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POVZETEK  

Zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega pouka predstavlja temeljni cilj učiteljevih 

prizadevanj, zato moramo učne metode in oblike izbrati pravilno, ter pri pouku zagotoviti 

ustrezno sodelovanje med učenci in učitelji. Pomembno je, da zna učitelj učence motivirati in 

jih pripraviti na dobro sodelovanje in sodelovalno učenje. Sodelovalno učenje je učenje v 

majhnih skupinah z namenom, da bi učenci dosegli nek skupen cilj. Oblikovano je tako, da 

vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju in pomaga drugim pri doseganju 

rezultatov. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini. V ustrezno vodenem 

skupinskem delu učenci razvijajo pomembne komunikacijske spretnosti, sklepajo nova 

prijateljstva, oblikujejo stališča ter razvijajo različne spretnosti in vrednote.  

Slavin (2013) na osnovi opravljenih raziskav ugotavlja, da večina sodelovalnega učenja 

poteka neformalno in ne vsebuje skupinskih ciljev ter posameznikove odgovornosti. Kljub 

dokazom o pozitivnih učinkih sodelovalnega učenja sodelovalno učenje še vedno ostaja na 

obrobju šolske prakse in je pogosto slabo izvedeno.  

Podrobneje sem raziskala učno obliko delo v paru, saj menim, da se ta premalokrat uporablja 

v šolski praksi in da bi pogostejša in didaktično dobro načrtovana izpeljava te učne oblike 

pomembno prispevala h kakovostnemu znanju učencev in njihovemu navajanju na 

medsebojno sodelovanje. V empiričnem delu raziskave sem skušala ugotoviti, s kakšnimi 

nameni in cilji se učitelji odločajo za uporabo te učne oblike, kako pogosto se omenjena 

oblika uporablja ter pri katerih učnih predmetih. Zanimalo me je, v kateri etapi učnega 

procesa učitelji uporabljajo delo v paru, kje vidijo prednosti in pomanjkljivosti omenjene 

oblike ter po katerem kriteriju učitelji razvrščajo učence v pare. Za namene raziskave sem 

oblikovala anketni vprašalnik za učitelje in strukturiran intervju za učence. Raziskava je 

potekala na vzorcu 100 učiteljev razrednega pouka in 6 učencev 5. razreda. Ugotovila sem, da 

se vsi učitelji poslužujejo različnih učnih oblik skoraj vsako učno uro, z izjemo skupinske 

učne oblike. Intervjuvani učenci so odgovorili, da radi delajo v paru ter si pri pouku želijo več 

takega dela. Pridobljeni rezultati predstavljajo doprinos k didaktiki in bodo pripomogli h 

kakovostnejšemu izobraževanju učiteljev na tem področju.  

 

Ključne besede: kakovosten pouk, sodelovalno učenje, učne oblike, delo v paru 

 

 

 

  

  



 

SUMMARY 

Providing qualitative and effective classes represents the fundamental goal of a teacher. It can 

be achieved only by properly choosing teaching methods and forms as well as attaining 

effective cooperation between teachers and pupils. It is important that teachers knows how to 

motivate their pupils and prepare them for a good cooperation and cooperative learning. 

Cooperation includes an interaction between pupils where they discuss the learning content 

and their ways of learning and thinking, instruct and help each other, solve problems, analyse 

and design plans. Pupils must systematically gain these skills. In a well-managed teamwork 

environment, pupils develop important communication skills, build friendships, form their 

opinions and acquire various skills and values. 

On the basis of his studies, Slavin (2013) notes that the majority of cooperative learning takes 

place in an informal manner and does not include team goals nor an individual’s 

responsibility. Despite the evidence on positive effects of cooperative learning, this teaching 

strategy remains on the periphery of school practice and is often badly performed. 

I studied pair work in detail, as I believe that this form of learning is not applied often enough 

in school practice and a more frequent and didactically well-planned usage of pair work 

would contribute importantly to a stronger knowledge of pupils and their adaptation to 

cooperation. In the empirical part of this research, I wished to discover the aims and goals of 

teachers who decided to use this form of learning, the frequency of its application and names 

of subjects where pair work was employed. Furthermore, I was interested in the stage of the 

learning process where teachers used pair work, their views on the advantages and 

disadvantages of the aforementioned form of learning and their criteria for pairing up pupils. 

For the purpose of my research, I prepared a survey questionnaire for teachers and a 

structured interview for pupils. The research sample consisted of 100 primary teachers and 6 

pupils. The acquired results represent a contribution to didactics and improve the education of 

teachers in this area of interest. 
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»Ne glede na predmet imajo učenci raje dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo 
in v katerih lahko sodelujejo z drugimi.« 

(John Good) 

 

1 UVOD 

Že v preteklosti so imeli ljudje potrebo po združevanju, medsebojni pomoči in učenju. S 

sodelovanjem so si zagotovili večjo varnost, hkrati pa se od drugega učili in dopolnjevali.  

Tudi v šoli se učence navaja na življenje v družbi, medsebojno pomoč in učenje. Vsak otrok 

se preko socialnih interakcij z drugimi ljudmi v socialnem okolju, v katerem živi, uči. V prvih 

letih posameznikovega življenja so pri tem učenju najpomembnejši starši, kasneje postajajo 

vse pomembnejši tudi vrstniki. S tem posameznik pridobiva novo znanje, oblikuje svoje 

vrednote in socialne veščine ter si oblikuje osebnost. Zato je pomembno, da imajo otroci tudi 

v času šolanja možnost sodelovati z drugimi otroki. Ker pa se sodelovanja otroci ne morejo 

naučiti sami od sebe, je pomembno, da jim pri tem pomaga učitelj in jih usmerja na pravi 

način (Deutsch, 2008), ta pa mora biti ustrezno izobražen oz. mora imeti ustrezno razvite 

kompetence.  

Sodobna šola sloni na spremenjenem pojmovanju znanja, učenja in poučevanja. »Učitelji ne 

morejo več poučevati tako, kot so poučevali njih, če želijo učence pripraviti na izzive 

prihodnosti. Učenje ne pomeni več le zapolnjevanja vsebin in rezultatov, pač pa je proces 

izgrajevanja in osmišljanja znanj. Učitelji se morajo zavedati svoje spremenjene vloge, ko 

niso več zgolj posredovalci znanja, pač pa organizatorji dela v razredu in svetovalci, ki 

podpirajo učinkovito skupinsko delo, temelječe na sodelovalnem učenju« (Vodopivec idr., 

2003, str. 5).  

Zaradi vse večjega zanimanja in zavedanja pomena sodelovalnega učenja sem se odločila, da 

podrobneje raziščem učno obliko dela v paru. V teoretičnem delu sem najprej opredelila 

pojem kakovostnega pouka in vzgojno-izobraževalne cilje. Dotaknila sem se tudi pojma 

učiteljevih kompetenc, saj je to v razredu izrednega pomena za uspešno poučevanje. 

Podrobneje sem opisala sodelovalno učenje, opredelila učne oblike ter vsako posebej 

natančneje opisala. Učno obliko dela v paru sem natančneje raziskala z empirično raziskavo. 

Z anketnim vprašalnikom za učitelje in intervjuji z učenci sem ugotavljala, s kakšnimi 

vzgojno-izobraževalnimi nameni in učnimi cilji učitelji uporabljajo učno obliko, imenovano 

delo v paru, kako pogosto se uporablja pri različnih predmetih ter pri katerih etapah učnega 

procesa, kateri dejavniki vplivajo na kakovostno izvedbo dela v paru, po katerih kriterijih 

učitelji razvrščajo učence v pare, ali se pogostost izbire učne oblike statistično pomembno 

razlikuje glede na učiteljeva leta delovne dobe, izobrazbo in naziv ter kakšne izkušnje imajo 

učitelji in učenci z omenjeno učno obliko.   
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Kakovostno znanje in pouk 

Zasnova osnovne šole, ki jo je prinesla Bela knjiga leta 1995 (tej je sledil Zakon o osnovni 

šoli leta 1996), je izhajala iz načel uvajanja sprememb v šolski sistem ter načel strukturiranja 

šolskega sistema, kjer posebej izpostavljajo: načelo enakih možnosti ob upoštevanju 

individualnih razlik med otroki ter načelo pravice do izbire in drugačnosti, načelo omogočanja 

uspešnega zaključka osnovne šole in nadaljevanja izobraževanja, načelo ohranjanja ravnotežja 

med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja, načelo integracije učencev in 

učenk z motnjami v razvoju, načelo ohranjanja splošnoizobraževalne naravnanosti osnovne 

šole ter načelo avtonomnosti šole in strokovnosti učitelja oz. učiteljice (Bela knjiga, 2011, str. 

15). V Beli knjigi (2011) je izpostavljeno tudi načelo sodelovanja, zlasti med učenci, učitelji 

in starši, kar pa je osrednja tema mojega magistrskega dela.   

V 19. stoletju je bil v šolah prevladujoč le en način poučevanja. Zato je za nadaljnji razvoj 

slovenske osnovne šole ključnega pomena, da prihodnjim generacijam zagotavlja ustrezno 

splošno izobrazbo ter trajno in kakovostno znanje. Kakovost znanja je kompleksen pojem, ki 

z doseganjem postavljenih ciljev in standardov znanja vključuje tudi oblikovanje osebnosti, 

oblikovanje nacionalne in kulturne identitete, razvijanje učnih navad, vzgojno delovanje idr. 

(Bela knjiga, 2011). Michael Schneider in Elsbeth Stern (v Dumont, 2013) umeščata 

pridobivanje znanja v središče učnega procesa in poudarjata, da je kakovost znanja enako 

potrebna kot količina in da moramo pojem znanja razumeti mnogo širše kot poznavanje 

dejstev. Količina in kakovost učenja postajata vse pomembnejša, zato je zaskrbljujoče, da 

tradicionalni vzgojno-izobraževalni pristopi niso več zadostni. Kakovostno učenje ni tisto, ki 

ga izvaja posameznik, ampak tisto, ki je porazdeljeno in se dogaja s pomočjo procesov 

interakcije, pogajanja in sodelovanja. Interakcija in sodelovanje ne pomenita le interakcije na 

podlagi osebnega stika, ampak pogosto vključujeta sodelovalno delo v projektih na daljavo s 

pomočjo možnosti, ki jih ponujajo IKT in digitalna gradiva (Dumont, 2013).  

»Kakovosten pouk predstavlja temeljni dejavnik optimalnega razvoja učenca« (Kerndl, 2013, 

str. 108). Učitelj načrtno išče učenčeve izkušnje, stališča in poglede ter jih sooča z 

nepopolnostjo in s konfliktnostjo ter jim s prilagojeno podporo pomaga pri rekonstrukciji 

znanja (prav tam, 2013). »Poudarjeni so pomen učenčeve aktivnosti v vseh učnih etapah, 

sodelovanje in izmenjava izkušenj ter pogledov med učenci in načrtno pridobivanje spretnosti 

učenja. Pri takem pouku učenec postopoma prevzema vse večji del odgovornosti za proces 

pridobivanja znanja in osebnega razvoja ter se usposablja za vseživljenjsko učenje« (prav tam, 

2013, str. 108–109).  

Dunne in Wragg (1994) navajata dve značilnosti učinkovitega poučevanja, in sicer: učencem 

mora biti omogočeno, da si pridobijo ustrezno znanje (dejstva, spretnosti, vrednote); učitelji 

pa morajo sistematično analizirati, kar počnejo pri pouku.  
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Na podlagi raziskav Jaapa Scheerensa (1992) in primerljivih raziskavah o tem, kakšne so 

značilnosti dobrega pouka in dobre šole, so zapisali osem meril za presojanje kakovosti 

pouka: 

 

- jasno strukturiran potek učne ure, 

- velik delež »pravega« učnega časa učencev, 

- strokovna korektnost, 

- jasno oblikovani in preverjeni pričakovani rezultati, 

- uspešno usmerjanje pozornosti učencev, 

- prijazno delovno ozračje, 

- raznovrstnost učnih metod in 

- redne in koristne povratne informacije učencem (Jank in Meyer, 2006). 

 

»Kakovostno delo v šoli ne spodbuja samo spoznavnih procesov učencev, temveč mora 

omogočati tudi pogoje za njihov socialni, čustveni in duhovni razvoj, vse te zahteve pa so 

zapisane v zakonu o osnovni šoli« (Peklaj idr., 2001, str. 11). »Naloga današnje šole je, da 

poleg tega, da posreduje določena znanja, zakonitosti in metode na nekem področju, učence 

nauči strategij iskanja, izbiranja, organiziranja in ovrednotenja informacij, pomembnih za 

razumevanje in reševanje problemov. Usposabljanje za samostojno učenje, ki je široko 

prenosljivo v nove situacije, in pridobitev usposobljenosti za kakovostno vseživljenjsko 

učenje predstavljata pomembno, po mnenju nekaterih, ključno kvalifikacijo za preživetje v 

družbi prihodnosti. Zahteva, da šola nauči učence, da se samostojno učijo in postopno 

prevzamejo odgovornost za lastno učenje, je vse glasnejša in nujnejša; v praksi pa je velik 

razkorak med temi zahtevami in dejanskim stanjem« (Marentič Požarnik, 1998, v Kerndl, 

2013).  

 

Raziskovalec Robert Marzano (2003) v svojem delu z naslovom Uspešno vodenje razreda: Na 

raziskavah temelječe strategije za vsakega učitelja (Classroom managment that works: 

Research-Based Strategies for Every Teacher) opredeljuje 8 lastnosti kakovostnega pouka, ki 

so podrobneje opredeljene in opisane v nadaljevanju.    

 

a) učinkovito upravljanje z razredom  

Marzano (2003) meni, da učinkoviti učitelji ne ločujejo učencev v razredu in jih ne delijo v 

različne ravni. Opredelil je nekaj kakovostnih lastnosti vodenja razreda, ki jih je strnil s 

pomočjo raziskav, v katere je bilo vključenih 30 učiteljev. Tako navaja pomen: 

1. učiteljevega pregleda nad razredom (vzpostavljanje očesnega kontakta, disciplina, 

sprehajanje po razredu); 

2. podajanja snovi (potekati mora gladko in zanimivo); 

3. obnašanja učencev; 

4. raznolikosti in izziva pri delu; 

5. skoncentriranosti učitelja. 
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Martin, Sugarman in McNamara (2000) navajajo, da vključuje pojem vodenje razreda vse 

tiste aktivnosti učitelja v razredu, s pomočjo katerih ta vzpostavlja razredno klimo, da lahko v 

njej teče proces učenja in poučevanja. Učinkovitega vodenja zato tudi ne moremo obravnavati 

ločeno od aktivnosti poučevanja (Doyle, 1986, v Kunter idr., 2007). »Učitelj naj bi se zavedal 

svojega stila poučevanja: kako ravna v razredu, kakšen odnos ima do učencev, kako vodi 

razred, posreduje informacije in razlaga, ter vrsto aktivnosti, ki jih izbira. Učitelji so 

najučinkovitejši, ko učijo po svoji metodi, vendar morajo vključiti, upoštevati in spoštovati 

različne učne nagnjenosti. Večje zavedanje učne nagnjenosti in stilov poučevanja pomaga 

učiteljem k večji fleksibilnosti in zavedanju potrebe po uvajanju različnih pristopov v učnem 

procesu, da bi tako lahko vsi učenci dosegli boljše rezultate« (Peklaj idr., 2009, str. 27). 

Učinkovito vodenje razreda je predstavljeno kot bistveni element pedagoške kakovosti, 

interes učencev pa kot pomemben izobraževalni izid. Če se opremo na ugotovitve, ki 

poudarjajo pomen samoodločanja v učnem procesu, lahko razpravljamo o tem, kako lahko 

učinkovito vodenje razreda vpliva na zanimanje učencev. Učenčeve osebne izkušnje v učnem 

okolju lahko odigrajo pomembno vlogo pri določitvi, ali ima učiteljevo vodenje razreda 

pozitivne ali negativne učinke na učenčev interes (Kunter idr., 2007).  

 

b) pravila pri vodenju z razredom   

Različni raziskovalci trdijo, da so pravila v razredu potrebna. V vsakem razredu obstajajo 

pravila, ki se razlikujejo pri vsakemu učitelju posebej. Imajo jih vsi učinkovito vodeni razredi. 

Slicker (v Marzano, 2003) meni, da pravila, ki so dogovorjena doma, vplivajo tudi na 

obnašanje učencev v šoli in njihove dosežke.  

Raziskovalci so v knjigi navedli splošna pravila, ki jih uporabljajo vsi učitelji, in jih razvrstili 

v 6 kategorij: 

1) splošna pričakovanja obnašanja; 

2) začetek in konec dneva v razredu; 

3) prehodi in prekinitve pri pouku; 

4) gradiva in oprema; 

5) skupinsko delo; 

6) delo v klopeh in aktivnosti, ki jih vodi učitelj (prav tam, 2003).  

 

Zgoraj naštete kategorije sem v nadaljevanju podrobneje opisala.  
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1) Splošna pričakovanja obnašanja 

Prva kategorija zajema področje, kako se moramo obnašati do drugih in kako drugi do 

nas. Ta pravila naj bi bila vpeljana za uspešno vodenje v različnih situacijah. Pravila za 

splošno obnašanje v razredu obravnavajo naslednja področja: vljudnost in ustrežljivost do 

drugih; spoštovanje lastnine drugih; motenje učiteljev in drugih učencev; prerivanje med 

učenci; prinašanje gradiv v razred; klepetanje; zapuščanje dodeljenega sedeža (prav tam, 

2003).  

 

2) Začetek in konec dneva v razredu 

Različni raziskovalci (v Marzano, 2003) menijo, da začetek pouka vpliva na poznejše 

dogajanje v razredu, še posebej pa je pomemben (začetek pouka) v razredu, kjer učenci 

pouk začnejo in končajo pri istem učitelju in v isti učilnici. Če je dan organiziran pri 

različnih učiteljih, je zelo pomemben način začetka vsake učne ure, zato se pravila 

določijo za začetek in konec dneva ter učne ure (prav tam, 2003).  

 

3) Prehodi in prekinitve pri pouku 

Vsako učno uro lahko zmotijo načrtovani in nenačrtovani dejavniki (odhodi učencev na 

WC, obisk učenca pri ravnatelju, odmori in čas za malico, odhodi v knjižnico, predstave 

na ravni šole, protipožarne vaje idr.). Učitelj mora imeti za take situacije že vnaprej 

pripravljena pravila, saj lahko v nasprotnem primeru povzročijo zmedo (prav tam, 2003).  

 

4) Gradiva in oprema 

Pri večini predmetov potrebujemo učbenike in zvezke, na likovnem področju, tehniki in 

tehnologiji ter laboratorijskih vajah pa potrebujemo različne materiale, ki so po navadi 

pospravljeni in zloženi v razredu. Učence lahko večkrat peljemo tudi v računalniško 

učilnico. Običajno se pravila nanašajo na obnašanje v računalniški učilnici, pospravljanje 

skupnih in individualnih gradiv, klopi ter prostorov za shrambo (prav tam, 2003).  

 

5) Skupinsko delo 

Raziskave kažejo, da so v razredu pomembni medsebojni odnosi, komunikacija in 

sodelovanje med učenci ter učiteljem. Skupinsko delo lahko pomembno prispeva k tem 

določenim ciljem. Da pa bi se s sodelovalnim učenjem doseglo pozitivne rezultate, 

moramo uvesti ustrezna pravila: pravilna in ustrezna vključitev in odhod iz skupine; 

pričakovano obnašanje učencev v skupini in izven skupine; vodenje skupine in vloge 

znotraj skupine, do skupine, do preostalega dela razreda ali preostalih skupin v razredu ter 

komunikacija skupine z učiteljem (prav tam, 2003). 
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6) Delo v klopeh in aktivnosti, ki jih vodi učitelj 

Večinoma celoten pouk poteka frontalno, v klopeh, zato mora imeti učitelj nadzor nad 

celotnim razredom. Uvesti mora pravila in se jih dosledno držati. Pravila zajemajo 

naslednja področja: pozornost učencev med razlago, medsebojno sodelovanje, pogovor 

med učenci, dobivanje pomoči, obnašanje izven klopi, obnašanje po končanem delu.  

 

Pomembno je, da učitelji učencem ne vsiljujejo pravil, temveč da jih skupaj oblikujejo. Prav 

tako je smiselno, da določijo kazni za neupoštevanje pravil. Kazen mora biti izvedljiva in 

izvedena, ne sme pa biti žaljiva ali »prenaporna« za učence (prav tam, 2003).  

 

c) disciplinski ukrepi 

Disciplina je pogost problem sodobnih šol. Raziskave kažejo, da učitelji ocenjujejo, da so 

nepripravljeni za soočanje in razreševanje destruktivnega obnašanja in so prepričani, da 

destruktivno obnašanje v njihovih razredih ovira pouk. Raziskovalec Cotton (v Marzano, 

2003) je ugotovil, da se pri pouku (v nekaterih razredih in pri nekaterih učiteljih) polovica 

časa porabi za poučevanje, polovica pa za disciplino.  

 

Ločimo 5 kategorij disciplinskih ukrepov, ki se lahko uporabijo, da bi se zagotovilo 

ravnotežje med pozitivnimi in negativnimi posledicami. Te kategorije so: reakcija učitelja, 

nagrada, kazen, pogovor s skupino, starši ali skupino učencev (prav tam, 2003). Vsako od teh 

kategorij sem v nadaljevanju podrobneje opisala.  

Reakcija učitelja: Marzano (2003) meni, da so verbalne in fizične reakcije najenostavnejši 

načini za priznavanje sprejemljivega obnašanja ter priznavanje negativne posledice za 

nesprejemljivo obnašanje (npr. ustvarjanje očesnega kontakta z učencem z nespremenljivim 

obnašanjem; uporaba fizičnega signala – t. i. zmajanje z glavo, prst na usta). Po nezaželenem 

obnašanju vedno navedemo pričakovano obnašanje (primer: Želim, da sediš na svojem mestu 

in ne hodiš po razredu ter motiš druge učence) (prav tam, 2003). 

Nagrada: Učitelji se po navadi poslužujejo nagrade z žetoni, ki se je pokazala za zelo 

učinkovito. Vključujejo zagotavljanje neke vrste potrdila za primerno obnašanje ali pa 

prenehanje neprimernega obnašanja. Učenci pozneje zamenjajo žetone za ugodnosti, 

aktivnosti ali za neki predmet (prav tam, 2003).  

Kazen: Strategijo kazni uporabimo takrat, kadar se učenec obnaša neprimerno. Kazen 

vključuje eksplicitno in direktno posledico za neprimerno obnašanje učenca. Močna strategija 

kazni je izolacija, saj se nanaša na premestitev učenca iz razreda v prostor, ki je namenjen za 

destruktivna obnašanja (prav tam, 2003).  

Pogovor skupine: Pogovor skupine se nanaša na celoten razred in ne na posameznike. Pri tem 

se izognemo izpostavljanju posameznikov in posledično njihovemu nezaželenemu vedenju. 

To naredimo tako, da celotno skupino učencev v razredu opomnimo, kako se morajo obnašati, 

spomnimo jih na dogovorjena pravila in določene kazni (npr. pogovor o dvigovanju rok). 
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Učitelj skupino, ki se obnaša primerno, izpostavi, pohvali njeno obnašanje in »nakaže« 

pravilen vzorec obnašanja drugim skupinam (prav tam, 2003). 

Pogovor doma: Pogovor doma vključuje seznanjanje staršev o pozitivnem in negativnem 

obnašanju otrok. To se lahko naredi v obliki kratkega sporočila, pisma staršev, telefonskega 

klica ali obiska. Nekateri učitelji pripravijo tudi natisnjena obvestila s prostorom za dodajanje 

pripomb, preko katerih so s starši nenehno v neposrednem stiku (prav tam, 2003).  

Kaznovanje in disciplina sta pomembna elementa za vzgajanje otrok, saj tako otroci 

spoznavajo svojevrstne napake in se na njih učijo. Menim, da kazen ne sme biti fizična oz. 

prevelika za otrokove zmožnosti. Nekateri učenci kazen sprejmejo kot zlo, drugi kot nekaj 

dobrega in  poučnega. Sama ne zagovarjam kazni, kot je spraševanje za oceno, saj s tem 

znižujemo otrokovo motivacijo in nismo pozorni zgolj samo na njegovo znanje. Zdi se mi 

prav, da otroka, ki je naredil škodo, kaznujemo s tem, da škodo povrne (restitucija). V 

nasprotnem primeru je prav, da je otrok za pozitivna dejanja in obnašanja nagrajen. Menim, 

da je pri pouku nagrada za učence pomembna, saj jim daje nadaljnjo motivacijo za učenje, 

določene naloge, ter jim kaže vzorec primernega obnašanja. Ne podpiram materialnih nagrad 

(npr. sladkarije) in nagrad s številčno oceno (npr. ker si bil priden, dobiš v redovalnico 5). 

Menim, da je pogovor skupine učencev zelo pomemben, saj s tem ne izpostavljamo 

posameznika, temveč celotno skupino. To je predvsem dobro pri takih učencih, ki so neradi v 

središču pozornosti in jih graja samo še dodatno podredi. Taki učenci se po navadi obnašajo 

še bolj neprimerno, saj s tem želijo dokazati, da so boljši od drugih. Sodelovanje s starši je 

danes zelo pomemben vidik, saj prispeva k oblikovanju otrokove osebnosti. Menim, da je 

dandanašnjega sodelovanja premalo, ker starši čedalje bolj zagovarjajo otroka in njegova 

dejanja. Sama bi kot bodoča učiteljica sklicevala sestanke dvakrat mesečno, da se starši 

seznanijo tako z učiteljevim kot z otrokovim delom. Predvsem pomembno se mi zdi, da se 

starši na »povabilo« odzovejo, tudi, če samo za par minut. Sklicevala bi tudi posebne 

delavnice za starše, kjer bi jim predstavila, kaj z otroki počnemo v šoli, ter zakaj. Menim, da 

bi se starši preko teh delavnic veliko naučili ter bolje razumeli delo učitelja in ga tudi 

spoštovali. 

 

d) razmerje med učitelji in učenci 

Marzano meni, da je pomembno, da ima učitelj avtoriteto in da se morajo učenci zavedati, da 

ima učitelj celoten nadzor nad razredom. Učitelj se mora pri tem potruditi in jim zagotoviti 

ustrezno raven sodelovanja ter jim dati vedeti, da je zainteresiran za težave učencev 

posameznikov in celega razreda. Pomembno je, da učitelj vzpostavi stik s problematičnimi 

učenci, saj s tem poveča možnost uspešnega upravljanja z razredom (Marzano, 2003). 
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e) način razmišljanja učitelja 

Ustrezno razmišljanje učitelja ima dve značilnosti: popoln vpogled (hitre reakcije pri 

potencialnih vedenjskih težavah) nad razredom in čustvena objektivnost (zmožnost interakcije 

z učenci – brez vključitve emocij – je pomembna pri določanju kazni za neustrezno vedenje) 

(Marzano, 2003).  

 

f) odgovornost učencev za upravljanje z razredom 

Pri tem je pomembno, da se učitelji angažirajo za delo in izberejo prave strategije, ki bodo 

pomagale učencem. Ko v »naš projekt« vključimo učence, je pomembno, da vlada 

samodisciplina, ki je notranja motivacija za obnašanje. Pomembno je, da učencem vzbudimo 

odgovornost, to pa pomeni, da znajo priznati in nagraditi svoj uspeh, uporabljajo strategije za 

reševanje problemov, so prijazni, pripravljeni pomagati, razvijajo empatijo in socialne veščine 

pri obnašanju (npr. jezno obnašanje – naučiti učence odgovornosti za lastno obnašanje). Na 

koncu je pomembno, da znajo učenci napisati samoevalvacijo (Marzano, 2003). 

 

g) ustrezen začetek poučevanja 

Pomembno je, da pravila in avtoriteto postavimo na začetku šolskega leta, saj bodo učenci le 

tako lahko razumeli aktivnosti upravljanja ter lažje sprejeli in vadili socialne veščine. 

Odločilna je ureditev prostora (opremljenost učilnice), saj je to veliko sporočilo učencem. 

Dobro je pripraviti priponke z imeni za učence, narediti sedežni red, povedati kaj o sebi, se 

igrati igro z imeni, izpolnjevati vprašalnik – hišni ljubljenček, najljubši predmet v šoli, TV-

oddaja, kaj rad počneš pri pouku itd. (Marzano, 2003).  

Učilnica mora biti opremljena tako, da imamo vpogled na vsakega učenca, učenci morajo 

videti na tablo, gradiva morajo biti dosegljiva, urejeni morajo biti prehodi skozi učilnico 

zaradi lažje organizacije v pare/skupine. Klopi lahko postavimo tudi tako, da so že 

organizirane po skupinah (prav tam, 2003). 

  

a) upravljanje na ravni šole 

Upravljanje na ravni šole je zasnova za učinkovito upravljanje z razredom. Pomembno je, da 

imamo pravila (slabo obnašanje, »špricanje« pouka), urejen šolski urnik (čas kosila, odmora 

…) idr. (Marzano, 2003). 
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2.2 Cilji šolanja 

Ključne kompetence naj bi bile odgovor na potrebe 21. stoletja, saj naj bi z njimi ustvarili 

prilagodljivega in fleksibilnega posameznika, ki bo znal svoje znanje prilagoditi zahtevam in 

spremembam ter iz nepredvidljive situacije najti ugodno rešitev. Takšnega posameznika pa 

lahko »ustvarijo« ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. Osnovo ključnih kompetenc 

za vseživljenjsko učenje predstavlja 8 kompetenc, ki omogočajo posamezniku znanja in 

spretnosti, ki jih potrebuje na vsakodnevni bazi. Te kompetence so:  

1. sporazumevanje v maternem jeziku; 

2. sporazumevanje v tujih jezikih; 

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 

4. digitalna pismenost;  

5. učenje učenja; 

6. socialne in državljanske kompetence;  

7. samoiniciativnost in podjetnost in 

8. kulturna zavest ter izražanje (Evropski parlament in svet, 2006).  

V literaturi se uporabljajo različna pojmovanja kompetenc, ki so opredeljena v nadaljevanju.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira kompetenco kot obseg, mero določanja, 

ki je navadno določena z zakonom oziroma kot pristojnost ali pooblastilo. Torej je 

kompetenten tisti, ki obvlada določeno področje oziroma je usposobljen, poklican. 

Po Kramarju (2009, str. 39) so kompetence kognitivne sposobnosti in spretnosti, ki jih ima 

posameznik, da bi rešil določene probleme. Pri tem gre za pripravljenost in sposobnost za 

uspešno uporabo znanja v različnih situacijah. 

Evropski parlament in Svet Evropske unije v Priporočilu o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (2006, str. 13) opredeljujeta kompetence kot kombinacijo znanja, 

spretnosti in odnosov, ustrezajočim okoliščinam. 

Razvoj kompetenc se nanaša na tri komponente (Marentič Požarnik, 2006, v Valenčič Zuljan, 

2007, str. 17): 

- spoznavno raven, 

- čustveno-motivacijsko raven, 

- akcijsko raven.  

Na spoznavni ravni vključujejo deklarativno in proceduralno znanje. Posameznik pridobi 

informacije, pojme in zakonitosti ter postopke in procedure, ki so povezane v celoto. S tem 

lahko rešuje probleme, analitično in kritično razmišlja ter se odloča. Spoznavna raven 

vključuje tudi znanje na določenem področju (Peklaj idr., 2009). Pomembno je, da učitelji 

vedo, katere strategije reševanja so potrebne in kako jih uporabiti, saj so tako pri učenju in 

reševanju problemov uspešnejši (Weinert, 2001, v Peklaj idr., 2009). Čustveno-motivacijska 

raven se kaže v stališčih, vrednotah, pripravljenosti za delovanje in odnosu do aktivnosti. 
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Akcijska raven je sposobnost ustreznega aktiviranja, uporaba lastnih potencialov v 

kompleksnih situacijah in usklajevanja.  

Področna skupina je v okviru OECD opredelila ključne kompetence, ki so pomembne za 

uspešno delovanje v 21. stoletju. Kot ključne in pomembne kompetence so opredelili tiste, ki 

prispevajo k visokim dosežkom na individualni in societalni ravni (Rychen, 2003, str. 66–67, 

v Peklaj idr., 2009). Pri tem so upoštevali temeljna načela za opredeljevanje uspešnega 

življenja, na osnovi tega pa so oblikovali tri osnovne skupine ključnih kompetenc: delovanje 

znotraj socialno heterogenih skupin, avtonomno ravnanje in interaktivna uporaba orodij 

(Rychen in Salganik, 2003, v Peklaj idr., 2009). Osredotočila sem se na osnovo prve 

kompetence, ki predstavlja interakcijo z drugimi in omogoča uspešno delovanje znotraj 

skupin ter premagovanje razlik in nasprotij, ki lahko pri tem nastanejo (Peklaj idr., 2009). 

 

Z učnimi cilji skušamo pojasniti predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih učnih vsebin 

in širše učne organizacije. Od učnih ciljev je odvisna izbira učne vsebine, učne oblike, učnih 

metod in sredstev. Omogočajo nam vrednotenje izpeljanega učnega procesa in vrednotenja 

znanja učencev (Blažič idr., 2003).  

»Vzgojno-izobraževalni cilji enakovredno poudarjajo pridobivanje znanja in razvijanje drugih 

pomembnih področij pri učencih« (Peklaj idr., 2001, str. 11).  

Učne cilje razdelimo na dve večji skupini, in sicer po vsebini in trajanju.  

a) Po vsebinski plati delimo cilje na izobraževalne, vzgojne in funkcionalne.  

Izobraževalni cilji se nanašajo na usvajanje znanja določene vsebine. Temeljijo na 

pridobivanju kvalitetnega, trajnega in uporabnega znanja na različnih področjih. Te cilje 

uresničujemo postopoma, skupaj z ostalimi cilji (Blažič idr., 2003).  

Vzgojni učni cilji spodbujajo osebnostni in socialni razvoj, omogočajo razvoj učnih navad ter 

podpirajo osebnostno rast učencev. Preko vzgojnih učnih ciljev se pojavi sekundarna 

socializacija (to je interakcija med učiteljem in skupino) (prav tam, 2003).  

Funkcionalni cilji se nanašajo na različne sposobnosti, in sicer: zaznavne, gibalno-motorične, 

estetsko-izrazne in intelektualne. Pomembno je, da spodbudimo učenčevo individualno 

aktivnost, torej mora biti pouk naravnan na učence, zatorej ne moremo ostati pri frontalnem 

pouku (prav tam, 2003).  

b) Glede na čas trajanja razdelimo učne cilje na:  

- dolgoročne – globalne; 

- srednjeročne – etapne; 

- kratkoročne – operativne (Blažič idr., 2003). 
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Cilji osnovne šole so podrobneje navedeni v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011), 

izpostavila pa bi tiste, ki jih lahko dosežemo s sodelovalnim učenjem. »Ti cilji so:  

- Zagotoviti mednarodno primerljivo raven znanja ter v sodelovanju in s podporo 

staršev in širšega družbenega okolja visoko postavljati cilje v znanju, socialnem in 

osebnem razvoju.  

- Posredovati znanje različnih področij znanosti, zagotavljati pluralizem v pogledih in 

enakovredno obravnavati vse znanosti.  

- Zmanjševati neugodne dejavnike okolja, ki so povezani z učenčevim razvojem in 

učenjem:  

 zagotavljati ustrezno pomoč in spodbude vsem učencem, zlasti skupinam 

učencem, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja;  

 omogočati uspešno vključevanje učencev priseljencev; 

 zagotavljati strokovno ustrezno pomoč učencem s posebnimi potrebami;  

 prispevati k zmanjševanju razlik med spoloma na področju izobraževanja.  

 

- Zagotavljati možnosti razvoja nadarjenosti na različnih področjih ter z ustrezno 

pomočjo in s spodbudami učencem prispevati k optimalnemu razvoju vsakega 

posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in nadarjenostjo.  

- Razvijati sposobnosti za razumevanje različnosti: 

 za vzgojo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

 za udejanjanje dolžnosti posameznika, ki izhajajo iz teh pravic; 

 vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi; 

 poznavanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulture, razvijanje narodne 

identitete in spoznavanje kultur drugih narodov ter 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 

tradicije. 

- Razvijati kritičnega, avtonomnega, odgovornega in samostojnega posameznika, ki:  

 neguje in spodbuja radovednost ter domišljijo, 

 razvija neodvisno mišljenje, 

 razvija sposobnosti za pridobivanje znanja, 

 razvija ustvarjalnost in inovativnost, 

 razvija sposobnost za razumevanje svojih osebnostnih lastnosti, interesov ter 

močnih področjih znotraj kariernih izbir,  

 razvija odgovornost za vseživljenjsko učenje in stalen osebni razvoj, 

 razvija sposobnosti za delovanje v družbi in za družbeno ter medčloveško 

solidarnost, 

 razvija odgovornost za lastno udeleženost pri zagotavljanju trajnostno 

zasnovane družbe in ohranjanje okolja« (Bela knjiga, 2011, str. 117–119). 
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2.3 Učne oblike 

2.3.1 Opredelitev učnih oblik 

Didaktične oblike so sestavni del metod ter posebni in samostojni didaktični pojavi, ki urejajo 

razmerja med položaji in vlogami učiteljev ter učencev. So operativna mreža, ta pa 

opredeljuje komunikacije ter razmerja med subjekti, strukturnimi komponentami, artikulacijo 

in potekom procesa. Oblike so rezultat učiteljevih odločitev, zato ne moremo reči, da 

nastanejo same po sebi. Praviloma pouk nikoli ne poteka v eni učni obliki, ampak se oblike 

spreminjajo glede na konkretne okoliščine. Velja pravilo, da naj izobraževalni proces poteka v 

tisti didaktični obliki, ki najbolj vodi k zanesljivemu in učinkovitemu doseganju ciljev 

(Kramar, 2009).  

»Termin učna oblika se nanaša na organizirano komunikacijsko mrežo oz. strukturo razredne 

komunikacije med izvajanjem določene razredne aktivnosti. Izbrana oblika je odvisna od 

izbranih učnih ciljev. Bryant (1997) razlikuje tri tipe strukture ciljev: kooperativno, 

kompetitivno in individualistično. Kooperativna struktura ciljev predpostavlja, da posameznik 

uresniči svoje cilje, če cilj doseže tudi druga oseba v kooperativni situaciji. V kompetitivnih 

razmerah doseže cilj le ena oseba na račun realizacije ciljev drugih. Individualistična struktura 

ciljev pa predpostavlja posameznikovo neodvisno udejanjanje posameznih ciljev. Za 

uresničitev različnih ciljev so primerne različne oblike organizacije pouka« (Mićić, Rupnik 

Vec, Vuradin Popovič, 1998, str. 105).  

»Na učiteljevo odločitev o tem, katero učno obliko bo izbral za uresničitev konkretnega 

učnega cilja, vplivajo različni dejavniki (Richards, J. C. in Lockhart, C., 1994, v Mićić, 

Rupnik Vec, Vuradin Popovič, 1998, str. 105): 

- pedagoški dejavniki: diadna ali skupinska aktivnost je primernejša za uresničitev cilja, 

ponavljanja in utrjevanja snovi, projektno delo v razredu, obravnavo preprostejših 

novih pojmov in drugih vsebin, manj primerna pa je za obravnavo povsem nove 

kompleksne učne snovi, abstraktnih in učencem oddaljenih učnih vsebin;  

- nivo sposobnosti učencev« (Mićić, Rupnik Vec, Vuradin Popovič, 1998, str. 105) 

Izbira oblik je odvisna od: 

- učencev (število in psihične značilnosti), 

- ciljev, 

- vsebine, 

- razpoložljivih didaktičnih sredstev, 

- didaktičnega okolja (velikost prostora), 

- didaktične zasnove, 

- učiteljevih kompetenc, 

- usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa (Kramar, 2009, str. 205 in Blažič idr., 

2003). 
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2.3.2 Vrste učnih oblik 

- Frontalna. 

- Skupinska. 

- Individualna. 

- Delo v paru. 

 

2.3.2.1 Frontalna učna oblika 

 

Zgoraj omenjeno obliko je v šolo uvedlo napredno meščanstvo, ker je ustrezala njihovim 

željam po množičnem in ekonomičnem šolanju. Učenci pri frontalnem delu istočasno usvajajo 

informacije, oblikujejo sposobnosti ter urijo spretnosti in navade. Frontalni pouk je lahko 

direkten (vodi ga učitelj) ali pa vodstvo prevzame razredna skupnost, kjer pa učitelj poseže 

samo po potrebi in nevsiljivo. Za to obliko je značilen prosti učni razgovor (Kramar, 2009).  

Pri tej obliki je učiteljeva vloga v ospredju, prevladi, kar pa lahko vodi do slabšega pouka. 

Učitelj uravnava potek in tempo dogajanja, vpliva na aktivnost učencev in jih vodi od začetka 

do konca procesa (prav tam, 2009).  

Frontalna oblika je primerna za uvodno fazo, posredovanje teoretičnih vsebin ter dogovarjanje 

z učenci. Primerna je tudi za zaključno fazo pouka, ko učenci poročajo o svojem delu, 

predstavijo rezultate, oblikujejo skupne ugotovitve in pouk skupaj zaključijo. Omenjene 

oblike se poslužimo tudi takrat, ko ni objektivnih materialnih pogojev, didaktičnih sredstev in 

prostora (prav tam, 2009).  

Da pa bi bila frontalna oblika čim bolj učinkovita, mora učitelj stremeti k temu, da učence čim 

bolj miselno aktivira med samo učno uro (Strmčnik, 1987). To lahko stori tako, da jih skuša 

pritegniti k sodelovanju, h glasnemu razmišljanju v obliki vprašanj in k sooblikovanju učnega 

dogajanja, saj je pomembno, da učenci namesto stalne osredotočenosti na učitelja postanejo 

osredotočeni na učno vsebino. Učitelj lahko pri frontalni obliki ustvari sproščeno ozračje, in 

sicer tako, da upošteva učenčeve različne zmožnosti s prilagajanjem tempa dela ali 

zahtevnosti nalog. Upoštevati mora tudi motiviranost in osebnostne lastnosti učencev ter k 

dobremu vzdušju prispevati z osebnim lastnim nastopom, s kakšno bodrilno besedo in 

poskrbeti mora tudi za tesnejši osebni stik. Pomembno je, da zna učitelj pri frontalni učni 

obliki ustvariti problemske situacije, ki učence vodijo do aktivnega razmišljanja o problemu 

(Tomič, 2003).  

Kubale, 2001; Tomič, 2003; Podhostnik, 1977; Poljak, 1974; Blažič, Grmek, Kramar, 

Strmčnik, 2003 so v svojih delih opredelili prednosti frontalne učne oblike. Pri frontalni učni 

obliki poteka velika ekonomičnost, saj učitelj poučuje in spremlja veliko število učencev 

hkrati, jim je na voljo, učenci pa lahko vsi naenkrat spremljajo učiteljevo razlago. Učencem 

lahko učitelj vsem hkrati posreduje neke informacije, pod učiteljevim vodstvom pa učenci po 

najzanesljivejši poti pridejo do cilja. Učitelj lahko delo začne in konča z vsemi učenci hkrati 

ter vodi njihov učni proces od začetka do konca. Pri delu se razvija discipliniranost, 
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kolektivna delovna disciplina, pripadnost h kolektivu ter spoštovanje in odgovornost do 

kolektiva. Pri frontalnem delu ni potrebno veliko didaktičnih sredstev. Učenci od učitelja 

sprejemajo način izražanja ter se sami učijo verbalnega. Učitelj lahko snov večkrat ponavlja 

in popravlja učenčeve napake. Frontalno delo lahko vpliva na emocije učencev. Pri tem lahko 

učno boljši učenci učno slabše spodbujajo k intenzivnejšemu tempu ter med seboj primerjajo 

obseg in kakovost znanja.  

Kot pomanjkljivosti frontalne učne oblike so avtorji Kubale, 2001; Tomič, 2003; Podhostnik, 

1977; Poljak, 1974; Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003 opredelili, da je težišče dela na 

učitelju, učenci so v podrejenem položaju, zato je delo lahko preveč monotono. 

Komunikacija, ki je osredotočena na učitelja, povzroča naveličanost in odpor učencev, 

socialni stiki med učenci so slabi, ker je premalo sodelovanja. Težave pri frontalni učni obliki 

imajo podpovprečni učenci, sposobnosti nadpovprečnih učencev pa se ne izkoristijo, zato 

težavnost in tempo dela težko prilagodimo različnim individualnim učencem. Pospešuje se 

pasivno sprejemanje učne snovi, saj so učenci omejeni samo na čutno zaznavanje poslušanja 

in gledanja, otežuje pa se obojestranska komunikacija.  

 

2.3.2.2 Skupinska učna oblika 

Pri tej obliki je določena skupnost učencev notranje diferencirana v delovne skupine. Vsaka 

skupina dela samostojno, rezultate pa posreduje celotnemu razredu (Podhostnik, 1977). 

Skupina šteje od 3 do 5 članov, ti pa samostojno izvajajo določene dejavnosti. Pouk vodi 

učitelj, ta pa je z učenci v posrednem odnosu preko skupin (Kramar, 2009).  

V skupinah so odnosi med učenci bolj razgibani, neposrednejši, intenzivnejši, učenci delujejo 

v različnih vlogah ter si jih menjavajo → socializacijski vidik. Učenci s skupinskim delom 

razvijajo socialne izkušnje, navajajo se na kritiko, medsebojno komunikacijo, so med seboj 

bolj solidarni in odgovorni za rezultate skupinskega dela. Razvija se kooperativno ali 

sodelovalno učenje (Blažič idr., 2003).   

Skupine se lahko oblikujejo samostojno (formirajo jih učenci), dirigirano (formira jih učitelj) 

ali kombinirano (sestavijo jih učenci in učitelji). Skupine pa lahko formira tudi učitelj po 

naslednjih kriterijih: po socialnih odnosih, kraju bivanja, interesih učencev, sposobnostih … 

(Podhostnik, 1977).   

Pomemben je tudi čas trajanja skupin, in sicer, če se skupine ustalijo in postanejo trajne, lahko 

nastanejo neugodne posledice: diskriminacija učencev, prevlada boljših (močnejših) skupin, 

slabšanje vzdušja v razredu idr.  (Kramar, 2009).  

Ločimo homogene in heterogene skupine. Homogene skupine sestavljajo učenci s 

primerljivimi oz. podobnimi značilnostmi, heterogene skupine pa tvorijo učenci, ki so si po 

značilnostih različni. Storilnostno učinkovitejše so homogene skupine in jih po navadi 

oblikujemo pri fleksibilni diferenciaciji (prav tam, 2009). Homogene skupine sestavimo 

takrat, ko želimo poglabljati znanje in izboljšati učinkovitost pouka (prav tam, 2009). 
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Heterogene skupine so bogatejše, učenci v njih doživijo več različnih izkušenj, kar pa je 

dobro za socializacijsko funkcijo. Pri sestavljanju skupin je pomembno stanje v skupini, 

sposobnosti učencev ter realni odnosi med učenci v razredu in izven njega (prav tam, 2009).  

Velikost skupine mora biti taka, da so lahko aktivni vsi člani. Velikost skupine je odvisna od 

predvidene naloge in zahtevnosti (prav tam, 2009).  

Raziskave kažejo, da je skupinsko delo zelo redko pojavljeno pri pouku matematike in 

slovenščine, v večjem obsegu pa le pri pouku slovenščine v osnovni šoli. Vprašanje, ki se je 

porajalo avtorjem, je, zakaj se učitelji izogibajo skupinski obliki dela. Odgovori, ki so jih 

dobili, so bili: 

- subjektivna pojmovanja, 

- strah pred nedisciplino in nedelom učencev,  

- bojazni, da ne bodo predelali učne snovi,  

- neusposobljenost učiteljev in učencev (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič 

Zuljan in Ajdišek, 2009). 

 

Zgodovinsko ozadje skupinske učne oblike 

Že stari zapisi pričajo o tem, da se je skupinska oblika razvila sočasno z ostalimi učnimi 

oblikami. Sistem pomočnikov je bila prva oblika sodelovanja in je deloval tako, da so se 

učenci združili v manjše skupine, vodili pa so jo najsposobnejši učenci. V srednjem veku se je 

oblikoval jezuitski sistem poučevanja, ki je učencem pomočnikom dal posebne privilegije. 

Manjše skupine učencev so zopet vodili najsposobnejši učenci, ki so od članov skupine lahko 

zahtevali pripovedovanje snovi na pamet. Učenci so lahko v jezuitskem sistemu obravnavali 

tudi novo snov, kar pomeni, da so morali biti še bolj pripravljeni in usposobljeni, učitelj pa je 

njihovo delo spremljal in ocenjeval uspešnost posameznih skupin in članov (Kubale, 2001).  

V obdobju srednjega veka je kot pedagog močno izstopal Jan Amos Komensky, ki je uvedel 

nov sistem skupinskega dela, ki je bil potreben zaradi velikega števila učencev (prav tam, 

2001). Pokazalo se je, da učitelj ne more spremljati vseh učencev hkrati, zato je Komensky 

organiziral učence v skupine, ki jih je poimenoval desetine, ter vsaki skupini določil desetarja, 

ta pa je skrbel za svoje učence. Učitelj je bil pri tem nadzornik, če kdo od učencev ni delal 

dobro in zanesljivo (Komensky, 1995).  

Poleg Komenskega sta na tem področju močno napredovala Andrew Bell in Joseph Lancaster, 

ki sta razvila Bell-Lancasterjev monitorni sistem pouka (Kubale, 2001). Sistem Andrewa 

Bella se je razvil v drugi polovici 18. stoletja in je temeljil na tem, da so se učenci nove snovi 

učili v paru (učno boljši – učno slabši učenec), ponavljanje pa je potekalo v skupini in ga je po 

navadi vodil boljši oz. starejši učenec. Lancasterjev sistem pa je deloval v skupinah do tisoč 

učencev, kjer so učence vodili monitorji, ki jih je učitelj vnaprej pripravil, nato pa samo 

spremljal njihovo delo (Ivanič, 2013).  
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Skupinska oblika se je začela postopoma razvijati. Najprej se je razvila v ZDA in Evropi. 

Eden pomembnejših pedagogov, ki je vplival na razvoj skupinske učne oblike v ZDA, je bil 

John Dewey, ki se je zavzemal za to, da je pouk pomemben dejavnik v času učenčeve 

socializacije. Razvil je etape, po katerih naj bi potekal pouk, in sicer: opazovanje in 

spoznavanje težav, definiranje problema, postavljanje hipoteze, preverjanje hipoteze in sklep 

(Kubale, 2001).  

V Evropi je razvoj skupinske učne oblike oblikoval Francoz Roger Cousinet. Ta je uvedel 

metodo »svobodno delo učencev v skupinah«, ki je temeljila na načelih, da učenci svobodno 

oblikujejo skupine in izberejo učne vsebine, naloga učitelja pa je bila, da pripravi gradivo, ki 

so ga učenci izbrali. Omenjena metoda naj bi učencem pomagala pridobiti trajnejša znanja ter 

motiviranost in samostojnost za raziskovalno delo (prav tam, 2001).  

Razvijanje skupinske učne oblike v ZDA in Evropi je močno vplivala na slovenske pedagoge, 

ki so izkušnje začeli prenašati v slovenske šole. S to obliko so želeli pedagogi uresničiti čim 

več vzgojno-izobraževalnih ciljev (prav tam, 2001). Največ zanimanja je bilo med letoma 

1955 in 1965. Ugotovili so, da ima skupinska učna oblika precej prednosti pred drugimi 

učnimi oblikami, zato so začeli s sistematičnim uvajanjem skupinske učne oblike ter z 

ocenjevanjem uspešnosti dela pri tej obliki. Preučevanja so se lotili z eksperimenti na 

osnovnih in srednjih šolah ter rezultate posredovali šolam ter jih objavili v časopisih. 

Uvajanje te učne oblike so izvajali predvsem na osnovnih šolah. Ponovno zanimanje za 

skupinsko učno obliko se je pojavilo po letu 1990, ko se je v učnih načrtih pojavila potreba po 

različnih oblikah dela. Nekateri didaktiki učiteljem priporočajo uporabo skupinske učne 

oblike v deležu najmanj 20 odstotkov (prav tam, 2001).  

 

2.3.2.3 Individualna učna oblika 

Individualna učna oblika spada med starejše učne oblike, ki je včasih pomenila predvsem delo 

učitelja z enim samim učencem (posebno v starem in srednjem veku, ko so učitelji na 

gradovih poučevali učence), danes pa tak način najdemo v glasbeni šoli ali pri praktičnem 

pouku (Kubale, 2001). V sodobni šoli pa predstavlja obliko pouka, pri kateri vsak učenec dela 

samostojno, učitelj pa pouk instrukcira in organizira (Podhostnik, 1977). 

Učitelj učenca ustrezno opremi z navodili in materialom za podano nalogo, ki jo učenec nato 

rešuje sam, zato lahko učenec prilagodi tempo dela in strategijo reševanja naloge v skladu s 

svojimi zmožnostmi. Individualno delo učenca lahko poteka doma, v razredu med pisanjem 

šolske naloge, med samostojnim ponavljanjem učne snovi, lahko pa tudi v okviru skupine, ko 

učenec samostojno opravi določeno delo, ki prispeva k rešitvi naloge skupine (Poljak, 1974). 

Pouk lahko v tej učni obliki poteka na različne načine:  

- posamezne učence zadolžimo za zbiranje materiala, ki ga potrebujemo pri obravnavi 

določene snovi; 

- učenci samostojno usvajajo nove informacije; 



 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tjaša Koporec 

 

17 

 

- učenci lahko posamično ponavljajo, preverjajo, se urijo, rezultate preverjajo z 

rešitvami idr. (Podhostnik, 1977). 

Omenjena učna oblika je bolj priporočljiva pri utrjevanju, uporabi znanja in sposobnosti, za 

boljše učence pa je primerna tudi za usvajanje nove učne snovi. Učitelj mora pri individualni 

učni obliki pripravljati naloge oz. vsebine za učence, materiale, vire ipd. ter načrtovati in 

organizirati delo. Učitelj posredno vodi delo posameznega učenca, ne opravlja pa funkcije 

poučevanja v smislu posredovanja učnih vsebin (Poljak, 1974). Učitelj učenčevo delo 

spremlja ter mu pomaga po potrebi, še posebej šibkejšim in mlajšim učencem. Učence na 

individualno učno obliko navajamo postopoma oz. že od začetka šolskega leta. Navajanje na 

samostojno delo učence pripravlja za vseživljenjsko učenje in nadaljnje samostojno 

izobraževanje (Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003).  

Individualno delo je po vsebini enako (vsi izvajajo enake naloge) ali različno (vsak ima 

različno nalogo) (Kramar, 2009).  

Različni avtorji (Kubale, 2001; Tomič, 2003; Podhostnik, 1977; Poljak, 1974; Blažič, Grmek, 

Kramar, Strmčnik, 2003) opredeljujejo prednosti individualne oblike, za katere menijo, da so 

učenci neposredno povezani z učno vsebino, ki jo individualno rešujejo. Njihov končni uspeh 

je odvisen od angažiranosti vsakega posameznika, učenci so prepuščeni lastnemu znanju in 

presojanju. Tempo dela, učna sredstva in način reševanja nalog učenci prilagodijo lastnim 

zmožnostim in potrebam, pri tem se navajajo na samostojnost in samoizobraževanje. Pri 

takem delu učenec lažje spozna lastne osebnostne značilnosti in razvije ustvarjalen pristop do 

učenja.  

Kot pomanjkljivosti individualne učne oblike avtorji Kubale, 2001; Tomič, 2003; Podhostnik, 

1977; Poljak, 1974; Blažič, Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003 navajajo slabšo socializacijo 

učencev. Učenci pri takem delu porabijo veliko časa, se hitro utrudijo in ne razvijajo 

verbalnega izražanja. Obravnavanje učnih vsebin je lahko manj učinkovito in zato manj 

ekonomično, povratnih informacij, primerjave rezultatov dela in medsebojnih razgovorov je 

malo. Učitelj učenčeve napake težko kontrolira in težko predvidi, kakšno vajo bo potreboval 

vsak posameznik.  

 

2.3.2.4 Delo v paru 

To je delo v najmanjših skupinah. Je oblika, ki je že zelo dolgo vključena v pouk, a ji 

didaktična teorija ni posvečala tolikšne pozornosti kot drugim oblikam, zato je še dandanes 

malce v ozadju. Omenjena oblika je vez za prehajanje frontalnega dela v skupinsko in 

individualno delo.  

Ima veliko prednosti pred ostalimi oblikami, saj je organizacijsko preprosta, posamezniki 

dobijo več pomoči kot v individualni obliki ter aktivnost članov je večja kot v frontalni in 

skupinski obliki (Kramar, 2009).  
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Učenci si v paru medsebojno pomagajo, se spodbujajo, kontrolirajo, odpravljajo možne 

napake, velike možnosti so za sodelovalno učenje. Delo lahko prilagodimo značilnostim 

učencev, povečamo možnost za njihovo aktivnost ter navsezadnje s tem ohranimo neposredno 

komunikacijo med učenci. Oblika je primerna za pridobivanje novega znanja, ponavljanje, 

utrjevanje, vadenje, izdelavo različnih izdelkov, skupno učenje in medsebojno pomoč. Lahko 

je sprotno naključna, ko jo vključimo v frontalno obliko, ali ko pri skupinskem delu večje 

skupine razdelimo na manjše, ali pa jo povezujemo z individualnim delom. Delo v paru je 

lahko glavna oblika pouka. Pri zgoraj omenjeni obliki je potrebno upoštevati osebnostne in 

druge značilnosti članov. Učence v pare nikoli ne združujemo nasilno ali iz vzgojnih razlogov 

(prav tam, 2009). Pri oblikovanju dvojic moramo upoštevati psihološke, sociološke in 

pedagoške vidike. Oblikovati moramo takšno dvojico, ki ima nek skupen interes, način dela, 

željo po druženju idr. (Blažič idr., 2003). To še posebej velja za pare za medsebojno pomoč 

(Kramar, 2009). S. McNamara in G. Moreton (v Grginič, 2012) poudarjata, da učenci uspešno 

izvajajo vaje v parih, ki so naključno izbrani, saj se v primeru, ko učenci sami izbirajo svoj 

par, pogosto zgodi, da prav učenec s čustvenimi in z vedenjskimi težavami nima para. Zaradi 

neugodja, nesprejetja se bo vedel negativno. Naključni par lahko izbiramo s pomočjo kart, 

slik, simbolov in drugih metod. »Za sestavljanje dvojic in njihovo dobro delovanje je treba 

ustvarjati pogoje z razvijanjem dobrih medsebojnih odnosov med učenci, upoštevanjem 

različnosti in spoštovanjem drugačnosti učencev, razvijanjem sodelovanja med učenci v 

različnih situacijah, razvijanjem medsebojne skrbi za sošolce, razvijanjem uspešnih načinov 

dela in samostojne aktivnosti učencev, s postopnim navajanjem na skupinsko delo in delo v 

dvojicah« (Kramar, 2009, str. 213).  

»Pri delu v paru (velja tudi za delo v skupinah) je pomembno naslednje:  

- prilagojena sestava glede na cilje, vsebino dela, značilnosti učencev in objektivne 

pogoje dela; 

- dobra organizacija para (skupin): jasno opredeljene naloge, cilji dela, natančno 

določene vloge, pristojnosti, dolžnosti posameznih članov skupine;  

- preglednost komunikacije med skupino in učiteljem ter znotraj skupine, določen način 

in časovni potek komuniciranja skupine z učiteljem; 

- jasno določeni odnosi, komunikacija med skupinami ter povezovanje skupinskega dela 

s celotno oddelčno skupnostjo; 

- jasna in dobro pripravljena navodila za delo; 

- primerno didaktično okolje in didaktična sredstva« (Kramar, 2009, str. 210–211). 

Otroci v manjših skupinah pridobijo številne izkušnje z učenjem drug od drugega ter tako 

lažje razvijejo lastne strategije učenja, tj. kako se učiti, priti do znanja. Čim bolj vešči bodo 

otroci v medsebojni komunikaciji, tem lažje bodo ob razvitih strategijah lahko sami prišli do 

informacij, ki jih v določenem trenutku potrebujejo (npr. poiskali bodo ime svojega prijatelja 

na njegovi polici/predalu ali ga prosili, da jim ga pokaže, ter zapis uporabili pri pisanju 

razglednice v simbolni igri). Načrtujemo take oblike dela, ki omogočajo, da se 

sporazumevalnih spretnosti naučijo vsi (Grginič, 2012, v Orel, 2012). 
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Z delom v paru učenci dobijo dovolj pozornosti in možnosti za govorjenje o sebi, zato se 

učenčeva potreba po pritegnitvi pozornosti z govorjenjem in drugim načinom zmanjša. 

Govorne vaje v paru omogočajo in dajejo možnost za pogovor tistim učencem, ki doma 

nenehno govorijo, saj zaradi manjše možnosti govornega izražanja postanejo v šoli 

nezadovoljni. »S. McNamara in G. Moreton navajata, da vaje govorjenja v paru zmanjšujejo 

klepetanje med učnimi urami« (Grginič, 2012, v Orel, 2012, str. 352). »Prednost govornih vaj 

v paru je, da dajejo dober vedenjski vzorec, ki je strukturiran, določen s pravili in urejen s 

strani sošolcev, kar daje možnosti za učni uspeh. Vaje v paru imajo številne prednosti tudi za 

učence, ki zelo težko prikličejo predhodno znanje ali so počasni in odsotni. Sošolci jim ga 

pojasnijo s svojimi besedami, kar je učencem bolj razumljivo. Tako se učijo drug od drugega 

in počasi uporabljajo prave besede. Pri vajah je pomembno, da učitelj daje točna navodila v 

zvezi z določeno temo, saj v nasprotnem primeru učenci delajo hrup, učnega uspeha pa ni« 

(Grginič, 2012, v Orel, 2012).  

»Kadar je v učnem procesu veliko učenja ob napisanih besedilih ali reševanju pisnih nalog, 

slabi bralci in učenci s težavami pri pisanju doživljajo neuspeh, enačijo se z neuspehom in 

tako vrednotijo tudi sebe. Igre v paru omogočajo takšnim učencem doživljanje uspeha in s 

tem uveljavljanje v skupini« (Grgnič, 2012, v Orel, 2012, str. 352). V tujih državah se učenci 

učijo v parih, sploh tujega jezika, kar se je pokazalo za zelo pozitivno in uporabno. Tuje 

raziskave kažejo, da je pri delu učencev v majhnih skupinah/parih bolj verjetno, da bodo 

uporabili tuji jezik za tista področja, ki so običajno rezervirana za učitelje (dajejo predloge, 

zastavljajo vprašanja). Nakazujejo, da mešano razvrščanje po parih lahko koristi učencem, ker 

je pri takih parih več pogovorov v tujem jeziku kot pa pri parih s podobnim znanjem 

(Aldosari in Storch, 2012). 

»S. McNamara in G. Moreton priporočata, da učenci najprej delajo v paru, potem pa se po 

dva para združita v skupino, kjer para še vedno delata skupaj. Učenca v paru se moralno 

podpirata in se predhodno posvetujeta. Graja ali neuspeh doleti par, ne pa posameznika 

osebno. Pri tem je pomembno: 

a) vloga naj bo dana naključno, ne sme priti do izbiranja vodij – nihče ne sme biti zavrnjen, 

vsi se morajo privaditi vloge, ki je drugače ne bi sprejeli; 

b) boljša samozavest za otroke s slabšimi vedenjskimi vzorci« (Grgnič, 2012, v Orel, 2012, 

str. 353). 

 

»Med pomembnejšimi pravili za delo v skupinah po dva para S. McNamara in G. Moreton 

(1995) navajata: 

1) vsak mora imeti možnost biti slišan; 

2) vsak imeti priložnost, da govori; 

3) prepoved prekinjanja in dovoljevanje vprašanj le, ko je sošolec nehal govoriti;  

4) učenci delujejo pozitivno, konstruktivno in spodbudno (pohvale, pozitivna opažanja), ne pa 

razdiralno, negativno, z žaljivimi pripombami« (Grgnič, 2012, v Orel, 2012, str. 354).  
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2.4 Sodelovalno učenje 

2.4.1 Opredelitev sodelovalnega učenja 

»Pojem sodelovanje se nanaša na skupno delo za doseganje skupnega cilja. Sodelovalno 

učenje (cooperative learning) pa opredeljuje metode, uporabljene v procesu učenja, pri katerih 

učence spodbujamo oz. od njih zahtevamo, da medsebojno sodelujejo pri izvajanju nalog 

(Slavin, 1987, v Peklaj idr., 2001, str. 8).   

»Kagan opredeljuje sodelovalno učenje kot delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je 

oblikovano tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi 

drugim, da dosežejo vsi kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v 

skupini« (Kagan, 1989, v Peklaj idr., 2001, str. 8).  

»Johnson in Johnson opredeljujeta sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah z 

namenom, da bi učenci dosegli skupen cilj (se naučili neko snov ali rešili nek problem). 

Učenje je oblikovano tako, da se vsak član nauči svoje gradivo oz. opravi svojo nalogo in se 

obenem prepriča, da so se tudi drugi člani skupine naučili svoje gradivo oz. da so opravili 

svoje naloge« (Johnson in Johnson, 1987, v Peklaj idr., 2001, str. 8).     

             

2.4.2 Načela in učinki sodelovalnega učenja 

»Za sodelovalno učenje ni dovolj, da posadimo učence skupaj za isto mizo in jim damo 

naloge. V takem primeru se v skupini po navadi nekaj časa ne bo nič dogajalo, nazadnje pa 

bosta eden ali dva učenca opravila vse delo. Zato sodelovalno učenje vključuje pet osnovnih 

načel, ki jih moramo upoštevati, da v skupini dosežemo res pravo sodelovanje« (Peklaj idr., 

2001, str. 8).  

 

Ta osnovna načela so: 

a) delo v skupinah; 

b) pozitivna soodvisnost članov skupine; 

c) odgovornost posameznega člana skupine;  

d) sodelovalne veščine in 

e) ustrezna struktura naloge (prav tam, 2001).  
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V nadaljevanju sem vsako načelo podrobneje opisala:  

 

1. Delo v skupinah 

Delo v skupinah je osnovna značilnost sodelovalnega učenja. Učne skupine so lahko 

heterogene ali homogene. Po navadi sestavimo heterogene skupine, saj v sodelovalnih 

skupinah delajo in se učijo učenci z različnimi sposobnostmi, znanjem, osebnostnimi 

značilnostmi ter izkušnjami (prav tam, 2001). Heterogenost učencev v skupini je lahko vir 

ustvarjalnosti, kar pomeni, da ima vsak učenec svojo zamisel, nov pogled na reševanje 

problemov ali novo strategijo. Velik pomen imajo razlage vrstnikov, ker so bližje njihovemu 

nivoju in načinu razmišljanja. V takih skupinah vrstniki prej opazijo, kdaj nekdo potrebuje 

pomoč (prav tam, 2001).  

Homogene skupine so dobre takrat, ko prihajajo učenci z različnih jezikovnih območij, zato je 

potrebno oblikovati skupine glede na predhodno znanje in jim prilagoditi zahtevnost nalog 

(prav tam, 2001). Pri homogenih skupinah obstaja nevarnost, da taka selekcija pospešuje 

obstoj statusnih hierarhij znotraj razreda (skupine z višjim in nižjim statusom) ter obstoj 

skupin, v katerih se zberejo sami dobri učenci. To pa lahko privede do tekmovalnosti znotraj 

razreda (Sladič, 2014).  

Povečana aktivnost učencev je eden osnovnih razlogov uspešnosti sodelovalnega učenja. »V 

razredu, kjer učitelj sprašuje ves razred in učenci odgovarjajo eden za drugim, je naenkrat 

aktivna 1/30 razreda. Če pa razdelimo razred na tri velike skupine in dovolimo, da v vsaki 

skupini govori en učenec, smo dosegli, da aktivno sodeluje 1/10 razreda. Z večanjem števila 

skupin omogočimo večjemu številu učencev, da aktivno sodelujejo. Kadar delajo učenci v 

parih, pa aktivno sodeluje že ½ razreda« (Peklaj idr., 2001, str. 21).  

Kot najbolj učinkovite so se pokazale skupine s štirimi učenci. Zaželeno je, da damo učence 

najprej v pare (intervju v parih, sodelovalne karte, preverjanje v parih …), nato jih razdelimo 

v skupine po 4 učence, nadaljujemo s skupino osmih učencev itd. Raziskave so pokazale, da v 

skupini, kjer so prisotni trije učenci, se po navadi dva pogovarjata, tretji pa je izločen (Peklaj 

idr., 2001).  

Za uspešno delo (v skupini) je potrebno zagotoviti tudi prostorske pogoje – skupine morajo 

biti dovolj skupaj, da med člani poteka nemotena komunikacija, in tudi dovolj narazen, da ne 

motijo druga druge in so jasno ločene med seboj. Paziti moramo, da učenci sedijo tako, da se 

lahko med seboj pogovarjajo in da vsi gledajo v tablo (prav tam, 2001).  
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2. Pozitivna povezanost (soodvisnost) učencev 

Pri pozitivni povezanosti učencev je pomembno, da se učenci zavedajo, da bodo le s skupnimi 

močmi prišli do zastavljenega cilja. To pomeni, da je za končni uspeh pomemben uspeh 

vsakega posameznega člana skupine. Pozitivno soodvisnost v skupini mora oblikovati učitelj, 

kar pa lahko naredi na več načinov. Glede na to, katera sredstva in postopke učitelj uporabi za 

oblikovanje soodvisnosti v skupini, razlikujemo pozitivno soodvisnost:  

a) ciljev, 

b) nagrad,  

c) virov,  

d) vlog in 

e) nalog (Peklaj idr., 2001). 

V nadaljevanju so podrobneje opisane zgoraj naštete pozitivne soodvisnosti.  

 

a) pozitivna soodvisnost ciljev 

Vsi člani v skupini se morajo zavedati, da imajo vsi enake cilje ter da je uspeh odvisen od     

tega, da cilje dosežejo vsi člani skupine. Obstajajo različni načini za oblikovanje soodvisnosti 

ciljev: 

- skupina naredi samo en izdelek (npr. plakat, poročilo, esej); 

- učitelj po naključju izbere en izdelek in skupino ter izdelek oceni;  

- učitelj javno spremlja napredek skupin/e; 

- skupina konča nalogo, ko jo opravijo vsi njeni člani (prav tam, 2001).  

 

 

b) pozitivna soodvisnost nagrad 

Pozitivno soodvisnost dosežemo s pomočjo skupinskih nagrad oziroma ocen. Govorimo o 

zunanji motivaciji. Učitelj mora biti posebej pozoren na to, da skupina, ki ne naredi svoje 

naloge, ne dobi nagrade. Za oblikovanje pozitivne soodvisnosti nagrad si pomagamo z 

naslednjimi načini (prav tam, 2001): 

- vsi člani skupine dobijo iste ocene za skupinsko delo; 

- vsi člani pridobijo enake točke, če vsi dosežejo določen kriterij;  

- podeljevanje posebnih nagrad (posebne ugodnosti, zvezdice, prosti čas, razredne igre) 

in pohval, ko vsi člani skupine dosežejo določene cilje pri učenju (prav tam, 2001).  
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c) pozitivna soodvisnost virov 

Pozitivna soodvisnost virov obstaja takrat, ko dobi vsak učenec samo del informacij, virov ali 

materialov, ki so potrebni za dokončanje določene skupinske naloge. Pozitivno soodvisnost 

virov lahko razvijamo z naslednjimi primeri:  

- omejevanje virov za dokončanje naloge (vsaka skupina dobi samo en svinčnik, list 

papirja, slovar in knjigo);  

- vsak učenec dobi le del potrebnega materiala (npr. odlomek iz besedila);  

- skupina dobi nalogo, pri kateri vsak član skupine prispeva delček (npr. če učenci 

pišejo spis, mora vsak član skupine napisati en odlomek) (prav tam, 2001).  

 

d) pozitivna soodvisnost vlog 

Če želimo doseči, da skupina deluje uspešno, moramo učencem razdeliti vloge. Vloge razdeli 

učitelj, lahko pa si jih razdelijo učenci med seboj. Vsaka vloga mora biti opravljena 

odgovorno in učinkovito. V nadaljevanju so opisane različne vloge, ki jih razdeli učitelj (prav 

tam, 2001):  

- zapisovalec: si zapisuje vse odgovore, odločitve v skupini in napiše zaključno 

poročilo; 

- spodbujevalec: spodbuja vse člane v skupini, da bi medsebojno sodelovali; 

- vratar: pazi na to, da imajo vsi člani možnost sodelovanja, da so vsi enakopravni in da 

prispevajo enak delež k dokončanju naloge;  

- opazovalec: opazuje, kako člani med seboj sodelujejo, in jim daje povratno 

informacijo o sodelovanju;  

- pregledovalec: preverja enakopravnost članov (strinjanje z izbrano rešitvijo); 

- poročevalec: poroča o rezultatih skupine celotnemu razredu ali drugi skupini; 

- usmerjevalec: skrbi, da so vsi člani skupine osredotočeni na delo in jih usmeri nazaj, 

če zaidejo k drugi stvari;  

- nagrajevalec: deli pohvale in skrbi za to, da se vsi člani v skupini počutijo sprejete 

(prav tam, 2001).  

 

e) pozitivna soodvisnost nalog 

Pozitivna soodvisnost nalog obstaja takrat, ko so naloge razdeljene tako, da je ne more noben 

član skupine rešiti tako, da nalogo razdeli na manjše vloge, ki jih morajo člani skupine 

reševati v določenem vrstnem redu (prav tam, 2001).  
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3. Posameznikova odgovornost in prispevek h končnemu rezultatu 

Učitelj mora sestaviti takšne naloge, ki bodo merljive, vidno mora biti delo in odgovornost 

vsakega člana skupine. Učitelj mora sestaviti naloge na način, da vsak član skupine dobi 

drugačno vlogo, ki je prav tako pomembna za uspešno dokončanje naloge. Le na ta način je 

uspeh skupine odvisen od prispevka vsakega člana skupine (prav tam, 2001). 

Učenci bodo svoj del naloge v skupini opravili odgovorneje, če bodo vedeli, da bodo morali 

na koncu poročati pred sošolci ali da bodo ocenjeni na podlagi tega, kar delajo v skupini (prav 

tam, 2001).  

 

4. Sodelovalne veščine  

Sodelovalne veščine so potrebne, da lahko učenci uspešno rešijo določeno nalogo in da učenci 

od tega dela pridobijo največ. Sodelovalne veščine zahtevajo, da učenci med seboj sodelujejo, 

pomagajo drug drugemu, pomagajo tistim, ki potrebujejo pomoč in tudi sami prosijo za 

pomoč, če jo potrebujejo (prav tam, 2001). Najpogostejše težave, na katere lahko naletimo pri 

sodelovalnih veščinah, so: pomanjkljivo poslušanje (ne poslušajo drug drugega); neenako 

sodelovanje; ukvarjanje s stvarmi, ki se ne tičejo naloge; zavrnitve (vse, kar predlaga nekdo 

od članov, je neumno, neupoštevano); neustrezna pomoč (npr. če nekdo ne zna rešiti naloge, 

mu ostali člani ne razložijo postopka, kako so prišli do pravilne rešitve, temveč mu povedo 

samo odgovor); hrup in s tem motenje ostalih članov v skupini; neodgovornost učencev za 

dokončanje naloge. Te težave se zmanjšajo, ko učenci ustrezno usvojijo sodelovalne veščine 

(prav tam, 2001).  

 

5. Ustrezna struktura naloge  

Interakcija pri delu v skupini vpliva na miselne, socialne in čustvene procese učencev. Od 

tega, kako učitelj oblikuje (strukturira) interakcijo med učenci, je odvisno, kakšno raven 

znanja bodo dosegli in kakšne socialne veščine bodo usvojili. Pomembna je izbira strukture 

naloge, saj pridemo do ciljev le v primeru, da so vloge in naloge posameznikov natančno 

določene (prav tam, 2001). 

 

Slavin (2013) opredeljuje štiri najpomembnejše teoretične poglede na učinke sodelovalnega 

učenja: motivacijski vidik, vidik socialne povezave, kognitivno-razvojni in kognitivno-

izpopolnjevalni vidik.  

Motivacijski vidik predstavlja, da ima motivacija največji vpliv na proces učenja in preostale 

procese. Motivacijski vidik predstavlja nagrado ali strukturo učnih ciljev. Vidik socialne 

povezave oz. teorija socialne soodvisnosti poudarja, da so učinki sodelovalnega učenja 

odvisni od povezanosti skupine, to pomeni, da si učenci nudijo medsebojno pomoč, ker jim je 

mar za skupino oz. njene člane (Johnson in Johnson, 1989; 1999; Hogg, 1987, v Slavin, 

2013). Obe kognitivni perspektivi se osredotočata na odnose med učenci. Odnosi naj bi 
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povzročili boljše učenje in posledično boljše dosežke. Kognitivno-izpopolnjevalni vidik 

zagovarja tezo, da se morajo učenci ukvarjati z izpopolnjevanjem nove snovi, da se je lahko 

naučijo, zato naj bi sodelovalno učenje spodbujalo prav ta proces (Slavin, 2013).  

Slavin in drugi (2013) predlagajo teoretični model, ki naj bi upošteval prispevek vsakega od 

glavnih teoretičnih vidikov in verjetne vloge, ki jo vsak do njih zavzema pri procesih 

sodelovalnega učenja. Raziskujejo pogoje, potrebne za izboljšanje izobraževanja s pomočjo 

sodelovalnega učenja, ter predlagajo raziskave in razvoj, potreben za napredek znanstvenih 

dognanj na področju sodelovalnega učenja, da bi lahko izobraževalna praksa resnično imela 

koristi od tridesetletnih raziskav.  

 

2.4.3 Razlike med sodelovalnimi in tradicionalnimi učnimi skupinami 

Med sodelovalnimi načini poučevanja in učnimi oblikami, ki jih običajno najdemo v razredu, 

obstajajo nekatere razlike. Raziskovanja teh sta se lotila tudi brata Johnson, ki sta ugotovila 

naslednje značilnosti (glej tabelo 1).  

Tabela 1: Razlike med sodelovalnimi skupinami in tradicionalnimi skupinami v razredu 

(Johnson in Johnson, 1989, v Peklaj idr., 2001, str. 9) 

Sodelovalne učne skupine Tradicionalne učne skupine 

Pozitivna soodvisnost. Ni pozitivne soodvisnosti. 

Posameznikova odgovornost. Ni jasne posameznikove odgovornosti. 

Skupine so heterogene. Skupine so homogene. 

Vodstvene funkcije so porazdeljene. Vodja je določen.  

Odgovornost drug za drugega. Odgovornost samo zase. 

Poudarek na kognitivnih, afektivnih in 

socialnih ciljih. 

Poudarek samo na kognitivnih ciljih. 

Poučevanje sodelovalnih veščin. Predpostavlja se obvladanje sodelovalnih 

veščin. 

Učitelj opazuje sodelovalne veščine in poseže 

v delo, kadar je to potrebno. 

Učitelj je usmerjen v vsebino. 

Skupine analizirajo svoje delovanje. Ni analize delovanja skupin. 
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Razlaga tabele 1:  

Sodelovalne učne skupine: Pri sodelovalnih učnih skupinah obstaja med člani pozitivna 

soodvisnost, kar pomeni, da učence oz. člane zanima tudi aktivnost drugih članov v skupini. 

Prisotna je posameznikova odgovornost, kjer je jasno razviden prispevek vsakega člana. 

Spremlja se učenčev napredek. Vsak od članov dobi tudi povratno informacijo o delu in 

napredku. V sodelovalnih učnih skupinah so skupine heterogene, kar pomeni, da so v njej 

prisotni učenci z različnimi sposobnostmi, znanjem, osebnostnimi značilnostmi ter 

izkušnjami. V skupini so vodstvene funkcije porazdeljene, kjer se vsak član skupine nauči 

prevzemati različne vloge v skupini. Cilj sodelovalnih učnih skupin ni samo čim boljši 

rezultat, temveč tudi dobri medsebojni odnosi, pozitivna samopodoba, socialne veščine in 

čustveni razvoj. Za razvijanje socialnih in sporazumevalnih veščin so primerne manjše 

skupine, saj otroci lažje vzpostavijo prijateljske odnose, pridobijo večje zaupanje vrstnikov … 

Raziskave kažejo večje učne dosežke in večjo učinkovitost učenja znotraj manjših skupin 

(prav tam, 2001). Učenci se pri tem učijo sodelovalnih veščin. Učitelj v delo v skupini ne 

posega, temveč samo opazuje in v delo poseže le takrat, kadar je to potrebno. Po končanem 

delu mora vsaka skupina analizirati in poročati o svojem delu (Ivanič, 2013).  

Odnosi se v sodelovalnih učnih skupinah oblikujejo postopoma, z začetnim predstavljanjem, 

medsebojnim zaupanjem, vživljanjem v skupino, uveljavljanjem lastnih interesov in potreb 

znotraj skupine. Učitelj naj bi pri sodelovalnem učenju izbral teme, ki omogočajo, da se 

uveljavijo vsi učenci. Naloge naj bi bile zasnovane in prilagojene, da jih s sodelovanjem 

učenci lahko razrešijo (Warden in Christie, v Peklaj idr., 2001).  

Tradicionalne učne skupine: Pri tradicionalnih učnih skupinah učence zanima le, kako bodo 

opravili svojo nalogo v skupini, zato temu pravimo, da med njimi ni pozitivne soodvisnosti. 

Pogosto se v skupinah zgodi, da vse delo opravi/opravita en ali dva člana v skupini (ni jasne 

posameznikove odgovornosti). Skupine so po navadi homogene, kar pomeni, da jih štejejo 

člani z istim znanjem, enakimi učnimi sposobnostmi, z enakim spolom ipd. Pri tradicionalnih 

učnih skupinah je vodja določen, po navadi je to učno uspešnejši učenec. Poudarek skupine je 

samo na kognitivnih ciljih, kar pomeni, da je cilj zgolj dokončanje predpisane naloge. V 

skupini se predpostavlja obvladovanje sodelovalnih veščin, kjer pa ni analize delovanja 

skupine. Učitelj je pri tem usmerjen na vsebino in ne na sodelovalne veščine (Ivanič, 2013).   

Peklaj idr. (2001) trdijo, da, če pri pouku uporabljamo zgolj tradicionalen način učenja in 

individualno delo, bodo učenci med seboj zgolj tekmovalni, če pa se pri pouku poslužujemo 

sodelovalnega načina dela, bodo učenci bolj pripravljeni sodelovati med seboj. Učenci so v 

sodelovalnih učnih skupinah motivirani takrat, kadar se učijo z vrstniki/učiteljico, sodelovalno 

učenje jim pomeni varnost in doživljanje ugodja. Pričakujejo, da bodo naredili več, kot bi  

lahko sami –  notranje so bolj motivirani → ponudimo jim več možnosti za sodelovanje 

(pomagajo drug drugemu, se sprostijo, ko se lahko pogovarjajo). 
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2.4.4 Oblike sodelovalnega učenja 

Poznamo različne oblike sodelovanja, pri vseh pa poteka delo v majhnih skupinah ali timih. 

Po navadi dopolnjuje učiteljevo poučevanje, pri nekaterih oblikah morajo učenci sami 

poiskati ali odkrivati informacije. Oblike delimo na dve kategoriji:  

a) strukturirano timsko učenje – vključuje nagrade timom glede na učni napredek 

članov, njihova značilnost je individualna odgovornost, kar pomeni, da je uspeh tima 

odvisen od posameznikovega učenja in ne od rezultatov skupine; 

b) neformalne oblike skupinskega učenja – te oblike so bolj osredotočene na socialno 

dinamiko, projekte in razpravo (Slavin, 2013).   
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2.4.4.1 Strukturirane oblike timskega učenja 

Tehnike timskega učenja so razvili in raziskovali v Združenih državah Amerike. Člani tima ga 

(timsko učenje) lahko dosežejo le tako, da vsi člani uresničijo učne cilje. To pomeni, da ni 

pomembno, da nekaj naredijo skupaj, ampak da se nečesa naučijo kot tim. Oblike takega 

učenja imajo tri skupne osrednje koncepte, in sicer: timske nagrade, individualno odgovornost 

(to pomeni, da je uspeh tima odvisen od individualnega učenja vseh članov tima) in enake 

priložnosti za uspeh. V razredih, kjer uporabljajo omenjeno obliko učenja, timi dobijo za 

nagrado diplome, kadar presežejo načrtovane kriterije. Raziskave so pokazale, da sta timska 

nagrada in individualna odgovornost ključna elementa za spodbujanje dosežkov pri temeljnih 

veščinah (Slavin, 2013, v Slavin, 1995).  

 

2.4.4.2 Neformalne oblike skupinskega učenja 

 

Ločimo več neformalnih oblik skupinskega učenja: 

g) sestavljanka, 

h) skupno učenje in 

i) skupinsko raziskovanje. 

Sestavljanka: Uporablja se predvsem pri družboslovju in predmetih, ki vključujejo besedilo 

(Mattingly in Van Sickle, v Slavin, 2013). Pri tej obliki so učenci razdeljeni v šestčlanske 

time, v katerih obdelujejo učno gradivo, ki je razdeljeno na dele (npr. življenjepis). Naloga 

vsakega člana je, da prebere svoj del, se o svojem delu pogovarja z drugimi člani, ki imajo isti 

del, nato pa ga predstavi še ostalim članom skupine. Naloga ostalih učencev je, da pazljivo 

poslušajo ostale člane skupine, zato so motivirani za medsebojno podpiranje in izkazujejo 

zanimanje (Slavin, 2013).  

Model skupnega učenja sta razvila brata Johnson. Učenci delajo z učnimi listi v štiri- ali 

petčlanskih heterogenih skupinah, oddajo skupni učni list, pohvalo ali nagrado pa prejmejo za 

skupinski izdelek (prav tam, 2013).   

Skupinsko raziskovanje je splošen načrt organizacije pouka, v katerem učenci sodelujejo v 

majhnih skupinah pri zastavljanju vprašanj, raziskovanju problemov, skupinskih razpravah ter 

skupnem načrtovanju in izvedbi projektov. Pri tej metodi se učenci sami razdelijo v skupine 

po 2–6 članov. Naloga vsake skupine je, da pripravi predstavitev ali razstavo celotnemu 

razredu. Raziskave te metode so pokazale pozitivne učinke na dosežke pri jeziku in literaturi 

(prav tam, 2013).   
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2.4.5 Raziskave o sodelovalnem učenju 

Raziskave o vedenju učencev znotraj sodelovalnih skupin ugotavljajo, da od sodelovalnega 

učenja pridobijo največ tisti učenci, ki podajajo in prejemajo temeljite razlage (Webb, 1985, 

2008, v Slavin, 2013). Metoda sodelovalnega učenja enako dobro deluje pri vseh učencih. 

Raziskave niso pokazale, da so slabši učenci na slabšem ali dobri učenci na boljšem (Slavin, 

1995, v Slavin, 2013).  

Različne raziskave (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan in Ajdišek, 

2009) kažejo pomembno povezanost med učiteljevim vodenjem razreda, načinom, kako 

učenci zaznavajo to vodenje, ter motivacijskimi, socialnimi in spoznavnimi procesi oz. 

dosežki, pa tudi kompleksnost vseh odnosov. Obstajajo pa tudi jasni rezultati 

eksperimentalnih študij, ki kažejo, kako lahko z različnim oblikovanjem strukture ciljev v 

razredu vplivamo tako na spoznavne kot tudi na čustveno-motivacijske in socialne procese ter 

rezultate v razredu.  

Teoretično izhodišče opravljenih raziskav je teorija socialne soodvisnosti, ki pravi, da obstaja 

socialna soodvisnost takrat, ko posamezniki delijo skupne cilje in je vsako doseganje 

individualnih ciljev povezano z doseganjem ciljev drugih v skupini. Teorija socialne 

soodvisnosti predvideva, da uspešno doseganje ciljev pripelje do pozitivnejših odnosov do 

tistih ljudi, ki spodbujajo in omogočajo ta uspeh. Zakon socialnih odnosov (Deutsch, 2008; 

Roseth, Johnson in Johnson, 2008) pravi, da lahko pozitivne odnose med dosežki in 

pozitivnimi socialnimi odnosi pripišemo pozitivni spirali, v kateri uspešno dogajanje učnih 

ciljev vodi do pozitivnejših odnosov med člani skupine, ki nato spet vodi do večjih dosežkov 

(Valenčič Zuljan, Ajdišek, Puklek Levpušček, Pečjak, Kalin, Peklaj, 2009). 

Springer in sodelavci (1999) so ugotovili, da različne oblike učenja v majhnih skupinah v 

primerjavi s tradicionalnim poukom pripeljejo do boljših učnih dosežkov, pozitivnejših stališč 

do učenja in večjega vztrajanja v programih (Valenčič Zuljan, M., Ajdišek, N., Puklek 

Levpušček, M., Pečjak, S., Kalin, J., Peklaj, C., 2009).  

Johnson in Johnson (2002) sta izvedla metaanalizo na študentih. Ugotovila sta boljše rezultate 

sodelovalnega učenja v primerjavi z individualnim in s tekmovalnim. Pomembne so tudi 

ugotovitve, ki kažejo vpliv oblike učenja na socialne procese. Sodelovalno učenje lahko v 

primerjavi z individualnim vpliva na zaznavanje medsebojne privlačnosti, občutek 

povezanosti z vrstniki in zaupanje, prav tako se na teh področjih kaže boljši vpliv 

sodelovalnega učenja v primerjavi s tekmovalnim, pozitivni vplivi se kažejo tudi na 

motivacijsko-čustvenem področju. Sodelovanje spodbuja boljšo samopodobo študentov kot 

tekmovanje ali individualno učenje ter pozitivnejša stališča do študija in učenja. 

Zadnja metaanaliza (Roseth in sod., 2008), ki je združila rezultate vseh do zdaj objavljenih 

rezultatov eksperimentalnih raziskav, v katerih so avtorji primerjali relativni vpliv 

sodelovalnih, tekmovalnih in individualnih ciljnih struktur pri učenju na znanje in socialne 

odnose pri mladostnikih, starih od 12 do 15 let, je prišla do podobnih ugotovitev. Za področje 

dosežkov so rezultati pokazali, da sodelovalno učenje v primerjavi z individualnim učenjem 

pripelje do boljših dosežkov, enako je tudi v primerjavi z učenjem v tekmovalnem vzdušju. 
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Podobni so tudi rezultati za socialne odnose, ki se kažejo v kohezivnosti skupine, socialni 

podpori in prijateljskih odnosih. Ugotovitve torej kažejo, da je bila uporaba sodelovalnih 

struktur v učnem okolju povezana z višjimi ravnmi pozitivnih odnosov ter boljšimi učnimi 

rezultati kot uporaba tekmovalnih oz. individualnih struktur. 

»Čeprav ima sodelovalno učenje velik potencial, da poleg spoznavnih spodbuja tudi socialne 

in motivacijsko-čustvene procese, to seveda ne pomeni, da lahko ves pouk izpeljemo samo na 

ta način. V praksi bi ga bilo treba uporabljati v večji meri ter smiselno uravnotežiti 

individualno, sodelovalno in tekmovalno delo v razredu, saj bomo le tako lahko dosegali vse 

učne cilje, ki so zapisani v naših temeljnih normativnih dokumentih (zakon o osnovni šoli, 

zakon o srednji šoli, pravilniki, učni načrti za osnovno in srednjo šolo) oz. vse ključne 

kompetence« (Valenčič Zuljan, Ajdišek, Puklek Levpušček, Pečjak, Kalin, Peklaj, 2009, str. 

71). Zavedati pa se moramo, da je strukturiranje socialne soodvisnosti in sodelovalnega 

učenja še težje kot strukturiranje individualnega dela in zahteva še več in drugačnih 

učiteljevih kompetenc, za katere pa ga je potrebno usposobiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tjaša Koporec 

 

31 

 

2.4.6 Dvomi in pomisleki o sodelovalnem učenju 

V nadaljevanju so opisane izjave in vprašanja, ki jih največkrat izrečejo učitelji, ter odgovori 

nanje.  

»V sodelovalnih učnih skupinah brez dvoma pridobijo slabši učenci. Kaj pa boljši? Ali 

ne gre to na njihov račun? Boljši učenci, ki morajo pomagati slabšim, v skupinah samo 

izgubljajo čas, namesto da bi se učili snov na zahtevnostnem nivoju, ki jim ustreza« 

(Peklaj idr., 2001, str. 18). 

»Različne raziskave so pokazale, da v sodelovalnih skupinah pridobijo vsi učenci ne glede na 

svoje sposobnosti – boljši učenci pridobijo, ko razlagajo slabšim učencem, posledično utrdijo 

svoje znanje na višji ravni, izboljša se kakovost znanja« (prav tam, 2001, str. 18).  

»Kaj pa učenci, ki ne marajo delati v sodelovalnih skupinah? Ali naj jih prisilimo, da 

počnejo nekaj, kar jim ne ustreza?« (Peklaj idr., 2001, str. 18) 

»Pogosto ravno takim učencem primanjkuje sodelovalnih veščin, zato je pomembno, da 

pridobijo izkušnje in veščine, ki jih bodo potrebovali v vsakdanjem življenju« (prav tam, 

2001, str. 18). 

»Pri skupinskem delu se lahko nekateri učenci elegantno izmuznejo, tako da jim ni 

potrebno početi ničesar, ker njihovi sošolci naredijo vsa dela namesto njih« (Peklaj idr., 

2001, str. 19). 

»Eno od temeljnih načel sodelovalnega učenja je ohranjanje individualne odgovornosti 

posameznega učenca, to pa lahko dosežemo le tako, da ostane jasno viden prispevek 

posameznega učenca v skupini. Učitelj to doseže z delitvijo nalog ali vlog znotraj skupine. 

Individualno odgovornost pa zagotovimo tudi s preverjanjem znanja« (prav tam, 2001, str. 

19). 

»Ali delo v sodelovalnih skupinah ne pomeni tudi velikega nereda in disciplinskih težav 

v razredu?« (Peklaj idr., 2001, str. 19) 

»Pravila obnašanja postaviti takoj na začetku:  

- stopnja glasnosti pri delu v skupini; 

- prehod iz skupinskega dela na frontalni način pouka; 

- dogovorimo se o neverbalnih znakih (zvonček, glasba, štetje, prižiganje luči …); 

- pravila morajo biti povsem jasna – na začetku je to precej težko, saj od učitelja 

zahteva veliko energije« (prav tam, 2001, str. 19).  
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2.4.7 Razvoj skupin 

Pravo sodelovanje se ne razvije, če učenci ne čutijo pripadnosti skupini. Vpeljati moramo 

različne aktivnosti, ki vplivajo na to, da učenci v skupini razvijejo medsebojno zaupanje, 

pomoč, skupno delo … – vse to pa vpliva na boljše učne rezultate. Posebno pomembno je to 

razvijati pri učencih, ki skupnega dela niso navajeni, pri učencih, kjer so razlike v 

mednacionalnosti, ter med različno sposobnimi učenci … 

Z načrtnim razvojem skupin dosežemo pet pomembnih ciljev (Peklaj idr., 2001, str. 24): 

- učenci se med seboj bolje spoznajo, 

- razvoj skupinske identitete, 

- medsebojna podpora, 

- spoštovanje razlik med člani skupine, 

- učenci razvijejo soenergijo v skupini.  

»Pripadnost določeni skupini oz. skupinsko identiteto lahko razvijamo z različnimi 

aktivnostmi. Med najbolj preproste in pogosto uporabljane aktivnosti spada iskanje 

skupinskega imena. Pri tem mora skupina upoštevati nekaj pogojev oz. pravil, ki so tudi 

osnova za vse poznejše odločanje v skupini: 

- pravico do predloga mora imeti vsak učenec v skupini, 

- o skupnem imenu se lahko odloči skupina samo na podlagi popolnega soglasja, 

- nihče ne sme pristati na odločitev skupine, če ima proti njej kakršnekoli pomisleke« 

(Peklaj idr., 2001, str. 25). 

Skupinsko identiteto lahko spodbujamo tudi z uporabo slogana, skupinskega pozdrava, 

določenega znaka skupine ali okrogle mize.  

Občutek medsebojne pomoči učenci največkrat doživijo pri igrah, kot so: slepa hoja v skupini, 

dvigovanje in guganje. Pozitivno vzdušje lahko spodbudimo tudi s tem, da se učenci naučijo 

sprejemati in spoštovati drugačnost, predvsem drugačne vrednote članov  (Peklaj idr., 2001).  
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2.4.8 Trening sodelovalnih veščin 

»Učitelj lahko načrtuje posebno učno enoto samo za njihov trening. V nadaljevanju so opisani 

primeri vaj: 

- parafraziranje (preverjamo, če smo razumeli sogovornika, uporabljamo zato, da bi se 

izognili nesporazumom v komunikaciji: vaje lahko izvedemo tako, da učenci v parih 

intervjuvajo drug drugega o problemu, dogodku); 

- poslušanje in sprejemanje drugega (učenci samo poslušajo drug drugega, ne 

vrednotijo, drugi učenci poslušajo drugega učenca, kako je reševal problem); 

- poslušanje in natančno sporočanje (učenci se razdelijo v skupini v pare, vsak par 

nariše sliko in je ne pokaže drugemu paru v skupini; vsak par poskuša ugotoviti, kaj je 

narisano); 

- pisne komunikacijske veščine« (Peklaj idr., 2001, str. 51).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskave 

Izhajajoč iz raziskovalnih izsledkov empirične raziskave Peklajeve in sodelavk (2009), ki 

opozarja na redko zastopanost sodelovalnega učenja in skupinske učne oblike, me je 

zanimalo, kako pogosto se učitelji poslužujejo dela v paru, s katerimi nameni in učnimi cilji 

ga uporabljajo, kakšne so izkušnje z delom v paru ter na katere vsebinske in organizacijske 

vidike so pozorni pri izvedbi. Ugotovitve sem podkrepila še z intervjuji učencev, saj me je 

zanimalo, kako ti vidijo učno obliko delo v paru.  

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

1. S kakšnimi vzgojno-izobraževalnimi nameni in učnimi cilji učitelji uporabljajo učno 

obliko dela v paru? 

2. Kako pogosto se uporablja učna oblika dela v paru pri različnih predmetih? 

3. Kakšne izkušnje imajo učitelji in učenci z izvajanjem učne oblike dela v paru? 

4. V katerih etapah učnega procesa učitelji uporabljajo delo v paru? 

5. Kateri dejavniki (po presoji učiteljev) vplivajo na kakovostno izvedbo dela v paru?  

6. Po katerih kriterijih učitelji razvrščajo učence v pare? 

7. Ali se pogostost izbire učne oblike statistično pomembno razlikuje glede na učiteljeva 

leta delovne dobe, izobrazbo in naziv?  
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3.3  Metode dela 

Raziskava je zasnovana na kombinaciji kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega 

pristopa. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.   

 

3.4  Opis vzorca 

Vzorec je bil neslučajnostni in priložnostni.   

 

3.4.1 Vzorec učiteljev  

Anketni vprašalniki so bili na osnovne šole prineseni osebno ter po pošti. Skupno je bilo 

razdeljenih 150 vprašalnikov, vrnjena pa 102.  

Zaradi večje preglednosti besedila bom v nadaljevanju za oba spola pri uporabi izrazov 

učitelji oz. učiteljice uporabljala le moško obliko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V raziskavo je bilo vključenih 96 učiteljic (94,1 %) in 6 učiteljev (5,9 %).   

                         Graf 1: Struktura anketiranih glede na spol 
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Graf 2: Struktura anketiranih glede na stopnjo izobrazbe 

 

Iz grafa je razvidno, da ima kar 66 učiteljev (64,8 %) visokošolsko oz. univerzitetno 

izobrazbo, sledi delež takih (32 učiteljev), ki imajo končano višješolsko izobrazbo (31,4 %). 

V raziskavi sta sodelovala tudi 2 učitelja (1,9 %) z magisterijem in 2 učitelja (1,9 %) z 

doktoratom.  

 

Graf 3: Struktura anketiranih glede na leta poučevanja 

 

V raziskavo sem zajela učitelje z različno delovno dobo. Največ je takih učiteljev (42), ki 

poučujejo 7–18 let, kar je 41,2 %, veliko pa je tudi učiteljev (26), ki poučujejo 19–30 let  

(25,8 %). Z manjšim deležem (21 učiteljev) so zastopani učitelji, ki poučujejo že več kot 31 

let (20,6 %). Sledita enaka deleža (5 učiteljev) tistih, ki poučujejo od 4 do 6 let (4,9 %) in 

tistih, ki poučujejo od 1 do 3 let (4,9 %). Najmanj pa je bilo učiteljev (3), ki so na začetku 

svoje poklicne poti in učijo do enega leta (2,6 %). 
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Graf 4: Struktura anketiranih glede na razred, v katerem trenutno poučujejo 

 

Iz grafa je razvidno, da je največji delež učiteljev (36), ki v šolskem letu 2014/2015 poučujejo 

1. razred (35,4 %), 20 učiteljev poučuje v 2. razredu (19,6 %). V 3. razredu trenutno poučuje 

19 učiteljev (18,6 %), v 4. razredu poučuje 15 učiteljev (14,7 %), v 5. razredu pa le 12 

učiteljev, kar je 11,7 %.  
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Graf 5: Struktura anketiranih glede na naziv 

 

Iz grafa je razvidno, da ima skoraj polovica učiteljev (45) naziv svetovalec, kar je 44,2 %, 

nato sledi delež učiteljev (37), ki imajo naziv mentor (36,3 %). 15 učiteljev (14,6 %) je takih, 

ki nimajo nobenega naziva, naziv svetnik pa ima le 5 učiteljev (4,9 %).  

 

3.4.2 Vzorec učencev 

V raziskavo sem vključila 6 naključno izbranih učencev. V intervjuju so sodelovale 4 učenke 

5. a razreda ter 2 učenca 5. b razreda. Vsi intervjuvanci so bili stari 10 let.  
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3.5 Postopki zbiranja in obdelave podatkov 

Za namene raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik, ki je bil namenjen učiteljem 

razrednega pouka od 1. do 5. razreda. Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa. Anketni 

vprašalnik je bil sestavljen iz 18 vprašanj, od tega se je prvih 6 nanašalo na splošne podatke o 

anketirancu (spol, starost, stopnja izobrazbe, število let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju, naziv ter razred, v katerem trenutno poučujejo).  

Vprašanja so bila zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa. Vprašalnik je bil anonimen.  

Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov sem obdelala s pomočjo programa Excel in IBM 

SPSS Statistics 20. Pri tem sem uporabila osnovno deskriptivno statistiko: 

- frekvence, 

- odstotke, 

- Kullbackov preizkus.  

 

Rezultate sem predstavila v obliki tabel in grafov.   

Drugi del raziskave je temeljil na intervjujih učencev, skupno sem jih izvedla šest. Pred 

izvedbo intervjuja sem prišla v stik z ravnateljico in učiteljicami 5. razreda. S slednjima sem 

se dogovorila za kraj in čas izvedbe intervjuja. Predhodno sta bili učiteljici ter učenci obeh 

razredov seznanjeni z namenom raziskave, s potekom intervjuja in z zapisovanjem 

pogovorov. Zagotovljeno jim je bilo, da bodo odgovori namenjeni le za potrebe raziskovanja 

ter da bodo imena učencev ostala anonimna. S pridobljenimi podatki sem želela odgovoriti na 

tretje raziskovalno vprašanje.  

Intervju je bil izveden na podlagi vnaprej sestavljenega vprašalnika, po potrebi so bila 

zastavljena tudi podvprašanja. Vsem intervjuvancem so bila zastavljena ista vprašanja, kar 

prispeva k večji primerljivosti odgovorov. Intervju je potekal osebno med spraševalcem in 

vprašancem, in sicer tako, da si je spraševalec sproti zapisoval odgovore vpraševancev. Vsak 

intervju je potekal približno 10 minut.  

Podatke intervjuja sem obdelala po postopku kvalitativne analize. Analiza je potekala po 

naslednjih korakih:  

- urejanje gradiva (transkripcija gradiva); 

- določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev, določitev in označitev 

vsebinsko pomembnih delov besedila); 

- odprto kodiranje;  

- izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij;  

- definiranje kategorij; 

- oblikovanje končne teoretične formulacije.  
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Empirično gradivo sem najprej uredila, in sicer tako, da sem najprej prepisala intervju 

(transkripcija). Intervju je delno prepisan dobesedno, saj sem molk, slovnične napake, 

medmete, večkrat ponovljene besede/povedi idr. odstranila zaradi lažje berljivosti. Nato sem 

besedilo razčlenila na sestavne dele, tako da sem dobila enote kodiranja (to je del besedila, ki 

za našo raziskavo vsebuje ključne informacije in katerega lahko nadalje analiziramo). Pri 

procesu kodiranja sem uporabila induktiven pristop, kar pomeni, da kode niso bile 

pripravljene vnaprej, ampak sem jih določila na podlagi besedila (tj. na podlagi kodiranih 

enot). Sledil je proces kodiranja, pri katerem posameznim delom besedila pripišemo pomen 

oziroma bistvo (tj. besedno zvezo oz. kodo). V nadaljevanju analize podatkov sem vsebinsko 

sorodne kode združila v širšo enoto (t. i. kategorija). Kategorije so cilj moje raziskave in so 

služile kot izhodišče za oblikovanje in interpretacijo vseh intervjujev.  
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3.6  Rezultati in interpretacija 

 

3.6.1 Pogostost uporabe posamezne učne oblike 

Učitelji so za vsako učno obliko (frontalna, individualna, delo v paru in skupinska učna 

oblika) ocenili, kako pogosto jo uporabijo, in sicer tako, da so izbirali med štirimi različnimi 

ponujenimi odgovori (vsako učno uro, skoraj vsako učno uro, redko, nikoli).  

 

Graf 6: Frontalna učna oblika 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica učiteljev (tj. 55, kar je 53,9 %) uporablja frontalno 

učno obliko skoraj vsako učno uro. 42 učiteljev (41,2 %) se frontalne učne oblike poslužuje 

vsako učno uro, redko pa le 5 učiteljev, kar je 4,9 %. Menim, da se učitelji frontalne učne 

oblike poslužujejo skoraj vsako učno uro, ker pri tem uravnavajo celoten potek dogajanja, 

vplivajo na aktivnost učencev in jih vodijo od začetka do konca procesa. Zanje je to 

»najzanesljivejša« oblika, saj ni potrebno oblikovati parov/skupin in se truditi z navodili dela 

in disciplino.  
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Graf 7: Individualna učna oblika 

 

Iz grafa je razvidno, da se največ učiteljev (tj. 51 učiteljev) poslužuje individualne učne oblike 

skoraj vsako učno uro (50,2 %), sledi delež takih (tj. 41 učiteljev), ki uporabijo individualno 

učno obliko vsako učno uro (40,1 %). Učiteljev, ki se individualne učne oblike poslužujejo 

redko, je 8, kar je 7,8 %, le 2 učitelja (tj. 1,9 %) sta taka, ki pri pouku nikoli ne uporabita 

individualne učne oblike. Menim, da se polovica učiteljev individualne učne oblike poslužuje 

skoraj vsako učno uro, ker tako najlažje preverijo učenčevo individualno znanje. Pri tem 

vedo, kateri učenec je v zaostanku, kdo napreduje in s tem pomaga drugim. Učitelji s tem 

potrdijo, katere teme morajo še enkrat poudariti in jih ponoviti, še posebej pred preizkusom 

znanja.  
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Graf 8: Delo v paru 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica (to je 54) učiteljev, kar je 52,9 %, uporabi učno 

obliko delo v paru skoraj vsako učno uro. Velik delež (tj. 45 učiteljev, kar je 44,2 %) je tudi 

tistih učiteljev, ki redko uporabijo omenjeno učno obliko, vsako učno uro pa delo v paru 

uporabijo le 3 učitelji, kar je 2,9 %. Zanimivo je dejstvo, da je delež učiteljev, ki se redko 

poslužujejo učne oblike dela v paru, izjemno velik. Menim, da je to zato, ker imajo učitelji 

veliko dela in hkrati strahu pri načrtovanju in izvajanju učnih ur.  

 

Graf 9: Skupinska učna oblika 

 

Iz grafa je razvidno, da skupinsko učno obliko redko uporabi več kot polovica učiteljev (68 

učiteljev), kar je 66,7 % učiteljev, skoraj vsako učno uro jo uporabi 31 učiteljev, kar je 30,4 

%, vsako učno uro pa se skupinske učne oblike poslužujejo le 3 učitelji, kar je 2,9 %. Menim, 

da se večina učiteljev skupinske učne oblike poslužuje redko zaradi strahu pred klepetanjem, 

nedelom učencev, prevelike organiziranosti, nelagodjem učencev v skupini ipd.  
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Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da frontalno in individualno učno obliko skoraj 

polovica učiteljev uporablja skoraj vsako učno uro (41,2 % in 40,1 %), delo v paru in delo v 

skupini pa vsako učno uro uporabi le majhen delež učiteljev (2,9 %, kar so 3 učitelji). Velika 

deleža učiteljev (44,2 % in 66,7 %) kažeta na to, da sta delo v paru in skupinska učna oblika 

redko zastopani pri učnih urah. 

 

Zanimalo me je, ali delovna doba, naziv in izobrazba vplivajo na pogostost izbire posamezne 

učne oblike. Izbrala sem tiste povezave, pri katerih se pojavljajo statistično pomembne 

razlike.  

 

Tabela 2: Pogostost uporabe skupinske učne oblike glede na število let delovne dobe  

 

  

Med učitelji z različno dobo poučevanja se glede pogostosti uporabe skupinske učne oblike 

pojavljajo statistično pomembne razlike (χ2 = 17,554; g = 8; α = 0,027). Učitelji, ki so na 

začetku svoje poklicne poti (1 do 3 let), skupinsko učno obliko uporabljajo vsako učno uro 

(46,1 %). Učitelji, ki poučujejo od 4–6 let, se skupinske učne oblike poslužujejo vsako učno 

uro, in sicer v deležu 72,7 %. Učitelji, ki poučujejo več let in imajo več izkušenj, se skupinske 

učne oblike poslužujejo redko, in sicer zastopajo: 7–18 let (70,9 %), 19–30 let (61,9 %) ter 

31–40 let (42,3 %). Menim, da se učitelji, ki so na začetku svoje poklicne poti, bolj zavedajo, 

kako pomembno je kakovostno poučevati ter navajati učence na sodelovalno učenje. Taki 

učitelji imajo resda manj izkušenj z organizacijo, poučevanjem, imajo pa več znanja in svežih 

idej, ki jih prinesejo s fakultete, in jih želijo preizkusiti tudi v razredu.   

    
vsako učno 

uro 

skoraj vsako 

učno uro 
redko nikoli skupaj 

1–3 let f 6 2 5 / 13 

  f % 46,1 15,4 38,5 / 100,0 

4–6 let f 8 2 1 / 11 

  f % 72,7 18,2 9, 1 / 100,0 

7–18 let  f 5 4 22 / 31 

  f % 16,2 12,9 70,9 / 100,0 

19–30 let f 0 8 13 / 21 

  f % 0,0 38,1 61,9 / 100,0 

31–40 let f 5 10 11 / 26 

  f % 19,2 38,5 42,3 / 100,0 

skupaj f 24 26 52 / 102 
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Tabela 3: Pogostost uporabe frontalne učne oblike glede na izobrazbo 

    
vsako učno 

uro 

skoraj vsako učno 

uro 
redko nikoli skupaj 

višješolska  f 14 17 6 / 37 

  f % 37,8 45,9 16,3 / 100,0 

visokošolska, 

univerzitetna 
f 20 36 4 / 60 

  f % 33,3 60,0 6,7 / 100,0 

magisterij in doktorat f 1 3 1 / 5 

  f % 20,0 60,0 20,0 / 100,0 

skupaj f 35 56 11 / 102 

 

Med učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pri frontalni učni obliki pojavljajo statistično 

pomembne razlike (χ2 = 17,942; g = 6; α = 0,006). Skoraj vsako učno uro se frontalne učne 

oblike poslužujejo učitelji, ki imajo višješolsko izobrazbo (45,9 %). V deležu 60,0 % so 

zastopani učitelji z visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo, ki se frontalne učne oblike 

poslužujejo skoraj vsako učno uro, z enakim deležem (60,0 %) so zastopani tudi učitelji, ki 

imajo magisterij oz. doktorat.  

 

Tabela 4: Pogostost uporabe učne oblike dela v paru glede na naziv 

 

Med učitelji z različnim nazivom in učno obliko dela v paru se pojavljajo statistično 

pomembne razlike (χ2 = 25,802; g = 6; α = 0,000). Iz tabele je razvidno, da se učne oblike 

delo v paru skoraj vsako učno uro poslužujejo v največjem deležu (74,0 %) učitelji, ki imajo 

naziv svetovalec, v deležu 47,1 % pa učitelji, ki imajo naziv mentor. Učitelji, ki imajo naziv 

svetnik, se omenjene učne oblike poslužujejo v enakem deležu (vsako učno uro in skoraj 

    vsako učno uro skoraj vsako učno uro redko nikoli skupaj 

nima naziva f 0 8 8 / 16 

  f % 0,0 50,0 50,0 / 100,0 

mentor f 4 16 14 / 34 

  f % 11,8 47,1 41,1 / 100,0 

svetovalec f 0 37 13 / 50 

  f % 0,0 74,0 26,0 / 100,0 

svetnik f 1 1 0 / 2 

  f % 50,0 50,0 0,0 / 100,0 

skupaj f 5 62 35 / 102 
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vsako učno uro, kar znaša 50,0 %. Učitelji, ki nimajo naziva, se v enakem deležu, ki znaša 

50,0 %, poslužujejo dela v paru skoraj vsako učno uro, v nasprotnem primeru pa se v enakem 

deležu (50,0 %) redko poslužujejo omenjene učne oblike. Iz posredovanih odgovorov je 

razvidno, da se dela v paru skoraj vsako učno uro/vsako učno uro poslužujejo tisti učitelji, ki 

imajo višji naziv (svetovalec, svetnik), redko pa tudi tisti, ki imajo nižji naziv ali pa sploh 

nimajo naziva. Menim, da je to zato, ker imajo učitelji z višjim nazivom več kakovostnega 

znanja, izkušenj ter bolj razvite kompetence.  

 

3.6.2 Izkušnje učiteljev in učencev glede učne oblike dela v paru 

Zanimalo me je, kako učitelji izpeljujejo učno obliko delo v paru in kakšne so njihove 

izkušnje oz. katere prednosti dela v paru zaznavajo. Učitelji so na lestvici (od nikoli do vedno) 

ocenjevali 13 trditev. Zanimalo me je tudi, kako učno obliko delo v paru vidijo učenci ter 

kakšne so njihove izkušnje z delom v paru.  
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Tabela 5: Lestvica stališč 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f %

1. Učenci poročajo o 

opravljenem delu. 2 1,9 12 11,8 19 18,6 31 30,4 38 37,3 102 100

2. Učenci imajo delo v paru 

radi. 2 1,9 5 4,9 25 24,5 44 43,2 26 25,5 102 100

3. Pred začetkom dela v paru 

se pogovorimo o pravilih 

dela.

2 1,9 5 4,9 14 13,7 67 65,8 14 13,7 102 100

4. Delo (izdelek) v paru je 

ocenjeno. 26 25,5 29 28,4 32 31,4 8 7,8 7 6,9 102 100

5. Na začetku dela pojasnim 

cilje naloge. 4 3,9 7 6,9 13 12,7 19 18,7 59 57,8 102 100

6. Delo v paru prispeva h 

kakovostnejšemu znanju 

učencev (učni dosežki so 

boljši, miselni procesi so 

2 1,9 2 1,9 34 33,3 46 45,2 18 17,7 102 100

7. Delo v paru prispeva k boljši 

klimi v razredu. 2 1,9 1 0,9 31 30,4 46 45,1 22 21,7 102 100

8. Delo v paru prispeva k 

razvoju komunikacijskih 

zmožnosti učencev.

6 5,9 2 1,9 19 18,7 45 44,1 30 29,4 102 100

9. Delo v paru učence spodbuja 

k večjemu sodelovanju. 5 4,9 3 2,9 19 18,6 46 45,2 29 28,4 102 100

10. Delo v paru prispeva k večji 

strpnosti učencev v razredu. 3 2,9 9 8,8 29 28,5 38 37,3 23 22,5 102 100

11. Delo v paru zmanjšuje 

učenčev strah pred 

poročanjem, navajanjem 

lastnega mnenja.

6 5,9 8 7,8 20 19,6 50 49 18 17,6 102 100

12. Delo v paru prispeva k večji 

učenčevi samopodobi. 2 1,9 1 0,9 28 27,5 48 47,2 23 22,5 102 100

13. Delo v paru prispeva k večji 

motivaciji učencev za 

opravljanje določene naloge.

1 0,9 5 4,9 34 33,3 43 42,3 19 18,6 102 100

14. Kategorija “drugo”: 
0 0 0 0 0 0 2 1,9 0 0 2 1,9

skupaj

Učiteljeva presoja dela v paru in njegovih učinkov

TRDITVE nikoli redko včasih pogosto vedno
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Iz tabele je razvidno, da pri 10 trditvah prevladuje ocena pogosto, in sicer: »pred začetkom 

dela v paru se pogovorimo o pravilih dela, učenci imajo delo v paru radi, delo v paru 

prispeva h kakovostnejšemu znanju učencev, delo v paru prispeva k boljši klimi v razredu in 

razvoju komunikacijskih zmožnosti učencev, delo v paru prispeva k večji motivaciji učencev 

za opravljanje določene naloge, delo v paru učence spodbuja k večjemu sodelovanju in 

strpnosti, zmanjšuje učenčev strah pred poročanjem in boljši samopodobi.« Učitelji so 

mnenja, da je delo v paru efektivno, če se na začetku dela pove pravila ter učencem razloži, 

kaj se od njih pričakuje, pri tem pa je dobro vedno ohraniti doslednost. Vsi anketirani so bili 

mnenja, da imajo učenci delo v paru radi in da so s tem pogojeni dobri rezultati. Učitelji so 

mnenja, da delo v paru bogati izkušnje in spodbuja druge plati razmišljanja.  

Pri dveh trditvah je na prvem mestu ocena vedno, in sicer pri trditvah »učenci poročajo o 

opravljenem delu« ter »na začetku dela pojasnim cilje naloge«. Učitelji so v anketnem 

vprašalniku pod komentarje zapisali, da pri poročanju vedno sodelujeta oba učenca (nalogo 

včasih zastavijo tudi tako, da se morajo sami dogovoriti, kdo bo poročal), tudi če ne, vsi 

sodelujejo in imajo občutek, da so povedali vse. Prav je, da se znajo med seboj poslušati in 

kaj pokomentirati, posebno, ko so izdelani kriteriji nastopa ali naloge. 

Pri trditvi »delo (izdelek) v paru je ocenjeno« je na prvem mestu ocena včasih.  

Dva učitelja (1,9 %) sta pod kategorijo »drugo« zapisala, da »delo v paru pogosto prispeva k 

živahnejšemu in bolj dinamičnemu delu«. Njuno mnenje je, da je to odvisno od dinamike 

celotne skupine, sestave para, osebnosti posameznika, naloge idr.  Pod komentar sta zapisala, 

da je to odvisno tudi od učiteljev in njegovih osebnostnih značilnosti.  

S pomočjo intervjujev, ki sem jih izvedla v 5. razredu, sem ugotavljala, kakšne izkušnje imajo 

učenci z učno obliko dela v paru. Ker so imena učencev ostala anonimna, sem jih označila z 

velikimi črkami abecede (od A do E). Zaradi večje preglednosti besedila sem za oba spola 

(učenec, učenka) pri uporabi izrazov uporabljala le moško obliko.  

Na vprašanje »Ali rad delaš v paru?« so učenci podali naslednje odgovore:  

A (učenka): Zelo rada delam v paru, ker se lahko takrat pogovarjam s prijateljico.  

B (učenka): Rada delam v paru, ker takrat s sosedo, s katero sedim, lahko klepetam.  

C (učenec): Rad delam v paru, ker se takrat lahko največ naučim.  

Č (učenec): Najraje delam v paru, še posebej takrat, kadar mi kateri predmet ne gre/mi gre 

zelo slabo.  

D (učenka): Rada delam v paru, saj se lahko takrat pogovarjam oz. klepetam. 

E (učenka): Rada delam v paru, saj se takrat največ naučim.  

 

Iz odgovorov je razvidno, da nekateri učenci vidijo delo v paru kot priložnost za učenje 

(primer izjav pod črkami C, Č, E), nekateri učenci pa omenjeno obliko dela izkoristijo kot 

priložnost za klepetanje s prijatelji (izjave A, B, D). Glede na podane izjave mora biti učitelj 

izredno pozoren na sestavo para in dobro pripravljena ter jasno podana navodila pred 

začetkom dela v paru. Pripraviti mora tako nalogo, da ni pretežka, ne prelahka, in določiti čas 

njenega trajanja. Učitelj mora ves čas imeti pregled nad celotnim razredom in posameznim 
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parom. S pari mora ves čas komunicirati in ob morebitnih nevšečnostih delo tudi prekiniti. 

Zavedati se mora, da z delom v paru in posledičnim poročanjem učenci dobijo dovolj 

priložnosti in pozornosti za govorjenje o sebi, posledično pa to zmanjšuje klepetanje med 

učnimi urami (Grginič, 2012, v Orel, 2012). Učitelj mora učence naučiti, da si učenci vloge v 

parih razdelijo, in na koncu o svojem delu poročajo.  

 

Na vprašanje »Kaj ti je pri delu v paru všeč in kaj ne?« so učenci podali naslednje odgovore:   

A (učenka): Pri delu v paru mi je najbolj všeč to, da delam s prijateljico. Ni mi všeč, če 

moram biti v paru s sošolcem, s katerim se ne razumeva.  

B (učenka): Pri delu v paru mi je najbolj všeč to, da se lahko pogovarjam z najboljšo 

prijateljico. Ni mi všeč, če moramo svoje delo poročati učiteljici in celotnemu razredu, ker ne 

maram javno nastopati in bi se mi lahko vsi smejali.   

C (učenec): Pri delu v paru mi je najbolj všeč to, da delamo zabavne stvari in pri tem 

naredimo lep izdelek (primer: pri likovni vzgoji). Ni mi všeč, če moramo pri delu poročati.  

Č (učenec): Pri delu v paru mi je najbolj všeč to, da se lahko pogovarjam z najboljšim 

prijateljem (prijatelj, s katerim tudi sedim). Ni mi všeč, če moram biti v paru z nekom, ki ga 

ne maram.  

D (učenka): Pri delu v paru mi je najbolj všeč to, da s prijateljico delava skupaj. Ni mi všeč, 

če moramo po delu v paru poročati.  

E (učenka): Pri delu v paru mi je najbolj všeč to, da lahko dobim pomoč drugega učenca. Ni 

mi všeč, če je nekdo v paru vodilni, nadrejen.  

 

Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da je učencem delo v paru všeč zato, ker lahko delajo 

z najboljšim prijateljem (izjave učencev pod črkami A, B, Č, D), nekateri učenci pa delo v 

paru vidijo kot zabavo, priložnost za lepo narejen izdelek (izjava učenca pod črko C) ter 

pomoč drugega učenca (izjava učenca pod črko E). Učenci ne marajo dela v paru zaradi 

poročanja (primer izjave pod črkami B, C, D), nekateri pa vidijo to kot »prisilo«, da morajo 

delati s sošolcem, s katerim se ne razumejo, ga ne marajo in je nadrejen, vodilni (primer 

izjave pod črkami A, Č, E). Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj učenci pri delu v paru ne marajo 

končnega poročanja: ali je to zaradi njihovega strahu pred javnim nastopanjem ali pa so za to 

krivi učitelji, starši, sošolci …? Menim, da je za poročanje odgovoren učitelj, predvsem pa je 

to odvisno od njegove osebnosti in pravilnega pristopa do učencev. Ni prav, če učitelj 

poročanje oceni s številčno oceno ali ga celo materialno nagradi, saj lahko s tem naredi 

krivico ostalim učencem, nekaterim učencem lahko celo zniža motivacijsko raven. Če je 

učence strah javnega nastopanja, jih učitelj lahko motivira drugače: preko lutke (ki »govori« 

namesto učenca) ali pa s postopnim poročanjem (najprej poroča v paru svojemu sošolcu, nato 

dvema sošolcema itd., poroča samo pred učiteljico in na koncu pred celim razredom).  
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Na vprašanje »S kom najraje delaš v paru ter zakaj?« so učenci podali naslednje odgovore:  

A (učenka): V paru najraje delam s prijateljico, ker ji najbolj zaupam.  

B (učenka): V paru najraje delam s prijateljico, s katero tudi sedim, ker se lahko takrat 

pogovarjava tudi o drugih stvareh.  

C (učenec): V paru najraje delam z najboljšim prijateljem, saj se tako počutim sproščeno.  

Č (učenec): V paru najraje delam s sošolcem, s katerim sedim, ker veliko zna.  

D (učenka): V paru najraje delam s prijateljico, saj se lahko takrat veliko pogovarjava.  

E (učenka): V paru najraje delam s prijateljico, saj zna več od mene, zato mi lahko veliko 

pomaga.  

 

Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da učenci v paru najraje delajo s prijateljem (izjave 

učencev od A do E). Razlogi, ki so jih navedli, so bili različni, nanašali pa so se na klepetanje, 

zaupanje, sproščenost in znanje. Učitelj mora biti tudi v tem delu pozoren na sestavo para 

(heterogene dvojice), saj lahko doseže, da uspešnejši učenec pomaga manj uspešnemu, v 

nasprotnem primeru pa lahko doseže le nezaželeno vedenje. Pri tem učenci dobijo številne 

izkušnje ter tako lažje razvijejo lastne strategije učenja. Ves čas pa se mora učitelj zavedati, da 

učence v pare nikoli ne združuje nasilno ali iz vzgojnih razlogov (Kramar, 2009), saj se bo 

lahko v takem primeru učenec vedel neprimerno.   

 

Na vprašanji »Ali se po navadi razdelite v pare sami ali to naredi učitelj? Kako učitelj to 

izpelje?« so učenci podali naslednje odgovore:  

A (učenka): V pare se po navadi razdelimo sami, in sicer tako, da lahko delamo s svojim 

najboljšim prijateljem. Če se v pare ne moremo razdeliti v eni minuti, to naredi učiteljica (po 

navadi nas razdeli tako kot sedimo, včasih nas razdeli tudi različno po znanju).  

B (učenka): V pare se razdelimo sami, če tega ne zmoremo narediti v manj kot eni minuti, nas 

razdeli učiteljica.  

C (učenec): V pare se razdelimo sami. Imamo pravilo, da moramo biti vsak dan v paru z 

drugim učencem. Učiteljica to določi sproti po dnevih (npr. danes ste v paru z učencem, ki 

ima enako barvo oblačil; različno po spolu ipd.).  

Č (učenec): V pare se po navadi razdelimo sami.  

D (učenka): V pare se razdelimo sami, včasih to naredi tudi učiteljica. 

E (učenka): V pare se razdelimo sami, če pa nimamo dovolj časa, pa to naredi učiteljica.  

 

Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da se učenci v pare razdelijo sami, včasih pa to naredi 

tudi učiteljica (primeri izjav od črke A do E). Menim, da ni vedno priporočljivo, da se učenci 

v pare razdelijo sami, saj se ravno v takem primeru zgodi, da se sestava para ponavlja in je 

»nekoristna« tako za učence kot tudi za učitelja. Ko učenci sami izbirajo svoj par, se pogosto 

zgodi, da prav učenec s čustvenimi in vedenjskimi težavami nima para, zato se bo zaradi 

neugodja, nesprejetja vedel negativno (Grginič, 2012). Menim, da je dobro, če pare včasih 

sestavi tudi učitelj, predvsem pa je to odvisno od časa, naloge in zastavljenih ciljev. Pri 

oblikovanju dvojic mora učitelj upoštevati psihološke, sociološke in pedagoške vidike, S. 
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McNamara in Moreton (v Grginič, 2012) pa poudarjata, da učenci uspešno izvajajo vaje v 

parih, ki so naključno izbrani.  

 

Na vprašanje »Kaj učitelj po navadi naredi, preden začnete z delom v paru?« so učenci podali 

naslednje odgovore:  

 

A (učenka): Preden začnemo z delom v paru, pove učiteljica navodilo.  

B (učenka): Preden začnemo z delom, pove učiteljica navodilo. Včasih zapiše na tablo tudi 

ključne besede v obliki miselnega vzorca.  

C (učenec): Preden začnemo z delom, pove učiteljica navodilo.  

Č (učenec): Preden začnemo z delom, učiteljica počaka, da se umirimo in pove navodilo.  

D (učenka): Preden začnemo z delom, pove učiteljica navodilo.  

E (učenka): Preden začnemo z delom, pove učiteljica navodilo.  

 

Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da pred začetkom dela v paru učiteljica pove 

navodilo (izjave učencev od A do E). Eden izmed učencev (izjava pod črko B) je povedal, da 

včasih učiteljica ključne besede navodila zapiše v obliki miselnega vzorca. Menim, da je to 

izredno dobro metoda, ki bi se jo morali posluževati vsi učitelji. Tako imajo učenci navodilo 

ves čas pred seboj, saj jih ključne besede usmerjajo k reševanju dane naloge ter jih s tem 

dodatno motivirajo. Iz podanih izjav lahko sklepamo, da so jasna in dobro pripravljena 

navodila izredno pomembna za učinkovito delo v paru. V nasprotnem primeru učenci lahko 

povzročajo hrup in posledično prekinitev zastavljenih ciljev.  

 

Na vprašanje »Pri katerem predmetu ti je delo v paru najbolj všeč ter zakaj?« so učenci podali 

naslednje odgovore:  

A (učenka): V paru najraje delam pri slovenščini (književnosti), ker se lahko takrat 

pogovarjam s prijateljico.  

B (učenka): V paru najraje delam pri slovenščini, še posebej takrat, ko pišemo izmišljeno 

pravljico. Takrat skupaj dobiva več idej. Kadar napiševa dobro zgodbo, naju učiteljica nagradi 

in takrat nama ni potrebno pisati domače naloge.  

C (učenec): V paru najraje delam pri likovni umetnosti, ker lahko takrat naredimo lepši 

izdelek. Takrat s prijateljem dobiva boljšo oceno.  

Č (učenec): V paru najraje delam pri predmetu matematika, ker mi ta predmet ni všeč in mi 

gre slabo. 

D (učenka): V paru najraje delam pri matematiki, ker mi predmet ne gre ravno dobro.  

E (učenka): V paru najraje delam pri slovenščini, ker se lahko takrat pogovarjam s prijateljico.  
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Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da učenci najraje delajo v paru pri predmetih 

slovenščina (izjave pod črkami A, B, E), matematika (izjavi pod črkama Č in D) ter likovna 

umetnost (izjava pod črko C). Učenci pri zgoraj naštetih predmetih vidijo številne prednosti 

pri delu v paru, in sicer: kot priložnost za pomoč (izjavi pod črkama Č in D), nagrada za 

uspeh (izjavi pod črkama B in C) in kot priložnost za lepo narejen izdelek (izjavi pod črkama 

B in C). Pri izjavah učencev sem zaznala slabost dela v paru, in sicer, da učenci vidijo to 

obliko dela kot priložnost za klepetanje. Ponovno bi bilo potrebno premisliti, kako učence 

pripraviti do tega, da bodo vsi sodelovali. Menim, da to učitelj najlažje naredi z razdelitvijo 

vlog v paru in posledičnim poročanjem oz. s končnim izdelkom (npr. izdelava plakata).  

 

Na vprašanje »Ali si želiš, da bi bilo pri pouku več takega dela ter zakaj?« so učenci podali 

naslednje odgovore:  

A (učenka): Želim si, da bi bilo pri pouku več takega dela, ker je zelo zabavno.  

B (učenka): Želim si, da bi bilo pri pouku več takega dela, ker smo takrat bolj sproščeni, 

imamo več idej.  

C (učenec): Želim si, da bi bilo pri pouku več takega dela, saj imam nekoga, ki mi pomaga.  

Č (učenec): Želim si, da bi bilo pri pouku več takega dela, saj se pri delu v paru počutim 

»pametnejšega«.  

D (učenka):  Želim si, da bi bilo pri pouku več takega dela, saj je takrat zelo zabavno.  

E (učenka): Želim si, da bi bilo pri pouku več takega dela, saj se pri delu v paru zapomnim 

več, kakor takrat, ko govori samo učiteljica.  

 

Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da si vsi intervjuvani želijo, da bi bilo pri pouku več 

dela v paru. Učenci so podali zanimive utemeljitve, in sicer: nekateri delo v paru vidijo kot 

zabavo oz. sprostitev (izjave pod črkami A, B in D), nekateri učenci pa delo v paru vidijo kot 

priložnost za večje pomnjenje, pomoč in širjenje idej ter znanja (primeri izjav pod črkami B, 

C, Č in E). Menim, da je prav, da učenci delo v paru vidijo kot neke vrste zabavo (do neke 

mere), saj lahko dano nalogo učinkoviteje dokončajo. Predstavlja jim neko vrsto motivacije, 

hkrati pa učiteljem daje potrdilo, da so določeno nalogo zastavili ciljno učinkovito.  
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Učitelje sem spraševala, kaj pri delu v paru najbolj opazijo (na razpolago so imeli tri 

odgovore, katerim so lahko dodali tudi svoj komentar), ter odgovore predstavila v obliki 

grafa.  

 

Graf 10: Opažanja učiteljev pri delu v paru 

 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica učiteljev (60 učiteljev, kar je 58,8 %) opaža, da je v 

paru eden od učencev vodilni, le 24 (23,8 %) jih trdi, da sta oba učenca enakovredna. 18 

anketiranih (17,4 % učiteljev) je pod rubriko »drugo« podalo zanimive odgovore, vsi 

odgovori pa so se nanašali na enako temo, in sicer, da vse trditve držijo in so različne glede na 

sestavo para. Zato je pomembno, da učitelj skrbno načrtuje pare, to pa je odvisno od cilja ure 

(npr. en vodilni in z višjim nivojem znanja pomaga šibkejšemu učencu; če sta oba 

enakovredna v znanju, lahko priredimo tekmovanje …). Zanimiv je podatek, da nihče od 

anketiranih ni trdil, da v paru oba ne delata ničesar, kar bi bilo pri učni uri v nižjih razredih in 

učiteljevih razvitih kompetencah zelo presenetljivo. Menim, da je prav, da nekdo v paru 

prevzame vodilno vlogo, saj v paru nikoli nista učenca z enakovrednim znanjem.    
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3.6.3 Načini razvrščanja učencev v pare 
 

Zanimalo me je, po katerih kriterijih učitelji razvrščajo učence v pare ter kako pogosto (nikoli, 

redko, včasih, pogosto, vedno) uporabijo izbrani kriterij. Že zapisane trditve so v anketnem 

vprašalniku učitelji podkrepili s svojimi izkušnjami in komentarji.  

 

 

Tabela 6: Pogostost razvrščanja učencev v pare 

 

Iz podatkov, predstavljenih v tabeli, je razvidno, da učitelji pogosto učence v pare razvrščajo 

različno po spolu (50,9 %). Večina učiteljev učence pogosto razvršča različno po znanju, in 

sicer »zmožnejši – povprečen« (44,2 %) in po kriteriju »zmožnejši – šibkejši« (40,2 %). Delež 

učiteljev (31,4 %) prikazuje, da učence nikoli ne razvrstijo v pare, kjer sta oba učenca 

»šibkejša«. Učitelji so za oceno »včasih« ocenili, da učence razvrščajo v pare po kriterijih 

povprečen – povprečen (38,2 %), zmožnejši – zmožnejši (41,3 %), šibkejši – povprečen (45,1 

%), izenačeno po spolu (47,1 %), z žrebom (45,2 %), s sedežnim redom (37,3 %) ter po sami 

izbiri učencev (42,2 %).  

Učitelji so pri odgovarjanju na posamezne trditve dopisali svoje komentarje. Nekateri izmed 

njih so izpostavili, da učenci radi delajo v paru s sošolcem, ki ga izberejo sami, kar pa ni 

nujno, da je to vedno najboljša izbira. Njihova uspešnost je odvisna od posameznikov, ki par 

sestavljata (lahko je par uspešen ali pa ravno obratno). Če pa so učenci prisiljeni delati z 

nekom, ki ga ne marajo, raje delo za dva opravijo sami ali pa sploh ne sodelujejo. Kar nekaj je 

takih učencev v razredu, ki »šibkejšim« učencem ne dovolijo, da bi kaj dosti prispevali k 

nalogi, saj po njihovem mnenju ne bodo naredili dovolj dobro. Anketirani menijo, da je pri 

delu v paru potrebna menjava, glede na cilj pa je potrebno oblikovati homogene oz. 

heterogene pare. Menijo, da je delo v paru dragoceno za učence, ki imajo na posameznih 

področjih težave, in če učence pravilno pripravimo na tako delo, potem uspešnejši učenec 

pomaga manj uspešnemu, mu razloži določene stvari in tako je medvrstniška razlaga 

uspešnejša od učiteljeve (npr. branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila).  

f f % f f % f f % f f % f f % f f %

šibkejši – šibkejši 32 31,4 29 28,4 24 23,5 10 9,8 7 6,9 102 100

povprečen – povprečen 11 10,8 17 16,7 39 38,2 25 24,5 10 9,8 102 100

zmožnejši – zmožnejši 18 17,6 14 13,7 42 41,3 23 22,5 5 4,9 102 100

šibkejši – povprečen 8 7,8 15 14,7 46 45,1 28 27,5 5 4,9 102 100

zmožnejši – povprečen 7 6,9 13 12,7 35 34,3 45 44,2 2 1,9 102 100

zmožnejši – šibkejši 8 7,8 13 12,7 35 34,4 41 40,2 5 4,9 102 100

izenačeno po spolu 15 14,7 20 19,6 48 47,1 16 15,7 3 2,9 102 100

različno po spolu 10 9,8 5 4,9 27 26,6 52 50,9 8 7,8 102 100

žreb 15 14,7 20 19,6 46 45,2 19 18,6 2 1,9 102 100

sedežni red 12 11,8 15 14,6 38 37,3 28 27,5 9 8,8 102 100

po izbiri učencev 8 7,8 20 19,6 43 42,2 26 25,5 5 4,9 102 100

skupajnikoli redko včasih pogosto vedno
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3.6.4 Pogostost uporabe dela v paru pri posameznih učnih etapah   

Zanimalo me je, kako pogosto učitelji uporabijo delo v paru pri posameznih učnih etapah. 

Vsak od anketirancev je poleg označene učne etape zapisal tudi svoje izkušnje oz. komentarje, 

ki so navedeni v nadaljevanju.   

 

Graf 11: Uvajanje 

 

Iz grafa je razvidno, da kar 71 učiteljev (69,6 %) občasno uporabi delo v paru pri učni etapi 

uvajanja, pogosto pa ga uporabi le21 učiteljev, kar je 20,6 %. Sledi delež 10 učiteljev (9,8 %), 

ki nikoli ne uporabi dela v paru pri učni etapi uvajanja. Učitelji dajo pri učni etapi uvajanja 

učence v pare zaradi izmenjave mnenj ali izkušenj, je pa vse to odvisno od učne snovi in časa. 

Menim, da je etapa uvajanja primerna za delo v paru, in sicer za poznavanje vsebin, 

sprostitev, treniranje možganov. Menim tudi, da je to precej odvisno od vsakega učitelja 

posebej ter od tega, kako dobro ima razvite določene kompetence.   
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Graf 12: Obravnavanje nove učne snovi 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica učiteljev (62 učiteljev, kar je 60,7 %) delo v paru 

občasno uporabi pri učni etapi, imenovani obravnava nove učne snovi. Sledi delež tistih 

učiteljev (21 učiteljev), ki dela v paru nikoli ne uporabi pri obravnavi nove učne snovi, kar 

znaša 20,6 % učiteljev. 19 učiteljev (kar znaša 18,7 %) je takih, ki delo v paru pri 

obravnavanju nove učne snovi uporabi zelo pogosto. Učitelji so v anketnem vprašalniku pod 

komentarje zapisali, da pri obravnavanju nove učne snovi uporabljajo frontalno učno obliko z 

namenom, da so učenci bolj pozorni. Če je snov pretežka, jo učitelji učencem raje razložijo 

frontalno, saj jo lahko večkrat ponovijo in s tem hkrati popravljajo učenčeve napake.    
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Graf 13: Vadenje 

 

Iz grafa je razvidno, da največ učiteljev (63 učiteljev, kar je 61,8 %) zelo pogosto učno obliko 

delo v paru uporabi pri etapi vadenja, občasno pa se tega poslužuje le 39 učiteljev, kar je 38,2 

%. Učitelji so mnenja, da se delo v paru najbolj obnese pri učni etapi vadenja, saj si učenci 

izmenjujejo znanje, izkušnje, ideje idr. Šibkejši učenci se lahko od zmožnejših veliko naučijo, 

zmožnejši pa se naučijo razlage in strpnosti drug do drugega. Zmožnejši učenci se lahko pri 

takem delu dolgočasijo, zato je potrebno pripraviti take naloge, ki bodo zanimive vsem 

učencem.  

 

Graf 14: Ponavljanje 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica učiteljev (63 učiteljev) zelo pogosto učno obliko dela 

v paru uporabi pri učni etapi ponavljanja (61,7 %), občasno se ga poslužuje 37 učiteljev, kar 

je 36,4 %. Le 2 učitelja pri delu v paru pri etapi ponavljanja nikoli ne uporabita, kar 

predstavlja 1,9 % učiteljev. Učiteljem se zdi delo v paru najbolj smiselno pri ponavljanju, saj 

gre pri tem tudi za učenje sodelovanja.  
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Graf 15: Preverjanje 

 

Iz grafa je razvidno, da delo v paru pri učni etapi preverjanja občasno uporabi več kot 

polovica učiteljev (60 učiteljev), kar znaša 58,8 %. 21 učiteljev (20,6 %) je takih, ki pri učni 

etapi preverjanja delo v paru uporabi zelo pogosto, v enakem deležu (21 učiteljev, kar je 20,6 

%) pa so zastopani tudi učitelji, ki dela v paru pri učni etapi preverjanja ne uporabijo nikoli.  

Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da učitelji učno obliko dela v paru pogosto uporabijo 

pri učnih etapah vadenja in ponavljanja. Pri tem se učenci hkrati učijo drug od drugega, 

komunikacije, strpnosti in predvsem sodelovanja.  

 

3.6.5 Pogostost uporabe dela v paru pri posameznih učnih predmetih 

Učitelji so v anketnem vprašalniku ocenjevali, kako pogosto pri posameznih predmetih 

uporabijo delo v paru. Na voljo so imeli naslednje predmete: matematika, slovenščina, športna 

vzgoja, družba, naravoslovje in tehnika (oz. spoznavanje okolja) ter glasbena vzgoja. Za vsak 

zgoraj našteti predmet so anketiranci morali označiti pogostost uporabe (vsako učno uro, 

skoraj vsako učno uro, občasno, nikoli). Poleg označenega odgovora so učitelji zapisali tudi 

svoje izkušnje oz. komentarje na izbrano trditev.  
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Graf 16: Matematika 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica učiteljev (68 učiteljev, kar je 66,7 %) delo v paru pri 

matematiki uporabi občasno, skoraj vsako učno uro 25 učiteljev (24,5 %) in nikoli le 9 

učiteljev, kar je 8,8 %. 

 

Graf 17: Slovenski jezik 

 

Iz grafa je razvidno, da se dela v paru pri slovenskem jeziku občasno poslužuje 56 učiteljev, 

kar je 54,9 %. Skoraj vsako učno uro se dela v paru pri omenjenem predmetu poslužuje 46 

učiteljev, kar je 45,1 %.  
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Graf 18: Glasbena umetnost 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica učiteljev (66 učiteljev, kar je 65,2 %) občasno 

uporabi delo v paru pri glasbeni umetnosti, sledi delež tistih (21 učiteljev, kar je 20,1 %), ki 

omenjeno učno obliko pri glasbeni umetnosti uporabi skoraj vsako učno uro. Delež učiteljev, 

ki dela v paru nikoli ne uporabijo pri glasbeni umetnosti, je 9,8 % (10 učiteljev), vsako učno 

uro pa ga uporabi le 5 učiteljev, kar znaša 4,9 %.  

 

Graf 19: Naravoslovje in tehnika (oz. spoznavanje okolja) 

 

Iz grafa je razvidno, da več kot polovica učiteljev (62 učiteljev, kar je 60,8 %) delo v paru 

uporabi pri spoznavanju okolja občasno, skoraj vsako učno uro jih uporabi 35 učiteljev, kar je 

34,4 %, vsako učno uro 2 učitelja, kar je 1,9 %, nikoli pa le 3 učitelji, kar je 2,9 %.  
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Graf 20: Družba 

 

Iz grafa je razvidno, da delo v paru pri učnem predmetu družbe občasno uporabi 65 učiteljev, 

kar je 63,7 %, skoraj vsako učno uro se dela v paru poslužuje 26 učiteljev, kar je 25,5 %, 

nikoli pa le 11 učiteljev, kar je 10,8 %.  

 

Graf 21: Likovna umetnost 

 

Iz grafa je razvidno, da kar 82 učiteljev, kar je 80,4 %, pri likovni umetnosti občasno uporabi 

delo v paru. 18 učiteljev (17,7 %) je takih, ki dela v paru pri likovni umetnosti ne uporabijo  

nikoli, vsako in skoraj vsako učno uro pa ga skupno uporabita le dva učitelja, kar je 1,9 %. 

Menim, da se učitelji pri likovni umetnosti dela v paru ne poslužujejo, saj po navadi 

ocenjujejo izdelek posameznika, razen, če gre za primere, kjer učenci delajo po skupinah (npr. 

izdelava maket).  
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Graf 22: Šport 

 

Iz grafa je razvidno, da skoraj polovica učiteljev (46 učiteljev, kar je 45,1 %) delo v paru 

uporabi občasno pri predmetu šport, skoraj vsako učno uro ga uporabi 45 učiteljev, kar znaša 

44,1 % . Vsako učno uro se dela v paru pri predmetu šport poslužuje 9 učiteljev (8,9 %), 

nikoli pa le 2 učitelja (1,9 %).  

Iz posredovanih odgovorov je razvidno, da se učitelji dela v paru poslužujejo skoraj vsako 

učno uro pri naslednjih predmetih: slovenski jezik (45,1 %), športna vzgoja (44,1 %) ter 

naravoslovje in tehnika oz. spoznavanje okolja (34,4 %). Učitelji so v anketnem vprašalniku 

zapisali, da se dela v paru največkrat poslužujejo pri slovenskem jeziku, in sicer pri 

razčlenjevanju neumetnostnega besedila. Pri tem učence razvrstijo v pare različno po znanju, 

saj učenec, ki je boljši bralec, lahko popravlja učenca, ki je slabši bralec. Pri športni vzgoji 

učence razvrstijo v pare, ko obravnavajo igre z žogo ali pri uvodnem ogrevanju, ko se 

ogrevata dva učenca skupaj. To po navadi učitelji naredijo zaradi boljših stikov in z 

namenom, da popestrijo učno uro. Za ostale predmete so učitelji odgovorili, da delo v paru 

največkrat uporabijo pri učnih etapah vadenja in ponavljanja ter kot uvodno motivacijo.  
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3.6.6 Dejavniki, ki vplivajo na kakovostno izvedbo dela v paru 

Zanimalo me je, kateri dejavniki vplivajo na kakovostno izvedbo dela v paru. Učiteljem sem v 

anketnem vprašalniku dala na voljo različne postavke, ki vplivajo na kakovostno izvedbo dela 

v paru. Učitelji so morali v tabeli označiti oceno vpliva na kakovostno izvedbo dela. Na voljo 

so imeli 5 različnih postavk (sploh ne vpliva, malo vpliva, se ne morem odločiti, precej vpliva, 

zelo vpliva). Že zapisane trditve so učitelji podkrepili s svojimi izkušnjami in/ali komentarji.  
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Tabela 7: Dejavniki, ki vplivajo na kakovostno izvedbo dela v paru 

 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f f %

učiteljeva predpriprava, da vsebino 

dobro obvlada
10 9,8 9 8,8 16 15,7 38 37,3 29 28,4 102 100

dobra razlaga navodil 8 7,8 5 4,9 24 23,5 17 16,7 48 47,1 102 100

preverjanje učenčevega 

razumevanja navodil
10 9,8 7 6,9 19 18,6 28 27,4 38 37,3 102 100

motivacija za skupno delo 8 7,8 7 6,8 7 6,8 37 36,4 43 42,2 102 100

vsebina, ki izzove učence in vzbudi 

interes
9 8,9 7 6,9 18 17,6 29 28,4 39 38,2 102 100

usposobljenost učitelja za 

organizacijo
10 9,8 11 10,8 15 14,7 27 26,5 39 38,2 102 100

sestava para 12 11,7 10 9,8 20 19,6 43 42,2 17 16,7 102 100

pregled in nadzor učitelja med 

delom v paru
10 9,8 8 7,8 22 21,6 51 50 11 10,8 102 100

pomoč učitelja pri delu v paru 15 14,7 26 25,5 16 15,7 40 39,2 5 4,9 102 100

pregledovanje rezultatov po 

končanem delu
8 7,8 10 9,8 20 19,6 35 34,3 29 28,5 102 100

število učencev v razredu 11 10,8 8 7,8 18 17,7 35 34,3 30 29,4 102 100

navajanje učencev na medsebojno 

sodelovanje
13 12,7 4 3,9 4 3,9 38 37,4 43 42,1 102 100

učiteljevo osmišljanje pomena 

skupnega dela
6 5,9 2 1,9 15 14,7 42 41,2 37 36,3 102 100

učiteljeva osmislitev vsebine 3 2,9 10 9,8 19 18,6 37 36,3 33 32,4 102 100

skupaj

Ocena vpliva na kakovostno delo v paru
Različne postavke, ki vplivajo 

na kakovostno izvedbo dela v 

paru

sploh ne 

vpliva
malo vpliva

se ne morem 

odločiti
precej vpliva zelo vpliva
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Iz tabele je razvidno, da je največ učiteljev (65,7 %) mnenja, da učiteljeva predpriprava, da 

vsebino dobro obvlada, precej vpliva na kakovostno izvedbo dela v paru. Več kot polovica 

učiteljev (63,8 %) je mnenja, da dobra razlaga navodil zelo vpliva na kakovostno izvedbo dela 

v paru. Prav tako so učitelji mnenja, da na kakovostno delo v paru precej vpliva učenčevo 

razumevanje navodil (64,7 %), motivacija za skupno delo (78,6 %), vsebina, ki izzove učence 

in vzbudi interes (66,6 %), učiteljeva usposobljenost za organizacijo (64,7 %), sestava para 

(58,9 %), pregled in nadzor učitelja med delom (60,8 %), pomoč učitelja pri delu v paru (44,1 

%), pregled rezultatov po končanem delu (62,8 %), število učencev v razredu (63,7 %), 

navajanje učencev na medsebojno sodelovanje (79,5 %), učiteljevo osmišljanje pomena 

skupnega dela (77,5 %) ter učiteljeva osmislitev vsebine (68,7 %). Najmanj učiteljev (2,9 %) 

je mnenja, da učiteljeva osmislitev vsebine sploh ne vpliva na kakovostno izvedbo dela v 

paru. 

Učitelji so mnenja, da je pri delu v paru (tako kot pri vsaki aktivnosti) pomembno, da učenci 

dobijo dobra navodila. Potrebno je preverjanje razumevanja teh, saj se v nasprotnem primeru 

lahko zgodi, da partnerja nalogo različno razumeta, pri tem pa lahko pride do različnih 

konfliktnih situacij. Anketirani so mnenja, da če sta oba učenca motivirana, bosta delo 

opravila zadovoljivo. Nekateri učitelji so pod komentarje zapisali, da se v delo v paru ne 

želijo vpletati oz. učence nadzorovati, razen v smislu navodil, saj tako učence le zmedejo in 

dobijo občutek, da pri delu niso svobodni.  
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3.6.7 Prednosti in pomanjkljivosti učne oblike dela v paru 

Zanimalo me je, katere prednosti in pomanjkljivosti vidijo učitelji v paru. Zbrane odgovore 

sem kategorizirala v 4 skupine oz. vidike: 

 vzgojno-izobraževalni vidik; 

 procesi – rezultati; 

 organizacijski vidik; 

 čustveno-motivacijski vidik.  

 

Tabela 8: Število učiteljev v posamezni kategoriji 

Vidiki f f % 

vzgojno-izobraževalni 20 19,6 

procesi – rezultati 22 21,6 

organizacijski vidik 14 13,7 

čustveno-motivacijski vidik 46 45,1 

 

Učitelji v vzgojno-izobraževalnem vidiku navajajo prednosti, kot so: bolj razgiban pouk, 

uporaba različnih učnih strategij, učenci in učitelji se učijo enakomerne porazdelitve dela, 

velike možnosti so za hitrejše ponavljanje. Kot pomanjkljivosti pa učitelji navajajo 

preobsežne učne načrte ter poraba časa za učiteljevo kvalitetno pripravo in oblikovanje 

tandemov. V kategoriji procesi – rezultati učitelji navajajo naslednje prednosti: bolj utrjeno 

znanje, zanimivejši in boljši rezultati, viden je napredek pri slabšem učencu, pridobivanje 

veščin sodelovalnega učenja in pripadnosti, večja aktivnost posameznika, izmenjava izkušenj 

med učenci. Med pomanjkljivosti so učitelji navedli, da se velikokrat zgodi, da so navodila 

površno razložena, posledično pa se lahko zgodi, da ni doseženih rezultatov oz. želenih ciljev. 

Učitelji v organizacijskem vidiku vidijo prednost, ki je, da učitelji lahko zelo hitro oblikujejo 

par. Kot pomanjkljivosti so navedli naslednje: nekdo lahko ostane brez para (po navadi je to 

šibkejši učenec), lahko se pojavi nezadovoljstvo nad učiteljevim izborom para, lahko je en 

učenec v paru manj aktiven, lahko obstajajo velike razlike med pari. V zadnjo skupino sem 

umestila čustveno-motivacijski vidik, kjer so učitelji pod prednosti zapisali naslednje: cenjenje 

dela drugega, razvijanje komunikacijskih spretnosti, delitev odgovornosti/soodgovornosti za 

delo, dobra motivacija za delo, pomoč sošolcem, strpnost učencev do sošolca, krepitev in 

pridobivanje samozavesti, spoznavanje dela sošolcev, navezovanje stikov med spoloma, 

razvijanje inovativnosti in več priložnosti za govorjenje. Med pomanjkljivosti so navedli 

naslednje: slabša koncentracija, neresnost za delo v paru, prepiranje in tekmovanje znotraj 

para, klepetanje in s tem glasnost otrok, »močnejši« učenec »šibkejšega« ne upošteva, čakanje 

na delo drugih parov (eni so prepočasni, drugi prehitri – razvija se neenakovrednost), eden v 

paru si ne upa povedati svojega mnenja, ker je drugi v paru dominanten ter slabši pregled nad 

vsemi učenci.   
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4 ZAKLJUČEK 

Dumont idr. (2013) izpostavljajo pomen interakcije in sodelovanja pri pouku, zato mora biti 

skupinsko delo primerno organizirano in strukturirano, kar ima pozitiven vpliv tako na učne 

dosežke kot tudi na vedenjski in čustveni razvoj posameznika.  

Z magistrskim delom sem želela ugotoviti, kako pogosto je uporabljena učna oblika dela v 

paru, katere kriterije uporabljajo učitelji za razdelitev v pare, kaj vse vpliva na kakovostno 

delo v paru ter v kateri etapi učnega procesa jo učitelji največkrat uporabijo. Od učiteljev sem 

dobila veliko različnih odgovorov o izkušnjah z omenjeno obliko.  

Z intervjuji sem od učencev želela izvedeti, kako sami vidijo učno obliko dela v paru. Vsi 

intervjuvanci so odgovorili, da radi delajo v paru in si želijo, da bi bilo pri pouku več takega 

dela. V paru se počutijo »pametnejše«, saj lahko dobijo pomoč od drugega učenca, pri tem si 

zapomnijo več vsebine, hkrati pa jim to predstavlja zabaven in dinamičen pouk. Učencem je 

pri delu v paru najbolj všeč to, da delajo skupaj, si medsebojno pomagajo, naredijo lep izdelek 

(pri predmetu likovne vzgoje) in se lahko pogovarjajo drug z drugim. Ni jim všeč, če so v 

paru s sošolcem, s katerim se ne razumejo, če morajo poročati in to, da je nekdo v paru 

vodilni oz. nadrejen. V paru najraje delajo s prijateljem oziroma tistim, s katerim sedijo. 

Odgovorili so, da se največkrat v pare razdelijo sami, včasih pa jih razdeli tudi učiteljica. 

Večina učiteljev učence v pare pogosto razvršča po različnih učnih zmožnostih, saj so mnenja, 

da se manj uspešnejši učenec lahko veliko nauči od bolj uspešnega, ter po kriteriju različno po 

spolu. Menijo, da je uspešnost dela v paru odvisna prav od tega, kako je par sestavljen, in da 

se težava lahko pojavi ravno pri izbiri stalnega partnerja. Vsi učenci so odgovorili, da na 

začetku dela učiteljica pove navodilo in ga razloži ter ključne besede zapiše na tablo. Če 

pravila niso natančno in razumljivo razložena, se lahko zgodi, da oba učenca v paru drugače 

razumeta nalogo, pri čemer pa lahko pride do konfliktnih situacij.  Večina učencev najraje 

dela v paru pri predmetih matematika, likovna vzgoja in slovenščina, v primerjavi z učitelji, ki 

se dela v paru najraje poslužujejo pri predmetih šport in slovenski jezik. Razlogi, ki so jih 

navedli učenci, so bili različni, navajam pa najpogostejše: »ker se lahko pogovarjam s 

prijateljem, ker naredimo lepši izdelek, ker mi predmet ne gre in mi ni najbolj všeč«. Tudi 

nekateri raziskovalci trdijo, da so socialni odnosi bistveni dejavnik pri učenju matematike, saj 

so za individualno grajenje znanja potrebni odnosi, pogajanja in sodelovanje (Dumont, 2013).  

Ugotovila sem, da se vsi učitelji poslužujejo različnih učnih oblik skoraj vsako učno uro, z 

izjemo skupinske učne oblike (30,4 %). Rezultati so pokazali, da večina učiteljev pri pouku 

redko uporabi skupinsko učno obliko (66,7 %). Večina učiteljev pri delu v paru opaža, da je 

eden v paru vedno vodilni, kar pa ni nič narobe, saj mora biti v razredu vedno nekdo, ki 

prevzame pobudo, vodi in organizira. Pomembno je, da se te vloge izmenjujejo (enkrat vodi 

en učenec, naslednjič drug učenec), saj gre pri tem predvsem za učenje sodelovanja in 

strpnosti. Večina učiteljev pred začetkom dela v paru pove pravila dela, kar je zelo 

pomembno za nadaljnje delo. Učitelji smatrajo, da imajo učenci delo v paru radi in da bogati 

izkušnje ter spodbuja drugačen način razmišljanja. Rezultati so pokazali, da največ učiteljev 

delo v paru uporabi pri učnih etapah vadenja in ponavljanja. Pri tem se učenci veliko naučijo 



 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Tjaša Koporec 

 

68 

 

ter izmenjavajo svoje ideje in izkušnje. Skoraj vsako učno uro se učitelji dela v paru 

poslužujejo pri slovenskem jeziku in športu. Menim, da se dela v paru pri teh predmetih 

največkrat poslužujejo zaradi motivacije (ogrevanje pri športni vzgoji) ter kot priložnost za 

pomoč slabšim učencem (npr. pri razčlenjevanju neumetnostnega besedila).  

Vemo, da na kakovostno izvedbo dela v paru vplivajo različni dejavniki, ki se zdijo 

pomembni tudi učiteljem. Učitelji dajejo največji poudarek motivaciji za skupno delo in 

navajanju učencev na sodelovanje. Kot pomembno so navedli tudi dobro pojasnjena navodila, 

sestava para, primerna izbira vsebine ter sprotno preverjanje in doslednost pri tem.   

Vse učne oblike imajo prednosti in pomanjkljivosti. Najpomembnejša prednost, zaradi katere 

se učitelji odločajo za uporabo učne oblike dela v paru, je ta, da so učenci bolj motivirani za 

delo in samozavestnejši pri drugih nalogah in delu s partnerjem/skupino. Kot pomemben 

razlog so navedli tudi pomoč šibkejšim sošolcem, kar se mi zdi izrednega pomena. Poleg 

obsežnih učnih načrtov, zaradi katerih se učitelji ne odločajo za pogosto uporabo dela v paru, 

so učitelji kot pomanjkljivosti navajali še klepetanje, tekmovanje znotraj para, prepiranje, 

veliko časa za poročanje idr.  

Ugotovljeno je bilo, da obstajajo statistično pomembne razlike med frontalnim delom in 

izobrazbo, skupinsko učno obliko in številom let delovne dobe ter učno obliko dela v paru 

glede na naziv. Med ostalimi povezavami ne obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

izobrazbo, naziv in številom let delovne dobe.  

Skozi celotno raziskovanje sem ugotovila, da se na določenih mestih stališča učiteljev in 

učencev razlikujejo. Potrebne bi bile nadaljnje raziskave, predvsem na področju opazovanja 

učnih ur učiteljev, ki bi izvajali učno obliko dela v paru. Tako bi dobili dejanski vpogled v   

učinkovit učni proces z vzgojnega in izobraževalnega vidika.  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Pozdravljeni! 

Sem Tjaša Koporec, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

sklopu magistrskega dela opravljam raziskavo, s pomočjo katere želim ugotoviti, katere učne 

oblike učitelji najpogosteje uporabljajo v razredu ter kakšne izkušnje imajo z delom v paru. 

Prosim vas, da mi pomagate in si vzamete nekaj časa za priložena vprašanja. Anketni 

vprašalnik je anonimen, vsi podatki bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene. Za 

sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.   

 

SPOL (obkroži) 

                 ženski               moški 

 

STAROST: ___________ let 

 

STOPNJA IZOBRAZBE  

a) višješolska            b) visokošolska, univerzitetna               c) magisterij                d) doktorat 

 

 

ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE 

 

a) 0 – 1 

b) 1 – 3 

c) 4 – 6 

d) 7 – 18 

e) 19 – 30 

f) 30 – 40  

 

 

 



 

 

 

NAZIV 

a) nimam naziva                  b) mentor                  c) svetovalec                         d) svetnik 

 

RAZRED, V KATEREM TRENUTNO POUČUJETE: 

 

a) 1.  

b) 2.  

c) 3.  

d) 4. 

e) 5. 

 

 

1. Kako pogosto pri svojem poučevanju uporabljate posamezno učno obliko? Obkrožite.  

 

    

 

2. V tabeli so navedene različne trditve. Ocenite vsako izmed njih glede na vaše izkušnje in 

lastno pedagoško prakso. Dobrodošli so tudi vaši komentarji in izkušnje.  

 

1–nikoli                2–redko               3–včasih              4–pogosto                5–vedno 

  

TRDITVE LESTVICA VAŠE IZKUŠNJE, 

KOMENTARJI 

Učenci poročajo o 

opravljenem delu.  

                 1    2    3    4     5  

Učenci imajo delo v paru 

radi.  

1    2     3    4     5  

Pred začetkom dela v paru 

se pogovorimo o pravilih 

dela. 

                  1    2     3    4     5  

Delo (izdelek) v paru je 

ocenjeno.  

                  1    2     3    4     5  

frontalna učna 

oblika 

vsako učno uro skoraj vsako učno 

uro 

redko nikoli 

individualna učna 

oblika 

vsako učno uro skoraj vsako učno 

uro 

redko nikoli 

delo v parih vsako učno uro skoraj vsako učno 

uro 

redko nikoli 

skupinska učna 

oblika 

vsako učno uro skoraj vsako učno 

uro 

redko nikoli 



 

 

 

Na začetku dela povem 

jasne cilje naloge.  

                  1    2     3    4     5  

Delo v paru prispeva h 

kakovostnejšemu znanju 

učencev (učni dosežki so 

boljši, miselni procesi so 

večji). 

                  1    2     3    4     5  

Delo v paru prispeva k 

boljši klimi v razredu.  

                   1    2     3    4     5  

Delo v paru prispeva k 

razvoju komunikacijskih 

zmožnosti učencev.   

     1    2     3    4     5  

Delo v paru učence 

spodbuja k večjemu 

sodelovanju.  

    1    2     3    4     5  

Delo v paru prispeva k večji 

strpnosti učencev v razredu.  

   1    2     3    4     5  

Delo v paru zmanjšuje 

učenčev strah pred 

poročanjem, navajanjem 

lastnega mnenja. 

                   1    2     3    4     5  

Delo v paru prispeva k večji 

učenčevi samopodobi. 

    1    2     3    4     5  

Delo v paru prispeva k večji 

motivaciji učencev za 

opravljanje določene naloge. 

    1    2     3    4     5  

DRUGO:     1    2     3    4     5  

 

3. Pri delu v paru opažam … 

 

a) da sta oba enakovredna.    

b) da je eden vodilni. 

c) nihče v paru ni aktiven. 

d) drugo: _____________________________________________________ 

 

4.  Po katerem kriteriju razvrstite učence v pare? Ocenite pogostost.  

 

a) Glede na predznanje in uspešnost pri predmetu:  

 homogena dvojica 

šibkejši – šibkejši 1   2   3   4   5 

povprečen – povprečen        1   2  3   4   5 

odličen – odličen         1   2  3   4  5 



 

 

 

 heterogena dvojica 

šibkejši – povprečen 1   2   3   4   5 

odličen –  povprečen 1   2   3   4   5 

odličen – šibkejši         1   2   3   4   5 

 

b) Glede na spol: 

 izenačeno po spolu   1   2   3   4   5 

 različno po spolu   1   2   3   4   5 

 

c) naključno 

 žreb     1   2   3   4   5 

 sedežni red    1   2   3   4   5 

 

d) po izbiri učencev    1   2   3   4   5 

 

e) drugi kriteriji: ________________________1   2   3   4   5 

Napišite nekaj pozitivnih in nekaj negativnih izkušenj s sestavljenim parom.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  

 

5. Kako pogosto pri posameznih etapah uporabljate delo v paru? Obkrožite. Na spodnjo črto 

lahko zapišete nekaj vaših izkušenj/komentarjev na izbrane trditve.  

 

uvajanje zelo pogosto občasno nikoli 

obravnavanje zelo pogosto občasno nikoli 

vadenje zelo pogosto občasno nikoli 

ponavljanje zelo pogosto občasno nikoli 

preverjanje zelo pogosto občasno nikoli 

 



 

 

 

KOMENTARJI/IZKUŠNJE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  

  

6. Spodaj so navedene različne postavke. Ocenite, v kolikšni meri vplivajo na kakovostno 

izvedbo dela v paru. (1 = sploh ne vpliva, 2 = malo vpliva, 3 = se ne morem odločiti, 4 = 

precej vpliva, 5 = zelo vpliva) 

 

 POSTAVKE LESTVICA VAŠE IZKUŠNJE, 

KOMENTARJI 

učiteljeva predpriprava, da vsebino dobro 

obvlada     

1    2    3     4      5  

dobra razlaga navodil 1    2    3     4      5  

motivacija za skupno delo 1    2    3     4      5  

vsebina, ki izzove učence in vzbudi interes 1    2    3     4      5  

usposobljenost učitelja za organizacijo 1    2    3     4      5  

sestava para 1    2    3     4      5  

pregled in nadzor med delom v paru 1    2    3     4      5  

pomoč pri delu v paru 1    2    3     4      5  

pregledovanje rezultatov po končanem delu  1    2    3     4      5  

število učencev v razredu 1    2    3     4      5  

 

7. Ocenite, kako pogosto pri posameznih predmetih uporabljate delo v paru. Na spodnjo črto 

lahko zapišete svoje izkušnje, komentarje.  

 

matematika vsako učno 

uro 

skoraj vsako učno 

uro 

občasno nikoli 

slovenščina vsako učno 

uro 

skoraj vsako učno 

uro 

občasno nikoli 

športna vzgoja vsako učno 

uro 

skoraj vsako učno 

uro 

občasno nikoli 

družba vsako učno 

uro 

skoraj vsako učno 

uro 

občasno nikoli 

naravoslovje in tehnika 

(oz. spoznavanje okolja) 

vsako učno 

uro 

skoraj vsako učno 

uro 

občasno nikoli 

glasbena vzgoja vsako učno 

uro 

skoraj vsako učno 

uro 

občasno nikoli 

 

 



 

 

 

KOMENTARJI/IZKUŠNJE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  

 

8.  Napišite 3 prednosti in 3 pomanjkljivosti dela v paru. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 

 

 

Priloga 2: Vprašanja za učence (intervju) 

1. Ali rad delaš v paru? Utemelji svojo izbiro.  

2. Kaj ti je pri delu v paru všeč in kaj ne?  

3. S kom najraje delaš v paru? (s prijateljem, s tistim, ki več zna, s tistim, ki sedi poleg 

mene …) Zakaj? 

4. Ali se po navadi razdelite v pare sami ali to naredi učitelj? (Kako učitelj to izpelje – z 

žrebom; po spolu; po znanju idr.?) 

5. Kaj učitelj po navadi naredi, preden začnete z delom v paru? 

6. Pri katerem predmetu ti je najbolj všeč delo v paru ter zakaj? 

7. Ali si želiš, da bi bilo pri pouku več takega dela ter zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


