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POVZETEK 

V diplomskem delu se ukvarjamo s kvalitativnimi dejavniki, ki vplivajo na rezultate 

skupinskega dela v računalniško podrtem okolju. 

Najprej smo opisali učne teorije, na katerih temelji računalniško podprto skupinsko učenje. 

Povzeli smo pomembnejše lastnosti računalniško podprtih okolij, ki so uporabna za 

skupinsko delo. Opisali smo težave, s katerimi se pri skupinskem delu v računalniško 

podprtem okolju spopada učitelj in lahko vplivajo na rezultate skupinskega učenja. V 

eksperimentalnem delu smo obravnavali lastnosti objavljenih projektov, ki so nastali s 

skupinskim učenjem ter lastnosti, ki se nanašajo na obnašanje in motiviranost posameznika v 

skupini.  

V diplomskem delu smo opisali poskus uporabe računalniško podprtega okolja za objavo 

skupinskega projektnega dela med študenti 1. letnika Razrednega pouka na Pedagoški 

fakulteti pri predmetu IKT v izobraževanju v študijskem letu 2012/13. 

Podatki za analizo so zbrani preko ocen vrstniškega ocenjevanja, ocen učiteljevega 

ocenjevanja projektov ter z anketo, ki so jo izpolnjevali študenti.  
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the qualitative factors that affect the results of group work in 

the computer-supported environment.  

Firstly, we described learning theories grounded on computer-supported group learning. 

Then, more important features of computer-supported environments used for group work 

are summarized. In addition, we defined the difficulties that a teacher deals with at group 

work in computer-supported environment and that can affect the results of group learning. 

In the experimental part, the features of published projects made by group learning and the 

features that apply to the behavior and motivation of an individual in the group are 

discussed.  

In the diploma thesis, we described the attempt of using the computer-supported 

environment for the publication of the project work among first year students at the subject 

ICT in Education in the study year 2012/2013 of the Primary Teacher Education at the Faculty 

of Education.  

The data is collected through grades of peer evaluation, grades of teacher evaluation and 

through surveying the students.  
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1 UVOD 

V 21. stoletju – dobi znanja, se je pojavila nova miselnost. Tako kot je industrijska revolucija 

povečala fizične možnosti za manipulacijo z objekti, sta internetna revolucija in miselnost 

dobe znanja povečali in dali pomen miselnim zmožnostim. Pogled na znanje je sedaj 

drugačen kot prej. Znanje se razvija in je dinamično. Kompetence ne temeljijo le na 

deklarativnem znanju in zmožnostih, ampak na konceptualnem znanju, ki zahteva 

kombinacijo znanja, veščin, odnosov, vrednot in odlik, ki zagotavljajo primernost in 

učinkovitost odgovornega in profesionalnega dela. Poudarjata se ustvarjanje znanja in 

konceptualno delo, kjer ni pravih in napačnih odgovorov, potrebno pa je sodelovalno delo za 

identifikacijo in izbiro najboljšega možnega odgovora (Harasim, 2012).  

Kooperativno učenje je ena izmed oblik dela, pri katerem učenci z medsebojno interakcijo 

pridobivajo kompetence in razvijajo veščine, ki jih učenec potrebuje za uspešno delovanje v 

socialnem okolju.  

Veščine, ki so ključne za produktivno delo v skupinah, so za posameznika koristne tako v 

sedanjosti kot v prihodnosti. Življenje je polno interakcij s prijatelji, družinskimi člani in ne 

nazadnje s tujci. Učenci so se že od nekdaj sami združevali v manjše neformalne skupine, da 

bi se skupaj učili in s tem dosegli boljši učni uspeh, v šoli pa je spodbujanje kooperativnega 

dela in načrtovanje dela v skupinah učiteljeva naloga. Izkušnje, ki jih učenci pridobijo s 

kooperativnim delom, bodo mnogim koristile pri opravljanju njihovega poklica (Cooperative 

Learning, 1994).  

Pri kooperativnem učenju je najpomembnejša interakcija med učenci. Da bi dosegli skupen 

cilj, si morajo izmenjevati ideje, narediti načrte in predlagati rešitve. Razmišljati morajo o 

novih idejah in jih znati drugim predstaviti na tak način, da jih bodo razumeli. Z razlago 

drugim intelektualno raste tudi posameznik sam. V raziskavah so ugotovili, da si pri 

sodelovanju v manjših kooperativnih skupinah učenci izmenjujejo znanje, kar povzroča 

ustvarjalno razmišljanje in učinkovito reševanje zastavljenih problemov (Cooperative 

Learning, 1994). Učenci si pri kooperativnem delu še bolj prizadevajo, da bi se več naučili, 

uporabljali različne strategije, kompleksnejše koncepte in drugim podajali čim bolj točne 

informacije, ki so jih sami pridobili (Johnson, Johnson, 1999a). 
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Poleg vseh socialnih veščin, ki jih učenci dobijo pri sodelovalnem učenju, je pomembno tudi 

znanje, ki ga pridobijo o učni snovi. V piramidi Edgarda Dala (Slika 1) vidimo, da si ljudje 

zapomnimo 10 % tega, kar preberemo, 20 % tega, kar slišimo, 30 % tega, kar vidimo, 50 % 

tega, kar vidimo in slišimo, 70 % tega, kar povemo in napišemo in 90 % tega, kar naredimo. 

Glede na to, da pri kooperativnem delu učenci sodelujejo, pomagajo drug drugemu, se 

pogovarjajo, si zapisujejo in na koncu pogosto izdelek predstavijo tudi drugim skupinam, je 

kooperativno delo ena izmed oblik dela, kjer si učenci zapomnijo veliko novih informacij, 

znanje pa pridobijo tudi na višjih taksonomskih ravneh, kot sta na primer analiza in 

evalvacija.  

 

 

Slika 1: Piramida učenja (vir: http://teacherworld.com/potdale.html) 

Zaradi hitrega razvoja in dostopnosti računalnikov v zadnjem desetletju se v šolah vedno 

pogosteje pojavlja delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo tudi pri predmetnih, ki v 

osnovi niso povezani z računalništvom. Čeprav vsak učitelj zagotovo pozna osnove 

računalništva, ki jih pri poučevanju potrebuje in je usposobljen za vodenje kooperativnega 

učenja v šoli, pa je treba biti pri vodenju kooperativnega dela v računalniško podprtem 
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okolju pozoren tudi na elemente, ki pri kooperativnem delu v šolski učilnici niso prisotni. 

Pomembno je, da učitelj ne pozna le prednosti, ki jih kooperativno delo v računalniško 

podprtem okolju prinaša, ampak da se zaveda tudi težav, ki se lahko pojavijo. Na težave se 

mora učitelj čim prej odzvati in jih poskušati konstruktivno rešiti, saj neustrezno reševanje 

težav lahko vpliva na nivo doseženega znanja, na socialne odnose med učenci ali povzroči 

negativen odnos učencev do skupinskega dela v prihodnje. Namen diplomskega dela je 

izpostaviti elemente kooperativnega dela v računalniško podprtem okolju in raziskati vpliv 

spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja. 

Za načrtovanje kooperativnega dela ni točno določenega recepta, ki bi bil pravi. Učitelj mora 

poznati različne strategije le-tega, da lahko izbere tisto, ki bo v dani situaciji najbolj ustrezala 

učencem in učni vsebini (Cooperative Learning, 1994). 

V diplomskem delu se ukvarjamo z uvedbo kooperativnega dela med študente Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani. V naslednjem poglavju so opisane teoretične osnove 

kooperativnega učenja, kjer se osredotočimo na učne teorije in pojem kooperativnega 

učenja, na lastnosti okolij za računalniško podprto sodelovalno učenje in na težave, ki se pri 

sodelovanju takšnem okolju lahko pojavijo. V eksperimentalnem delu analiziramo podatke, 

pridobljene z anketo o odnosu do skupinskega dela in učnih stilih, ki smo jo izvedi med 

študenti 1. letnika Razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani.   
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2 TEORETIČNE OSNOVE SKUPINSKEGA UČENJA 

Sodelovalno učenje je že več tisoč let stara ideja. Že v Talmudu, verski knjigi, ki je nastajala 

prva stoletja našega štetja, je zapisano, da je treba pri učenju imeti partnerja. Rimski retorik 

Quintilian je v prvem stoletju ugotovil, da učenci pridobijo s tem, ko učijo drug drugega. 

Sočasno se je rimski filozof Seneca zavzemal za sodelovalno učenje s stavkom »Qui Docet 

Discit«, ki v prevodu pomeni: kdor poučuje, se uči (Johnson, Johnson, 1999b).  

V 17. stoletju je utemeljitelj moderne pedagogike in glavni protagonist šolskih in vzgojnih 

reform Jan Amos Komensky menil, da učenci pridobijo tako s tem, ko poučujejo druge 

učence kot s tem, da drugi učijo njih (Johnson, Johnson, 1999b).  

V zadnjih treh desetletjih 19. stoletja je Francis Wayland Parker, pionir progresivne 

pedagogike, spodbudil navdušenje do sodelovalnega učenja in njegovo prakticiranje v javnih 

šolah. V šolskih učilnicah je ustvaril vzdušje, ki je bilo sodelovalno in demokratično (Johnson, 

Johnson, 1999b). John Dewey je nadaljeval Parkerjevo idejo in zagovarjal kooperativno 

učenje (Johnson, Johnson, 1999b). Dewey je pedagoške cilje podredil aktivni osebnostni rasti 

posameznika, učitelj pa je postal samo motivator, ki je učencu zgolj v podporo in v spodbudo 

pri raziskovanju ter reševanju problemov, ne pa avtoritativni posredovalec znanj (John 

Dewey – Wikipedia, 2014).  

V poznih tridesetih letih 20. stoletja se je v šolah začela spodbujati tekmovalnost. V 

šestdesetih letih je v šolah prevladovala individualna oblika dela, v osemdesetih letih pa se je 

v šolah ponovno začelo uporabljati sodelovalno učenje (Johnson, Johnson, 1999b). Kljub 

temu, da je bilo kooperativno delo najprej zapostavljeno, je napredovalo v eno od 

prevladujočih oblik dela po celem svetu. Danes takšno obliko dela uporabljajo v šolah in na 

univerzah pri različnih predmetih po celem svetu (Johnson, Johnson, 2009). 

  



Juvan, N.: Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju 

 

 

  
5 

 
  

2. 1 TEORIJE UČENJA 

Učne teorije 20. stoletja temeljijo na behaviorizmu, kognitivizmu in na novo razvijajočem se 

konstruktivizmu. Znanje je bilo največkrat interpretirano kot nespreminjajoče, dokončno in 

brezpogojno. Takšen pogled na znanje je vplival na način poučevanja. Pridobivanje znanja je 

temeljilo na prenosu znanja od učitelja na učenca. Eden od vodilnih ciljev poučevanja je bil: 

naučiti učence slediti navodilom, da bi dosegli želeni rezultat. Teorije so bile osredotočene 

na individualno delo s preprostimi navodili in jasnimi cilji. Za tradicionalna učna okolja je 

značilno, da v njih poteka proces, kjer učitelj učencem dodeli učno dejavnost, ki jo izvedejo 

sami. Tak način dela loči učni proces od socialnih razsežnosti. S skupinskim delom pa lahko v 

učenje vključimo socialne odnose, ki pripomorejo k boljšemu razvoju pogojev za kognitiven 

razvoj posameznika (Harasim, 2012).  

Sodelovalno učenje je raziskovano z vidika vseh večjih teorij: behaviorizma, kongnitivizma in 

konstruktivizma (Johnson, Johnson, 2008). 

BEHAVIORIZEM 

Behaviorizem učenje pojmuje kot vzpostavljanje zvez med dražljaji in reakcijami (Termania, 

2013). Osredotoča se na pozitivne in negativne ojačitve v skupini, ki sledijo določenemu 

vedenju le-te (Johnson, Johnson, 2008). Poudarja vplive okolja ter zanemarja kognitivne 

procese in posameznikovo doživljanje, saj to ni dostopno objektivnemu opazovanju in 

merjenju (Termania, 2013).   

Behavioristi pravijo, da so dosežki kooperativnega učenja posledica zunanje motivacije, ki je 

nagrada (Panitz, 1999). Pri raziskovanju kooperativnega dela so se osredotočili na različne 

elemente. Bandura se je osredotočil na prilagajanje okolju in skupinsko učinkovitost, 

Homans, Kelly in Thibaut pa so se osredotočili na ravnotežje med pozitivnimi in negativnimi 

ojačitvami pri sodelovanju med posamezniki (Johnson, Johnson, 2008).  

Behavioristična teorija učenja se ne nanaša le na oblikovanje specifičnih in diskretnih učnih 

korakov, ampak tudi na mehanizacijo procesov s pomočjo novih oblik učnih tehnologij. 

Razvite so bile učne tehnologije, ki spodbujajo vajo in ojačitve. Takšno je na primer 

računalniško podprto poučevanje (Harasim, 2012), ki je uporabljeno za posredovanje učne 

snovi učencu ali pa prevzame preprosto tutorsko vlogo, kjer računalnik zastavi učencu 

vprašanje, učenec nanj odgovori in takoj zatem dobi povratno informacijo. Če je odgovor 

pravilen, program zastavi učencu vprašanje z naslednjega, višjega nivoja, če pa je odgovor 
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napačen, pa bo računalnik zaznal neznanje učenca in preskočil težja vprašanja (CAI – 

Encyclopedia Brittanica, 2014). Pri uporabi računalniško podprtega poučevanja gre za 

individualno obliko učenja (Harasim, 2012).  

Omejitve v behavioristični teoriji so se začele kazati v dvajsetih letih 19. stoletja. V 

behavioristični teoriji je bila največja težava to, da niso znali razložiti socialnih odnosov. Za 

behavioriste tisto, kar ne more biti merjeno in vidno, ne šteje. Raziskovalci in psihologi so se 

začeli zavedati, da moč misli in sprejemanje odločitev nista neposredno vezana na zunanje 

ojačitve. Postalo je jasno, da je ključnega pomena um, kar je vplivalo na razvoj kognitivizma 

(Harasim, 2012). 

KOGNITIVIZEM 

Kognitivizem nastane kot odgovor preveč izrazitemu poudarku med dražljajem in reakcijo, ki 

so ju zagovarjali behavioristi. 

»Kognitivizem  je psihološka smer, ki poudarja pomen človekovih notranjih mentalnih, 

predvsem spoznavnih procesov pri učenju (npr. vpliv predznanja, ciljev, pričakovanj, 

pripisovanj) ter doseganje globljega razumevanja« (Marentič Požarnik, 2000, str. 17).  

Z vidika razvojnega kognitivizma delo Jeana Piageta (1896–1980) in njemu sorodnih 

teoretikov temelji na predpostavki, da se pri posameznikovem sodelovanju v okolju pojavijo 

sociokognitivni konflikti, ki povzročijo disekvilibrium (Johnson, Johnson, 2008).  

Kognitivni konflikt ali disekvilibrium je stanje miselnega neravnovesja, ki nastane, ko se 

nove informacije iz zunanjega okolja ne ujemajo z obstoječimi miselnimi strukturami oziroma 

s tistim, kar otrok že ve, saj se to izkaže za nepopolno ali napačno (Termania, 2013). V 

posamezniku sproži motivacijo za iskanje rešitve, rezultat pa je ekvilibrium na višjem nivoju. 

S stalnimi procesi ekvilibracije raste posameznikov kognitivni aparat (Devjak, 2005). 

Kognitivni konflikt pospeši učenje. Napake učencev, ki kognitivni konflikt spodbujajo, ne 

smejo biti prezrte. Učencem je treba ponuditi odprte, realne probleme s pomembnimi 

konteksti, ki jim dovolijo raziskovati in priti do različnih rezultatov, pravilnih in nepravilnih. 

Protislovja morajo biti osvetljena, raziskovana in diskutirana (Fosnot, Perry, 2005). 

Z vidika konstruktivizma učenje ni rezultat razvoja, ampak je učenje razvoj. Le-to zahteva 

domiselnost in samoorganizacijo s strani učenca. Učitelji morajo dovoliti, da učenci razvijajo 

vprašanja in generirajo hipoteze in modele (Fosnot, Perry, 2005).   
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Izobraževalne tehnologije so se pojavile že med obdobjem, ko je prevladal behaviorizem, 

vendar pa so postale pomembne in vplivne šele, ko so se z njimi začeli ukvarjati kognitivisti. 

Zanje so računalniki postali ključna tehnologija za poučevanje. Ključni primeri kognitivističnih 

izobraževalnih tehnologij so inteligentni tutorski sistemi in uporaba umetne inteligence 

(Harasim, 2012). 

KONSTRUKTIVIZEM 

Konstruktivizem izvira iz kognitivizma, predvsem iz dela Vigotskega, poznejših del Piageta in 

del Brunerja, Gardnerja in drugih, ki so preučevali vlogo reprezentacij v učenju. 

Konstruktivisti menijo, da mora vsakdo z lastno miselnostjo znanje zgraditi sam, ker znanja v 

gotovi obliki ne moremo »dati« drugemu niti ga od nekoga drugega »sprejeti«. Znanja torej 

ne sprejemamo od zunaj, ampak ga sami konstruiramo z lastno dejavnostjo v procesu 

osmišljevanja svojih izkušenj (Marentič-Požarnik, 2000). 

Glavna razlika med kognitivisti in konstruktivisti je, da konstruktivisti znanje vidijo izjemno 

relativistično, nič ne jemljejo za samoumevno ali kot objektivno resnico. Na drugi strani se 

kognitivisti osredotočajo na prenos objektivnega znanja z učitelja, ki je ekspert, na učence, ki 

to niso (Leonard, 2002). 

Konstruktivističen pristop učence spodbuja k uporabi njihovega obstoječega znanja in 

izkušenj pri reševanju problema, postavljanju hipotez, preizkušanju njihovih teorij in na 

koncu sprejetja sklepov, ki so rezultat njihovega raziskovanja (Harasim, 2012).   

Z vidika konstruktivizma je v učnem okolju potrebno izmenjevanje znanja in kolaborativno 

učenje. Takšno konstruktivistično učno okolje lahko zagotavlja običajna šolska učilnica ali pa 

je okolje kolaborativnega učenja računalniško podprto (Leonard, 2002). Računalniki so 

optimalno sredstvo za uporabo konstruktivističnih pristopov v izobraževanju, ker programska 

oprema učinkovito omogoča podporo različnim strategijam in pristopom (Harasim, 2012). 

Učenci v takšnem okolju pridobijo znanje, ga delijo in strukturirajo svoje znanje glede na 

znanje drugih. Vloga učitelja ni več samo posredovanje znanja, ampak predvsem mentorstvo. 

Ne glede na to, ali gre za realno učilnico ali pa je delo računalniško podprto, je cilj učenja 

simulirati realne situacije, v katerih učenci raziskujejo in rešujejo probleme s pomočjo 

predznanja in preteklih izkušenj (Leonard, 2002). 
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V 20. stoletju sta se izoblikovali dve veji konstruktivizma, to sta kognitivni in socialni 

konstruktivizem (Harasim, 2012). 

Kognitivni konstruktivizem  preučuje, kako posameznik razume svet glede na svojo 

razvojno stopnjo. Predstavnik kognitivnega konstruktivizma je Jean Piaget (Harasim, 2012). 

Socialni konstruktivizem  »poudarja, da socialna interakcija, sredstva kulture in 

posameznikova dejavnost oblikujejo njegov razvoj in učenje. Znanje se konstruira na osnovi 

skupinskega sodelovanja v socialnem procesu konstrukcije znanja« (Termania, 2013).  

Socialni konstruktivizem daje večji pomen sodelovanju kot pa posameznikovemu 

samostojnemu izvajanju nalog. Najpomembnejša je interakcija in usklajevanje 

posameznikovih pristopov s pristopi drugih (Dillenbourg et al., 1996). Za učenje je bistvenega 

pomena možnost skupinskega sodelovanja v socialnem procesu konstrukcije znanja 

(Marentič-Požarnik, 2000). Eden od utemeljiteljev socialnega konstruktivizma je Lev S. 

Vigotski (1896–1934) (Harasim, 2012). 

Za Vigotskega je učenje socialna izkušnja in ne toliko individualno odkrivanje. Velik pomen je 

pripisal otrokovemu socialnemu okolju za njegov razvoj in učenje (Berger, 1994; v Žist in 

Oblak, 2004). Vigotski ni zanikal vloge spontanega razvoja, vendar mu je pripisoval manjši 

pomen kot Piaget. Bil je mnenja, da z lastnim odkrivanjem mišljenje otrok ne napreduje zelo 

daleč (Harasim, 2012). Vigotski pravi, da lahko otrok s kolaborativnim učenjem vedno doseže 

več, kot bi dosegel sam, vendar tudi dosežek pri kolaborativnem učenju ni neomejen. 

Odvisen je od otrokove faze razvoja in intelektualnega potenciala (Tudge, Winterhoff, 1999).  

Tako kot Piaget, pa je tudi Vigotski zagovarjal aktivno vlogo otroka pri lastnem izobraževanju. 

Poudarjal je otrokovo aktivno vlogo v procesu učenja in pomen sodelovalnega dela za 

konstruiranje znanja. Pomembni so skupni napori in medsebojna pomoč, ki so usmerjeni k 

skupnemu cilju, saj lahko uspešni otroci manj uspešnim pomagajo pri razumevanju snovi in 

usvajanju znanja (Berger, 1994; v Žist in Oblak, 2004). Pregledal je učne teorije in premaknil 

fazo analize od posameznika v okolje, kjer poteka interakcija z drugimi. Znanje je definiral kot 

socialni proces, ki temelji na jeziku, pogovoru in območju bližnjega razvoja (ZPD), kjer se 

učenec uči skozi diskurz z odraslim ali sposobnejšim vrstnikom (Harasim, 2012).  

Kolaborativno učenje omogoča konstruktivističen pristop, vendar pa uporaba 

kolaborativnega učenja sama po sebi ne pogojuje nujno tega pristopa (Harasim, 2012). 
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Teorije sodelovalnega učenja so se mnoga leta osredotočale na vlogo posameznika v skupini. 

To je odsevalo položaj, ki je bil dominanten v kognitivni psihologiji in umetni inteligenci v 

sedemdesetih in poznih osemdesetih letih 20. stoletja, kjer je bila kognicija produkt 

individualnega procesiranja informacij, kontekst socialne interakcije pa je bil podlaga za 

individualno dejavnost. Zadnje čase pa je skupina postala enota za analizo in fokus se je 

premaknil na socialne odnose interakcije. Glavni cilj empiričnih raziskav je bil ugotoviti, v 

katerih okoliščinah je sodelovalno učenje učinkovitejše od individualnega. Raziskovalci so 

opazovali več neodvisnih spremenljivk, npr. velikost skupine, sestavo skupine, nalogo, medij 

komunikacije itd. (Dillenbourg et al., 1996). 
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2. 2 KOOPERATIVNO UČENJE 

Po Johnsonu, Johnsonu in Holubecu je kooperativno učenje  skupinsko delo, kjer učenci 

sodelujejo, da bi vsak dosegel najboljši učinek pri lastnem učenju in pomagal tudi drugim, da 

dosežejo kar najboljše učne rezultate (Johnson, Johnson, 2008). Člani skupine si delo naprej 

razdelijo med seboj na posamezne enote (Rugelj, 2013), vsak član skupine je odgovoren tako 

za lastno, kot za skupinsko učenje, torej je odgovoren za svoj prispevek k skupinskemu delu, 

hkrati pa za celotno skupino in dosego skupinskega cilja (Izobraževalni koncept, Pro-Skills).  

V slovenski literaturi lahko v povezavi s kooperativnim in kolaborativnim delom večkrat 

zasledimo pojem sodelovalno učenje (npr. v Peklaj, 2001). 

Rugelj (2013) sodelovalno učenje  definira kot skupno ime za množico izobraževalnih 

pristopov, kjer gre za skupne dejavnosti učencev in učiteljev. Obliki sodelovalnega učenja sta 

kooperativno in kolaborativno učenje. 

Sodelovalno učenje je lahko uporabljeno v različne namene. Lahko ga uporabimo za učenje 

specifičnih vsebin, za zagotavljanje aktivnega dela učencev med razlago ali za zagotavljanje 

podpore oz. pomoči za akademski napredek (Johnson, Johnson, Holubec, 1998; v Johnson, 

Johnson, 1999a). Cilj sodelovalnega učenja ni samo učenje neke učne snovi, ampak tudi 

dejavnost učencev, njihovo usposabljanje za timsko delo in sodelovanje ter spodbujanje 

zavesti o odgovornosti v družbi (Rugelj, 2013). Učenje v sodelovalnih skupinah pripomore k 

sklepanju in vzdrževanju prijateljstev med posamezniki. Pozitivni socialni odnosi med člani 

skupine so pomembni za izboljšanje produktivnosti skupine, za razvijanje posameznikove 

odgovornosti do dela skupine in odgovornosti do dela, ki mu je bilo dodeljeno. Pri učencih, ki 

so izolirani ali odtujeni od sovrstnikov in nimajo prijateljev, obstaja večja možnost, da se 

pojavi nasilno in destruktivno vedenje, kot pri učencih, ki jih drugi podpirajo in imajo občutek 

pripadnost (Johnson, Johnson, 1999a).  
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Primerjava lastnosti sodelovalnih in tradicionalnih skupin v razredu (Johnson, Johnson, 2000 

v Peklaj 2001): 

Tradicionalne učne skupine Sodelovalne učne skupine 

 ni pozitivne soodvisnosti 

 ni jasne posameznikove odgovornosti 

 skupine so homogene 

 določen je vodja 

 odgovornost samo zase 

 poudarek samo na kognitivnih ciljih 

 predpostavlja se obvladanje 

sodelovalnih veščin 

 učitelj je usmerjen v vsebino 

 ni analize delovanja skupin 

 pozitivna soodvisnost 

 posameznikova odgovornost 

 skupine so heterogene 

 vodstvene funkcije so porazdeljene 

 odgovornost drug za drugega 

 poudarek na kognitivnih in socialnih ciljih 

poučevanje sodelovalnih veščin 

 učitelj opazuje sodelovalne veščine in 

poseže v delo, kadar je to potrebno 

 skupine analizirajo svoje delovanje 

 

Razlike med kooperativnim in kolaborativnim učenjem so velikokrat nejasne, zato v literaturi 

večkrat zasledimo, da sta izraza sinonima (Johnson, Johnson, 2008). Razlika med 

kooperativnim in kolaborativim učenjem temelji predvsem na razlikovanju vloge 

posameznika, vključenega v učenje (Lehtinen, et al., 1999). 

Kolaborativno učenje  je tesnejša oblika od kooperativnega učenja. Udeleženci si dela ne 

razdelijo na enote kot pri kooperativnem, ampak se vzajemno trudijo, da bi skupaj dosegli cilj 

(Lehtinen, et al., 1999). 

Kooperativno učenje v veliki meri izvira iz dela Johna Deweya, ki je poudarjal socialno učenje 

in iz dela na skupinski dinamiki Kurta Lewina. Kolaborativno učenje ima britanske korenine, 

ki temeljijo na raziskovanju angleških učiteljev, ki so želeli najti način, da bi učenci imeli pri 

učenju aktivnejšo vlogo (Panitz, 1999). 

Bruffe razliko med kolaborativnim in kooperativnim učenjem opredeljuje glede na dva tipa 

znanja, ki ga želijo udeleženci usvojiti, to sta temeljno (angl. foundational knowledge) in 

netemeljno znanje (angl. nonfoundational). Pravi, da ima kooperativno učenje opravka s 

tradicionalnim znanjem, medtem ko je kolaborativno učenje vezano na socialni 

konstruktivizem (Panitz, 1999). 
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Cilj nalog pri kooperativnem delu je pridobivanje temeljnega znanja. Temeljno znanje je 

znanje, ki zajema družbeno sprejeta dejstva. Tipični predstavniki takšnega znanja so 

gramatika, matematične procedure, zgodovinska dejstva, znanje o vsebini konstitucij itd. 

Učitelj med izvajanjem kooperativnega dela že pozna, ali vsaj predvideva rešitev, zato obdrži 

avtoriteto med kooperativnim učenjem. S tega vidika je pri kooperativnem učenju naloga 

učencev pravzaprav zadovoljiti potrebe učitelja in dajati prave oziroma sprejemljive 

odgovore. Za razliko od temeljnega znanja, Bruffe netemeljno znanje definira kot znanje, ki 

je izpeljano iz sklepanja ter spraševanja, in ne samo iz priklica dejstev iz spomina. 

Netemeljno znanje spodbuja učence, da ne priznavajo brezpogojno učiteljeve avtoritete, 

ampak da dvomijo o njegovih odgovorih, metodah in z aktivnim delom in preiskovanjem 

iščejo nove odgovore. Kolaborativno učenje je povezano s pogledom socialnega 

konstruktivizma, ki pravi, da je znanje socialni konstrukt. Učitelj pri kolaborativnem delu 

prenese vso avtoriteto na člane skupine, takoj zatem, ko poda navodila za delo. 

Kolaborativno delo torej premakne odgovornost do učenja z učitelja na učenca (Panitz, 

1999).  

Kooperativno učenje običajno poudarja kvantitativne metode, ki se nanašajo na dosežke in 

učinek učenja, kolaborativno učenje pa se običajno navezuje na bolj kvalitativni pristop do 

dosežkov na primer analizo pogovora učencev, ki je odziv na preučeno literaturo (Panitz, 

1999). 

Bruffe meni, da je namen kolaborativnega učenja naslediti kooperativno učenje takrat, ko le-

ta postane premalo za doseganje želenega cilja. Učenci se osnovnih znanj in veščin za 

sodelovanje naučijo že v nižjih razredih osnovne šole, kar lahko dosežejo s pomočjo 

kooperativnega učenja, kasneje pa s kolaborativnim učenjem razvijajo sposobnosti kritičnega 

razmišljanja, sklepanja in razumevanja socialnih interakcij. Tudi po Rockwoodovih izkušnjah 

kooperativno učenje predstavlja dober pristop za usvajanje temeljnega znanja, ko pa učenci 

postanejo primerno izkušeni, so pripravljeni na kolaborativno učenje (Panitz, 1999).  

Roschelle in Teasly prav tako razlikujeta med pojmoma kooperativno delo in kolaborativno 

delo. Pri kooperativnem delu si udeleženci med seboj razdelijo delo, vsak posameznik je 

odgovoren za delež reševanja problema, medtem ko je kolaborativno delo organizirano tako, 

da se udeleženci med delom skupaj zavzemajo za rešitev problema (Dillenbourg et al., 1996). 

Vendar pa se včasih tudi pri kolaborativnem delu pojavi delitev dela, in sicer spontana 

delitev. Posameznik, ki več pove o konkretni temi, postane izvršitelj naloge, medtem ko drugi 
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postanejo opazovalci, ki spremljajo. Opazovalci v tem primeru ocenjujejo in spodbujajo 

mnenje, drugačno od mnenja posameznika, ki je prevzel izvrševanje naloge. Blaye idr. 

navajajo, da se spontana delitev dela zgodi na primer pri delu z računalnikom, kjer tisti, ki 

drži miško postane izvršitelj, drugi pa opazovalci (Dillenbourg et al., 1996). 

Roschelle in Teasly zato dodajata, da se kolaborativno in kooperativno delo ne opredeli samo 

glede na to, ali je delo razdeljeno med posameznike, ampak, da je ključno, kako je delo 

razdeljeno. Pomembno je, da je pri kooperativnem delu le-to razdeljeno v neodvisne pod 

naloge in dolžnosti, zato je usklajevanje dela potrebno le pri sestavljanju končnega izdelka, 

pri kolaborativnem delu pa je delo sinhrona aktivnost, ki je rezultat nenehnega poskušanja 

konstruiranja in podpiranja skupnega koncepta problema (Dillenbourg et al., 1996). 

Po Johnson in Johnson (1999a) obstaja pet osnovnih elementov, ki morajo biti prisotni pri 

kooperativnem učenju: 

1. Pozitivna soodvisnost                

Pozitivna soodvisnost v skupini obstaja, kadar vsi člani skupine razumejo, da delo in 

uspeh celotne skupine koristita tudi vsakemu posameznemu udeležencu, uspeh 

posameznika pa uspehu skupine (Peklaj, 2001). Člani skupine so povezani med sabo 

na tak način, da posameznik ne more uspeti, če ne uspejo tudi drugi (Johnson, 

Johnson, 1999a). 

2. Posameznikova odgovornost                 

Posameznikova odgovornost obstaja, kadar je ocenjeno delo vsakega posameznika in 

ta ocena vpliva tudi na oceno skupine. Posameznik se mora zavedati odgovornosti 

svojega dela ne le zaradi skupine, temveč tudi zaradi sebe, saj pri kooperativnem 

učenju učenci sodelujejo, da bi tudi sami dosegli kar najboljši učni uspeh. Zato je 

pomembno, da se spodbuja posameznikova odgovornost. To lahko učitelj spodbudi s 

testom, ki ga rešuje vsak sam, z naključnim izbiranjem študenta, ki bo predstavil delo 

celotne skupine drugim, ali pa, da vsak učenec razloži drugim skupinam, kar se je 

naučil (Johnson, Johnson, 1999a). 

3. Vzajemno delovanje            

Posameznik spodbuja doseganje kar najboljših učnih rezultatov drugih s pomočjo, 

spodbujanjem in pohvalami. Nekatere kognitivne dejavnosti se pojavijo le, kadar so 

študenti vpleteni v proces učenja en drugega, na primer, ko eden drugemu razlagajo, 
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kako rešiti problem, kako razumeti koncepte in povezujejo staro znanje z novim. Da 

bi učitelj ohranil takšno interakcijo med študenti, morajo biti skupine majhne, šteti 

morajo približno od 2 do 4 člane (Johnson, Johnson, 1999a). 

4. Socialne veščine                 

Za uspeh učencev pri kooperativnem učenju so pomembne socialne veščine. Kadar 

učenci teh veščin nimajo, ni nujno, da bo kooperativno učenje pripomoglo do želenih 

rezultatov. Učence, ki sodelujejo pri kooperativnem učenju, je treba naučiti, kako 

voditi, komunicirati, sprejemati odločitve in dobro reševati konflikte (Johnson, 

Johnson, 1999a). 

5. Skupinsko procesiranje             

Skupinsko procesiranje obstaja, kadar člani skupine razpravljajo o tem, kako dobro so 

dosegli zastavljene cilje. Skupina mora znati opisati, katera dejanja članov so 

pozitivno in katera negativno prispevala k skupinskemu delu ter kaj je treba ohraniti 

in kaj spremeniti v prihodnje (Johnson, Johnson, 1999a). 

 

Učitelji morajo biti dobro seznanjeni s temi petimi ključnimi elementi kooperativnega učenja, 

da znajo delo prilagoditi potrebam, okoliščinam in učencem ter preprečiti morebitne težave 

pri delu (Johnson, Johnson, 1999a). 

 

Po Johnsonu in Johnsonu (2008) je učiteljevo delo pri kooperativnem učenju: 

 Sprejeti več odločitev še pred samim začetkom kooperativnega učenja.           

Odločiti se mora glede velikosti skupin, načina razvrščanja članov po skupinah, 

gradiva, ki ga bodo pri delu učenci uporabljali in prostora, v katerem bo delo 

potekalo. 

 Definirati nalogo in razložiti vlogo medsebojne odvisnosti.               

Učitelj mora jasno definirati nalogo ter poučiti učence o konceptih in strategijah, ki jih 

delo vključuje. Razložiti mora pomen pozitivne medsebojne odvisnosti in individualne 

odgovornosti. Definirati mora kriterije za uspešno delo, po katerih se bo ocenjevalo. 

 

 



Juvan, N.: Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju 

 

 

  
15 

 
  

 Spremljati napredek skupin in posredovati, če je to potrebno. 

Učitelj mora sistematično opazovati in zbirati podatke o delu skupin. Kadar je treba, 

mora posredovati in pomaga učencem, da delo poteka natančno in uspešno. 

 Evalvirati delo.                     

Učitelj mora evalvirati delo in dosežke skupine. Učenci svoje delo in delo skupine 

evalvirajo tudi sami, pri tem pa jim je lahko v pomoč tudi učitelj. 

 

Kadar kooperativno delo poteka v računalniško podprtem okolju govorimo o računalniško 

podprtem sodelovalnem učenju (angl. computer-supported cooperative learning (CSCL)) 

(Johnson, Johnson, 2008).  

CSCL po letu 2005 izginja kot ločen pedagoški pristop, vključen je v večino novih okolij za 

podporo učenju (Rugelj, 2013). 
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2. 3 OKOLJA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO SODELOVALNO UČENJE 

S spletnimi orodji lahko olajšamo in pospešimo posamezna opravila pri učnih dejavnostih. To 

so lahko splošna spletna orodja ali specifična orodja namenjena izobraževanju (Harasim, 

2012).  

Splošna spletna orodja zajemajo spletne iskalnike, brskalnike, poštne odjemalce, spletne 

koledarje, urejevalnike besedil in grafična orodja. Orodja, povezana z Web 2.0 vključujejo še 

bloge, wiki in orodja, ki omogočajo socialno mreženje (Harasim, 2012). 

Specifična orodja namenjena izobraževanju, vključujejo spletne strani ali portale z viri, ki se 

navezujejo na učitelje, učence ali določeno stroko. Npr. spletne strani, ki ponujajo učne 

priprave, orodja in okolja za pomoč pri poučevanju, spletne redovalnice, spletne kvize, 

gradivo za pomoč pri poučevanju in podobno. Med njimi najdemo tudi spletna okolja, ki 

podpirajo skupinsko učenje (Harasim, 2012). 

 

2. 3. 1 Lastnosti okolij za računalniško podprto sodelovanje 

Spletna okolja, ki podpirajo računalniško podprto sodelovalno učenje, imajo 5 

pomembnejših lastnosti, ki jih opisuje Harasim v Learning Theory and Online Technologies 

(2012): 

1. Diskurz, neodvisen od kraja 

To je eden najbolj očitnih in močnih atributov interneta. Možnost komunikacije in 

sodelovanja izven šolskega okolja je v izobraževanju povzročila velike premike. 

Pomemben je predvsem, ker učencem omogoča skupinsko in sodelovalno delo izven 

šolskega okolja, saj vsak učenec lahko prispeva svoj delež od doma. 

Diskurz neodvisen od kraja ima tudi veliko drugih prednosti. Omogoča izobraževanje 

učencem, ki živijo v odročnih krajih in učencem, ki se predavanj ne morejo udeležiti 

zaradi bolezni. Omogoča tudi povezovanje s strokovnjaki določenega področja in 

ljudmi iz različnih kultur.  

2. Diskurz, neodvisen od časa  

Drugi pomembnejši atribut je diskurz, neodvisen od časa. Učenec lahko svoj delež 

prispeva kadarkoli, 24 ur v dnevu in 7 dni v tednu. Asinhrona komunikacija omogoča 
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učencu pisanje svojega prispevka, sporočil in odgovorov kadarkoli. Učenec se loti dela 

kadarkoli, tako ima čas za analizo prispevkov drugih, lahko se tudi bolj posveti 

oblikovanju in urejanju samega besedila. Nekatera spletna orodja poleg asinhrone 

omogočajo tudi sinhrono komunikacijo, ki še posebej pripomore k neposredni 

interakciji v skupini, saj je odziv drugih članov v skupini takojšen. Takšna orodja 

velikokrat omogočajo videokonference in audiokonference.  

3. Diskurz vsak z vsakim (oz. vsi z vsemi) 

Sposobnost sodelovati v skupini je osnova za sodelovanje in gradnjo znanja. Za 

omogočanje skupinskega pogovora so bili razviti spletni forumi in konferenčni 

sistemi, kjer lahko vsi sodelujoči delijo svoje ideje z drugimi ter spremljajo odzive in 

komentarje. 

4. Zapisan diskurz 

Primarno je diskurz v takšnih okoljih zapisan, čeprav orodja največkrat omogočajo 

tudi multimedijske vsebine. Zapisano besedilo oz. pisanje je najpomembnejši način 

pogovora pri konstruiranju znanja. Da znamo nekaj zapisati, moramo misli znati 

izraziti, zapisano pa urediti in strukturirati. To pa pomeni, da nekaj znamo oz. smo se 

naučili. 

5. Diskurz posredovan preko interneta 

Internet omogoča uporabo spletnih okolij, ki so podpora za samo delo v skupini in 

sodelovanje. Poleg tega nam omogoča takojšen dostop do obsežne zbirke podatkov, 

virov in orodij, ki se povečujejo iz dneva v dan. 

Samo okolje za računalniško podprto sodelovanje ne more omogočati sodelovanja, ampak 

lahko samo ustvari pogoje, v katerih bo prišlo do učinkovite interakcije v skupini (Rugelj, 

2013). 

Za uspešno delo skupine je treba zagotoviti, da si vsi člani skupine delijo vse informacije, ki 

jih imajo (Guitert, Jiménez, 2000). 

Skupinsko delo, deljenje informacij in komuniciranje med učenci in učitelji omogočajo 

različna računalniška okolja. To so elektronska pošta, oglasne deske, spletni dnevniki (blogi), 

forumi, spletne konference, videokonference, MOOC, orodja za deljenje virov in wikiji (angl. 

Massive Open Online Course) (Massive open online course – Wikipedia, 2014).  
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2. 3. 2 Wiki 

Wiki  je spletišče, ki uporabnikom omogoča spreminjanje vsebine z urejanjem preko 

spletnega brskalnika (Eberscbach, et al., 2008). S funkcijo urejanja lahko vsebino in obliko 

uredimo v preprostem urejevalniku besedila, HTML kodo pa ustvari samodejno (Peterlin, 

2004). Ustvarjene in potrjene spremembe so drugim vidne takoj. To naredi wiki preprost za 

uporabo in uporaben za kolaborativno pisanje besedil (Eberscbach, et al., 2008). 

Spremembe vsebine se hranijo v zgodovini wiki strani. Zaradi shranjevanja zgodovine 

dokumentov lahko enostavno dobimo seznam zadnjih sprememb. To nam omogoča, da wiki 

stran lahko vedno vrnemo v prejšnje stanje, lahko pa delamo tudi primerjave med 

shranjenimi različicami strani (Peterlin, 2004).  

Spletišče je enostavno za organizacijo, saj je podprto s hipertekstom. Celotna vsebina 

spletišča je shranjena kot nadbesedilna zbirka podatkov. Ni nam treba najprej načrtovati 

razvrstitve vsebine, še preden jo dejansko ustvarimo. Hierarhijo strani lahko urejamo 

kasneje, prav tako lahko kasneje dodajamo notranje povezave med stranmi. Dodajanje novih 

strani in povezav med njimi je enostavno, s tem spodbuja bogato prepleteno strukturo 

hiperteksta (Peterlin, 2004). 

Wiki omogoča skupinsko soustvarjanje. Prvotni wiki je omogočal komurkoli, da je s 

preprostim klikom spremenil vsebino spletišča, številni wikiji temu zgledu še vedno sledijo 

(Peterlin, 2004). 

 

SODELOVALNO DELO V WIKI OKOLJU 

Uporaba wikija je odvisna od namena, s katerim ga uporabljamo. V splošnem ločimo dve 

možnosti. Wiki je lahko uporabljen kot orodje za delo v zaprti skupini ali pa je na voljo za 

uporabo vsem uporabnikom svetovnega spleta (Eberscbach, et al., 2008). Glede na potrebe 

sodelovalnega dela pa lahko lastnik wikija uredi nastavitve zasebnosti in določi, kdo lahko 

dostopa in kdo ga lahko dejansko ureja (Peterlin, 2004).  

Običajno se je za skupinsko pisanje največkrat uporabljala tradicionalna metoda. Vsak je 

natipkal svoj del besedila v izbranem urejevalniku besedila in ga nato kot priponko 

posredoval drugim. Nato je eden izmed članov prevzel vlogo urednika, združil oblikovana 
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besedila v eno in ga oblikoval na dogovorjen način. Takšen način dela ima kar nekaj slabosti. 

Član, ki prevzame delo urednika, ima veliko več dela od drugih. Več članov pokrije isto temo, 

nekatere teme ostanejo slabo ali celo nepokrite, ker člani med samim pisanjem ne morejo 

spremljati dela drugih. Težko zagotovimo, da vsak član pregleda delo vseh drugih članov in 

ga kritično ovrednoti (Trentin, 2008).  

Wiki podpira sodelovalno delo in konstruktivistične pristope pridobivanja znanja. 

Kooperativno pisanje učenca prispeva tako k socialnemu kot kognitivnemu razvoju ideje 

(Pifarré, Staarman, 2011). 

Wiki omogoča kooperativno pisanje besedila, ki spremeni učenčev običajni in samostojni 

pristop do dela v kolektiven proces. Ne ponuja le odlične priložnosti za pridobivanje veščin 

branja in pisanja, ampak spodbuja k refleksiji, posredovanju znanja in kritičnemu 

razmišljanju. Proces pisanja v wiki je asinhron in posreden. To daje uporabnikom možnost, 

da reflektirajo, kar so prebrali in odgovorijo na uporabnikove vnose. Lahko se bolj poglobijo v 

prebrano in si vzamejo dovolj časa za premislek in odgovor. Ker se zgodovina sprememb 

hrani, uporabnik lahko tako spremlja vse spremembe wikija. Asinhrona komunikacija med 

člani skupine preko wikija je večkrat kombinirana s sinhrono komunikacijo preko drugih 

orodij za komunikacijo. Poleg tega, da uporabniki oblikujejo besedilo, lahko na posebni strani 

diskutirajo o dejanski vsebini wikija in si izmenjujejo mnenja in ideje (Pifarré, Staarman, 

2011).  

V skupini so pri izdelovanju wikija odgovorni vsi člani za celoten izdelek, saj lahko sproti 

pregledujejo in spreminjajo delo drugih. Tako skupina ne potrebuje člana, ki bi prevzel vlogo 

urednika, saj vsi urejajo vse (Trentin, 2008). 

Vsak izmed članov lahko sodeluje v vseh fazah nastajanja izdelka, prav tako pa lahko delo 

spremlja tudi učitelj. S funkcijami, ki jih omogoča wiki, vidi, kakšne spremembe je naredil 

vsak član in kdaj, kar mu kasneje pomaga pri ocenjevanju posameznika (Trentin, 2008). 
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MOŽEN SCENARIJ SKUPINSKEGA DELA PRI USTVARJANJU WIKIJA 

Trentin (2009) navaja možen scenarij skupinskega dela pri ustvarjanju wikija za objavo 

rezultatov skupinskega dela v petih stopnjah: 

I. Posameznik preuči predlagano literaturo                  

Učenci dobijo seznam predlagane literature. Literatura je lahko objavljena na spletni 

učilnici (knjige, članki, povezave) ali pa jo učenci poiščejo samostojno na spletu z 

uporabo ključnih besed, ki jih lahko predlaga učitelj. 

II. Načrtovanje osnovne strukture hiperteksta in delitev dela     

Člani skupine se dogovorijo za osnovno strukturo hiperteksta in definirajo videz 

domače strani. Nato si razdelijo delo med člani skupine. 

III. Razvoj različnih delov wikija          

Delo poteka individualno, vsak član skupine razvije poglavje besedila, ki mu je bilo 

dodeljeno. Tako ustvarijo vejo hipertekst dokumenta, napišejo povzetek, besedilo 

opremijo s slikami in sklici na zunanje vire ter uredijo njegov videz. 

IV. Ustvarjanje povezav do strani, ki so jih izdelali drugi člani         

Da se učenci ne osredotočijo le na svoj del, ampak tudi na prispevke drugih članov, 

morajo pregledati celo besedilo in poiskati strani drugih članov, ki se tematsko 

navezujejo na njihov prispevek in dodati povezave med njimi. Dobro je, da učenci 

pregledujejo delo drugih in povezave vstavljajo že, medtem ko pišejo svoj del 

besedila. Tako se izognemo podvajanju besedila, če različni člani obravnavajo 

podobne teme in dosežemo konsistenco in boljšo strukturo samega končnega 

dokumenta. 

V. Pregled prispevkov drugih in pisanje povzetka, sklepov          

Ko so vsi načrtovani deli wikija napisani, vsak član skupine natančno pregleda delo 

drugih članov skupine. Člani si na tej stopnji med seboj svetujejo, kako dopolniti in 

popraviti njihovo besedilo. Spodbuja se interakcija med samim avtorjem besedila 

(članom, ki je napisal določen del) in drugimi uporabniki besedila (v tem primeru so 

to drugi člani skupine). 

Člani si kritike lahko izmenjajo kot komentarje, sporočila, ali pa prispevke drugih 

članov skupine spreminjajo neposredno, z urejanjem wikija.  
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2. 4 TEŽAVE PRI SKUPNSKEM DELU V RAČUNALNIŠKO PODPRTEM 

OKOLJU 

Kljub temu, da ima računalniško podprto skupinsko delo veliko prednosti, pa se med delom 

lahko soočimo tudi s težavami.  

V literaturi so največkrat opredeljeni naslednji pojavi, na katere mora biti učitelj pri 

skupinskem delu v računalniško podprtem okolju še posebej pozoren (Roberts, McInnerney, 

2007): 

[1] nenaklonjenost posameznika do skupinskega dela, 

[2] sestava skupin, 

[3] pomanjkanje ključnih veščin za skupinsko delo, 

[4] prosti strelec (angl. free-rider), 

[5] različne sposobnosti članov skupine, 

[6] odpoved člana skupine, 

[7] ocenjevanje posameznikov znotraj skupine. 

Večina zgoraj naštetih problemov je sorodnih. Na primer nenaklonjenost posameznika do 

skupinskega dela lahko vodi do samostojneža v skupini, umik članov skupine od dela pa 

lahko vodi do težav pri ocenjevanju posameznikov v skupini in skupine kot celote. Izkaže se, 

da je ocenjevanje posameznikov znotraj skupine osrednji problem (Roberts, McInnerney, 

2007). 

1. Nenaklonjenost posameznika do skupinskega dela 

Nekateri učenci ne marajo skupinskega dela in so mu nenaklonjeni. Lahko celo sovražijo celo 

idejo dela v skupini. Takšni učenci se za skupinsko delo največkrat ne odločajo prostovoljno. 

Veliko učencev spontano ignorira prednosti skupinskega dela. Pogoste izjave takih učencev 

glede skupinskega dela so: da se najbolje učijo sami, da nimajo potrebe po delu v skupini, da 

jim delo v skupini vzame preveč časa in da so drugi člani manj sposobni od njih (Roberts, 

McInnerney, 2007). 

Včasih se pri takšnih učencih odnos do skupinskega dela lahko spremeni, če učitelj predstavi 

prednosti takšne oblike dela in ob začetku jasno definira ocenjevalne kriterije. Resno se 

zavzamejo za delo v skupini in izkušnje kažejo, da če jih nenaklonjenost do skupinske oblike 

dela ne premaga, znajo ceniti prednosti skupinskega dela (Roberts, McInnerney, 2007).  
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Možni rešitvi pri nenaklonjenosti posameznika do skupinskega dela: 

 Predstavitev prednosti: 

Predstavitev prednosti dela učencu, ki ne mara takšne oblike dela, je ena od rešitev tega 

problema. 

Učenec se mora zavedati, da s skupinskim delom pridobiva socialne veščine in znanje, ki mu 

bo v prihodnosti prišlo še kako prav. Obstaja namreč velika verjetnost, da bo učenec socialne 

veščine in znanje, pridobljeno s skupinskim delom, potreboval v svoji karieri, mogoče že pri 

iskanju službe, saj so socialne veščine in uspešnost pri delu v timu cenjene pri veliki večini 

delodajalcev (Roberts, McInnerney, 2007). 

Izkušnje, pridobljene pri delu z drugimi, ki imajo različno predznanje in zmožnosti je tako 

izjemno koristno (Roberts, McInnerney, 2007). 

Seznanjenost učenca s prednostmi (in tudi slabostmi) skupinskega dela, izboljša razumevanje 

in spodbuja k razvijanju veščin, uporabnih pri skupinskem delu. Osnovne veščine, ki jih 

učenec pri skupinskem delu izpopolni, so sposobnost sodelovanja, sposobnost učinkovitega 

komuniciranja, veščine učinkovitega delovanja v skupini, sposobnost organizacije in 

pogajanja. Na več področjih so takšne veščine enako pomembne in cenjene kot strokovno 

znanje. 

Ena od prednosti skupinskega dela je, da se veliko učencev, vključno z učno šibkejšimi, 

učinkoviteje uči v takšnem okolju. Delo v takšnem okolju tudi zmanjša občutek osamljenosti 

(Roberts, McInnerney, 2007). 

 Jasno definirani ocenjevalni kriteriji 

Učenci so pri ocenjevanju skupinskega dela zelo pozorni na kriterije ocenjevanja, saj na 

njihovo oceno vpliva tudi prispevek drugih članov skupine. Natančno morajo biti seznanjeni s 

ključnimi dejavniki, na katerih bo temeljila njihova individualna ocena. Pri skupinskem delu v 

računalniško podprtem okolju je najustrezneje, da se informacije o ocenjevanju in kriterijih 

objavijo v elektronski obliki, na primer na spletni strani ali spletni učilnici, saj imajo tako vsi 

udeleženci do njih vedno dostop. Ko bodo učenci videli, da bodo ocenjeni pošteno glede na 

svoj prispevek, bodo skupinskemu delu bolj naklonjeni (Roberts, McInnerney, 2007). 
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2. Sestava skupin 

Sestava skupin za skupinsko delo v računalniško podprtem okolju je lažja kot za skupinsko 

delo v učilnici. V računalniško podprtem okolju ni nujno, da hkrati delajo vsi, ampak delo po 

navadi poteka celo asinhrono. Tako so lahko v isti skupini tudi učenci, ki imajo različne 

obšolske dejavnosti in bi se težko dogovorili za termin dela (Roberts, McInnerney, 2007). 

Za izbiro velikosti skupine ni točno določenih standardov. Različni strokovnjaki največkrat 

priporočajo 4 do 6 članov za skupinsko delo v okolju, ki ni računalniško podprto (Roberts, 

McInnerney, 2007). 

V računalniško podprtem okolju, kjer komunikacija poteka asinhrono, lahko dobro delujejo 

tako manjše kot večje skupine. Za velikost skupine se odločimo na podlagi obravnavane 

vsebine, obsega in kompleksnosti naloge (Roberts, McInnerney, 2007). 

Možni rešitvi pri sestavi skupin: 

 Člane skupine izberemo naključno 

Ker učenci delajo v računalniško podprtem okolju, lahko komunicirajo preko elektronske 

pošte. Tako ni treba upoštevati geografskih oddaljenosti med njimi, ki bi bila težava pri 

skupinskem delu v živo. Skupine lahko učitelj sestavi tudi naključno, na primer glede na 

vpisno številko, mesec rojstva, ali kak drug kriterij, ki ga je preprosto upoštevati (Roberts, 

McInnerney, 2007). 

Ena od možnih slabosti naključne sestave skupin je lahko raznolikost med posameznimi člani, 

ki otežuje delo skupine, saj imajo tako izbrani člani med seboj večkrat večje razlike v 

izkušnjah in osebnosti kot, če bi jih izbirali premišljeno. Kljub temu je lahko izdelek naključno 

izbranih skupin ravno tako dober kot delo drugače zasnovanih skupin (Roberts, McInnerney, 

2007). 

Pri sestavi heterogenih skupin, kjer se člani še ne poznajo, je še pred začetkom dela treba 

nameniti nekaj časa tudi medsebojnemu spoznavanju članov (Guitert, Jiménez, 2000). 

 Samooblikovane skupine 

Učenci se lahko v skupine razdelijo sami. Največkrat se bodo skupaj zbrali prijatelji, ki imajo 

dostikrat tudi podobno predznanje in izkušnje. Včasih je koristno, če učitelj naredi ravno 
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nasprotno, in sicer učence razdeli po skupinah tako, da so v skupini člani različne starosti, 

spola in družbenega okolja. S tem učenci delajo na veščinah, kot so učinkovita komunikacija, 

razumeti stališča drugih in razumeti ljudi iz drugih družbenih okolij. Nekateri so mnenja, da je 

delo takšnih skupin v računalniško podprtem okolju lažje kot v učilnici (Roberts, McInnerney, 

2007). 

 

3. Pomanjkanje pomembnih veščin za skupinsko delo 

Samo razvrstitev učencev v skupine in navodilo naj delajo v skupini, ne bo prineslo želenih 

rezultatov, zaradi katerih smo izbrali takšno obliko dela. Učitelj mora pomagati učencem, da 

pridobivajo veščine v različnih časovnih območjih, tako da jim dodeljuje vedno 

kompleksnejše skupinske dejavnosti, s katerimi učenci urijo veščine, ki so pomembne za 

uspešno skupinsko delo. Le-to je lahko težko tako emocionalno kot intelektualno, zato je 

neprimerno, da učence, ki s skupinskim delom nimajo izkušenj, najprej seznanimo s 

kompleksnimi dejavnostmi, pri katerih ne bodo uspešni. Negativna izkušnja učence kasneje 

odvrača od sodelovanja s sošolci. Na takšno obliko dela se mora dobro pripraviti tudi učitelj, 

zato učitelji večkrat raje izberejo bolj tradicionalne metode kot pa skupinsko delo v 

računalniško podprtem okolju (Roberts, McInnerney, 2007). 

Možna rešitev pri pomanjkanju pomembnih veščin članov za skupinsko delo: 

 Pridobivanje potrebnih veščin pred začetkom skupinskega dela 

V primerih, ko učenci nimajo izkušenj s skupinskim delom, sta pred uvedbo takšnega načina 

dela potrebne priprave. V tem času naj bi učitelj predstavil bistvene prednosti in koristi 

skupinskega učenja in potrebne veščine. Veliko učiteljev meni, da je tak pristop nemogoč, saj 

jim vzame preveč ur, ki bi morale biti po učnem načrtu namenjene drugim ciljem. Kljub temu 

je takšen uvod v skupinsko delo ključen za kakovostno doseganje ciljev. Teme, ki bi morale 

biti v tem času učencem predstavljene, so skupinska pomoč, učinkovita računalniško podprta 

komunikacija, spletni bonton in odgovornost do drugih članov skupine (Roberts, 

McInnerney, 2007). 
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4. Prosti strelec (free-rider) 

Ena od pogostih težav pri skupinskem delu je efekt prostega strelca. Problem prostega 

strelca se pojavi, kadar posameznik zmanjša svoj napor in s tem prispevek na račun večjega 

in tršega dela drugih, kljub temu pa žanje uspehe dela (Peklaj, 2001). 

Prostega strelca ne smemo zamenjati s članom, ki prispeva manj zaradi slabših sposobnosti, 

ali članom, ki je v skupini neopažen (Roberts, McInnerney, 2007). 

Problem prostega strelca je ena največkrat navedenih slabosti skupinskega dela. Takšen 

odnos do skupinskega dela ima več negativnih posledic. Učenec, ki prispeva premalo, lahko 

neupravičeno dobi višjo oceno in spodbuja nenaklonjenost do skupinskega dela drugih 

članov skupine. V takšnih primerih večkrat en ali dva člana prevzameta večji del naloge nase 

in jo opravita sama v dobro celotne skupine. Delovanje v takšni skupini postane mnogokrat 

težje, kot če bi delo opravil posameznik sam. Da do takšnega položaja v skupini ne pride, 

mora učitelj jasno predstaviti učencem, da skupinsko delo od vsakega posameznika zahteva 

odgovornost in prizadevanje k ohranjanju integritete (Roberts, McInnerney, 2007). 

Možne rešitve za preprečitev pojava prostega strelca: 

 Vpliv učitelja 

Učitelj mora že pred začetkom skupinskega dela jasno povedati, da bodo člani skupine, ki ne 

bodo opravili svojega dela in k skupinskemu delu premalo prispevali, dobili nižjo oceno ali 

celo ne bi opravili študija. Takšen ukrep je za učitelja lahko stresen in mu vzame veliko časa, 

saj mora nenehno spremljati potek dela in napredek skupine (Roberts, McInnerney, 2007).  

 Vpliv drugih članov skupine 

Kvantiteto in kakovost prispevka posameznika k skupinskemu delu najbolj učinkovito 

kontrolirajo drugi člani skupine. S tem načinom nadzorovanja dela spodbujamo zavedanje o 

odgovornosti do drugih. Potekati mora skozi celoten proces dela, ne le pred rokom oddaje 

izdelka. Spremljanje dela drugih članov skupine spodbuja k vrednotenju in kritičnemu 

razmišljanju, hkrati pa daje uporabne povratne informacije (Roberts, McInnerney, 2007).  
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 Poročanje pred razredom 

Učenci bodo svoje delo opravljali bolj odgovorno, če bodo vedeli, da bodo morali na koncu 

sodelovati pri predstavitvi skupinskega izdelka pred razredom (Peklaj, 2001). 

 Uporaba ustreznih ocenjevalnih kriterijev 

S ciljem, da učitelj odpravi efekt prostega strelca lahko določi, da so vrstniške ocene in 

povratne informacije o delu v skupini upoštevane tudi pri končnem ocenjevanju 

posameznika. Seveda mora tudi v tem primeru kriterije ocenjevanja in sestavo končne ocene 

predstaviti učencem že pred začetkom skupinskega dela (Roberts, McInnerney, 2007). 

Problem pri vrstniškem ocenjevanju nastane, ko člani dodelijo vsem v skupini isto število 

točk, da se izognejo morebitnim nesporazumom in zameram. Ocenjevalni obrazec, ki ga 

izpolnjujejo člani skupin, mora biti zasnovan tako, da prepreči takšen način dodeljevanja 

ocen, npr. z anonimnostjo ocenjevalca (Roberts, McInnerney, 2007). 

 

5. Različne sposobnosti članov skupine 

Vprašanje ali različne sposobnosti članov skupine pri skupinskem delu v računalniško 

podprtem okolju pridejo manj do izraza, kot pri skupinskem delu v učilnici je razdelilo 

mnenja raziskovalcev (Roberts, McInnerney, 2007). 

Temeljno vprašanje na tem področju je, kako pri skupinskem delu zadovoljiti hkrati 

individualne potrebe posameznika kot potrebe drugih članov skupine. Posamezniki se 

morajo namreč odreči nekaterim vidikom svoje individualnosti v korist skupinskemu delu. K 

skupinskemu delu naj bi namreč prispevale tako posameznikove močne kot šibke točke. V 

skupini hitro začne izstopati najsposobnejši član, s pomočjo katerega lahko učno šibkejši 

učenci učinkoviteje in hitreje pridobijo znanje. Problem nastane, ko ga drugi člani začnejo 

izkoriščati in od njega pričakujejo, da bo opravil največ dela (Roberts, McInnerney, 2007). 

Pojavi se lahko učinek izžetosti, to je, ko bolj sposoben član skupine zmanjša svoje delo ali 

napor, ker opazi, da drugi člani skupine delajo manj na njegov račun ali ne prispevajo dovolj 

h končnemu rezultatu (Peklaj, 2001). 
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Sposobnejši član se zato pogosto počuti izkoriščenega, razen v primerih, ko gre za pomoč 

manj zmožnemu članu skupine, ki sam kljub trudu dejansko ne bi dosegel zadanih ciljev 

(Davies, 2009). 

Možni rešitvi: 

 Vnaprejšnja identifikacija potencialno najzmožnejšega člana 

Najzmožnejšega člana je možno določiti vnaprej na podlagi prejšnjih dosežkov. Največkrat so 

to zelo uspešni in sposobni učenci. Včasih je koristno, da najzmožnejši član sodeluje z 

učiteljem. S tem učitelj prepreči, da bi drugi člani od učenca zahtevali preveč, saj je z delom 

skupine bolj seznanjen, hkrati pa skupina pridobi iz takšnega sodelovanja (Roberts, 

McInnerney, 2007). 

 Uporaba ustreznih ocenjevalnih kriterijev za nagrajevanje 

Da se pri ocenjevanju izognemo težavam, ki jih prinašajo različne sposobnosti članov 

skupine, poskrbimo, da ostane delo vsakega posameznika v skupini jasno vidno in merljivo, s 

čimer postane jasne tudi njegova odgovornost (Peklaj, 2001). 

Podobno, kot lahko uporabimo kriterije za odvzem točk učencu, ki ne sodeluje primerno, 

lahko v primeru, ko je učenec zelo uspešen, točke dodamo. Paziti je treba, da dodatnih 

možnih točk ni preveč, saj lahko to spodbudi tekmovalnost, ki negativno vpliva na potek dela 

(Roberts, McInnerney, 2007). 

Najbolj poštena in preprosta metoda ocenjevanja je uporaba primerne kombinacije 

vrstniškega ocenjevanja in učiteljeve ocene, kjer se po vnaprej postavljenih kriterijih 

ocenjujeta prispevek vsakega posameznika in končen izdelek skupinskega dela (Roberts, 

McInnerney, 2007). 

 

6. Odpoved člana skupine 

Lahko se zgodi, da član zaradi kateregakoli razloga izstopi iz skupinskega dela ali se sploh ne 

javi več. V takšnih primeri se pojavi problem, kadar so zadolžitve v skupini jasno določene, 

končni izdelek pa je ocenjen. Medtem ko je tak član lahko ocenjen z nič točkami, je 

vprašanje, kako oceniti druge člane skupine. 

 

http://www.itl.usyd.edu.au/assessmentresources/pdf/Link10.pdf
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Možne rešitve ocenjevanja pri odpovedi člana skupine: 

 

 Pri ocenjevanju ne upoštevamo odpovedi 

Kadar član skupine odpove sodelovanje v začetnih fazah, učitelj ali člani sami ponovno 

razdelijo delo. V nekaterih primerih lahko s spremljanjem skupine dovolj zgodaj zaznamo, da 

bo član izstopil in posredujemo, preden razmere postanejo kritične (Roberts, McInnerney, 

2007). 

 

 Pri ocenjevanju uporabimo multiplikator 

Včasih član izstopi v pomembnih trenutkih skupinskega dela, popolnoma nepričakovano. To 

se lahko zgodi iz opravičljivih razlogov, na primer osebne okoliščine, nesreče ipd. Učitelj 

lahko v takšnih primerih vsakega člana skupine oceni kot je načrtoval, nato pa uporabi 

multiplikator. Velikost multiplikatorja je odvisna glede na okoliščine, kako pozno je član 

izstopil in kakšen delež je do takrat prispeval (Roberts, McInnerney, 2007). 

 

 Ocenjevanje drugih dejavnosti 

V nekaterih primerih se učitelj lahko odloči, da je umik člana iz skupine na skupinsko delo 

vplival v tolikšni meri, da skupinskega dela ni mogoče oceniti. Takrat se lahko odloči za 

ocenjevanje drugih dejavnosti ali individualnih, da člani skupine lahko še vedno opravijo 

obveznosti pri tem predmetu, kljub temu, da skupinsko delo kot celota ni ocenjeno. 

Nalaganje dodatnih nalog članom skupine ni primerno, ker neizpolnjevanje vseh obveznosti v 

takšnem primeru ni njihova krivda (Roberts, McInnerney, 2007). 

 

 

7. Ocenjevanje posameznikov znotraj skupine 

V tradicionalnem pogledu je ocenjevanje dodeljevanje ocen učencem. Glavni namen učitelja 

pri ocenjevanju je dodeliti učencu objektivno oceno na koncu predavanj. Z razvojem novih 

učnih teorij pa je ocenjevanje postalo pomemben del učnega procesa (Roberts, McInnerney, 

2007). 

 

Pri skupinskem delu ocenjevanje ni le ocenjevanje produktivnosti skupine, ampak tudi 

ocenjevanje učenčeve sposobnosti interakcije, dela, sodelovanja in učinkovitega delovanja v 

skupini. Skupinska uspešnost vključuje veliko dinamičnih procesov, kot so koordinacija, 
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komunikacija, reševanje konfliktov, sprejemanje odločitev in reševanje problemov (Roberts, 

McInnerney, 2007). 

 

Učitelj z jasnim ocenjevanjem posameznikovega prispevka in z upoštevanjem ocene 

posameznika pri končni oceni skupine poveča posameznikovo odgovornost (Peklaj, 2001). 

Enačenje skupinske ocene z oceno posameznika, ne da bi upoštevali posameznikov prispevek 

k skupinskemu delu, je nepošteno in kvari učni proces. Pojavlja se vprašanje, kako pri 

skupinskem delu pravično oceniti posameznika. Pri izbiri načina ocenjevanja moramo vedno 

upoštevati okoliščine konkretnega skupinskega dela (Roberts, McInnerney, 2007). 

 

Možni načini ocenjevanja posameznika znotraj skupine: 

 Ocenjevanje posameznika 

Učitelj se lahko odloči, da ne bo neposredno ocenil rezultatov skupinskega dela in prispevka 

posameznika, ampak bo oceno posamezniku dodelil z uporabo pisnega preizkusa. V tem 

primeru je učni proces potekal med skupinskim delom, proces ocenjevanja s skupinskim 

delom dosežnega znanja pa ne. Čeprav je to veljavna rešitev, v tem primeru nekateri učenci 

ne vidijo prave vrednosti uporabe skupinske oblike dela, če končni izdelek ni ocenjen 

(Roberts, McInnerney, 2007). 

 Ocenjevanje posameznikovega prispevka k skupinskemu delu 

Večkrat ni dovolj, da učitelj oceni le končni izdelek, ampak mora oceniti tudi vsakega 

posameznika. Da je ocena posameznika objektivnejša in bolj veljavna, lahko učitelj od 

vsakega posameznika zahteva pisanje dnevnika na blogu ali izdelavo portfolia, ki ga pregleda 

ob koncu. Tako učitelj vidi in lažje oceni posameznikov napredek in prispevek (Roberts, 

McInnerney, 2007). 

 Samoocenjevanje, vrstniško ocenjevanje in skupinsko ocenjevanje 

Vrstniško ocenjevanje je proces, kjer učenci ocenjujejo stopnjo, vrednost in kakovost izdelka 

drugih, največkrat sošolcev, v podobni situaciji. Prispevek posameznika se ocenjuje glede na 

kvantitativne in kvalitativne kriterije (Roberts, McInnerney, 2007). 

Vrstniško ocenjevanje lahko poteka med člani skupine ali pa vrstniki ocenjujejo rezultate 

skupinskega dela drugih skupin. Kadar učenec ocenjujejo stopnjo, vrednost in kakovost 
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svojega dela, to imenujemo samoocenjevanje. Pri skupinskem ocenjevanju posameznik 

ocenjuje delo drugih skupin, ki jim ne pripada. Vse tri vrste ocenjevanje potekajo po vnaprej 

določenih kriterijih, ki jih učitelj predstavi na začetku skupinskega dela (Nančovska Šerbec, 

Strnad, Rugelj, 2010). 

Opisani tipi ocenjevanja spodbujajo študente k podaji povratnih informacij, predlogov in 

izboljšanju dela (Nančovska Šerbec, Strnad, Rugelj, 2010).   

Po Nančovska Šerbec, Strnad in Rugelj (2010) so pričakovane prednosti samoocenjevanja in 

vrstniškega ocenjevanja: 

- spodbuditi občutek za lastništvo nad svojim znanjem, 

- motivirati in spodbujati študente za aktivno učenje, 

- ocenjevanje narediti kot skupno dejavnost, 

- spodbuditi izmenjavo idej, 

- vodenje v učinkovitejše učenje, 

- spodbuditi študente k večji samostojnosti pri učenju, 

- dati študentom vedeti, da so njihove izkušnje dragocene in mnenja sprejeta, 

- razvijanje socialnih veščin, 

- ustvarjanje učne skupine, v kateri učenci čutijo, da so vključeni in imajo vpliv, 

- zmanjšanje učiteljeve obremenitve, 

- učence spodbuditi h globljemu razmišljanju, videti kako se drugi spoprijemajo s 

problemi, izbrati bistvo in se naučiti podati konstruktivno. 

Metode samoocenjevanja, vrstniškega ocenjevanja in skupinskega ocenjevanja so koristne 

tako za učence kot učitelje v vseh oblikah računalniško podprtega sodelovanja. Učenci, ki 

delajo v skupini, se po navadi zelo dobro zavedajo, kakšen delež k skupinskemu delu so 

prispevali sami in kakšen delež so prispevali drugi člani. To zavedanje je lahko pri 

ocenjevanju zelo uporabno (Nančovska Šerbec, Strnad, Rugelj, 2010). 

Obstaja vrsta strategij za ocenjevanje prispevka posameznika na podlagi vrstniškega 

ocenjevanja. Učenci lahko znotraj skupine anonimno ocenijo sebe in druge člane. 

Eden od možnih načinov ocenjevanja dela posameznikov je točkovanje od -6 do +6. V tem 

primeru -6 pomeni, da je ta učenec popolnoma zatajil glede na podani kriterij. Točke od -6 

do -1 pomenijo, da je posameznik podpovprečno prispeval k skupini. Če je učenec ocenjen z 
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0, pomeni, da je bil član skupine opravil delo v skladu s pričakovanim. Točke od 1 do 6 pa 

pomenijo nadpovprečen prispevek (Nančovska Šerbec, Strnad, Rugelj, 2010). 

Za izračun končne ocene posameznika lahko učitelj uporabi različne formule (Roberts, 

McInnerney, 2007). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 

V tekočem poglavju bomo opisali potek poskusa kooperativnega učenja v wiki okolju. V 

nadaljevanju je opisan merski instrument, anketa, s katerim smo pridobili podatke o odnosu 

študentov do kooperativnega učenja in njihovih učnih stilih. Sledi še analiza pridobljenih 

podatkov.   

Študenti 1. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, program Razredni pouk, imajo na 

predmetniku obvezen splošen predmet Informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

izobraževanju.  

Osnovni cilj predmeta je usposobiti študenta za uporabo informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu (Učni načrt predmeta IKT v izobraževanju, 

2013). 

Končna ocena predmeta je sestavljena iz izpita, ki prinese 60 % ocene in projektne naloge s 

predstavitvijo, ki prinese 40 % končne ocene (Učni načrt predmeta IKT v izobraževanju, 

2013). 

Študenti izdelujejo projektne naloge v skupinah, ki so sestavljene iz 5 ali 6 članov. Študenti 

sami formirajo skupine, vsaka skupina pa si izbere temo iz seznama tem, ki jih določijo 

izvajalci predmeta. Rezultate skupinskega dela sproti objavljajo v wiki in jih po koncu 

dejavnosti predstavijo drugim študentom v razredu. Udeležba na predstavitvah je obvezna 

za vse študente, ki obiskujejo predmet. 

Zgoraj naštete kompetence se v veliki meri pri študentih razvijajo ravno preko projektnega 

dela. Teme predlagajo izvajalci predmeta. Nanašajo se na uporabo informacijsko- 

komunikacijske tehnologije v izobraževanju, kar pripomore k razumevanju osnovnih 

konceptov, povezanih z IKT. Z uporabo učnih okolij, načrtovanjem izvedbe, evalvacijo in 

problematiko pa se neposredno seznanijo med izvajanjem dejavnosti in ocenjevanjem 

prispevkom po koncu le-teh.  

Naloga študentov je sestavljena iz dveh sklopov. Prvi sklop zajema preučitev izbrane 

aplikacije oziroma okolja in pripraviti poročilo o uporabi, ki ga objavijo v wikiju. V drugem 

sklopu študenti izvedejo 30-minutno predstavitev oziroma kratko učno uro, za katero 

izdelajo predstavitev, učne materiale in pripravijo praktične napotke za sošolce. Oba sklopa 

sta pri končnem ocenjevanju med seboj enakovredna, vsak prinese 50 % možnih točk. 
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Pri delu so vsa gradiva, obvestila, forumi in dejavnosti v zvezi s projektnim delom na spletni 

učilnici. Prav tako so na spletni učilnici wikiji vseh skupin. Prednost tega je, da imajo študenti 

vse stvari v zvezi s projektnim delom zbrane na enem mestu, do njih pa lahko dostopajo 

vedno in povsod. Poleg tega lahko preko spletne učilnice po potrebi kadarkoli stopijo tudi v 

kontakt s profesorico ali asistentko.  

 

3. 1 OCENJEVANJE SKUPINSKEGA DELA 

Končna ocena projektnega dela je sestavljena iz vrstniškega ocenjevanja (znotraj skupine) in 

skupinskega ocenjevanja (ocenjevanja izdelkov med skupinami), ki skupaj prineseta 30 % 

ocene projektnega dela ter iz učiteljeve ocene, ki prinese 70 % ocene projektnega dela. 

Kriteriji za ocenjevanje so izvajalci predmeta predstavili že ob predstavitvi projektnega dela. 

 

 Vrstniško ocenjevanje znotraj skupine 

V tej fazi ocenjevanja se člani skupine ocenijo med seboj znotraj skupine. Kriteriji so 

osredotočeni na prispevek in delo v skupini vsakega člana posebej (vsebinska ustreznost, 

ideje, točnost, upoštevanje mnenje drugih članov, upoštevanje časovnih rokov ipd.). 

Ocenjevalni obrazec izpolni vsak član skupine. Oceni vse člane skupine, tudi sebe. Vsakega 

člana oceni z od -6 do 6 točk glede na izbran kriterij. Pomembno je, da je končni seštevek 

točk vseh članov znotraj kriterija 0.  

Obrazec izpolni sam, tako da drugi člani skupine nanj ne morejo vplivati. 

Primer obrazca, ki so ga študenti izpolnjevali, se nahaja v Prilogi 1. 

 

 Vrstniško skupinsko ocenjevanje  

Pri vrstniškem ocenjevanju vsak študent oceni izdelke (wikije) in lastnosti nastopa petih 

skupin, katerim ne pripada. Dodelitev skupin je generirana naključno, preko spletne učilnice, 

kjer je tudi odprta dejavnost za ocenjevanje.  
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Kriteriji za ocenjevanje wikija in nastopa so:  

 prilagojenost vsebine ciljnemu občinstvu,  

 kakovost vsebine,  

 preglednost in strukturiranost wikija,  

 viri (ustreznost virov, pravilno sklicevanje),  

 nastop, 

 motiviranje poslušalcev ter ustreznost prosojnic in drugih gradiv.  

Primer obrazca, ki so ga študenti izpolnjevali, se nahaja v Prilogi 2. 

 

 Učiteljeva ocena 

Učitelj oceni rezultate skupinskega dela (wikije) in nastope vseh skupin. Ocenjuje z 

enakimi kriteriji, ki so opisani pri skupinskem ocenjevanju: prilagojenost vsebine ciljni 

publiki, kakovost vsebine, preglednost in strukturiranost wikija, viri (ustreznost virov, 

pravilno sklicevanje), nastop in motiviranje poslušalcev ter ustreznost prosojnic in drugih 

gradiv.    
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3. 2 MERSKI INSTRUMENT ZA OCENO ODNOSA DO SKUPINSKEGA 
DELA 

Za potrebe raziskovalnega dela diplomske naloge smo izvedli anketo o odnosu do 

skupinskega dela ter o kognitivnih lastnostih posameznika med študenti 1. letnika 

Razrednega pouka, ki so obiskovali predmet Informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

izobraževanju v študijskem letu 2012/2013.  

Vprašalnik je dostopen na spletni učilnici predmeta. Sestavljen je iz dveh sklopov. V prvem 

sklopu se vprašanja nanašajo predvsem na odnos študenta do skupinskega dela, v drugem 

sklopu pa se vprašanja nanašajo na njegove učne stile, stile spoznavanja in stile zaznavanja. 

Z izrazom stil spoznavanja  opisujemo dosledne in trajne posebnost posameznika, glede na 

to, kako sprejema, ohranja in predeluje in organizira informacije in na njihovi podlagi rešuje 

probleme. Vključuje tudi razsežnosti osebnostnega funkcioniranja, saj sodelujejo tudi 

čustveno-motivacijske plati posameznikove narave. Učni stil  je soroden, vendar širši pojem 

in zajema tudi tipične strategije učenja, cilje in pojmovanje učenja (Marentič-Požarnik, 2000). 

Z izrazom stil zaznavanja opisujemo zaznavni kanal oz. čutilo (vid, sluh, tip …), ki mu 

posameznik daje prednost pri sprejemanju in notranji predstavitvi čutnih vtisov iz okolja 

(Marentič-Požarnik, Magajna, Peklaj 1995).     

Da je študent lahko odgovoril na vprašanja o učnih stilih, je moral pred začetkom reševanja 

ankete rešiti vprašalnike o učnih stilih na spletnem naslovu http://hrast.pef.uni-

lj.si/~ocepek/spletisce/index.php. Spletišče na navedenem naslovu je namenjeno 

raziskovalni in pedagoški uporabi v procesu visokošolskega študija.  

Rezultate, dobljene s pomočjo vprašalnika na spletišču, je študent uporabil kot odgovore v 

drugem sklopu vprašanj v mojem vprašalniku.  

Vprašalnik se nahaja v Prilogi 3. 

Od izvajalcev predmeta smo nato pridobili končne ocene oz. odstotke, ki so jih študenti 

dosegli pri projektnem delu, po kriterijih, opisanih na prejšnjih straneh. 

Za namen raziskovanja smo povezali odgovore študentov z njihovimi ocenami, pridobljeni 

podatki pa so uporabljeni izključno v namen raziskovanja vpliva dejavnikov na rezultate 

skupinskega dela. 

http://hrast.pef.uni-lj.si/~ocepek/spletisce/index.php
http://hrast.pef.uni-lj.si/~ocepek/spletisce/index.php


Juvan, N.: Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju 

 

 

  
36 

 
  

3. 3  ANALIZA PODATKOV 

Cilj analize je raziskati, kako določen dejavnik vpliva na končno oceno pri projektnem delu.  

Anketo je rešilo 48 študentov, od tega so vse osebe ženskega spola. 

Študente smo pri analizi njihovih odgovorov glede na uspešnost pri projektnem delu razdelili 

v dve skupini. V prvi skupini so študenti, ki so pri projektnem delu dosegli manj kot 90 % 

možnih točk, v drugi skupini pa študenti, ki so dosegli 90 % ali več možnih točk. 

Kljub temu, da so bili pri projektnem delu uspešni vsi študenti, povprečje doseženih točk je 

88,9 %, standardni odklon pa 6,0, bomo pri analizi skupino, ki je dosegla manj kot 90 %, 

imenovali skupina manj uspešnih, skupino študentov, ki so dosegli 90 % ali več pa skupina 

bolj uspešnih. 

Študentov, ki so dosegli manj kot 90 % točk, je 22, študentov, ki so dosegli 90 % ali več točk 

pa je 26.  

Pri analizi bomo izpostavili le ključne lastnosti spoznavnih in učnih stilov, podrobneje pa so 

učni stil po Kolbu, stil spoznavanja po Rancourtu, stil zaznavanja po VAK in vpliv 

hemisferičnosti opisani v knjigi Izziv raznolikosti, avtoric Marentič-Požarnik, B., Magajna, L. in 

Peklaj, C. in na prej omenjenem spletišču o učnih stilih. 

V nadaljevanju bomo obravnavali odnos študentov do skupinskega dela, ki so ga izkazali v 

anketi in njihove učne ter spoznavne stile v odnosu do končnih rezultatov projektnega dela. 
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I. Odnos študentov do različnih oblik dela in uporaba wikijev 

 

Študenti so se pri tem vprašanju morali opredeliti, katera izmed treh oblik dela jim je 

najljubša. 

 

Slika 2: Odnos študentov do različnih oblik dela 

Iz Slika 2: Odnos študentov do različnih oblik delaje razvidno, da je med uspešnejšimi študenti 

največ študentov odgovorilo, da jim je najbolj všeč individualno delo, takšnih je bilo 58,3 %, 

čeprav bi morda glede na teorijo iz prejšnjih poglavij pričakovali, da bo večina med 

uspešnejšimi študenti rada delala v paru ali skupini.  

Kljub temu, da gre za kooperativno delo, je pomemben posameznikov individualni prispevek. 

Vsaka skupina namreč dobi nalogo, nato pa si med študenti med seboj razdelijo delo. 

Skupina se lahko nato sama odloči, kako bo delovala oz. za kako tesno obliko sodelovanja 

med člani se bo odločila. Lahko gre za skupino, kjer člani sproti pregledujejo in podajajo 

mnenja o prispevkih drugih, lahko pa vsak član naredi svoje delo, ob koncu pa posamezne 

izdelke samo združijo v celoto.  

Menimo, da je pri kooperativnem delu v wiki okolju pomembno, da učitelj spremlja, kako 

wiki nastaja. Udeleženci se morajo zavedati, da učitelj lahko točno vidi za posamezne člane 

skupine kdo, kdaj in kateri del wikija so urejali.  
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V našem poskusu se je v nekaterih primerih dogajalo, da so posamezni člani vnesli svoj 

prispevek v urejevalnik besedila in ga nato že izpopolnjenega do končne verzije kopiral v 

wiki. Menimo, da s tem razvrednotimo lastnosti wikija, ki podpirajo kooperativno učenje, saj 

drugi člani sproti ne vidijo dela drugih, ne morejo komentirati in popravljati, ne opazijo se 

niti popravki člana, ki je zadolžen za tisti del besedila, da bi bil viden njegov napredek in 

podobno.  

Vsekakor v skupini, ki tako deluje, pride do izraza bolj posameznikov prispevek, čeprav 

takšna skupina pravzaprav ne deluje več kooperativno, ampak gre za tradicionalno obliko 

skupinskega pisanja, kjer je vsak napisal svoje, potem pa so združili besedilo v skupen 

izdelek.  

 

II. Uveljavljanje mnenja v skupini 

Pri tem vprašanju so študenti med štirimi ponujenimi možnostmi izbrali odgovor, ki je 

najbolje opisoval uveljavljanje njihovega mnenja v skupini. 

 

 

Slika 3: Odnos študentov do uveljavljanja mnenja v skupini 

Na Slika 1 vidimo, da so uspešnejši študenti svoje mnenje zagovarjali le, če so imeli večinsko 

podporo.  
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Nobeden izmed najuspešnejših študentov ni odgovoril, da nima mnenja oz. da mu je vseeno, 

kako se mnenja uveljavijo v skupini.  

Menimo, da je za prihodnje učitelje razrednega pouka zaradi narave njihovega dela z ljudmi 

in vodenjem skupinskega dela pri pouku pomembno, da znajo svoje stališče skupini 

predstaviti na ustrezen način in objektivno vrednotiti stališča drugih, čeprav se od njihovih 

razlikujejo. Zagotovo mora za uspešno delovanje skupine imeti vsak član svoje mnenje o 

svojem delu, delu drugih in svoje mnenje o tem, kako bi moralo delo skupine delovati v 

prihodnje. 

 

Slika 4: Uspeh študentov, ki svoje mnenje zagovarjajo le ob večinski podpori 

Pomembno je tudi, da zna svoja stališča argumentirati in sprejemati argumente drugih. V 

rezultatih ankete (Slika 4) vidimo, da so bolj uspešni študenti, ki uveljavljajo svoje mnenje v 

skupini z argumentiranjem tako, da jih drugi podprejo.   

V skupini lahko pride tudi do nesoglasij, ki so take narave, da jih člani skupine s 

konstruktivnim argumentiranjem ne razrešijo. Take situacije lahko negativno vplivajo na 

rezultate dela skupine. Pri posameznikih, ki so odgovorili, da vedno vztrajajo pri svojem 

mnenju, pri analizi ostaja odprto vprašanje ali to pomeni, da želi tak posameznik uveljaviti 

svoje mnenje za vsako ceno, ali sprejme drugačno mnenje večine, čeprav sam pri tem 

mnenja ne spremeni.  

 

 

 

38% 

62% 

delež manj uspešnih 
študentov 

delež bolj uspešnih 
študentov 



Juvan, N.: Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju 

 

 

  
40 

 
  

III. Odgovornost posameznika do skupinskega dela 

 

Pri tem vprašanju so študenti med štirimi ponujenimi možnostmi izbrali odgovor, ki je 

najbolje opisal mnenje o njihovi odgovornosti do skupinskega dela. 

 

 

Slika 5: Odgovornost posameznika do skupinskega dela 

Med študenti, ki so sodelovali v raziskavi, jih je 54,1 % odgovorilo, da so bili z delom drugih 

zadovoljnih in niso imeli nobenih pripomb. Izmed teh študentov jih je bilo 42,3 % manj 

uspešnih, ostalih 57,7 % pa je bilo uspešnejših (Slika 6). Iz tega sledi, da kljub temu, da niso 

pregledovali prispevkov drugih, to ni bistveno vplivalo na končne rezultate, vendar pa tu ne 

vemo, ali je bil pregledan prispevek res tako izpopolnjen, da ni bilo treba ničesar popraviti, 

ali študent iz strahu, da ne bi sošolca užalil ali se mu na kakršenkoli način zameril, ni želel 

spreminjati dela drugega, kljub temu, da bi ga lahko še izboljšal. 
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Slika 6: Uspeh študentov, ki so bili zadovoljni z delom drugih in brez pripomb 

Menimo, da bi prihodnji učitelji, ki bodo pri svojem delu vsakodnevno ocenjevali izdelke 

učencev, morali biti bolj kritični do sočlanov in vsaj poskušali popraviti oz. dopolniti njihovo 

delo. Ne nazadnje se da izdelek vedno izboljšati. 

Med študenti, ki so pregledovali in spreminjali prispevke drugih, je kar 69,2 % študentov 

prejelo 90 % ali več točk možnih točk za projektno delo. 

Rezultati torej kažejo, da so študenti, ki so pregledovali in spreminjali delo drugih, pri 

projektnem delu v splošnem dosegli boljše rezultate. 

 

                    

Slika 7: Uspeh študentov, ki so pregledovali in spreminjali prispevke drugih 
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Med vprašanimi se je 18,8 % anketiranih počutilo odgovornega le za svoj del. Iz tega 

sklepamo, da niso bili motivirani za pregledovanje, komentiranje in spreminjanje prispevkov 

drugih. Med takšnimi študenti je kar 77,8 % študentov manj uspešnih.  

 

                    

Slika 8: Uspeh študentov, ki so se počutili odgovornega le za svoj del 

Rezultati se nam ne zdijo presenetljivi, saj bistvo kooperativnega dela ni le to, da študent 

sam doseže kar se da najboljše rezultate, ampak tudi, da po najboljših močen dela v dobro 

skupine in pomaga tudi drugim članom ter da se ohrani odgovornost vsakega posameznega 

člana skupine za oddano celoto, skupinski izdelek. 

V tem primeru bi posameznik s komentarji, pregledovanjem in spreminjanjem prispevkov 

drugih pomagal drugim, skupini in ne nazadnje tudi sebi, saj bi bil končni izdelek skupine 

boljši, posledično pa tudi višja končna ocena, ki povratno vpliva na oceno posameznika. 

Glede na to, da se je študent počutil odgovornega le za svoj del, se pojavi vprašanje, v 

kolikšni meri je mnenja drugih o njegovem delu sploh upošteval. 
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IV. Učni stili po Kolbu 

Vprašanja o učnih stilih, stilih zaznavanja in stilih spoznavanja so študenti izpolnjevali glede 

rezultate v prejšnjem poglavju omenjenega vprašalnika o učnih stilih. 

 

 

Slika 9: Prevladujoč učni stil po Kolbu 

Pri Kolbovem modelu učnih stilov sta pomembni dve dimenziji, ki se pojavita pri učenju, to 

sta dimenzija konkretne izkušnje in abstraktne konceptualizacije ter dimenzija 

razmišljajočega opazovanja in aktivnega poseganja. Glede na značilne poudarke na enem od 

navedenih polov in navade, ki se sčasoma razvijejo pri posamezniku, se oblikujejo modalitete 

učenja, ki opredeljujejo njegov učni stil po Kolbu.  

Kolb razlikuje med štirimi učnimi stili, ki jih je logično zgradil na pojmovanju izkustvenega 

učenja (Marentič-Požarnik, 2000): 

 akomodativni stil, 

 divergentni stil, 

 konvergentni stil, 

 asimilativni stil.  

Pri večini študentov prevladuje akomodativni ali divergentni stil učenja po Kolbu (Slika 9).  
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Akomodativni učni stil poudarja konkretne izkušnje, preizkušanje idej in vpletenost v 

dejavnost. Oseba s takšnim stilom se lažje prilagajajo spreminjajočim okoliščinam. Oseba z 

divergentnim stilom se dobro znajde v situacijah, kjer gre za ustvarjanje novih, raznolikih idej 

in povezav za tehtanje novih posledic (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). 

Rezultati so torej pričakovani, saj so odgovarjali študenti razrednega pouka, ki se morajo 

zaradi narave poklica, ki ga bodo opravljali, dobro znajti v novih situacijah ter biti polni idej in 

ustvarjalnosti. 

 

Največja razlika v uspešnosti študentov se kaže pri divergentnem in asimilativnem stilu (Slika 

9).  

     

Slika 10: Uspeh študentov s prevladujočim divergentnim stilom 

 

Divergentni učni stil prevladuje pri 16 vprašanih, kar je 33,3 % vseh vprašanih. Med temi je 

bilo 62,5 % uspešnejših (Slika 10). Po Kolbu so značilnosti osebe z divergentnim stilom 

ustvarjanje novih idej, miselna prožnost, presoja z različnih vidikov, upoštevanje čustva in 

vrednot ter interes za ljudi (Marentič-Požarnik, 2000). Iz rezultatov ankete in ne nazadnje 

tudi iz naštetih lastnosti posameznika z divergentnim stilom, lahko sklepamo, da ima v 

primeru, ko pri študentu prevladuje divergentni učni stil ta velik potencial za dober rezultat 

pri skupinskem delu.  

  

Razlika se kaže tudi pri študentih z asimilativnim stilom, vendar so takšni študenti samo 3, 

zato iz pridobljenih podatkov težko naredimo zaključek, kakšen je vpliv asimilativnega stila 

na rezultate skupinskega učenja. Pri drugih dveh učnih stilih, akomodativnem in 

konvergetnem, bistvenih razlik med uspešnostjo študentov ni. 
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V. Stili spoznavanja po Rancourtu 

Klasifikacija stilov spoznavanja po Rancourtu, ki temelji na tem, kako ljudje sprejemamo, 

delimo, uporabljamo in konstruiramo znanje (Marentič-Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). 

  

Osnova Rancourtove klasifikacije so trije osnovni načini spoznavanja oz. pridobivanja znanja 

(Marentič-Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995): 

 racionalni – R (prednost dajemo razumu oz. razmišljanju), 

 empirični – E (prednost dajemo čutilom in zaznavanju) in 

 noetični – N (prednost dajemo intuiciji) modus. 

 

Rancourt je izpeljal šest stilov spoznavanja, ki predstavljajo značilne kombinacije teh načinov, 

glede na to, kateri prevladuje bolj in kateri manj: NER, NRE, ENR, ERN, REN, RNE (Marentič-

Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995).  

 

 

Slika 11: Prevladujoč stil spoznavanja po Rancourtu 

 

Največji delež vseh vprašanih ima prevladujoč NER stil spoznavanja, in to je 29,2 % 

študentov. 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

1 : NER 2 : NRE 3 : ENR 4 : ERN 5 : REN 6 : RNE 

delež manj uspešnih študentov delež bolj uspešnih študentov 



Juvan, N.: Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju 

 

 

  
46 

 
  

Pri primerjavi se največja razlika v uspešnosti kaže med študenti s stilom ERN. Med vsemi 

vprašanimi, je 22,9 % oseb z ERN stilom spoznavanja. Od tega, jih 63,6 % sodi med manj 

uspešne študente, torej tiste, ki so dosegli manj kot 90 % možnih točk, 36,4 % pa jih sodi 

med študente, ki so bili bolj uspešni (Slika 12). 

 

Slika 12: Uspeh študentov s prevladujočim ERN stilom spoznavanja 

Rezultati so v nasprotju s splošnim opisom oseb s stilom ERN. Osebe s stilom ERN so dobre v 

skupinskem in timskem delu, usmerjene so v kontrolo kakovosti, vzdržljive pod stresom, 

vztrajne pri zadolžitvah, imajo dobre sposobnosti analize in sklepanja, rade imajo 

objektivnost (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995).  

Vse to so lastnosti posameznika, ki bi v skladu s strokovno literaturo, da bi morale pozitivno 

vplivati na rezultate skupinskega dela.  

Po drugi strani pa so možne slabosti oseb s stilom ERN prelaganje pomembnih nalog na 

druge, počasnost pri odločanju, neodvisno delovanje (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 

1995). To so posameznikove lastnosti, ki lahko na skupinsko delo vplivajo negativno in 

menimo, da so ravno te v tem primeru očitno prevladale. Učinkovitost oseb s stilom ERN bi 

povečala večja doslednost pri izvajanju nalog, več odločnost in več čustvene kontrole 

(Marentič-Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). 

Izmed študentov, pri katerih prevladuje REN stil, je bilo kar 80,0 % študentov uspešnejših, 

torej so dosegli 90 % možnih točk ali več. Pri študentih, pri katerih prevladuje NRE stil, sodi v 

skupino uspešnejših le 25,0 %. Vendar pa moramo tu dodati, da se je za prevladujoč REN stil 

učenja opredelilo le 5 izmed vseh vprašanih, za NRE pa je 4.   
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VI. Stil zaznavanja po modelu VAK 

Ljudje se razlikujemo po tem, katerim kanalom dajemo prednost pri zaznavanju, 

prestavljanju in učenju. Največkrat gre za delitev po modelu VAK, ki se osredotoča na tri 

različne stile zaznavanja (Marentič-Požarnik, 2000): 

 vidni stil, 

 slušni (avditivni) stil, 

 kinestetični stil. 

 

Slika 13: Prevladujoč stil zaznavanja po modelu VAK 

Največ študentov, tako med manj uspešnimi kot bolj uspešnimi, je odgovorilo, da pri njih 

prevladuje vidni stil zaznavanja (Slika 13).  

Najpogosteje pri ljudeh prevladuje vidni stil (Marentič-Požarnik, 2000), zato ni presenetljivo, 

da se je tako izkazalo tudi pri prihodnjih učiteljih razrednega pouka. Zagotovo pa je zaradi 

njihovega poklica večini blizu delo s slikovnim gradivom, vizualizacija, prostorske predstave 

in ne nazadnje tudi likovna umetnost.  

Pri 18,8 % sodelujočih v raziskavi prevladuje slušni stil, od tega je bilo 66,7 % študentov bolj 

uspešnih. Glede na to, da pri osebah s prevladujočim slišnim stilom prevladuje učenje s 

poslušanjem in boljše pomnjenje tistega kar slišijo, kot tistega, kar vidijo (Marentič-Požarnik, 

2003), bi morda pričakovali slabše rezultate teh študentov pri delu v računalniško podprtem 

okolju, saj gre predvsem za delo z besedili, tako pri preučevanju virov, kot pri komunikaciji 

med člani skupine. 
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VII. Stil glede na hemisferičnost 

Nekateri strokovnjaki so pri raziskovanju različnih stilov poskušali zmanjšati njihovo število 

na dve osnovni družini stilov tako, da so se osredotočili na hemisferičnost (Marentič-

Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995): 

 levohemisferični stil (daje prednost analitičnemu, simboličnemu spoznavanju), 

 desnohemisferični stil (daje prednost celostnemu, izkustvenemu načinu), 

 integrativni stil (noben stil ne prevlada izrazito). 

 

 

Slika 14: Prevladujoč stil spoznavanja glede na hemisferičnost 

 

Med vsemi vprašanimi študenti, pri 27,1 % prevladuje levohemisferični stil razmišljanja, pri 

29,2 % desnohemisferični stil razmišljanja in pri 43,7 % integrativni stil razmišljanja. 

Čeprav prevladuje integrativni stil razmišljanja, po podatkih ne vpliva na rezultate 

skupinskega učenja, saj jih je bilo med osebami s takšnim stilom 52,4 % bolj uspešnih. 

Opazi se razlika v uspešnosti med osebami s prevladujočim levohemisferičnim stilom in 

osebami s prevladujočim desnohemisferičnim stilom. 
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Slika 15: Uspeh študentov s prevladujočim levohemisferičnim stilom 

Izmed študentov s prevladujočim levohemisferičnim stilom razmišljanja je 38 % doseglo 90 % 

ali več možnih točk (Slika 15). 

 

                     

Slika 16: Uspeh študentov s prevladujočim desnohemisferičnim stilom 

 

Izmed študentov, s prevladujočim desno hemisferičnim stilom razmišljanja, je bilo kar 71 % 

uspešnejših, torej so dosegli 90 % ali več možnih točk (Slika 16). Med vprašanimi so bili pri 

projektnem delu torej uspešnejši študenti, pri katerih prevladuje desnohemisferični stil 

razmišljanja. 

Osebe s prevladujočim levohemisferičnim stilom razmišljanja dajejo prednost verbalnim 

navodilom in informacijam, uporabi jezika in besednega materiala pri učenju, usmerjene so 
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na detajle in podatke pri učenju in dobro si zapomnijo besedilo materiala (Marentič Požarnik, 

Magajna, Peklaj, 1995). Te lastnosti so zagotovo pomembne za kooperativno pisanje, saj gre 

pri takšni obliki dela predvsem za delo z besedilnim materialom, vendar očitno 

levohemisferičnost ni dejavnik, ki bi pozitivno vplival za rezultate takšnega skupinskega dela. 

Morda tu prevlada usmerjenost v sekvenco, brez vpogleda v celoto in pomanjkanje 

ustvarjalnosti, ki sta lastnosti prisotni pri levohemisferikih. 

Oseba s prevladujočim desnohemisferičnim stilom ima raje vidna ali kinestetična navodila, 

uči se s pomočjo raziskovanja, uporablja metafore, analogije, demonstracije, gibanje. 

Informacije predeluje v vzorcih, celostno, probleme rešuje intuitivno, proizvaja nove misli, 

ideje, čustva, tudi čustveno izražanje ji ne dela problemov (Marentič Požarnik, Peklaj, 1995). 

Pri kooperativnem delu v računalniško podprtem okolju udeleženci informacije največkrat 

sprejemajo informacije preko svojih oči, zato je zagotovo prednost, da so na tak način 

podana tudi navodila projektne naloge. Tudi proizvajanje novih misli in idej je pri učenju 

vsekakor potrebno za dobre učne rezultate. Komunikacija med člani skupine pri delu v 

računalniško podprtem okolju v veliki meri poteka preko pošiljanja besedilnih sporočil, 

seveda poleg dogovarjanja v živo. Glede na to, da so ključen element kooperativnega pisanja 

tudi socialni odnosi med študenti, ki lahko močno vplivajo na rezultate skupinskega učenja, 

je pomembna tudi sposobnost čustvenega izražanja na pravi način. Pri desnohemisferičnih 

študentih pozitivno vpliva tudi ustvarjalnost in razmišljanje o celoti.  
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4 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo opisali pomembnejše lastnosti kooperativnega 

učenja, s katerimi mora biti učitelj seznanjen, da lahko to obliko dela ustrezno in učinkovito 

uporablja pri poučevanju. Pri načrtovanju kooperativnega učenja se mora zavedati vseh 

težav, s katerimi se učitelj in učenci soočajo pri kooperativnem delu, da lahko hitro in 

korektno ukrepa, če se le-te pojavijo. Vnaprej mora tudi definirati cilje in kriterije za 

ocenjevanje, s katerimi mora seznaniti učence še pred začetkom dela. 

Na rezultate kooperativnega učenja ne vplivajo le učne sposobnosti učencev, ampak tudi 

odnos do skupinskega dela, socialne veščine in lastnosti, ki se kažejo v spoznavnih stilih in 

učnih strategijah. V eksperimentalnem delu smo raziskovali ali kateri izmed izpostavljenih 

dejavnikov vpliva na rezultate kooperativnega učenja. 

V poskus so bili vključeni študenti 1. letnika Razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze 

v Ljubljani. Študenti predhodno niso imeli izkušenj z računalniško podprtim okoljem, wiki. 

Možno je, da je tudi odnos do tehnologije vplival na rezultate skupinskega dela. Vzorec je bil 

relativno majhen in ocene veljajo le za ocenjeno populacijo. 

V prihodnjem raziskovalnem delu v sklopu magistrske naloge imamo namen z metodami 

strojnega učenja analizirati, katere kombinacije dejavnikov dajo najboljše rezultate 

skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju. 
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Priloga 1: Kriteriji za vrstniško ocenjevanje znotraj skupine 

Ocenjevanje dela v skupini  

NAVODILO: Za vsakega člana v skupini ocenite njegov prispevek k učinkovitemu delovanju skupine. 
Končna vsota ocen pri posameznem kriteriju mora biti nujno 0. Ocenjujete tudi sebe. Ocenjevanje je 
znotraj skupine anonimno, napišite samo, v kateri skupini ste sodelovali (naslov seminarske naloge). 

Naslov seminarske naloge:______________________________________________ 

Kriterij Član -6 -3 0 3 6 

Član je pripravil enakovreden delež 
seminarske naloge. 

      

      

      

      

      

      

Član je upošteval časovne roke za pripravo 
naloge (določeni znotraj skupine) ALI 
član je pripravil svoj del naloge v 
dogovorjenem času. 

      

      

      

      

      

      

Član je svoj del naloge vsebinsko dobro 
pripravil. 

      

      

      

      

      

      

Član je imel ideje in predloge za pripravo 
seminarske naloge.  

      

      

      

      

      

      

Član je upošteval mnenja drugih članov v 
skupini. 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Član je spodbujal (prispeval) k učinkovitemu 
delovanju skupine. 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     



 

 

 

Priloga 2: Kriteriji za vrstniško ocenjevanje med skupinami 

Ocenjevanje seminarske naloge 

Naslov seminarske naloge: ___________________________________________ 

 

Kriterij 1: Prilagojenost vsebine ciljni publiki 

Ocena (vnesi križec): Nezadostno               Dobro                               Odlično   

Povratna 

informacija (po želji 

vpiši zakaj): 

 

  

Kriterij 2: Kakovost vsebine 

Ocena (vnesi križec): Nezadostno               Dobro                               Odlično  

Povratna 

informacija (po želji 

vpiši zakaj): 

 

  

Kriterij 3: Preglednost in strukturiranost snovi 

Ocena (vnesi križec): Nezadostno               Dobro                               Odlično                     

Povratna 

informacija (po želji 

vpiši zakaj): 

 

  

Kriterij 4: Viri (literatura, programska oprema) 

Ocena (vnesi križec): Nezadostno               Dobro                               Odlično  

Povratna 

informacija (po želji 

vpiši zakaj): 

 



 

 

 

  

Kriterij 5: Nastop in motiviranje poslušalcev 

Ocena (vnesi križec): Nezadostno               Dobro                               Odlično  

Povratna informacija 

(po želji vpiši zakaj): 

 

 

  

Kriterij 6: Ustreznost prosojnic in drugih gradiv 

Ocena (vnesi križec): Nezadostno               Dobro                               Odlično                      

Povratna informacija 

(po želji vpiši zakaj): 

 

 

  

Splošen komentar:  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 



 

 

 

Priloga 3: Vprašalnik 

I. Katera oblika dela pri izdelavi seminarske naloge ti je najbolj všeč? 

 individualno delo 

 delo v paru 

 skupinsko delo 

 

II. Katera izmed spodnjih trditev te najbolj opiše pri delu v skupini? 

 Vedno vztrajam pri svojem mnenju. 

 Svoje mnenje zagovarjam le, če imam večinsko podporo. 

 Nimam mnenja in mi je vseeno, kako se mnenja uveljavijo v skupini. 

 

III. Med spodnjimi trditvami izberi tisto, ki najbolj opisuje tvoj odnos do odgovornosti 

pri izdelavi wikija. 

 Sploh se nisem počutil odgovornega. 

 Odgovornega sem se počutil le za svoj del. 

 Pregledoval sem delo drugih in spreminjal njihove prispevke. 

 Z delom drugih sem bil zadovoljen, nisem imel nobenih pripomb. 

 

UČNI STILI 

IV. Kakšen je tvoj učni stil po Kolbu? 

 akomodativni 

 sivergentni 

 konvergentni 

 asimilativni 

 

V. Kakšen je tvoj stil spoznavanja po Rancourtu? 

 NER 

 NRE 

 ENR 

 ERN 

 REN 

 RNE 



 

 

 

 

VI. Kateri stil zaznavanja pri tebi prevladuje po modelu VAK? 

 vidni 

 slušni 

 kinestetični 

 

VII. Kateri učni stil pri tebi prevladuje glede na hemisferičnost? 

 levohemisferični 

 desnohemisferični 

 integrativni 

 

 

 


