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I 
 

POVZETEK 

 

Magistrsko delo govori o učinkovitosti poučevanja družbe v četrtem razredu z uporabo 

sodelovalnega učenja. V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti, prednosti in omejitve 

pouka, izvedenega s sodelovalnim in tradicionalnim učenjem. Namen dela je bil primerjati ta 

dva pristopa poučevanja družbe ter ugotoviti, s katerim pristopom učenci pridobijo več in 

kakovostnejše znanje učnega sklopa Domača pokrajina. 

Sodelovalno učenje je učna metoda, katere učinke raziskujejo že vrsto let in večkrat so že 

prišli do spoznanja, da prav ta učna metoda pozitivno vpliva na učenčeve spoznavne, 

čustveno-motivacijske in socialne procese.  

V empiričnem delu smo s kvantitativno raziskavo analizirali stališča učencev do 

sodelovalnega učenja, vpliv sodelovalnega učenja na znanje pri predmetu družba, na 

izboljšanje klime v razredu in na trajnost vsebinskega znanja. Pri obravnavi učnega sklopa 

smo uporabili osem struktur sodelovalnega učenja: izvirno sestavljanko, sodelovalne karte, 

strukturiranje skupinskega dela z Bloomovimi učnimi listi, skupinsko diskusijo, več glav več 

ve, intervju v treh stopnjah, skupinsko pojmovno mrežo in miselne vzorce ter razmisli, 

pogovori se v paru, povej.  

Statistična analiza rezultatov je pokazala, da pouk, izveden s sodelovalnim učenjem, 

izboljšuje dosežke učencev pri temi Domača pokrajina pri predmetu družba. Učenci imajo 

pozitiven odnos do predmeta družba, vendar sodelovalno učenje ne vpliva na večjo 

naklonjenost predmetu. Sodelovalno učenje povečuje željo po sodelovanju s sošolci, ki se 

kaže v socialni ekspanzivnosti, sociometrični položaj učencev pa se ni izboljšal. Tudi pri 

hipotezi, da pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, omogoča trajnejše vsebinsko znanje pri 

učenju družbe v 4. razredu v primerjavi s poukom, izpeljanim tradicionalno, statistično 

pomembnih razlik nismo ugotovili. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

Vzgojno-izobraževalni proces, predmet družba, sodelovalno učenje, strukture sodelovalnega 

učenja, stališča učencev 
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II 
 

ABSTRACT 

 

The main topic of this master thesis is the effectiveness of teaching social sciences in grade 4 

by using the method of the cooperative learning. In the theoretical part, we learn about the 

features, advantages and the limitations of the lessons carried out with the cooperative and the 

traditional learning. The goal of this master's thesis is to compare two different approaches of 

teaching social sciences and to find out which of the two gives the pupils a broader and better 

knowledge about the »Domestic landscape«.  

Cooperative learning is a teaching method whose effectiveness has been researched for many 

years. Many times, there have been several findings that it influences the pupils' cognitive, 

emotional, motivational and social processes in a positive way.  

In the empirical part, we used the quantitative research and we analysed how the pupils feel 

about the cooperative learning, the influence of the cooperative learning upon the knowledge 

about the Social Sciences, the improvement of the relations in the class and the durability of 

the contents knowledge. While focusing on one part of the Common Core Standards, we used 

eight structures of cooperative learning: an original puzzle, cooperative cards, structural team 

work with Bloom’s worksheets, team discussion, “two heads are better than one”, a three-

stage interview, a group concept net, the mind maps and the “think-talk in a pair and say”. 

The statistical analysis of results pointed out that the lesson that is carried out with 

cooperative learning, improves achievements for learners when dealing the topic Domestic 

landscape at the subject Social Sciences. Pupils have a more positive attitude towards the 

subject; however, the cooperative learning does not influence their affection for the subject. 

Cooperative learning increases the desire for cooperation among classmates, which can be 

seen within a greater social extent. However, the sociometric position of pupils did not 

improve. The hypothesis about the lesson with cooperative learning enabling a more lasting 

knowledge at Social Sciences in class 4 when compared to a lesson with traditional teaching 

methods, did not reveal any statistically important differences.  

 

 

KEY WORDS 

 

Educational process, subject Social Sciences, cooperative learning, cooperative learning 

structures, pupils’ point of view 
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1 UVOD 

»Vsi se rodimo sebični. Že od zgodnjega otroštva pa vsako človeško bitje postopno spoznava, 

da mora živeti skupaj z drugimi, če hoče preživeti. Omejitve, ki izhajajo iz sebične narave 

človeških bitij, povzročajo številne težave, spopade, razočaranja in celo sovraštvo do drugih, 

tudi do družinskih članov; dejstvo pa ostaja: vsakdo se mora naučiti živeti z drugimi« (Won 

Suhr, 1996, v Delors, 1996, str. 227).  

Kot učiteljica iz leta v leto vedno bolj opažam to sebičnost tudi pri učencih. Včasih se jim je 

težko pogovoriti s sosedom, kaj šele pomagati šibkejšim učencem v skupini. Učenci imajo 

težave pri mirnem reševanju sporov in nesoglasij, za pomoč največkrat prosijo učitelja. Zdi se 

mi, da je vedno manj medsebojnega spoštovanja, da o sprejemanju drugačnih od sebe niti ne 

zgubljam besed. Vse to me je vodilo, da začnem iskati rešitve, da bodo medsebojni odnosi in 

počutje, posledično tudi znanje, v razredu, v katerem poučujem, spodbudni za vsakega 

posameznika. K temu me spodbuja tudi »kurikularna prenova osnovne šole v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja, s katero je konstruktivistična paradigma učenja dobila osrednje mesto 

v naših šolah. Z drugačnim pojmovanjem učenja in znanja se je spremenila tudi učiteljeva 

vloga. Učitelj mora znati oblikovati spodbudno učno okolje in raznolike situacije, ki bodo 

spodbudile proces dejavnega razmišljanja, eksperimentiranja, sodelovanja in skupinske 

komunikacije« (Marentič Požarnik in Cencič, 2003, po Umek, Raztresen in Pečar, 2011, str. 

17).  

Poleg zgoraj naštetega pa C. Peklaj (1998) poudarja, da kakovostno delo v šoli ne zajema 

samo miselnih procesov, ampak mora omogočati tudi razmere za socialni, emocionalni in 

duhovni razvoj otroka. Navaja, da so vsa ta področja zajeta v ciljih osnovnošolskega 

izobraževanja in med temeljnimi cilji na teh drugih področjih je še posebej poudarjena vzgoja 

za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, demokracijo ter 

evropske vrednote, ki vključujejo tudi pravičnost ter osebno odgovornost. Ko učence učimo 

vsega tega, večkrat naletimo na odpor, kar potrjuje tudi Glasser (1994), ki pravi, da so učenci 

ena najupornejših skupin, zato je biti učitelj zelo zahteven poklic. Kontrolna teorija razlaga, 

da je celotno vedenje poskus zadovoljiti osnovne potrebe, kot sta potrebi po ljubezni in moči. 

S. Pečjak in K. Košir (2002) dodajata še učenčevo potrebo po storilnosti in pravita, da je 

dobro počutje učencev v razredu odvisno od zadovoljenosti njihovih potreb. Glasser (1994, 

str. 15) nadaljuje, da »čeprav se učenci med seboj razlikujejo, imajo vsi enake potrebe. 

Učitelj, ki to razume, bo vodil učence tako, da bodo le-ti s šolskim delom zadovoljevali svoje 

potrebe. Ko se to zgodi in ko učenci v tem procesu ugotovijo, da je zanje dobro, če delo dobro 

opravijo, so zadovoljene tudi učiteljeve potrebe«. Meni, da je sodelovalno učenje metoda, ki 

omogoča zadovoljevanje potreb učiteljev in učencev. V nadaljevanju pravi, da si brez te 

oblike dela ne zna predstavljati kakovostne šole. Apelira na šole, naj se trudijo, da bi učitelje 

naučile uporabljati sodelovalno učenje. 

Strinjam se z mnenjem B. Marentič Požarnik (2000), ki pravi, da v šoli vse premalo 

izkoriščamo možnosti, ki nam jih ponuja sodelovalno učenje, pri katerem učenci učijo učence, 

od vrstnikov pridobivajo pomembne informacije, se znajo vživeti v njihov način razmišljanja, 

govorijo njihov jezik, so potrpežljivi in vrstnik se jih ne boji prositi za pomoč. Tudi brata 

Johnson (1994) pravita, da je sodelovanje med učenci, ki se veselijo uspeha drug drugega, ki 

spodbujajo drug drugega pri pisanju domače naloge in sodelujejo z drugimi ne glede na spol, 

etnično pripadnost, raso in invalidnost, še vedno redkost. Da temu ne bi bilo tako, Delors 

(1996) meni, da je poslanstvo vzgoje in izobraževanja tudi, da vzporedno in hkrati uči o 

razlikah med ljudmi ter o podobnosti in soodvisnosti vseh ljudi. Že od otroštva dalje naj šola 

izkoristi vsako priložnost za to dvojno poučevanje. Nekateri učni predmeti so za to še posebej 
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primerni, na primer zemljepis od prvih razredov šolanja ali kasneje tuji jeziki in književnosti. 

Nadaljuje, da so srečanja z drugimi, ki potekajo ob dialogu in izmenjavi mnenj, tisto orodje, 

ki ga vzgoja in izobraževanje za 21. stoletje nujno potrebujeta.  

Pri sodelovalnem učenju so učenci nenehno v stiku z drugimi, v skupini potekajo dialogi in se 

izmenjujejo mnenja, torej smo učitelji, ki smo v svoj razred poleg individualne in tekmovalne 

oblike dela vpeljali še sodelovalno učenje, na pravi poti.  

 

2 POUK DRUŽBE V 4. RAZREDU 

Družba je predmet, pri katerem učenci spoznavajo in vrednotijo družbeno, kulturno in 

naravno okolje v času in prostoru. Učenci pri tem razvijajo spoznavne, emocionalne, socialne 

sposobnosti ter spretnosti in strategije vseživljenjskega učenja (Učni načrt za družbo, 2011). 

Učenje in poučevanje sta pri predmetu družba celovit proces, pri katerem izhajamo iz 

učenčevega že obstoječega znanja, stremimo pa k nadgradnji in osmišljanju tega znanja ter 

njegovi uporabi v konkretnih situacijah. Cilji predmeta se prepletajo med seboj in pokrivajo 

kognitivno, socialno, emocionalno, motivacijsko, estetsko in moralno-etično področje. 

Največji poudarek je na spoznavanju razmerja med posameznikom, družbo in okoljem. 

Pri pouku družbe razvijamo učenčevo samostojnost, odgovornost in načrtnost ter 

obvladovanje učinkovitih strategij medsebojnega sodelovanja in reševanja nasprotij. Posebna 

pozornost je namenjena pridobivanju komunikacijskih spretnosti (branje, pisanje, izražanje 

mnenj, iskanje, pridobivanje, izbiranje, vrednotenje, interpretiranje informacij, soočanje 

mnenj, poslušanje…), raziskovalnih spretnosti (načrtovanje, opazovanje, razvrščanje, 

anketiranje, napovedovanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, izvajanje eksperimentov, 

uporaba pripomočkov, oblikovanje poročil…) ter družbenih in socialnih spretnosti 

(prevzemanje odgovornosti, skupinsko delo, razumevanje, sprejemanje in spoštovanje 

drugačnosti, spoštovanje kulturne in narodne dediščine, skrb za druge ljudi…). Pri doseganju 

zastavljenih ciljev in pridobivanju zgoraj naštetih spretnosti nam je v pomoč pouk, ki temelji 

na konstruktivističnem pristopu, izkušenjskem, problemskem in sodelovalnem učenju 

(Budnar, 2006). 
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3 OBLIKE IN METODE DELA PRI POUKU DRUŽBE 

»Pouk je organiziran proces, da so v njem jasni položaji in vloge učiteljev in učencev, 

razmerja med njimi, med drugimi sestavinami in načini delovanja« (Kramar, 2009, str. 205). 

V nadaljevanju Kramar pravi, da so didaktične oblike sestavni del metod, da se jim 

prilagajajo, vendar se tudi metode prilagajajo oblikam. Oblike so tako odvisne od učencev, od 

ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih sredstev, od didaktičnega okolja, od didaktične 

zasnove, usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa ter od učiteljevih didaktičnih 

kompetenc. Vsaka učna oblika ima določene prednosti in slabosti, zato je naloga učiteljev, da 

z ustrezno kombinacijo različnih učnih oblik poskrbijo za kakovosten in zanimiv pouk. 

 

3.1 Frontalna učna oblika 

Je prevladujoča neposredna oblika pouka. A. Tomić (2003) in Kramar (2009) navajata, da gre 

za obliko, pri kateri učitelj razlaga, vadi, ponavlja in preverja učno snov s celim razredom, 

oddelkom ali skupino učencev. Prevladuje enosmerna komunikacija, zato so učenci bolj v 

podrejenem položaju. 

A. Tomić (prav tam) razlaga, da frontalno poučevanje ustreza predvsem slušnim učencem. Če 

pa učitelj pri poučevanju uporablja še ilustrativno-demonstracijske metode in pri tem še 

pojasnjuje, dodatno zadovolji še vidne kanale učencev. Kinestetične učence zaposli pri 

izvajanju eksperimenta in z igro vlog. Individualne potrebe in posebnosti učencev pa lahko 

učitelj zadovolji še tako, da pripravi naloge na treh težavnostnih stopnjah. Učencu je tako 

dana možnost izbire, da ne dela izključno tega, kar predvidi učitelj. 

Poljak (1991) in Kramar (2009) navajata naslednje prednosti in slabosti frontalne učne oblike: 

 učitelj istočasno z vsemi učenci izvaja pouk sistematično in postopno, ga sproti 

prilagaja trenutnemu stanju ter zagotavlja in povečuje njegovo učinkovitost; 

 potrebnih je manj didaktičnih sredstev; 

 učenci v določenem času predelajo predvideno snov; 

 učitelj je na voljo vsem učencem, ki ga opazujejo, doživljajo in sprejemajo, kar jim 

posreduje; 

 razvija se kolektivna delovna disciplina. 

Slabosti frontalne učne oblike: 

 učenci so v podrejenem položaju, samo poslušajo, gledajo in si skušajo zapomniti 

posredovano; 

 ne izkoristijo se sposobnosti nadpovprečnih učencev; 

 težave imajo podpovprečni učenci; 

 zavrte so samostojnost, ustvarjalnost in učinkovitost učencev; 

 delo učinkuje monotono, premalo zanimivo, zato učencev ne pritegne in ne aktivira; 

 sodelovanje med učenci je slabo. 

Zgoraj naštetim slabostim se kot učitelj lahko delno izognemo, če frontalno obliko dopolnimo 

s kombiniranjem in dinamičnim spreminjanjem različnih učnih oblik. 
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3.1.1 Predavanje (razlaga) 

V terminološkem slovarju (2008–2009) lahko preberemo, da je to verbalna učna metoda, 

namenjena poslušanju. Velja za najstarejšo učno metodo prenašanja pridobljenih spoznanj in 

izkušenj s starejših na mlajše. Didaktiki jo razlagajo kot metodo dela pri pouku, kjer učitelj 

(lahko tudi učenci) v obliki enosmerne komunikacije učencem posreduje dele učne snovi. 

Uporabljamo jo zlasti takrat, ko učenci nimajo ustreznega predznanja, ko obravnavamo 

abstraktno učno vsebino, kadar želimo vplivati na čustva učencev ali pa kadar nimamo na 

voljo ustreznih pripomočkov. 

Prednosti metode so vidne v: 

- ekonomičnosti (vsi učenci dobijo v danem času enako število informacij); 

- sistematičnosti; 

- preglednosti (z načinom razlage učitelj učencem hkrati ponuja model oziroma shemo 

razlage, način razmišljanja in reševanja problemov). 

 

Slabe strani metode so: 

- pasivnost učencev (smiselna uporaba skupaj s pogovorom in demonstracijo) ter padec 

pozornosti (predvsem pri mlajših); 

- monotonost in stereotipnost; 

- težko prilagajanje individualnim razlikam v predznanju učencev; 

- težko preverljivo učenčevo razumevanje učiteljeve razlage; 

- besedno učenje brez razumevanja (verbalizem). 

 

3.1.2 Pogovor (s pojasnjevanjem) 

Za metodo pogovora se učitelji običajno odločimo, ko želimo preveriti predznanje učencev. 

Strinjam se z L. Lah (2006), ko navaja, da moramo biti učitelji dobri poslušalci, fleksibilni, 

strpni v dialogu in strokovno razgledani. Ker pogovor temelji na postavljanju vprašanj, 

moramo paziti na njihov izbor in vrstni red. Pozorni moramo biti na učenčeve odgovore, ki so 

lahko napačni, nepopolni ali neumestni.  

Pozitivne strani pogovora so: 

- aktivnost učencev; 

- upoštevanje predznanja učencev; 

- učenci formulirajo svoje odgovore. 

 

Negativne strani so:  

- ugibanje odgovorov, če ni predznanja; 

- manjši pregled nad sodelovanjem učencev; 

- metoda ni premočrtna (lahko zaidemo). 

 

3.1.3 Ekskurzija 

Ekskurzija izvira iz latinske besede excursio in pomeni kratek poučen izlet, ki je strokovno 

voden. Ekskurzija je zelo pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga ne 

obravnavamo kot učne metode, ampak kot obliko dela s ciljem, da učenci na določenem 

izbranem mestu opazujejo in opazijo predmete in pojave, ki so del učne obravnave v šoli 

(Leas, 1985, po Osolnik, 2012). 
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Ekskurzije imajo pomembno in visoko pedagoško vrednost, saj učenci na njih pridobijo 

največ nazornega, praktičnega in predvsem dolgotrajnejšega (poglobljenega) znanja. 

Podhostnik (1980, po Osolnik, prav tam) razlaga, da ekskurzije učencem omogočajo 

razvijanje tehničnega mišljenja, povezovanje teorije s prakso, razvijanje odnosa do predmeta, 

zbiranje najrazličnejšega gradiva, razvijanje sposobnosti pomnjenja, opazovanja, zbiranja in 

urejanja podatkov, ustvarjanja lastnih zapiskov in skic. Pomembno je, da so na ekskurzijah 

povezane vse tri naloge, torej da učenci usvajajo nova znanja, razvijajo sposobnosti in 

pridobivajo vrednote.  

 

3.2 Skupinska učna oblika 

Skupaj z delom v dvojicah in individualno obliko spada med posredne oblike pouka, za katere 

»je značilno, da med učiteljem in učenci v izvajanju izobraževalnega procesa ni stalnega 

neposrednega odnosa ali ta ne prevladuje. Učenci so v neposrednem stiku s snovjo (viri, 

nosilci in prenosniki), znanje pridobivajo sami z lastno aktivnostjo, si razvijajo sposobnosti, 

skratka z lastno aktivnostjo dosegajo vzgojno-izobraževalne cilje« (Kramar, 2009, str. 207). 

Skupinsko delo učencev poteka tako, da se znotraj razreda občasno oblikujejo manjše skupine 

učencev, ki samostojno delajo pri določenih nalogah in z rezultati svojega dela seznanijo 

sošolce in učitelja (Tomić, 2003). 

Pri sestavljanju skupin moramo biti pozorni na osebnostne značilnosti, sposobnosti in odnose 

med učenci v razredu in zunaj njega. Preden učitelj sestavi skupine, se dogovori z učenci. Na 

sestav skupin vplivajo tudi predvidene naloge. Če učitelj želi, da učenci poglabljajo znanje, bo 

sestavil homogene skupine, če želi, da razširijo znanje in izvedejo kompleksen medpredmetni 

projekt, se bo odločil za heterogene skupine. 

Skupine lahko prevzamejo isto delo (monotematsko delo, s katerim pridobimo temeljno 

znanje) ali pa učno enoto razčlenimo na parcialne naloge (politematsko delo) – v tem primeru 

učenci obdelajo manj pomembne informacije, saj jih dobijo ob poročanju drugih skupin 

(projektno delo) (Lah, 2006). 

Skupinska oblika se vedno začne in konča frontalno. Učitelj pred začetkom dela učence 

seznani s tem, kaj bodo delali, koliko časa imajo na voljo, katere so posebnosti dela in nato 

razdeli material. Med delom popravlja napake v skupinah. Na koncu sledi poročanje o 

rezultatih, pri čemer je pomembno, da pridejo na vrsto vsi učenci, saj se lahko le tako naučijo 

nastopanja pred skupino. Pri delu v skupini lahko bolj motivirani učenci motivirajo manj 

zainteresirane za delo, med delom razvijajo komunikacijske spretnosti, se usposabljajo za 

diskusijo in oblikovanje argumentov, aktivno pridobivajo znanje, preverjajo, koliko so se že 

naučili in se urijo v strpnosti drug do drugega. Do težav pri tej učni obliki lahko pride zaradi 

slabih odnosov v skupini, nekateri učenci so preveč ambiciozni, drugi premalo, na koncu dela 

so člani neenotni, znanje in prispevek posameznih učencev k rezultatu sta lahko zelo različna. 

Največkrat mislimo, da je skupinsko učenje isto kot sodelovalno učenje, vendar se motimo. 

Dejansko predstavlja skupinsko delo preprosto več učencev, ki delajo skupaj, lahko s 

sodelovalnim pristopom ali pa tudi ne (Woolfolk, 2002). 
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3.2.1 Izkustveno učenje 

Walter in Marks (1981, po Marentič Požarnik, 1987) menita, da je osrednja ideja tega učenja, 

da se stvari najbolj naučimo, če jih delamo sami, če smo dejansko aktivni. Pomembno je, da 

učenci sodelujejo v načrtovanju in organiziranju pouka. 

Gre za obliko učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo (doživljanje), opazovanje 

(percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto. V proces učenja 

je vključenih veliko dejavnosti. Pri načrtovanju pouka je pomembno, da vemo, zakaj 

posamezno dejavnost izberemo. Po končani dejavnosti učence spodbudimo k refleksiji 

lastnega procesa zaznavanja, spoznavanja in učenja. Gre za metakognicijo, za znanje o lastnih 

miselnih procesih in lastnem postopku učenja. Pri tem pa je pomembno, da se zavedamo 

lastne vloge in odgovornosti pri konstruiranju znanja. Čeprav je govora o konstruiranju znanja 

posameznika, ne smemo pozabiti, da proces poteka v okolju, v razredu, v interakciji z drugimi 

učenci (Budnar, 2006).  

 

3.2.2 Problemski pouk, raziskovalno učenje 

Ko se učitelj odloči za problemski pouk, ga mora zastaviti tako, da učence postavi pred 

resnične in smiselne probleme. Taki problemi vzbudijo v učencih raziskovalno žilico, kar 

omogoča hkratno učenje vsebine in procesa. Taka oblika učenja omogoča učenčevo 

razmišljanje, iskanje in predvidevanje rešitev, razvijanje procesov sodelovanja, interakcij in 

socialnih pogajanj. Učenci se učijo argumentirati, oblikovati stališča, poslušati argumente 

sošolcev in spoštovati njihova drugačna mnenja. Gre za iskanje skupnih točk in izmenjavo 

interpretacij. M. Budnar (prav tam) še poudarja, da je udeležence pomembno usmerjati in 

voditi skozi refleksijo, razmišljanje in razumevanje lastnega procesa konstruiranja znanja. 

Tako učenci pridobivajo metakognitivno znanje, znanje o lastnih miselnih procesih in 

metodah učenja ter postajajo ozaveščeni o lastni vlogi pri konstrukciji znanja. 

M. Budnar (prav tam) meni, da je naloga učitelja, da učencem zastavlja taka vprašanja, ki 

spodbujajo iskanje rešitev in odgovorov. Imenujemo jih produktivna vprašanja. Če so 

preobsežna, jih mora razdeliti na več enostavnejših. Pravilno zastavljena vprašanja usmerjajo 

učence v različne dejavnosti za dosego ciljev in razvoj mišljenja. Izbiro vprašanj mora učitelj 

prilagoditi izkušnjam in sposobnostim učencev in jih usmeriti v cilje, ki jih želi prek 

dejavnosti doseči. 

Obliko osnovnega raziskovalnega učenja je leta 1910 opisal John Dewey. Učitelj učencem 

predstavi zapleten dogodek, vprašanje ali problem. Naloge učencev so opazovanje, 

zapisovanje opažanj, iskanje povezav med rezultati opažanj, oblikovanje hipotez, načrtovanje 

poskusa za preverjanje hipotez, oblikovanje zaključkov, sklepanje, sporočanje, predstavitev 

rezultatov in kritičen razmislek o interpretaciji. 

M. Budnar (prav tam) in A. Woolfolk (2002) ugotavljata, da so pri obeh oblikah učenja 

učenci dejavni pri iskanju rešitev in z lastno prizadevnostjo pridobivajo nova vsebinska in 

procesna znanja. 
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3.2.3 Igra vlog in simulacija 

B. Marentič Požarnik (1987) pravi, da sodelovanje v simulaciji učence motivira in spodbudi 

njihovo radovednost. Poveže spoznavne, čustvene in vedenjske vidike ter pomaga pri 

pridobivanju socialnih in drugih spretnosti. Učenci bolj spoznavajo sami sebe (Zakaj sem se 

tako odločil?) in se vživljajo v druge, postajajo empatični. Če želimo simulacijo izvesti dobro, 

se moramo nanjo dobro pripraviti (gradivo, dovolj velik prostor, oprema, ne prevelika 

skupina). 

Igra vlog je priljubljena in široko uporabna metoda, ki je lahko tudi sestavni del simulacije. S 

sodelovanjem v igranju vlog se učenci osredotočijo na neki problem. Dana jim je možnost, da 

uporabijo znanja, vadijo spretnosti in obvladujejo čustva. 

 

3.3 Delo v dvojicah 

Kramar (2009) razlaga, da delo poteka v najmanjših skupinah, v katerih sta lahko dve učenki, 

dva učenca ali učenka in učenec. S to obliko se v vsakdanjem življenju pogosto srečujemo, 

zato je tudi že zelo dolgo vključena v pouk, vendar ji didaktična teorija ni posvečala toliko 

pozornosti kot drugim oblikam. 

Njene prednosti pred drugimi oblikami so številne: 

- preprosta organizacija; 

- več možnosti za dejavnost učencev kot v frontalni in skupinski obliki; 

- večja medsebojna pomoč; 

- medsebojno spodbujanje; 

- preverjanje drug drugega; 

- skupno premagovanje težav in odpravljanje napak. 

 

Delo v dvojicah je primerno za pridobivanje novega znanja, za utrjevanje in ponavljanje 

snovi, za izdelavo različnih izdelkov, za skupno učenje in medsebojno pomoč. Pri sestavljanju 

dvojic mora biti učitelj še pozornejši kot pri sestavljanju skupin. Dvojico naj sestavljata člana, 

ki sta si osebnostno podobna in se ujemata tudi v drugih značilnostih. Člana, ki se med seboj 

zelo razlikujeta v načinu dela, po uspešnosti ali po učnih težavah, bosta med seboj težko 

sodelovala in ne bosta uspešna pri delu.  

 

3.4 Individualna učna oblika 

Gre za didaktično obliko pouka, pri kateri vsak učenec sam rešuje konkretno nalogo ali izvaja 

širšo dejavnost. Cilje vzgojno-izobraževalnega procesa dosega z lastno dejavnostjo. Kramar 

(2009, str. 214) pravi, da je »pri tem posebej pomembno razvijanje sposobnosti samostojnega 

načrtovanja, organiziranja, vodenja, kontroliranja in sprotnega prilagajanja lastne aktivnosti«. 

Razvijanje samostojnega dela učencev mora biti stalna in pomembna naloga rednega pouka. 

Individualno delo učencev je lahko po vsebini enako, kadar morajo neko snov usvojiti vsi 

učenci, ali različno, ko so učenci v skupnem projektu in vsak opravi določeno delno ali ožjo 

nalogo, prilagojeno njegovim sposobnostim. 
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Kramar (prav tam) meni, da so  za uspešno individualno delo potrebni naslednji pogoji: 

- priprava in motivacija učencev; 

- pripravljene naloge (vsebine); 

- navodila za delo (metodični napotki); 

- vidiki za samovodenje; 

- vprašanja za samopreverjanje in rešitve nalog; 

- potrebna didaktična sredstva (učbeniki, delovni zvezki, učni listi, usmerjevalna 

vprašanja, oporne točke); 

- natančna organizacija časa. 

 

L. Lah (2006) navaja, da če je ta oblika dela pri pouku prepogosto zastopana, obstaja 

nevarnost, da se učenci odtujijo drug od drugega, kar privede do prevelike medsebojne 

tekmovalnosti in otežene komunikacije med njimi. 

 

4 SODELOVALNO UČENJE  

Vsak učitelj stremi h kakovostnemu poučevanju in boljšemu znanju učencev, zato mora pouk 

organizirati tako, da so učenci pri učenju posledično čim dejavnejši. Sodelovalno učenje je 

eden od postopkov, s pomočjo katerega mu lahko to uspe. Ob prebiranju učnega načrta za 

družbo ugotovimo, da je eden od splošnih ciljev tega predmeta razvijanje družbenih, 

komunikacijskih in raziskovalnih spretnosti in sposobnosti učencev, ki jim ob znanjih 

omogočajo uspešno ravnanje v okolju. Ta cilj in nekatere cilje osnovne šole, ki jih zasledimo 

v Beli knjigi (2011, str. 117–119), lahko prav tako uspešno dosežemo s sodelovalnim 

učenjem. 

 

4.1 Kaj je sodelovalno učenje 

Pri pouku družbe je skupinsko delo pogosto zastopano, vendar brata Johnson (Johnson in 

Johnson, 1987, str. 12) razlagata, da je sodelovalno učenje mnogo več kot sedenje učencev za 

isto mizo ter medsebojno pogovarjanje, ko vsak opravlja svojo zadolžitev. V nadaljevanju 

lahko izvemo, da sodelovalno učenje opredeljujeta kot učenje v majhnih skupinah z 

namenom, da bi se učenci naučili učno snov ali rešili kak problem. Pri tem vsak član opravi 

svojo nalogo in se hkrati prepriča, da so tudi drugi člani skupine opravili svoje naloge.  

Mergendollar in Packer (1989, po Blosser, 1992) pravita, da sodelovalno učenje učence 

pripravi za današnjo družbo, spodbuja spoštovanje do drugačnosti in izboljša jezikovne 

spretnosti.  

E. P. Blosser (1992) dodaja, da morajo biti učenci poleg doseženega skupnega cilja kot 

skupina tudi nagrajeni. V nadaljevanju piše, da je enakega mnenja tudi Slavin, ki pravi, da so 

nagrade pomembne, ker se tako rezultati učencev izboljšajo, navaja pa še, da se s tem ne 

strinja Kohn, ker po njegovem mnenju nagrade uničujejo notranjo motivacijo.  

Učenci, ki se učijo po sodelovalni poti, so bolj motivirani za delo zaradi večje samozavesti. 

Na testih znanja dosegajo boljše rezultate in se bolje razumejo s sošolci iz različnih rasnih, 

etničnih in socialnih okolij (Biehler in Snowmann, 1997). 
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Kljub vsem pozitivnim lastnostim sodelovalnega učenja nas Ediger (2001) opozarja na 

previdnost pri uvajanju te oblike dela, ker vsi učenci niso po naravi družabni, si pa večina želi 

sodelovanja z drugimi. Pomembno se mu zdi, poleg njega tudi Slavinu (1992), da se učenci v 

skupini počutijo sprejete, da upoštevajo ideje vseh članov in se med seboj spodbujajo.  

Dodaja še, da mora biti v učnem načrtu sodelovalna oblika učenja uravnotežena z 

individualno obliko dela, ker se vsak od nas znajde tudi v položaju, ko mora delo opraviti sam 

in za opravljeno delo prevzeti vso odgovornost. C. Peklaj povzema, da je »sodelovalno učenje 

torej učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna 

povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči 

skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost vsakega posameznega 

člana skupine« (Peklaj, 2001, str. 9). Uscher (1986, po Blosser, 1992) meni, da sodelovalno 

učenje podira stereotipe in vodi k večji samozavesti. Sharan in Sharan (1987, po Blosser, prav 

tam) razlagata, da sodelovalno učenje omogoča razvoj spretnosti, kot so komunikacija, 

interakcija, načrtovanje, izmenjava idej, odločanje, poslušanje, strpnost pri izražanju mnenj in 

sintetiziranje idej. 

 

4.2 Teoretična izhodišča sodelovalnega učenja 

Webb in Palinscar (1996, po Woolfolk, 2002) navajata, da imata sodelovanje in sodelovalno 

učenje v ameriškem izobraževanju že dolgo zgodovino. V zgodnjih 10. letih 20. stoletja je 

Dewey kritiziral tekmovanje v izobraževanju in spodbujal pedagoge, da bi šole postale 

demokratične učne skupnosti. To se ni obneslo in v 40. in 50. letih je tekmovanje spet oživelo. 

V 60. letih so se zaradi skrbi za državljanske pravice in medrasne odnose razmahnile 

individualizirane in sodelovalne učne strukture. Danes se za sodelovanje in sodelovalno 

učenje zanimajo konstruktivistične teorije učenja. Najpomembnejši med njimi sta 

sociokonstruktivistična teorija učenja, ki vključuje pojmovanje Vigotskega, Piageta in 

neopiagetističnih šol, ter Deutscheva teorija sodelovanja. 

A. Woolfolk (2002) ugotavlja, da dajejo različni konstruktivistični pristopi prednost 

sodelovalnemu učenju zaradi različnih razlogov. Za informacijsko-procesne teoretike je 

pomembna skupinska diskusija, ki učencem pomaga pri obnavljanju, elaboriranju in 

razširjanju njihovega znanja. Ko člani skupine dvomijo in načrtujejo, morajo svoje znanje 

organizirati, povezovati in pregledovati. Govorimo o procesih, ki podpirajo informacijsko 

procesiranje in spomin. 

Zagovorniki Piageta pravijo, da lahko interakcija v skupini ustvari kognitivni konflikt in 

neravnotežje, ki posameznika vodi k preverjanju lastnega razumevanja in preizkušanju novih 

idej. Konstruktivisti, ki so naklonjeni teoriji Vigotskega, pa pravijo, da je socialna interakcija 

pomembna pri učenju zato, ker višje miselne funkcije (sklepanje, razumevanje, kritično 

mišljenje) izvirajo iz socialnih interakcij, ki jih potem posamezniki ponotranjijo. Otroci lahko 

miselne naloge rešijo s socialno podporo, preden jih lahko rešijo sami, in tako socialno 

podporo ponuja sodelovalno učenje.  

 

4.2.1 Piagetov konstruktivizem 

Pristaši konstruktivizma razlagajo, da znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga gradimo 

(konstruiramo) sami z lastno dejavnostjo (Budnar, 2006; Jank in Meyer, 2006; Marentič 

Požarnik, 2000). 
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To utemeljujejo s procesi adaptacije, organiziranja in ekvilibracije, ki jih je opisal Jean Piaget. 

Jank in Meyer (prav tam) navajata, da je Piageta zanimalo, po kakšnih mehanizmih otroci 

različnih starosti spoznavajo svet in se učijo. Piaget pravi, da je kognitivna adaptacija 

(prilagoditev) najpomembnejša značilnost odnosa med otrokom in njegovim okoljem. Izhaja 

iz tega, da vsak organizem teži k temu, da bi se prilagodil svojemu okolju. Ta prilagoditev 

poteka po dveh poteh, ki sta med sabo neločljivo prepleteni: 

- asimilacija, pri kateri otrok tisto, kar izve iz svojega okolja, prilagodi svoji lastni 

organizaciji; 

- akomodacija, s katero otrok svoje mentalne reprezentacije prilagodi zahtevam 

stvarnosti. 

Bistvo kognitivne organizacije je, da otrok tisto, kar izkusi, poveže v smiselne enote in tako 

razvije svojo predstavo o svetu, ki postaja z leti vse bolj strukturirana. Kognitivna 

ekvilibracija pa pomeni vzpostavitev ravnotežja. Vsak organizem si prizadeva biti v 

ravnotežju z okoljem in s seboj. Dinamiko medsebojnega učinkovanja med organizacijo, 

adaptacijo in ekvilibracijo po Piagetu spodbujajo telesno dozorevanje, izkušnje, ki jih 

pridobivamo s stvarmi, in tudi socialna izkušnja, ki jo pridobimo v stiku z drugimi ljudmi. 

Labinowicz (2010) navaja, da je Piaget pri individualnih preizkusih z otroki opazil, da je 

otroška logika kvalitativno različna od logike odraslih. Prišel je do spoznanja, da so v razvoju 

mišljenja štiri stopnje: 

- senzomotorična stopnja; 

- predoperativna stopnja; 

- stopnja konkretnih operacij; 

- stopnja formalnih operacij. 

 

Te stopnje opisujejo pomembne temelje za učenje, med drugim opozarjajo, kdaj določeni cilji 

in vsebine sploh postanejo dostopni za otroke in mladostnike. Če otroci določenih učnih 

izkušenj ne pridobijo v obdobju, ki je zanje optimalno, lahko ustrezne sposobnosti sicer 

usvojijo pozneje, vendar z veliko več truda in pogosto s primanjkljaji, ki jih ni mogoče 

premagati (Jank in Meyer, 2006; Marentič Požarnik, 2000). 

»Piagetova dejavna šola naj ne bi ponujala le priložnosti za individualno delo, temveč tudi za 

delo v skupinah. Učitelji naj bi dovolili otrokom, da se pogovarjajo med seboj, organizirali 

naj bi besedna soočenja, tako da bi se otroci med običajnimi dejavnostmi lahko tudi 

pogovarjali med seboj o svojih predpostavkah in ugotovitvah. Tak pogovor in izmenjava 

mnenj bi prej ali slej privedla do tega, da bi otroci začeli razmišljati o razlagah, da bi začeli 

preverjati dejstva, razreševati nasprotja in prilagajati svoje vedenje. Zelo pomembno je, da se 

učenci (in otroci nasploh) zavedo, da imajo drugi ljudje drugačna mnenja, saj bodo le tako še 

enkrat razmislili o svojih, jih po potrebi prilagodili (akomodirali) ter tako dosegli 

koherentnejšo raven razumevanja. Piaget pravi: ''Kadar rečem 'dejaven', imam v mislih dvoje: 

eno je delo s konkretnimi stvarmi, drugo pa je to, da je treba pri delu razvijati socialno 

sodelovanje, skupinski napor. Otrok namreč ob komuniciranju z drugimi razvije kritično 

mišljenje. To je odločilni dejavnik v intelektualnem razvoju. Sodelovanje je pravzaprav so-

delovanje''« (Labinowicz, 2010, str. 191). 

Socialni konstruktivizem je prispeval spoznanje, da je za učenje bistvenega pomena dialog, 

možnost spraševanja, sprotnega preverjanja smisla, lastnih domnev v skupini, to je proces 

»skupinskega sodelovanja v socialnem procesu konstrukcije znanja«. Piaget je pri tem 

poudarjal dialog med vrstniki, ruski psiholog Lev Semjonovič Vigotski pa socialno 

interakcijo med otrokom in odraslimi (Marentič Požarnik, 2000).  
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4.2.2 Socialno-kulturni pristop L. S. Vigotskega 

M. Batistič Zorec (2006), L. Lah (2006) in B. Marentič Požarnik (2000) v svojih delih 

razlagajo, da je Vigotski na učenje gledal kot na socialen proces. Izhodišče njegove teorije je, 

da je kognitivni razvoj rezultat interakcije med otrokom in socialnim okoljem. Miselne 

sposobnosti niso toliko odvisne od prirojenih dejavnikov, ampak so predvsem rezultat 

posameznikove aktivnosti v socialnih institucijah kulture, v kateri odrašča. Vse višje mentalne 

funkcije se najprej razvijejo v interakciji z drugimi osebami, nato pa se prenesejo z 

interpersonalne (socialne) ravni na intrapersonalno (individualno) raven. 

C. Peklaj (1994) dodaja, da je ena najpomembnejših ugotovitev v njegovi teoriji, ki se nanaša 

na razvoj mentalnih funkcij in učenje, opredelitev območja bližnjega razvoja. Vigotski (2010) 

razlaga, da gre za razdaljo med dejansko razvojno ravnjo, ki jo določa neodvisno reševanje 

problemov, in ravnjo potencialnega razvoja, kjer probleme rešujemo v sodelovanju z drugimi, 

lahko so to odrasli ali sposobnejši vrstniki. Gre za razliko med dejanskim in potencialnim 

razvojem posameznika, ki je odvisna od tega, ali otrok sam rešuje probleme in se tudi sam uči 

ali pa to dela v povezavi z drugimi. 

 »Miselne procese, strategije, ki jih najprej usmerjajo drugi (mati, učitelj, vrstniki), mora otrok 

ponotranjiti in jih integrirati v svoje miselno funkcioniranje tako, da je sam sposoben uspešno 

reševati probleme« (Wertsch, 1979, po Peklaj, 1994). 

Na razvoj višjih mentalnih funkcij vplivata tako učenje kot poučevanje. Ker razvoj poteka v 

stadijih, med katerimi obstajajo kvalitativne razlike, in si stadiji nujno sledijo v zaporedju, 

mora biti učenje temu prilagojeno. Thomas (1992, po Batistič Zorec, 2006) pravi, da otroci 

skozi dejavnosti utrdijo oblike ravnanja. Ko pa ravnanja ne ustrezajo več pogojem v aktualni 

situaciji, morajo otroci najti nove oblike ravnanja, ki bodo ustrezale dani situaciji. Otrok se bo 

razvijal, če bo pridobival izkušnje. 

 

4.2.3 Deutscheva teorija sodelovanja 

C. Peklaj (1994) piše, da je Deutsch svojo teorijo sodelovanja zgradil na podlagi Lewinove 

teorije polja, ki predpostavlja, da je skupina dinamična celota, katere bistvo je soodvisnost 

med njenimi člani, da dosežejo skupni cilj. Spremembe pri kateremkoli članu skupine 

vplivajo tudi na spremembe pri drugih članih v skupini. Trdil je, da lahko učenci v skupini 

delajo na tri načine: sodelovalno, tekmovalno in individualno. 

Namen sodelovalnega dela je, da vsi člani skupine dosežejo svoj cilj. Zato pri svojem delu v 

skupini iščejo poti, metode, ki ustrezajo vsem članom skupine, s katerimi so povezani v 

sodelovanju. Učenci so za delo motivirani, ker bodo skupni cilj dosegli le, če bo vsak 

posameznik v skupini opravil svoj del naloge in dosegel svoj cilj. 

Povezava med cilji posameznih udeležencev je pri tekmovanju negativna. Vsak udeleženec 

zaznava druge udeležence kot tekmece, kajti svoj cilj doseže takrat, ko ga drugi ne morejo. 

Posamezniki iščejo poti, ki so najboljše zanje in usodne za druge udeležence. O 

individualistični situaciji pa govorimo takrat, ko posamezniki delajo sami zase, da bi dosegli 

cilje, ki niso povezani s cilji drugih. Tu ni nobene povezave med končnimi dosežki 

posameznikov, ki lahko svoje cilje dosežejo ne glede na to, ali jih lahko dosežejo tudi drugi 

posamezniki. 
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4.3 Osnovna načela sodelovalnega učenja  

V večini jih povzemam po C. Peklaj (2001), ki pravi, da moramo upoštevati nekaj osnovnih 

načel, če želimo v skupini doseči pravo sodelovanje med učenci, in sicer: delo v skupinah, 

pozitivno soodvisnost med učenci, odgovornost vsakega posameznika v skupini, uporabo 

ustreznih sodelovalnih veščin za delo v skupini, strukturo nalog in neposredno interakcijo 

med učenci.  

Prvo in najpomembnejše načelo je pozitivna soodvisnost v skupini, ki se kaže v tem, da se 

člani skupine zavedajo, da je uspeh skupine toliko odvisen od vsakega posameznika, da vsi 

skupaj plavajo ali vsi skupaj potonejo (Johnson, Johnson in Holubec, 1993).  

Brata Johnson (1994) dodajata, da so učenci pri sodelovalnem učenju odgovorni za dve stvari: 

prva je ta, da se vsak nauči dano učno snov, druga pa ta, da zagotovi, da so se dano učno snov 

naučili vsi člani skupine. V tem primeru govorimo o pozitivni soodvisnosti, ki se v skupini ne 

razvije sama, veliko vlogo pri tem ima učitelj.  

Glede na sredstva in postopke, ki jih uporabi za oblikovanje soodvisnosti, razlikujemo 

pozitivno soodvisnost ciljev, nagrad, virov, vlog in nalog. O pozitivni soodvisnosti ciljev 

govorimo, kadar učenci ozavestijo, da imajo vsi člani skupine iste cilje in da je pomembno, da 

jih vsi dosežejo. Mesch in Lew s sodelavci (1986, 1988, po Johnson in Johnson, 1992) sta s 

študijami ugotovila, da pozitivna soodvisnost ciljev zadostuje za višje dosežke in 

produktivnost učencev v skupini. 

Soodvisnost nagrad učitelj doseže s skupnimi ocenami za skupinsko delo; z dodatnimi 

točkami za vse člane skupine, če ti dosežejo določen kriterij; s posebnimi nagradami (prosti 

čas, razredne igre, zvezdice, posebne ugodnosti in pohvale) in z nagradami celotni skupini, če 

vsi v skupini dosežejo določen kriterij.  

Pozitivna soodvisnost virov je prisotna takrat, ko učitelj učencu poda samo del informacij, 

virov ali materialov, ki so potrebni za dokončanje določene skupinske naloge. Učitelj lahko 

učencem razdeli tudi različne vloge (zapisovalec, spodbujevalec, vratar, opazovalec, 

pregledovalec, poročevalec, usmerjevalec, nagrajevalec), ki so potrebne za učinkovito delo v 

skupini. Vsak član je dolžan svojo vlogo opravljati z vso odgovornostjo. Vloge se med seboj 

dopolnjujejo. 

Pozitivna soodvisnost nalog obstaja takrat, ko učitelj članom skupine naloge razdeli tako, da 

nihče izmed njih ne more končati naloge sam, temveč je odvisen od vseh v skupini. Brata 

Johnson (1992) opozarjata, da pozitivna soodvisnost ni nujno vedno koristna za sodelovalno 

učenje. Obstajajo pogoji, pod katerimi ima lahko pozitivna soodvisnost negativne učinke na 

sodelovanje. Potrebne so nadaljnje raziskave za razjasnitev pogojev, pod katerimi pozitivna 

soodvisnost prispeva ali ne prispeva k učinkovitosti sodelovanja. 

Drugo osnovno načelo sodelovalnega učenja je skupinsko delo. Učitelj skupine sestavi tako, 

da upošteva spol učencev in njihove učne sposobnosti. Taka heterogenost skupin omogoča 

različne miselne procese, ki učence in skupino privedejo do boljšega rezultata, daje več 

možnosti za medsebojno razlago in podporo, izboljšuje medsebojne odnose ter lajša delo v 

skupini. »Vodenje je porazdeljeno, saj se vsak član nauči prevzemati vodstvene in druge 

funkcije. Usmerjenost na proces v skupini obstaja, ko se člani skupine pogovarjajo o tem, 

kako dobro dosegajo svoje cilje in pri tem ohranjajo uspešne delovne odnose. Skupine morajo 

opisati, kateri učinki članov skupine so v pomoč in kateri niso. Odločati se morajo, s katerim 

obnašanjem naj nadaljujejo in katero naj spremenijo« (Lah, 2006, str. 27). 
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Tretje načelo sodelovalnega učenja je posameznikova odgovornost. Ta mora biti jasno vidna 

in merljiva. Učitelj jo lahko doseže s specializacijo nalog v skupini, z ustreznim načinom 

poročanja, kot je javno poročanje posameznika pred celim razredom, ali pa z jasnim 

ocenjevanjem posameznikovega prispevka v skupini. 

Četrto načelo sodelovalnega učenja je učenje sodelovalnih veščin, potrebnih za delo v 

manjših skupinah. Učenci se naučijo poslušati drug drugega, v skupini se spodbujajo, pri 

reševanju nalog so pozorni in vztrajni, pri delu v skupini so odprti do drugih, naučijo se 

sprejemati zamisli sošolcev in drug drugega pohvaliti. Med sabo si pomagajo tako, da drug 

drugemu razložijo, česar ne znajo. Pridobijo veščino nadzorovanja glasnosti v razredu in, kar 

je zelo pomembno, postanejo odgovorni za svoje delo. 

Peto načelo sodelovalnega učenja je struktura nalog. Gre za obliko organiziranja interakcije 

v skupinah. Strukture so neodvisne od obravnavane vsebine in so namenjene doseganju 

specifičnih ciljev na miselni in socialni ravni (Kagan, 1989; Kagan in Kagan, 1994, po Peklaj, 

2001). Poznanih je že veliko različnih struktur sodelovalnega učenja, ki so jih razvili številni 

avtorji. Ko učitelj izbira strukturo za posamezno nalogo, mora paziti na raven znanja, ki jo 

želi z določeno nalogo doseči, ter na socialne spretnosti, ki jih učenci za to nalogo 

potrebujejo. 

Šesto načelo je neposredna interakcija med učenci, ki vpliva na miselne, socialne in 

čustvene procese učencev v skupini. Raven učenčevega znanja in njegove usvojene socialne 

veščine so odvisne od tega, kako učitelj strukturira interakcijo med učenci. Pri tem, ko se 

učenci v skupini medsebojno spodbujajo k učenju, nastajajo pomembne kognitivne aktivnosti 

in medsebojna dinamika. Slavin (1992) ugotavlja, da je medsebojno spodbujanje učencev v 

skupini, naj delajo po svojih najboljših močeh, še pomembnejše od medsebojne pomoči. 

Učenci drug drugemu ustno razlagajo, skupaj rešujejo probleme, preverjajo razumevanje 

nalog, se pogovarjajo o ciljih, ki jih morajo doseči, ter pridobljeno znanje povezujejo z že 

usvojenim. Pomembno je, da ima vsak učenec v skupini nekoga, ki je osebno navezan nanj.  

 

4.4 Strukture sodelovalnega učenja 

Ker je struktur sodelovalnega učenja veliko, bom v nadaljevanju predstavila samo tiste, ki 

sem jih uporabila med raziskavo.  

 

4.4.1 Izvirna sestavljanka (Aronson, 1978, po Peklaj, 2001; Slavin, 1992) 

Uporabljamo jo za učenje nove snovi. Po uvodni predstavitvi nove učne snovi učitelj učencem 

v skupini delo razdeli tako, da vsak učenec dobi samo del učnega gradiva. Ker je učna snov v 

učbenikih redko napisana tako, da se jo lahko smiselno razdeli na štiri dele, mora učitelj 

pripraviti veliko učnega gradiva, kar zahteva veliko dodatnega dela. 

V naslednjem koraku gredo učenci v tako imenovane ekspertne skupine s tistimi sošolci, ki so 

dobili isti problem. V ekspertnih skupinah si pomagajo pri preučevanju nove snovi, izluščijo 

najpomembnejše informacije, odgovorijo na učiteljeva vprašanja ter povzamejo bistvene 

ugotovitve. Poleg tega se morajo tudi pripraviti, kako bodo to snov posredovali drugim 

članom skupine. 
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Sledita vrnitev v matične skupine in razlaga snovi, ki jo je obdelal vsak član skupine. 

Pomembno je, da se člani pri razlagi pozorno poslušajo med seboj, nato pa vprašajo, če česa 

niso razumeli in se pogovarjajo o dani snovi. Na koncu vsak posameznik piše individualni 

preizkus znanja, na podlagi katerega je lahko tudi ocenjen. 

 

4.4.2 Sodelovalne karte (Kagan, 1989, po Peklaj, prav tam) 

Sodelovalne karte so primerne za poznavanje podatkov, dejstev ali informacij, ki jih morajo 

učenci poznati na ravni reprodukcije in jih tako avtomatizirati, da jih lahko prikličejo v 

spomin takoj, ko so vprašani. 

Učenci delajo v dvojicah ter so izmenično v vlogi učenca in učitelja. Vsak učenec napiše 

kartico za vsako dejstvo, informacijo, ki je ne zna. Na eno stran napiše npr. storitveno 

dejavnost, na drugo stran pa, kaj nam storitvena dejavnost ponuja. 

Sledi delo v paru. Eden v paru prevzame vlogo učitelja, drugi učenca. »Učitelj« učencu drugo 

za drugo pokaže vse kartice z besedami, ki jih učenec ni znal. Ta jih lahko ponovi, si jih 

zapiše ali pa si jih skuša drugače zapomniti. To je prvi krog igre. 

Sledi drugi krog. Učitelj učencu samo pokaže kartico in učenec mora povedati odgovor, ki je 

zapisan na drugi strani, vendar ne da bi ga prej videl. Kadar učenec pravilno odgovori, ga 

učitelj pohvali in mu vrne kartico s pravilnim odgovorom. Kadar se učenec zmoti, mu učitelj 

pove pravilni odgovor in kartico da nazaj na svoj kup. Drugi krog poteka toliko časa, da 

učitelj učencu vrne vse kartice. 

Na vrsti je tretji krog, ki je zahtevnejši, saj mora učenec pokazati aktivnejše znanje. Ko mu 

učitelj pokaže kartico s storitveno dejavnostjo, mora povedati, kaj nam ta ponuja. Tudi ta krog 

traja toliko časa, dokler učitelj učencu ne vrne vseh kartic. Nato se vlogi v paru zamenjata. 

Zelo pomembno je, da vsakemu pravilnemu odgovoru sledi pohvala, kartico pa se vrne 

učencu ali da na poseben kupček. Višji kupček pomeni večjo motivacijo za učenca. 

Izkušnje kažejo, da učenci zelo radi uporabljajo to strukturo. Najzamudnejši del je pisanje 

kartic, ki ga opravijo učenci sami. Najbolje je, da pišejo z dovolj velikimi tiskanimi črkami, 

da jih lahko preberejo z večje razdalje. Velikost kartic naj bo vsaj 5 cm krat 6 cm ali pa več. 

Kartice naj bodo iz tršega materiala zaradi večje obstojnosti. Učenec jih lahko pospravi in 

ponovno uporabi za ponavljanje dane snovi. Naloga učitelja je, da občasno preveri, ali so 

kartice pravilno napisane, da se učenci ne bi narobe naučili danih pojmov. 

 

4.4.3 Strukturiranje skupinskega dela z Bloomovimi učnimi listi – posvetovanje v 

skupini (Kagan, 1989, po Peklaj, prav tam) 

Namen te strukture je, da v skupini pri delu z učnimi listi dosežemo diskusijo ter spodbudimo 

člane skupine k razmišljanju na višji ravni. Učitelj učencem razdeli učne liste. Vsi člani 

skupine položijo pisala na sredino mize. Eden od učencev začne brati prvo vprašanje. Učenci 

poiščejo odgovor s pomočjo knjige, slovarja ali s pogovorom. Učenec levo od tistega, ki je 

prebral vprašanje, preveri, ali vsi učenci razumejo odgovor in ali se z njim strinjajo. Če se vsi 

strinjajo, vsak vzame svoje pisalo in oblikuje odgovor s svojimi besedami. Učenci nadaljujejo 

z branjem drugega vprašanja. Prebere ga učenec, ki je prej preverjal, učenec na njegovi levi 

pa ga bo pregledal. 
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4.4.4 Skupinska diskusija (Kagan, 1989, po Peklaj, prav tam) 

Skupinska diskusija je najpreprostejša struktura, ki jo uporabljamo za razvoj in učenje novih 

pojmov ter zakonitosti. Z njo spodbujamo različne miselne procese: razumevanje, uporabo, 

analizo, sintezo in vrednotenje. Najzahtevnejši del je postavljanje vprašanj. Učitelj mora 

postavljati odprta (divergentna) vprašanja, ki imajo več možnih odgovorov. 

Učitelj postavi eno divergentno vprašanje glede določene učne snovi ali več vprašanj ter 

določi časovne omejitve za diskusijo. V danem času se učenci trudijo poiskati možne 

odgovore, nato pa poročajo o rezultatih diskusije. To lahko storijo različno: vsaka skupina 

poroča celotnemu razredu, skupina napiše odgovore na del table ali na plakat, skupina zaupa 

svoje rešitve samo sosednji skupini, rezultate predstavi samo skupina, ki misli, da ima 

zanimive predloge.  

Učitelj lahko zgoraj opisano strukturo sodelovalnega učenja uporabi kot uvod v novo snov, na 

začetku eksperimenta ali na koncu učne enote, eksperimenta. Sodelovalne veščine, ki jih 

učenci potrebujejo pri skupinski diskusiji, so: poslušanje, dajanje predlogov, pohval, 

spodbujanje drugih članov skupine ter sprejemanje in razvijanje njihovih zamisli. 

 

4.4.5 Več glav več ve (Kagan, 1989, po Peklaj, prav tam) 

Ta struktura se uporablja za ponavljanje in utrjevanje znanja. Z njo učenci še enkrat 

pregledajo snov, preverijo, ali jo razumejo ter ali obvladajo določene pojme in spretnosti. 

Učitelj jo lahko uporabi pred ocenjevanjem znanja.  

Vsak učenec v skupini dobi eno od številk od 1 do 4. Če jih je v skupini 5, lahko dobi tudi 

številko 5. Učenci s to številko lahko odgovarjajo skupaj s tistimi, ki imajo številko 4. Sledi 

učiteljevo vprašanje, ki se navezuje na poznavanje pojmov ali postopkov, njihovo 

razumevanje in uporabo. Učiteljevo vprašanje mora biti zaprtega tipa (konvergentno), kar 

pomeni, da mora imeti jasno določeno eno pravilno rešitev ali več njih. Učitelj določi čas, ki 

ga imajo na voljo učenci, da se v skupini pogovorijo o odgovoru. Pri lažjih odgovorih je to 

nekaj deset sekund, pri težjih pa tudi nekaj minut. Po pretečenem času učitelj pokliče eno od 

številk in določi učenca, ki bo povedal odgovor. V vsaki skupini odgovarja samo učenec, ki 

ima poklicano številko. Učenci iz drugih skupin z isto številko pa povedo, ali se strinjajo z 

odgovorom ali ne. Tako učitelj dobi vpogled, ali vsi učenci v razredu znajo določeno snov ali 

ne. 

Oblike odgovarjanja lahko spreminjamo. Učenci iz različnih skupin lahko istočasno napišejo 

odgovore na tablo ali pa odgovarjajo z uporabo rdečih in zelenih kartonov. Če se strinjajo z 

odgovorom, dvignejo zeleni karton, v primeru nestrinjanja pa rdečega. Učitelj da lahko 

skupinam za pravilne odgovore tudi pluse ali kakšno drugo obliko nagrade oziroma pohvale. 

Ker učenci v skupini niso vnaprej seznanjeni, kdo bo odgovarjal, jih to dodatno motivira, da 

se vsi tako dobro naučijo pravilni odgovor, da so ga sposobni razložiti tudi drugim. Tako se v 

skupini pojavljajo aktivno pregledovanje, preverjanje razumevanja in razlaga snovi. 

 

  



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 16 - 
 

4.4.6 Intervju v treh stopnjah (Kagan, 1989, po Peklaj, prav tam) 

Gre za preprosto strukturo, ki nam je v pomoč pri učenju in razumevanju novih pojmov. Od 

skupinske diskusije se razlikuje po tem, da zagotavlja aktivnost vseh članov v skupini. Že ime 

samo nam pove, da je struktura sestavljena iz treh korakov in najbolj deluje v skupini štirih 

učencev, lahko pa se jo prilagodi tudi za večje skupine. Učenci v skupini se razdelijo v 

dvojice. Eden od učencev je v vlogi intervjuvanca, drugi pa v vlogi spraševalca. V naslednjem 

koraku vlogi zamenjata. Nazadnje se izvede okrogla miza, pri kateri vsak član skupine pove, 

kaj se je naučil pri intervjuju. Če so v skupini trije učenci, pri vsakem koraku dva intervjuvata 

tretjega. 

Velikokrat se intervju v treh stopnjah uporablja takrat, kadar učitelj želi, da učenci povežejo 

učne vsebine z lastnimi izkušnjami. Pozornost na določeno vsebino lahko usmerimo z 

naslednjimi vprašanji:  

- Kaj se želiš najbolj naučiti pri tej učni vsebini?  

- Kakšne izkušnje imaš z …?  

- Kdaj v življenju bi lahko uporabil …? 

Intervjuji so primerni tudi za zaključek učne enote, ko delamo sklepe: 

- Kaj si se naučil pri tej snovi? 

- Kaj bi še rad izvedel? 

- Kako bi v vsakdanjem življenju uporabil to, kar si se naučil? 

Intervju lahko uporabimo tudi za spodbujanje učencev pri pisanju domačih nalog in za 

osmišljanje njihovega učenja: 

- Kaj se ti je zdelo najzanimivejše pri raziskovanju preteklosti naše šole? 

- Katere naloge so bile najzanimivejše, najtežje in zakaj? 

 

Za uspešno izvajanje intervjuja v treh stopnjah morajo imeti učenci razvite komunikacijske 

veščine, kot so postavljanje odprtih vprašanj, aktivno poslušanje in spremljanje odgovorov 

intervjuvanca. Učitelj učence nauči te spretnosti z igro vlog in z modelnim učenjem. 

 

4.4.7 Skupinska pojmovna mreža in miselni vzorci (Kagan, 1989, po Peklaj, prav tam) 

S skupinsko mrežo in miselnimi vzorci utrjujemo znanje in razumevanje pojmov ter odnosov 

med pojmi, B. Marentič Požarnik (2000) pa dodaja, da lahko s pojmovnimi mrežami, ki jih 

oblikujejo učenci sami ali v skupini, ugotavljamo tudi učenčevo predznanje. Dano strukturo 

lahko uporabimo tudi pri skupinskem delu. Pomaga nam razčleniti različne učne vsebine na 

njihove sestavne dele, razumeti odnose med nadrednimi in podrednimi pojmi ter razlikovati 

podobne pojme. Pri skupinskem izdelovanju miselnih vzorcev učitelj da učencem prazen list 

papirja, na katerega najprej zapišejo ključni pojem. S pomočjo okrogle mize učenci zberejo 

vse pojme, ki so povezani s ključnim pojmom. Nato vsak učenec dopiše vse podredne pojme, 

ki so povezani s temi pojmi, ter nariše povezave med njimi. 

 

4.4.8 Razmisli, pogovori se v paru, povej (Lyman, po Kagan, 1989, po Peklaj, prav 

tam) 

Ta zelo preprosta struktura učiteljem omogoča, da učence spodbudijo k večji dejavnosti in 

diskusiji, kot če bi vprašanja postavljali frontalno. Pri dani strukturi je največji poudarek na 

učiteljevih vprašanjih, ki morajo biti zastavljena tako, da pri učencih spodbujajo višje miselne 
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procese, učenci morajo postavljati hipoteze, napovedovati, kaj se bo zgodilo, induktivno ter 

deduktivno razmišljati ter znati uporabiti naučeno v novih situacijah. 

Učenci so dejavnejši, ker imajo čas za razmislek o možnem odgovoru in priložnost, da se 

posvetujejo s sošolcem. Tako lahko dobijo povratno informacijo o svojem načinu razmišljanja 

pa tudi možnost, da svoje razmišljanje delijo z vsaj enim članom skupine. Vse to pri 

posamezniku spodbudi občutek vključenosti v razredno dogajanje. Učenci so pripravljeni, da 

pred vsemi povedo, kaj mislijo. Redko se zgodi, da nihče noče povedati svojega odgovora. V 

tem primeru učitelj pokliče nekaj naključnih učencev. 

 

4.5 Prednosti sodelovalnega učenja 

4.5.1 Vpliv na spoznavne procese učencev 

Najpomembnejši cilj šole je, da učencem ponudi čim bolj kakovostno znanje. To pomeni, da 

morajo učenci usvojiti različne strategije in postopke za reševanje problemov, veščine, ki se 

nanašajo na miselne procese, na iskanje novih informacij ter operiranje z njimi (analiza, 

sinteza, vrednotenje). Prednost sodelovalnega učenja je, da učence spodbuja k večji dejavnosti 

pri pouku in tako omogoča, da znajo učenci utemeljiti svoje zamisli, navesti razloge za 

pravilno rešitev, to podkrepiti s primeri in o pravilnosti reševanja prepričati še druge člane 

skupine. 

Pri strukturi sodelovalnega učenja, imenovani izvirna sestavljanka, učenci razlagajo snov 

sošolcem. C. Peklaj (2001) pravi, da bodo zato pri učenju in razumevanju snovi uporabili več 

strategij za organiziranje učnega gradiva (npr. skica, miselni vzorec), vsebino bodo razdelili 

na miselne sklope in uporabili bodo več primerjav ter konkretnih primerov, da bodo snov 

razumljivo razložili. 

V sodelovalnih skupinah učenci med sabo veliko komunicirajo. Večkrat utemeljujejo in 

razlagajo svoje poglede in morebitna nestrinjanja. To je nekakšno ponavljanje snovi. Vsi v 

skupini imajo možnost, da svoje znanje primerjajo s sošolčevim in takoj dobijo povratno 

informacijo o tem, kaj že znajo in česa še ne.  

Sodelovalne skupine sestavljajo učenci, ki se med seboj razlikujejo po znanju, sposobnostih, 

značaju in izkušnjah. To heterogenost lahko dobro izkoristijo pri opravljanju nalog in 

izvirnosti rešitev. Učitelji večkrat opazimo, da si znajo učenci med seboj priskočiti na pomoč 

tudi pri razlaganju snovi. Kljub našemu trudu, da bi snov razložili čim jasneje, se še vedno 

najde posameznik, ki nas ni razumel. S sodelovalnim učenjem jim omogočamo, da si snov 

razložijo med seboj. Ediger (2001) dodaja, da se učenci več naučijo od vrstnikov kot od 

učitelja. 

Med delom v sodelovalnih skupinah učenci hitreje opazijo sošolca, ki potrebuje pomoč, kot 

pa učitelj pri frontalnem pouku. Takemu sošolcu pomagajo različno: z opisom naloge, s 

komentarjem o njeni podobnosti s prejšnjo nalogo, z razlago konkretnih korakov pri reševanju 

naloge, z modelnimi prikazi idealnega razmišljanja, s preusmeritvijo pozornosti, z drugačno 

predstavitvijo naloge, s pogovorom o nerazumljivih in nejasnih pojmih. Povsem razumljivo 

je, da pri sodelovalnem učenju pride tudi do situacij, ko imajo učenci različna in nasprotujoča 

si mnenja, stališča, informacije in predloge za rešitev. Govorimo o konfliktu idej, ki učence 

privede do te stopnje, da začnejo razmišljati drugače, da kritično ovrednotijo lastne poglede 

ter jih primerjajo s pogledi in rešitvami sošolcev. Na koncu se morajo odločiti za najboljšo 

možno rešitev. Pri sodelovalnem učenju pa ni najpomembnejše, čigava rešitev je najboljša, 
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temveč to, da v skupini izberejo najboljši predlog. Vse zgoraj naštete dejavnosti, ki jih 

spodbujamo s sodelovalnim učenjem, se kažejo v učnih rezultatih. To so dokazale tudi 

številne raziskave na tem področju. (Peklaj, 2001). 

C. Peklaj (prav tam) navaja, da sta leta 1981 brata Johnson s sodelavci ugotovila, da 

sodelovalno učenje pripelje do boljših rezultatov kot tekmovalno učenje. Sodelovanje je bilo 

uspešnejše na vseh področjih (jezik, umetnost, matematika, družboslovje, naravoslovje) pri 

vseh starostnih skupinah ter pri različnih vrstah nalog. 

Slavin (1983, po Peklaj, prav tam) je naredil pregledno raziskavo, pri kateri je primerjal 

sodelovalno, individualno in tekmovalno učenje v osnovni in srednji šoli. Ugotovil je, da 

sodelovalno učenje v primerjavi z individualnim in tekmovalnim pripelje do boljših učnih 

rezultatov. 

 

4.5.2 Vpliv na čustveno-motivacijske procese učencev 

Sodelovalno učenje se je tudi pri težavah z motivacijo učencev izkazalo kot uspešna metoda. 

Kakovostna interakcija med člani skupine lahko vpliva na razvoj notranje motivacije za 

določen predmet oziroma snov tako pri uspešnejših učencih kot pri tistih z učnimi težavami. 

Pri sposobnejših še bolj utrdijo notranji interes, pri učno šibkejših pa ga lahko vzbudijo na 

novo. Pomembne so predvsem pozitivne izkušnje, povezane s procesom učenja, kot so 

zanimiva učna vsebina, aktivno načrtovanje skupinskega dela, iskanje informacij, njihovo 

usklajevanje, oblikovanje skupnih sklepov in uspešno dokončanje kakšne naloge. 

Največ strahu in neprijetnih občutkov vsak učenec doživlja pri ocenjevanju znanja. Skupina 

lahko takemu učencu pomaga takrat, ko se na ocenjevanje znanja pripravlja. Sošolci v skupini 

mu pomagajo s postavljanjem vprašanj in dodatno razlago, da usvoji več znanja, kar lahko 

zmanjša strah pred ocenjevanjem. Podporo mu lahko pokažejo tudi s spodbujanjem in z 

veseljem ob njegovih uspehih. 

S sodelovalnim učenjem lahko pomagamo tudi učencem z negativno učno samopodobo, ki 

lahko vodi v učno neuspešnost. V sodelovalni skupini lahko tudi učno neuspešen učenec k 

skupnemu izdelku prispeva to, kar zmore. Ob uspešnem dokončanju učne naloge tako tudi on 

doživi javno priznanje za opravljeno delo. Večje kot je število pozitivnih izkušenj, ki jih 

doživlja učno neuspešen učenec, več napora bo pripravljen vlagati v šolsko delo. To je pri 

sodelovalnem učenju v svojem razredu opazila tudi učiteljica, ki je sodelovala v raziskavi Ane 

Deutsch (2008). 

C. Peklaj (2001) navaja, da so brata Johnson (1985), Nicolas in Miller (1991), Hwong et. al. 

(1993) ter Lazarowitz, Hertz-Lazarowitz in Baird (1994) dokazali pozitivne vplive 

sodelovalnega učenja na učni interes, na odnos do predmeta in na samopodobo pri učencih na 

vseh stopnjah izobraževanja od osnovne šole do univerze. 

 

4.5.3 Vpliv na socialne procese med učenci 

Če želi biti posameznik uspešen v odnosih s svojimi najbližjimi, z družinskimi člani, s 

prijatelji, s sodelavci in drugimi, ki jih srečuje na svoji poti, mora obvladati socialne in 

komunikacijske veščine. Mnogi učenci, ki danes hodijo v šolo, teh veščin ne obvladajo. Med 

njimi je vse več individualizma, tekmovalnosti in agresivnosti. Za vse to je odgovorna tako 

družba kot družina. V današnjem času prevladujejo ožje družine. V družinah z enim otrokom, 



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 19 - 
 

le ta ne ve, kaj pomeni deliti stvari z brati in sestrami. Starši so v službi osem ur, kar pomeni, 

da je čas, ki ga družinski člani preživijo skupaj, vse krajši. Potem pa so tu še novi dejavniki 

socializacije – televizija, računalniki, tablice, mobilni telefoni, ki socialne vrednote celo 

zavirajo. Televizija mlade zasipa z nasiljem in vpliva na komunikacijo v družini. Računalnik 

lahko iz koristnega orodja postane vir zasvojenosti, ki otroke privede do tega, da jih svet okoli 

njih sploh ne zanima več. 

Šola pa se ne more izogniti temu, da bi učence vzgajala za sodelovanje z drugimi, za 

spoštovanje drugih in za pomaganje. Na vedenje učencev v razredu vpliva to, kako z njimi 

delamo. Če izvajamo samo tradicionalni pouk in poudarjamo individualno in tekmovalno 

delo, bodo tudi učenci tekmovalni. Če uporabljamo sodelovalno učenje, se bodo tudi učenci 

naučili sodelovati med seboj (Peklaj, 2001). 

»Raziskave so pokazale, da so se v razredih, kjer so uporabljali sodelovalno učenje, izboljšali 

medsebojni odnosi med učenci, kar se je kazalo v večjem sprejemanju drugih, v boljšem 

vzdušju v razredu, v večji pripravljenosti sodelovati s sošolci v šoli in izven nje. Učenci so v 

teh razredih dajali tudi več različnih zamisli, spodbud, pohval, preverjali so razumevanje, 

aktivno poslušali, bolj so bili pripravljeni pogledati problem iz zornega kota drugega učenca« 

(Law, Mesch, Johnson in Johnson, 1986; Burron, James in Ambrosio, 1993; Hertz-

Lazarowitz, Baird in Lazarowitz, 1994, po Peklaj, 2001, str. 15).  

Gilles (2004, po Lah, 2006) navaja, da so med raziskavo v Avstraliji, ki so jo izvajali na šestih 

srednjih šolah, ugotovili, da so učenci s pomočjo sodelovalnega učenja bolj sodelovali med 

seboj, drug drugemu pomagali v skupini, bili so bolj povezani in čutili so večjo odgovornost 

za druge. Do enakih ugotovitev je prišel Ghaith (2003, po Lah, prav tam) v Bejrutu, ko so pri 

študentih primerjali učenje angleškega jezika po sodelovalni, individualni in tekmovalni 

metodi. 

S pozitivnimi socialnimi posledicami sodelovalnega učenja se učitelji srečujemo tudi takrat, 

ko dobimo v razred učence, ki so pripadniki drugih ras, nacionalnosti, vere ali pa imajo 

posebne potrebe. Pozitiven vpliv na učence s posebnimi potrebami je raziskovala in dokazala 

Križmanova leta 2002 (Lah, prav tam). 

I. Vodopivec (2003) razlaga, da sodelovalni odnos ustvarja ugodno psihosocialno ozračje, ker 

razvija odprte in poštene odnose, prijateljstvo in pripravljenost pomagati drugim ter s tem 

ustvarja razmere za resnične spremembe. Da je prednost sodelovalnega učenja tudi sklepanje 

novih prijateljstev med učenci, je ugotovila tudi T. Sladič (2014) v svojem magistrskem delu. 

Brata Johnson (1988) prav tako ugotavljata, da so mnoge raziskave pokazale, da ima 

sodelovalno učenje pozitivne učinke na razredno klimo. Sposobnost učencev, da drug z 

drugim sodelujejo, je ključ do ustvarjanja stabilnih zakonov, družin, uspešnih karier in 

prijateljstev. Pravita, da je lahko nekdo sposoben tehničnih veščin (pisanja, branja …), vendar 

mu je to le v majhno korist, če teh veščin prek sodelovanja ne zna uporabiti v interakciji z 

drugimi ljudmi, bodisi v družini, službi ali v katerikoli skupnosti. 

Učiteljice, ki jih je intervjuvala A. Deutsch (2008), so kot prednosti sodelovalnega učenja, 

vezane na socialne cilje, navajale, da učenci drug drugemu pomagajo, se začnejo medsebojno 

sprejemati, znajo prositi sošolca za pomoč, se naučijo medsebojno sodelovati, biti strpni ter 

razvijati komunikacijske spretnosti. Do podobnih ugotovitev sta prišli tudi T. Sladič (2014) in 

M. Urbas (2011). 
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Roblee (1991, po Blosser, 1992) ugotavlja, da se je pri njegovih učencih pri sodelovalnem 

učenju izkazalo, da so postali samozavestnejši pri reševanju problemov, prav tako sta narasli 

pripravljenost za delo in motivacija. 

 

4.5.3.1 Sociometrična preizkušnja 

Avtor sociometrične preizkušnje je Jakob Levy Moreno. Nastala je leta 1934 na podlagi 

sociološke teorije. Moreno pravi, da je ključni izraz te teorije telos, ki naj bi ljudi povezoval v 

družbene celote, ki so sestavljene iz najmanjših enot, imenovanih družbeni atomi. Po Morenu 

naj bi sociometrija v širšem pomenu besede pomenila merjenje medčloveških odnosov. Avtor 

je bil prepričan, da pod zunanjo, formalno strukturo skupine deluje notranja struktura, to je 

mreža odnosov (privlačnost, zavrnitev, nevtralnost), ki je prepoznavna samo s pomočjo 

konkretnih raziskovalnih instrumentov. Morenova teorija je zastarela, ostala pa je njegova 

metoda (Pečjak in Košir, 2002). 

»Uporabljamo jo za preučevanje odnosov v manjših socialnih skupinah, kot je npr. šolski 

razred oziroma oddelek. Skupini zastavimo določeno vprašanje, ki se imenuje sociometrični 

kriterij. Na osnovi tega kriterija posamezniki izbirajo druge člane skupine. Sociometrični 

kriteriji so lahko pozitivni ali negativni. Na vprašanja lahko učenci odgovarjajo z omejenim 

ali neomejenim številom izbir. Dobljene sociometrične podatke lahko obdelamo oziroma 

prikažemo na več načinov: tabelarično v obliki sociomatrike, grafično s pomočjo sociograma 

in z raznimi sociometričnimi indeksi« (Žagar, 2009, str. 17, 18). 

V nadaljevanju Žagar (prav tam) opozarja, da moramo pri interpretaciji sociometrične 

preizkušnje upoštevati, da dobljeni rezultati predstavljajo hipotetične odnose, ker učencem 

največkrat zastavljamo vprašanja, ki so vezana na neko hipotetično situacijo (npr. S kom bi se 

rad zabaval?). Odgovori na tovrstna vprašanja so lahko samo želje učencev po druženju, v 

resnici pa ni nujno tako. Ali se učenci dejansko družijo, učitelj ugotovi z opazovanjem.  

V raziskavi sem uporabila sociometrično preizkušnjo, ker sem želela izvedeti, kako 

sodelovalno učenje vpliva na socialne odnose med učenci v mojem razredu. 

 

4.6 Dvomi in pomisleki o sodelovalnem učenju 

C. Peklaj (2001) je izpostavila, da v pogovoru s starši in učitelji o sodelovalnem učenju 

pogosto naleti na vprašanja in pripombe v zvezi s to učno obliko. Zanima jih, zakaj otroke 

učimo sodelovanja, če je svet, v katerem živimo, individualističen in tekmovalen. Kljub temu 

da živimo v tekmovalnem in individualističnem svetu, ni delovnega mesta, ki ne bi 

vključevalo tudi sodelovanja z drugimi. Učitelji moramo biti pozorni in pri pouku 

uravnoteženo uporabljati vse tri oblike dela: sodelovalno, individualno in tekmovalno. V 

prihodnosti bomo potrebovali posameznike, ki bodo delo sposobni dokončati sami, ki se bodo 

lahko primerjali z drugimi ter z njimi tekmovali, kadar bo treba, pa tudi sedli za skupno mizo 

in se pogovorili o medsebojnem sodelovanju.  

Podobno razmišlja tudi Ediger (2001), ki se v svojem članku sprašuje, ali je boljše 

tekmovalno ali sodelovalno učenje, in meni, da ima sodelovalno učenje prednosti in slabosti, 

odvisno od tega, kako ta učna oblika vpliva na posameznika med učno uro. Nadaljuje, da si 

moramo zastaviti naslednja vprašanja, če želimo dvigniti raven sodelovalnega učenja: 
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- Ali lahko postanejo učenci v sodelovalnih skupinah tekmovalni tudi v negativnem 

smislu? 

- Ali medsebojna nesoglasja v sodelovalnih skupinah lahko ovirajo dosežke učencev? 

- Ali lahko učenci glede na različen učni slog dosežejo več v tekmovalnem kot v 

sodelovalnem okolju, kajti učenci radi tekmujejo zato, da še izboljšajo prejšnje 

dosežke? 

- Ali bi bilo treba v učnem načrtu uravnotežiti tekmovalno in sodelovalno obliko dela? 

- Ali potrebujemo učitelje, ki bodo po svojih najboljših močeh poučevali po sodelovalni 

metodi? 

 

Naslednji pomislek je, da v sodelovalnih učnih skupinah pridobijo samo slabši učenci, boljši 

pa izgubljajo dragoceni čas, ker pomagajo slabšim in se ne učijo snovi na zahtevnostni ravni, 

ki jim ustreza. Tudi E. P. Blosser (1992) pravi, da nekateri starši nadarjenih otrok nasprotujejo 

temu, da njihovi otroci pri pouku delajo po sodelovalni metodi, ker naj bi to zaviralo njihov 

individualni razvoj in izkoriščalo njihove sposobnosti. Slavin (1991, po Blosser, prav tam) 

sicer prizna, da ni longitudinalnih študij o učinku sodelovalnega učenja na nadarjene, vendar 

pa ta prepričanja staršev s svojo študijo zavrača in zaključi, da sodelovalno učenje pozitivno 

vpliva na nadarjene, ker so sposobni pripraviti poglobljene razlage za druge učence. Podobno 

sta pri svoji študiji ugotovila tudi brata Johnson (1991, po Blosser, prav tam). Naštela sta 5 

prednosti, ki jih nadarjenim ponuja sodelovalno učenje: 

- učenje sošolcev v skupini poteka na višji kognitivni ravni kot učenje za test; 

- razlaga zviša raven kognitivnega mišljenja; 

- preverjanje razlage drugih v skupini poveča dosežke; 

- kognitivna rast zahteva socialne interakcije in intelektualne argumente; 

- vpogled v neko temo iz različnih zornih kotov poveča višje strategije razmišljanja in 

kognitivno rast.  

 

Avtorja tudi ne verjameta, da imajo prednost skupine, kjer so samo nadarjeni. Zagovarjata 

dejstvo, da morajo biti vključeni tudi v heterogene skupine in da jih je treba spodbujati k 

temu, da rešujejo težke naloge, ne pa da premagujejo sošolce. Brata Johnson (1994) 

ugotavljata tudi, da je sodelovalno učenje primerno za vse učence, za tiste s posebnimi 

potrebami, za tiste, ki imajo učne težave, za tiste, ki so dvojezični, za povprečno učno 

sposobne in za nadarjene.  

C. Peklaj (2001) navaja, da nekaterim učencem sodelovalno delo ne ustreza, vendar nihče na 

svetu ne more živeti povsem sam, brez drugih ljudi. Takim učencem pogosto manjka 

sodelovalnih veščin in se jih s sodelovalno obliko dela naučijo, saj jih bodo v življenju prej ali 

slej nujno potrebovali. Pravi tudi, da nekateri menijo, da se pri skupinskem delu nekateri 

učenci elegantno izmuznejo delu, ker njihovi sošolci opravijo delo še namesto njih. To se res 

dogaja pri tradicionalnem skupinskem delu. Ker pa je ohranjanje individualne odgovornosti 

posameznega učenca eno temeljnih načel sodelovalnega učenja, je ta pomislek pri sodelovalni 

obliki dela povsem odveč.  

Velikokrat je učitelje strah disciplinskih težav, nereda in hrupa, ki naj bi spremljali 

sodelovalno učenje. Če se takoj na začetku postavijo jasna pravila obnašanja in se vztraja pri 

tem, da se jih držijo vsi učenci, pri sodelovalni obliki dela ne bomo imeli težav. Je pa res, 

razmišlja A. Woolfolk (2002, str. 293), da »brez učiteljevega natančnega načrtovanja in 

spremljanja lahko skupinska interakcija ovira učenje in prej poslabša kot izboljša socialne 

odnose v razredu«.  
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T. Sladič (2014) je v svojem magistrskem delu na podlagi intervjuja z učiteljico, ki poučuje 

po sodelovalni metodi, izpostavila, da učencem manjka sodelovalnih veščin, ki jih potrebujejo 

pri sodelovalnem učenju. Nekateri ne sprejemajo medsebojnega sodelovanja in sodelovalno 

učenje je neustrezna oblika predvsem za tiste učence, ki nočejo deliti mnenja z drugimi. 

 

4.7 Razlike med poukom, izpeljanim s sodelovalnim učenjem, in poukom, 

izpeljanim s tradicionalnim učenjem 

Brata Johnson (1987, str. 13, 14) pravita, da obstajajo nekatere razlike med sodelovalnimi 

učnimi skupinami in tradicionalnimi učnimi skupinami. 

Sodelovalne učne skupine temeljijo na pozitivni soodvisnosti med člani skupine, ki jo 

dosežemo s pomočjo ciljev. Ti morajo biti oblikovani tako, da mora učence zanimati tudi 

dejavnost drugih članov skupine in ne samo lastna. V tradicionalnih skupinah se s tako 

soodvisnostjo po navadi ne srečujemo. Učenci so osredotočeni vsak na svojo nalogo v 

skupini. 

V sodelovalnih skupinah sta jasna posameznikova odgovornost in njegov prispevek h 

končnemu rezultatu skupine. Meri se posameznikov napredek na učnem področju, tako lahko 

vsak dobi povratno informacijo o lastnem napredku. Tudi drugi člani skupine so seznanjeni z 

napredkom vseh v skupini, tako točno vedo, kdo še potrebuje pomoč in spodbudo. Pri 

tradicionalnem skupinskem delu prispevek posameznega člana ni dobro viden. Pogosto se 

dogaja, da vse delo opravi en član skupine ali dva. 

Sodelovalne učne skupine so običajno heterogene glede na sposobnosti in osebnostne 

značilnosti. Tradicionalne učne skupine pa so glede na člane pogosto homogene. V 

sodelovalnih učnih skupinah so vodstvene naloge razdeljene med vse člane skupine, v 

tradicionalnih skupinah pa je pogosto imenovan vodja. V sodelovalnih skupinah so člani 

odgovorni za učne rezultate drug drugega. Od vsakega se pričakuje, da bo drugim pomagal in 

jih spodbujal, da bodo vsi opravili zadano nalogo. V tradicionalnih skupinah so učenci redko 

odgovorni za učenje drugih učencev. 

Cilji v sodelovalnih skupinah so usmerjeni k temu, da bi vsak član dosegel maksimalni 

rezultat in da bi bili učenci v dobrih medsebojnih odnosih. V tradicionalnih skupinah se 

učenci osredotočajo le na dokončanje naloge. V sodelovalnih skupinah učence neposredno 

poučujemo veščine, ki jih potrebujejo za sodelovanje (vodenje, sposobnost komuniciranja, 

zaupanje drug drugemu, spretnost reševanja konfliktov). Za učence v tradicionalnih skupinah 

pa se pogosto napačno pričakuje, da te veščine že obvladajo. 

Pri sodelovalnih učnih skupinah je učitelj v vlogi opazovalca. Analizira, kako poteka delo v 

skupini, in vsaki skupini posebej da povratno informacijo o uspešnosti pri reševanju naloge. V 

tradicionalnih skupinah sta učiteljevo opazovanje in dajanje povratne informacije zelo redka. 

V sodelovalnih skupinah učitelj usmerja pozornost učencev k procesu. Učenci imajo možnost 

razpravljanja o tem, kako delajo skupaj in kako so pri tem uspešni. V tradicionalnih skupinah 

ne posvečajo nobene pozornosti temu, kako skupine delajo ali ne delajo.  

Tradicionalni razred običajno deluje kot celota. Zaradi strukture in razporeditve učencev je 

komunikacija med njimi onemogočena oziroma je oblikovana tako, da pospešuje individualno 

delo in izolacijo učencev. Učitelj, ki ima v razredu osrednje mesto, nadzira celotno 

komunikacijo, ki poteka preko njega. Če učenci potrebujejo pomoč pri delu, se obrnejo nanj. 
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Učna navodila so strukturirana tako, da omogočajo individualno ali tekmovalno delo (Johnson 

in Johnson, 1987, po Peklaj, 1994/95). C. Peklaj (prav tam) naprej razlaga, da so učne naloge 

strukturirane tako, da jih učenci izvajajo sami, pri tem si lahko pomagajo z učbenikom ali za 

pomoč prosijo učitelja. Sodelovanje med učenci ni zaželeno, ampak je celo prepovedano. 

Učenci pogosto tekmujejo med sabo, predvsem pri spraševanju, ko uspeh enega učenca 

pomeni zmanjšanje možnosti za vse druge učence. 

Pri pouku, izpeljanim s sodelovalnim učenjem, razred ne deluje kot skupina posameznikov, 

ampak kot skupina skupin. Kljub temu da so učenci večinoma v skupinah, se na ravni razreda 

še vedno ohranja skupni cilj. Učne naloge so večinoma odprte, večdimenzionalne in 

kompleksne. Kot take omogočajo delitev na dele in projektno delo. Učitelj je v vlogi 

koordinatorja sistema in usmerjevalca komunikacije v več smereh. Učencem pomaga, da 

razvijejo socialne spretnosti, ki so potrebne za uspešno reševanje problemov, in pospešuje 

pridobivanje novega znanja v razredu, v skupini in pri posameznih učencih. Učenci se aktivno 

vključujejo v zbiranje, primerjavo in analizo novih informacij. V socialnih situacijah so 

sposobni prevzeti različne vloge: načrtovalcev, analitikov, raziskovalcev, poročevalcev, ki 

pripeljejo do učenja na višjih ravneh znanja, do globinskega pristopa k učenju in učenju z 

razumevanjem.  

 

5 RAZISKAVE NA PODROČJU SODELOVALNEGA UČENJA 

Prva raziskava na tem področju je bila narejena leta 1898, od takrat pa so morali zaradi tako 

velikega števila raziskav narediti metaanalitične raziskave. C. Peklaj (2001) navaja tri 

pomembnejše, ki so sodelovalno učenje primerjale z drugimi metodami učenja in integrirale 

spoznanja na tem področju. Izvedene so bile po letu 1980 (Johnson s sod., 1981; Slavin, 1983; 

Qin, Johnson in Johnson, 1995). V vseh teh študijah so ugotavljali vpliv sodelovalnega učenja 

na učni rezultat. 

Študije in metaanalize Johnsona in sod. (1981), Slavina (1983), Qina, Johnsona in Johnsona 

(1995) ter Sharana (1980) so potrdile pozitivne učinke sodelovalnega učenja pri pridobivanju 

znanja, izboljšanju socialnih odnosov med učenci, spodbujanju učenja in sodelovanja z 

drugimi, vključno z otroki iz različnih kulturnih okolij (Gillies, Ashman, 2003, po Lah, 2006). 

Številne druge raziskave, ki so jih izvedli Johnson, et. al., 1981; Slavin, 1983, Qin, Johnson, 

Johnson, 1995; Lew, Johnson, Johnson, 1986; Johnson, Johnson, 1989; Kagan, 1989; Baird, 

Lazarowitz, Hertz-Lazarowitz, 1992, Meavarech, 1993; Hertz-Lazarowitz, Baird, Lazarowitz, 

1994 (po Peklaj, 1996) so ugotovile pozitivne vplive sodelovalnega učenja na kognitivno in 

socialno področje. 

Brata Johnson sta preučila literaturo o sodelovalnem učenju in ugotovila, da najstarejši datum 

sega v leto 1897. Ugotovila sta, da sodelovalno učenje izboljšuje rezultate pri učencih z 

različnimi sposobnostmi. Rezultati sodelovalnega učenja so bili tudi višji miselni procesi, bolj 

poglobljeno razumevanje snovi, večje sodelovanje med vrstniki, boljše socialne spretnosti, 

večja medsebojna pomoč in večja samozavest (Brandt, 1987, po Blosser, 1992). 

Slavin (1991, po Blosser, prav tam) je kritičen do raziskav o sodelovalnem učenju, ki trajajo 

manj kot štiri tedne. Sam je proučil 70 raziskav in pri 67-ih so se pokazali pozitivni rezultati 

pri dosežkih učencev. Slavin je poročal, da so bili učinki sodelovalnega učenja približno isti 

pri učencih na vseh stopnjah pri vseh glavnih predmetih, tako v mestnih, primestnih in 

podeželskih šolah. Učinki so bili pozitivni pri nadarjenih, povprečnih in manj sposobnih 
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učencih. Pokazali so se tudi pri samozavesti, medosebnih odnosih, pri sprejetosti učencev z 

učnimi težavami ter pri sposobnostih za sodelovanje. 

Newmann in Thompson (1987, po Blosser, prav tam) sta pregledala 27 poročil o 

sodelovalnem učenju na srednješolski ravni, ker sta ugotovila, da je večina raziskav 

vključevala osnovnošolske učence. Želela sta videti, ali so kakšne razlike v dosežkih 

sodelovalnega učenja. V študijah, ki sta jih pregledala, se je pojavljalo pet oblik 

sodelovalnega učenja. 27 študij je omogočilo 37 primerjav sodelovalnega učenja s frontalnim. 

Sodelovalno učenje je bilo boljše v 25-ih primerih. Največ uspehov so dosegli pri matematiki 

in jezikih. Ugotavljata, da učitelji v srednji šoli niso zainteresirani za sodelovalno učenje ali 

pa se jim zdi, da morajo predelati preveč snovi v kratkem času in je to razlog za neuporabo te 

vrste učenja. 

V Avstraliji so izvedli raziskavo, v kateri je sodelovalo 223 učencev šestih srednjih šol, ki so 

bili v povprečju stari 14,5 leta. Po sodelovalni metodi so se učili matematiko. Učenci, ki so se 

učili tako, so v primerjavi s tradicionalnimi skupinami bolje sodelovali in pomagali drugim 

članom v skupini, večja je bila povezanost v skupini in počutili so se odgovornejše za druge v 

skupini (Gillies, 2004, po Lah, 2006). 

V Severni Karolini so pri 52-ih študentih preverjali znanje in motivacijo pri sodelovalnem in 

individualnem učenju. Znanje je bilo sicer boljše pri sodelovalni obliki učenja, vendar ni bilo 

pomembnih razlik. Motivacija je bila pri sodelovalnem učenju izrazito večja (Hancock, 2004, 

po Lah, prav tam). 

V Kaliforniji so raziskovali, kolikšen je vpliv sodelovalnega učenja pri učenju jezika na 

znanje in trajnost znanja (po sedmih mesecih). Sodelovalo je 92 srednješolcev, sodelovalno 

učenje je trajalo 5 tednov, vsak drugi dan po 105 minut. Uporabili so metodo skupinske 

diskusije, tema je bila druga svetovna vojna. Vključeni so bili tudi višji miselni procesi, kot so 

analiza, sinteza in vrednotenje. Razlike v primerjavi z individualnim učenjem so bile 

statistično značilne v korist sodelovalnega učenja tako v pridobivanju znanja kot v njegovi 

trajnosti (Stevahn, Johnson, Johnson in Schultz, 2002, po Lah, prav tam). 

V Izraelu so naredili primerjavo glede kognitivnih in metakognitivnih dosežkov pri dveh 

različnih metodah sodelovalnega učenja pri matematiki. Primerjali so tudi trajnost znanja 

glede na uporabo različne metode. Poskus so izvajali dve leti pri 122-ih učencih osmega in 

naslednje leto devetega razreda. Statistično pomembnih razlik ni bilo (Mevarech in 

Kramarski, 2003, po Lah, prav tam). 

Jones (1990, po Blosser, 1992) je z učenci na dveh podeželskih šolah primerjal učinkovitost 

sodelovalnega učenja v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem pri učni temi Napačna 

dojemanja temperature. Prišel je do sklepa, da sta bila oba postopka enako učinkovita. 

Hertz-Lazarowitzeva (1992, po Lah, 2008) je raziskovala vpliv sodelovalnega učenja na 

socialni položaj učencev pri naravoslovju v srednji šoli. 73 učencev se je tri tedne učilo v 

sodelovalnih skupinah po metodi sestavljanke (jigsaw). Sestavila je heterogene učne skupine 

glede na učni uspeh. Vpliv sodelovanja na socialne odnose so ugotavljali s pomočjo 

sociometrične tehnike. Vsi učenci, ki so sodelovali v eksperimentu, so na koncu eksperimenta 

pokazali pripravljenost na sodelovanje z večjim številom sošolcev kot na začetku. 
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5.1 Raziskave sodelovalnega učenja pri družboslovnih temah v slovenskih 

osnovnih šolah 

Pri iskanju ustrezne literature smo na spletni strani COBISS (Kooperativni online 

bibliografski sistem in servis) na temo sodelovalnega učenja zasledili veliko člankov v 

različnih revijah, 53 diplomskih del, 2 diplomski nalogi, 6 magistrskih del in 2 doktorski 

disertaciji. V nadaljevanju bomo predstavili samo diplomska ali magistrska dela, ki se 

navezujejo na družboslovno tematiko. 

T. Sladič (2014) je v okviru magistrskega dela načrtovala, izvedla in analizirala pet učnih ur z 

različnimi strukturami sodelovalnega učenja pri predmetu družba v 4. razredu. Uporabila je 

izvirno sestavljanko, več glav več ve, preverjanje v parih, pošiljanje vprašanj in sodelovalne 

karte. Predstavila je mnenja učencev in učiteljice o sodelovalnem učenju. Ugotovila je, da je 

sodelovalno učenje učencem zelo všeč in da so izrazili željo po čim pogostejši obliki takega 

učenja, saj jih je bolj povezala med seboj. Med sodelovalnim učenjem so se počutili zelo 

dobro, vedno pogosteje so sodelovali z drugimi člani v skupini in ugotovili, da jim taka oblika 

dela bolj ustreza, ker si lahko med seboj pomagajo, se usklajujejo in poslušajo. Kot pozitivno 

so izpostavili tudi to, da so pri taki obliki dela dejavnejši in si tudi več zapomnijo. Pozitiven 

odnos do te oblike ima tudi učiteljica, ki je izrazila potrebo po dodatnem izpopolnjevanju na 

tem področju. 

Namen diplomskega dela T. Skale (2011) je bil predstaviti učencem štiri različne strukture 

sodelovalnega učenja: skupinsko pojmovno mrežo, pošiljanje vprašanj, preverjanje v parih in 

več glav več ve. Izvedla jih je v 5. razredu pri zgodovinskih temah. Želela je ugotoviti, kako 

se učenci med sodelovalnim učenjem počutijo, kaj jim je pri takšni obliki dela pomembno, 

kakšen je v celoti njihov odnos do sodelovalnega učenja. Prišla je do zaključkov, da je bilo 

učencem sodelovalno učenje všeč ter da si te oblike učenja želijo predvsem zato, ker lahko pri 

delu pomagajo sošolcem in tako razvijajo medsebojne prijateljske vezi. Iz anketnega 

vprašalnika učencev je še izvedela, da si učenci pri sodelovalnem učenju veliko več 

zapomnijo in so dejavnejši v primerjavi s frontalnim poukom. 

M. Urbas (2011) je v svojem diplomskem delu raziskovala, ali lahko s sodelovalnim učenjem 

pri družboslovnih temah pri spoznavanju okolja v 2. razredu izboljša sodelovanje učencev in 

razredno klimo. Izkazalo se je, da je večina učencev sodelovala pri delu. Opazila je, da so se 

med odmori igrali mirneje in spori med njimi niso bili več tako pogosti. Tudi kadar je prišlo 

do njih, so jih večkrat poskusili rešiti konstruktivno. Začutili so tudi večjo pripadnost oddelku 

in izboljšali so se medsebojni odnosi. Kot razred so bili vedno bolj povezani. Ni jih bilo več 

sram poiskati pomoči. 

K. Gracar (2010) sta v diplomskem delu zanimala počutje in odnos do sodelovalnega učenja 

pri družbi v 5. razredu OŠ pri temi Gospodarstvo alpskega sveta s predalpskim hribovjem. 

Izbrala je metodo izvirne sestavljanke. Ugotovila je, da so se učenci pri delu v skupini dobro 

počutili, da so sprejemali predloge sošolcev, da so prevzemali odgovornost za nalogo in da 

jim je bilo takšno delo všeč. 

M. Trplan (2009, po Sladič, 2014) je v diplomskem delu želela ugotoviti, kakšna sta 

poznavanje in uporaba sodelovalnega učenja pri pouku državljanske vzgoje in etike. 

Intervjuvala je deset učiteljev, ki poučujejo dani predmet v osnovni šoli. Ugotovila je, da 

učitelji podpirajo uvajanje sodelovalnega učenja in ga pri svojem predmetu uporabljajo za 

popestritev pouka, motivacijo učencev, za večjo dejavnost učencev in za spodbujanje 

socialnega razvoja, ne uporabljajo pa ga pri obravnavi nove učne snovi. Nadalje avtorica 

ugotavlja, da učitelji sodelovalno učenje neredno uporabljajo zato, ker jim primanjkuje časa 
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za pripravo in načrtovanje takega dela. Mlajša generacija učiteljev z višjo stopnjo izobrazbe ni 

bistveno bolj motivirana za uporabo sodelovalnega učenja od starejših učiteljskih kolegov in o 

sodelovalnem učenju tudi nima več znanja v primerjavi z njimi. Učitelji uporabljajo le 

nekatere strukture sodelovalnega učenja in vsi so izrazili željo po dodatnem izobraževanju na 

tem področju. 

A. Robič (2006) je v sklopu svojega diplomskega dela raziskala zastopanost sodelovalnega 

učenja pri pouku družbe v 4. razredu. Iz rezultatov anket je ugotovila, da učitelji sodelovalno 

učenje pri svojem poučevanju uporabljajo razmeroma malo. Vzrok naj bi bil v 

pomanjkljivosti znanja o tej obliki učenja. Sodelovalno učenje uporabljajo pri obravnavi nove 

snovi, medtem ko ga pri preverjanju ali urjenju manj ali pa ga sploh ne. Najpogosteje je 

sodelovalno učenje zastopano pri socioloških vsebinah, nato pri zgodovinskih, nekaj manj pri 

etnoloških, geografskih in ekoloških vsebinah. Pri anketiranju učencev je izvedela, da jim je 

takšno delo všeč ter da so se počutili pomembne, ker je vsak prispeval svoj delež k rezultatu 

dela skupine. 

M. Horvat (2003) je v sodelovanju z Ladičevo izvedla kratko raziskavo pri zgodovini v 7. 

razredu na temo Rimljani. Ugotovila je, da so bili učenci ves čas dejavni, da niso izločali manj 

uspešnih posameznikov ali romskih učencev, da so izpostavili pozitivna stališča do takšnega 

dela pa tudi vrednote s socializacijskega in emocionalnega področja. Izrazili so željo, da bi 

učitelji uporabljali čim več takšnih oblik dela, kjer so lahko dejavni in kjer lahko razvijajo 

tudi druge razsežnosti, ne samo znanja. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Osnovni problem raziskave je bil proučiti uporabo sodelovalnega učenja in njegovo 

učinkovitost pri poučevanju teme Domača pokrajina pri pouku družbe v četrtem razredu 

osnovne šole.  

Številne raziskave, izvedene po letu 1970, so pokazale, da lahko sodelovalno učenje pozitivno 

vpliva na spoznavne, čustvene, motivacijske in socialne procese učencev (Peklaj, 2001). V 

Sloveniji smo začeli v OŠ sistematično uvajati sodelovalno učenje v šolskem letu 1994/95 v 

okviru projekta Sodobne psihološke koncepcije učenja in znanja ter njihov pomen za 

poučevanje. Obsežnejšo raziskavo je nato leta 1996 izvedla C. Peklaj. Ugotavljali so učinke 

sodelovalnega učenja pri pouku matematike in slovenskega jezika v primerjavi s 

tradicionalnim postopkom. Statistična analiza rezultatov je pokazala, da je sodelovalno učenje 

pozitivno vplivalo na znanje učencev pri obeh predmetih, na socialne procese in na željo po 

sodelovanju z drugimi učenci (Lah, 2008, str. 19). 

Ker se uporaba sodelovalnega učenja pri poučevanju družbe v slovenskih šolah pojavlja v 

majhnem obsegu, sem se odločila, da glede na vse pozitivne učinke, ki jih prinaša pouk, 

izpeljan s sodelovalnim učenjem, izvedem nekoliko daljšo raziskavo in potrdim, da je taka 

oblika pouka učinkovita tudi pri poučevanju družbe.  

 

6.2 Raziskovalne hipoteze 

Osnovni cilj magistrskega dela je bil primerjati učinkovitost pouka, izpeljanega s 

sodelovalnim učenjem (eksperimentalna skupina – ES), s poukom, izpeljanim po tradicionalni 

poti (kontrolna skupina – KS), pri obravnavi učnega sklopa Domača pokrajina ter ugotoviti 

prednosti in slabosti takega pouka. Glede na postavljeni cilj raziskave so bile oblikovane 

naslednje raziskovalne hipoteze, ki smo jih poskušali potrditi oziroma ovreči: 

H1: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, izboljšuje dosežke učencev pri temi Domača 

pokrajina pri predmetu družba. Med učenci ES in KS prihaja do statistično pomembnih razlik 

na področju znanja. Učenci ES bodo bolj napredovali v znanju. 

H2: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, pozitivno vpliva na odnos učencev do predmeta 

družba. Med učenci ES in KS prihaja do statistično pomembnih razlik v odnosu do predmeta 

družba. Učenci ES bodo predmetu bolj naklonjeni. 

H3: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, povečuje željo po sodelovanju s sošolci, ki se 

kaže v socialni ekspanzivnosti. Med učenci ES  se bo statistično pomembno povečala želja po 

sodelovanju, med učenci KS pa ne. 

H4: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, pozitivno vpliva na priljubljenost učencev med 

sošolci, ki se kaže v njihovem sociometričnem položaju. Med učenci ES in KS prihaja do 

statistično pomembnih razlik na področju sociometričnega položaja. Učenci ES bodo 

izboljšali svoj sociometrični položaj. 

H5: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, omogoča trajnejše vsebinsko znanje pri učenju 

družbe v 4. razredu v primerjavi s poukom, izpeljanim tradicionalno. Med učenci ES in KS 

prihaja do statistično pomembnih razlik na področju znanja. Ta razlika med rezultati učencev 
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prvega in tretjega testiranja po 12-ih mesecih bo statistično pomembno večja pri ES kot pri 

KS. 

 

6.3 Spremenljivke 

Določili smo naslednje odvisne in neodvisne spremenljivke. 

Neodvisne spremenljivke: 

- pripadnost skupini glede na metodo poučevanja (pouk, izpeljan v sodelovalni obliki, in 

pouk, izpeljan tradicionalno). 

 

Odvisne spremenljivke: 

- kognitivni dosežki (znanje iz predmeta družba); 

- metakognitivni procesi (strategije učenja in reševanja nalog pri družbi, usmerjenost v 

razumevanje snovi pri družbi); 

- motivacijsko čustveni procesi (zunanja motivacija, odnos do šole in učenja, vlaganje 

napora pri učenju in zaupanje v lastne sposobnosti, interes za snov in radovednost, 

občutek uspešnosti in interes za družbo, doživljanje strahu pri družbi); 

- socialni procesi (socialna ekspanzivnost, priljubljenost v razredu). 

 

6.4 Metodologija 

6.4.1 Metoda dela in raziskovalni pristop 

Vrsta raziskovalnega pristopa je bila kvantitativna. Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in 

eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

6.4.2 Vzorec 

Način vzorčenja je bil namenski. V raziskavo je bilo vključenih 41 učencev 4. razreda v 

eksperimentalni skupini (14 deklic in 27 dečkov) in 26 učencev 4. razreda v kontrolni skupini 

(10 deklic in 16 dečkov). Povprečna starost učencev je bila 9 let.  

 

6.4.3 Izvedba raziskave in njen potek 

6.4.3.1 Delitev učencev v skupine 

Osnova sodelovalnega učenja so heterogene skupine. Skupine smo sestavili na podlagi 

sociometrične preizkušnje: »S kom bi rad sodeloval v razredu.« Pri oblikovanju skupin smo 

upoštevali vsaj eno izbiro vsakega učenca. Skupine so bile heterogene glede na učenčeve 

sposobnosti in spol. Sestavljene so bile iz štirih oziroma petih učencev. V vsaki skupini je bil 

učenec z boljšim uspehom, učenec s povprečnim uspehom in učenec s slabšim uspehom.  
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6.4.3.2 Učenje sodelovalnih spretnosti 

Delo v skupinah od učencev zahteva drugačne socialne spretnosti kot individualno delo. V 

začetku sodelovalnega učenja smo učencem v okviru ur oddelčne skupnosti razložili 

posamezne sodelovalne spretnosti. Pri urah sodelovalnega učenja smo te spretnosti tudi 

analizirali. Prav tako smo pri urah oddelčne skupnosti razvijali skupinsko identiteto, tako da si 

je vsaka skupina dala svoje ime, člani skupine so se še bolje spoznali, trudili so se dajati 

pozitivna sporočila v skupini. Odločili smo se, da s sodelovalnim učenjem obravnavamo samo 

učni sklop Domača pokrajina.  

 

6.4.4 Potek raziskave 

V prvem delu raziskave so na začetku eksperimenta učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine rešili preizkus predznanja za učni sklop Domača pokrajina, vprašalnik o učenju 

družbe in sociometrično preizkušnjo (S kom bi rad sodeloval). Učenci eksperimentalne 

skupine so dodatno rešili še vprašalnik o učenju v skupinah. Pouk v ES smo po metodi 

sodelovalnega učenja izvajali približno dva meseca in pol. Med tem časom smo s 

sistematskim opazovanjem spremljali in primerjali potek učnih ur v vseh oddelkih ter 

ugotavljali vplive pouka, izpeljanega s sodelovalnim učenjem, na učenje pri predmetu družba 

in na medsebojne odnose učencev. Pouk v KS smo izvajali frontalno, v dvojicah in skupinah. 

Ob koncu prvega dela raziskave so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine znova rešili 

preizkus znanja, ki je bil enak preizkusu predznanja za učni sklop Domača pokrajina, 

vprašalnik o učenju družbe in sociometrično preizkušnjo (S kom bi rad sodeloval). Učenci 

eksperimentalne skupine so spet dodatno rešili še vprašalnik o učenju v skupinah. Drugi del 

raziskave smo opravili po dvanajstih mesecih po koncu prvega dela raziskave. V kontrolni in 

eksperimentalni skupini na matični šoli sem pouk izvajala jaz, v eksperimentalni skupini na 

podružnični šoli pa kolegica.  

Uporabili smo: 

1. enak preizkus znanja za učni sklop Domača pokrajina, ki se je izvajal trikrat za ES in KS, 

in sicer pred začetkom izvajanja eksperimenta, po koncu eksperimenta in po dvanajstih 

mesecih od konca eksperimenta; 

2. enak vprašalnik o učenju družbe (priredila sem ga po Peklaj, 1996) za učence 

eksperimentalne in kontrolne skupine pred začetkom izvajanja eksperimenta in po koncu 

eksperimenta; 

3. enak vprašalnik o učenju v skupinah (priredila sem ga po Peklaj, 1996) za učence 

eksperimentalne skupine pred izvajanjem eksperimenta in po njem; 

4. enako sociometrično preizkušnjo S kom bi rad sodeloval (IRAT – The Interpersonal 

Relationship Assessment Technique; Schwarzwald, Cohen, 1982, prilagojena po Peklaj, 

1996) za učence eksperimentalne in kontrolne skupine pred začetkom izvajanja 

eksperimenta in po njem. 

 

Veljavnost vprašalnikov smo preverili s faktorsko analizo (Priloga 1). Vprašanja, ki se 

nanašajo na učenje družbe, se združujejo v štiri področne skupine: a) naklonjenost predmetu, 

b) težave pri učenju, c) strategije učenja in d) integracija znanja. Vprašanja, ki se nanašajo na 

skupinsko učenje, se združujejo v dve področni skupini: a) sodelovalno učenje in b) odnos do 

dela v skupini. 

Občutljivost vprašalnikov je bila zagotovljena s 5-stopenjsko lestvico. Za namene raziskave je 

bil izračunan Cronbachov alfa koeficient kot test zanesljivosti. 
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Tabela 1: Cronbachov koeficient zanesljivosti za vprašanja o družbi 

Cronbachov koeficient 

1. merjenje 2. merjenje 

0,724 0,800 

 

V obeh merjenjih kaže Cronbachov koeficient na ustrezno stopnjo zanesljivosti. 

Objektivnost vprašalnikov je bila zagotovljena z natančnimi navodili v uvodu in pri 

posameznih vprašanjih. Pri preizkusu znanja in sociometrični preizkušnji pa veljavnosti, 

občutljivosti in zanesljivosti nismo mogli preverjati, ker smo imeli opisne odgovore. 

Udeležencem raziskave smo predstavili namen raziskovanja in od njihovih zakonitih 

zastopnikov pridobili pisno soglasje za sodelovanje. Zagotovljena je bila anonimnost, rezultati 

pa bodo uporabljeni le v raziskovalne namene. 

 

6.4.5 Postopek statistične obdelave podatkov 

Podatke vprašalnikov in preizkusa znanja smo analizirali s pomočjo statističnega paketa SPSS 

15. Hipoteze smo preverjali na ravni 5-odstotnega statističnega tveganja. Rezultati so 

predstavljeni opisno ter v obliki grafov in tabel. Izračunane so frekvence. Za hipotezo 1 smo s 

t-preizkusom dvojic za vsako skupino posebej preverili, ali se je znanje družbe v drugem 

merjenju povečalo glede na prvo merjenje. Za hipotezo 2 smo s t-preizkusom dvojic za vsako 

skupino posebej preverili, ali se je odnos do predmeta družba v drugem merjenju izboljšal 

glede na prvo merjenje. Hipotezi 3 in 4 smo preverjali na podatkih, ki smo jih pridobili s 

pomočjo sociometrične preizkušnje. Prešteli smo število učencev, ki so bili izbrani pri 

posamezni trditvi. Glede na to, da smo imeli v preučevanih razredih različno število učencev, 

smo pri analizi vedno upoštevali odstotek izbranih učencev. Pri preverjanju hipotez 3 in 4 

smo preverili, ali se je delež učencev v eksperimentalni oziroma kontrolni skupini v drugem 

merjenju statistično značilno povečal glede na prvo merjenje. Za hipotezo 5 smo s t-

preizkusom dvojic za vsako skupino posebej preverili, ali se je znanje družbe v tretjem 

merjenju povečalo glede na prvo merjenje. 

 

6.4.6 Pripomočki 

6.4.6.1 Preizkus znanja 

Sestavili smo preizkus znanja za učni sklop Domača pokrajina v 4. razredu. Preizkus je bil 

prvič izveden kot preverjanje predznanja, nato so se učenci nanj pripravljali pri pouku, 

izpeljanim s sodelovalnim oziroma tradicionalnim učenjem. Tretjič so enak test pisali po 

dvanajstih mesecih od končanega eksperimenta, vendar se niso več pripravljali. 

  



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 31 - 
 

Tabela 2: Analiza preizkusa znanja po Bloomu 

Naloge, ki smo jih analizirali, sestavljajo preizkus, ki je v celoti v prilogi 2. 

Naloga Standardi znanja (minimalni so zapisani krepko) Taksonomska stopnja 

1. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. znanje, prepoznavanje 

2. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. znanje, prepoznavanje 

3. 
• S pomočjo zemljevida ugotovi kraje, ki ne ležijo v 

domači pokrajini.  
uporaba 

4. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. znanje, prepoznavanje 

5. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. znanje, prepoznavanje 

6. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. znanje, prepoznavanje 

7. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. znanje, prepoznavanje 

8. 
• Zna opisati nekaj naravnih in kulturnih 

značilnosti domače pokrajine. 
znanje, prepoznavanje 

9. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. znanje, prepoznavanje 

10. 
• Zna ob primeru razložiti vpliv človeka na 

spreminjanje narave. 
uporaba 

11. 

• Zna uporabiti strategije za spoznavanje domačega 

kraja/pokrajin (npr. orientacija, terensko delo, 

raziskovanje). 

uporaba 

12. 
• Zna opisati varne in manj varne poti v šolo za 

pešce in kolesarje. 
analiza 

13. 
• Zna opisati varne in manj varne poti v šolo za 

pešce in kolesarje. 
analiza 

14. 
• Ob primeru priseljevanja vrednoti človekove posege v 

okolje z vidika trajnostnega razvoja. 
vrednotenje 

15. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. razumevanje 

16. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. analiza 

17. • Zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja. razumevanje 
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6.4.6.2 Vprašalnik o učenju družbe 

Vprašalnik o učenju družbe (priloga 4) se nanaša na zavedanje procesov pri učenju družbe – 

na postopke pri učenju ter na zaznavanje strahu ter odnosa do predmeta družba. Vprašanja 

vključujejo metakognitivne procese pri učenju družbe ter čustvene procese in motivacijo. 

Vprašalnik vsebuje 21 trditev o učenju družbe. Pri vsaki trditvi učenci odgovorijo po 

petstopenjski lestvici, koliko posamezna trditev velja za posameznika (nikoli = 1, redko = 2, 

včasih = 3, pogosto = 4, vedno = 5). Priredila sem ga po Peklaj, 1996.  

 

6.4.6.3 Vprašalnik o učenju v skupinah 

Vprašalnik (priloga 5) je namenjen zaznavanju socialnih spretnosti, ki so potrebne za uspešno 

sodelovanje v skupini. Sestavlja ga 18 trditev. Za vsako trditev učenci odgovorijo po 

petstopenjski lestvici, koliko posamezna trditev velja za posameznika (nikoli = 1, redko = 2, 

včasih = 3, pogosto = 4, vedno = 5). Priredila sem ga po Peklaj, 1996. 

 

6.4.6.4 Sociometrična preizkušnja 

S kom bi rad sodeloval v razredu (priloga 3) (IRAT – The Interpersonal Relationship 

Assessment Technique; Schwarzwald, Cohen, 1982 po Peklaj, 1996, str. 112)  je 

sociometrična preizkušnja, s katero se ugotavljata želja po sodelovanju s sošolci (socialna 

ekspanzivnost) in sociometrični položaj učencev v razredu (število dobljenih izbir). Število 

izbir v preizkušnji ni omejeno. Učenci pri vsakem navedenem sošolcu označijo z DA ali NE, 

ali bi z njim sodelovali pri sedmih dejavnostih: 

1. Pri pouku bi mu (ji) posodil knjigo. 

2. V razredu bi rad sedel poleg njega (nje). 

3. Pri pouku bi bil rad skupaj z njim (njo) v isti skupini. 

4. Učil bi se rad skupaj z njim (njo). 

5. Z njim (njo) bi šel rad skupaj v kino. 

6. Z njim (njo) bi rad skupaj preživel konec tedna. 

7. Rad bi bil njegov (njen) dober prijatelj. 

Prve štiri dejavnosti se navezujejo na socialne odnose pri učenju, zadnje tri pa na socialne 

odnose zunaj šole. Pri vsaki od naštetih dejavnosti pridemo do rezultata tako, da seštejemo 

število dobljenih izbir za posameznega učenca in izračunamo odstotek pojavljanja v razredu. 
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6.5 Rezultati in razprava 

6.5.1 Znanje 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na znanje pri predmetu 

družba. Odgovore predstavljamo primerjalno glede na kontrolno in eksperimentalno skupino 

za vsa tri preverjanja znanja. 

Pri prvem vprašanju smo od učencev želeli izvedeti, kje leži Grosuplje glede na oblikovanost 

zemeljskega površja. Vprašanje zahteva od učencev znanje in prepoznavanje. Odgovori, ki 

smo jih dobili,  so prikazani v grafu številka 1 in v tabeli številka 3. 

Graf 1: »Kje leži Grosuplje?« – delež pravilnih odgovorov 

 

Tabela 3: »Kje leži Grosuplje?« – delež pravilnih odgovorov in Kullbackov preizkus 

      
1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

KS ES KS ES KS ES 

Kje leži 

Grosuplje? 

Nepravilno 
Število 24 29 1 1 3 4 

Odstotek 92,3 % 76,3 % 3,8 % 2,5 % 12,5 % 11,4 % 

Pravilno 
Število 2 9 25 39 21 31 

Odstotek 7,7 % 23,7 % 96,2 % 97,5 % 87,5 % 88,6 % 

Skupaj 
Število 26 38 26 40 24 35 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Kullbackov koeficient 3,027 0,095 0,016 

p 0,082 0,758 0,901 
 

V prvem merjenju je le 7,7 % učencev kontrolne skupine in 23,7 % eksperimentalne skupine 

vedelo pravilni odgovor, da Grosuplje leži v kotlini. Razlike v deležu so nekoliko nad mejo 

statistične značilnosti (p = 0,082), tako da jih ne moremo potrditi. Še manjša razlika med 

skupinama se kaže pri drugem preizkusu znanja, ko je pravilno odgovorilo 96,2 % učencev 

kontrolne skupine in 97,5 % učencev eksperimentalne skupine (p = 0,758). V tretjem 

merjenju sta bili skupini ponovno izenačeni, le delež pravilnih odgovorov se je nekoliko 

znižal. V kontrolni skupini je pravilno odgovorilo 87,5 % učencev, v eksperimentalni pa 

88,6 % (p = 0,901). 
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Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kaj teče skozi Grosuplje, ali je to reka ali potok. Tudi 

dana naloga je zahtevala od učencev znanje in prepoznavanje. Kako uspešno so odgovarjali 

učenci, da skozi Grosuplje teče potok, je prikazano v grafu številka 2 in tabeli številka 4. 

Graf 2: »Kaj teče skozi mesto?« – delež pravilnih odgovorov 

 

Tabela 4: »Kaj teče skozi mesto?« – delež pravilnih odgovorov in Kullbackov preizkus 

      
1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

KS ES KS ES KS ES 

Kaj teče 

skozi 

mesto? 

Nepravilno 
Število 8 20 4 6 3 6 

Odstotek 30,8 % 52,6 % 15,4 % 15,0 % 12,5 % 17,1 % 

Pravilno 
Število 18 18 22 34 21 29 

Odstotek 69,2 % 47,4 % 84,6 % 85,0 % 87,5 % 82,9 % 

Skupaj 
Število 26 38 26 40 24 35 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Kullbackov koeficient 3,05 0,002 0,242 

p 0,081 0,966 0,623 
 

Eksperimentalna skupina je bila s 47,4 % pravilnih odgovorov v prvem merjenju slabša od 

kontrolne skupine (69,2 %), vendar pa je razlika med skupinama nekoliko nad mejo statistične 

značilnosti (p = 0,081). V drugem in tretjem merjenju sta bili skupini z deležem pravilnih 

odgovorov nad 80 % zelo izenačeni. 
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S pomočjo zemljevida so učenci iskali kraje, ki ležijo oziroma ne ležijo v občini Grosuplje. 

Kako uspešni so bili pri dani nalogi, ki je od njih zahtevala uporabno znanje, je prikazano v 

grafu številka 3 in v tabeli številka 5. 

Graf 3: »Število krajev, ki ne ležijo v občini Grosuplje« – aritmetična sredina 

 

Tabela 5: »Število krajev, ki ne ležijo v občini Grosuplje« – opisne statistike in t-

preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Število krajev, ki 

NE ležijo v občini 

Grosuplje 

Število 26 38 26 40 24 35 

Aritmetična 

sredina 1,77 1,45 1,92 2,53 2,25 2,03 

Standardni 

odklon 0,99 1,11 0,89 0,68 0,90 0,92 

F 1,33 1,45 0,04 

p 0,252 0,233 0,839 

t 1,19 -3,11 0,92 

p 0,239 0,003 0,364 
 

V prvem merjenju so učenci kontrolne skupine znali našteti povprečno 1,8 kraja, ki ne leži v 

občini Grosuplje, učenci eksperimentalne skupine pa 1,5. Razlika med skupinama je 

premajhna, da bi jo na podlagi t-preizkusa lahko statistično potrdili (p = 0,239). V drugem 

merjenju se je povprečno število pravilno naštetih krajev v eksperimentalni skupini precej 

dvignilo na 2,53, v kontrolni skupini pa le za malenkost (M = 1,9), tako da sta si skupini 

postali statistično značilno različni (p = 0,003). V tretjem merjenju je povprečno število 

pravilnih odgovorov glede na predhodno merjenje v kontrolni skupini nekoliko poraslo (M = 

2,3), v eksperimentalni skupini je upadlo (M = 2,0), razlika med skupinama pa ni bila več 

statistično značilna (p = 0,364). 
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Četrta naloga je od učencev zahtevala znanje in prepoznavanje različnih trgovin v Grosuplju. 

Uspešnost učenčevih odgovorov prikazujeta graf številka 4 in tabela številka 6. 

Graf 4: »Naštej čim več različnih trgovin v Grosuplju.« – aritmetična sredina 

 

Tabela 6: »Naštej čim več različnih trgovin v Grosuplju.« – opisne statistike in t-

preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Naštej čim 

več različnih 

trgovin v 

Grosuplju. 

Število 26 38 26 40 24 35 

Aritmetična 

sredina 4,15 4,42 4,12 5,03 4,96 4,74 

Standardni 

odklon 1,52 1,78 1,37 1,93 1,16 1,67 

F 1,044 2,367 0,446 

p 0,311 0,129 0,507 

t –0,626 –2,087 0,548 

p 0,534 0,041 0,586 
 

V prvem merjenju so učenci kontrolne skupine znali našteti povprečno 4,2 različne trgovine v 

Grosuplju, učenci eksperimentalne skupine pa 4,4. Razlika med skupinama je premajhna, da 

bi jo na podlagi t-preizkusa lahko statistično potrdili (p = 0,534). V drugem merjenju se je 

povprečno število naštetih različnih trgovin v eksperimentalni skupini precej dvignilo na 5,0, 

v kontrolni skupini pa je celo za malenkost padlo (M = 4,1), tako da sta si skupini postali 

statistično značilno različni (p = 0,04). V tretjem merjenju je povprečno število pravilnih 

odgovorov glede na predhodno merjenje v kontrolni skupini nekoliko poraslo (M = 5,0), v 

eksperimentalni skupini je upadlo (M = 4,7), razlika med skupinama pa ni bila več statistično 

značilna (p = 0,586). 
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Pri peti nalogi nas je zanimalo, ali učenci vedo, katero mesto je središče občine Grosuplje. 

Ponovno gre za taksonomsko stopnjo znanja in prepoznavanja. Koliko učencev ve, katero 

mesto je središče občine Grosuplje, smo prikazali v grafu številka 5 in tabeli številka 7. 

Graf 5: »Katero mesto je središče občine Grosuplje?« – delež pravilnih odgovorov 

  

Tabela 7: »Katero mesto je središče občine Grosuplje?« – delež pravilnih odgovorov in 

Kullbackov preizkus 

      
1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

KS ES KS ES KS ES 

Katero 

mesto je 

središče 

občine 

Grosuplje? 

Nepravilno 
Število 23 30 8 4 8 11 

Odstotek 88,5 % 78,9 % 30,8 % 10,0 % 33,3 % 31,4 % 

Pravilno 
Število 3 8 18 36 16 24 

Odstotek 11,5 % 21,1 % 69,2 % 90,0 % 66,7 % 68,6 % 

Skupaj 
Število 26 38 26 40 24 35 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Kullbackov koeficient 1,022 4,483 0,024 

p 0,312 0,034 0,978 
 

V prvem merjenju je le 11,5 % učencev kontrolne skupine in 21,1 % eksperimentalne skupine 

vedelo, da je središče občine Grosuplje mesto Grosuplje. Razlika v deležih ni statistično 

značilna (p = 0,312). V drugem merjenju je delež pravilnih odgovorov bistveno večji, in sicer 

pri kontrolni skupini 69,2 %, pri eksperimentalni skupini pa kar 90,0 %. Eksperimentalna 

skupina je na vprašanje zelo dobro odgovarjala in bila statistično značilno boljša od kontrolne 

skupine (p = 0,034). V tretjem merjenju sta bili skupini ponovno izenačeni, le delež pravilnih 

odgovorov se je precej znižal. V kontrolni skupini je pravilno odgovorilo 66,7 % učencev, v 

eksperimentalni pa 68,6 % (p = 0,978). 
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Prepoznavanje tovarn v domačem kraju smo ugotavljali s šestim vprašanjem. Kako uspešni so 

bili pri tem učenci, je prikazano v grafu številka 6 in tabeli številka 8. 

Graf 6: »Katere tovarne poznaš v Grosuplju?« – aritmetična sredina 

  

Tabela 8: »Katere tovarne poznaš v Grosuplju?« – opisne statistike in t-preizkus za 

neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Katere tovarne poznaš v 

Grosuplju? 

Število 26 38 26 40 24 35 

Aritmetična 

sredina 0,12 0,47 1,96 2,10 1,96 0,86 

Standardni 

odklon 0,33 0,76 1,15 0,93 1,23 0,94 

F 0,838 32,537 7,488 

p 0,364 0,000 0,008 

t –3,302 –2,553 –2,447 

p 0,002 0,013 0,017 
 

V prvem merjenju so znali učenci kontrolne skupine povprečno našteti 0,1 tovarne v 

Grosuplju, učenci eksperimentalne skupine pa 0,5. Na podlagi t-preizkusa lahko med 

skupinama potrdimo statistično značilno razliko (p = 0,002). V drugem merjenju se je 

povprečno število pravilno naštetih tovarn tako v kontrolni (M = 1,96) kot tudi v 

eksperimentalni skupini (M = 2,10) precej dvignilo, razlika med skupinama pa je bila še 

vedno statistično značilna (p = 0,013). V zadnjem merjenju je imela kontrolna skupina enak 

rezultat kot pri predhodnem merjenju, eksperimentalna skupina pa veliko slabšega (M = 

0,86). Razlika med skupinama je bila ponovno statistično značilna (p = 0,017), vendar tokrat 

v prid kontrolni skupini. 
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Pri sedmi nalogi nas je zanimalo, ali bodo učenci vedeli, kateri dve kmetijski dejavnosti 

prevladujeta v naši domači pokrajini. Vprašanje je od učencev zahtevalo znanje in 

prepoznavanje. Kako so ga izkazali, si lahko preberemo v grafu številka 7 in tabeli številka 9. 

Graf 7: »Kateri dve kmetijski dejavnosti sta prevladujoči za občino Grosuplje?« –  

t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

Tabela 9: »Kateri dve kmetijski dejavnosti sta prevladujoči za občino Grosuplje?« – 

opisne statistike in t-preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

 
 

KS ES KS ES KS ES 

Kateri dve kmetijski 

dejavnosti sta 

prevladujoči za 

občino Grosuplje? 

Število 26 38 26 40 24 33 

Aritmetična 

sredina 0,38 0,87 1,81 1,98 1,46 1,77 

Standardni 

odklon 0,57 0,84 0,40 0,16 0,59 0,43 

F 6,57 28,711 10,599 

p 0,013 0,000 0,002 

t –2,736 –2,023 –2,236 

p 0,008 0,052 0,031 

 

V prvem merjenju so znali učenci kontrolne skupine našteti v povprečju 0,4 prevladujoče 

kmetijske dejavnosti, učenci eksperimentalne skupine 0,9, razliko med skupinama pa lahko na 

podlagi t-preizkusa potrdimo (p = 0,008). V drugem merjenju se je povprečno število 

pravilnih odgovorov v eksperimentalni skupini precej dvignilo na 2,0, v kontrolni skupini pa 

na 1,8 in razlika med skupinama je bila na meji statistične značilnosti (p = 0,052). V tretjem 

merjenju je bila eksperimentalna skupina pri odgovarjanju v povprečju ponovno statistično 

značilno (p = 0,031) boljša (M = 1,8) od kontrolne skupine (M = 1,5). 
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Eden od temeljnih standardov znanja pri obravnavi sklopa domače pokrajine je tudi, da zna 

učenec opisati nekaj kulturnih značilnosti. V dani nalogi jih učenci niso opisovali, so pa našteli, 

katere kulturne ustanove lahko obiščemo v naši občini. Kako uspešni so bili, nam prikazujeta 

graf številka 8 in tabela številka 10. 

Graf 8: »Naštej kulturne ustanove v Grosuplju.« – aritmetična sredina 

 

Tabela 10: »Naštej kulturne ustanove v Grosuplju.« – opisne statistike in t-preizkus za 

neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Naštej kulturne 

ustanove v 

Grosuplju. 

Število 26 38 26 40 24 33 

Aritmetična 

sredina 0,88 0,87 0,73 1,60 1,17 1,34 

Standardni 

odklon 0,59 0,74 0,60 0,74 0,76 0,91 

F 1,422 1,897 3,133 

p 0,238 0,173 0,082 

t 0,093 –4,981 –0,782 

p 0,926 <0,000 0,438 

 

V prvem merjenju sta tako eksperimentalna kot kontrolna skupina v povprečju našteli 0,9 

kulturne ustanove v Grosuplju in se tako med sabo nista razlikovali (p = 0,926). V drugem 

merjenju je kontrolna skupina rezultat celo poslabšala (M = 0,7), eksperimentalna skupina pa 

izboljšala skoraj za polovico (M = 1,6) in tako postala statistično značilno boljša od kontrolne 

(p < 0,000). V tretjem merjenju sta bili skupini ponovno skoraj izenačeni (p = 0,438). Učenci 

kontrolne skupine so v povprečju našteli 1,2 kulturne ustanove, učenci eksperimentalne 

skupine pa 1,3. 
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Deveto vprašanje je zahtevalo od učencev prepoznavanje osebe, ki vodi občino. Koliko 

učencev ve, da je ta oseba župan, smo prikazali v grafu številka 9 in tabeli številka 11. 

Graf 9: »Kako imenujemo osebo, ki vodi občino?« – delež pravilnih odgovorov 

 

Tabela 11: »Kako imenujemo osebo, ki vodi občino?« – delež pravilnih odgovorov in 

Kullbackov preizkus 

      
1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

KS ES KS ES KS ES 

Kako 

imenujemo 

osebo, ki 

vodi občino? 

Nepravilno 
Število 7 17 2 5 2 4 

Odstotek 26,9 % 44,7 % 7,7 % 12,5 % 8,3 % 11,4 % 

Pravilno 
Število 19 21 24 35 22 31 

Odstotek 73,1 % 55,3 % 92,3 % 87,5 % 91,7 % 88,6 % 

Skupaj 
Število 26 38 26 40 24 35 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Kullbackov koeficient 2,133 0,399 0,152 

p 0,144 0,528 0,696 
 

Na vprašanje, kako imenujemo osebo, ki vodi občino, je v prvem merjenju pravilno 

odgovorilo 73,1 % učencev kontrolne skupine in 55,3 % učencev eksperimentalne skupine, 

vendar razlike v deležih ne moremo statistično potrditi (p = 0,144). V drugem merjenju se je 

delež pravilnih odgovorov v obeh skupinah povečal, v kontrolni na 92,3 %, v eksperimentalni 

pa na 87,5 %, razlika v deležih pa ni statistično značilna (p = 0,528). V tretjem merjenju sta 

bila deleža pravilnih odgovorov v obeh skupinah skoraj enaka kot v drugem merjenju, v 

eksperimentalni skupini 91,7 %, v kontrolni pa 88,6 % in se nista statistično značilno 

razlikovala (p = 0,696).  
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Deseta naloga je bila zahtevnejša. Od učencev je zahtevala uporabno znanje. Na dani 

fotografiji so morali prepoznati načine, kako je človek spremenil pokrajino. Uspešnost 

njihovih odgovorov prikazujeta graf številka 10 in tabela številka 12. 

Graf 10: »Naštej načine, kako je človek v tem primeru spremenil pokrajino.« – t-

preizkus za neodvisna vzorca 

 

Tabela 12: »Naštej načine, kako je človek v tem primeru spremenil pokrajino.« – opisne 

statistike in t-preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Naštej načine, kako je 

človek v tem primeru 

spremenil pokrajino. 

Število 26 38 26 40 24 33 

Aritmetična 

sredina 1,62 1,50 2,62 2,83 2,21 2,66 

Standardni 

odklon 1,65 1,41 1,65 1,30 1,84 1,41 

F 2,143 0,745 3,42 

p 0,148 0,391 0,07 

t 0,3 –0,575 –1,059 

p 0,765 0,567 0,294 

 

V prvem merjenju so učenci kontrolne skupine v povprečju našteli malenkost več načinov 

človekovega spreminjanja pokrajine (M = 1,6) kot učenci eksperimentalne skupine (M = 1,5), 

razlika med skupinama pa ni bila statistično značilna (p = 0,765). V drugem merjenju sta obe 

skupini v povprečju dosegli veliko boljši rezultat. Nekoliko boljši, vendar ne statistično 

značilno (p = 0,567), so bili učenci eksperimentalne skupine (M = 2,8) kot kontrolne (M = 

2,6). V tretjem merjenju sta obe skupini rezultat nekoliko poslabšali, nekoliko bolje so 

odgovarjali učenci eksperimentalne skupine (M = 2,7) kot kontrolne (M = 2,2), a med 

skupinama prav tako ne moremo statistično potrditi razlike (p = 0,294). 
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Pri enajsti nalogi so učenci lahko uporabljali načrt Grosuplja in ugotavljali, kaj vse prikazuje. 

Tudi ta naloga je zahtevala od učencev uporabno znanje. Kako uspešno so se rokovali z 

načrtom je prikazano v grafu številka 11 in tabeli številka 13.  

Graf 11: »Obkroži, kaj vse lahko prebereš iz načrta občine Grosuplje.« – aritmetična 

sredina 

 

Tabela 13: »Obkroži, kaj vse lahko prebereš iz načrta občine Grosuplje.« – opisne 

statistike in t-preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Obkroži, kaj vse lahko 

prebereš iz načrta občine 

Grosuplje. - št. točk 

Število 26 38 26 40 24 33 

Aritmetična 

sredina 2,23 1,87 2,00 2,95 2,63 2,63 

Standardni 

odklon 0,65 0,93 0,85 0,32 0,77 0,69 

F 1,92 14,03 0,07 

P 0,170 0,000 0,797 

T 1,71 –5,47 –0,02 

P 0,092 <0,0001 0,985 
 

V prvem merjenju so učenci kontrolne skupine znali našteti povprečno 2,23 stvari, ki jih 

lahko najdemo na zemljevidu občine Grosuplje, učenci eksperimentalne skupine pa 1,87. 

Razlika med skupinama je premajhna, da bi jo lahko na podlagi t-preizkusa statistično potrdili 

(p = 0,092). V drugem merjenju se je povprečno število pravilnih odgovorov v 

eksperimentalni skupini precej dvignilo, na 2,95, v kontrolni skupini pa je celo padlo (M = 

2,00) in skupini sta postali v tem vidiku statistično značilno različni (p < 0,0001). V tretjem 

merjenju sta si bili skupini popolnoma izenačeni. V povprečju sta našteli 2,63 pravilnega 

odgovora. 
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Standard 12. naloge je bil prepoznati varne, manj varne in nevarne poti na fotografijah. Kako 

uspešno so prepoznavali varne, manj varne in nevarne poti, smo prikazali z grafom številka 

12 in s pomočjo tabele številka 15. 

Graf 12: »Pod sličice napiši, ali je hoja pešcev nevarna, manj varna ali varna.« – 

aritmetična sredina 

 

Tabela 14: »Pod sličice napiši, ali je hoja pešcev nevarna, manj varna ali varna.« - 

opisne statistike in t-preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Pod sličice napiši, 

ali je hoja pešcev 

nevarna, manj varna 

ali varna. - št. točk 

Število 26 38 26 40 26 40 

Aritmetična 

sredina 1,88 2,03 1,92 2,10 1,96 1,90 

Standardni 

odklon 0,86 1,00 0,84 1,17 1,11 1,24 

F 3,377 13,657 1,419 

p 0,071 0,000 0,238 

t –0,588 –0,665 0,205 

p 0,559 0,509 0,838 
 

Učenci so za izbrane situacije presojali, ali je pot pešcev nevarna, manj varna ali varna. V 

prvem merjenju so učenci kontrolne skupine v povprečju navajali 1,88 pravilnega odgovora, 

učenci eksperimentalne skupine pa so bili nekoliko boljši (M = 2,03), vendar med skupinama 

nismo mogli potrditi statistično značilnih razlik (p = 0,559). V drugem merjenju se je 

povprečno število pravilnih odgovorov tako pri kontrolni (M = 1,92) kot pri eksperimentalni 

skupini (M = 2,10) v primerjavi s prvim merjenjem povečalo, med njima pa ponovno nismo 

mogli potrditi statistično značilnih razlik (p = 0,509). V tretjem merjenju je eksperimentalna 

skupina v povprečju dosegla 1,90 pravilnih odgovorov, kontrolna pa 1,96, vendar razlike med 

njima ponovno niso bile statistično značilne. 
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Povezana s prometom je tudi 13. naloga, pri kateri so morali učenci analizirati situacije 

kolesarjev in prepoznati dovoljeno in nedovoljeno vožnjo. Kako uspešni so bili, je prikazano 

v grafu številka 13 in  tabeli številka 15. 

Graf 13: »Napiši pod sličicami kolesarjev: dovoljena vožnja ali nedovoljena vožnja.« –  

aritmetična sredina 

 

Tabela 15: »Napiši pod sličicami kolesarjev: dovoljena vožnja ali nedovoljena vožnja.« – 

opisne statistike in t-preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Napiši pod sličicami 

kolesarjev dovoljena 

vožnja ali 

nedovoljena vožnja. - 

št. točk 

Število 26 38 26 40 24 35 

Aritmetična 

sredina 2,08 1,34 2,04 2,68 2,29 2,63 

Standardni 

odklon 0,98 1,17 1,00 0,86 1,16 0,65 

F 3,164 2,828 10,022 

p 0,08 0,098 0,002 

t 2,636 –2,758 –1,429 

p 0,011 0,008 0,159 
 

V prvem merjenju so učenci eksperimentalne skupine v povprečju statistično značilno (p = 

0,011) slabše prepoznavali, ali je vožnja kolesarjev na dani fotografiji dovoljena ali 

nedovoljena (M = 1,34), kot kontrolna skupina (M = 2,08). V drugem merjenju so učenci 

eksperimentalne skupine v povprečju dosegli veliko boljši rezultat (M = 2,68), učenci 

kontrolne skupine pa so rezultat za malenkost poslabšali (M = 2,04), eksperimentalna skupina 

je bila statistično značilno boljša od kontrolne (p = 0,008). V tretjem merjenju sta bili skupini 

med seboj precej izenačeni (p = 0,159). Eksperimentalna skupina je dosegla v povprečju 2,63 

točke, kontrolna pa 2,29. 
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Pri 14. nalogi so morali učenci prepoznati spremembe, ki so se zgodile v Grosuplju v zadnjih 

letih, ko se število prebivalcev stalno povečuje. Ali so prepoznali te spremembe ali ne, je 

razvidno iz grafa številka 14 in tabele številka 16. 

Graf 14: »V Grosuplje se je priselilo veliko ljudi iz drugih krajev. Obkroži vse 

spremembe, ki so se zgodile v Grosuplju zaradi priseljevanja.« – t-preizkus za neodvisna 

vzorca 

 

Tabela 16: »V Grosuplje se je priselilo veliko ljudi iz drugih krajev. Obkroži vse 

spremembe, ki so se zgodile v Grosuplju zaradi priseljevanja.« – opisne statistike in t-

preizkus za neodvisna vzorca 

    1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

  
 

KS ES KS ES KS ES 

Obkroži vse 

spremembe, ki so se 

zgodile v Grosuplju 

zaradi priseljevanja. 

Število 26 38 26 40 24 33 

Aritmetična 

sredina 1,62 1,61 2,12 2,85 2,33 2,80 

Standardni 

odklon 0,98 1,10 1,07 0,43 1,05 0,41 

F 0,638 30,851 20,018 

p 0,428 <0,0001 <0,0001 

t 0,038 –3,331 –2,075 

p 0,97 0,002 0,047 

 

V prvem merjenju sta skupini v povprečju našteli enako število sprememb zaradi priseljevanja 

(M = 1,6). V drugem merjenju sta obe skupini rezultat v povprečju izboljšali, učenci 

eksperimentalne skupine so bili boljši (M = 2,9) od učencev kontrolne skupine (M = 2,1), 

razlika med skupinama je postala statistično značilna (p = 0,002). V tretjem merjenju so 

učenci kontrolne skupine rezultat celo izboljšali (M = 2,3), učenci eksperimentalne skupine pa 

za malenkost poslabšali (M = 2,8), vendar je bila kontrolna skupina še vedno statistično 

značilno slabša od eksperimentalne (p = 0,047). 
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Pri 15. vprašanju smo želeli od učencev izvedeti, če vedo, kaj je kot prvo povzročilo širjenje 

majhne vasi Grosuplje najprej v trg in pozneje v mesto. Kako uspešni so bili pri ugotavljanju 

pravilnega vzroka, je prikazano v grafu številka 15 in tabeli številka 17. 

Graf 15: »Kaj misliš, kaj je kot prvo povzročilo širjenje naselja Grosuplje? Obkroži 

pravilni odgovor.« – delež pravilnih odgovorov 

 

Tabela 17: »Kaj misliš, kaj je kot prvo povzročilo širjenje naselja Grosuplje? Obkroži 

pravilni odgovor.« – delež pravilnih odgovorov in Kullbackov preizkus 

      
1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

KS ES KS ES KS ES 

Kaj misliš, 

kaj je kot 

prvo 

povzročilo 

širjenje 

naselja 

Grosuplje? 

Nepravilno 
Število 26 36 20 8 20 15 

Odstotek 100,0 % 94,7 % 76,9 % 20,0 % 83,3 % 42,9 % 

Pravilno 
Število 0 2 6 32 4 20 

Odstotek 0,0 % 5,3 % 23,1 % 80,0 % 16,7 % 57,1 % 

Skupaj 
Število 26 38 26 40 24 35 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Kullbackov koeficient 2,129   21,852   10,298   

p 0,145   <0,0001   0,001   

 

V prvem merjenju nihče od učencev kontrolne skupine ni vedel, kaj je kot prvo povzročilo 

širjenje naselja Grosuplje. Tudi v eksperimentalni skupini je bil rezultat zelo nizek (5,3 %) in 

skupini se medsebojno nista statistično značilno razlikovali (p = 0,145). V 2. merjenju je na 

vprašanje pravilno odgovorilo kar 80,0 % učencev eksperimentalne skupine in le 23,1 % 

učencev kontrolne skupine (p < 0,001). V tretjem merjenju sta obe skupini rezultat poslabšali, 

vendar je bila še vedno boljša eksperimentalna skupina s 57,1 % pravilnih odgovorov pred 

kontrolno, ki jih je imela 16,7 % (p = 0,001). 
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Pri 16. nalogi so učenci urejali fotografije, na katerih je prikazano življenje v Grosuplju skozi 

čas. Naloga je glede na taksonomske stopnje zahtevnejša in zahteva od učencev analizo. Kako 

jim je urejanje šlo od rok, je prikazano v grafu številka 16 in tabeli številka 18. 

Graf 16: »Sličice prikazujejo različne načine življenja v Grosuplju skozi čas. Smiselno 

jih uredi od najstarejšega do najsodobnejšega. Najstarejšemu daj številko 1, 

najsodobnejšemu pa 5.« – delež pravilnih odgovorov 

 

Tabela 18: »Sličice prikazujejo različne načine življenja v Grosuplju skozi čas. Smiselno 

jih uredi od najstarejšega do najsodobnejšega. Najstarejšemu daj številko 1, 

najsodobnejšemu pa 5.« – delež pravilnih odgovorov in Kullbackov preizkus 

      
1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

KS ES KS ES KS ES 

Sličice 

prikazujejo 

različne načine 

življenja v 

Grosuplju skozi 

čas. Smiselno 

jih uredi od 

najstarejšega do 

najbolj 

sodobnega. 

Nepravilno 

Število 24 33 18 16 16 26 

Odstotek 92,3 % 86,8 % 69,2 % 40,0 % 66,7 % 74,3 % 

Pravilno 

Število 2 5 8 24 8 9 

Odstotek 7,7 % 13,2 % 30,8 % 60,0 % 33,3 % 25,7 % 

Skupaj 
Število 26 38 26 40 24 35 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Kullbackov koeficient 0,492   5,497   0,4   

p 0,483   0,019   0,527   
 

V prvem merjenju je sličice pravilno uredilo 7,7 % učencev kontrolne skupine in 13,2 % 

učencev eksperimentalne skupine, vendar razlika med skupinama ni bila statistično značilna 

(p = 0,483). V drugem merjenju sta bili obe skupini bistveno uspešnejši. Sličice je pravilno 

uredilo kar 60,0 % učencev eksperimentalne skupine in 30,8 % učencev kontrolne skupine, 

med skupinama pa je nastala statistično značilna razlika (p = 0,019).  
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V tretjem merjenju pa sta bili obe skupini slabši. Pravilno je odgovorilo 33,3 % kontrolne 

skupine in 25,7 % eksperimentalne skupine, med njima pa ni bilo več statistično značilnih 

razlik (p = 0,527). 

 

Pri zadnji nalogi smo učence spraševali po izvoru imena Grosuplje. Kako uspešno so 

uporabili svoje pridobljeno znanje pri odgovarjanju na dano vprašanje, prikazujeta graf 

številka 17 in tabela številka 19. 

Graf 17: »Prvič je bilo ime kraja Grosuplje napisano GROSLUPP. Kaj misliš, po čem je 

kraj dobil ime? Obkroži trditev, za katero meniš, da je pravilna.« – delež pravilnih 

odgovorov 

 

Tabela 19: »Prvič je bilo ime kraja Grosuplje napisano GROSLUPP. Kaj misliš, po čem 

je kraj dobil ime? Obkroži trditev, za katero meniš, da je pravilna.« – delež pravilnih 

odgovorov in Kullbackov preizkus  

 
    

1. merjenje 2. merjenje 3. merjenje 

KS ES KS ES KS ES 

Kaj misliš, 

po čem je 

Grosuplje 

dobilo ime? 

Nepravilno 
Število 20 32 13 5 16 11 

Odstotek 76,9 % 84,2 % 50,0 % 12,5 % 66,7 % 31,4 % 

Pravilno 
Število 6 6 13 35 8 24 

Odstotek 23,1 % 15,8 % 50,0 % 87,5 % 33,3 % 68,6 % 

Skupaj 
Število 26 38 26 40 24 35 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Kullbackov koeficient 0,531   11,16   7,24   

p 0,466   0,001   0,007   

 

V prvem merjenju je 23,1 % učencev kontrolne skupine in samo 15,8 % eksperimentalne 

skupine vedelo, po čem je Grosuplje dobilo ime. Med skupinama nismo mogli potrditi 

statistično značilne razlike (p = 0,466). V drugem merjenju sta bili obe skupini precej boljši. 

Pravilen odgovor je vedelo kar 87,5 % učencev eksperimentalne skupine in 50,0 % kontrolne 

skupine in skupini sta se statistično značilno razlikovali (p = 0,001). V tretjem merjenju sta 

bili skupini glede na 2. merjenje ponovno slabši, vendar so učenci eksperimentalne skupine z 
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68,6 % pravilnimi odgovori dosegli bistveno boljši rezultat od učencev kontrolne skupine 

(33,3 %). Med skupinama lahko potrdimo statistično značilno razliko (p = 0,007). 

 

6.5.1.1 Razprava  

Preizkus znanja sestavlja 17 nalog, ki se razlikujejo po zahtevnosti. Prvič so ga učenci KS in 

ES pisali kot preverjanje predznanja pred obravnavo sklopa Domača pokrajina. Njihovo 

predznanje je bilo skromno. Učenci niso vedeli, kje leži Grosuplje. Slabo so odgovarjali tudi 

na vprašanje, kaj teče skozi Grosuplje. Da je Grosupeljščica potok, so se učili že v tretjem 

razredu. Pričakovati je bilo, da ne bodo znali našteti krajev, ki ne ležijo v občini Grosuplje, 

ker se s to snovjo srečujejo prvič. Bližje jim je obiskovanje različnih trgovin, zato so na to 

vprašanje dobro odgovarjali. Presenetljivo je, da učenci niso vedeli, katero mesto je središče 

občine Grosuplje. Verjetno jih je zmotila beseda središče, ker tudi Grosuplje spoznavajo že v 

tretjem razredu. Kljub temu da je v Grosuplju zelo malo tovarn, so imeli učenci težave pri 

njihovem naštevanju. Slabo predznanje so imeli tudi glede kmetijskih dejavnosti in kulturnih 

ustanov, kar je povsem razumljivo, ker se s temo srečujejo prvič. Najuspešnejši so bili pri 

odgovarjanju na vprašanje, kdo vodi občino. S tem, kako lahko človek spreminja pokrajino, 

so bili deloma seznanjeni že v tretjem razredu, vendar so precej pozabili. Kar dobro so se 

znašli z načrtom in z njega prebirali podatke. Pričakovano je bilo, da bodo nalogi v povezavi z 

varnostjo v prometu bolje reševali, ker učitelji vsako leto v vseh razredih veliko govorimo o 

tej temi, pa je bilo predznanje bolj šibko. Prepoznali so malo sprememb, ki se v Grosuplju 

dogajajo zaradi stalnega priseljevanja. Največ težav, kar je pričakovano, so imeli z 

vprašanjem, kaj je najprej povzročilo širjenje naselja Grosuplje. Ker še niso spoznali 

zgodovine kraja, so slabo odgovarjali tudi na zadnji dve vprašanji v povezavi z življenjem v 

Grosuplju skozi čas in z izvorom njegovega imena. V povprečju so na vprašanja bolje 

odgovarjali učenci KS. 

Drugič so učenci KS in ES preizkus znanja pisali po obravnavanem sklopu Domača 

pokrajina. Učenci ES so vse naloge, razen ene,  reševali bolje od učencev KS, zato smo 

potrdili hipotezo, da pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, izboljšuje dosežke učencev. Tudi 

L. Lah (2006, str. 112)  v svojem magistrskem delu navaja, da »mnoge druge študije (Foley in 

O´ Donnell 2002; Shachar in Sharan 1994; Slavin in Madden 1999; Slavin in sod. 1996) 

kažejo, da je v večini primerov sodelovalno učenje uspešnejše med drugim tudi pri rezultatih 

preizkusov znanja.«  Učenci KS so pri štirih nalogah dosegli celo slabši rezultat kot pri 1. 

merjenju, kar se ne bi smelo zgoditi glede na to, da so preizkus pisali takoj po obravnavanem 

sklopu. Našteli so manj različnih trgovin, ponovno so imeli težave s kulturnimi ustanovami, 

slabše so uporabljali načrt in presojali, katera kolesarjeva vožnja je v danih situacijah 

dovoljena in katera ni. Rezultati so nas negativno presenetili, saj učenci večkrat obiščejo 

različne trgovine s svojimi starši. V okviru pouka obiščejo kulturni dom, knjižnico, nekateri 

obiskujejo glasbeno šolo, drugi so verni in hodijo v cerkev. Na načrtu Grosuplja smo v okviru 

pouka iskali različne kraje v občini Grosuplje, pokazali, kje poteka meja in katere so sosednje 

občine. Kljub temu da učenci v 4. razredu še nimajo kolesarskega izpita, se že znajo voziti s 

kolesom in se vozijo v spremstvu staršev. Situacije na fotografijah niso bile učencem tuje. 

Verjetno bi bili rezultati preizkusa še veliko boljši, če bi bil preizkus ocenjen. Če je delo 

neocenjeno, meni C. Peklaj (2001), se lahko zgodi, da učenci v skupinah ne sodelujejo dovolj, 

da bi pripomogli k uresničitvi skupnega cilja. Slavin trdi, da je rezultat dober, če sta 

izpolnjena dva pogoja: enaki cilji in odgovornost posameznika. Od 44-ih študij, kjer sta bila 

izpolnjena, jih je bilo 37 (84 %) pozitivnih v dosežkih. V 23-ih študijah, kjer ta dva pogoja 
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nista bila izpolnjena, pa so samo 4 študije (17 %) dosegle pozitivne rezultate (Blosser, 1992, 

po Lah, 2006). 

Tretjič so učenci pisali preizkus znanja po 12-ih mesecih. ES in KS sta bili ponovno zelo 

izenačeni. ES je v primerjavi s KS dosegla boljše rezultate pri devetih nalogah (1., 5., 7., 8., 

10., 13., 14., 15. in 17., priloga 2). Štiri naloge so od učencev zahtevale znanje in 

prepoznavanje, dve razumevanje, dve uporabo, ena analizo in ena vrednotenje. Pri 11. nalogi, 

ki je zahtevala uporabno znanje, sta bili skupini izenačeni, sedem nalog (2., 3., 4., 6., 9., 12., 

16., priloga 2) pa je boljše reševala KS. Štiri naloge so od učencev zahtevale znanje in 

prepoznavanje, dve uporabo in ena analizo.  

Nenavadno se nam zdi, da je KS več kot polovico nalog (2., 3., 4., 8., 11., 12., 13., 14. in 16., 

priloga 2) najboljše reševala v tretjem merjenju glede na prvo in drugo merjenje. Te naloge so 

od učencev zahtevale znanje in prepoznavanje, uporabo in analizo. ES je v tretjem merjenju 

glede na drugo merjenje boljše reševala samo 9. nalogo, vse ostale naloge je reševala slabše 

kot v drugem merjenju. V ES je bila največja razlika med drugim in tretjim merjenjem pri 

nalogah 5, 6, 15, 16 in 17 (priloga 2). Učenci so pozabili, katero je središčno naselje občine 

Grosuplje, kar nas je negativno presenetilo. V primerjavi z drugim merjenjem so veliko slabše 

naštevali tovarne v Grosuplju. Zelo slabo so si zapomnili, kaj je kot prvo povzročilo širjenje 

naselja Grosuplje. V primerjavi z drugim merjenjem so najslabše urejali sličice, ki prikazujejo 

načine življenja v Grosuplju skozi čas. Veliko učencev ES je pozabilo tudi, po čem je kraj 

dobil ime. Pri obravnavi snovi, ki jo zajemajo te naloge, so se pri delu pojavljale težave v 

dveh skupinah in klepetanje, kar bi lahko vplivalo tudi na slabšo zapomnitev te snovi. Gillies 

in Ashman (2003, po Lah, 2006, str. 115) » ugotavljata, da  vlada med učitelji splošno 

prepričanje, da imajo učinek na pouk tudi zunanji dejavniki. Hrup v razredu lahko zmoti 

koncentracijo učencev, vendar je to odvisno od posameznika. Nekateri učenci se lahko učijo 

ob tem, ko imajo vklopljen radio ali televizijo, medtem ko druge zmoti še tako majhen šum.« 

Žerdin (1991, po Šergan, 2009) pravi, da je lahko začetek slabega shranjevanja podatkov že 

nepozorno poslušanje. Učenec premalo pozorno posluša učitelja in sliši le kakšen stavek. 

Tako razlago težko uskladišči. Pri vlaganju tega znanja pride do dodatnih izgub, saj bi moral 

učenec s težavami snov večkrat ponoviti, pa tega po navadi ne naredi, ker svoje težave ne 

pozna. Tretja težava pa se pokaže, ko mora podatke izbrskati iz spomina. Pečjak (1986, po 

Šergan, prav tam) navaja, da je pozabljanje brisanje možganskih sledi, ki ga merimo z 

obnavljanjem. Pri tem sklepamo, da je pozabljanje večje, čim slabše človek gradivo obnovi.  

V naši konkretni raziskavi pa bi lahko vzroke za slabše znanje iskali tudi pri učitelju kot 

posredovalcu informacij. Na matični šoli sem učence ES in KS poučevala sama, na 

podružnični šoli pa je ES po mojih natančnih učnih pripravah in navodilih poučevala druga 

učiteljica. Nehote je lahko prišlo do razlik v izvedbi učnih ur. B. Marentič Požarnik (2000, po 

Šergan, prav tam) opozarja, da bi moral biti vsak učitelj pozoren na to, da je jasen in 

razumljiv, primerno čustveno zavzet, da miselno aktivira učence ter da sta njegova besedna in 

nebesedna komunikacija usklajeni. 

Učenci si morajo v šoli zapomniti veliko podatkov, tudi naš preizkus znanja jih je zahteval. 

Pri tem niso vsi enako uspešni. Nekateri si lažje zapomnijo besede, drugi slike, tretji 

številke … Pri vsem tem imamo pomembno vlogo učitelji, da različno predstavimo snov, tj. z 

uporabo različnih pripomočkov, metod in oblik dela. Vse to smo upoštevali, premalo pa smo 

bili pozorni na različne tipe učencev. To bi lahko v okviru sodelovalnega učenja v prihodnje 

še izboljšali.   
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6.5.2 Učenje družbe 

V okviru raziskave nas je med drugim zanimalo, kako pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, 

vpliva na odnos učencev do predmeta družba. Oblikovali smo vprašalnik, ki vsebuje 21 

trditev. Nanašajo se na razumevanje in učenje snovi pri družbi, na doživljanje strahu med 

učenjem in ocenjevanjem ter na sam odnos do predmeta.  

Graf 18: Učenje družbe – aritmetična sredina 
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21. Strah me je, kadar pišem kontrolno nalogo pri…

20. Razmišljam o tem, kakšen smisel ima učenje…

19. Kadar sem pri družbi ustno vprašan, me je strah.

18. Družbo bi se učil tudi, če to v šoli ne bi bil…

17. Učna snov, ki se jo učim pri družbi, se mi zdi…

16. Kadar se učim družbo, me postane strah.

15. Družbo imam rad.

14. Kadar se učim, si najpomembnejše stvari…

13. Kadar se učim neko snov pri družbi, jo…

12. Ko se učim družbo, razmišljam, kje bom to…

11. Ko se pri družbi učim neko novo snov, jo…

10. Pri učenju družbe sem zbran (pozoren), misli…

9. Kadar mi snov razloži sošolec, jo bolje razumem,…

8. Snov, ki jo nekomu razložim, bolje razumem.

7. Če sošolcu razložim neko snov, si jo bolje…

6. Napake, ki jih naredim pri nalogah, tudi odkrijem.

5. Ko preberem nalogo, se vprašam, ali razumem…

4. Ko nalogo preberem, vem kaj moram narediti.

3. Snov pri družbi si zapomnim.

2. Učna snov pri družbi se mi zdi težka.

1. Učno snov pri družbi razumem.

Povprečna ocena 

Eksperimentalna skupina 2. merjenje Eksperimentalna skupina 1. merjenje

Kontrolna skupina 2. merjenje Kontrolna skupina 1. merjenje
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Tabela 20: Učenje družbe – opisne statistike in t-preizkus za neodvisna vzorca 

  Kontrolna skupina (N = 26) Eksperimentalna skupina (N = 41) 

  
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
M SD M SD M SD M SD 

1. Učno snov pri družbi 

razumem. 4,15 0,88 4,08 0,69 0,625 0,538 4,41 0,63 4,29 0,68 1,094 0,281 

2. Učna snov pri družbi se mi 

zdi težka. 2,65 0,75 2,35 0,89 1,617 0,118 2,22 1,15 2,50 1,06 –1,3 0,202 

3. Snov pri družbi si 

zapomnim. 4,00 0,75 3,96 1,00 0,238 0,814 4,34 0,53 3,90 0,89 2,88 0,006 

4. Ko nalogo preberem, vem, 

kaj moram narediti. 4,38 0,75 4,12 0,99 1,57 0,129 4,41 0,77 4,07 0,88 1,896 0,065 

5. Ko preberem nalogo, se 

vprašam, ali razumem vse 

besede, ki se pojavljajo v njej. 3,42 1,21 3,50 1,24 –0,28 0,783 3,49 1,36 3,51 1,23 –0,13 0,9 

6. Napake, ki jih naredim pri 

nalogah, tudi odkrijem. 4,08 0,84 3,50 0,86 2,981 0,006 3,85 0,88 3,49 0,93 1,859 0,07 

7. Če sošolcu razložim neko 

snov, si jo bolje zapomnim. 3,62 1,10 3,65 1,29 –0,13 0,898 3,78 1,35 3,80 1,12 –0,09 0,926 

8. Snov, ki jo nekomu 

razložim, bolje razumem. 3,77 1,07 3,65 1,35 0,531 0,6 3,78 1,19 3,88 1,29 –0,39 0,697 

9. Kadar mi snov razloži 

sošolec, jo bolje razumem, 

kot če isto snov razloži 

učiteljica. 2,31 1,09 2,38 1,20 –0,28 0,783 2,93 1,40 3,49 1,19 –1,98 0,055 

10. Pri učenju družbe sem 

zbran (pozoren), misli mi ne 

uhajajo drugam. 4,04 0,77 3,92 1,09 0,901 0,376 4,20 0,90 4,07 0,88 0,896 0,376 

11. Ko se pri družbi učim 

neko novo snov, jo poskušam 

povezati s tem, kar že znam. 4,08 1,02 3,73 1,31 1,332 0,195 3,54 1,07 3,41 1,20 0,558 0,58 

12. Ko se učim družbo, 

razmišljam, kje bom to znanje 

potreboval. 3,62 1,06 3,27 1,43 1,087 0,287 3,39 1,34 3,20 1,25 0,732 0,468 

13. Kadar se učim neko snov 

pri družbi, jo poskušam 

povezati s tem, kar se učimo 

pri drugih predmetih. 2,54 1,36 2,19 1,23 1,332 0,195 2,59 1,32 2,46 1,27 0,606 0,548 

14. Kadar se učim, si 

najpomembnejše stvari 

izpišem. 3,77 1,21 3,50 1,33 1,127 0,271 2,90 1,20 2,88 1,29 0,119 0,906 

15. Družbo imam rad. 3,88 1,07 3,77 1,37 0,5 0,622 4,07 0,98 4,10 1,24 –0,12 0,905 

16. Kadar se učim družbo, me 

postane strah. 1,46 0,76 1,73 1,22 –1,27 0,215 1,49 0,84 1,73 1,16 –1,53 0,133 

17. Učna snov, ki se jo učim 

pri družbi, se mi zdi 

zanimiva. 3,96 0,92 3,81 1,17 0,7 0,49 4,07 0,85 3,85 1,04 1,177 0,246 

18. Družbo bi se učil, tudi če 

to v šoli ne bi bil obvezni 

predmet. 3,27 1,25 2,88 1,21 1,413 0,17 3,07 1,13 2,90 1,22 0,764 0,449 

19. Kadar sem pri družbi 

ustno vprašan, me je strah. 2,73 1,37 2,62 1,47 0,55 0,587 2,24 1,18 2,27 1,29 –0,09 0,928 

20. Razmišljam o tem, kakšen 

smisel ima učenje družbe. 3,65 0,85 3,15 1,38 1,759 0,091 2,56 1,16 2,63 1,32 –0,33 0,743 

21. Strah me je, kadar pišem 

kontrolno nalogo pri družbi. 2,38 1,24 2,62 1,65 –0,95 0,353 2,56 1,47 2,29 1,23 1,263 0,214 
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S t-preizkusom dvojic smo naredili primerjavo med prvim in drugim merjenjem glede metode 

učenja družbe. Primerjali smo 21 trditev. V kontrolni skupini smo potrdili razliko le pri trditvi 

Napake, ki jih naredim pri nalogah, tudi odkrijem. Učenci so pri prvem merjenju redkeje 

ocenili, da bi odkrili napake pri nalogah, kot pri drugem merjenju (t = 2,98; p = 0,006). 

Tudi v eksperimentalni skupini smo potrdili razliko med prvim in drugim merjenjem le pri eni 

trditvi: Snov pri družbi si zapomnim. Učenci so pri drugem merjenju manjkrat menili, da bi si 

zapomnili snov, kot pri prvem merjenju (t = 2,88, p = 0,006).  

V nadaljevanju smo oblikovali še sestavljeno spremenljivko, ki smo jo izračunali kot 

povprečje trditev, ki se nanašajo na učenje družbe. Predhodno smo še obrnili lestvico trditvam 

2, 16, 19, 20 in 21, ker imajo negativno konotacijo. Višje vrednosti sestavljene spremenljivke, 

ki smo jo poimenovali odnos do učenja družbe, pomenijo boljši odnos do predmeta družba.  

 

6.5.2.1 Razprava 

Učenci ES so vprašalnik prvič in drugič reševali zelo podobno. Odstopanja so bila pri 

določenih trditvah glede na prvo in drugo merjenje minimalna. Razumevanje učne snovi se 

tekom raziskave ni bistveno spremenilo. Presenetilo nas je, da se jim je učna snov po drugem 

merjenju zdela težja in da si manj učencev snov pri družbi zapomni. To si lahko razlagamo s 

tem, da so se učencem snovi o družbi, družini in praznikih zdele lažje in razumljivejše kot 

snov o domači pokrajini. Po prvem merjenju se je več učencev odločilo, da vedo, kaj morajo 

narediti, ko nalogo preberejo. Po drugem merjenju bi manj učencev odkrilo napake pri 

nalogah. Razveseljivo je, da bi več učencev snov bolje razumelo, če bi jim jo razložil sošolec. 

C. Peklaj (2001) razlaga, da učenci pogosto bolje razumejo razlage, ki jim jih posredujejo 

vrstniki, ker so lahko bližje njihovi ravni in slogu razmišljanja. Tako pridobijo več znanja, kar 

je eden od ciljev sodelovalnega učenja. Učna snov se jim je zdela po prvem merjenju 

zanimivejša kot po drugem merjenju. Učence je po drugem merjenju bolj strah, kadar se učijo 

družbo in ko so ustno vprašani. Strah pri pisanju kontrolne naloge pri družbi pa se je v 

drugem merjenju glede na prvo zmanjšal. C. Peklaj (prav tam) navaja, da skupina lahko 

pomaga učencu, ko se ta pripravlja na preizkus znanja, z vprašanji in dodatnimi razlagami. 

Tako pridobi več znanja, kar posledično zmanjša strah pred ocenjevanjem. V našem primeru 

se je strah zmanjšal samo pred pisnim ocenjevanjem. 

Učenci KS so odgovarjali zelo podobno kot učenci ES. Kar nekaj manj se jih je odločilo, da 

bi snov razumeli bolje, če bi jim jo razložil sošolec, ker pač te izkušnje niso doživeli 

tolikokrat kot učenci ES. Več učencev KS si pomembne stvari izpiše. Pri ustnem ocenjevanju 

jih je bolj strah kot učence ES in zanimivo več razmišljajo o smislu učenja družbe. 

Z analizo vprašalnika smo ugotovili, da ES in KS kažeta bolj pozitiven kot negativen odnos 

do predmeta družba, čeprav nobena skupina ni statistično značilno spremenila odnosa pri 

drugem merjenju glede na prvo merjenje. 

 

6.5.3 Delo v skupini 

Bistvo sodelovalnega učenja je delo v majhnih skupinah, zato nas je zanimalo, kako bo to 

potekalo. Pomagali smo si z vprašalnikom, ki je namenjen zaznavanju socialnih spretnosti, 

potrebnih za uspešno sodelovanje v skupini. Sestavlja ga 18 trditev. Vprašalnik so 

izpolnjevali samo učenci ES, in to dvakrat, pred začetkom eksperimenta in po njem. 
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Graf 19: Delo v skupini – aritmetična sredina 
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Kadar mi sošolci razlagajo nekaj, česar ne znam, mi
to zelo pomaga, da potem razumem.

Drugi člani skupine mi pomagajo tudi takrat, ko sam
ne vprašam za pomoč, oni pa opazijo, da nečesa ne…

Kadar v skupini opravim svoje delo, pogledam, kaj
delajo drugi.

Če imamo v skupini različne rešitve za isto nalogo, ali
različne ideje, se pogovorimo o njih in izberemo…

Moti me, če drugi člani trdijo, da je prav nekaj
drugega, kot mislim sam.

Kadar člani skupine začnejo delati ali govoriti kaj
drugega, jih usmerim nazaj k nalogi.

Kadar nekdo v skupini pravilno reši nalogo ali da
dobro idejo, ga pohvalim.

Kadar imam kakšno idejo, jo povem v skupini.

Na svoja vprašanja v skupini dobim odgovore.

Kadar opazim, da nekdo v skupini ni pravilno rešil
naloge, mu povem pravi rezultat.

Kadar česa ne razumem, vprašam druge člane
skupine.

Kadar začnem delati neko nalogo, se prepričam pri
drugih v skupini, kako delajo oni.

V skupini se pogovarjamo o tem, kaj nas pri delu
moti in kako bi lažje in bolje delali skupaj.

Kadar opazim, da nekdo česa ne razume, mu
pomagam in mu to razložim.

Vsi člani skupine delamo iste naloge.

V skupini se dogovarjamo, kako bomo delali.

Kadar se učim v skupini, me moti, da so drugi zraven.

Kadar se učim, to najraje delam skupaj z drugimi (v
paru, skupini).

Skupna povprečna ocena

Povprečna ocena 

2. merjenje 1. merjenje
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Tabela 21: Delo v skupini – opisne statistike in t-preizkus dvojic 

  M1-M2 
SD (M1-

M2) 
t p 

Kadar se učim, to najraje delam skupaj z drugimi (v paru, 

skupini).  0,07 1,31 0,36 0,723 

Kadar se učim v skupini, me moti, da so drugi zraven. –0,12 1,19 –0,66 0,515 

V skupini se dogovarjamo, kako bomo delali. 0,41 1,52 1,75 0,088 

Vsi člani skupine delamo iste naloge.  0,17 1,34 0,82 0,419 

Kadar opazim, da nekdo česa ne razume, mu pomagam in 

mu to razložim. 0,12 1,33 0,59 0,559 

V skupini se pogovarjamo o tem, kaj nas pri delu moti in 

kako bi lažje in bolje delali skupaj.  –0,15 1,46 –0,64 0,524 

Kadar začnem delati neko nalogo, se prepričam pri drugih 

v skupini, kako delajo oni.  0,10 1,81 0,34 0,732 

Kadar česa ne razumem, vprašam druge člane skupine.  0,02 1,13 0,14 0,891 

Kadar opazim, da nekdo v skupini ni pravilno rešil naloge, 

mu povem pravi rezultat.  –0,07 1,29 –0,36 0,719 

Na svoja vprašanja v skupini dobim odgovore. 0,29 1,17 1,61 0,116 

Kadar imam kakšno idejo, jo povem v skupini. –0,02 1,13 –0,14 0,891 

Kadar nekdo v skupini pravilno reši nalogo ali da dobro 

idejo, ga pohvalim.  0,20 1,31 0,96 0,345 

Kadar člani skupine začnejo delati ali govoriti kaj drugega, 

jih usmerim nazaj k nalogi.  –0,10 1,24 –0,50 0,617 

Moti me, če drugi člani trdijo, da je prav nekaj drugega, 

kot mislim sam.  0,24 1,28 1,22 0,230 

Če imamo v skupini različne rešitve za isto nalogo ali 

različne ideje, se pogovorimo o njih in izberemo najboljšo.  –0,17 1,26 –0,87 0,392 

Kadar v skupini opravim svoje delo, pogledam, kaj delajo 

drugi. –0,05 1,61 –0,19 0,847 

Drugi člani skupine mi pomagajo tudi takrat, ko sam ne 

vprašam za pomoč, oni pa opazijo, da nečesa ne razumem.  –0,10 1,67 –0,37 0,710 

Kadar mi sošolci razlagajo nekaj, česar ne znam, mi to 

zelo pomaga, da potem razumem.  0,20 1,47 0,85 0,400 

 

Učenci so pri prvem in drugem merjenju zelo podobno ocenjevali trditve, ki se nanašajo na 

delo v skupini, tako da ne moremo pri niti eni od 18-ih trditev potrditi statistično značilne 

razlike med merjenjema. Pri obeh merjenjih se učenci najbolj strinjajo s trditvijo Kadar imam 

kakšno idejo, jo povem v skupini, ki so jo ocenili s povprečno oceno 4,4 (prvo merjenje) 

oziroma 4,5 (drugo merjenje). Precejšnje je tudi strinjanje s trditvijo Kadar česa ne razumem, 

vprašam druge člane skupine, ki je ocenjena s povprečno oceno 4,2 (prvo merjenje) oziroma 

4,3 (drugo merjenje). Najnižjo povprečno oceno imata trditvi z negativno konotacijo. Trditev 

Kadar se učim v skupini, me moti, da so drugi zraven je ocenjena s povprečno oceno 1,7 (prvo 

merjenje) oziroma 1,8 (drugo merjenje), trditev Moti me, če drugi člani trdijo, da je prav 

nekaj drugega, kot mislim sam pa z oceno 2,8 (prvo merjenje) oziroma 2,5 (drugo merjenje).   
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Tabela 22: Delo v skupini (skupna povprečna ocena) – t-preizkus dvojic 

  

Skupna 

povprečna 

ocena – 1. 

merjenje (M1) 

Skupna 

povprečna 

ocena – 2. 

merjenje (M2) 

M1-M2 t 

Aritmetična sredina 3,62 3,57 0,06 0,651 

Standardni odklon 0,44 0,55 0,57   

t 0,651 

g 40 

p 0,519 
 

Pričakovano se tudi skupna povprečna ocena statistično značilno ne razlikuje med merjenjema 

(p = 0,519). Povzamemo lahko, da so učenci naklonjeni delu v skupini. 

 

6.5.3.1 Razprava 

Učenci ES so se pri izpolnjevanju vprašalnika o delu v skupini dvakrat odločali, katere trditve 

veljajo za njih, ko delajo v skupini ali dvojici pri pouku ali pri dopolnilnem/dodatnem pouku, 

pri interesni dejavnosti ali kje drugje na šoli. Po prvem in drugem merjenju se povprečna 

ocena trditev ni bistveno razlikovala. Največ učencev je menilo, da v skupini povedo, kadar 

imajo kakšno idejo. To nam pove, da so se v sodelovalnih skupinah dobro počutili, da so 

imeli priložnost povedati svoje ideje in da so jim člani skupine prisluhnili. »Različnost 

(heterogenost) učencev v skupini je lahko vir ustvarjalnosti v njej. Vsak učenec v skupini 

prispeva svojo, drugačno zamisel, nov pogled na reševanje ali novo strategijo. To pa prispeva 

k večji prožnosti pri reševanju problemov« (Peklaj, 2001, str. 12). 

Veliko učencev se je v povprečju strinjalo tudi s trditvama, da vprašajo druge člane skupine 

po tistem, česar ne razumejo, in kadar opazijo, da nekdo česa ne razume, mu pomagajo in mu 

to razložijo. Prednost sodelovalnega učenja je v tem, da vrstniki v skupini hitreje opazijo, kdaj 

nekdo potrebuje pomoč. 

Učenci so v povprečju visoko ocenili tudi trditev, da so se pogovorili in izbrali najboljšo 

idejo, če so imeli v skupini različne rešitve za isto nalogo. »Raziskave so pokazale, da so se v 

razredih, kjer so uporabljali sodelovalno učenje, izboljšali medsebojni odnosi med učenci, kar 

se je kazalo v večjem sprejemanju drugih, v boljšem vzdušju v razredu, v večji pripravljenosti 

sodelovati s sošolci v šoli in izven nje. Učenci so v teh razredih dajali tudi več različnih 

zamisli, spodbud, pohval, preverjali so razumevanje, aktivno poslušali, bolj so bili 

pripravljeni pogledati problem iz zornega kota drugega učenca« (Law, Mesch, Johnson in 

Johnson, 1986; Burron, James in Ambrosio, 1993; Hertz-Lazarowitz, Baird in Lazarowitz, 

1994, po Peklaj, 2001).  

V povprečju so se učenci najredkeje odločali za trditvi, da jih navzočnost drugih moti, kadar 

se učijo v skupini, in da jih moti, če drugi člani trdijo, da je prav nekaj drugega, kar mislijo 

sami. To si lahko razlagamo s tem, da vsem učencem sodelovalno učenje ne ustreza, ker so 

nekateri po naravi individualisti. Povzetek celotnega grafa (številka 20) pa nam pove, da so 

učenci naklonjeni delu v skupini. 
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6.5.4 Sociometrična preizkušnja 

Uporabili smo sociometrično preizkušnjo S kom bi rad sodeloval v razredu (IRAT – The 

Interpersonal Relationship Assessment Technique; Schwarzwald, Cohen, 1982, po Peklaj, 

1996, str. 112), s katero smo ugotavljali željo po sodelovanju s sošolci (socialna 

ekspanzivnost) in sociometrični položaj učencev v razredu (število dobljenih izbir). Opravili 

smo jo pred začetkom preizkusa in po preizkusu tako pri učencih ES kot pri učencih KS. 

 

Tabela 23: Sociometrična preizkušnja – t-preizkus dvojic 

  Kontrolna skupina (N = 26) Eksperimentalna skupina (N = 41) 

  
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
M SD M SD M SD M SD 

Sodelovanje 52,73 22,35 54,96 25,98 –0,38 0,707 52,21 17,83 58,03 16,83 2,299 0,027 

Priljubljenost 52,05 24,64 49,38 29,26 0,449 0,658 43,87 22,29 48,00 18,69 –1,428 0,161 

 

V kontrolni skupini so učenci v prvem merjenju navedli 52,7 % vseh učencev, s katerimi si 

želijo sodelovati, v drugem pa 55,0 %, vendar pa je razlika med merjenjema premajhna, da bi 

jo statistično potrdili (t = –0,38, p = 0,707). V eksperimentalni skupini je bil delež učencev 

zelo primerljiv z deležem učencev v kontrolni skupini (52,2 %), vendar je v drugem merjenju 

porastel na 58,0 %, razlika med merjenjema pa je statistično značilna (t = –2,30; p = 0,027).  

V kontrolni skupini je bila priljubljenost učencev nekoliko višja v prvem merjenju z 52,0 % 

navedenih priljubljenih učencev, medtem ko jih je bilo v drugem merjenju 49,4 %, vendar pa 

razlika ni statistično značilna (t = 0,45; p = 0,658). Razlika med merjenjema tudi v 

eksperimentalni skupini ni statistično značilna (t = 1,43; p = 0,161); v prvem merjenju je 

znašal delež priljubljenih učencev 43,9 %, v drugem pa 48,0 %. 

 

6.5.4.1 Razprava 

V KS so učenci v drugem merjenju navedli več učencev, s katerimi bi si želeli sodelovati, 

čeprav je razlika statistično nepomembna. Pozitivno je že to, da so si zaželeli več sodelovanja 

z učenci tudi pri pouku, ki je potekal na tradicionalen način. V ES pa dobljeni rezultati kažejo, 

da je sodelovalno učenje povečalo željo po sodelovanju med učenci. To smo pričakovali, saj 

smo deloma opazili že tekom učnih ur, pri katerih smo uporabljali različne strukture 

sodelovalnega učenja, da učenci radi sodelujejo med seboj. Na koncu nekaterih učnih ur so 

učenci vsi zadovoljni spraševali, če se bodo lahko na tak način še učili.  Podobno kot mi je 

tudi C. Peklaj (1996) potrdila hipotezo, da so učenci s sodelovalnim učenjem povečali 

socialno ekspanzivnost. 

Rezultat, da je bila priljubljenost učencev v KS po prvem merjenju višja kot pri drugem, nas 

ne preseneča, ker so bile disciplinske težave z nekaterimi učenci v skupini proti koncu 

šolskega leta vedno večje. Priljubljenost učencev je bila v ES po obeh merjenjih nižja kot v 

KS. Veseli smo, da  je po drugem merjenju narasla, pa čeprav rezultat ni bil statistično 

značilen. Tudi C. Peklaj (prav tam) je morala zavrniti hipotezo, ki pravi, da bodo učenci s 

sodelovalnim učenjem izboljšali svojo priljubljenost.  
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6.6 Preverjanje hipotez 

H1: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, izboljšuje dosežke učencev pri temi Domača 

pokrajina pri predmetu družba. Med učenci ES in KS prihaja do statistično pomembnih 

razlik na področju znanja. Učenci ES bodo bolj napredovali v znanju. 

 

Graf 20: Test znanja – skupno povprečno število doseženih točk 

 

Skupini sta bili izenačeni pri prvem merjenju, nato je pri drugem merjenju eksperimentalna 

skupina dosegla v povprečju bistveno boljši rezultat, pri tretjem merjenju pa sta bili ponovno 

dokaj izenačeni. 

Tabela 24: Test znanja – opisne statistike in t-preizkus za neodvisna vzorca 

  Skupina Število 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t g p 

Skupno 

število točk  

(1. merjenje) 

Kontrolna skupina 26 6,2 1,60 
0,078 62 0,938 Eksperimentalna 

skupina 38 6,1 2,37 

Skupno 

število točk  

(2. merjenje) 

Kontrolna skupina 26 10,2 2,54 
–5,232 38,313 0,000 Eksperimentalna 

skupina 40 13,1 1,62 

Skupno 

število točk  

(3. merjenje) 

Kontrolna skupina 26 9,4 3,42 
–0,216 64 0,829 Eksperimentalna 

skupina 40 9,6 4,14 

 

Samo pri drugem merjenju je povprečno število doseženih točk statistično značilno (t = 38,3; 

p < 0,05) višje v eksperimentalni skupini (M = 13,1) kot v kontrolni (M = 10,2). Pri prvem in 

tretjem merjenju ni razlik med skupinama. 
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Tabela 25: Test znanja – opisne statistike in t-preizkus dvojic 

    

Razlika med 

aritmetičnima 

sredinama 

Standardni 

odklon 

razlike 

t df p 

Kontrolna skupina 

Skupno število 

točk (1.) -Skupno 

število točk (2.) –4,0 1,86 –11,0 25 <0,0001 

Skupno število 

točk (1.) - Skupno 

število točk (3.) –3,2 3,20 –5,1 25 <0,0001 

Skupno število 

točk (2.) - Skupno 

število točk (3.) 0,8 2,79 1,5 25 0,157 

Eksperimentalna 

skupina 

Skupno število 

točk (1.) - Skupno 

število točk (2.) –7,1 1,93 –22,7 37 <0,0001 

Skupno število 

točk (1.) - Skupno 

število točk (3.) –3,5 3,39 –6,3 37 <0,0001 

Skupno število 

točk (2.) - Skupno 

število točk (3.) 3,6 3,68 6,0 38 <0,0001 

 

1. – prvo merjenje 

2. – drugo merjenje 

3. – tretje merjenje 

 

Najvišje doseženo število točk v kontrolni skupini je pri drugem merjenju (M = 10,2 ), 

najnižje pa pri prvem (M = 6,2). Potrdimo lahko statistično značilne razlike med prvim in 

drugim merjenjem (p < 0,0001) in med prvim in tretjim merjenjem (p < 0,0001), medtem ko 

razlike med drugim in tretjim merjenjem ne moremo potrditi (p = 0,157).  

V eksperimentalni skupini so statistično značilne razlike med vsemi merjenji (p < 0,0001). 

Najvišje doseženo število točk je v drugem merjenju (M = 13,1 ), najnižje pa v prvem (M = 

6,1). 

Hipotezo lahko potrdimo, saj sta bili kontrolna in eksperimentalna skupina na začetku 

eksperimenta izenačeni, medtem ko je pri drugem merjenju eksperimentalna skupina bolj 

napredovala kot kontrolna skupina. Tega pa ne moremo potrditi za tretje merjenje, kjer sta bili 

skupini ponovno izenačeni.  

Učenci KS in ES so prvič pisali testa znanja, s katerim smo preverjali predznanje o učnem 

sklopu Domača pokrajina, reševali zelo podobno. Drugič so isti test vsi pisali po 

obravnavanem sklopu. Izkazalo se je, da so bolje reševali naloge učenci ES, ki so snov 

pridobivali pri pouku, izpeljanim s sodelovalnim učenjem. Tretjič so test pisali učenci po 

dvanajstih mesecih brez predhodnega ponavljanja. Rezultati so pokazali, da so test učenci KS 

in ES zopet reševali zelo podobno. To pomeni, da so učenci ES več pozabili kot učenci KS, 

česar nismo pričakovali. Znanje učencev, pridobljeno pri pouku s sodelovalnim učenjem, se ni 

razlikovalo od znanja učencev, ki so bili pri pouku s tradicionalnim učenjem.   
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H2: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, pozitivno vpliva na odnos učencev do 

predmeta družba. Med učenci ES in KS prihaja do statistično pomembnih razlik v 

odnosu do predmeta družba. Učenci ES bodo predmetu bolj naklonjeni. 

Hipotezo smo preverili s t-preizkusom dvojic za primerjavo povprečnih vrednosti med 

merjenjema znotraj posamezne skupine in t-preizkusom za neodvisna vzorca za primerjavo 

povprečnih vrednosti med skupinama znotraj posameznega merjenja. 

Graf 21: Odnos do učenja družbe (skupna ocena) – aritmetična sredina 

 

Tabela 26: Odnos do učenja družbe (skupna ocena) – opisne statistike in t-preizkus za 

neodvisna vzorca in t-testa dvojic 

  Kontrolna skupina (N = 26) Eksperimentalna skupina (N = 41) 

  
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
M SD M SD M SD M SD 

Skupna ocena 3,62 0,48 3,50 0,61 1,574 0,128 3,70 0,39 3,61 0,46 1,194 0,240 

Primerjava med ES in KS 

(1. merjenje)                         

F           2,391             

p           0,127             

t           –0,78             

p           0,440             

Primerjava med ES in KS 

(2. merjenje)                         

F           2,978             

p           0,089             

t           –0,88             

p           0,384             

 

Skupna povprečna ocena, ki predstavlja odnos do učenja družbe, je nekoliko višja od sredine 

lestvice (3) in kaže na bolj pozitiven kot negativen odnos do predmeta družba. Niti kontrolna 

niti eksperimentalna skupina nista pri drugem merjenju glede na prvo merjenje statistično 

značilno spremenili odnosa do učenja družbe. V kontrolni skupini znaša vrednost t-preizkusa 

1,57 (p = 0,128), v eksperimentalni pa 1,19 (p = 0,240). Tudi znotraj posameznega merjenja 
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ne prihaja do statistično značilnih razlik med skupinama (prvo merjenje: t = –0,78; p = 0,440; 

drugo merjenje: t = –0,88; p = 0,384). 

Hipoteze, da med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine prihaja do statistično značilnih 

razlik v odnosu do predmeta družbe, ne moremo potrditi. Kljub temu da je odnos učencev KS 

in ES do družbe v povprečju pozitiven, nismo pričakovali, da se bo odnos v drugem merjenju 

nekoliko poslabšal, vsaj ne v ES. Vzroke lahko iščemo v manj zanimivi in težji snovi. Proti 

koncu šolskega leta, ko so učenci reševali vprašalnik, so tudi že bolj utrujeni in komaj čakajo 

počitnic. Morda bi v ES morali poiskati še druge strukture sodelovalnega učenja, ki bi učence 

še bolj pritegnile k delu, kot so jih te, ki smo jih izbrali, ker z nekaterimi se učenci niso 

poistovetili. 

 

H3: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, povečuje željo po sodelovanju s sošolci, ki se 

kaže v socialni ekspanzivnosti. Med učenci ES se bo statistično pomembno povečala 

želja po sodelovanju, med učenci KS pa ne. 

Hipotezo smo preverili s t-preizkusom dvojic za primerjavo povprečnih vrednosti med 

merjenjema znotraj posamezne skupine in t-preizkusom za neodvisna vzorca za primerjavo 

povprečnih vrednosti med skupinama znotraj posameznega merjenja. 

Tabela 27: Sodelovanje med učenci (skupna ocena) – opisne statistike in t-preizkus za 

neodvisna vzorca in t-testa dvojic 

  Kontrolna skupina (N = 26) Eksperimentalna skupina (N = 41) 

  
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
M SD M SD M SD M SD 

Sodelovanje 52,73 22,35 54,96 25,98 –0,38 0,707 52,21 17,83 43,87 22,29 –2,299 0,027 

 

V kontrolni skupini se med merjenjema ni statistično značilno spremenila želja po 

sodelovanju z učenci (t = –0,38; p = 0,707). V eksperimentalni skupini se je statistično 

značilno povečala želja po sodelovanju (t = –2,30; p = 0,027). Hipotezo, da se je v 

eksperimentalni skupini statistično značilno povečala želja po sodelovanju v kontrolni skupini 

pa ne, lahko potrdimo. S tem smo dokazali, da sodelovalno učenje pozitivno vpliva na željo 

po sodelovanju z drugimi učenci.  

Tak rezultat smo pričakovali glede na vzdušje, ki je bilo pri pouku in se z njim pridružujemo 

rezultatom drugih raziskav, ki so jih izvedli C. Peklaj (1996), Lew in sodelavci (1986, po Lah, 

2006), Hertz-Lazarowitzeva (1992, po Lah, prav tam), in E. P. Blosser (1992). 
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H4: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, pozitivno vpliva na priljubljenost učencev 

med sošolci, ki se kaže v njihovem sociometričnem položaju. Med učenci ES in KS 

prihaja do statistično pomembnih razlik na področju sociometričnega položaja. Učenci 

ES bodo izboljšali svoj sociometrični položaj. 

 

Tabela 28: Priljubljenost med učenci (skupna ocena) – opisne statistike in t-preizkus za 

neodvisna vzorca in t-testa dvojic  

  Kontrolna skupina (N = 26) Eksperimentalna skupina (N = 41) 

  
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
1. merjenje 2. merjenje 

t p 
M SD M SD M SD M SD 

Priljubljenost  52,05 24,64 49,38 29,26 0,449 0,658 58,03 16,83 48,00 18,69 –1,428 0,161 

Primerjava med ES 

in KS (1. merjenje)                         

F           0,100             

p           0,752             

t           1,405             

p           0,165             

Primerjava med ES 

in KS (2. merjenje)                         

F           8,441             

p           0,005             

t           0,237             

p           0,813             

 

V kontrolni skupini se med merjenjema ni spremenila priljubljenost učencev (t = 0,449; p = 

0,658), prav tako ne v eksperimentalni skupini (t = –1,428; p = 0,161). Med skupinama ni 

statistično značilnih razlik niti pri prvem merjenju (t = 0,1405; p = 0,165) niti pri drugem 

merjenju (t = 0,237; p = 0,813). Hipoteze, da se je v eksperimentalni skupini povečala 

priljubljenost učencev,  ne moremo potrditi. 

Priljubljenost učencev se v dveh mesecih žal ni povečala, verjetno bi bilo potrebno 

sodelovalno učenje izvajati dlje časa, kar so učenci izrazili tudi sami in sodelovalne skupine 

vmes tudi zamenjati, da bi imeli učenci več priložnost sodelovati z različnimi sošolci in bolje 

spoznati njihov način dela in njihovo osebnost. 

  



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 64 - 
 

H5: Pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, omogoča trajnejše vsebinsko znanje pri 

učenju družbe v 4. razredu v primerjavi s poukom, izpeljanim tradicionalno. Med 

učenci ES in KS prihaja do statistično pomembnih razlik na področju znanja. Ta razlika 

med rezultati učencev prvega in tretjega testiranja po 12 mesecih bo statistično 

pomembno večja pri ES kot pri KS. 

Hipotezo smo preverili tako, da smo najprej izračunali razliko med skupnim številom 

doseženih točk pri testu znanja v tretjem merjenju glede na prvo merjenje. Nato smo s t-

preizkusom za neodvisna vzorca preverili, ali je ta razlika statistično značilno različna med 

eksperimentalno in kontrolno skupino. 

 

Tabela 29: Razlika med 3. in 1. merjenjem v doseženem številu točk pri testu znanja – 

opisne statistike in t-preizkus dvojic 

  Skupina Število 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t g p 

Razlika v skupnem 

številu doseženih točk 

med 3. in 1. merjenjem 

Kontrolna 

skupina 26 –3,0 –3,21 
–0,581 62 –0,484 

Eksperimentalna 

skupina 38 –3,5 –3,36 

 

Razlika v doseženem številu točk med tretjim in prvim merjenjem znaša v eksperimentalni 

skupini –3,5, v kontrolni skupini pa –3,0, vendar pa ni statistično značilna (t = –0,581; p = –

0,484). Hipoteze tako ne moremo potrditi. 

Glede na to, da so učenci ES v drugem merjenju bistveno boljše reševali test, smo pričakovali, 

da ne bo pozabljanje po 12-ih mesecih tako veliko. Ker sta bili KS in ES pri tretjem merjenju 

zopet izenačeni, pomeni, da so učenci ES več pozabili kot učenci KS. Znanje učencev, 

pridobljeno pri pouku s sodelovalnim učenjem, se ni razlikovalo od znanja učencev, ki so bili 

pri pouku s tradicionalnim učenjem.  
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6.7 Analiza izvedenih učnih ur 

Z analizo učnih ur smo želeli ugotoviti, kako so učenci sodelovali med seboj, ali so se pri 

izvedbi pojavile kakšne težave, ali so učenci usvojili dano sodelovalno strukturo ter ali jim je 

bila dana sodelovalna struktura všeč. 

 

6.7.1 Analiza prve učne ure: Lega Grosuplja 

Pri prvi učni uri smo uporabili sodelovalno strukturo IZVIRNA SESTAVLJANKA, ker se je 

dalo besedilo o legi Grosuplja ustrezno razdeliti na približno enako obsežne dele. Ker je delo 

stalno potekalo v skupinah, smo učence opozorili na pravila sodelovalnega učenja, ki so ves 

čas visela na tabli. Učenci so med seboj sodelovali tako v ekspertnih kot tudi v matičnih 

skupinah. Med seboj so si pomagali in se spodbujali. Kljub temu pa se je izkazalo, da si 

učencema, ki sta imela učne težave, ni uspelo zapomniti vseh potrebnih podatkov, zato učenci 

iz njunih skupin na koncu učne ure niso znali rešiti vseh nalog pri preverjanju znanja. Učenci 

so opozorili še na pretiho govorjenje nekaterih sošolcev, ko so v matičnih skupinah 

predstavljali svojo temo. V eni izmed skupin je bila pohvaljena sošolka, ki je drugim članom 

skupine na načrtu Grosuplja nazorno pokazala naselja severno, južno, vzhodno in zahodno od 

Grosuplja. Učencem je bila sodelovalna struktura všeč. Člani dveh skupin, v katerih sta bila 

učno šibkejša učenca, so rekli, da jima bodo naslednjič še bolj priskočili na pomoč. 

 

6.7.2 Analiza druge učne ure: Storitvene dejavnosti in ustanove v občini Grosuplje 

Pri uri smo uporabili sodelovalno strukturo SODELOVALNE KARTE, ki se uporablja za 

poznavanje podatkov. Tema se mi je zdela primerna. Delo je potekalo v dvojicah. Vsaka 

dvojica je dobila učni list, na katerem je bilo 23 različnih storitvenih dejavnosti v občini 

Grosuplje in imena ustanov, ki nam te dejavnosti ponujajo. Učenci so si izdelali sodelovalne 

karte samo za tiste storitvene dejavnosti, ki jih niso poznali, bodisi imena ustanove bodisi 

opisa dejavnosti. Med delom je bilo vzdušje učencev zelo dobro, njihovi obrazi so bili 

nasmejani. Bili so malce preglasni, zato sem jih morala opozoriti na pravila sodelovalnega 

učenja. Edina težava, ki se je pojavila, je bila, da so nekateri pari končali prej kot drugi in je 

bilo treba druge čakati. Dvema učencema, ki sta bila v paru z učno najšibkejšima učencema, 

ni uspelo biti v vlogi učenca, ker sta prej omenjena učenca zelo počasi napredovala. Enemu 

od njiju je kartice pomagal narediti učenec, ki je bil z njim v paru. Nekateri so imeli samo dve 

sodelovalni karti, kar je pomenilo, da so se morali naučiti samo dve storitveni dejavnosti od 

skupno triindvajsetih, nekateri pa celo devet. Po dejavnosti so učenci povedali, da jim je bila 

ta sodelovalna struktura zelo všeč, ker so se lahko pojavili v vlogi učenca in učitelja. Nekdo je 

rekel, da mu je bilo dobro, ker se je učil s sošolcem in ne sam in se je zato veliko več naučil. 

Nekdo je izjavil, da bi morali tako metodo dela še kdaj ponoviti. Pri reševanju učnega lista sta 

imela največ težav in posledično tudi največ napak učno najšibkejša učenca. Veliko učencev 

ni znalo rešiti druge naloge, ki je učence spraševala, kje bi lahko poiskali telefonsko številko 

nekoga, ki zna pomagati ob različnih težavah. Trije učenci so naloge rešili brez napak.  
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6.7.3 Analiza tretje učne ure: Gospodarske dejavnosti v občini Grosuplje 

Pri učni uri je bila uporabljena sodelovalna struktura, imenovana STRUKTURIRANJE 

SKUPINSKEGA DELA Z BLOOMOVIMI UČNIMI LISTI – POSVETOVANJE V 

SKUPINI, pri kateri gre za spodbujanje razmišljanja učencev na višji ravni. Delo v skupinah 

je potekalo brez težav, razen v dveh skupinah. Pri eni sta se na začetku dva učenca zafrkavala, 

potem so problem rešili sami in delo je do konca učne ure potekalo v redu. V drugi skupini pa 

sta bila dva učenca nestrpna in nista bila najbolj pripravljena sodelovati. Po pogovoru z njima 

se je stanje v skupini izboljšalo. Med delom so se učenci pogovarjali in iskali potrebne 

informacije na učnem listu, v učbeniku in s pogovorom. Dana struktura jim je bila še kar všeč, 

vendar so se jim zdela vprašanja na učnem listu pretežka. Največ težav so imeli z iskanjem 

podobnosti in razlik med pekarno kot tovarno in majhno pekarno kot obrtjo. Naloga je 

zahtevala višje ravni znanja. 

 

6.7.4 Analiza četrte učne ure: Varne in manj varne poti za pešce in kolesarje 

Pri uri smo uporabili sodelovalno strukturo SKUPINSKA DISKUSIJA, s katero spodbujamo 

različne miselne procese, od razumevanja, uporabe, analize, sinteze do vrednotenja. Učenci so 

se lahko pogovorili o varnih in manj varnih poteh ter izmenjali svoja mnenja o tem, ali je za 

kolesarje v Grosuplju dovolj poskrbljeno ali ne. Poleg tega so lahko dali tudi svoje predloge, 

kaj bi se dalo še izboljšati. Tako so lahko uporabili vse znanje, ki so ga pridobili pri pouku. 

Delo je potekalo v redu. Vsi učenci so sodelovali. Skupini, v katerih sta bila učno šibkejša 

učenca, sta oba pohvalili, rekoč, da sta veliko več sodelovala kot prejšnje ure. V eni skupini 

so izpostavili, da jim je bilo delo z načrtom Grosuplja pretežko, drugo pa se jim je zdelo v 

redu. Poročanje skupin je bilo odlično. Vse skupine so imele odgovore zapisane na listu. Pri 

odgovorih so se vsi potrudili in pohvalili, kar je v Grosuplju glede obravnavane tematike 

dobro, in našteli, kaj bi se dalo še izboljšati. 

 

6.7.5 Analiza pete učne ure: Domači kraj 

To temo smo obravnavali s pomočjo sodelovalne strukture VEČ GLAV VEČ VE. Struktura je 

primerna za ponavljanje in utrjevanje snovi. V nekaterih skupinah so učenci lepo sodelovali in 

te skupine so to sodelovalno strukturo tudi pohvalile. Največje težave so bile ponovno v 

skupinah z učno šibkima učencema, ker sta bila premalo zbrana in sta premalo sodelovala. Z 

enim od njiju so se člani skupine še posebej trudili, pa na koncu ni znal niti izgovoriti 

pravilnega odgovora. Ena učenka je povedala, da je člana svoje skupine opozorila, naj bolj 

sodeluje, in se ji je ta opravičil, ker je premalo sodeloval. Ena učenka je rekla, da ji ni bilo 

všeč, ker so nekatere skupine dobile lažja vprašanja, in je predlagala žrebanje vprašanj. Ena 

učenka je pohvalila učenca, ki je drugače povzročal disciplinske težave, tokrat pa je lepo 

sodeloval. Enemu učencu sodelovalna struktura sploh ni bila všeč. Med odgovarjanjem na 

vprašanja je bilo tudi preveč klepetanja. Učenci so predlagali, da se sodelovalne skupine 

zamenjajo. 
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6.7.6 Analiza šeste učne ure: Domača pokrajina 

Sodelovalno strukturo INTERVJU V TREH STOPNJAH smo tokrat uporabili samo za 

uvodno motivacijo. Učenci so bili z dano strukturo zelo zadovoljni in so ves čas dobro delali, 

saj zagotavlja dejavnost vseh članov v skupini. Tudi učno šibkejša učenca sta bila oba 

pohvaljena za sodelovanje. Večina učencev je pohvalila pogovor v skupini. 

 

6.7.7 Analiza sedme učne ure: Občina Grosuplje 

Sodelovalno strukturo SKUPINSKA DISKUSIJA, ki smo jo enkrat že izvajali, smo uporabili 

za zaključek učne ure. Videli smo, da se da določene sodelovalne strukture uporabiti samo v 

delu ure, ni nujno, da je cela učna ura izvedena v sodelovalni obliki. Učenci so to strukturo že 

poznali in delo je potekalo brezhibno. Disciplinsko problematični učenec je pohvalil delo v 

svoji skupini. Ena učenka je povedala, da so se v njeni skupini vsi zelo trudili. Tudi učno 

šibkejša učenca sta bila pohvaljena, ker sta sodelovala. Enega od njiju je motilo, ker ga je 

sošolka v skupini stalno popravljala, vendar je bil ponosen sam nase, ker je dobro sodeloval in 

bil na koncu pohvaljen. 

 

6.7.8 Analiza osme učne ure: Naravne sestavine pokrajine 

Snov smo obravnavali s sodelovalno strukturo SKUPINSKA POJMOVNA MREŽA IN 

MISELNI VZORCI. Učenci so ves čas zavzeto delali. Tudi disciplinskih težav znotraj skupin 

ni bilo. Tokrat so učenci z izpolnitvijo vprašalnika ovrednotili dano sodelovalno strukturo. Po 

pregledu vprašalnikov sem ugotovila, da je več kot polovica učencev napisala, da jim je bilo 

tokrat v skupini super, drugi učenci so menili, da je bilo v redu. Večinoma so sodelovali vsi 

člani v skupini. Med sabo so poskrbeli, da so se v skupini počutili dobro. Vsi, razen dveh 

učencev, so napisali, da so vedno pomagali drug drugemu v skupini, da je lahko vsakdo 

govoril in povedal, kar je mislil. Tudi odgovori na druga vprašanja so bili spodbudni. 

 

6.7.9 Analiza devete učne ure: Mesto in vas (razlike) 

V uvodnem delu ure smo ponovno uporabili sodelovalno strukturo INTERVJU V TREH 

STOPNJAH. Učenci so bili z dano strukturo že seznanjeni, zato s samo izvedbo ni bilo težav. 

Hitro in uspešno so opravili nalogo. Vse skupine so na list napisale, kje bi njihovi člani raje 

živeli, v vasi ali v mestu, in argumente za to. Mnenja učencev so bila deljena, vendar je 

pomembno, da so svoja mnenja podprli z ustreznimi argumenti. 

 

6.7.10 Analiza desete učne ure: Vpliv človeka na spremembe v naravi 

Sodelovalno strukturo RAZMISLI, POGOVORI SE V PARU, POVEJ smo uporabili samo v 

uvodnem delu ure. Dana struktura je bila učencem všeč. Da so uspešno sodelovali, je bilo 

videti v nadaljevanju učne ure, ker so skupine znale našteti, kako je človek spremenil 

pokrajino. Med seboj so se skupine tudi dopolnjevale.  
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6.8 Potek pouka s tradicionalnim učenjem 

Učna ura, v kateri smo obravnavali LEGO GROSUPLJA, je potekala v uvodnem delu 

frontalno, potem pa so učenci delali v dvojicah. Prebrali so snov o legi Grosuplja (učni list 1) 

in rešili učni list (učni list 2). V zaključnem delu smo frontalno pregledali rešitve.  

STORITVENE DEJAVNOSTI sem učencem predstavila s pomočjo elektronskih prosojnic. 

Nato so dobili na listu (učni list 3) napisane storitvene dejavnosti v Grosuplju. Frontalno smo 

se o njih pogovorili. Individualno ali v dvojicah so rešili učni list z nalogami (učni list 4). 

Pri obravnavi GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V GROSUPLJU smo si z učenci najprej 

ogledali krajši film o Grosuplju iz leta 1990, v katerem so predstavljene vse gospodarske 

dejavnosti kraja. Nato smo skozi pogovor ugotavljali, katere od prikazanih gospodarskih 

dejavnosti so razvite še danes in katere ne. Učenci so dobili list z opisanimi gospodarskimi 

dejavnostmi v Grosuplju (učni list 5). Prebrali so snov in rešili naloge (učni list 6). 

V uvodnem delu učne ure VARNE IN MANJ VARNE POTI ZA PEŠCE IN KOLESARJE 

smo ob elektronskih prosojnicah (priloga 10) ponovili, kako kot pešci in kolesarji poskrbimo 

za varnost v prometu. Učence sem razdelila v skupine, v katerih so se pogovarjali, kako je 

poskrbljeno za varnost v Grosuplju. Na načrtu Grosuplja (učni list 7) so označili varne poti z 

zeleno barvo, nevarne z rdečo barvo in naredili legendo. Na koncu je eden od vsake skupine 

povedal, katere poti so označili na učnem listu. 

Pri učni uri o DOMAČEM KRAJU smo snov ponovili z vprašanji v obliki kviza (učni list 8). 

Učence sem razdelila v skupine. Vsaka skupina si je izbrala številko od 1 do 20 in odgovorila 

na vprašanje, ki se je skrivalo pod to številko. Številke sem sproti pisala na tablo, da so učenci 

vedeli, katere so že bile izbrane. Skupina je imela nekaj časa za razmislek. Odgovor je 

povedal eden od članov skupine. Za vsak pravilen odgovor je skupina dobila točko. Na koncu 

smo razglasili zmagovalno skupino in vsem članom čestitali.  

Delo pri obravnavi OBČINE GROSUPLJE je potekalo frontalno. Najprej sem učencem 

pokazala spletno stran. Ugotovili smo, čemu je namenjena. Nato smo si ogledali zemljevid 

občine Grosuplje in poiskali sosednje občine. Ob razlagi novih pojmov je na tabli in v zvezkih 

nastajal miselni vzorec (priloga 13). 

NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE smo obravnavali frontalno. Na tablo sem napisala 

vse naravne sestavine, učenci so jih razložili s svojimi besedami. Prebrali smo snov v 

učbeniku. Ponovili smo jo s pomočjo vprašanj, ki sem jih postavila. Nato so v zvezek 

samostojno oblikovali zapis v obliki miselnega vzorca. 

Učna ura MESTO IN VAS je bila v uvodnem delu izvedena frontalno. S pomočjo možganske 

nevihte so učenci povedali, na kaj vse pomislijo ob besedi mesto in na kaj ob besedi vas. Na 

tablo sem si zapisovala učenčeve odgovore. Povedali smo razlike med mestom in vasjo. 

Sledila je moja razlaga o naseljih v domači pokrajini. Učenci so si nato prebrali snov v 

učbeniku in na koncu individualno rešili učni list (učni list 10). 

Pri učni uri VPLIV ČLOVEKA NA SPREMEMBE V NARAVI sem na tablo pritrdila 

fotografije Grosuplja v preteklosti in danes. Ob fotografijah je stekel pogovor o tem, kaj vse je 

človek naredil, da je prišlo do takih sprememb. Po pogovoru so si učenci prebrali snov v 

učbeniku. Skupaj smo oblikovali miselni vzorec v zvezek. 

  



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 69 - 
 

7 SKLEP 

Brata Johnson in Stannejeva (2000) ugotavljajo, da je sodelovalno učenje eno izmed 

najpomembnejših, najbolj razširjenih in najuspešnejših področij vzgoje in izobraževanja glede 

na teorije, izvedene raziskave in prakso. Že več kot dve desetletji je prisotno tudi v 

slovenskem izobraževalnem sistemu, pa vendar je za nekatere učitelje še vedno popolna 

neznanka. Ob prebiranju literature sem ugotovila, da učitelji sodelovalno učenje največkrat 

uporabljajo pri slovenskem jeziku, matematiki, tujem jeziku, naravoslovju, manj pri drugih 

predmetih. Tako kažejo tudi raziskave, zato sem se odločila, da v magistrskem delu 

predstavim uporabo in učinkovitost sodelovalnega učenja pri predmetu družba v 4. razredu. 

V empiričnem delu smo primerjali prej omenjeno učinkovitost pouka, izpeljanega s 

sodelovalnim učenjem, s poukom, izpeljanim tradicionalno. Glede na zastavljeni cilj smo 

oblikovali 5 hipotez, od katerih smo dve potrdili, tri pa ovrgli. 

Zanimalo nas je, ali bodo učenci s pomočjo sodelovalnega učenja bolj napredovali v znanju 

kot učenci, ki so snov pridobivali po tradicionalni poti. To smo ugotavljali s testom znanja, ki 

so ga učenci eksperimentalne in kontrolne skupine pisali trikrat. Hipotezo smo potrdili, saj sta 

bili kontrolna in eksperimentalna skupina na začetku eksperimenta izenačeni, medtem ko je v 

drugem merjenju eksperimentalna skupina bolj napredovala kot kontrolna skupina. Tega pa 

nismo mogli potrditi za tretje merjenje, kjer sta bili skupini ponovno izenačeni. To pomeni, da 

so učenci ES več pozabili kot učenci KS, česar nismo pričakovali. Znanje učencev, 

pridobljeno pri pouku s sodelovalnim učenjem, se ne razlikuje od znanja učencev, ki so bili 

pri pouku s tradicionalnim učenjem. Hipotezo, da je znanje sodelovalnega učenja pri 

populaciji trajnejše od tradicionalnega, je v svoji raziskavi ovrgla tudi L. Lah (2006, str. 119).  

C. Peklaj (1996) je v raziskavi, ki jo je izvedla, skušala ugotoviti vplive sodelovalnega učenja 

na vse štiri nivoje aktivnosti učencev in  dokazala statistično pomembne razlike v usvojenem 

znanju pri matematiki in slovenščini. Učenci, ki so prisostvovali pouku, izpeljanemu s 

sodelovalnim učenjem, so dosegli boljše rezultate kot učenci, ki so se učili po tradicionalni 

poti. Tudi brata Johnson s sodelavci (Johnson et. al., 1981, po Peklaj, 2001) sta ugotovila, da 

sodelovanje pripelje do boljših dosežkov kot tekmovanje. V 65-ih študijah, ki so bile 

vključene v analizo, je sodelovanje pripeljalo do boljših dosežkov kot tekmovanje, v 8-ih 

študijah je bilo obratno, v 36-ih pa ni prišlo do razlik. Sodelovanje je bilo uspešno na vseh 

področjih: jezik, umetnost, matematika, družboslovje in naravoslovje. Nadalje C. Peklaj 

ugotavlja, da je do podobnih rezultatov prišel Slavin v pregledni raziskavi, ko so primerjali 

sodelovalno, individualno in tekmovalno učenje v osnovni in srednji šoli. V 29-ih študijah se 

je pokazalo, da je do boljših učnih rezultatov pripeljalo sodelovalno učenje, v 15-ih ni bilo 

razlik, v dveh pa so imeli boljše rezultate učenci, ki se niso učili po sodelovalni metodi. 

Mnoge študije (Foley in O'Donnell, 2002; Shachar in Sharan, 1994; Slavin in Madden, 1999; 

Slavin in sod., 1996, po Lah, 2006) kažejo, da je v večini primerov sodelovalno učenje 

uspešnejše tudi pri preizkusih znanja. 

Z vprašalnikom o učenju družbe smo pridobili podatke o tem, ali pouk, izpeljan s 

sodelovalnim učenjem, pozitivno vpliva na odnos učencev do predmeta družba. Predvideli 

smo, da bodo učenci eksperimentalne skupine predmetu bolj naklonjeni. Hipoteze, da med 

učenci eksperimentalne in kontrolne skupine prihaja do statistično značilnih razlik v odnosu 

do predmeta družbe, nismo potrdili. Izkazalo se je, da je skupna povprečna ocena, ki 

predstavlja odnos do učenja družbe, nekoliko višja od sredine lestvice (3) in kaže na bolj 

pozitiven kot negativen odnos do predmeta družba.  
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Niti kontrolna niti eksperimentalna skupina nista pri drugem merjenju glede na prvo merjenje 

statistično značilno spremenili odnosa do učenja družbe. Ne glede na to, da hipoteza ni bila 

potrjena, pa je razveseljujoče dejstvo, da je odnos vseh učencev do predmeta družbe bolj 

pozitiven kot negativen. 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, ali pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, povečuje željo po 

sodelovanju s sošolci, ki se kaže v socialni ekspanzivnosti. Ta naj bi bila večja pri 

eksperimentalni skupini. S sociometrično preizkušnjo S kom bi rad sodeloval v razredu 

(IRAT) je bilo ugotovljeno, da se je v eksperimentalni skupini statistično značilno povečala 

želja po sodelovanju, in hipotezo smo lahko potrdili. 

Enako je pokazala raziskava C. Peklaj (1996), pri kateri je statistična analiza pokazala, da je 

sodelovalno učenje pozitivno vplivalo na željo po sodelovanju z drugimi učenci. Lew in 

sodelavci (1986 po Lah, 2006) so proučevali vpliv sodelovalnega učenja na štiri učno 

neuspešne in socialno izolirane šestošolce. Ugotovili so, da je sodelovalno učenje pozitivno 

vplivalo na medsebojno sprejemanje socialno prikrajšanih, izoliranih učencev in drugih 

učencev v razredu. Podobno je ugotovila tudi Hertz-Lazarowitzeva (1992, po Lah, prav tam), 

ki je pri naravoslovju v srednji šoli proučevala vpliv sodelovalnega učenja na socialni položaj 

učencev. Vsi sodelujoči učenci so na koncu eksperimenta pokazali pripravljenost sodelovati z 

več sošolci kot na začetku. E. P. Blosser (1992) dodaja, da so v večini raziskav ugotovili, da 

so učenci pri sodelovalnem pouku bolj pozitivni drug do drugega, da lažje sprejemajo 

drugačna mnenja in da so njihova pričakovanja za delo z drugimi bolj pozitivna. 

Z zgoraj omenjeno sociometrično preizkušnjo smo pridobili podatke tudi o sociometričnem 

položaju učencev v razredu, saj smo v 4. hipotezi predvideli, da bo pouk, izpeljan s 

sodelovalnim učenjem, pozitivno vplival na priljubljenost učencev med sošolci, ki se kaže 

prav v njihovem sociometričnem položaju. Ugotovili smo, da se priljubljenost učencev med 

merjenjema niti v kontrolni niti v eksperimentalni skupini ni spremenila, zato hipoteza ni bila 

potrjena. 

Nazadnje nas je zanimalo, ali pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, omogoča trajnejše 

vsebinsko znanje pri učenju družbe v 4. razredu v primerjavi s poukom, izpeljanim s 

tradicionalnim delom. Razlika v doseženem številu točk med tretjim in prvim merjenjem ni 

bila statistično značilna, zato hipoteze nismo mogli potrditi. Podobno kot v naši raziskavi se je 

zgodilo tudi v Izraelu, ko so primerjali kognitivne in metakognitivne dosežke pri dveh 

različnih metodah sodelovalnega učenja pri matematiki in trajnost znanja glede na uporabo 

različne metode. Statistično pomembnih razlik niso odkrili (Mevarech, Kramarski, 2003, po 

Lah, prav tam). Vzrok za slabše rezultate naše raziskave bi lahko bilo daljše obdobje med 

prvim in zadnjim preverjanjem znanja (12 mesecev), ker je bilo pozabljanje večje. Eden od 

vzrokov je lahko tudi ta, da smo predelano snov na koncu premalo utrjevali. Morda bi bilo 

boljše, če bi namenili utrjevanju vsaj še dve šolski uri.  Ravno nasprotno pa so dokazali v 

Kaliforniji, ko so pri učenju jezika raziskovali vpliv sodelovalnega učenja na znanje in 

njegovo trajnost (po sedmih mesecih). Razlike v primerjavi s tradicionalno obliko  učenja so 

bile statistično značilne v prid sodelovalnega učenja tako v pridobivanju znanja kot v njegovi 

trajnosti (Stevahn, Johnson, Johnson, Schultz, 2002, po Lah, 2006). 

Kljub nekaterim nepotrjenim hipotezam lahko rečem, da so bili učenci pri pouku, izvedenem s 

sodelovalnim učenjem, dejavnejši kot pri pouku, ki se je izvajal tradicionalno. Med samim 

izvajanjem učnih ur sem bila pozorna na to, kako učenci doživljajo to učno obliko. Nasmeh na 

njihovih obrazih, medsebojne pohvale in prošnje na koncu analize nekaterih učnih ur, naj tak 

pouk še izvajamo, so bile zame dovolj dobra povratna informacija.  
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Proučevanje te učne oblike me je še bolj navdušilo za njeno pogostejšo uporabo ne le pri 

pouku družbe, tudi pri drugih predmetih, kljub temu da njeno načrtovanje od učitelja zahteva 

veliko časa in veliko dela. Pri pouku, izpeljanim na tradicionalen način, je dela manj. Učna 

vsebina je v učbeniku, pri sodelovalnem učenju pa jo je treba večkrat preoblikovati in 

razširiti, da se jo lahko učenci samostojno naučijo v sodelovalnih skupinah. Ne da se vseh 

učnih vsebin poučevati na sodelovalen način. Najprej je treba izbrati primerno učno vsebino, 

biti pozoren na cilje, ki jih želimo doseči, izbrati ustrezno strukturo sodelovalnega učenja in 

pripraviti morebitne didaktične pripomočke. Pri pouku, izvedenem na tradicionalen način, 

potrebujemo manj didaktičnih pripomočkov in učencev ni potrebno dodatno učiti nobenih 

novih struktur in veščin. Pri sodelovalnem učenju pa moramo učence najprej naučiti 

sodelovalnih veščin in upoštevati osnovna načela sodelovalnega učenja, če želimo doseči 

kakovostno učenje. Delo v sodelovalnih skupinah je potrebno bolj organizirano spremljati. Pri 

pouku, izvedenim na tradicionalen način, po navadi ni točno določenih časovnih omejitev, pri 

različnih strukturah sodelovalnega učenja pa učencem omejimo čas za delo in učitelj mora biti 

pri odmerjanju le tega zelo pozoren. 

Pri obravnavi sklopa Domača pokrajina smo uporabili naslednje strukture sodelovalnega 

učenja: izvirno sestavljanko, sodelovalne karte, strukturiranje skupinskega dela z Bloomovimi 

učnimi listi, skupinsko diskusijo, več glav več ve, intervju v treh stopnjah, skupinsko 

pojmovno mrežo in miselne vzorce ter razmisli, pogovori se v paru, povej. Izkazalo se je, da 

so dane strukture primerne za učence 4. razreda. Med vsemi izbranimi strukturami sta bili 

učencem najbolj všeč sodelovalne karte in intervju v treh stopnjah. Pokazale pa so se tudi 

razlike glede učinkovitosti  različnih sodelovalnih struktur. Tako v drugem kot v tretjem 

merjenju so bili učenci ES uspešnejši pri reševanju nalog, ki smo jih obravnavali s pomočjo 

IZVIRNE SESTAVLJANKE, SKUPINSKE DISKUSIJE, INTERVJUJA V TREH 

STOPNJAH IN SODELOVALNE STRUKTURE RAZMISLI, POGOVORI SE V PARU, 

POVEJ. Učenci so se z različnimi sodelovalnimi strukturami različno poistovetili. Učno 

šibkejša učenca sta imela s sodelovanjem največ težav pri dveh sodelovalnih strukturah: 

STRUKTURIRANJE SKUPINSKEGA DELA Z BLOOMOVIMI UČNIMI LISTI – 

POSVETOVANJE V SKUPINI in VEČ GLAV VEČ VE. Slabše rezultate sta dosegala tudi 

pri strukturah IZVIRNA SESTAVLJANKA in SODELOVALNE KARTE, vendar jima je bil 

način dela všeč. Pohvaljena sta bila pri sodelovalnih strukturah INTERVJU V TREH 

STOPNJAH in SKUPINSKA DISKUSIJA.  

Učenci so odgovornost za znanje sošolcev sprejemali postopno. Če bi bilo sodelovalno delo 

ocenjeno, bi po predvidevanjih to odgovornost sprejeli takoj. Za ocenjevanje skupinskega dela 

se nisem odločila, ker sem prvič poučevala po sodelovalni metodi, pred tem sem opravila 

samo izobraževanje v obliki seminarja pri dr. C. Peklaj. Nisem se čutila dovolj usposobljene 

za ocenjevanje. Pričakovala sem, da bosta že samo skupinsko delo ter ustrezna delitev nalog, 

vlog in virov privedla do tega, da bodo učenci notranje motivirani za delo v skupini. C. Peklaj 

(2001) pravi, da je uporaba različnih oblik skupinskih ocen odvisna tudi od novosti 

sodelovalnega učenja oziroma od tega, koliko so učenci seznanjeni s to metodo, ter od 

uporabljene strukture sodelovalnega učenja. V nadaljevanju dodaja, da lahko prevelik 

poudarek na skupinskih ocenah učence privede tudi do tekmovanja med skupinami. Obstaja 

nevarnost, da bi se učenci usmerili predvsem na to, kako bodo dobili nagrado, in ne na 

nalogo, ki jo morajo opraviti. Tako bi dosegli ravno nasprotni učinek. Namesto usmeritve k 

aktivnemu učenju z razumevanjem bi prešli na usmeritev k čim boljšemu rezultatu, ne glede 

na to, ali bi učenci snov razumeli ali ne. 

Ves trud, ki ga učitelji vložimo v pouk, izpeljan s sodelovalnim učenjem, se nam prej ali slej 

obrestuje, če se zavedamo, da sodelovalno učenje spodbuja celostni otrokov razvoj, saj 
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dokazano vpliva na spoznavne, čustveno-motivacijske in socialne procese učencev. Nam 

vpliva na socialne procese žal ni uspelo dokazati. Je pa slednje uspelo drugim avtorjem, ki so 

se ukvarjali s sodelovalnim učenjem. »Raziskave so pokazale, da so se v razredih, kjer so 

uporabljali sodelovalno učenje izboljšali medsebojni odnosi med učenci, kar se je kazalo v 

večjem sprejemanju drugih, v boljšem vzdušju v razredu, v večji pripravljenosti sodelovati s 

sošolci v šoli in izven nje. Učenci so v teh razredih dajali tudi več različnih zamisli, spodbud, 

pohval, preverjali so razumevanje, aktivno poslušali, bolj so bili pripravljeni pogledati 

problem iz zornega kota drugega učenca« (Law, Mesch, Johnson in Johnson, 1986; Burron, 

James in Ambrosio, 1993; Hertz-Lazarowitz, Baird in Lazarowitz, 1994, po Peklaj, 2001).   

Učenci, sposobni sodelovanja z drugimi, bodo imeli tako razvite družbene, komunikacijske in 

druge spretnosti ter sposobnosti, ki jim bodo omogočale uspešno ravnanje v njihovem okolju. 

Tako je pomemben cilj, zapisan v Beli knjigi (2011, str. 117–119), s pomočjo pouka, 

izpeljanega s sodelovalnim učenjem, uspešno realiziran. 
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Faktorska analiza 

 

Tabela 30: Faktorska analiza z metodo glavnih osi – komunalitete (učenje družbe) 

  Začetne vrednosti Končne vrednosti 

1. Učno snov pri družbi razumem. 0,57 0,77 

2. Učna snov pri družbi se mi zdi težka. 0,40 0,25 

3. Snov pri družbi si zapomnim. 0,24 0,12 

4. Ko nalogo preberem, vem, kaj moram narediti. 0,36 0,10 

5. Ko preberem nalogo, se vprašam, ali razumem vse 

besede, ki se pojavljajo v njej. 
0,38 0,16 

6. Napake, ki jih naredim pri nalogah, tudi odkrijem. 0,39 0,21 

7. Če sošolcu razložim neko snov, si jo bolje 

zapomnim. 
0,71 0,77 

8. Snov, ki jo nekomu razložim, bolje razumem. 0,64 0,52 

9. Kadar mi snov razloži sošolec, jo bolje razumem, 

kot če isto snov razloži učiteljica. 
0,37 0,26 

10. Pri učenju družbe sem zbran (pozoren), misli mi 

ne uhajajo drugam. 
0,44 0,30 

11. Ko se pri družbi učim neko novo snov, jo 

poskušam povezati s tem, kar že znam. 
0,37 0,36 

12. Ko se učim družbo, razmišljam, kje bom to 

znanje potreboval. 
0,24 0,15 

13. Kadar se učim neko snov pri družbi, jo poskušam 

povezati s tem, kar se učimo pri drugih predmetih. 
0,30 0,09 

14. Kadar se učim, si najpomembnejše stvari izpišem. 0,45 0,34 

15. Družbo imam rad. 0,49 0,37 

16. Kadar se učim družbo, me postane strah. 0,56 0,54 

17. Učna snov, ki se jo učim pri družbi, se mi zdi 

zanimiva. 
0,44 0,38 

18. Družbo bi se učil, tudi če to v šoli ne bi bil 

obvezni predmet. 
0,49 0,36 

19. Kadar sem pri družbi ustno vprašan, me je strah. 0,71 0,89 

20. Razmišljam o tem, kakšen smisel ima učenje 

družbe. 
0,47 0,48 

21. Strah me je, kadar pišem kontrolno nalogo pri 

družbi. 
0,57 0,44 
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Tabela 31: Faktorska analiza z metodo glavnih osi – delež pojasnjene variance (učenje 

družbe) 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti Pravokotna rotacija 

Skupaj 

Delež 

variance 

(%) 

Kumulativa 

(%) 
Skupaj 

Delež 

variance 

(%) 

Kumulativa 

(%) 
Skupaj 

Delež 

variance 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 4,297 20,463 20,463 3,742 17,821 17,821 2,194 10,448 10,448 

2 2,132 10,15 30,613 1,669 7,948 25,768 2,19 10,429 20,877 

3 1,864 8,876 39,489 1,353 6,443 32,212 1,965 9,355 30,232 

4 1,605 7,641 47,13 1,082 5,153 37,365 1,498 7,133 37,365 

5 1,292 6,15 53,28             

6 1,243 5,918 59,198             

7 1,178 5,61 64,808             

8 1,009 4,803 69,612             

9 0,889 4,233 73,844             

10 0,846 4,029 77,873             

11 0,778 3,704 81,578             

12 0,632 3,012 84,589             

13 0,599 2,853 87,442             

14 0,54 2,57 90,012             

15 0,47 2,238 92,25             

16 0,374 1,782 94,032             

17 0,337 1,606 95,637             

18 0,303 1,441 97,079             

19 0,286 1,36 98,438             

20 0,203 0,964 99,403             

21 0,125 0,597 100             
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Tabela 32: Faktorska analiza z metodo glavnih osi – faktorske uteži po pravokotni 

rotaciji (učenje družbe) 

  

Faktor 

Naklonjenost 

predmetu  

Težave pri 

učenju  

Strategije 

učenja 

Integracija 

znanja  

1. Učno snov pri družbi razumem. 0,85 –0,13 0,11 –0,12 

15. Družbo imam rad. 0,59 –0,11 0,01 0,09 

10. Pri učenju družbe sem zbran (pozoren), misli 

mi ne uhajajo drugam. 
0,50 –0,08 0,08 0,18 

17. Učna snov, ki se jo učim pri družbi, se mi zdi 

zanimiva. 
0,49 –0,08 0,01 0,37 

18. Družbo bi se učil, tudi če to v šoli ne bi bil 

obvezni predmet. 
0,46 –0,15 0,27 0,25 

3. Snov pri družbi si zapomnim. 0,31 –0,07 0,15 –0,01 

5. Ko preberem nalogo, se vprašam, ali razumem 

vse besede, ki se pojavljajo v njej. 
0,26 0,04 0,26 0,14 

19. Kadar sem pri družbi ustno vprašan, me je 

strah. 
–0,04 0,86 –0,34 0,18 

16. Kadar se učim družbo, me postane strah. –0,10 0,72 0,02 –0,14 

21. Strah me je, kadar pišem kontrolno nalogo 

pri družbi. 
–0,09 0,65 –0,10 –0,03 

2. Učna snov pri družbi se mi zdi težka. –0,15 0,46 0,08 –0,11 

4. Ko nalogo preberem, vem kaj moram narediti. 0,15 –0,20 0,01 0,19 

7. Če sošolcu razložim neko snov, si jo bolje 

zapomnim. 
0,05 0,04 0,87 0,08 

8. Snov, ki jo nekomu razložim, bolje razumem. 0,30 0,03 0,64 0,09 

6. Napake, ki jih naredim pri nalogah, tudi 

odkrijem. 
0,16 –0,21 0,35 0,13 

13. Kadar se učim neko snov pri družbi, jo 

poskušam povezati s tem, kar se učimo pri 

drugih predmetih. 

0,03 –0,07 0,29 –0,01 

12. Ko se učim družbo, razmišljam, kje bom to 

znanje potreboval. 
0,04 –0,21 0,24 0,20 

20. Razmišljam o tem, kakšen smisel ima učenje 

družbe. 
0,00 –0,06 0,11 0,68 

14. Kadar se učim, si najpomembnejše stvari 

izpišem. 
0,21 0,09 0,15 0,51 

11. Ko se pri družbi učim neko novo snov, jo 

poskušam povezati s tem, kar že znam. 
0,16 –0,27 0,29 0,42 

9. Kadar mi snov razloži sošolec, jo bolje 

razumem, kot če isto snov razloži učiteljica. 
–0,05 0,15 0,29 –0,39 
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Tabela 33: Faktorska analiza z metodo glavnih osi – komunalitete (delo v skupini) 

  
Začetne 

vrednosti 

Končne 

vrednosti 

Kadar se učim, to najraje delam skupaj z drugimi (v paru, 

skupini). 
0,492 0,27 

Kadar se učim v skupini, me moti, da so drugi zraven. 0,61 0,43 

V skupini se dogovarjamo, kako bomo delali. 0,402 0,05 

Kadar opazim, da nekdo česa ne razume, mu pomagam in mu 

to razložim. 
0,416 0,31 

V skupini se pogovarjamo o tem, kaj nas pri delu moti in kako 

bi lažje in bolje delali skupaj. 
0,336 0,11 

Kadar začnem delati neko nalogo, se prepričam pri drugih v 

skupini, kako delajo oni. 
0,408 0,01 

Kadar česa ne razumem, vprašam druge člane skupine. 0,397 0,38 

Kadar opazim, da nekdo v skupini ni pravilno rešil naloge, mu 

povem pravi rezultat. 
0,25 0,05 

Na svoja vprašanja v skupini dobim odgovore. 0,68 0,16 

Kadar imam kakšno idejo, jo povem v skupini. 0,561 0,55 

Kadar nekdo v skupini pravilno reši nalogo ali da dobro idejo, 

ga pohvalim. 
0,592 0,44 

Moti me, če drugi člani trdijo, da je prav nekaj drugega, kot 

mislim sam. 
0,335 0,23 

Če imamo v skupini različne rešitve za isto nalogo ali različne 

ideje, se pogovorimo o njih in izberemo najboljšo. 
0,611 0,46 

Kadar v skupini opravim svoje delo, pogledam, kaj delajo 

drugi. 
0,353 0,07 

Drugi člani skupine mi pomagajo tudi takrat, ko sam ne 

vprašam za pomoč, oni pa opazijo, da nečesa ne razumem. 
0,523 0,43 

Kadar mi sošolci razlagajo nekaj, česar ne znam, mi to zelo 

pomaga, da potem razumem. 
0,622 0,32 
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Tabela 34: Faktorska analiza z metodo glavnih osi – delež pojasnjene variance (delo v 

skupini) 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti Pravokotna rotacija 

Skupaj 

Delež 

variance 

(%) 

Kumulativa 

(%) 
Skupaj 

Delež 

variance 

(%) 

Kumulativa 

(%) 
Skupaj 

Delež 

variance 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 3,389 21,184 21,184 2,755 17,219 17,219 2,599 16,242 16,242 

2 2,149 13,431 34,615 1,507 9,42 26,639 1,664 10,397 26,639 

3 1,619 10,118 44,733             

4 1,488 9,303 54,035             

5 1,397 8,733 62,768             

6 1,089 6,808 69,576             

7 0,888 5,552 75,128             

8 0,809 5,059 80,187             

9 0,593 3,705 83,892             

10 0,56 3,502 87,393             

11 0,496 3,1 90,493             

12 0,476 2,976 93,469             

13 0,427 2,668 96,137             

14 0,283 1,771 97,908             

15 0,211 1,318 99,226             

16 0,124 0,774 100             
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Tabela 35: Faktorska analiza z metodo glavnih osi – faktorske uteži po pravokotni 

rotaciji (delo v skupini) 

  

Faktor 

Sodelovalno 

učenje 

Odnos do dela 

v skupini 

Drugi člani skupine mi pomagajo tudi takrat, ko sam ne 

vprašam za pomoč, oni pa opazijo, da nečesa ne razumem. 
0,66 0,05 

Kadar nekdo v skupini pravilno reši nalogo ali da dobro 

idejo, ga pohvalim. 
0,65 0,11 

Kadar česa ne razumem, vprašam druge člane skupine. 0,62 0,01 

Kadar opazim, da nekdo česa ne razume, mu pomagam in 

mu to razložim. 
0,56 –0,02 

Kadar mi sošolci razlagajo nekaj, česar ne znam, mi to zelo 

pomaga, da potem razumem. 
0,55 0,12 

Kadar se učim, to najraje delam skupaj z drugimi (v paru, 

skupini). 
0,52 0,00 

Na svoja vprašanja v skupini dobim odgovore. 0,33 0,22 

V skupini se pogovarjamo o tem, kaj nas pri delu moti in 

kako bi lažje in bolje delali skupaj. 
0,26 –0,21 

Kadar opazim, da nekdo v skupini ni pravilno rešil naloge, 

mu povem pravi rezultat. 
0,21 0,08 

Če imamo v skupini različne rešitve za isto nalogo ali 

različne ideje, se pogovorimo o njih in izberemo najboljšo. 
0,07 0,67 

Kadar se učim v skupini, me moti, da so drugi zraven. 0,08 –0,65 

Kadar imam kakšno idejo, jo povem v skupini. 0,43 0,60 

Moti me, če drugi člani trdijo, da je prav nekaj drugega, kot 

mislim sam. 
0,21 –0,43 

Kadar v skupini opravim svoje delo, pogledam, kaj delajo 

drugi. 
0,11 0,23 

V skupini se dogovarjamo, kako bomo delali. 0,08 0,22 

Kadar začnem delati neko nalogo, se prepričam pri drugih v 

skupini, kako delajo oni. 
0,02 0,11 
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Priloga 2: Test znanja: Kaj vem o občini Grosuplje? 

 

Ime in priimek: ________________ Razred: ________ Datum: ___________ 

 

 

KAJ VEM O OBČINI GROSUPLJE? 

 

1. Kje leži Grosuplje? 2. Kaj teče skozi mesto? 

a) v dolini a) reka 

b) v kotlini b) potok 

c) na pobočju c) nobena tekoča reka 

 

3. Obkroži, kateri izmed naštetih krajev NE ležijo v občini Grosuplje.  

a) Luče e) Škofljica 

b) Velika Loka f) Blečji Vrh 

c) Višnja Gora g) Ivančna Gorica 

d) Polica h) Veliko Mlačevo 

 

4. Naštej čim več različnih trgovin v Grosuplju.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Katero mesto je središče občine Grosuplje? _______________________________ 

 

6. Katere tovarne poznaš v Grosuplju?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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7. Kateri dve kmetijski dejavnosti sta prevladujoči za občino Grosuplje? 

a) gozdarstvo d) poljedelstvo 

b) vrtnarstvo e) ribolov 

c) živinoreja f) vinogradništvo 

 

8. Naštej kulturne ustanove v Grosuplju.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Kako imenujemo osebo, ki vodi občino? _______________________________ 

 

10. Naštej načine, kako je človek v tem primeru spremenil pokrajino. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

11. Obkroži, kaj vse lahko prebereš iz načrta občine Grosuplje. 

a) imena naselij e) število hiš v naselju 

b) hišne številke f) imena rek, jezer, morij … 

c) velikost gozdov g) število prebivalcev v naselju 

d) imena trgovin h) višino najvišjih vzpetin 
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12. Pod sličice napiši, ali je hoja pešcev nevarna, manj varna ali varna. 

   

___________________ ____________________ ____________________ 

 

13. Napiši pod sličicami kolesarjev: dovoljena vožnja ali nedovoljena vožnja. 

        

__________________ ________________ ______________ 

 

14. V Grosuplje se je priselilo veliko ljudi iz drugih krajev. Obkroži vse spremembe, ki 

so se zgodile v Grosuplju zaradi priseljevanja. 

a) več stanovanj 

b) manj onesnažen zrak 

c) premajhen zdravstveni dom 

d) prijaznejši učitelji 

e) manj obremenjene otroške zdravnice 

f) premajhne šole 
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15. Kaj misliš, kaj je kot prvo povzročilo širjenje naselja Grosuplje? Obkroži pravilni 

odgovor. 

a) gradnja avtoceste 

b) bližina Grosupeljščice 

c) gradnja železniške proge 

d) tovarna Motvoz in platno 

e) gradnja novih stanovanj 

 

16. Sličice prikazujejo različne načine življenja v Grosuplju skozi čas. Smiselno jih uredi 

od najstarejšega do najsodobnejšega. Najstarejšemu daj številko 1, najsodobnejšemu pa 

5. 

   

 _______ _______ _______ 

 

   

 _______ _______ 

 

17. Prvič je bilo ime kraja Grosuplje napisano GROSLUPP. Kaj misliš, po čem je kraj 

dobil ime? Obkroži trditev, za katero meniš, da je pravilna. 

a) po ravninskem svetu, kjer je veliko njiv; 

b) po pogrezljivem kraškem svetu »grezopolje«; 

c) po velikem številu manjših vasic, ki so bile v okolici (gross pomeni v nemščini veliko). 
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Priloga 3: Vprašalnik: S kom bi rad sodeloval v razredu? 

 

Ime in priimek: _____________________    Razred: _______________ 

S KOM BI RAD SODELOVAL/-A V RAZREDU 

Spodaj je navedenih sedem aktivnosti. Prosim te, da za vsako od teh aktivnosti označiš, ali bi 

pri njej sodeloval/-a z vsakim od svojih sošolk in sošolcev ali ne. Če bi pri aktivnosti s 

sošolko/sošolcem rad sodeloval/-a, potem to označi tako, da pri posameznem imenu v 

določeni prostor (okvir), ki označuje tisto aktivnost, napiši DA. Če pri tej aktivnosti ne bi 

sodeloval/-a, pa v prostor (okvir) za tega učenca/učenko pri ustrezni številki napiši NE. 

Aktivnosti: 

1. Pri pouku bi mu (ji) posodil knjigo. 

2. V razredu bi rad sedel poleg njega (nje). 

3. Pri pouku bi bil rad z njim (njo) v isti skupini. 

4. Učil bi se rad skupaj z njim (njo). 

5. Z njim (njo) bi šel rad v kino. 

6. Z njim (njo) bi rad skupaj preživel konec tedna. 

7. Rad bi bil njegov (njen) dober prijatelj. 

 

Primer: 

Tone Novak  1 2 3 4 5 6 7 

   DA DA DA NE NE DA DA 

Tonetu bi pri pouku posodil knjigo, rad bi bil skupaj z njim v skupini, sedel bi rad poleg 

njega, z njim bi rad preživel konec tedna ter bi bil rad njegov prijatelj. Ne bi pa se učil skupaj 

z njim in ne bi šel z njim v kino. 

 AKTIVNOSTI 

 Ime in priimek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         
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Priloga 4: Vprašalnik o učenju družbe 

 

Ime in priimek:________________________________ Razred: ____________ 

 

VPRAŠALNIK O UČENJU DRUŽBE 

Pred teboj je vprašalnik o učenju pri družbi. Sestavljen je iz različnih trditev, ki so povezane z 

učenjem družbe. Prosimo te, da pazljivo prebereš vsako trditev in se odločiš, ali se ti pri 

družbi učiš na tak način oziroma v kolikšni meri pri učenju družbe zate velja ta trditev. Nato 

pa v vrsti poleg trditve obkroži, kako pogosto trditev velja zate: nikoli, redko, včasih, pogosto 

ali vedno. 

Primer:  

1. Pri učenju družbe sem zbran (pozoren), misli mi ne uhajajo drugam.  

Nikoli  Redko  Včasih  Pogosto  Vedno 

Če si premisliš ali se zmotiš, prečrtaj stari odgovor in obkroži novega. Prosim, bodi pozoren, 

da kakšne trditve ne izpustiš. 

Hvala za sodelovanje. 

Trditev Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

1. Učno snov pri družbi         razumem.  Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

2. Učna snov pri družbi se mi zdi težka. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

3. Snov pri družbi si zapomnim. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

4. Ko nalogo preberem, vem, kaj moram 

narediti. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

5. Ko preberem nalogo, se vprašam, ali 

razumem vse besede, ki se pojavljajo v njej. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

6. Napake, ki jih naredim pri nalogah, tudi 

odkrijem. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

7. Če sošolcu razložim neko snov, si jo bolje 

zapomnim. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

8. Snov, ki jo nekomu razložim, bolje razumem. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

9. Kadar mi snov razloži sošolec, jo bolje 

razumem, kot če isto snov razloži učiteljica. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

10. Pri učenju družbe sem zbran (pozoren), 

misli mi ne uhajajo drugam. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

11. Ko se pri družbi učim neko novo snov, jo 

poskušam povezati s tem, kar že znam. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

12. Ko se učim družbo, razmišljam, kje bom to 

znanje potreboval. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

13. Kadar se učim neko snov pri družbi, jo 

poskušam povezati s tem, kar se učimo pri 

drugih predmetih. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
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14. Kadar se učim, si najpomembnejše stvari 

izpišem. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

15. Družbo imam rad. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

16. Kadar se učim družbo, me postane strah. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

17. Učna snov, ki se jo učim pri družbi, se mi 

zdi zanimiva. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

18. Družbo bi se učil, tudi če to v šoli ne bi bil 

obvezni predmet. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

19. Kadar sem pri družbi ustno vprašan, me je 

strah. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

20. Razmišljam o tem, kakšen smisel ima 

učenje družbe. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

21. Strah me je, kadar pišem kontrolno nalogo 

pri družbi. 
Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
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Priloga 5: Vprašalnik o učenju v skupinah 

 

Ime in priimek: ____________________________  Razred: __________ 

VPRAŠALNIK O UČENJU V SKUPINAH 

Pred teboj je vprašalnik o učenju v skupinah. Sestavljen je iz različnih trditev, ki so povezane 

z učenjem v skupinah (pri pouku, dopolnilnem, dodatnem pouku ali kjerkoli drugje v šoli, ko 

se učiš v dvojicah ali skupini). V vprašalniku ni pravilnih ali napačnih trditev. Prosim te, da 

pazljivo prebereš vsako trditev, in se odločiš, ali ta trditev velja zate takrat, ko se učiš v 

skupini. Nato pa v vrsti poleg trditve obkroži, kako pogosto trditev velja zate: nikoli, redko, 

včasih, pogosto ali vedno. 

Primer: 1. Kadar česa ne razumem, vprašam druge člane skupine. 

Nikoli  Redko   Včasih  Pogosto  Vedno 

Če si premisliš ali se zmotiš, prečrtaj stari odgovor in obkroži novega. Prosim, bodi pozoren, 

da kakšne trditve ne izpustiš. 

Hvala za sodelovanje. 

1. Kadar se učim, to najraje delam skupaj z 

drugimi (v paru, skupini). 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

2. Kadar se učim v skupini, me moti, da so drugi 

zraven. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

3. V skupini se dogovarjamo, kako bomo delali. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

4. Vsi člani skupine delamo iste naloge. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

5. Kadar opazim, da nekdo česa ne razume, mu 

pomagam in mu to razložim. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

6. V skupini se pogovarjamo o tem, kaj nas pri 

delu moti in kako bi lažje in bolje delali 

skupaj. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

7. Kadar začnem delati neko nalogo, se 

prepričam pri drugih v skupini, kako delajo 

oni. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

8.  Kadar česa ne razumem, vprašam druge člane 

skupine. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

9.  Kadar opazim, da nekdo v skupini ni pravilno 

rešil naloge, mu povem pravi rezultat. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

10. Na svoja vprašanja v skupini dobim odgovore. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

11. Kadar imam kakšno idejo, jo povem v skupini. Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

12. Kadar nekdo v skupini pravilno reši nalogo ali 

da dobro idejo, ga pohvalim. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

13. Kadar člani skupine začnejo delati ali govoriti 

kaj drugega, jih usmerim nazaj k nalogi. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

14. Moti me, če drugi člani trdijo, da je prav nekaj 

drugega, kot mislim sam. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

 



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 90 - 
 

15. Če imamo v skupini različne rešitve za isto 

nalogo ali različne ideje, se pogovorimo o njih 

in izberemo najboljšo. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

16. Kadar v skupini opravim svoje delo, 

pogledam, kaj delajo drugi. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

17. Drugi člani skupine mi pomagajo tudi takrat, 

ko sam ne vprašam za pomoč, oni pa opazijo, 

da nečesa ne razumem. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

18. Kadar mi sošolci razlagajo nekaj, česar ne 

znam, mi to zelo pomaga, da potem razumem. 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
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Priloga 6: Priprava na prvo učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA PRVO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 1.  

Datum: 

Učna tema: Lega Grosuplja 

Učila in pripomočki: list z opisom lege Grosuplja, UL, načrt Grosuplja 

Učne metode: razgovor, razlaga, delo z besedilom 

Učne oblike: sodelovalno učenje (izvirna sestavljanka) 

Vrsta učne ure: uvajanje, usvajanje 

CILJI: Učenci 

- poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje ljudi; 

- znajo opisati nekatere značilnosti domačega kraja; 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- znajo izraziti svoje mnenje; 

- poslušajo mnenje drugih in jih pri tem ne prekinjajo. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL 

 

 Učence vprašam, kaj mislijo, kje leži 

Grosuplje. 

 Danes bomo svoje znanje o legi Grosuplja 

še izpopolnili. 

 Učencem rečem, naj se razdelijo v skupine 

za sodelovalno učenje, ki smo jih že 

oblikovali. 

 Učencem razložim metodo sodelovalnega 

učenja IZVIRNA SESTAVLJANKA. 

Najprej vam bom predstavila temo.  

Nato bo vsak član skupine dobil samo en 

del učnega gradiva o legi Grosuplja, ki je 

oštevilčeno od 1 do 4. 

 

 

 

 

 Učenci naštevajo, kje po njihovem mnenju 

leži Grosuplje. 

 

 

 Učenci se razdelijo v skupine. 

 

 

 Učenci poslušajo navodila. 
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Učenci z istim učnim gradivom se boste 

sestali v ekspertnih skupinah, kjer se snov 

skupaj naučite in se pripravite na 

predstavitev. 

Nato se vrnete v matične skupine, kjer 

vsak predstavi svoj del snovi. Sledi 

postavljanje vprašanj, razjasnjevanje in 

pogovor. 

Na koncu sledi individualni preizkus 

znanja. 

II. GLAVNI DEL 

 

 Učencem povem ključne podatke o legi 

Grosuplja. 

 Učencem razdelim učno gradivo. 

 

 Ko poteče določen čas, učence opozorim, 

da se vrnejo v matične skupine. 

 Učencem razdelim učni list in preverim 

njihovo znanje. 

 

 

 Učenci poslušajo. 

 

 Glede na dobljeno učno gradivo tvorijo 

ekspertne skupine in začnejo delo. 

 V matičnih skupinah vsak učenec poroča 

o tem, kaj se je naučil o legi Grosuplja. 

 Učenci rešijo naloge na učnem listu. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Učne liste poberem in jih doma 

pregledam. 

 Učence vprašam, kako je potekalo 

sodelovanje v skupinah. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 

 

 Učenci vsake skupine povedo, kako je 

potekalo delo. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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Učni list 1: Lega Grosuplja 

 

1. Grosuplje leži v severnem delu Grosupeljske kotline, ki jo sestavljajo Šmarska dolina, 

Grosupeljsko polje, Radensko polje ter okoliška hribovja, za katera so značilne manjše doline 

in kraška polja. Nahaja se na severnem robu kraškega Grosupeljskega polja, ki leži 40 do 50 

metrov višje od Ljubljanskega barja. Z Barjem ga povezuje suha Šmarska dolina. Južno od 

Grosuplja je Radensko polje. To je poplavno kraško polje, dolgo približno 5 km. Polje 

prekriva kraška rjavordeča prst. To mokrotno polje so skoraj v celoti izsušili in ga 

spremenili v travnike ter delno v njive. Te so pridobili tudi s krčenjem gozdov.  

2. Grosuplje leži 15 km JV od Ljubljane. Ima ugodno prometno lego, saj leži ob razcepu 

enotirne železniške proge iz Ljubljane proti Kočevju in Novemu mestu ter naprej proti 

Karlovcu na Hrvaškem. Poleg tega leži tudi ob avtocesti Ljubljana–Zagreb. Za Grosuplje sta 

iz smeri Ljubljane dva izstopa z avtoceste:  

- prvi vzhodno od Cikave; 

- drugi vzhodno od Hrastja.  

Ceste so speljane preko Grosupeljskega polja na nasipih. Grosuplje je dobilo prvo avtobusno 

zvezo z Ljubljano že pred vojno, redno primestno avtobusno zvezo pa leta 1971, ko je začel v 

Ljubljano voziti avtobus vsako uro. Konec avgusta 2011 smo dobili mestno avtobusno linijo 

številka 3G Železna cesta. Povezuje Ljubljano z jugovzhodnimi predmestnimi naselji na 

obrobju Ljubljanskega barja vse do Škofljice in dalje ob dolenjski avtocesti do Grosuplja. Na 

vzhodnem obrobju je športno letališče. 

3. Skozi vzhodni del Grosuplja teče v dolinskem delu uravnan in večkrat prestavljen potok 

Grosupeljščica. Naselje leži na obeh straneh tega potoka. Ob potoku je obrtna cona, naokoli 

pa meliorirana polja. Grosupeljščica se izliva v ponikalnice na Radenskem polju. Potok ima 

več imen: Veliki potok, Stari breg, Dobravka. 

Na S se vzpenja s smrekovim gozdom porasel Brinjski hrib (Koščakov hrib) (409 m). Na V 

se dviga nizek grič Kamna gorica (388 m) in za njim na S gozdnato sleme Drnovka (443 

m). V globini Radenskega polja se lepo vidi osamelec Kopanj (392 m). Na JV je planota 

Polževo. Najvišji vrh v občini Grosuplje pa je planotasti Kucelj (748 m). 

4. Grosuplje vključuje prej samostojna naselja Perovo, Potok in Jerova vas. Je največje 

naselje v Grosupeljski občini in njeno središče. Večja naselja, ki ležijo:  

- severno: Polica, Stara vas, Perovo, Jerova vas …; 

- južno: Spodnja Slivnica, Št. Jurij, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo …; 

- vzhodno: Žalna, Ilova Gora …; 

- zahodno: Šmarje - Sap, Cikava, Brvace …  
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Učni list 2: Lega domačega kraja 

 

1. Ustrezno dopolni besedilo. 

Grosuplje leži _________ km JV od Ljubljane. Skozi domači kraj teče potok 

_______________________________________. Obdajajo ga različne vzpetine: 

_________________________________________________________________. 

2. Obkroži besede, ki pravilno opišejo lego Grosuplja. 

a) Na kakšnem površju leži Grosuplje? 

 ravnem 

 položnem 

 strmem 

b) Kje leži Grosuplje glede na površje? 

 v dolini 

 v kotlini 

 na ravnini 

 v vznožju vzpetine 

 na prisojnem pobočju 

 na osojnem pobočju 

 na vrhu vzpetine ali na vrhu planote 

c) Kakšna železnica gre skozi kraj? 

 nobena 

 enotirna 

 dvotirna 

č) Kakšne ceste vodijo skozi Grosuplje in ob njem? 

 avtocesta 

 asfaltirana cesta 

 makadamska cesta 

 tlakovana ulica 
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d) Kje leži Grosuplje glede na vodovje? 

 ob majhnem potoku 

 ob reki 

 ob jezeru 

 ob morju 

 na obeh bregovih 

 na levem bregu 

 na desnem bregu 

e) S pomočjo načrta Občine Grosuplje naštej večja naselja, ki ležijo od Grosuplja: 

 severno: _____________________________________________________________ 

 južno: _______________________________________________________________ 

 vzhodno: ____________________________________________________________ 

 zahodno: ____________________________________________________________ 
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Priloga 7: Priprava na drugo učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA DRUGO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 2. 

Datum: 

Učna tema: Storitvene dejavnosti in ustanove v občini Grosuplje 

Učila in pripomočki: učbenik, kartončki za izdelavo sodelovalnih kart 

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: sodelovalno učenje (sodelovalne karte) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje novega znanja 

CILJI: Učenci 

- spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice; 

- spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini; 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- si med sabo razlagajo snov; 

- se snov skupaj naučijo. 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL 

 

 Ogledamo si sliko v učbeniku, str. 70 in 

71, ki predstavlja storitvene dejavnosti in 

ustanove. 

 Danes se bomo naučili, kaj so to 

storitvene dejavnosti in katere so nam na 

razpolago v naši občini. Učencem 

razdelim učni list, na katerem so napisane 

storitvene dejavnosti, ki jih najdemo v 

naši občini, predvsem v Grosuplju. 

 

 Učencem rečem, naj se razdelijo v skupine 

za sodelovalno učenje. 

 Učencem razložim strukturo 

sodelovalnega učenja SODELOVALNE 

KARTE. Učenci boste delali znotraj 

skupine v parih. V paru boste prevzemali 

vlogo učitelja in učenca.  

 

 

 

 Učenci naštevajo, kaj prikazuje slika. 

 

 

 Učenci se seznanijo s pojmom 

STORITVENE DEJAVNOSTI (trgovine, 

banke, šole, bolnišnice, gledališča, razni 

uradi, komunalne službe …) in zvedo, 

katere imamo na razpolago v naši občini, 

predvsem v Grosuplju (dobijo jih napisane 

na učnem listu). 

 Učenci se usedejo po skupinah in se 

znotraj skupine razdelijo v dva para.  

 Učenci poslušajo navodila. 
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Vsak učenec v paru napiše kartico za 

vsako storitveno dejavnost, ki je ne pozna 

in ne ve, kaj nam ta dejavnost ponuja. Na 

eno stran napiše ime dejavnosti, na drugo 

stran pa, kaj nam ta dejavnost ponuja. 

Učenca v paru si izmenjata kupčka kartic, 

ki jih ne obvladata. Sledi delo v paru, in 

sicer PRVI KROG IGRE. Eden od 

učencev prevzame vlogo učitelja, drugi pa 

je učenec. »Učitelj« »učencu« 

maksimalno pomaga. »Učitelj« »učencu« 

drugo za drugo pokaže vse kartice s 

storitvenimi dejavnostmi, ki jih ta učenec 

ni znal, in mu prebere obe strani. 

»Učenec« napiše odgovor ali pa čim 

pozorneje sledi učitelju. 

Nato sledi DRUGI KROG IGRE. 

»Učitelj« »učencu« pomaga, kadar ta 

potrebuje pomoč. »Učitelj« pokaže samo 

prvo stran kartice (ime storitvene 

dejavnosti) in vpraša »učenca« po drugi 

strani kartice (kaj ponuja ta storitvena 

dejavnost).  

Kadar je odgovor pravilen, učitelj učenca 

pohvali ter mu vrne kartico s pravilnim 

odgovorom. Kadar pa odgovor ni pravilen, 

mu pove pravilnega in kartico vrne v svoj 

kup. Ta krog igrata toliko časa, da učitelj 

učencu vrne vse kartice. 

Sledi TRETJI KROG, ki je težji, ker mora 

učenec pokazati aktivno znanje – 

povedati, kaj nam določena storitvena 

dejavnost ponuja, ko mu učitelj postavi 

vprašanje. Tudi ta krog ponavljata toliko 

časa, da učitelj učencu vrne vse kartice. 

Nato pa se vlogi v paru zamenjata. Zelo 

pomembno je, da vsaki pravilni razlagi, 

kaj nam ponuja določena storitvena 

dejavnost, sledi POHVALA, kartonček s 

to dejavnostjo pa se vrne učencu ali da na 

poseben kupček.  

II. GLAVNI DEL 

 

 Učenci si morajo najprej napisati kartice. 

 Prvi krog igre 

 

 

 

 

 

 

 

 Napišejo sodelovalne kartice. 

 Izvedejo prvi krog igre:  

- učitelj pokaže in prebere obe strani; 

- učenec napiše odgovor ali pa čim bolj 

pozorneje sledi učitelju; 

- učitelj samo pokaže eno stran kartice in 

vpraša po drugi. 
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 Drugi krog igre 

 

 

 

 Tretji krog igre 

 Izvedejo drugi krog igre: 

- učitelj pokaže samo prvo stran 

kartice; 

- vpraša po drugi strani kartice. 

 Izvedejo tretji krog igre: 

- učitelj postavi vprašanje, ne da bi 

pokazal kartico. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Preverim uspešnost učenja s pomočjo 

učnega lista. 

 Učence vprašam, kako je potekalo 

sodelovanje v skupinah. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 Učenci rešujejo učni list. 

 

 Učenci vsake skupine povedo, kako je 

potekalo delo. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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Učni list 3: Storitvene dejavnosti 

 

STORITVENA DEJAVNOST IME USTANOVE 

Zdravniki zdravijo ljudi. Zdravstveni dom 

Skrbi za prenos pisem, paketov in denarja. Pošta 

Ponuja prenočišča in hrano. Hotel 

Duhovniki skrbijo za duhovne potrebe ljudi. Cerkev 

Skrbi za urejenost naselja. Komunalna služba 

Sposoja knjige in prireja kulturne prireditve. Mestna knjižnica 

Zagotavlja pravno pomoč. Odvetnik 

Ponuja različno obutev. Trgovina s čevlji 

Oskrbuje ljudi s hrano in pijačo. Trgovina z živili 

Omogoča ogled filmskih, gledaliških, 

glasbenih in drugih predstav. 
Kulturni dom 

Opravlja denarne posle. Banka 

Vzgajajo in izobražujejo otroke. Šole in vrtci 

Izdajajo različne dokumente in dovoljenja. Razni uradi 

Prenaša informacije in skrbi za razvedrilo. Radio 

Pomoči potrebnim deli obleko, zdravila in 

hrano. 
Karitas, Rdeči križ 

Fotokopira različna knjižna gradiva. Fotokopirnica 

Učitelji učijo učence igrati na različne 

inštrumente. 
Glasbena šola 

Prodajajo zdravila in zdravstvene 

pripomočke. 
Lekarna 

Uredijo nam frizuro. Frizerski salon 

Pomagajo nam organizirati različna 

potovanja. 
Turistična agencija 

V njej si kupimo oblačila. Trgovina z oblačili 

Izdelujejo in prodajajo različna očala. Optika 

Poskrbijo za našo kondicijo in lepo 

oblikovano telo. 
Fitnes 
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Učni list 4: Storitvene dejavnosti in ustanove 

 

 

1. Katero storitveno dejavnost bi izbral/-a, če bi:  

- doma počila vodovodna cev?  

_____________________________________________________________________ 

- se zamašila cev za kanalizacijo? 

_____________________________________________________________________ 

- potreboval/-a knjige za izdelavo seminarske naloge? 

_____________________________________________________________________ 

- imel/-a doma veliko igrač in oblačil, ki ti niso več prav? 

_____________________________________________________________________ 

- bi na poti iz šole videl/-a, da je nekoga povozil avto? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Kje lahko ti ali tvoji starši poiščejo telefonsko številko nekoga, ki zna pomagati ob 

različnih težavah? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

  



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 101 - 
 

3. Dopolni tabelo: 

STORITEV USTANOVA 

fotokopiranje  

 avtobusna postaja 

učenje igranja na instrument 
 

 pošta 

kupovanje zdravil  

 cerkev 

urejanje frizure  

 turistična agencija 

izdelava osebnih dokumentov  
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Priloga 8: Priprava na tretjo učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA TRETJO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 3. 

Datum: 

Učna tema: Gospodarske dejavnosti v občini Grosuplje 

Učila in pripomočki: učbenik, Opis gospodarskih dejavnosti v občini Grosuplje na listu, učni 

list 

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: sodelovalno učenje (Strukturiranje skupinskega dela z Bloomovimi učnimi listi 

– posvetovanje v skupini) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje novega znanja 

CILJI: Učenci 

- spoznajo gospodarske dejavnosti v domači pokrajini; 

- spoznajo vlogo gospodarskih dejavnosti v domači pokrajini; 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- se v skupini posvetujejo med seboj; 

- se učijo aktivno sodelovati v diskusiji. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL 

 

 Ponovimo, kaj vse so si zapomnili o 

gospodarskih dejavnostih iz prejšnje ure. 

 Danes bomo še posebej omenili 

gospodarske dejavnosti v naši občini. Na 

kratko jim razložim te dejavnosti, ker bo 

vsak dobil list, kjer bo imel vse to 

napisano. 

 Učencem rečem, naj se razdelijo v skupine 

za sodelovalno učenje. 

 Učencem razložim strukturo sodelovalnega 

učenja POSVETOVANJE V SKUPINI.  

Vsak učenec bo dobil učni list z vprašanji, 

ki si sledijo od najlažjega do najtežjega. 

 

 

 

 Učenci pripovedujejo. 

 

 Učenci poslušajo razlago in nato razdelijo 

liste z napisano razlago gospodarskih 

dejavnosti. 

 

 

 Učenci se usedejo po skupinah.  

 

 Učenci poslušajo navodila. 
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Vsi učenci v skupini položite svoje 

svinčnike na sredino mize. 

Določite učenca, ki bo prvi prebral 

vprašanje. 

Učenci poskušate poiskati odgovore iz 

učbenika, z lista z opisom gospodarskih 

dejavnosti v Grosuplju ali s pogovorom. 

Učenec levo od tistega, ki je bral 

vprašanje, preveri, ali vsi člani skupine 

razumejo odgovor in se strinjajo z njim. 

Ko se vsi učenci strinjajo, vsak vzame svoj 

svinčnik in napiše odgovor s svojimi 

besedami. 

 

Učenci nadaljujejo z drugim vprašanjem: 

učenec, ki je prej preverjal, zdaj bere, 

učenec na njegovi levi pa pregleduje. 

II. GLAVNI DEL 

 

 Učencem razdelim učni list. 

 

 

 Pričnejo delo v skupini. 

 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Pregledamo odgovore na vprašanja. 

 Učence vprašam, kako je potekalo 

sodelovanje v skupinah. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 Učenci posredujejo odgovore. 

 Učenci vsake skupine povedo, kako je 

potekalo delo. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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Učni list 5: Gospodarstvo v občini Grosuplje 

 

1. Kmetijstvo 

V Grosuplju samem kmetij ni več, so pa te po vaseh v okolici Grosuplja, kjer so tudi velika 

polja, na katerih gojijo večinoma koruzo in pšenico. Kmetje se večinoma ukvarjajo s 

poljedelstvom in živinorejo. Med posebne oblike kmetijstva, ki zahtevajo precej ročnega dela, 

sodita tudi vrtnarstvo in cvetličarstvo, ki sta prisotna tudi v naši občini. 

2. Industrija 

V Grosuplju je bilo še pred nekaj leti kar nekaj tovarn (Gradbeno podjetje Grosuplje, Motvoz 

in platno, Mizarstvo Grosuplje, Black & Decker), ki danes ne delujejo več. Dobro poslujejo še 

tri tovarne: Belimed, Omaplast in Pekarna Grosuplje. 

3. Obrt 

Obrt je v občini Grosuplje zelo dobro razvita. Imamo veliko obrtnikov. Naštejmo samo 

nekatere: vulkanizer, frizer, fotograf, slaščičar, vodovodar, mizar, zidar, čevljar, krovec, 

prevoznik … V Grosuplju imamo tudi Obrtniško ulico in Obrtni dom. 

4. Turizem 

Med najbolj znanimi objekti v Grosuplju je prav gotovo Kongo. Grosupeljska občina pa je 

znana še po naravnih znamenitostih Županovi jami in Radenskem polju. Imamo tudi več 

gradov. Priljubljeni izletni točki pa sta arheološko najdišče Magdalenska gora in protiturški 

tabor na Cerovem. 

5. Prevozništvo 

S prevozništvom se v naši občini ukvarja več podjetnikov, med največjimi pa sta prav gotovo 

Avtotransporti Kastelec, ki se ukvarja s prevozi novih in rabljenih osebnih avtomobilov, ter 

podjetje Logo, ki z velikimi cisternami dostavlja kurilno olje. 

6. Gozdarstvo 

Grosuplje je obdano z gozdovi in veliko ljudi se še vedno ukvarja z gozdarstvom. Vendar pa 

gozdarstvo ni njihova glavna dejavnost, s katero se preživljajo, temveč gre bolj za 

vzdrževanje gozda. 

7. Ribištvo 

V Grosuplju in okolici se vijejo trije večji potoki s številnimi pritoki, izviri in studenci. Ribiči 

imajo svojo Ribiško družino Grosuplje. Najboljše mesto za ribolov je ribnik v Boštanju, 

znana pa sta tudi ribnik na Dobju in potok Bičje s pritoki. V boštanjskem in dobovškem 

ribniku prevladujejo krapi in rdečerepke, v potoku Bičje in drugih vodah pa so kleni, ščuke, 

linji in druge ribe. 
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Učni list 6: Gospodarstvo v občini Grosuplje 

 

1. Naštejte vsaj pet gospodarskih dejavnosti v občini Grosuplje. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Kdo prideluje hrano? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. S katerima dvema kmetijskima dejavnostma se v občini ukvarja največ ljudi? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Povejte s svojimi besedami, kaj je tovarna. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Po čem določamo vrsto industrije (npr. lesna industrija)? Naštejte 3 tovarne v Grosuplju, ki  

dobro delujejo. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Kaj mislite, da bi se zgodilo, če v naši občini ne bi bilo nobene tovarne? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7. Poiščite podobnosti in razlike med Pekarno Grosuplje in pekarno Ahmetaj v Grosuplju. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Poiščite vzroke, zakaj se največ kmetov v naši občini ukvarja s poljedelstvom. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Naštejte pozitivne in negativne strani industrije v naši občini. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Napovejte, kaj mislite, da se bo zgodilo z gospodarskimi dejavnostmi v občini Grosuplje 

čez 20 let. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Priloga 9: Priprava na četrto učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA ČETRTO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 4. 

Datum: 

Učna tema: Varne in manj varne poti za pešce in kolesarje 

Učila in pripomočki: učbenik, učni list 

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: sodelovalno učenje (Skupinska diskusija) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje novega znanja 

CILJI: Učenci 

- prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti za pešce in kolesarje; 

- poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na ravnanje udeležencev v prometu, na 

primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in kolesarjev; 

- znajo opisati varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje; 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- se v skupini posvetujejo med seboj; 

- se učijo aktivno sodelovati v diskusiji. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL 

 

 Ob elektronskih prosojnicah ponovimo, 

kako kot pešci in kolesarji skrbimo za 

varnost v prometu.  

 Danes se bomo še posebej pogovarjali o 

varnih in manj varnih poteh za pešce in 

kolesarje v Grosuplju. 

 Učencem rečem, naj se razdelijo v skupine 

za sodelovalno učenje. 

 Učencem razložim strukturo 

sodelovalnega učenja SKUPINSKA 

DISKUSIJA.  

Najprej vam bom zastavila tri vprašanja in 

vam določila čas za diskusijo (pogovor). 

 

 

 

 Učenci sodelujejo v pogovoru ob ogledu 

prosojnic. 

 

 

 

 

 Učenci se usedejo po skupinah.  

 

 Učenci poslušajo navodila. 
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Učenci se v skupini pogovarjate o danih 

vprašanjih in iščete možne rešitve. 

Eden iz vsake skupine, ki ga določite 

sami, na koncu poroča o vaših 

ugotovitvah, ki jih lahko zapišete na list 

papirja. 

II. GLAVNI DEL 

 

 Učencem postavim vprašanja: Kako je v 

Grosuplju poskrbljeno za varnost 

pešcev in kolesarjev? Ali je dovolj 

poskrbljeno? Kaj bi se še dalo 

izboljšati? 

 Poročanje o delu skupin 

 

 

 

 Pričnejo skupinsko diskusijo, ki traja 10 

minut. 

 

 

 

 Učenec, ki ga izberejo člani skupine, 

poroča o ugotovitvah. Vsaka naslednja 

skupina pove samo tisto, česar sošolci še 

niso povedali. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Učencem razdelim učni list, na katerem je 

načrt Grosuplja. V načrt vrišejo varne poti 

z zeleno barvo in nevarne z rdečo ter 

naredijo legendo. 

 Učence vprašam, kako je potekalo 

sodelovanje v skupinah. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 Učenci rešujejo učni list. 

 

 

 

 Učenci vsake skupine povedo, kako je 

potekalo delo. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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Učni list 7: Načrt dela Grosuplja 
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Priloga 10: Elektronske prosojnice: KOLESAR V PROMETU 
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Priloga 11: Priprava na peto učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA PETO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 5. 

Datum: 

Učna tema: Domači kraj 

Učila in pripomočki: kartice s številkami, vprašanja za ponavljanje 

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: sodelovalno učenje (več glav več ve) 

Vrsta učne ure: ponavljanje in utrjevanje 

CILJI: Učenci 

- poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje ljudi; 

- znajo opisati nekatere značilnosti domačega kraja; 

- spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice; 

- spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini; 

- prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti za pešce in kolesarje; 

- poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na ravnanje udeležencev v prometu, na   

primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in kolesarjev; 

- znajo opisati varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje; 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- znajo izraziti svoje mnenje; 

- poslušajo mnenje drugih in jih pri tem ne prekinjajo. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL 

 

 Učence vprašam, na kaj vse pomislijo ob 

besedi Grosuplje.  

 Danes bomo ponovili vse, kar smo se 

naučili o svojem domačem kraju. 

 Učencem rečem, naj se razdelijo v skupine 

za sodelovalno učenje. 

 Učencem razložim strukturo 

sodelovalnega učenja VEČ GLAV VEČ 

VE. Vsak član skupine dobi eno od številk 

od 1 do 4.  

 

 

 Učenci naštevajo vse, kar so se naučili o 

Grosuplju. Že po njihovih odgovorih 

lahko preverim, koliko so si zapomnili. 

 

 Učenci se usedejo po skupinah.  

 

 Učenci poslušajo navodila in skrbijo za 

svojo številko. 
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 Učenci s številko 1 boste lahko 

odgovarjali skupaj z učenci, ki imajo isto 

številko kot vi. Pripravila sem vprašanja, s 

pomočjo katerih bomo ponovili celotno 

snov o Grosuplju. Najprej vam bom 

zastavila vprašanje. Nato boste imeli 1–3 

minute časa (odvisno od težavnosti 

vprašanja), da se boste v skupini 

pogovorili o odgovoru. Po poteku časa 

bom poklicala eno od številk in določila 

učenca, ki bo odgovarjal. V vsaki skupini 

odgovarja samo učenec, ki ima to številko. 

Učenci iz drugih skupin, ki imajo isto 

številko, pa povedo, ali se strinjajo z 

odgovorom ali ne. Tako ugotovim, ali vsi 

učenci v razredu obvladajo določeno snov 

ali ne. Za pravilen odgovor dobi skupina 

točko. Ker učenci v skupini ne vedo 

vnaprej, kdo bo odgovarjal, jih to 

motivira, da se vsi tako dobro naučijo 

pravilni odgovor, da ga lahko razložijo 

tudi drugim.  

II. GLAVNI DEL 

 

 Začnem postavljanje vprašanj. Na tabli 

beležim pravilnost odgovorov za 

posamezno skupino. 

 

 

 

 Učenci se v skupini pogovorijo o 

odgovoru in na glas ga pove tisti, ki ga 

pokličem. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Pregledamo uspešnost posameznih skupin.  

 Učence vprašam, kako je potekalo 

sodelovanje v skupinah. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 

 Učenci vsake skupine povedo, kako je 

potekalo delo. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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Učni list 8: Vprašanja za ponavljanje in utrjevanje 

 

1. Kaj je kotlina in v kateri kotlini leži Grosuplje? (Kotlina je dolina, obdana z nižjimi 

vzpetinami. Grosuplje leži v Grosupeljski kotlini.) 

2. Kje leži Grosuplje glede na vodovje? (Grosuplje leži na levem in desnem bregu potoka 

Grosupeljščica.) 

3. Naštejte vsaj tri vzpetine, ki obdajajo občino Grosuplje. (Koščakov hrib, Kucelj, osamelec 

Kopanj, planota Polževo, Kamna gorica.) 

4. Kaj je značilno za planoto in katera planota je v naši bližini? (Planota je  ravninski svet, ki 

ga najdemo v višje ležečih predelih. V naši bližini je planota Polževo.) 

5. Naštejte 5 vasi, ki ležijo v občini Grosuplje. (Perovo, Jerova vas, Blečji Vrh, Malo 

Mlačevo in Veliko Mlačevo …) 

6. Ob katerih prometnih poteh je nastalo Grosuplje? (Ob železniški progi Ljubljana–Novo 

mesto–Zagreb in ob avtocesti Ljubljana–Zagreb.) 

7. Kako imenujemo dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje nekega večjega kraja? 

Naštejte jih vsaj pet, ki jih imamo v Grosuplju. (To so storitvene dejavnosti. V Grosuplju 

so naslednje: zdravstveni dom, banka, cerkev, pošta, šola, vrtec, komunalna služba, 

avtobusna postaja, lekarna …) 

8. Pri avtomobilu ti je spuščala pnevmatika. Katero storitveno dejavnost bi uporabil? 

(Vulkanizerja.) 

9. Naštejte vsaj tri storitve, ki jih lahko kot kupci opravimo v cvetličarni. (Zavijemo darilo, 

kupimo cvetje, naročimo cvetlični aranžma, kupimo sveče, naročimo adventni venček …) 

10. Naštejte vsaj 5 različnih trgovin v Grosuplju. (Tuš, Black&Decker, Modiana, Office One, 

Daša…)  

11. Na katere 4 dejavnosti se deli kmetijstvo in kateri dve prevladujeta v naši občini? 

(Kmetijstvo se deli na poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo in vinogradništvo. Pri nas sta 

najbolj razširjena poljedelstvo in živinoreja.) 

12. Naštejte še druge gospodarske dejavnosti, ki so v naši občini. (To so: industrija, obrt, 

turizem, gozdarstvo, prevozništvo in ribištvo.) 

13. Naštejte razlike med tovarno in obrtno delavnico. (Tovarna je večja, v njej je zaposlenih 

več ljudi in proizvede več izdelkov.) 

14. Katere tovarne v Grosuplju še dobro poslujejo? (Pekarna Grosuplje, Belimed, Omaplast.) 

15. Naštejte pozitivne in negativne posledice industrije v Grosuplju. (Pozitivne: več delovnih 

mest in manj brezposelnosti, zaslužek za občino. Negativne: onesnažen zrak, več 

prometa, več hrupa v okolici tovarn.) 

16. Kateri dve cesti sta v Grosuplju najprometnejši? (Adamičeva in Ljubljanska.) 

17. Povejte, kje v Grosuplju stoji semafor. (Pred Osnovno šolo Brinje stojita dva.) 
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18. Kako pešec poskrbi za varnost v prometu? (Z upoštevanjem prometnih znakov, s 

pravilnim prečkanjem ceste, s pravilno hojo, z nošnjo svetlih oblačil ali odsevnih 

predmetov ponoči.) 

19. Naštejte vsaj tri vzroke kolesarskih nesreč. (Slabo vreme, prehitra vožnja, pomanjkljivo 

opremljeno kolo, nepazljivost med vožnjo, nepravilna vožnja v skupini.) 

20. Kaj bi v Grosuplju še morali zagotoviti za varno kolesarjenje in pešačenje? (Več 

kolesarskih stez in pločnikov.) 
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Priloga 12: Priprava na šesto učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA ŠESTO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 6.  

Datum: 

Učna tema: Domača pokrajina 

Učila in pripomočki: atlas 

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: sodelovalno učenje (intervju v treh stopnjah) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje 

CILJI: Učenci 

- spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, 

tla, rudnine); 

- znajo opisati nekaj naravnih značilnosti domače pokrajine; 

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- znajo izraziti svoje mnenje; 

- poslušajo mnenje drugih in jih pri tem ne prekinjajo. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL 

 

 Učencem rečem, naj se razdelijo v skupine 

za sodelovalno učenje. Tokrat so učenci v 

novih sodelovalnih skupinah. 

 Učencem razložim strukturo sodelovalnega 

učenja INTERVJU V TREH STOPNJAH. 

Učenci se boste v skupini razdelili v pare. 

Eden od učencev v paru prevzame vlogo 

spraševalca, drugi intervjuvanca. Vprašanje, 

ki ga boste postavili drug drugemu, se glasi: 

Katera naselja (mesta ali vasi), vzpetine 

in vode (reke, jezera, morje) najpogosteje 

obiščete s svojimi starši in zakaj? 

Učenca v vsakem paru zamenjata vlogi. 

Vsak od učencev v skupini pove, katere 

kraje najpogosteje obišče njegov 

intervjuvanec.  

 

 

 Učenci se usedejo po skupinah.  

 

 

 Učenci poslušajo navodila in se znotraj 

skupine razdelijo v dvojice. 
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V skupini napišite, kateri kraji, vzpetine ali 

vode so v vaši skupini najpogosteje 

obiskani. Časa za vse skupaj imate 10 

minut. 

II. GLAVNI DEL 

 

 Pogovorimo se o krajih, ki jih najpogosteje 

obiskujemo – zakaj gremo tja, so to večji ali 

manjši kraji, so ob glavnih cestah ... 

 Opredelimo domačo pokrajino kot območje, 

kjer poteka vsakdanje življenje naših družin 

in drugih krajanov. 

 Na zemljevidu Slovenije pokažemo lego 

domače pokrajine. Poiščejo jo tudi v atlasu 

(str. 20, 21, 22, 23). Opredelimo lego 

pokrajine v Sloveniji glede na glavne in 

stranske strani neba (osrednja, jugovzhodna 

Slovenija). 

 V zvezku nastaja na podlagi sestavin 

domače pokrajine in sličic iz učbenika zapis 

v obliki miselnega vzorca čez dve strani: 

DOMAČA POKRAJINA (pokrajinske 

sestavine) 

 POVRŠJE: kotlina, hribi, doline, griči, 

ravnina 

 PODNEBJE: vetrovno, pozimi sneg, 

megleno, deževno … 

 PREBIVALSTVO: priseljevanje, število 

narašča, obrtniki, kmetje, vrtnarji 

 VODE: potoki, močvirja, podzemne vode 

 RABA TAL: njive, gozdovi, travniki, 

sadovnjaki, pašniki 

 NASELJA: majhno mesto, majhne in velike 

vasi 

 PROMETNICE: železnica, avtocesta, 

asfaltirane ceste, makadamske ceste 

 RASTLINSTVO: gozd, kulturne rastline, 

sadna drevesa,  krompir, Krajinski park 

Radensko polje 

 

 

 

 Po koncu dela v skupinah eden iz 

skupine poroča, katera naselja, vzpetine 

in vode so bile pri njih najpogosteje 

obiskane in zakaj. 

 Poslušajo razlago. 

 

 

 Iščejo domačo pokrajino v atlasu. 

 

 

 

 

 

 Učenci sodelujejo pri nastanku 

miselnega vzorca na tabli in ga prepišejo 

v zvezke. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Učence vprašam, kako je potekalo 

sodelovanje v skupinah. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 Domača naloga: Učenci po potrebi 

dopolnijo miselni vzorec z manjkajočimi 

sestavinami pokrajine. 

 

 

 Učenci vsake skupine povedo, kako je 

potekalo delo. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 

  



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 122 - 
 

Priloga 13: Priprava na sedmo učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA SEDMO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 7. 

Datum: 

Učna tema: Občina Grosuplje 

Učila in pripomočki: učbenik za družbo v 5. razredu, časopis Grosupeljski odmevi, internet 

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: frontalna, sodelovalno učenje (skupinska diskusija) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje novega znanja 

CILJI: Učenci 

- znajo opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti domače pokrajine;  

- razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti; 

- se v skupini posvetujejo med seboj; 

- se učijo aktivno sodelovati v diskusiji. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL  
 

 Ogled občinskega glasila Grosupeljski 

odmevi ali spletne strani občine 

 Pregledamo in se pogovorimo o vsebini in 

krajih, ki so omenjeni. Komu sta glasilo in 

spletna stran namenjena? 

 

 

 Učenci pripovedujejo. 

II. GLAVNI DEL 

 

 Omenjamo nove pojme: 

- Občina – območje, kjer živimo občani 

(glej zemljevid občine Grosuplje). 

- Občino vodi in predstavlja župan. 

- Občina kot občinska stavba – stavba, v 

kateri dela župan, v njej so občinski 

uradi. (V občinskih uradih so 

strokovnjaki za posamezna področja 

delovanja.) 

 

 

 

 Učenci poslušajo in si skušajo čim več 

zapomniti. 
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- Na občini sprejemajo odločitve v zvezi 

s krajem, kjer živimo – urejanje cest, 

odvoz odpadkov, uporaba vrtcev, šol, 

kulturnih ustanov, občina daje 

dovoljenja za gradnjo hiš, skrbi za 

pomoč ljudem, ki jo potrebujejo. 

 Ob pogovoru na tabli nastaja miselni 

vzorec (na koncu priprave). 

 

 

 

 

 

 

 Učenci prepišejo miselni vzorec s table v 

zvezek. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Učencem rečem, naj se razdelijo v skupine 

za sodelovalno učenje. 

 Učencem ponovno razložim strukturo 

sodelovalnega učenja SKUPINSKA 

DISKUSIJA.  

Najprej vam bom zastavila tri vprašanja in 

vam določila čas za diskusijo (pogovor). 

Učenci se v skupini pogovarjate o danih 

vprašanjih in iščete možne rešitve. 

Eden iz vsake skupine, ki ga določite 

sami, na koncu poroča o vaših 

ugotovitvah. 

 Učencem postavim vprašanje: Kaj bi 

spremenili v občini Grosuplje, če bi 

postali občinski svetniki? 

 Poročanje o delu skupin 

 

 

 

 Učence vprašam, kako je potekalo 

sodelovanje v skupinah. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno obliko 

učenja. 

 

 

 Učenci se usedejo po skupinah.  

 

 Učenci poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pričnejo skupinsko diskusijo, ki traja 10 

minut. 

 

 Učenec, ki ga izberejo člani skupine, 

poroča o ugotovitvah. Vsaka naslednja 

skupina pove samo tisto, česar sošolci še 

niso povedali. 

 Učenci vsake skupine povedo, kako je 

potekalo delo. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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* Zapis na tablo ob pogovoru:   

 

 grb občine občinsko glasilo župan vodi in  

 Grosuplje  Grosupeljski odmevi predstavlja občino 

 

 

 OBČINA GROSUPLJE 

 

 

 območje, kjer občinska stavba  

 živimo občani 

 

 zemljevid občine stavba, v kateri dela  

 Grosuplje župan in kjer 

  so občinski uradi 

 

 

  sprejemajo se odločitve v  

  zvezi s krajem, kjer živimo: 

 

  urejanje cest 

  odvoz odpadkov 

  uporaba vrtcev, šol, kulturnih ustanov 

  dovoljenja za gradnjo hiš 

  pomoč ljudem 
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Priloga 14: Priprava na osmo učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA OSMO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 8. 

Datum: 

Učna tema: Naravne sestavine pokrajine  

Učila in pripomočki: učbenik za družbo v 5. razredu, prazni listi, vprašalnik o delu v skupini  

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: frontalna, sodelovalno učenje (skupinska pojmovna mreža in miselni vzorci) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje novega znanja 

CILJI: Učenci 

- spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, prst, podnebje, vode, kamnine, 

rudnine, tla);  

- znajo opisati nekaj naravnih značilnosti domače pokrajine; 

- se v skupini posvetujejo med seboj; 

- se učijo aktivno sodelovati v skupini. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL  
 

 Ponovimo pokrajinske sestavine 

pokrajine. 

 Učencem povem, da so nekatere izmed teh 

sestavin tudi naravne sestavine pokrajine, 

zato jih bomo danes še enkrat ponovili in 

dodali še 3 nove (kamnine, rudnine in 

prst). Od kamnin imamo v naši domači 

pokrajini apnenec (kraški pojavi) in 

kremen. Prst je rodovitna, rdeča, poleg nje 

pa srečamo še rdečo in sivo glino. Na 

območju Ilove Gore so davno tega kopali 

železovo rudo, poleg tega pa na našem 

področju najdemo še boksit (glavna 

aluminijeva ruda). 

 

 

 Učenci naštevajo pokrajinske sestavine. 

 

 Učenci poslušajo. 
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II. GLAVNI DEL 

 

 Učencem povem, da bo delo potekalo po 

sodelovalni metodi, zato jim dam 

navodilo, da se razdelijo v skupine. 

 Razložim jim novo strukturo 

sodelovalnega učenja SKUPINSKA 

POJMOVNA MREŽA IN MISELNI 

VZORCI. 

Učenci boste dobili prazen list papirja in 

ključni pojem, ki ga napišete na sredino 

papirja. 

Učenci z okroglo mizo zberete 

najpomembnejše pojme, ki so povezani s 

ključnim pojmom. 

Učenci dodate podredne pojme in 

povezave med njimi.  

 Preden začnete oblikovanje miselnega 

vzorca, v skupini preberite besedilo iz 

učbenika za družbo v 5. r. 

 Miselni vzorec oblikujete za našo domačo 

pokrajino (občino Grosuplje). 

 

 

 

 Se razdelijo v skupine. 

 

 Učenci poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preberejo besedilo iz učbenika. 

 

 

 Začnejo oblikovanje miselnega vzorca po 

skupinah. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Poročanje o delu skupin 

 

 

 

 Učencem razdelim vprašalnik o delu v 

skupini. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 Učenec, ki ga izberejo člani skupine, 

poroča, kako so oblikovali miselni vzorec. 

Vsaka naslednja skupina pove samo tisto, 

česar druge skupine še niso povedale. 

 Rešijo vprašalnik in ga oddajo. 

 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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Učni list 9: Nekaj vprašanj o delu v skupini (Peklaj, 2001, str. 50) 

 

1. Katero besedo bi uporabil, da bi z njo opisal, kako je bilo danes v skupini? _____________ 

2. So sodelovali vsi člani skupine? _______________________________________________ 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

Če ne, zakaj? ________________________________________________________________ 

3. Ali ste (kdorkoli v skupini) poskušali vplivati na to, da bi se drugi člani dobro počutili v 

skupini? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

4. Ali v skupini pomagate drug drugemu, da lahko vsakdo govori in pove, kar misli? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

5. Ali poslušate drug drugega? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

6. Ali drug drugemu pokažete, da ga poslušate, s tem da mu prikimate? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

7. Ali drug drugemu rečete: »To je dobro«, ko vam je kaj všeč? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

8. Ali postavljate vprašanja drug drugemu? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

9. Ali poslušate vprašanja in resnično poskušate odgovoriti nanje? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

10. Ali ste pozorni na to, kaj delajo drugi? 

Da, vedno Pogosto Včasih  Redko  Ne, nikoli 

11. Ali je kdo v skupini, ki ves čas govori? DA NE 

12. Ali bi lahko kako zagotovili, da bi v skupini govorili vsi približno enako veliko?  

DA  NE  

Kako? _____________________________________________________________________ 

 

  



Leban Zaletelj, E. (2016). Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana 

- 128 - 
 

Priloga 15: Priprava na deveto učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA DEVETO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 9. 

Datum: 

Učna tema: Mesto in vas (razlike)  

Učila in pripomočki: učbenik za družbo v 5. razredu  

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje 

Učne oblike: frontalna, sodelovalno učenje (intervju v treh stopnjah) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje novega znanja 

CILJI: Učenci: 

- opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v domači pokrajini (občinsko 

središče, mesto, vas);  

- se učijo aktivno sodelovati v paru in skupini. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL  
 

 Ponovimo naravne sestavine pokrajine in 

pregledamo miselne vzorce. 

 

 Z učenci ponovimo metodo sodelovalnega 

učenja INTERVJU V TREH STOPNJAH. 

Učenci se boste znotraj skupine razdelili v 

pare. Eden od učencev v paru prevzame 

vlogo spraševalca, drugi intervjuvanca. 

Vprašanje, ki ga boste postavili drug 

drugemu, se glasi: 

Kje bi raje živel: na vasi ali v mestu in 

zakaj? 

Učenca v vsakem paru zamenjata vlogi. 

 Vsak od učencev v skupini pove, kje bi 

raje živel njegov intervjuvanec in zakaj. V 

skupini napišite, zakaj bi nekateri radi 

živeli na vasi in zakaj v mestu. Časa za 

vse skupaj imate 10 minut. 

 

 

 Skupine poročajo, kako so oblikovali 

miselni vzorec o naravnih sestavinah 

pokrajine. 

 Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učenci izvedejo dano obliko 

sodelovalnega učenja. 
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 Izvedba intervjuja 

 Poročanje skupin 

 

 Poročanje skupin 

II. GLAVNI DEL 

 

 Učence vprašam, kakšne so razlike med 

mestom in vasjo. 

 Začnem z razlago o naseljih v domači 

pokrajini. 

V naseljih bivamo in opravljamo razne 

dejavnosti: delamo, se oskrbujemo, 

preživljamo večino prostega časa. 

V večja naselja pogosto prihajajo po 

različnih opravkih tudi prebivalci drugih 

naselij, zato jim pravimo SREDIŠČNA 

NASELJA. V domači pokrajini so večja 

in manjša središčna naselja. Občinsko 

središče je navadno največje naselje. V 

naši občini je to Grosuplje. 

V nekaterih naseljih prevladuje samo ena 

dejavnost. Navadno o tem priča že videz 

naselja. To so spalna, turistična, 

počitniška in kmečka naselja. 

 V učbeniku na straneh od 86 do 89 si 

preberemo značilnosti vasi in mest ter 

kako so nastala. Sledi pogovor. 

 

 

 

 Naštevajo razlike. 

 

 Učenci poslušajo razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preberejo besedilo iz učbenika. 

 Sodelujejo v pogovoru. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Učencem razdelim učne liste, ki jih rešijo 

v skupini. 

 Preverimo rešitve. 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 Rešujejo učni list v skupini, tako da si 

med seboj pomagajo. 

 Povedo rešitve, vsaka skupina nekaj. 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 
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Učni list 10: Mesto in vas 

 

RAZLIKE GLEDE NA: MESTO VAS 

velikost naselja   

število prebivalcev   

storitvene dejavnosti   

kmetijske dejavnosti   

zelene površine   

druge gospodarske 

dejavnosti 
  

čistost zraka   

prometne povezave   
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Priloga 16: Priprava na deseto učno uro 

 

UČNA PRIPRAVA NA DESETO UČNO URO 

 

Učiteljica: Erika Leban Zaletelj 

Razred: 4. b 

Zaporedna številka ure v temi: 10. 

Datum: 

Učna tema: Vpliv človeka na spremembe v naravi  

Učila in pripomočki: učbenik Družba in jaz 5, fotografiji Grosuplja 

Učne metode: razgovor, razlaga, poročanje, delo z besedilom 

Učne oblike: frontalna, sodelovalno učenje (razmisli, pogovori se v paru, povej) 

Vrsta učne ure: uvajanje in usvajanje novega znanja 

CILJI: Učenci 

- vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave; 

- znajo ob primeru razložiti vpliv človeka na spreminjanje narave; 

- se učijo aktivno sodelovati v paru. 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

I. UVODNI DEL  
 

 Pregledamo domačo nalogo (učni list o 

naseljih). 

 Današnjo uro se bomo pogovarjali, kako 

človek spreminja pokrajino.  

 Učencem predstavim novo strukturo 

sodelovalnega učenja (RAZMISLI, 

POGOVORI SE V PARU, POVEJ). 

Učenci se boste znotraj skupine razdelili v 

pare. Eden od učencev v paru prevzame 

vlogo spraševalca, drugi intervjuvanca. 

Vprašanje, ki ga boste postavili drug 

drugemu, se glasi: 

Kako je človek skozi čas preoblikoval 

pokrajino? 

Učenca v vsakem paru zamenjata vlogi. 

 Vsak od učencev v skupini pove, kje bi 

raje živel njegov intervjuvanec in zakaj.  

 

 

 

 Posamezniki poročajo, kako so opisali tri 

različna naselja. 

 

 

 Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učenci izvedejo dano strukturo 

sodelovalnega učenja. 
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V skupini napišite, zakaj bi nekateri radi 

živeli na vasi in zakaj v mestu. Časa za 

vse skupaj imate 10 minut. 

 Izvedba intervjuja 

 Poročanje skupin 

 

 

 

 Poročanje skupin 

II. GLAVNI DEL 

 

 Na tablo pritrdim fotografiji Grosuplja v 

preteklosti in Grosuplja danes. 

Ob fotografijah se pogovorimo, kaj vse je 

človek naredil, da je prišlo do takih 

sprememb. 

 Preberemo snov iz učbenika Družba in jaz 

5 in se pogovorimo ob slikah. 

 Skupaj oblikujemo miselni vzorec na 

tabli. 

 

 

 Naštevajo spremembe, ki so posledica 

človekovega dela. 

 

 

 

 Posamezniki berejo in sodelujejo v 

pogovoru. 

 Sodelujejo pri nastanku miselnega vzorca 

in ga prerišejo v zvezek. 

III. ZAKLJUČNI DEL 

 

 Ovrednotimo dano sodelovalno strukturo 

učenja. 

 

 

 Učenci povedo, kaj jim je bilo pri 

današnjem načinu dela všeč in kaj jih je 

motilo. 

 


