirala v nekaj glavnih skupin.
Prednosti in pomankljivosti skupinske učne oblike, ki so jih našteli učitelji, pa sem hotela
preveriti tudi pri učencih, ki so v intervjujih našteli nekaj prednosti in pomanjkljivosti iz
njihovega vidika.
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Graf 12: Prednosti skupinske učne oblike z vidika učiteljev

Iz grafa je razvidno, da je največ učiteljev kot prednost skupinske učne oblike omenilo
sodelovalne in komunikacijske spretnosti (56%), medsebojno pomoč (44,5%), motivacijo
učencev (30%), pridobivanje in razvijanje novih znanj ter krepitev odnosov (25,50%).
Druge prednosti, ki so jih učitelji tudi omenili, so večja aktivnost učencev, ustvarjalnost, večja
dinamičnost pouka, več učencev lažje pride do rešitve, hitrejši napredek posameznih učencev,
delitev odgovornosti in pozitivna tekmovalnost med učenci.
Učenci so kot prednosti našteli medsebojno pomoč med člani skupine, druženje, upoštevanje
drugačnih mnenj, zanimivost in dinamičnost pouka ter lažje doseganje rešitev danih nalog.
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Graf 13: Pomanjkljivosti skupinske učne oblike z vidika učiteljev

Iz grafa je razvidno, da so učitelji kot največjo pomanjkljivost skupinske učne oblike označili
neaktivnost nekaterih učencev (60%), 38% jih je kot pomanjkljivost omenilo nedisciplino,
31,80% jih je omenilo neekonomičnost, 16,4% učiteljem se pomankljivost zdi zahtevnejša
organizacija in priprava za skupinsko učno obliko, 13,6% učiteljem pa se pomanjlkjivost zdi
težek nadzor nad učenci.
Druge pomanjkljivosti, ki so jih navedli učitelji, so slabi zapiski v zvezke, snov, ki jo učenci
obdelajo v skupinski učni obliki, mora učitelj kasneje še frontalno utrditi, med učenci lahko
pride do prepira pri skupinskem delu.
Učenci so kot pomanjkljivosti skupinske učne oblike navedli nedisciplino, premalo učiteljeve
pomoči, skupino vedno vodijo učenci z boljšim učnim uspehom ter pomanjkljiv zapis snovi v
zvezek.
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5.4 ORGANIZACIJA SKUPINSKE UČNE OBLIKE
Organizacija skupinske učne oblike predstavlja pomemben del samega poteka skupinskega
dela, ki je odvisen od skrbno načrtovane in izvedene organizacije. Učitelj mora paziti na
ustrezno številčnost članov v skupini, na izbiro nalog, na kriterije, ki jih uporabi za razvrstitev
učencev v skupine, na razdelitev funkcij članov v skupini ter na uporabo skupinske učne
oblike glede na ustrezno učno snov in etapo učnega procesa.
5.4.1 ŠTEVILČNOST ČLANOV V SKUPINI
Zanimalo nas je, kako številčne skupine najpogosteje sestavijo učitelji.
Graf 14: Prikaz števila članov v skupinah pri skupinski učni obliki

16%

3-4 člani
5-6 članov

84%

Raziskava je pokazala, da učitelji najpogosteje (84%) sestavijo skupine z 3-4 člani, 16%
učiteljev pa najpogosteje sestavlja skupine z 5-6 člani. Raziskava je potrdila trditve Faletov in
Oberlintner (1964), ki trdita, da so najbolj primerne skupine s 3 ali 4 člani, saj so v manjših
skupinah ponavadi aktivni vsi učenci, komunikacija teče tekoče, vsi člani lahko sodelujejo v
izmenjavi mnenj.
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5.4.2 POGOSTOST UPORABE POSAMEZNIH KRITERIJEV ZA OBLIKOVANJE
SKUPIN
Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji uporabljajo posamezne kriterije za oblikovanje skupin.
Učitelji so ocenili pogostost uporabe posameznega kriterija z lestvico:
zelo pogosto – občasno – nikoli
Tabela 8: Pogostost uporabe posameznih kriterijev za oblikovanje skupin
zelo pogosto

občasno

f

%

f

%

f

%

f

%

odnosi 41

37,3%

51

46,4%

18

16,4%

110

100%

59

53,6%

44

40,0%

7

6,4%

110

100%

29

26,4%

73

66,4%

8

7,3%

110

100%

ocena učencev pri 13

11,8%

46

41,8%

51

46,4%

110

100%

2,7%

44

40,0%

63

57,3%

110

100%

/

4

3,6%

106

96,4%

110

100%

50,9%

48

43,6%

6

5,5%

110

100%

socialni

nikoli

skupaj

med učenci
sposobnosti
učencev
interesi učencev
predmetu
spol učencev
kraj

3

bivanja /

učencev
naključno

56

oblikovanje
skupin

Iz tabele je razvidno, da kriterij socialni odnosi med učenci zelo pogosto uporablja 37,3%
učiteljev, občasno ga uporablja 46,4% učiteljev, 16,4% učiteljev pa tega kriterija nikoli ne
uporablja. Kriterij sposobnosti učencev zelo pogosto uporablja 53,6% učiteljev, občasno 40%,
le 6,4% učiteljev pa tega kriterija nikoli ne uporablja. Kriterij interesi učencev zelo pogosto
uporablja 26,4% učiteljev, občasno 66,4%, nikoli pa 7,3% učiteljev. Kriterij ocena učencev
pri predmetu zelo pogosto uporablja 11,8% učiteljev, občasno 41,8% učiteljev, nikoli pa
46,4% učiteljev. Kriterij spol učencev zelo pogosto uporablja le 2,7% učiteljev, občasno 40%
učiteljev, kar 57,3% učiteljev pa tega kriterija nikoli ne uporablja. Kriterij kraj bivanja
učencev večina učiteljev (96,4%) nikoli ne uporablja, le 3,6% pa ta kriterij uporabi občasno.
50,9% učiteljev zelo pogosto naključno sestavi skupine, 43,6% učiteljev občasno, 5,5%
učiteljev pa nikoli naključno ne sestavi skupin.
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Raziskava je pokazala, da učitelji najpogosteje uporabljajo kriterije sposobnosti učencev,
socialne odnose in naključno oblikovanje skupin, redkeje uporabljajo kriterij ocena učencev
pri predmetu in interese učencev, najmanj pa uporabljajo kriterije spol učencev ter kraj
bivanja učencev.
Poleg že navedenih kriterijev so nekateri učitelji navedli tudi druge kriterije, kot je razdelitev
v skupine glede na želje učencev ali da vodja skupine sam določi ostale člane skupine.
5.4.3 OBLIKOVANJE SKUPIN
Glede na vrsto razdelitve v skupine ločimo homogene in heterogene skupine. Potrebna je
kombinacija in dopolnjevanje obeh vrst oblikovanja skupin, saj so homogene skupine bolj
storilnostno naravnane, heterogene skupine pa socialnovzgojno in pedagoško naravnane
(Strmčnik,1987). Zanimalo me je, kakšno razdelitev v skupine učitelji najpogosteje
uporabljajo. Učitelje sem vprašala, ali se najpogosteje odločajo za homogene skupine glede na
oceno učencev pri predmetu, za heterogene skupine glede na oceno učencev pri predmetu ali
enakovredno uporabljajo tako heterogene kot homogene skupine.
Graf 15: Prikaz vrste razdelitve v skupine pri skupinski učni obliki

8%
homogene skupine

40%

heterogene skupine
52%

enakovredne

Raziskava je pokazala, da se učitelji najpogosteje (52%) odločajo za razdelitev v heterogene
skupine glede na oceno učencev pri predmetu, le 8% učiteljev se najpogosteje odloča za
homogene skupine glede na oceno učencev pri predmetu, 40% učiteljev pa se odloča za
enakovredno uporabo homogenih in heterogenih skupin.
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Učitelji, ki se najpogosteje odločajo za homogene skupine glede na ocene učencev pri
predmetu, se tako odločajo, ker lahko slabši učenci delajo v počasnejšem tempu dela ter se
jim snov razlaga bolj počasi in podrobno, boljši učenci pa lahko med tem rešujejo težje naloge
in tako nadgrajujejo svoje znanje. Na takšen način vsi učenci lažje dosegajo svoj napredek v
znanju, prav tako pa se med učenci v homogenih skupinah preprečuje občutek večvrednosti
ali manjvrednosti znotraj skupine.
Učitelji, ki se najpogosteje odločajo za heterogene skupine glede na ocene učencev pri
predmetu, se tako odločajo, ker se v takšni skupini med učenci razvija medsebojna pomoč,
učenci s slabšo oceno pri predmetu pri skupinskem delu z boljšimi učenci dobijo pozitivne
spodbude in motivacijo za doseganje ciljev, učenci se naučijo spoštovanja različnih
posameznikov.
Učitelji, ki se enakovredno odločajo za homogene in heterogene skupine, so to utemeljili s
tem, da ima vsaka vrsta razdelitve po skupinah svoje prednosti in pomanjkljivosti ter da je
vrsta razdelitve v skupine odvisna od učne snovi in etape učnega procesa, saj so včasih
primernejše homogene skupine, včasih pa heterogene in je zato potrebna uporaba obeh vrst
skupin.
Večina učencev je navedla, da raje kot v homogenih skupinah glede na učni uspeh delajo v
heterogenih skupinah glede na učni uspeh, saj so jim bolj kot učni uspeh in sposobnosti
posameznih učencev pomembni socialni odnosi med učenci. Učenci radi delajo v skupinah,
kjer se člani skupine med seboj dobro razumejo in so med seboj prijatelji. Dva učenca pa sta
dejala, da raje delata v homogenih skupinah glede na učni uspeh, saj delo tako poteka lažje in
hitreje, saj vsi učenci znajo približno enako.
Poglejmo si nekaj odgovorov učencev.
»Rad delam v skupinah, kjer nismo učenci z enakim učnim uspehom, saj se mi zdi da smo vsi
enaki, imamo vsi dobre ideje in vsi lahko prispevajo k delu.«
»Raje delam v skupinah, kjer smo učenci z različnim učnim uspehom, saj smo prijatelji lahko
skupaj v skupini ter si med seboj tudi lažje pomagamo.«

90

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Semec Nadja; diplomsko delo

5.4.4 UPORABA SKUPINSKE UČNE OBLIKE V ETAPAH UČNEGA PROCESA
Ker se vsako izobraževanje zastavlja kot cilj, je pomembno, da premislimo, skozi katere
delovne etape mora iti učno delo, da se izobraževanje učencev res realizira (Kubale, 2001).
Zato je pomembno poznavanje posamezne etape učnega procesa in pravilna umestitev učnih
oblik, metod in vsebin v posamezno etapo. Zanimalo nas je, v kateri etapi učnega procesa
učitelji najpogosteje uporabljajo skupinsko učno obliko.
Graf 16: Prikaz pogostosti uporabe skupinske učne oblike v posameznih etapah učnega
procesa

Raziskava je pokazala, da največ učiteljev (40%) skupinsko učno obliko uporablja v etapi
urjenja ali vadenja, 23% učiteljev skupinsko učno obliko najpogosteje uporablja v etapi
obravnavanja nove snovi, 19% učiteljev v etapi ponavljanja, 16% učiteljev v etapi
pripravljanja ali uvajanja, najmanj učiteljev (2%) pa skupinsko učno obliko najpogosteje
uporabi v etapi preverjanja znanja.
5.4.5 POZORNOST UČITELJA PRI ORGANIZACIJI SKUPINSKE UČNE OBLIKE
Zanimalo me je, na kaj so učitelji še posebej pozorni pri organizaciji skupinske učne oblike.
Učitelji so našteli dejavnike, na katere so pozorni pri organizaciji skupinske učne oblike, ki
sem jih kategorizirala v skupine. O dejavnikih, na katere so učitelji pozorni pri organizaciji
skupinske učne oblike, sem vprašala tudi učence.
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Graf 17: Prikaz dejavnikov, na katere so učitelji pozorni pri organizaciji skupinske učne
oblike
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Raziskava je pokazala, da je največ učiteljev (55,9%) pozornih na razporeditev učencev v
skupine, 30,4% učiteljev je pozornih na pripravo dejavnosti, nalog in učnega procesa, 22,5%
učiteljev na jasna in razumljiva navodila za delo, 17,6% učiteljev na učno vsebino, 13,7% na
jasno zastavljene učne cilje, 7,8% učiteljev pa je pozornih tudi na pripravo prostora in
materialov.
Učitelji so med drugim omenili tudi, da so pri organizaciji skupinske učne oblike pozorni na
enakomerno razporeditev dela med vse učence, čim večjo aktivnost učencev, nadzor pri
izvajanju naloge ter na pozitivne medsebojne odnose med člani skupine.
Glede na odgovore učencev so učitelji pri organizaciji skupinske učne oblike najbolj pozorni
na navodila za delo, saj so v intervjujih vsi učenci odgovorili, da je učitelj pozoren na to, da
pove jasna navodila.
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5.4.6 DOLOČANJE FUNKCIJ V SKUPINI
V začetku uvajanja skupinskega pouka so funkcije članom v skupini ponavadi določili
učitelji. Učitelji so najpogosteje določili vse vloge ali pa vsaj vodjo, le redko pa so si učenci
sami določili vse vloge v skupini (Faletov in Oberlintner, 1964). Zato me je zanimalo, na
kakšen način se določijo funkcije posameznih članov v skupini v sodobni šoli. O določanju
funkcij v skupini sem vprašala učitelje in učence.
Graf 18: Prikaz načina določanja funkcij članov v skupini po učiteljevih izkušnjah
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Iz grafa je razvidno, da je največ učiteljev (61%) odgovorilo, da si učenci običajno
samostojno določijo vse funkcije članov v skupini. 26% učitejev je odgovorilo, da učitelji
ponavadi izberejo le vodjo skupine, določanje ostalih funkcij pa prepustijo učencem, 8%
učiteljev pa je odgovorilo, da ponavadi vse vloge v skupini določijo sami. Učitelji so pod
drugo navedli, da razdelitev funkcij v skupini pogosto poteka tako, da funkcije določijo
učenci, vendar v dogovoru in po posvetu z učiteljem.
Raziskava je pokazala, da učitelji v sodobni šoli učencem prepuščajo veliko več avtonomije
glede določanja funkcij članov v skupini kot nekoč, saj večina učiteljev danes razdelitev
funkcij popolnoma prepušča učencem ali pa določijo le vodjo, ostale funkcije pa določijo
učenci sami.
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Učenci so navedli, da določanje funkcij v skupini poteka zelo različno, saj včasih vse funkcije
določi učitelj, včasih pa si funkcije lahko razdelijo učenci sami.
5.4.7 VRSTE NALOG PRI DELU V SKUPINI

Zanimalo nas je, kakšne vrste nalog učitelji najpogosteje uporabljajo pri skupinskemu delu.
Nediferencirane naloge pomenijo vsebinsko enake naloge za skupine, diferencirane naloge pa
pomenijo vsebinsko različne naloge za skupine.
Graf 19: Vrste nalog, ki jih učitelji uporabljajo pri delu v skupinah

nediferencirane naloge

48%

diferencirane naloge

52%

Raziskava je pokazala, da ni velikih razlik med uporabo diferenciranih in nediferenciranih
nalog, saj se obe vrsti nalog pri skupinskem delu uporabljata precej enakovredno. 52%
učiteljev pogosteje uporablja diferencirane naloge, 48% pa nediferencirane naloge pri
skupinski učni obliki.
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5.5 OCENJEVANJE SKUPINSKEGA DELA
Učitelji so pri skupinskem delu učencev večkrat postavljeni pred dilemo, ali skupinsko delo
oceniti ali ne. Raziskovala sem, kakšne so učiteljeve izkušnje z ocenjevanjem skupinskega
dela. Zanimalo me je, ali učitelji ponavadi ocenjujejo delo skupine ali skupinskega dela ne
ocenjujejo ter kakšne so njihove utemeljitve za svojo odločitev glede ocenjevanja skupinskega
dela.
Graf 20: Prikaz učiteljevih izkušenj o ocenjevanju skupinskega dela

14%

ne ocenjujem
ocenjujem

86%

Raziskava je pokazala, da večina učiteljev (86%) skupinskega dela ne ocenjuje, le 14%
učiteljev pa skupinsko delo ocenjuje. Čeprav Puklek (2001) opozarja, da učenci skupinsko
delo, ki ni ocenjeno, večkrat doživljajo le kot popestritev pouka ter si manj prizadevajo k
uresničevanju ciljev, se velika večina učiteljev še vedno odloča, da skupinskega dela ne
ocenjuje.
Učitelji, ki ne ocenjujejo skupinskega dela, so navedli, da ne ocenjujejo, ker je težko pravično
oceniti prispevek vsakega posameznika, ker je pri skupinskem delu bolj kot ocenjevanje
znanja pomembno pridobivanje sodelovalnih veščin, prispevek vsakega posameznika po
njegovih sposobnostih, navajanje na to učno obliko in učiteljeva pohvala namesto ocene.
Nekateri učitelji, ki skupinsko delo ocenjujejo, ocenjujejo vsakega posameznika posebej,
glede na njegov prispevek skupini, drugi pa celotni skupini podelijo skupno oceno. Učitelji, ki
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se za ocenjevanje odločajo, so navedli, da skupinsko delo ocenjujejo, ker se učenci pri delu
bolj potrudijo, če vedo, da bodo za svoje delo ocenjeni ter ker so učenci željni rezultatov.

5.6 UČENČEVO SPREJEMANJE SKUPINSKEGA DELA
Zanimalo me je, kakšen je učenčev odnos do skupinske učne oblike. O tem, kako radi učenci
delajo v skupinski učni obliki, sem vprašala učitelje in učence same.
Graf 21: Prikaz učenčevega odnosa do skupinskega dela s pogleda učiteljev

1%
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Največ učiteljev (84%) je odgovorilo, da po njihovih izkušnjah večina učencev zelo rada dela
v skupinski učni obliki, 15% učiteljev meni, da le manjši del učencev rad dela v skupinski
učni obliki, le 1% učiteljev pa meni, da večina učencev zelo nerada dela v skupinski učni
obliki.
Učitelji so navedli, da učenci radi delajo v skupinski učni obliki, ker je to nekoliko bolj
neformalna oblika, pouk poteka bolj dinamično, učenci radi sodelujejo pri iskanju rešitev,
učenci se radi družijo med seboj in si nudijo medsebojno pomoč ter ker si pri skupinskem
delu učenci lahko sami razdelijo delo in delo opravljajo vsak po svojih zmožnostih.
V intervjujih so vsi učenci odgovorili, da zelo radi delajo v skupinski učni obliki, kar potrjuje
učiteljevo opažanje o sprejemanju skupinskega dela s strani učencev.
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5.7 UPORABA SKUPINSKE UČNE OBLIKE PRI RAZLIČNIH UČNIH
PREDMETIH
Raziskati sem želela, ali se pogostost uporabe skupinske učne oblike razlikuje le glede na
različne etape učnega procesa, glede na posamezne vsebine ali tudi glede na različne učne
predmete. Zanimalo me je, kako pogosto učitelji uporabljajo skupinsko učno obliko pri
posameznih učnih predmetih. Učitelji so označili pogostost uporabe skupinske učne oblike za
učne predmete, ki jih poučujejo, na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici:
5- zelo pogosto
4- pogosto
3- občasno
2- redko
1- nikoli

Tabela 9: Pogostost skupinske učne oblike pri posameznih učnih predmetih
zelo pogosto

pogosto

občasno

redko

nikoli

skupaj

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Slo

3

4,9%

17

27,9%

33

54,1%

8

13,1%

/

/

61

100%

Mat

1

1,6%

17

27,9%

25

41,0%

16

26,2%

2

3,3%

61

100%

Švz

17

29,8%

27

47,4%

11

19,3%

2

3,5%

/

/

57

100%

Spo

10

20,8%

27

56,3%

11

22,9%

/

/

/

/

48

100%

Nit

7

22,6%

16

51,6%

8

25,8%

/

/

/

/

31

100%

Dru

4

13,8%

15

51,7%

10

34,5%

/

/

/

/

29

100%

Lvz

/

/

5

8,9%

28

50,0%

21

37,5%

2

3,6%

56

100%

Gvz

6

12,0%

13

26,0%

25

50,0%

6

12,0%

/

/

50

100%

Gos

3

15,8%

9

47,4%

6

31,6%

1

5,3%

/

/

19

100%

Kem

1

33,3%

1

33,3%

1

33,3%

/

/

/

/

3

100%

Fiz

/

/

/

/

2

66,7%

1

33,3%

/

/

3

100%

Ang

/

/

/

/

5

55,6%

4

44,4%

/

/

9

100%

Geo

/

/

/

/

2

66,7%

1

33,3%

/

/

3

100%

Zgo

/

/

/

/

2

66,7%

1

33,3%

/

/

3

100%

Tit

/

/

1

20,0%

2

40,0%

1

20,0%

1

20,0%

5

100%

Bio

/

/

/

/

1

50,0%

1

50,0%

/

/

2

100%

Dde

/

/

2

40,0%

2

40,0%

1

20,0%

/

/

5

100%

UČNI
PREDMET
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Raziskava je pokazala, da skupinsko učno obliko učitelji najpogosteje

uporabljajo pri

predmetih švz, spo, nit, dru in gos. Najmanj pogosto učitelji uporabljajo skupinsko učno
obliko pri predmetih lvz, ang, fiz, zgo, bio, geo

5.8 SODELOVALNO UČENJE
Zanimalo me je, kakšno je učiteljevo poznavanje opredelitve sodelovalnega učenja ter koliko
učitelji sploh poznajo pojem sodelovalno učenje. Učitelji so podali svoje definicije pojma
sodelovalno učenje, najpogostejše odgovore sem združila v nekaj kategorij.
Graf 22: Prikaz učiteljeve opredelitve sodelovalnega učenja
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Raziskava je pokazala, da je 39% učiteljev v svoji definiciji sodelovalnega učenja omenilo
sodelovanje pri doseganju skupnih učnih ciljev, 36,1% učiteljev učenje drug od drugega.
Učitelji, ki so omenili sodelovanje pri doseganju skupnih učnih ciljev ter učenje drug od
drugega, so se najbolj približali pravilni definiciji sodelovalnega učenja. Ostali učitelji pa so
podali bolj skromne opredelitve sodelovalnega učenja, saj jih je 34,4% omenilo medsebojno
pomoč, 29,5% pa skupinsko delo. Nekateri učitelji so podali zelo dobre definicije, saj so v
definicijo zajeli vse zgoraj naštete opredelitve (skupinsko delo, medsebojno pomoč, učenje
drug od drugega, sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev), nekateri pa so sodelovalno učenje
enačili zgolj s skupinskim delom ali medsebojno pomočjo. Sodelovalno učenje namreč
pomeni učenje v manjših skupinah, kjer učenci s pomočjo medsebojnih interakcij z vrstniki
dosegajo najboljši učinek pri lastnem učenju ter pomagajo tudi drugim, da vsi dosežejo
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najboljše rezultate in skupne cilje (Peklaj, 2001). Med drugim so učitelji sodelovalno učenje
opredelili tudi kot »učimo se skupaj«, učna oblika, ki poglablja znanje in medsebojne odnose,
učna oblika, kjer vsak prispeva svoj delež, ter kot problemski pouk.
V večini primerov so bile definicije skromne, le majhen delež definicij je zajelo pravilen opis
pojma sodelovalno učenje. Raziskava je zato pokazala, da je učiteljevo poznavanje pojma
sodelovalno učenje slabo.
Ker je raziskava pokazala, da velika večina učiteljev zelo slabo pozna sodelovalno učenje, je
bila raziskava o pogostosti uporabe le tega zato nesmiselna.
Spodaj je navedenih nekaj zanimivih opredelitev sodelovalnega učenja, ki so jih v raziskavi
napisali učitelji.
»Sodelovalno učenje je učenje v paru ali skupini, kjer vsak član prispeva svoj delež k rešitvi
problema – delo je skupno, da pridejo do določenega cilja.«
»Sodelovalno učenje je zelo pomembno. Učenci svoje znanje pokažejo in predajajo svojim
sošolcem. Vsak nekaj ve in tako si pomagajo, da skupaj pridejo do želenega cilja. Otroci si
tako več zapomnijo, saj si znajo pomagati na njim enostaven način.«
»Učenje s pomočjo sodelovanja med člani skupine. Gre za učno obliko po načelu »učimo se
skupaj««.
»To je učenje v manjših skupinah, z namenom, da bi s skupnim delom dosegli najboljše učne
rezultate. Člani med seboj komunicirajo in sodelujejo tako, da skupaj pridejo do nekega cilja,
ki so si ga skupaj zastavili«
»Delo poteka v manjših skupinah, ki so oblikovane tako, da vsak učenec doseže najboljši
učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da dosežejo dobre rezultate.«
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5.9 DEJAVNIKI ZA USPEŠNO SKUPINSKO DELO
Zanimalo me je, kateri so tisti dejavniki, ki po izkušnjah učiteljev pripomorejo k uspešnemu
skupinskem delu. Učitelji so izpostavili svojo izkušnjo, kjer je skupinsko delo zelo dobro
uspelo, ter opredelili dejavnike, ki so k temu pripomogli. Dejavnike smo glede na odgovore
kategorizirali v nekaj skupin.
Graf 23: Prikaz dejavnikov, ki po mnenju učiteljev pripomorejo k uspešnemu skupinskemu
delu
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Raziskava je pokazala, da je med dejavnike, ki pripomorejo k uspešnemu skupinskemu delu,
največ učiteljev (78,9%) omenilo dejavnik motiviranost učencev za skupinsko delo. 38%
učiteljev je omenilo, da k uspešnosti skupinskega dela pripomore dobra učiteljeva priprava in
organizacija učnega procesa, enak delež učiteljev pa je omenil tudi jasna navodila za delo in
dobro sestavljene naloge. 21,1% učiteljev je kot dejavnik za uspešno skupinsko delo omenilo
ustrezno učiteljevo usmerjanje učencev, 12,7% učiteljev pa je omenilo, da k uspešnosti
skupinskega dela pripomorejo tudi majhne skupine učencev.
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Kot druge dejavnike, ki so prav tako pripomogli k uspešnemu skupinskemu delu, so učitelji
našteli še:
− praktično delo;
− sprotna učiteljeva pohvala;
− dobri odnosi med učenci;
− dobra komunikacija;
− jasno zastavljeni učni cilji;
− tekmovanje med skupinami;
− velika izbira materiala.
Spodaj je navedenih nekaj primerov uspešnega skupinskega dela, ki so jih izpostavili
posamezni učitelji.
»Pri slovenščini smo obravnavali črke. Učence sem naključno razdelila v skupine. Izvajali so
različne praktične vaje po kotičkih, kar jih je zelo motiviralo, saj so bile vaje zanimive in so
vsebovale tudi veliko gibanja. Pri vsaki uspešno opravljeni nalogi so dobili eno črko, iz
katerih so na koncu sestavili končno rešitev.«
»Pri likovni vzgoji smo izdelovali vile čira čara iz papirnate embalaže. Učenci so delali v
skupinah, vsak je h gradnji vile prispeval nekaj. Nastale so ogromne skulpture, učenci so bili
na njih zelo ponosni. K uspešnosti skupinskega dela je pripomogla zanimivost naloge,
pozitivna klima med člani skupine in dobra komunikacija.«
»Imeli smo naravoslovni dan ob vodi. Ura je potekala v naravi, bilo je delo po skupinah, imeli
smo veliko raziskovalnih pripomočkov. Učenci so imeli zelo zanimive naloge, iskali in
preučevali so različne živali in rastline, delali so po skupinah, komaj so čakali naslednjo
postajo, da so videli kakšna naloga jih tam čaka. Delo učencev sem dobro nadzirala, k
uspešnosti so pripomogle tudi dobro pripravljene naloge, pripomočki in seveda praktično
delo, kar je učence najbolj pritegnilo«
»Učna ura Moj kraj v preteklosti. Učenci so prinašali različne vire in materiale, naredili
razstavo in po skupinah med seboj tekmovali. Ura je bila uspešna, ker je naloga bila iz
njihovega življenja in je učencem zato bila blizu.«
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5.10 MOŽNE IZBOLJŠAVE ZA UČINKOVITO DELO V SKUPINAH
Raziskovala sem, kaj bi bilo po mnenju učiteljev potrebno narediti, da bi bilo delo učencev v
skupinski učni obliki bolj učinkovito. Učitelji so izrazili svoje predloge, ki sem jih
kategorizirala v nekaj skupin.
Graf 24: Prikaz možnih izboljšav, ki so jih učitelji navedli za bolj uspešno skupinsko delo

Raziskava je pokazala, da je največ učiteljev (43,5%) kot predlog za izboljšanje učinkovitosti
skupinskega dela omenilo uvajanje skupinske učne oblike v nižjih razredih, nato pa redna
uporaba le te. 28,2% učiteljev je predlagalo čim bolj motivacijske naloge in dejavnosti, 23,5%
učiteljev dobro pripravo učencev na skupinsko učno obliko, 23,5% učiteljev je predlagalo
manjšo obremenitev učnih vsebin, 15,3% učiteljev pa preverjanje predznanja učencev, kar bi
učiteljem dalo dobro informacijo o tem, kakšne dejavnosti načrtovati za skupinsko učno delo.
Med drugim so učitelji kot možne izboljšave za učinkovito delo v skupinah navedli tudi jasna
navodila za delo, spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov v razredu, uporabo različnih
materialov, več dela na terenu, sodelovanje s starši, večjo usposobljenost učiteljev glede
skupinske učne oblike, izbiro ustreznih učnih vsebin, navajanje učencev na prevzemanje
odgovornosti, točno določene zadolžitve vsakega člana skupine.
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6 ZAKLJUČEK
Življenje in delovanje v skupnosti vsakega posameznika spremlja že od rojstva. Močno pa
posameznik to začuti predvsem, ko se v šoli znajde pred skupinsko učno obliko, kjer so
struktura skupine, skupinske naloge in cilji jasno začrtani. O skupinski učni obliki govorimo,
kadar učitelj učni proces organizira z delom po skupinah, kjer učenci dobijo enake ali različne
naloge ter kot skupina stremijo k skupnemu cilju (Tomić, 2003; Puklek Levpušček, Marentič
Požarnik, 2005). Da lahko govorimo o skupini, so potrebni najmanj trije člani, kar je po
mnenju nekaterih tudi najbolj primerno število članov za čim bolj učinkovito skupinsko delo
(Faletov, 1964). Učitelj predhodno poskrbi za temeljito pripravo skupinskega dela, med
samim učnim procesom pa ima vlogo usmerjevalca in svetovalca. Pri skupinski učni obliki
učitelj dobi priložnost spoznati učence na drugačen način kot pri frontalni učni obliki, saj
lahko opazuje delovanje posameznika v socialni interakciji ter vključevanje v socialno okolje
(Centrih, 1996). Skupinsko delo tako začne vplivati na učenčeve vzgojne in izobraževalne
vidike, predvsem pa učence vodi skozi proces socializacije, kjer se naučijo življenjsko
pomembnih veščin, kot so komunikacija, medsebojna pomoč, dogovarjanje, izmenjava mnenj,
sklepanje

kompromisov,

sprejemanje

različnosti

(Kubale,

2001).

Za

vzpostavitev

učinkovitega skupinskega tima ni dovolj le vsota članov skupine, ampak je potrebna
vzpostavitev skupinske dinamike, ki jo skupina doseže skozi stopnje v razvoju skupine, kar je
nujno za doseganje skupinskih ciljev in zadovoljevanje potreb vseh članov (Kobolt, 2009).
Kljub številnim pozitivnim vplivom skupinske učne oblike v šoli mnogi učitelji na to učno
obliko pozabljajo in zanemarjajo njene vplive, ki so nujni za učenčev socialni razvoj. V
teoretičnem delu sem opredelila zgodovinski razvoj skupinske učne oblike, primerjavo
skupinske učne oblike glede na ostale učne oblike, značilnosti in organizacijo skupinskega
dela, priporočila in pomen skupinske učne oblike ter sodelovalno učenje, ki se ga naučimo
ravno ob izvajanju in urjenju dela v skupini (Peklaj, 2001).
V diplomski nalogi so me zanimali pogledi učiteljev in učencev glede skupinske učne oblike,
saj se mi zdi pomembno upoštevanje obeh vidikov, saj le primerjava stališč tako s strani
učiteljev kot tudi učencev pokaže realno sliko o položaju skupinske učne oblike v sodobni
šoli.
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Raziskava je pokazala, da se skupinska učna oblika še vedno uporablja v manjšem deležu kot
frontalna in tudi individualna učna oblika. Kljub temu se skupinska učna oblika učiteljem zdi
pomembna za uresničevanje ciljev sodobnega pouka ter se zavedajo, da večina učencev v
skupinski učni obliki zelo rada dela, kar priznavajo tudi učenci sami. Glavni razlogi za manjši
delež uporabe skupinske učne oblike so po mnenju učiteljev predvsem prevelik obseg učnih
vsebin oziroma prenatrpan učni načrt, ki učiteljem narekuje hitro obravnavavo učne snovi, kar
pomeni premalo časa za uporabo skupinske učne oblike, ki zahteva nekoliko več časa kot
frontalna učna oblika. Učitelji skupinske učne oblike ne odklanjajo, so le nekako omejeni
zaradi številnih dejavnikov, kot so čas, učne vsebine, prostor ali pripomočki, ki narekujejo
manjšo uporabo te učne oblike.
Tako kot ima vsaka učna oblika svoje prednosti in pomanjkljivosti, to zaznamo tudi pri
skupinski učni obliki. Tako učitelji kot učenci so navedli podobne prednosti in
pomanjkljivosti, kar je dober pokazatelj, da obe strani dobre in slabe plati učnega procesa
zaznavata enako. Kot glavne prednosti učne oblike so našteli motivacijo učencev, razvoj
socialnih in komunikacijskih spretnosti, pridobivanje novih znanj, medsebojno pomoč in
krepitev odnosov, kot glavne pomanjkljivosti pa nedisciplino, neekonomičnost, neaktivnost
nekaterih učencev ter zahtevnejšo organizacija učnega procesa. Pomembno je, da učitelji
znamo izkoristiti prednosti vsake učne oblike in učencem tako omogočimo čim bolj raznolik
in kvaliteten pouk.
Kljub nekaterim pomanjkljivostim in bolj redki uporabi skupinske učne oblike je raziskava
pokazala, da ima večina učiteljev vseeno številne zelo pozitivne izkušnje s to učno obliko, k
čemur so pripomogli različni dejavniki, kot so motiviranost učencev ter ustrezna učiteljeva
priprava, navodila in naloge.
Učitelji najpogosteje sestavijo manjše skupine učencev s 3 ali 4 člani, funkcije v skupini pa si
učenci največkrat razdelijo sami ali pa učitelj določi le vodjo skupine. Oblikovanje skupin je
prav tako dejavnik, na katerega so učitelji pri organizaciji skupinskega dela najbolj pozorni.
Skupine oblikujejo glede na različne kriterije, najpogosteje glede na socialne odnose med
učenci in sposobnosti učencev, zelo pogosto pa skupine oblikujejo kar naključno.
Raziskava je pokazala, da je uporaba skupinske učne oblike primerna v vseh etapah učnega
procesa, najbolj pa pri fazah urjenja in ponavljanja. Prav tako lahko učno obliko glede na
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izkušnje učiteljev uporabljamo pri vseh učnih predmetih, najbolj pa pri naravoslovnih
predmetih, športni vzgoji in gospodinjstvu.
Čeprav je sodelovalno učenje nekakšna vzporednica s skupinsko učno obliko, se je izkazalo,
da takšen način učenja učitelji slabo poznajo. Verjamem, da veliko učiteljev sodelovalno
učenje večkrat uporablja, a se tega sploh ne zaveda, so pa tudi učitelji, ki na žalost te vrste
učenja sploh ne uporabljajo.
Mnogi učitelji so podali veliko idej, kako skupinsko učno obliko razviti oziroma jo narediti
kar se da učinkovito. Bistveno je zagotovo to, da je skupinsko učno obliko potrebno uvajati
čim prej, kar pomeni že v prvem razredu, saj morajo učenci to učno obliko najprej usvojiti.
Šele nato jo lahko uporabljajo kot učinkovito učno delo. Kot pedagoški delavci ne smemo
zanemariti socialnih potreb učencev, kot so občutek pripadnosti, varnosti, medsebojna pomoč
in spoštovanje, saj je vse to pogoj za učinkovito delo in dobre rezultate skupine. Ravno teh
vrednot pa se učenci naučijo, ko se srečajo s skupinskim delom, zato je s tem potrebno začeti
že ob otrokovem vstopu v šolo. Učencem s tem postavimo dobre temelje za vse nadaljne
vzgojno in izobraževalno delo.
V prihodnosti bi lahko podrobneje raziskali učenčeva mnenja in občutke glede skupinske
učne oblike. Lahko bi izvedli primerjavo med učenci razredne stopnje ter učenci predmetne
stopnje ter ugotovili, če se med njimi pojavljajo razlike pri doživljanju skupinskega dela.
Zanimivo bi bilo tudi opazovati nekaj učnih ur, kjer učitelji izvajajo skupinsko učno obliko,
ter iz opazovanih ur povzeti bistvene ugotovitve.
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8 PRILOGE
Priloga 1: anketni vprašalnik za učitelje
Priloga 2: intervju za učence
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ANKETNI VPRAŠALNIK O POGLEDIH UČITELJEV NA SKUPINSKO
UČNO OBLIKO
Sem Nadja Semec, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Pripravljam diplomsko delo z naslovom Stališča in izkušnje učiteljev in učencev glede
skupinske učne oblike. Prosila bi vas, da odgovorite na naslednja vprašanja oziroma odgovor
ustrezno obkrožite, saj mi bodo vaše informacije pomagale pri vsebini moje raziskovalne
naloge. Anketni vprašalnik je anonimen, vsi podatki pa bodo uporabljeni izključno v
raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
SPOL:

M

Ž

VRSTA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:
a) študij razrednega pouka
b) študij predmetnega področja
Učitelje razrednega pouka prosim, da po koncu ankete rešite še A del vprašalnika, učitelji
predmetnega pouka pa rešite B del vprašalnika.
LETA POUČEVANJA: a) 1-3 b) 4-6 c) 7-18 d) 19-30 e) 31 in več
OCENITE VAŠE ZADOVOLJSTVO V POKLICU
1 (zelo nezadovoljen) 2 (ne zadovoljen) 3 (srednje zadovoljen) 4 (zadovoljen) 5 (zelo zadovoljen)
OCENITE USPEŠNOST SODELOVANJA MED UČITELJI NA VAŠI ŠOLI
1 (zelo slabo)

2 (slabo)

3 (dobro)

4 (zelo dobro)

1.) Kako pogosto pri svojem poučevanju uporabljate posamezno učno obliko?
frontalna učna oblika

vsako učno uro

skoraj vsako učno uro

redko

nikoli

individualna učna oblika

vsako učno uro

skoraj vsako učno uro

redko

nikoli

delo v parih

vsako učno uro

skoraj vsako učno uro

redko

nikoli

skupinska učna oblika

vsako učno uro

skoraj vsako učno uro

redko

nikoli
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2.) Kako pomembna je po vašem mnenju skupinska učna oblika za doseganje ciljev
sodobnega pouka?
1 (nepomembna) 2 (manj pomembna) 3 (srednje pomembna) 4 (pomembna) 5 (zelo pomembna)
Utemeljite svoj odgovor:
_________________________________________________________________________
3.) Kako velike skupine najpogosteje sestavljate?
a)

3-4 članov

b) 5-6 članov
c)

7 ali več članov

4. ) Kako pogosto uporabljate posamezne kriterije pri oblikovanju skupin?
socialni odnosi med učenci

pogosto

občasno

nikoli

sposobnosti učencev

pogosto

občasno

nikoli

interesi učencev

pogosto

občasno

nikoli

ocena učencev pri predmetu

pogosto

občasno

nikoli

spol učencev

pogosto

občasno

nikoli

kraj bivanja učencev

pogosto

občasno

nikoli

naključno oblikovanje skupin

pogosto

občasno

nikoli

drugo:

pogosto

občasno

nikoli

5.) Za kakšno razdelitev v skupinah se pogosteje odločate?
a)

za homogene skupine glede na ocene učencev pri predmetu

b) za heterogene skupine glede na ocene učencev pri predmetu
c)

za oboje enakovredno

Utemeljite zakaj: ___________________________________________________________
6.) V kateri etapi učnega procesa največkrat uporabljate skupinsko delo?
a)

pripravljanje ali uvajanje

b) obravnavanje nove snovi
c)

urjenje ali vadenje

d) ponavljanje
e)

preverjanje
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7.) Katere so po vaši presoji največje prednosti skupinske učne oblike in kje vi zaznavate
največje pomanjkljivosti te oblike dela? Opredelite vsaj tri prednosti in pomanjkljivosti.
Prednosti: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pomanjkljivosti: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
8.) Na kaj ste pri organizaciji skupinske učne oblike še posebej pozorni?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9.) Na kakšen način najpogosteje določite funkcije članov v skupini?
a) vse vloge v skupini določi učitelj sam
b) učitelj določi le vodjo skupine, ostale funkcije določijo učenci
c) učenci samostojno določijo vse vloge
d) drugo: ____________________________________________
10.) Kakšne vrste nalog najpogosteje uporabite pri delu v skupinah?
a) nediferencirane naloge oziroma istovrstno skupinsko delo (vsebinsko enake naloge za
skupine)
b) diferencirane naloge oziroma deljeno skupinsko delo (vsebinsko različne naloge za
skupine)
11.) Ali skupinsko delo ocenjujete? Če je odgovor da, navedite, na kakšne načine rezultate
skupinskega dela ocenjujete.
a) ne ocenjujem,
b) ocenjujem tako, da: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Utemeljite svojo izbiro:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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12.) Ali po vaši presoji učenci radi delajo v skupinski učni obliki?
a) večina učencev zelo rada dela v skupinski učni obliki
b) večina učencev zelo nerada dela v skupinski učni obliki
c) le manjši del učencev rad dela v skupinski učni obliki
Utemeljite svoj odgovor: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
13.) Kako bi opredelili sodelovalno učenje?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14.) Ali kdaj organizirate skupinsko delo v obliki sodelovalnega učenja?
a) da
b) ne
15.) Opišite nam eno vašo izkušnjo, kjer je skupinsko delo zelo dobro uspelo. Opredelite
kateri dejavniki so k temu prispevali.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16.) Kaj bi bilo potrebno narediti, da bi bilo delo učencev v skupinski učni obliki bolj
učinkovito?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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A del ankete:
17.) Pri vsakem od spodaj navedenih učnih predmetov označite, kako pogosto uporabljate
skupinsko učno obliko.
5- zelo pogosto
4- pogosto
3- občasno
2- redko
1- nikoli

UČNI PREDMET

Ocenite

v

kolikšni

meri

uporabljate skupinsko učno obliko.
Slovenščina

1

2

3

4

5

Matematika

1

2

3

4

5

Športna vzgoja

1

2

3

4

5

Spoznavanje okolja

1

2

3

4

5

in 1

2

3

4

5

Družba

1

2

3

4

5

Likovna vzgoja

1

2

3

4

5

Glasbena vzgoja

1

2

3

4

5

Gospodinjstvo

1

2

3

4

5

Naravoslovje
tehnika

B del ankete:
18.) * Kateri učni predmet poučujete? ____________________________
* Za predmet, ki ga poučujete, označite v kolikšni meri pri poučevanju uporabljate
skupinsko učno obliko.

1 (nikoli) 2 (redko) 3(občasno) 4 (pogosto) 5 (zelo pogosto)
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INTERVJU Z UČENCI
SPOL:

M

Ž

UČNI USPEH PRI MATEMATIKI in SLOVENŠČINI: __________
NAJLJUBŠI UČNI PREDMET? _____________
1.) Ali rad delaš v skupini? (zelo rad, rad, odvisno od naloge, sploh ne maram)
2.) Ali si želiš, da bi bilo pri pouku več skupinskega dela? (želim si ga več, ga je ravno
dovolj, želim si ga manj)
3.) Kaj se ti pri skupinskem delu zdi dobro in kaj slabo oziroma kaj ti je najbolj in kaj
najmanj všeč? Naštej vsaj tri prednosti in pomanjkljivosti skupinskega dela.
* Prednosti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
* Pomanjkljivosti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.) V kakšnih skupinah najraje delaš? V skupini, kjer ste učenci z enakim učnim uspehom
ali v skupini, kjer ste učenci z različnim učnim uspehom? Zakaj?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5.) Kako se ponavadi razdelite v skupine? Ali si vloge v skupini razdelite sami ali to
določi učitelj?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6.) Kaj učitelj ponavadi naredi, preden začnete s skupinskim delom?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7.) Se spomniš kakšnega primera, ko ti je bilo skupinsko delo najbolj všeč? Zakaj? Pri
katerem predmetu?
________________________________________________________________________
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