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POVZETEK 

Raziskave kažejo, da učenci v osnovni šoli ne pridobijo dovolj znanj o načinih 
samostojnega učenja, kar se kaže tudi pri nadaljnjem izobraževanju. Učence je 
potrebno čim prej navaditi na samostojno učenje, pri katerem uporabljajo besedila npr. 
v učbenikih. Učiteljeva naloga je, da najprej ugotovi, na kateri bralni stopnji se 
posamezni učenci nahajajo, nato pa jih seznani s smislom sprotnega učenja, z 
dejavniki uspešnega učenja in še z različnimi učnimi strategijami. Pomembno je tudi, 
da učitelj organizira večkratno urjenje učne strategije, ki je prilagojeno sposobnostim 
učencev. Med urjenjem bi moral učitelj spodbujati vertikalni in horizontalni učni transfer 
− njegovo uporabo pri enem ali več predmetih, pri domačem učenju, pri čemer nudi 
učencem podporo in povratno informacijo z namenom napredka, ter uporabe 
pridobljenih znanj in veščin v prihodnje.  
 
V okviru magistrskega dela smo izvedli akcijsko raziskavo, katere cilj je bil ugotoviti, 
kakšen napredek bodo dosegli učenci pri samostojnem učenju družbe ob 
diferenciranem urjenju povzemanja učne vsebine iz učbenika oz. samostojnega 
delovnega zvezka po Paukovi učni strategiji po sedmih srečanjih.  
 
V raziskavi je sodelovalo 24 učencev 5. razreda iz mestne šole v Spodnjeposavski 
regiji. Raziskava je potekala pri pouku družbe in slovenščine. Podatke smo zbrali z 
vodenjem in opazovanjem sedmih učnih ur urjenja, anketiranjem učencev in analizo 
izdelkov. Izvedli smo tri akcijske korake. V prvem akcijskem koraku smo učence 
spoznali s Paukovo učno strategijo in preverili začetno stanje − preverjanje znanja o 
določanju ključnih besed, povzemanju vsebine in tvorjenju povzetka pri družbi. V 
drugem koraku so učenci diferencirano urili zapisovanje po Paukovi učni strategiji ob 
besedilu iz učbenika pri slovenščini. Zadnji korak je predstavljajo preverjanje znanja 
učencev o uporabi Paukove učne strategije pri družbi. Učne ure in izdelke smo 
kvalitativno analizirali in na podlagi tega načrtovali naslednje šolske ure 
diferenciranega urjenja ter ugotavljali napredek.  
 
Ugotovili smo, da so imeli učenci pri družbi dobro predznanje o določanju ključnih 
besed, manj pa s povzemanjem besedila in tvorjenjem povzetka. Z raziskavo nismo 
dobili najboljšega vpogleda v učinkovitost diferenciranih delovnih listov, smo pa 
pridobili dober vpogled v jezikovne težave in težave pri urjenju ter uporabi Paukove 
učne strategije. Iz izdelkov je bilo razbrati, da je pri večini učencev prišlo do napredka 
pri tvorjenju povedi o vsebini besedila in pri tvorbi povzetka, poleg tega pa so učenci 
tudi v anketnih vprašalnikih izražali pozitivno mnenje o delu in obravnavani učni 
strategiji. Na podlagi naše raziskave in literature smo na koncu oblikovali še smernice 
za učitelje o poučevanju in urjenju učnih strategij. 
 
KLJUČNE BESEDE 
učenje, bralno razumevanje, urjenje, notranja diferenciacija, učne strategije, družba  
  



 

 

ABSTRACT 

DIFFERENTIATED PRACTICE OF PAUKꞌS LEARNING STRATEGY IN SOCIAL 

SCIENCE IN 5TH GRADE 

Researches show that pupils in primary schools do not get enough knowledge about 
methods of independent learning which is seen later in their further education process. 
Pupils should get accustomed to independent learning as soon as possible by using 
texts in worksbooks for example. The role of a teacher is to find out the level of 
individual child's reading. Then children should be acquainted with the purpose of 
regular learning, factors of successful learning and various learning strategies. 
Furthermore, it is important that the teacher prepares repeated practices of a learning 
strategies, adjusted to pupils' abilities. During practices the teacher should encourage 
vertical and horizontal learning transfer – its use at one or more subjects, at home 
learning – by giving them support and feedback so that pupils see their progress and 
how to use knowledge and skills gained in the future.  
 
An action research was carried out with the purpose of finding out the progress that 
has been achieved by pupils in connection with independent learning of social science 
while using differentiated practice – summary of learning contents from the textbook or 
independent workbook by Pauk's learning strategy – after seven meetings.  
 
24 pupils of the 5th grade (a town primary school from Spodnjeposavska region) took 
part in the research. The research was carried out during social science and Slovenian 
lessons. Data was collected by guidance and observations of seven lessons of 
practices, pupils' questionnaires and their products' analysis. Three actions steps were 
provided. In the first one pupils learnt about Pauk's learning strategy and initial state 
was evaluated – testing their knowledge about determining key words, contents 
summary and writing a summary in social science classes. The second step included 
differentiated practices of making notes according to Pauk's learning strategy by using 
text from the textbook in Slovenian classes. The last step presents knowledge 
evaluation concerning use of Pauk's learning strategy in social science classes. All 
lessons and their products were quantitatively analyzed in order to plan further lessons 
of differentiated practices and establish pupils' progress.  
 
Our findings show that pupils have sufficient prior knowledge in social science classes 
about determination of key words, but they lack knowledge concerning summaries 
(summarizing or making a summary). The research did not give us the best insight into 
efficiency of differentiated worksheets but we got good insight into their language 
problems, practical problems and use of Pauk's learning strategy problems. Pupils' 
products show that most of them have reached progress in forming sentences about 
the contents of the text and writing a summary, whereas questionnaire results show 
that they have positive attitude towards work and the learning strategy previously 
mentioned. Based on the research and literature some guideliness are prepared for 
teachers about teaching and learning strategy practices at the end of the master's 
thesis.  
 
Key words: learning, reading comprehension, practice, internal differentiation, learning 
strategies, social science   
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1. UVOD 

»V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili učiti se.«  
(Alvin Toffler, v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 10) 
 
Ena izmed nalog šole je naučiti učence učiti se. Ta znanja so potrebna, da se učenci 
uspešno spopadejo s šolskim učenjem, kajti te spretnosti lahko uporabijo tudi na 
splošno v življenju. Živimo namreč v času nenehnih sprememb, ko pridobljena znanja 
iz šol niso dovolj, ampak se je potrebno tudi samostojno vseživljenjsko izobraževati. 
Temeljni cilj šole je, kot navaja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji (2011, str. 13) »oblikovati samostojnega, razmišljujočega in odgovornega 
posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge 
spretnosti.«  
 
Pogoj za učenje iz pisnih virov je avtomatizirana tehnika branja, ki omogoča branje in 
učenje z razumevanjem. Za učinkovito učenje ne smemo zanemariti vpliva različnih 
dejavnikov. V okviru tega je pomembno poudariti učne strategije, ki so v cilj usmerjeni 
pristopi za aktivnejše in uspešnejše učenje. Vendar se tega učenci ne naučijo kar sami. 
Pomembno je, da jih učitelj seznani s smislom aktivnega učenja in jim predstavi 
različne učne strategije, tako da lahko učenci pod mentorstvom učitelja, prilagojeno 
glede na sposobnosti, urijo učne strategije pri različnih šolskih predmetih. Ključno na 
poti do napredka in uspeha je tudi to, da so učenci deležni povratne informacije o svojih 
izdelkih. 
 
Raziskovalci opozarjajo, da je v praksi še vedno prisotno drugačno stanje od želenega. 
Kot navaja L. Pečoler (2013) s svojo raziskavo pri pouku zgodovine, si osnovnošolci 
(od 4. do 9. razreda) pri učenju iz učbenika redko delajo zapiske in podčrtujejo 
pomembne podatke. Menijo namreč, da si snov bolje zapomnijo, če se poslužujejo 
večkratnega branja besedila. Opazila je tudi težave učencev pri povzemanju bistva 
besedila, določanju ključnih besed in na splošno pri bralni pismenosti, kar se odraža 
tudi v rezultatih mednarodne raziskave PISA. 
 
V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili učenje, različne klasifikacije in 
razložili pojme, kot sta kompetenca učenje učenja ter samoregulacijsko učenje. 
Pojasnili smo vrste učnega transferja in dejavnike uspešnega učenja. Predstavili smo 
tudi branje in branje z razumevanjem, ki sta ključna za učenje in uporabo besedil tako 
pri pouku družbe kakor tudi pri drugih predmetih. Definirali in klasificirali smo učne 
strategije, ter predstavili njihovo omembo v Učnem načrtu za družbo iz leta 2011, pri 
čemer smo natančneje opredelili Paukovo učno strategijo. Osredotočili smo se tudi na 
notranjo diferenciacijo in poučevanje ter urjenje učnih strategij. 
 
V empiričnem delu smo pozornost namenili neposrednemu poučevanju in osnovnemu 
urjenju Paukove učne strategije v oddelku 5. razreda med urami družbe in slovenščine 
v obdobju sedmih srečanj. Med urjenjem so si učenci pomagali z diferenciranimi 
delovnimi listi. Naša naloga je bila spremljanje njihovega procesa učenja, 
pregledovanje izdelkov, priprava povratnih informacij, ugotavljanje kakšne težave se 
pojavljajo in navsezadnje tudi spremljanje napredka. 
 
K raziskovanju urjenja Paukove učne strategije nas je vodilo več razlogov. Iz lastnih 
izkušenj vemo, da v času osnovnošolskega in srednješolskega šolanja le redko kateri 
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učitelj spodbuja uporabo učnih strategij za učinkovitejše učenje. Še zlasti sta očitna 
odsotnost povratnih informacij o napredku pri uporabi strategij in izvajanje 
sistematičnega urjenja. Ideja raziskave je temeljila na študijskih predmetih pedagoška 
psihologija ter didaktika slovenskega jezika in opismenjevanje v slovenskem jeziku. Ta 
znanja smo želeli poglobiti in preizkusiti pri predmetu družba, da bi dobili vpogled v 
pojavljajoče se težave, na podlagi katerih smo lahko oblikovali smernice v pomoč 
učiteljem, ki se bodo podali na pot poučevanja učnih strategij. 
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I. TEORETIČNI DEL 

2. UČENJE 

2.1. OPREDELITEV UČENJA  

Vsak človek ima svoj pogled na učenje, ki ga sestavljajo tako pozitivne kot negativne 
izkušnje z učenjem, ki jih je pridobil tekom življenja. Asociacije na učenje so 
najpogosteje vezane na učenje v povezavi s šolo in študijem, kakor tudi na različne 
šolske predmete ter z njimi pridobljene spretnosti. Vendar se moramo zavedati, da je 
učenje veliko več kot samo učenje, vezano na šolsko okolje, saj se učimo vsakodnevno 
in vsepovsod ter vse življenje od rojstva do smrti.  
 
Definicij učenja je vsaj toliko, kot je področij učenja, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki. 
Predvsem kognitivni psihologi (Piaget itd.) dajejo v ospredje spremembe v znanjih, saj 
menijo, da učenja ne moremo opazovati neposredno, ker je to notranja miselna 
aktivnost sprejemanja, pomnjenja in uporabe znanj. Nasprotno pa behavioristi 
(Ebbinghaus, Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner) pravijo, da na učenje posameznika 
vplivajo zunanji dogodki in okolje, torej je učenje rezultat spremenjenega vedenja, ki je 
opazno. (Woolfolk, 2002) 
 
UNESCO-va uradna definicija učenja iz leta 1993 definira učenje kot »vsako 
spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 
zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 
vedenjskih vzorcev«. 
 
Naslednja opredelitev učenja je plod slovenske strokovnjakinje B. Marentič Požarnik 
(1980, str. 7 in 8) ter pravi: »Učenje nam pomeni vsako progresivno spreminjanje 
posameznika pod vplivom izkušenj, torej pod vplivom interakcije z okoljem in ne samo 
pod vplivom notranjih procesov biološkega dozorevanja in rasti organizma. Za vsako 
učenje je sicer potrebna določena stopnja fiziološke zrelosti ali pripravljenosti, hkrati 
pa so izrednega pomena primerne izkušnje: vplivi okolja, ki jih posameznik aktivno 
sprejema, predeluje, se nanje odziva in v tej interakciji spreminja sebe in tudi svoje 
okolje«. 
Bistvo obeh definicij povzema definicija A. Woolfolk (2002, str. 152), ki opredeljuje 
učenje kot »proces, v katerem izkušnje povzročijo relativno stalno spremembo v 
znanjih in vedenju«. 
Definicijam je skupno to, da pojmujejo učenje kot širše področje pojavljajočih trajnih 
sprememb pri posamezniku. Te so lahko namerne ali nenamerne in se kažejo v znanju 
ali vedenju, kar je posledica izkušenj, ki se zgodijo v fizikalnem in socialnem okolju 
(interakcija z drugimi ljudmi). 
 

2.2. KLASIFIKACIJE UČENJA 

Kot smo imeli v primeru opredelitve pojma učenja več različnih definicij, imamo tudi 
tukaj več načinov klasifikacije učenja. Izbrali smo tri primere, ki zajemajo najpogostejše 
možnosti klasifikacije.  
 
Žagar (2009) klasificira učenje glede na različne vidike: 

− Namernost: namerno (v šoli) in nenamerno (z opazovanjem); 
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− Česa se učimo: motorično (učenje spretnosti) in besedno (usvajanje besednih 
gradiv); 

− Način učenja: enostavno (klasično pogojevanje, mehansko učenje) in 
sestavljeno (instrumentalno učenje). 
 

B. Marentič Požarnik (2012) je na podlagi raziskav povzela šest kategorij učenja: 
− Kopičenje znanj; 
− Memoriranje vsebin za lažje poznejše reproduciranje; 
− Trajnejša zapolnitev za kasnejšo uporabo; 
− Odstranjevanje osebnega pomena iz naučenega; 
− Ustvarjanje lastnih razlag za boljše razumevanje življenja; 
− Spreminjanje lastne osebnosti. 

 
Wray in M. Lewis (1997, v Pečjak in Gradišar, 2012) na podlagi različnih raziskovalcev 
razvrščata učenje v štiri skupine, ki omogočajo različne procese, pomembne za 
pridobivanje novih znanj: 

− Interakcijski proces med predznanjem in novimi znanji (Večje kot je predznanje, 
lažje in uspešnejše je razumevanje in zapolnitev nove snovi. Če do tega ne 
pride, pride do učenja na pamet, katerega znanja so kratkoročna in se hitro 
pozabijo.); 

− Socialni proces (Poudarjen je vpliv socialnih interakcij in podpore ter pozitiven 
vpliv skupinskega dela na učenje.); 

− Situacijski proces (Učimo se v vseh okoliščinah, sem vključujemo spretnosti, 
procese in vsebino učenja.); 

− Metakognitivni proces (Na učinkovitost učenja vpliva naše zavedanje in 
razumevanje lastnega procesa učenja. Kot pravi Vigotski (1962) obstajata 
nezavedna (učenec se nauči nekaj, vendar ne ve, če to zna) in zavedna (učenec 
se zaveda svojih znanj in neznanj) raven lastnih znanj. 
 

Kot je iz zgornjih delitev razvidno, in o tem piše tudi B. Marentič Požarnik (2012), je 
učenje povezano s transmisijo kot kopičenje, zapomnitev in prenašanje novih znanj, ki 
niso povezana z življenjskimi izkušnjami. Posledice so negativne in vključujejo: 
netrajna in neuporabna znanja, nizko motivacijo, slabe rezultate kakor tudi odpor do 
učenja. Iz tega sledi, da je potrebno v šolah spodbujati transakcijo, ki vodi v aktivno 
(miselno in čustveno) vlogo učenca pri učenju in prenaša trajnejša znanja, uporabna v 
novih situacijah. Prav tako je pomembna tudi transformacija, v katero sodijo 
spremenjena pojmovanja o svetu in sebi.  
 

2.3. KOMPETENCA UČENJE UČENJA IN SAMOREGULACIJSKO UČENJE  

Ker živimo v času hitrih sprememb in kopičenja informacij, je nujno, da učenci v šolah 
poleg podatkov, pojmov, metod … znanja pridobijo o različnih strategijah, ki jim bodo 
v pomoč pri razumevanju in reševanju problemov, ki bodo prenosljiva tudi v druge 
okoliščine. Vsekakor je smiselno, da je šola tista, ki usposobi učence za samostojno 
učenje in postopno lastno prevzemanje odgovornosti zanj. Učitelji različnih 
izobraževalnih ravni pravijo, da se učenci ne znajo samostojno učiti, medtem ko so 
učenci mnenja, da jim že redko kateri učitelj predstavi načine, kako se učiti. (Marentič 
Požarnik, 2012) Torej je naloga šole sistematično uvajanje učencev v učenje in jih 
seznaniti ter usposobiti za uporabo strategij, ki bodo prenosljive v različne šolske in 
življenjske situacije. 
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Znotraj področja učenja sta bistveni dve kompetenci: učenje učenja in 
samoregulacijsko učenje, ki ju bomo predstavili v nadaljevanju. 
 
Učenje učenja je opredeljeno kot: »sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, 
organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in 
informacijami, individualno in v skupinah. Učenje učenja je torej kompetenca zavesti o 
lastnem učnem procesu in potrebah, poleg tega vključuje tudi prepoznavanje 
priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Tak 
način omogoča pridobivanje novih znanj skupaj z njegovo obdelavo in sprejemanjem. 
Omenjena kompetenca vključuje tudi razvoj spretnosti z načini iskanja in uporabe 
nasvetov, pri čemer učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in 
življenjske izkušnje v različnih okoliščinah (doma, v službi, pri izobraževanju in 
usposabljanju). Motivacija in zaupanje vase sta namreč za posameznika odločilni«. 
(Evropski parlament in Svet Evropske unije, 2006) 
 
Da učenci osvojijo kompetenco učenje učenja, se morajo seznaniti z naslednjimi 
elementi kompetenc: 

− poznavanje in razumevanje učne strategije; 
− pridobitev osnovnih znanj iz pisanja, branja, računanja in informacijsko-

komunikacijske tehnologije; 
− vztrajnost, samodisciplinirana, kritičnost pri o učenju, razmišljanje o namenu in 

ciljih učenja; 
− sposobnost motivacije, zaupanja v lastne sposobnosti, pa tudi pozitivnega 

odnosa in želje po uporabi svojih znanj v življenjskih situacijah in iskanju 
priložnosti za novo učenje. (prav tam) 
 

Učenje učenja oziroma njena sopomenka samoregulacijsko (strateško) učenje je » 
samousmerjajoči proces, pri katerem učenci transformirajo svoje mentalne 
sposobnosti v spretnosti učenja«. (Videk Vidović idr., 2014, str. 277) Vendar se 
samoregulacija ne razvije avtomatično npr. v pasivnem okolju in tudi ne z 
dozorevanjem in starostjo učenca. (Schunk in Zimmerman, 2003) Te spretnosti je 
potrebno sistematično razvijati v procesu izobraževanja, pri katerem imata pomembno 
aktivno vlogo tako učitelj kakor tudi učenec. (Košir in Pečjak, 2003) Učence je potrebno 
poučiti o pristopih učenja oziroma učnih strategijah, jim predstaviti, da si je potrebno 
pred učenjem zastaviti jasen cilj in se učiti z namenom priti do tega zastavljenega cilja. 
(Schunk in Zimmerman, 2003) 
 
Učenci torej pridejo do znanj sami z lastno miselno aktivnostjo. Vendar je pogoj za to 
tudi, da učenec pridobi znanja o samem poteku procesa učenja (o dražljajih in 
njihovem prehodu iz zaznavnega v kratkoročni/delovni in nato v dolgoročni spomin − 
teorija Atkinsona in Shiffrina o informacijskem procesiranju in poteku procesa učenja). 
Učitelju pa mora biti jasna socialno kognitivna teorija poteka učenja (predstavnika 
Vigotski in Bruner), ki poudarja potek procesa učenja v socialnem okolju, da tudi sam 
pri pouku vključuje različne oblike dela. (Pečjak in Gradišar, 2012)  
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2.4. DEJAVNIKI UČENJA 

V slovenskem prostoru je avtorica B. Marentič Požarnik (1980) v svojem delu 
»Dejavniki in metode uspešnega učenja« opredelila dve vrsti dejavnikov, ki vplivajo na 
učenje in to so notranji in zunanji dejavniki. 
 
Notranji dejavniki so tisti, ki so del učenca in jih deli na: 

− Fiziološke dejavnike 
Ti dejavniki imajo izvor v telesu. Začasna (npr. utrujenost) in tudi trajnejša (npr. 
bolehnost) stanja učenca imajo različen vpliv na učno uspešnost. Pozornost je 
potrebno nameniti: splošni telesni energiji in kondiciji, stanju čutil, delovanju 
živčnega sistema, psihomotorični koordinaciji in hormonskemu ravnotežju. (prav 
tam) 

 
− Psihološke dejavnike 
Med psihološke dejavnike uvrščamo: umske in druge sposobnosti, kognitivne stile, 
kognitivno strukturo (predznanje), učne navade, spretnosti, metode, motivacijo za 
učenje in osebnostne lastnosti. (prav tam) 

 

Zunanji dejavniki se nanašajo na učenčevo okolje. Delimo jih na fizikalne in 
socialno/družbene. 

− Fizikalni dejavniki 
Sem uvrščamo na primer osvetljenost, hrup, temperaturo, urejenost učnih 
pripomočkov in opremo v učnem prostoru. (prav tam) 
 
− Socialni/družbeni dejavniki 
Med ožje okolje sodi učenčeva družina, ki vpliva nanj z občutkom varnosti, 
ljubeznijo, odnosi, vzgojnimi stili, možnostmi, pogledi na samostojnost, dosežki, 
izobraževanjem …, kar je odvisno predvsem od njenega socialnoekonomskega 
statusa. Tudi šola vpliva na učence, in sicer z vzgojno-izobraževalnimi cilji, učnimi 
vsebinami, metodami dela, odnosi … Učitelj lahko vpliva na učence s svojo 
osebnostjo, stališči, vodenjem, usposobljenostjo … V primerjavi z ožjim okoljem 
širše družbeno okolje vpliva posredno ali neposredno na učno uspešnost. Odvisno 
je tako od družbe (prisoten odstotek velikih socialnih razlik, vloga izobraževanja, 
šolski sistem, vpliv množičnih komunikacijskih sredstev) kot tudi od njenih potreb. 
(prav tam) 

 
Vsi zgoraj našteti dejavniki vplivajo na učenje in uspešnost učencev. Učitelji bi morali 
pri svojem delu upoštevati vse dejavnike, še posebej pa psihološke, na katere vplivajo 
najlažje. V nadaljevanju se bomo osredotočili na učne strategije, ki so sestavni del 
notrajnjepsiholoških dejavnikov. 
 

2.5. TRANSFER UČENJA 

Cilj učenja in naučenih znanj in spretnosti je, da ta niso sama sebi namen, ampak da 
jih učenci širše prenesejo in uporabljajo v svojem življenju. Transfer učenja pomeni 
»prenos učnega učinka z ene naučene aktivnosti na učenje druge aktivnosti«. (Žagar, 
2009, str. 62) To pomeni, da učenec prenaša znanja in spretnosti z enega 
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predmetnega področja na drugega in iz znanega na novo okolje. (Marentič Požarnik, 
2012) 
 
Razlikujemo več vrst transferja (Žagar, 2009): 

− Pozitivni (pozitivni učinki iz prejšnjega na novo učenje) in negativni (negativni 
učinek prejšnjega znanja na novo učenje); 

− Glede na širino prenosa: Vertikalni/specialni (učinki se prenašajo iz 
prejšnjega na nadaljnje učenje pri istem predmetu) in horizontalni/splošni 
(učinki se prenašajo na različne predmete, šolske in življenjske situacije); 

− Glede na to, kaj se prenaša: Motorične spretnosti (učenje ene gibalne 
spretnosti vpliva na druge), znanje (splošno in specifično znanje se prenaša iz 
enega na druge predmete), stališča (stališče do nekega predmeta se prenese 
na druge predmete) in čustva (določena čustva določenih ljudi se lahko 
prenašajo na druge ljudi). 
 

Učni transfer je pomemben tudi zaradi časa, v katerem živimo, saj se na številnih 
področjih dogajajo nenehne spremembe, zato se pričakuje, da se pridobljena znanja 
uporabijo tudi pri reševanju problemov v novih okoliščinah. (Marentič Požarnik, 2012) 
Učiteljeva naloga je, da z ustreznim poučevanjem in vodenjem spodbuja transfer 
učenja, saj učenci tega ne počnejo avtomatično. (Žagar, 2009) V. Videk Vidović idr. 
(2014) pravijo, da šola neuspešno zagotavlja transfer znanja na področja, ki niso 
vezana na šolo. Zato je smiselno, da učitelj pri poučevanju upošteva naslednje napotke 
za razvijanje transferja, da se bo spodbudil transfer učenja tako na šolska kot tudi 
izvenšolska področja:  

− Jasen pregled ciljev in pričakovanega transferja; 
− Upoštevanje predznanja in odprava pomanjkljivosti; 
− Poudarjanje točno določenih podatkov in tudi splošnejših pravil ter zakonitosti; 
− Prikaz uporabe pravil na različnih primerih; 
− Uporaba pravil na podobnih primerih, da pride do avtomatizacije. Sledi uporaba 

na drugačnih primerih; 
− Vključevanje primerov iz življenja; 
− Spodbujanje medpredmetnega povezovanja spoznanj in spretnosti med 

predmeti in različnimi situacijami; 
− Spodbujanje reševanja zahtevnih resničnih problemov po določenih korakih; 
− Glasno prikazovanje (modeliranje) razmišljanja ob reševanju problema; 
− Navajanje na glasno razmišljanje med reševanjem problema; 
− Razvijanje samozavesti, pozitivnih stališč in uporabe znanj na različnih 

področjih. (Marentič Požarnik, 2012) 
  



8 
 

3. BRANJE, RAZUMEVANJE IN UČENJE IZ BESEDIL  

3.1. O BRANJU 

Glagol brati je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljen kot 
»razpoznavanje znakov za glasove in njihova povezava v besede, razumevanje 
ustaljenih dogovorjenih znakov, ugotavljanje misli in čustev, po zunanjih znamenjih«. 
Skozi zgodovino pa je branje dobilo različne definicije zaradi različnih procesov, kot so 
zaznavanje, pomensko dekodiranje pojmov in zaporednost posameznih operacij. Vsi 
avtorji so mnenja, da branje vključuje veliko procesov. Definicije pojma branje lahko 
razdelimo glede na vsebino v skupine: 

− Proces dekodiranja ali prepoznavanje črk, besed …; 
− Proces razumevanja; 
− Povezovanje dekodiranja in razumevanja; 
− Branje kot večstopenjski proces. (Pečjak, 1999) 

 
Branje je poleg poslušanja, govorjenja in pisanja ena izmed jezikovnih komunikacijskih 
dejavnosti. Cilj branja je učinkovito sporazumevanje z okoljem, cilj bralnega pouka pa 
je razvoj funkcionalne bralne pismenosti, ki je zmožnost uporabe jezika za tvorjenje, 
razumevanje in uporabo besedil za življenje v skupnosti. (Pečjak in Gradišar, 2012) 
 
S. Pečjak in A. Gradišar (2012) sta navedli po avtorjih Duffy in L. Roehler (1993) cilje 
branja, ki vodijo do pismenosti: 
1. Razvijanje pozitivnih stališč do branja, v katerega uvrščamo prepričanja o 
pomembnosti in učinkovitosti branja za različne namene. Učenci se v šoli naučijo 
aktivnosti branja in tudi aktivnosti pri učenju.  
2. Razumevanje procesa branja, med katerega uvrščamo razumevanje in obvladanje 
bralnih sposobnosti, vključno s kognitivnimi (miselni procesi) in metakognitivnimi 
(zavedanje miselnih procesov) učnimi strategijami. 
3. Razumevanje vsebine besedila. Učenci se srečujejo z umetnostnimi in 
neumetnostnimi besedili. Slednja so besedila npr. v učbenikih, ki jih uporabljajo pri 
učenju. 
 

Bralne stopnje oziroma faze 

Ker je zelo pomembno, da učenci razumejo, kar preberejo, mora učitelj pri pouku poleg 
Piagetovih kognitivnih stopenj upoštevati tudi razvoj bralnih sposobnosti, pri čemer 
sledi bralnim stopnjam. Poudariti velja, da je učitelj dolžen prilagoditi način dela z 
učenci, tako da upošteva individualne razlike učencev, njihove sposobnosti in vplive.  
 
Z oblikovanjem bralnih stopenj se je ukvarjalo veliko različnih avtorjev (Duff, L. Roehler, 
Johnson, Kress in Pikulski itd.), vendar se bomo osredotočili le na en psihološki model, 
pri katerem se bralne stopnje razvrščajo od enostavnih spretnosti branja do 
kompleksnejših, zajema pa tudi Piagetove kognitivne stopnje razvoja. (Pečjak in 
Gradišar, 2012) 
 
Psihološki model J. Chall (1996) v fazo opismenjevanja v ožjem pomenu besede (prvo 
vzgojno-izobraževalno obdobje) vključuje naslednje stopnje bralnega razvoja: 

− Predbralno obdobje (0—6/7 let): Prisotno metajezikovno zavedanje, vidno in 
slušno zaznavanje, razločevanje, razčlenjevanje. 
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− Začetno branje (6/7—7/8 let): Povezava črka in glas, vsi učenci gredo skozi 
faze opismenjevanja – logografsko (slikovno), abecedno, ortografsko 
(pravopisno). 

− Utrjevanje tehnike branja (7/8—8/9 let): Urjenje tehnike branja, hitro in 
natančno prepoznavanje črk in besed, cilj je avtomatizacija tehnike, kot 
posledica je večja hitrost branja. (v Pečjak in Gradišar, 2012) 

 

V fazo opismenjevanja v širšem pomenu je J. Chall (1996) vključila naslednje stopnje 
bralnega razvoja:  

− Branje za učenje (9—14 let):  

 (9—11 leta): Bralec nekritično sprejema in presoja informacije z vidika 
avtorja. 

 (12—14 leta): Bralec analizira, sintetizira in je kritičen. (Pečjak, 1999) 
Branje se uporablja med učenjem za pridobivanje novih znanj, pri čemer se 
uporabljajo različne bralne strategije. 

− Večstranski pogled na prebrano (14—18 let): Pogled in presojanje na 
prebrano z različnih vidikov. Uporabljajo se metakognitivne spretnosti 
načrtovanja spremljanja in vrednotenja. 

− Konstrukcija in rekonstrukcija (18 let in naprej): Prisotna lastna gradnja 
znanj, selektivnost in fleksibilnost pri branju. To omogočata široka znanja in 
bralna učinkovitost. (v Pečjak in Gradišar, 2012) 
 

3.2. BRANJE Z RAZUMEVANJEM 

Dobro znanje branja je nujno pri delu z besedilom, vendar samo obvladanje tehnike 
branja ni dovolj tudi za učinkovito učenje, za to je potrebno obvladati branje z 
razumevanjem. Razumevanje besedila je sodelovalni proces, v katerega sta vključena 
bralec s svojimi značilnostmi in besedilo. (Pečjak, 1996) M. Čudina Obradović (2014) 
je ugotovila, da so starejši učenci boljši v razumevanju besedil kot mlajši zaradi vpliva 
višje kognitivne razvitosti in njihovih verbalnih sposobnosti, ki ni odvisna od starosti. 
Poleg tega je B. Marentič Požarnik (2012) poudarila, da so del uspešnega branja z 
razumevanjem učne strategije. Te bodo natančneje predstavljene v nadaljevanju. 
 
Dejavniki razumevanja besedila 
»Razumevanje celotnega besedila temelji na prepoznavanju (stvarnih mentalnih 
reprezentacij) na različnih ravneh. Na začetku je potrebno razumeti pomen besed, nato 
povedi in šele nazadnje celega besedila. Ravni so medsebojno povezane, na njihovo 
učinkovitost pa vpliva tudi veliko dejavnikov (značaj, družina, urjenje in širjenje 
besedišča med samostojnim branjem, strategije iskanja bistva, nadziranje lastnega 
branja in razmišljanje o prebranem). Nekaj teh dejavnikov je odvisno tudi od 
sistematičnega poučevanja, pri tem je težko prepoznati, kateri so ti vplivajoči dejavniki 
in katere oblike poučevanja pripomorejo k boljšemu bralnemu razumevanju«. (Čudina 
Obradović, 2014, str. 189)  
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Opredelitev dejavnikov po B. Rončević (2005, v Čudina Obradović, 2014, str. 190): » 
1. Predpostavljeni - nedokazani vplivi: nadzorovano premikanje oči in območje 
pokritosti enot; 
2. Dokazani vplivi v začetnih fazah učenja branja: veščina dekodiranja črke v 
glasove, prepoznavanje pomena besede, tekočnost; 
3. Vplivi v kasnejših fazah učenja branja:  
− Na obseg besednega zaklada (90−95 % prebranih besed mora biti poznanih) 
odvisno od količine samostojnega branja in ravni družinske pismenosti, uporabe 
sobesedila in predznanja o vsebini besedila); 
− Strategije glede na časovni kriterij in aktivacijske sheme: pred branjem (prelet 
naslovov, podnaslovov …), med branjem (iskanje glavne misli, oblikovanje zaključkov, 
predvidevanje o vsebini, pojasnjevanje, postavljanje vprašanj) in po branju 
(razmišljanje in refleksija o prebranem)«. 

 
S. Pečjak (1996) je dejavnike opredelila glede na besedilo in glede na bralca: 

Dejavniki razumevanja besedila, ki se nanašajo na besedilo, so trije: slovnično-
slogovna enostavnost (dolžina povedi, osebne oblike glagolov, lastna imena …), 
pomenska zgoščenost (ni sopomenk, ponovitev besed) in kognitivna struktura besedila 
(pomembni podatki, povzetek, navedba primerov …). 
 
Dejavnikov, ki so vezani na bralca, je več. Pomembna je inteligentnost bralca 
(splošne in govorne sposobnosti) in z njo povezanim razumevanjem besedila. G. D. 
Spache (1972) navaja splošne intelektualne procese pomembne pri razumevanju 
prebranega, kot so kognicija (poznavanje in prepoznavanje informacij), spomin 
(zadrževanje in ohranjanje informacij), ter konvergetno, divergetno in kritično mišljenje. 
Med specifične sposobnosti spadajo: sposobnost razumeti prikrit smisel besedila in 
sposobnost namena pisanja, kakor tudi sposobnost ocene ideje besedila in zmožnost 
povezovanja prebranih idej z lastnimi pričakovanji in znanji. 
 
Naslednji pomemben dejavnik, vezan na bralca je avtomatizirana tehnika branja, ki 
je pogoj za branje z razumevanjem. Toda najpomembnejši dejavnik je predznanje 
bralca o temi besedila. Ta je pogoj za boljše razumevanje in zapomnitev prebranega 
ter uspešnejšo obnovitev vsebine in posledično manj napak. Naj omenimo še namen 
oz. cilj branja, ki usmeri učence k pomembnim delom in omogoča uspešno reševanje 
nadaljnjih nalog. 
 
Oba načina opredelitve dejavnikov razumevanja besedila obeh avtoric zajemata 
besedilo in učenca, vendar je prva opredelitev (Rončević, 2005) bolj osredotočena na 
učenca in njegove sposobnosti, medtem ko druga opredelitev (Pečjak, 1996) 
obravnava poleg sposobnosti in znanj posameznika tudi značilnosti besedila. 
 
Preverjanje razumevanja in vzroki težav pri razumevanju 
Za preverjanje razumevanja prebranega besedila obstaja več načinov. Eden od 
načinov je preverjanje razumevanja z vprašanji, na katera učenci odgovarjajo ali pa jih 
sami postavljajo. Vprašanja so lahko vezana na zgradbo ali vsebino besedila. Z njimi 
želi učitelj preveriti, ali znajo učenci iz besedila razbrati pomembne podatke ali 
razumejo njihove povezave in kako si zapomnijo informacije oziroma presojajo vsebino 
… (Gradišar, 2003) Preverjanje je možno tako s povzemanjem besedila ali s testi, ki 
preverjajo razumevanje različnih vrst besedil in vsebujejo vprašanja višjih miselnih 
ravni oziroma so odprtega tipa. Naslednji način preverjanja so razprave v skupinah ali 
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parih, ne nazadnje pa se lahko preverja znanje v obliki nalog − besedil, pri katerih 
učenci iščejo napake. (Čudina Obradović, 2014) S. Pečjak (1996) navaja še postopek 
dopolnjevanja manjkajočih besed v besedilu, katerih kazalec stopnje razumevanja je 
število pravilno dopolnjenih besed.  
 
Vzroki težav pri razumevanju besedil so različni. Med najpogostejše sodijo težave z 
dekodiranjem, nerazvito besedišče, nezadostna zmogljivost delovnega spomina 
(spomin in hkrati ravnanje s predznanjem in novimi podatki), pretirana natančnost in 
tekočnost branja besedila in s tem pozabljanje na smisel branja, nezadostna 
motiviranost pri angažiranem branju, nerazvite miselne operacije primerjanja in 
zaključevanja, nepoznavanje strategij (razumevanja in spremljanja) oziroma odsotnost 
želje po njihovi uporabi. Poleg teh pa so lahko vzrok napačnega razumevanja tudi 
osredotočenje na dobeseden pomen besedila in s tem povezanim dobesednim 
pomnjenjem besedila, kakor tudi težave pri ločevanju pomembnega od 
nepomembnega, določanju glavne misli in nenadzorovanim vračanjem na besedilo z 
namenom izboljšanega razumevanja. (Čudina Obradović, 2014) 
 

3.3. UPORABA BESEDIL PRI POUKU DRUŽBE 

Za nazornejši in razumljivejši pouk družbe se poleg razlage zelo pogosto uporablja tudi 
informacijsko-komunikacijska tehnologija (video posnetki, slikovno in e-gradivo, 
zemljevidi itd). Kljub temu pa se pri pouku še vedno uporabljajo različni pisni viri, med 
katere uvrščamo didaktično oblikovane vire (učbenike, delovne zvezke, delovne liste) 
in druge pisne vire (članke, revije, časopise, knjige, priročnike …). Pisni viri so namreč 
bistveni za pridobivanje informacij, pa tudi za urjenje in navajanje na samostojno 
učenje ter posledično pridobivanje različnih sporazumevalnih spretnosti. Pri delu z 
besedili je pomembno tudi funkcionalno branje oziroma branje za učenje, ki predstavlja 
aktivno branje z željo dobro razumeti vsebino besedila in ta pridobljena znanja 
uporabiti v vsakdanjem življenju.  
 
V nadaljevanju so izbrani opisi različnih avtorjev, ki definirajo vlogo učbenikov kot 
učnega gradiva v šolah:  

− Učbeniško gradivo mora biti vsebinsko bogato in povezano z vsakdanjim 
življenjem. Poleg besedila vključuje slikovno gradivo, ki razlaga in dopolnjuje 
besedilo. Učbeniki, delovni zvezki in naloge v njih pri učencih spodbujajo aktivno 
učenje in delovne navade ter jih navajajo na samostojno učenje. (Brinovec, 
2004) 

− Vloga učbenikov za družbo je prenašanje znanj z družboslovnega področja. 
Natančneje razlagajo snov ali pa definirajo pojme, procese in dejstva. Prav tako 
imajo vlogo vira znanj in spodbujajo k funkcionalnemu branju besedil. (Umek in 
Cimeša, 2008) 

− Učbeniki so gradiva, ki so učencem v pomoč pri pomnjenju vsebine. Učenci 
lahko besedilo obnovijo dobesedno ali pa s svojimi besedami, pri čemer 
razvijajo mišljenje in si krepijo besedni zaklad. Učiteljeva naloga pa je, da 
preveri, ali so učenci ustrezno razumeli besedilo. (Tomić, 2003)  

 
Zgornjim opisom je skupno, da didaktične pisne vire namenjajo učencem za aktivno 
rabo med poukom in tudi doma ter jih označujejo kot vir podatkov in razlag, ki naj bi 
bili povezani z vsakdanjikom. Učenci si tako lažje zapomnijo podatke, vendar ne kot 
učenje na pamet, ampak tako, da pride do izraza njihovo razumevanje kot posledica 
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aktivnega dela. Pri tem jim lahko pomaga tudi učitelj, s tem da spodbuja k 
samostojnemu učenju in postopnemu prevzemanju odgovornosti za lastno učenje. 
Strokovnjaki menijo, da je potrebno učence že kar se da zgodaj naučiti uporabljati 
besedila v učbenikih, delovnih zvezkih in drugih virih, ker jim bo to v pomoč tudi v 
prihodnje. B. Marentič Požarnik (2012) priporoča uporabo učbenikov in drugih besedil 
za učenje postopoma od 3. oziroma 4. razreda in najprej. Učence je potrebno naučiti 
iskanja, izbiranja, kombiniranja in zapisovanja podatkov. Blažič in sodelavci (2003) pa 
predlagajo uvajanje uporabe besedil že v samem začetku šolanja med učenjem branja 
in pisanja. Menijo, da to predstavlja dobro izhodišče za razvijanje funkcionalne 
pismenosti v nadaljnjem šolskem procesu. Prav tako kot B. Marentič Požarnik 
predlagajo, da se učenci najprej seznanijo z uporabo didaktičnih pisnih pripomočkov, 
nato pa postopoma preidejo na uporabo drugih pisnih virov (revije, knjige …). Kot 
prednost takšne uporabe navajajo dejstvo, da se učenci na ta način naučijo rokovati z 
besedili in samostojno pridobivati znanja, kar jim koristi pri nadaljnjem izobraževanju.  
 
Za večjo uspešnost učenja pri branju besedil je pomembno, da je učenec seznanjen z 
zaporedjem dejavnosti, ki mu bodo olajšala učenja. I. Korez (2001) predlaga naslednje 
dejavnosti: 

− Pred branjem: Preveri in aktivira se predznanje, izkušnje o določeni temi, 
določijo se kratkoročni in dolgoročni cilji branja in učenja, predvideva se o 
vsebini …; 

− Med branjem: Poglobljeno branje besedila, pride do kontrole napovedi in 
določanje novih strategij (delanje zapiskov, prepoznavanje bistva, določanje 
ključnih besed …); 

− Po branju: Organizira in presoja se sporočilo besedila, preveri se zapomnitev 
vsebine, pri tem je smiselna uporaba svojih besed. 

 
V šolah se spodbuja, da učenci uporabljajo pri učenju različne pisne vire. Namen 
uporabe raznolikih virov je, da se učenci naučijo poiskati besedilo in ga brati z 
razumevanjem. Hkrati se navajajo tudi iskati nove pojme, označiti pomembne podatke 
in povzemati besedilo. Učenci se tako naučijo tudi oblikovati zapiske po branju 
besedila ter pridobijo nova znanja, spoznanja in vrednote. Znanja razširijo in 
nadgradijo ter povezujejo pretekla znanja z novo pridobljenimi znanji. (Blažič idr., 
2003) 

 
Učitelj ima pri uporabi pisnih virov (npr. učbenikov) pomembno vlogo predvsem v 
začetnih letih šolanja. Najpomembnejša je učiteljeva demonstracija branja in uporabe 
besedil (učbenika) ter glasna demonstracija procesa razumevanja besedila. (Čudina 
Obradović, 2014) Pri pouku lahko učitelj uporabi besedila na različne načine, tako 
izrazi svojo izvirnost in ustvarjalnost, vendar pa uporablja najpogostejše načine dela z 
besedilom (Blažič idr., 2003): 

− Učitelj prebere celotno besedilo, učenci ga poslušajo in nato komentirajo 
slišano; 

− Učenci sami berejo posamezne dele besedila. O prebranem se pogovorijo z 
učiteljem, v paru ali v skupini; 

− Učenci sami preberejo besedilo, označijo nerazumljive besede in njihov pomen 
preverijo v ustreznem slovarju; 

− Učenci v besedilu označijo, kar jim je učitelj povedal med obravnavo učne snovi 
in si to tudi zapišejo v zvezek; 
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− Učenci pisno s svojimi besedami odgovarjajo na pripravljena vprašanja v zvezi 
z besedilom; 

− Učenci sami zapišejo povzetek o prebranem besedilu.  
 

4. UČNE STRATEGIJE  

4.1. DEFINICIJE UČNIH STRATEGIJ 

Dobro bralno razumevanje je pogoj za uporabo učnih strategij, s pomočjo katerih lahko 
učenec reši določeno nalogo, predstavlja pa tudi najboljšo motivacijo za učenje. 
Učenci, ki imajo težave z branjem in razumevanjem prebranega, se ne učijo radi in jim 
je zato smiselno prilagoditi delo. (Pečjak in Gradišar, 2012) 
 
Predstavili bomo nekaj definicij »učnih strategij«, ki smo jih zasledili v slovarjih in pri 
različnih avtorjih. 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) razlagajo strategije kot »postopke oz. 
načine za dosego kakega cilja«. 
 
V  Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja (2008−2009) so učne strategije 
opredeljene kot usmerjena miselna aktivnost učenca, ki jo sam izbere z namenom, da 
bo njegovo učenje uspešno in učinkovito. Učne strategije deli na kognitivne (uporaba 
vpliva na pomnjenje in preklic informacij) in motivacijske (nadzor kognitivnih procesov 
med učenjem).  
 
B. Marentič Požarnik (2012, str. 167) opredeli učne strategije kot »zaporedje ali 
kombinacijo v cilj usmerjenih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo 
in spreminja glede na zahteve situacije«. 
 
Več avtorjev,tj. Pressley, Woloshyn, Lysynchuck, Martin, Wood, Willoughby (1990, v 
Pečjak in Gradišek, 2012), je definiralo učne strategije kot sistem urejenih miselnih 
operacij z višjimi in nižjimi miselnimi procesi. Posledica tega je rešitev naloge. V tem 
procesu naj bi prišlo do obvladanja miselnih operacij.  
 
Glede na zapisane definicije in misel Henrya Brooksa Adama (v Pečjak in Gradišar, 
2012, str. 46): »Kdor se zna učiti, zna dovolj.«, lahko povzamemo naslednje: Učenci si 
z uporabo učinkovitih učnih strategij in z miselno aktivnostjo pomagajo pri učenju, 
pomnjenju in reševanju nalog, in to je temelj, ki prepričuje težave v prihodnosti pri 
samoizobraževanju in učenju v vsakdanjem življenju. 
 

4.2. KLASIFIKACIJE UČNIH STRATEGIJ 

Učne strategije imajo več definicij kot tiste, ki smo jih zapisali v prejšnjem poglavju. 
Prav tako jih tudi več različnih avtorjev deli glede na različne kriterije: specifičnost 
uporabe, miselni procesi pri učenju, namen učenja, vsebina informacij, vrsta besedilnih 
informacij in časovna uporaba v učnem procesu. Učenci pri učenju izbirajo, uporabljajo 
in kombinirajo več različnih vrst strategij, njihova izbira pa je odvisna od cilja, ki si ga 
zastavijo. (Pečjak in Gradišar, 2012) 
 

http://www.termania.net/slovarji/74/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja
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Najsplošnejše deli učne strategije B. Marentič Požarnik (2012), in sicer na primarne in 
sekundarne. Med primarne uvršča tiste, s katerimi predelamo informacije in izboljšamo 
zapolnitev ter razumevanje med učenjem (na primer mnemotehnične pripomočke, 
povzetke in miselne vzorce). Sekundarne pa so tiste, ki usmerjajo proces predelave 
informacij in vplivajo na motivacijo in pozornost (časovno načrtovanje, ureditev 
prostora …).  
 

Kriterij: Specifičnost uporabe  
Nekateri avtorji, kot sta P. A. Alexander in J. E. Judy (1988), delita strategije na splošne 
in specifične. Splošne strategije so tiste, ki so široko uporabne na različnih predmetnih 
področjih za reševanje nalog. Te strategije pa nekateri avtorji (npr. Murphy in 
Alexander, 2002) delijo na površinske (ni značilno spreminjanje besedila) in globinske 
(predelava učnega gradiva). Specifične strategije so v primerjavi s splošnimi uporabne 
le na določenih predmetnih področjih. (po Pečjak in Gradišar, 2012) 
 

Kriterij: Miselni procesi pri učenju 
Po tem kriteriju delimo strategije na kognitivne in metakognitivne. Med kognitivne 
strategije uvrščamo ponavljanje (shranjevanje informacij v dolgoročni spomin), 
elaboracijo (povezovanje predznanja in novih informacij) in organizacijo informacij v 
delovnem spominu. Cilj teh strategij je zapomnitev gradiva in učenje z razumevanjem. 
V metakognitivne strategije vključujemo znanja o kognitivnih procesih in spremljanje 
teh procesov, kar se imenuje učenje učenja. (Pečjak in Gradišar, 2012) 
 
Kriterij: Namen učenja 
C. Weinstein in L. M. Hume (1998) delita strategije glede na namen učenja na: 
strategije ponavljanja, elaboracijske in organizacijske strategije. (po Pečjak, 2001) Zelo 
podobno delitev imata Duffy in L. R. Roehler (1993): lokacijske strategije, strategije 
razumevanja, spominske strategije, organizacijske strategije in strategije ponavljanja. 
(prav tam) 
 
Kriterij: Vsebina informacij 
J. Lewis (1996) glede na vsebino informacij opredeljuje strategije: določanja bistva, 
določanja podrobnosti, določanja organizacije, kritičnega branja, branja vidnih 
informacij in tudi strategije izboljšanja besedišča. (prav tam) 
 
Kriterij: Vrsta besedilne informacije 
Levin (1982) ima svojo klasifikacijo, ki je kombinacija kriterijev namena učenja in 
vsebine informacij. Makrostrukturne strategije so osredotočene na predelavo bistva, 
glavnih misli besedila, mikrostrukturne pa na predelavo podrobnosti. Slednje 
(mikrostrukturne) deli glede na njihovo primarno kognitivno funkcijo v strategije, 
usmerjene v razumevanje (za izboljšanje razumevanje gradiva) in strategije, 
usmerjene v zapomnitev (za boljše razumevanje gradiva). (prav tam) 
 
Časovni kriterij 
Avtor G. D. Devine (1987) in tudi precej ostalih avtorjev deli učne strategije glede na 
čas uporabe pri učenju na strategije: pred branjem, med branjem in po branju. (prav 
tam) 
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4.3. UČNE STRATEGIJE V UČNEM NAČRTU ZA DRUŽBO 

Posodobljeni učni načrt za družbo iz leta 2011 vsebuje tudi predlog, kako naj se učenci 
učijo družbo. V splošnih ciljih lahko zasledimo, da je naloga učitelja, da spodbuja 
uporabo strategije vseživljenjskega učenja − učenje učenja.  
 
Pod vsebinski sklop Ljudje in družba za 4. razred so v povezavi zapisani operativni cilji 
z učnimi strategijami, s poševno pisavo so označeni izbirni cilji: »Učenci poznajo in 
uporabljajo različne učne strategije, analizirajo in presojajo njihovo učinkovitost, 
prepoznavajo lastni proces učenja«. (Učni načrt, 2011, str. 7) Iz tega sledi, da je 
potrebno učence v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju postopoma glede na 
njihove sposobnosti spodbujati k samostojnemu učenju pri družbi in tudi ostalih 
predmetih ter jih poučiti o uporabi učnih strategij. 
 

4.4. OBLIKOVANJE ZAPISA PO PAUKOVI UČNI STRATEGIJI 

Med branjem besedila oblikujemo zapiske, ki so nam v pomoč, da se osredotočimo na 
pomen besedila, hkrati pa nam pomagajo tudi pri pomnjenju vsebine besedila, v kolikor 
so smiselno narejeni. (Neate, 2013) Njihova vrednost in pomen temeljita na dejstvu, 
da ne gre za enostaven prepis, ampak za odraz učenčevega aktivnega razmišljanja in 
predelave besedila – pisnega izražanja. (Blažič idr., 2003) Oblikovanja izpiskov 
oziroma povzetkov prebranega besedila se je potrebno naučiti, zato je učiteljeva 
naloga, da zapiše primer na tablo, daje navodila, spremlja delo učencev, jih usmerja 
in nudi povratno informacijo pri oblikovanju zapiskov. (prav tam) Samo poučevanje 
mora potekati načrtno s ciljem, da bodo napredovali tudi manj sposobnejši učenci in 
da se učenci ne bodo posluževali »bližnjic« prepisovanja povedi in krepkega tiska iz 
besedila. (Marentič Požarnik, 2012)  
 
Osredotočili se bomo le na Paukovo oziroma Cornellovo učno strategijo. Ta je 
poimenovana po avtorju Walterju Pauku, ki je razvil to strategijo, oziroma po Univerzi 
Cornell, na kateri je avtor delal. Omenjeno strategijo bi lahko uvrstili glede na kriterije 
iz prejšnjih podpoglavij magistrskega dela na: primarne, splošne, kognitivne, strategije 
ponavljanja, organizacijske strategije, strategije po branju in kompleksne 
(sistematične) strategije.  
 
Paukova učna strategija je zelo preprosta in učinkovita za uporabo, vendar jo morajo 
učenci na začetku večkrat vaditi ob učiteljevi pomoči, da jo lahko nato sami uspešno 
uporabljajo. Primerna je za učbeniška besedila različnih šolskih predmetov, ki 
vsebujejo veliko podrobnosti. Ta strategija vključuje tudi dejavnosti po branju, sam 
zapis pa omogoča večkratno ponavljanje učne vsebine ob zapisanih ključnih besedah. 
(Pečjak in Gradišar, 2012) 
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Postopek zapisovanja po tej strategiji (Pauk, 2001) je naslednji: 
1. Potrebujemo ravnilo, svinčnik in list papirja A4; 
2. Na pokončno usmerjen A4-list narišemo navpično črto. Mesto na desni strani 

navpične črte služi zapisu (povzetek, bistvene povedi, ključne informacije s 
podrobnostmi); 

3. Mesto na levi strani črte služi zapisu ključnih besed, vprašanj …; 
4. Na dno papirja narišemo še vodoravno črto, pod katero zapišemo povzetek 

vsebine celega besedila. 
 

Eno od različic zapisa po Paukovi učni strategiji sta avtorici S. Pečjak in A. Gradišar 
(2012) povzeli po avtorjih Harrisu in Sipayu. Različica se od originalnega zapisa 
razlikuje v tem, da se zapis v obliki povzetka (izvlečka, povedi, ključnih podrobnosti) 
zapiše na levo stran navpične črte, na desno stran navpične črte pa se zapišejo ključne 
besede, torej obratno kot pri originalni različici. Po zapisovanju povzetka sledi pripogib 
lista (prekrije se leva stran zapisa) in se s pomočjo desne strani zapisa ključnih besed 
ponovi vsebina besedila. Če se pojavijo težave pri ponavljanju vsebine, si lahko učenci 
pomagajo z zapisom na levi strani navpične črte, tako da odkrijejo prepognjeno levo 
stran lista. 
 

Smiselno je, da učitelj poleg demonstracije učencem tudi izroči pisna navodila, kako 
se po korakih uporablja Paukova učna strategija, kar jim bo v pomoč pri samostojnem 
urjenju same strategije (Pečjak in Gradišar, 2012): 

1. Pripravi prazen list papirja. Na sredino lista nariši navpično črto. 
2. Pozorno preberi celo besedilo v učbeniku, delovnem zvezku ... in podčrtaj 

pomembne podatke.  
3. Zapiši povedi s svojimi besedami in vključi podčrtane pomembne podatke na 

levo stran črte. 
4. Zapiši ključno besedo na desno stran črte.  
5. Zapiši povzetek o vsebini celotnega besedila. 
6. Prepogni list in s pomočjo ključnih besed ponovi vsebino besedila. V primeru 

težav si pomagaj z zapisom na levi strani navpične črte. 
 

Preglednica 1: Primer predloge za uporabo Paukove učne strategije (po Pečjak in 
Gradišar, 2012) 

Naslov 

Zapis besedila po odstavkih 
 

Zapis ključnih besed 
 
 
 
 
 

Zapis povzetka 

 
V empiričnem delu naše raziskave smo predstavili Paukovo učno strategijo, urjenje 
strategije pa smo prilagodili značilnostim ter sposobnostim učencev z vpeljavo 
diferenciranega pristopa. V okviru Paukove učne strategije smo se poslužili tudi drugih 
strategij (dopolnjevanje manjkajočih podatkov, odgovarjanje na vprašanja, 
povzemanja vsebine, določanje pomembnih podatkov in ključnih besed). Učenci z več 
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težavami so imeli v začetnih fazah prilagojen način dela z manj zapisovanja, z vsakim 
srečanjem pa smo težavnost stopnjevali. Nekoliko uspešnejši učenci so imeli tudi 
možnost izbire, da so lahko sami oblikovali izdelek z enakimi elementi, kot jih vsebuje 
Paukova učna strategija. 

5. POUČEVANJE IN UČENJE O UČNIH STRATEGIJAH 

5.1. VRSTE POUČEVANJA 

Temelj uspešnega poučevanja učencev o učnih strategijah so dobro izobraženi učitelji, 
ki jih je potrebno poučiti o uporabi učnih strategij in spodbuditi k vključevanju učbenikov 
in drugih pisnih virov v učni proces. Ta znanja bodo učencem v pomoč tudi pri 
samoregulacijskem učenju. (Košir in Pečjak, 2003) 
 
Učitelj lahko poučuje o samoregulacijskih zmožnostih učnih strategij na posreden ali 
neposreden način. 
 
Za posredno poučevanje je značilno, da učenci preko izkušenj razvijejo 
samoregulacijske sposobnosti, kot na primer, ko učitelj vodi in usmerja učence pri delu. 
Pomembno je, da učitelj med učno uro sproti komentira uporabo učne strategije ter na 
koncu šolske ure pojasni dosego željenih ciljev, hkrati pa pri učencih ozavesti potek 
učenja. To lahko naredi tako, da se z učenci konkretno pogovori o učnih dosežkih (npr. 
Kaj so se naučili?) pri uri in o samem procesu učenja (npr. Kako je potekal proces 
učenja?, Kateri cilj so si zastavili v začetku šolske ure in zakaj? Kaj so delali potem in 
katero strategijo so uporabili? Ali so dosegli cilj? Na kakšne težave so naleteli med 
učenjem in kako bi jih lahko rešili?). (Pečjak in Gradišar, 2012) Prednost takšnega 
načina poučevanja je, da pri učencih pride do vertikalnega/specialnega transferja pri 
predmetu, pri katerem so to strategijo spoznali in urili. Lahko se pojavijo tudi slabosti, 
vendar le v primeru poudarjanja uporabe strategije pri samo enem predmetu, zaradi 
česar ne pride do horizontalnega/splošnega učnega transferja. Učitelj mora biti 
seznanjen s pomenom razvijanja strategij in vključiti v pouk tudi višje spoznavne cilje, 
da pride do razvoja zahtevanih strategij. (Marentič Požarnik, 2012) 
 
Pri neposrednem poučevanju skuša učitelj pri učencih neposredno razviti 
samoregulacijske zmožnosti v okviru pouka. Torej jim pomaga, da bodo uspešnejši na 
poti samostojnega učenja. Najprej ima učitelj večjo vlogo pri učenju, ki pa se tekom 
procesa učenja zmanjšuje. Zato učenci postajajo odgovornejši za lasten proces 
učenja. (Pečjak in Kramarič, 2015) Učitelj v poučevanje vključi neposredno razlago 
strategije, sledi njegov prikaz in vodena uporaba strategije (modeliranje ali učenje po 
modelih) ter vedno bolj samostojno urjenje določene strategije s povratno informacijo. 
Vloga učitelja je, da prikaže in v pouk vpelje prenos naučene strategije tudi za uporabo 
pri drugih predmetih. (Pečjak in Gradišar, 2012) Učence je potrebno seznaniti o tem, 
kaj želijo doseči z uporabo učnih strategij. Namen učnih strategij je, da bi učenci 
sistematično pristopili k procesu učenja, ker jih veliko o tem niti ne razmišlja. V 
formalnem izobraževanju so učne strategije nesistematično vpeljane, zato jih učenci 
ne znajo ustrezno uporabljati. Pri učencih pride do razvoja strategij, ker se učijo iz 
napak in učiteljevih ali starševskih opomb in komentarjev. (Pečjak, 2001) Prednosti 
takšnega poučevanja so naslednje: Učitelj mora biti za delo usposobljen in tudi učenju 
o strategijah mora nameniti dovolj časa, ko omogoča lažje izvajanje. Takšen način dela 
je koristen za učence s težavami. Pojavijo se lahko slabosti − konflikti med že znanimi 
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in novimi strategijami in omejen horizontalni/splošni transfer o učnih strategijah, če so 
te vpeljane le pri enem učitelju in njegovem predmetu. (Marentič Požarnik, 2012) 
 

5.2. ZNAČILNOSTI METODE – URJENJE IN SPREMLJANJE NAPREDKA 

Urjenje je ena izmed metod utrjevanja, s katero se zadržijo, ponotranjijo in ohranjajo 
znanja. Cilj etape vadenja ali urjenja je, da učenci izurijo spretnosti, veščine, navade, 
razvijejo sposobnosti in da aktivnost poteka zanesljivo in hitro, torej pride do 
avtomatizacije. (Tomić, 2002) 
 
Avtorji, kot so Blažič s sodelavci (2003), A. Tomić (2003) in Kubale (2016), razlikujejo 
osnovno (temeljno), nadaljnje (dopolnilno) in korektivno (pomožno) urjenje. Za 
osnovno urjenje je značilno, da učenci vadijo celotno dejavnost. Učiteljeva naloga je 
spremljanje in opazovanje učencev, odpravljanje nejasnosti in nepravilnosti, ponovna 
demonstracija dejavnosti ter svetovanje in spodbujanje učencev pri delu. Nadaljnje 
urjenje temelji na izboljšanju aktivnosti učencev, ki so učno strategijo osvojili in utrdili 
z urjenjem. Pomembna značilnost je, da se skrajša čas izvajanja, izboljša kakovost in 
prehod na avtomatizacijo. Učenci izurjeno spretnost uporabljajo in prenesejo na druge 
predmete. Pri tej vrsti urjenja učitelj preverja napredek učencev. Pri nadaljnjem urjenju 
se iz spretnosti lahko razvijejo navade, ki omogočajo funkcionalno uporabo v 
resničnem življenju.  
 
Pri učencih se v procesu urjenja pojavijo razlike v napredku. Te so posledica utrujenosti 
učencev, monotonosti, nizke motivacije … Uspešnejše urjenje lahko omogočita 
ponovna razlaga in motivacija učencev za delo. Razlike v napredku so lahko naslednje 
(Kubale, 2016): 

− Posamezni učenci na začetku hitro napredujejo, kasneje pa se napredovanje 
upočasni; 

− Nekateri učenci na začetku počasi napredujejo, kasneje pa sledi zelo hitro 
napredovanje; 

− Drugi učenci so bolj prilagodljivi in enakomerno napredujejo. 
 
V raziskovalnem delu magistrske naloge smo izvedli osnovno urjenje, ki smo ga izvajali 
pri slovenščini in družbi z namenom, da bi učenci pridobljene spretnosti in učno 
strategijo uporabljali tudi pri učenju drugih predmetov. 
 
Vloga učitelja 
Vloga učitelja je pri učenju učnih strategij bistvenega pomena. Najprej mora 
premišljeno in sistematično pripraviti naloge za delo, pri čemer upošteva objektivne 
(cilje, vsebine, didaktične pogoje v šoli in doma) in subjektivne (individualne značilnosti 
učencev, psiho-socialne razmere v šoli in doma) pogoje. Učence mora tudi razumljivo 
seznaniti s smislom urjenja dejavnosti ali spretnosti, jih ustrezno motivirati in omogočiti, 
da dejavnost redno izvajajo. (Blažič idr., 2003)  
 
Naloga učitelja je tudi, da se zavzema za strokovnost in kakovost učenja, kar doseže 
s stalnim spremljanjem učencev v obliki razgovorov, opazovanja pouka in vrednotenja 
dosežkov. Pri tem pridobiva, zbira in analizira podatke o dosežkih in napredku 
učencev. Glede na te podatke, morebitne zaznane težave in predznanje učencev 
organizira pouk in ostale dejavnosti. Učitelj mora učencem nuditi kakovostno in 
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individualizirano povratno informacijo o delu, ker le tako optimira napredek pri učencih 
in spodbuja kakovostna znanja. (Čadež, 2012) 
 
Povratna informacija 
Od učitelja je odvisno, kateri način povratne informacije bo izbral. Med samim delom 
lahko uporabi ustno povratno informacijo v obliki pohval, spodbud, dodatne razlage, 
usmeritve, opisa kriterijev, pričakovanih dosežkov, kakor tudi nebesedno povratno 
informacijo (gibi, kretnje in mimika). Učitelj se pri izdelkih poslužuje pisne povratne 
informacije, pri katerih zapis popravi s popravnimi znamenji, zapiše, katera znanja je 
potrebno izboljšati in kako to doseči. Predlaga lahko nasvete za izboljšanje in učenca 
pohvali. Poleg pisne povratne informacije so lahko prisotne tudi slikovne povratne 
informacije (npr. piktogrami), ki omogočajo učencem boljše razumevanje. (Čadež, 
2012) 
 
Vpliv motivacije 
Učitelj se mora med urjenjem spopadati z različno motiviranimi učenci in njihovimi 
čustvi, ki vplivajo na posameznikova pričakovanja o učenju, uspešnosti ... Z učenci, ki 
so notranje motivirani zaradi interesov, radovednosti …, učitelj nima težav. Večina 
učencev je zunanje motiviranih, zato je potrebno, da učitelj pogosteje poseže po 
zunanjih spodbudah, kot so pohvale, graje, nagrade …, vendar mora paziti pri njihovi 
uporabi, ker ne vplivajo enako na vse učence (introvertirane, manj sposobne, mlajše), 
zato jih je potrebno prilagoditi vsakemu učencu posebej. Učenci so tudi različno 
storilnostno motivirani, ker imajo različno visoko potrebo po uspehu. Visoko 
storilnostnim učencem je potrebno ponuditi težje naloge, manj storilnostnim pa je 
dobro dati na začetku lažje naloge in postopoma stopnjevati težavnost, ker bodo le 
tako videli, da so njihove sposobnosti višje, kot sami mislijo, da so. (Žagar, 2009) 
 

5.3. NOTRANJA DIFERENCIACIJA 

Pouk mora biti učinkovit, ker je njegov namen, da vsi učenci pridobijo uporabna znanja 
in spretnosti. Torej je smiselno, da se pouk urjenja prilagodi značilnostim učencev, kar 
omogoča v pouk vključena notranja diferenciacija. V nadaljevanju se bomo osredotočili 
le na notranjo diferenciacijo, ki smo jo uporabili v raziskovalnem delu magistrskega 
dela.  
 
Diferenciacija je sestavljena iz sistemskih, artikulacijskih, strukturnih, organizacijskih in 
metodičnih značilnosti. (Kramar, 2009) V Pravilniku o izvajanju diferenciacije pri pouku 
v osnovni šoli (2006) je zapisano: »Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda 
pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v 
oddelku oziroma učni skupini diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti«. 
 
Učitelj je odgovoren za pripravo učnega procesa, izvedbo in časovno prilaganje glede 
na sposobnosti in potrebe učencev. (Heacox, 2009) Pri tem organizira delo tako, da 
najprej heterogeno skupino (skupino enega razreda) učencev razdeli v več manjših 
homogenih skupin, saj so si učenci znotraj skupine bolj podobni in jim je lažje prilagoditi 
pouk. Potrebno je tudi, da prilagodi cilje, vsebino, sporazumevanje, postopke, čas … 
(Kramar, 2009) Pri takšnem pouku je nujno, da pride do spremembe učnega tempa, 
zahtevnosti in načina poučevanja, da je vse v skladu z učenci in njihovimi individualnimi 
potrebami, učnimi slogi in interesi. (Heacox, 2009) 
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Diferencirani pristopi 
Pri diferenciranem poučevanju je v procesu učenja v osredju napredek učencev. Pouk 
lahko učitelj diferencira na različnih ravneh glede na vsebino, proces in izdelek. 
Vsebino je možno prilagoditi s preverjanjem znanj in spretnosti, kar je podlaga za 
razvrščanje učencev v ustrezne skupine. Možno je tudi, da učenci sami izberejo 
vsebine, ali pa učitelj pripravi več različnih virov glede na njihova znanja. Sam proces 
učenja naj bi spodbujal različne načine učenja z uporabo prilagojenih nalog, ki 
spodbujajo kritično mišljenje in ustvarjalnost. (Heacox, 2009) Pri raziskovalnem delu 
smo izvedli diferenciacijo na ravni izdelka. Izdelek je mišljen kot rezultat učenja, s 
katerim smo prikazali razumevanje naučenega in njegovo uporabo. (Heacox, 2009) 
 
Znotraj izdelka smo poleg Paukove učne strategije vključili še dve strategiji.  
Ena izmed njih je bilo dopolnjevanje manjkajočih podatkov, ki je primerno za mlajše 
učence, saj le-ti v prej pripravljeno besedilo vstavijo manjkajoče besede. Takšna 
naloga jim je v pomoč, da so osredotočeni na branje in pozorni na razumevanje 
besedila. Učitelj mora pri tem stopnjevati zahtevnost nalog, začeti z lažjimi in 
nadaljevati z zahtevnejšimi. (Pečjak in Gradišar, 2012) 
 
Izbrali smo še strategijo vprašanj in odgovorov, ki se lahko uporablja pred, med in po 
branju, kar omogoča aktivno razumevanje prebranega. Vprašanja usmerjajo pozornost 
na bistvene podatke v besedilu. Glede na vsebino ločimo informativna, interpretativna 
in vrednotenjska vprašanja. Avtorja Pearson in Johnson (1978, v Pečjak in Gradišar, 
2012) navajata glede na ravni procesiranja besedila eksplicitna (na vprašanje se 
odgovori z informacijami iz besedila), implicitna (na vprašanje se odgovori s pomočjo 
besedila in lastnih izkušenj) in izkušenjska (na vprašanje se odgovori na podlagi lastnih 
izkušenj) vprašanja. Za preverjanje razumevanja se uporabljajo nižja in višja vprašanja 
ravni razumevanja. Za odgovarjanje na prva je zahtevana zapolnitev spominskih 
podatkov in dejstev. Ta vprašanja se nanašajo na posameznosti, kategorije, 
klasifikacije, pojme, načela itd. Nasprotje tem so vprašanja višje ravni, ki zajemajo 
razumevanje in sklepanje in zahtevajo predznanje bralca. Sem sodijo tudi vprašanja, 
s katerimi pri razumevanju preverimo uporabo (uporaba znanj na podobnih primerih), 
kritičnost (spodbuja izražanje čustev, vrednot, stališč, izražanje mnenj) in ustvarjalnost 
(konvergentna vprašanja z enim pravim odgovorom in divergentna dopuščajo 
raznovrstne odgovore). (Pečjak in Gradišar, 2012) V našem raziskovalnem delu smo 
uporabili informativna, eksplicitna vprašanja, torej vprašanja nižje ravni. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

Področje učenja je danes pomembno na vseh življenjskih področjih zaradi hitrega 
razvoja tehnologij in nenehnega kopičenja informacij ter njihovega spreminjanja. Nujno 
je, da šola učence usposobi za samostojno učenje in postopno prevzemanje 
odgovornosti glede lastnega učenja, kar jim posledično omogoča bolj učinkovito 
vseživljenjsko učenje. (Marentič Požarnik, 2012)  
 
Vendar osnovna šola učence ne pripravi dovolj na samostojno učenje (npr. učenje iz 
učbenika). To se kaže v tem, da učenci ne znajo iz besedila izluščiti bistva. Do enakih 
ugotovitev so prišli tudi srednješolski in visokošolski učitelji. Ko so povprašali učence, 
so ti povedali, da so bili le redko kdaj seznanjeni s tem, kako se uspešno učiti. (prav 
tam)  
 
Paris in Newman (1990) opozarjata, da učenci s starostjo ne razvijajo avtomatične 
uporabe učne samoregulacije in v tem okviru tudi ne učnih strategij. Oboje je rezultat 
tako procesa dozorevanja kot procesa formalnega izobraževanja. K. Košir in S. Pečjak 
(2003) pravita, da je potrebno učitelje seznaniti o pomenu uporabe učnih strategij v 
procesu učenja, jih spodbuditi, da jih vključujejo v pouk, in učence učiti o učnih 
strategijah, ki jih bodo lahko uporabljali pri samoregulacijskem učenju.  
 
Za raziskovalni problem smo si postavili vprašanje s področja učenja učnih strategij. 
Zanimalo nas je: »Ali se z diferenciranim urjenjem zapisovanja učne vsebine iz 
besedila (učbenika oziroma samostojnega delovnega zvezka) pri predmetu družba po 
Paukovi učni strategiji po sedmih srečanjih pojavi napredek pri vseh učencih?«. 
 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen magistrskega dela je preizkusiti način diferenciranega poučevanja in urjenja 
Paukove učne strategije v 5. razredu in ugotoviti, ali se bo pojavil napredek pri učenju 
pri vseh učencih. Znotraj glavnega namena smo si zastavili naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
 
RV 1: Kakšno predznanje bodo imeli učenci o povzemanju bistva z lastnimi besedami, 
določanju ključnih besed in tvorbi povzetka v 5. razredu pri družbi? 
RV 2: Kaj bo učencem delalo največ težav pri urjenju Paukove učne strategije in kako 
se bo to kazalo v izdelkih?  
RV 3: Ali bodo vsi učenci pri družbi dosegli napredek pri določanju ključnih besed, pri 
zapisu bistva odstavkov z lastnimi besedami in pri zapisovanju končnega povzetka?  
RV 4: Kateri diferencirani pristopi pri urjenju Paukove učne strategije bodo učinkoviti?  
RV 5: Kakšno bo mnenje učencev o uporabi in urjenju Paukove učne strategije in o 
lastnem napredku pri učenju družbe?  
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8. METODA RAZISKOVANJA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Za pedagoško raziskovanje pouka, pri katerem smo vključili poučevanje Paukove učne 
strategije in diferencirano urjenje te strategije, smo uporabili empirični raziskovalni 
pristop, akcijsko raziskovanje. Metoda je bila kvalitativna in kvantitativna. Uporabljena 
je bila opisna statistika.  

9. VZOREC 

Raziskovalni vzorec je predstavljalo 24 učencev (13 učenk in 11 učencev) 5. razreda, 
starih povprečno 9 let, iz mestne osnovne šole v Spodnjeposavski regiji v šolskem letu 
2016/17. Način vzorčenja je bil neslučajnostno namenski. 

10. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTOV 

10.1. ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred pričetkom izvajanja raziskave smo določili raziskovalna vprašanja. Po odobritvi 
vodstva šole za sodelovanje pri raziskavi (Priloga A), smo učencem in staršem 
posredovali obvestilo o izvajanju raziskave (Priloga B). Priložili smo soglasje za 
sodelovanje učencev pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov in za fotografiranje 
izdelkov učencev za potrebe raziskave (Priloga C). 
 
Na začetku smo ocenili obstoječe stanje. Hospitirali smo v izbranem razredu pri dveh 
učnih urah družbe, pri katerih smo dobili vpogled v delo učencev pri tem predmetu. Po 
končani hospitaciji smo se z učiteljico pogovorili o izvedenih učnih urah družbe in o 
učencih. Učiteljica je podala mnenje za vsakega učenca o uspešnosti pri branju, 
zapisovanju in bralnem razumevanju. Učence smo nato razdelili v 3 skupine (oranžna 
skupina – bolj zahtevna, modra skupina − zahtevna, zelena skupina − manj zahtevna), 
kar nam je bilo v pomoč pri načrtovanju učnih ur in oblikovanju diferenciranih delovnih 
listov. 
 
Na podlagi pregledane literature, hospitacije v razredu in pogovora z učiteljico smo 
izdelali načrt raziskave. Zbiranje podatkov je potekalo meseca novembra in decembra 
2016. Srečanja smo imeli enkrat tedensko pri družbi in pri slovenščini. 
 
Predvideli in izvedli smo tri akcijske korake: 
1. akcijski korak (1. in 2. srečanje): seznanitev s Paukovo učno strategijo in 
ugotavljanje začetnega stanja (preverjanje predznanja o določanju ključnih besed, 
povzemanju vsebine in tvorjenju povzetka); 
2. akcijski korak (3., 4. in 5. srečanje): urjenje zapisovanja po Paukovi učni strategiji 
ob besedilu iz učbenika oziroma samostojnega delovnega zvezka; 
3. akcijski korak (6. in 7. srečanje): preverjanje znanja o uporabi Paukove učne 
strategije. 
 
Podatke, ki smo jih pridobili na srečanjih, smo analizirali, naredili sintezo in na podlagi 
te oblikovali smernice za poučevanje Paukove učne strategije pri družbi. 
 
Stališča učencev smo ugotavljali s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so jih učenci 
izpolnjevali takoj po vsakem končanem zapisovanju po Paukovi učni strategiji (od 2. 
do 7. srečanja). Izdelke učencev smo po vsakem srečanju ovrednotili, pri tem smo si 
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pomagali z besedilom iz učbenika ali samostojnega delovnega zvezka in lastno 
oblikovanim zapisom po Paukovi učni strategiji, ki smo ga zapisali pred izvedbo 
vsakega srečanja. Na izdelke smo zapisali popravke, dopolnitve, povratno informacijo, 
jih dokumentirali (fotografirali) po vsakem srečanju ter jih analizirali po predhodno 
pripravljenih kriterijih. Poročila o poteku učnih ur smo po vsakem srečanju zapisali v 
raziskovalni dnevnik. Zbrani podatki in ugotovitve so nam bili v pomoč pri načrtovanju 
naslednjih srečanj. 
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Preglednica 2: Načrt akcijskih korakov 

KDAJ? KJE? KAJ? SODELUJOČI PRIPOMOČKI EVALVACIJA 

1. AKCIJSKI KORAK: seznanitev s strategijo, ugotavljanje začetnega stanja (predznanja) 

10. 11. 2016, 
družba 

− Obravnava učne vsebine in 
besedila ALPSKE POKRAJINE – 
Površje, podnebje, vodovje, 
rastlinstvo in živalstvo 
− ZAČETNO STANJE: Predstavitev 
korakov za zapis po Paukovi učni 
strategiji in demonstracija zapisa 

učiteljica, 
učenci 

prepis besedila iz 
učbenika, 
list papirja, 
projektor, 
računalnik, 
elektronske 
prosojnice 

analiza opazovalnih listov, pregled in 
analiza izdelkov, analiza izvedbe učne 
ure 

17. 11. 2016, 
družba 

− Obravnava učne vsebine in 
besedila PREDALPSKE 
POKRAJINE – Lega in naravne 
značilnosti 
− PREDZNANJE: Samostojni zapis 
učencev po Paukovi učni strategiji, 
preverjanje predznanja o določanju 
ključnih besed in povzemanju 
vsebine 

učiteljica, 
učenci 

besedilo v 
samostojnem 
delovnem zvezku, 
projektor, 
računalnik, 
elektronske 
prosojnice 

analiza opazovalnih listov, pregled in 
analiza izdelkov, zapis povratne 
informacije, pregled anketnih 
vprašalnikov, analiza izvedbe učne ure 
načrtovanje diferenciranega urjenja 

2. AKCIJSKI KORAK: urjenje zapisovanja po Paukovi učni strategiji 

25. 11. 2016, 
slovenščina,  

− besedilo Trenta 
− URJENJE PAUKOVE UČNE 
STRATEGIJE  
 

učiteljica, 
učenci 

besedilo iz 
knjižice Bralne 
strategije, 
delovni listi, 
projektor, 
računalnik, 
elektronske 
prosojnice 

analiza opazovalnih listov, pregled in 
analiza izdelkov, zapis povratne 
informacije, pregled anketnih 
vprašalnikov, analiza izvedbe učne ure, 
načrtovanje diferenciranega urjenja 

2. 12. 2016,  
slovenščina 

− besedilo Koža 
− URJENJE PAUKOVE UČNE 
STRATEGIJE 

učiteljica, 
učenci 

besedilo iz 
knjižice Bralne 
strategije, 

analiza opazovalnih listov, pregled in 
analiza izdelkov, zapis povratne 
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delovni listi, 
projektor, 
računalnik, 
elektronske 
prosojnice 

informacije, pregled anketnih 
vprašalnikov, analiza izvedbe učne ure, 
načrtovanje diferenciranega urjenja 

8. 12. 2016, 
slovenščina 

− besedilo France Prešeren 
− URJENJE PAUKOVE UČNE 
STRATEGIJE 

učiteljica, 
učenci 

besedilo iz 
knjižice Bralne 
strategije delovni 
listi, projektor, 
računalnik, 
elektronske 
prosojnice 

analiza opazovalnih listov, pregled in 
analiza izdelkov, zapis povratne 
informacije, pregled anketnih 
vprašalnikov, 
analiza izvedbe učne ure, 
načrtovanje diferenciranega urjenja 

3. AKCIJSKI KORAK: preverjanje znanja o uporabi Paukove učne strategije 

15. 12. 2016, 
družba 

− obravnavanje učne vsebine in 
besedila Obpanonske pokrajine – 
Gospodarstvo in promet v preteklosti 
in danes 
− URJENJE PAUKOVE UČNE 
STRATEGIJE 

učiteljica, 
učenci 

besedilo v 
samostojnem 
delovnem zvezku, 
delovni listi 
projektor, 
računalnik, 
elektronske 
prosojnice 

analiza opazovalnih listov, pregled in 
analiza izdelkov, zapis povratne 
informacije, pregled anketnih 
vprašalnikov, 
analiza izvedbe učne ure, 
načrtovanje diferenciranega urjenja 

22. 12. 2016, 
družba 

− obravnavanje učne vsebine in 
besedila Dinarskokraške pokrajine – 
površinski in podzemni kraški pojavi 
− SAMOSTOJNO ZAPISOVANJE 
PO PAUKOVI UČNI STRATEGIJI 

učiteljica, 
učenci 

besedilo v 
samostojnem 
delovnem zvezku, 
delovni listi 
projektor, 
računalnik, 
elektronske 
prosojnice 

analiza opazovalnih listov, pregled in 
analiza izdelkov, zapis povratne 
informacije, pregled anketnih 
vprašalnikov, analiza izvedbe učne ure 
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10.2. VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI INSTRUMENTOV 

Tehnike zbiranja podatkov, ki smo jih uporabili pri raziskavi, so polstrukturirano 
opazovanje učnih ur z udeležbo, anketiranje učencev in analiziranje izdelkov. 
Instrumenti, opazovalna lista, anketni vprašalnik za učence in lista z vnaprej 
določenimi kriteriji za analizo izdelkov, so bili avtorsko oblikovani. 
 
Pred vsakim srečanjem smo zapisali učno pripravo. V Prilogi Č je predstavljen le en 
primer učne priprave za prvo srečanje. Zaradi velikega obsega in podobnosti nismo 
priložili nadaljnjih učnih priprav v prilogo magistrskega dela. Med vsakim srečanjem z 
učenci smo zbirali podatke neposredno v razredu. Tehnika zbiranja podatkov je bila 
delno strukturirano opazovanje z udeležbo (Priloga E). Pred izvedbo smo pripravili 
preglednico z opornimi točkami (kriteriji), ki so nam bile v pomoč pri analizi izvedb učnih 
ur. Opazovali pa smo tudi tisto, kar je v dani situaciji pritegnilo našo pozornost. Ker je 
opazovanje z udeležbo subjektivno, je tudi učiteljica izpolnjevala enak opazovalni list. 
Vse podatke smo vključili v analize izvedb.  
 
Učenci so po vsaki končani učni uri urjenja (od 2. do 7. srečanja) Paukove učne 
strategije izpolnili anketni vprašalnik (Priloga F), ki je vseboval lestvico stališč, s 
katerimi smo pridobili njihovo mnenje o urjenju, zapisovanju in napredku. 
 
Po vsakem srečanju je sledil pregled izdelkov. Izdelki so bili ločeno ovrednoteni po 
vnaprej določenih kriterijih (Priloga G) in vsebujejo tudi povratno informacijo na 
posebni prilogi (Priloga H). Nekaj primerov izdelkov (fotografije) z analizo je v Prilogi 
D. Te smo določili z žrebom, saj vseh zaradi omejene dolžine magistrskega dela ni bilo 
mogoče vključiti. 
 

10.3. MERSKE KARAKTERISTIKE 

Enak opazovalni list z istimi kriteriji za opazovanje pouka je poleg nas izpolnjevala tudi 
učiteljica. Na takšen način smo zagotovili večjo objektivnost merskega instrumenta.  
Vsi učenci so dobili jasna navodila za delo in delovne liste pred pričetkom urjenja 
Paukove strategije, s čimer smo zagotovili veljavnost. Pri anketnem vprašalniku smo 
zagotovili občutljivost s petstopenjsko lestvico. Zagotovljena je bila tudi objektivnost, 
saj so vsi učenci izpolnjevali enak anketni vprašalnik. Veljavnost smo zagotovili s tem, 
saj so vsi učenci dobili jasna in razumljiva navodila pred pričetkom izpolnjevanja 
anketnih vprašalnikov takoj po urjenju Paukove učne strategije. 
 

11.  POSTOPEK OBDELAVE IN OPIS OBDELAVE PODATKOV 

Podatke iz izdelkov učencev in iz anketnih vprašalnikov smo kvalitativno in 
kvantitativno analizirali. Rezultate smo statistično opisno interpretirali in pri tem 
uporabili frekvence ter strukturne odstotke. Podatki so prikazani v preglednicah in v 
opisni obliki.  
 
Podatke, pridobljene z opazovalnimi listi in dnevniške zapise, smo analizirali 
kvalitativno. Po vsaki učni uri smo pregledali opazovalne liste, jih opisno analizirali in 
to zapisali v raziskovalni dnevnik. Izdelke učencev in dnevniške zapise smo vsebinsko 
analizirali po vsaki učni uri (določitev kodirnih enot, kodiranje, oblikovanje kategorij, 
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besedni zapis rezultatov) in po zaključeni raziskavi. Na podlagi vseh zbranih podatkov 
smo oblikovali poskusno oziroma utemeljeno teorijo. (Vogrinc, 2008) Njen zapis je pod 
naslovom Ugotovitve raziskave z razpravo. 
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12. REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV  

12.1. ANALIZA PRVEGA AKCIJSKEGA KORAKA (PRVO IN DRUGO 

SREČANJE PRI DRUŽBI) 

12.1.1. OPIS IZVEDBE 

OPIS IZVEDBE − PRVO SREČANJE 

Učna priprava za 1. srečanje je v prilogi magistrskega dela (Priloga Č, Učna priprava 

1).  

Prvo srečanje je potekalo dve šolski uri pri predmetu družba. Pri prvi šolski uri smo 
obravnavali naravne značilnosti Alpskih pokrajin (površje, podnebje, vodovje, 
rastlinstvo, živalstvo in rastlinske pasove). V uvodnem delu smo s kvizom preverili, 
kakšno predznanje imajo učenci o Alpskih pokrajinah. Nadaljevali smo z opisovanjem 
površja. Ob fotografijah smo se pogovorili o značilnostih gorskega podnebja, o 
vodovju, o rastlinskih višinskih pasovih ter o živalih in rastlinah. Na koncu ure so učenci 
ponovili obravnavano učno snov z dopolnjevanjem miselnega vzorca na delovnem 
listu. Učenci so pri učni uri sodelovali pri vseh aktivnostih, večina učencev je izkazala 
dobro predznanje o temi in dobro sklepanje ob fotografijah. 
 
Druga šolska ura je bila namenjena področju učenja in Paukovi učni strategiji. V 
uvodnem delu smo nadgradili znanje o učenju in o vsem na kar morajo biti pozorni, da 
bo učenje učinkovitejše (urejen delovni prostor, čas učenja, načini in strategije učenja, 
smisel učenja). Vsak učenec je dobil list z miselnim vzorcem o učenju in navodila za 
uporabo Paukove učne strategije. Na elektronskih prosojnicah smo prikazali tudi nekaj 
primerov zapiskov, ki jih lahko oblikujemo pri učenju. 
 
Sledila je predstavitev in demonstracija Paukove učne strategije in hkrati ugotavljanje 
stanja o predznanju učencev. Najprej so si učenci uredili delovni prostor in tiho prebrali 
na listu papirja besedilo iz učbenika. Sledilo je skupno glasno branje po odstavkih in 
določevanje pomembnih podatkov. Zatem smo se pogovorili o načinih razmišljanja po 
branju besedila. Učencem smo dali nekaj napotkov: da se pri vsakem odstavku 
vprašamo, o čem ta govori in poskušamo obnovili vsebino prebranega, da vključimo 
samo pomembne podatke, da poskušamo uporabiti lastne besede, da uporabimo čim 
manj enakih besed iz besedila, da poskusimo najti ustrezne sopomenke in da se 
izogibamo temu, da povedi dobesedno prepišemo iz besedila. Najprej smo povedi 
oblikovali ustno, nato smo jih zapisali. Za vsak odstavek smo določili ključno besedo, 
pri čemer smo si pomagali z vprašanjem, kako bi z eno ali nekaj besedami povedali, o 
čem odstavek govori oziroma kakšen bi bil naslov odstavka. Povedi in ključne besede 
smo zapisali na tablo, učenci pa so si jih prepisali na liste. Učence smo skušali 
spodbuditi, da so tudi pri zapisih za vse ostale odstavke sodelovali in povedali svoje 
predloge povedi in ključnih besed. Ker nam je primanjkovalo časa, smo izpustili 
obravnavo zadnjega odstavka, smo pa oblikovali povzetek in povedali, kako nam 
takšen zapis pomaga pri učenju − ponavljanju zapisanega s pomočjo ključnih besed.  
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OPIS IZVEDBE − DRUGO SREČANJE 

Drugo srečanje je potekalo dve šolski uri pri predmetu družba. Pri prvi šolski uri smo 
obravnavali lego in naravne značilnosti Predalpskih pokrajin. V uvodnem delu so 
učenci v parih ponovili lego posameznih pokrajin v Sloveniji in skušali opisati lego 
Predalpskih pokrajin. Sledilo je dopolnjevanje delovnega lista (stolpca v preglednici Kaj 
že vem o Predalpskih pokrajinah?). V osrednjem delu je delo potekalo tako, da so 
učenci brali besedilo po odstavkih v samostojnem delovnem zvezku. Po branju 
vsakega odstavka sta sledila pogovor in razlaga ob ogledu zemljevida in slikovnega 
gradiva. Vključili smo tudi videoposnetek ter reševanje nalog v delovnem zvezku. O 
vsebini prvih dveh odstavkov so se učenci pogovorili v paru in razložili pomembne 
pojme (hribovje, dolina, kotlina …). Vsebino drugih dveh odstavkov smo komentirali 
skupaj. Zadnja dva odstavka so učenci najprej sami prebrali, nato pa so si v paru 
postavljali vsebinska vprašanja in nanje odgovarjali. Nekateri učenci so pred razredom 
predstavili nekaj primerov vprašanj. Zaključek šolske ure je bil namenjen dokončanju 
delovnega lista iz uvodnega dela šolske ure. Učenci so zapisali pomembne podatke o 
učni vsebini v preglednico (v stolpec Kaj sem se naučil?). 
 
Na začetku druge šolske ure smo ponovili postopek zapisovanja po Paukovi učni 
strategiji. Učence smo opozorili na napake in pomanjkljivosti, ki smo jih opazili pri 
pregledu izdelkov iz prvega srečanja. Svetovali smo jim, da po zapisovanju napisano 
še enkrat preberejo in zapis dopolnijo. V tej šolski uri smo uporabili besedilo iz 
samostojnega delovnega zvezka, ki smo ga po odstavkih brali že prvo uro pri obravnavi 
nove učne snovi. Skupaj z učenci smo pripravili list papirja, komentirali prvi odstavek 
in zanj naredili zapis. Pogovorili smo se o vsebini drugega odstavka, ustno tvorili 
povedi in ključno besedo. Učencem smo ponovno razložili, kaj pomeni povzetek o 
vsebini odstavka, pri čemer tvorimo lastne povedi s svojimi besedami. Sledilo je 
samostojno delo na naslednjih treh odstavkih in povzetku. Na koncu smo izvedli tudi 
učenje z zapisom – ponavljanje zapisanega. Učenci so oddali izdelke in rešili anketni 
vprašalnik. 
 
Cilj samostojnega oblikovanja zapisa na drugem srečanju je bil dobiti vpogled v 
razumevanje učencev postopka zapisovanja Paukove učne strategije ter v obstoječe 
stanje − v znanje in spretnosti določanja ključnih besed, tvorjenje povedi o vsebini 
odstavkov in povzetka med samostojnim delom in izdelke učencev. Pridobljeni podatki 
so nam bili v pomoč pri načrtovanju urjenj v naslednjih šolskih urah. 
 

12.1.2. OPAŽANJE IN ANALIZA IZVEDBE 

OPAŽANJE IN ANALIZA IZVEDBE − PRVO SREČANJE 

Na začetku druge šolske ure je večina učencev upoštevala navodilo o ureditvi 
delovnega prostora. Ker učenka 11 (učenka s posebnimi potrebami) ni imela urejenega 
delovnega prostora, smo jo individualno opozorili. Na mizi so učenci smeli imeti le 
besedilo in črtni list. Učenci so dobili na listu prepisano besedilo iz učbenika, ker nimajo 
učbenikov v papirnati obliki, marveč le v e-obliki, z izjemo samostojnih delovnih 
zvezkov.  
 

Pri samem frontalnem delu učenci niso imeli večjih težav. Navodila so bila glasno 
povedana, primeri so bili prikazani na elektronskih prosojnicah in tudi demonstracija je 
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bila izvedena na list papirja. Le učenec 15 ni bil najbolj pozoren, kako smo obrnili list 
papirja, zato smo učencu dali novi list, da je zapis oblikoval na pokončno obrnjenem 
listu.  
 
Med poukom je najbolj izstopala učenka 9, ki je pri učni uri aktivno izrazito sodelovala. 
Brez težav je tvorila smiselne in pravile povedi s svojimi besedami. Dokazala je, da 
ima dober besedni zaklad in da je zelo spretna pri tvorjenju povedi. Drugi učenci, ki so 
pri uri sodelovali, so večinoma predlagali nejasne povedi z malo pomembnimi podatki 
ali pa so iz odstavka izbrali nekaj pomembnih povedi in jih prebrali iz besedila. Pri 
določanju ključnih besed je bil izjema učenec 15, ki je imel težave pri določanju ključne 
besede za drugi odstavek. Predlagal je kot ključno besedo »vpliv podnebja«, vendar 
odstavek ni govoril o vplivu, ampak o značilnostih podnebja. Ker učenec ni razumel 
besede vpliv, smo mu razložili razliko v pomenih obeh besed (vpliv in značilnost).  
 

Zaradi primanjkovanja časa, nismo uspeli ugotoviti, ali vsi učenci razumejo, kako 
oblikovati povzetek.  
 

V učni pripravi smo načrtovali, da bomo poleg frontalnega dela izvedli tudi delo v parih, 
pri katerem bi učenci brali besedilo in ustno oblikovali povedi. To časovno ni bilo 
izvedljivo, ker so bili učenci različno hitri pri branju in pri prepisovanju povedi s table, 
zato smo morali delo nekoliko prilagoditi. Tisti učenci, ki so bili hitrejši pri branju, so 
imeli možnost, da sami razmislijo, kako bi vsebino prebranega besedila zapisali s 
svojimi besedami, in določiti ključno besedo odstavka.  
 

O tem, ali vsi učenci znajo o prebranem besedilu poročati z lastnimi besedami, nismo 
pridobili vpogleda, ker je bila šolska ura prvič izvedena na takšen način in ker je bilo 
delo frontalno. Nekaj učencev je izvedlo ponavljanje s pomočjo zapisa. Kljub 
navodilom in demonstraciji so imeli učenci nekaj vprašanj z videzom zapisa strategije 
(Ali lahko pri zapisu naslova in ključnih besed uporabijo barvna pisala, in ali lahko med 
odstavki izpustijo vrstico ali narišejo črto?).  
 

Skoraj vsi učenci so aktivno poslušali navodila in sodelovali. Kljub opozorilom, je bil 
izjema učenec 18 s posebnimi potrebami, ki ni želel prepisati vsega na svoj list in je 
oddal nepopoln zapis.  
 
Učiteljica je opozorila, da naj bomo pri učnih urah še posebej pozorni na učenca 18 in 
učenko 11, učenca s posebnimi potrebami. Pri delu sta potrebovala spodbudo, 
večkratno ponovitev navodil in pomoč. 
 

OPAŽANJE IN ANALIZA IZVEDBE − DRUGO SREČANJE 

Priprava na zapisovanje 

Pri obravnavi nove učne vsebine smo že v prvi šolski uri uporabili besedilo iz 
samostojnega delovnega zvezka. Učenci so ga brali po odstavkih in se o vsebini 
pogovorili v paru. Nekaj učencev je imelo težave z razlago pojmov, kot sta dolina in 
kotlina, kljub temu da so se o tem že učili v tem šolskem letu. Ta dva pojma smo zato 
še enkrat razložili.  
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Nekateri učenci so glasno zastavljali vprašanja o vsebini odstavkov drugim učencem, 
ki so nanje odgovarjali. Vsa slišana vprašanja so bila ustrezna, prav tako so učenci 
pravilno odgovorili nanje, s čimer so dokazali, da so razumeli vsebino prebranega. Za 
takšen način dela smo se odločili, ker smo želeli dobiti vpogled v učenčevo 
razumevanje vsebine besedila in pripraviti učence, da bodo v naslednji šolski uri 
uspešnejši pri uporabi besedila in samem zapisovanju po Paukovi učni strategiji. 
 

Težave  

Delovni prostor: Na začetku druge šolske ure so skoraj vsi učenci upoštevali navodilo 
o urejenosti delovnega prostora. Učenci so prisluhnili navodilom in skupni 
demonstraciji zapisa za prvi odstavek iz besedila, nato pa samostojno oblikovali zapis. 
Izjemi sta bili učenec 20 in učenec 18. Učenec 20 je sedel pri zaprtem delovnem 
zvezku, zato mu je bilo potrebno še enkrat povedati navodila.  
 
Paukova učna strategija: Učenec 20, je pri pouku prepisal zapis za prvi in drugi 
odstavek s table. Spodbudili smo ga, da naj še sam po enakem postopku nadaljuje 
zapis, vendar ni zapisal ničesar. Isti učenec je tudi šolsko uro zapustil predčasno, ker 
je imel druge obveznosti. Oddal je nedokončan izdelek in ni rešil anketnega 
vprašalnika, ker nas ni obvestil o predčasnem odhodu.  
 
Ostale težave: Največ težav smo imeli z učencem 18, ki ni sledil pouku in ni želel 
ničesar napisati. Prosto se je gibal po učilnici in motil pouk, tudi opozorila učiteljice in 
svetovalne delavke niso pomagala.  
 
Pri uri se je izkazalo, da nekateri učenci ne razumejo pojma odstavek. Nekateri učenci 
so namreč želeli združiti tretji in četrti odstavek, kar ni bilo smiselno zaradi njune 
preobsežnosti in različnih tem. Nekaj posameznikov je vprašalo, kako naj zapišejo 
ključne besede za četrti odstavek. Ta odstavek je vključeval več tem, kot so: podnebje, 
rastlinstvo in živalstvo. Predlagali smo jim, da naj zapišejo več ključnih besed. Pojavile 
so se tudi težave pri določevanju ključnih besed za peti odstavek. Ta odstavek govori 
o rekah in jezerih, kar z eno besedo imenujemo vodovje.  
 
Učence je zanimalo, koliko povedi je potrebno zapisati pri povzetku. To je kar težko 
določiti. Predlagali smo, da naj zapišejo od dve do tri povedi in poskušajo čim bolj 
povzeti vsebino besedila oziroma na kratko razložiti vse ključne besede. 
 
Določeni učenci so pri učni uri potrebovali pomoč. Nekateri so imeli vprašanja o 
vsebini, največ pa jih je želelo le povratno informacijo o pravilnosti zapisa ključnih 
besed ali lastnem zapisu vsebine odstavkov. Učenko 12 je zanimalo, ali obstaja kakšna 
sopomenka za besedo položen, saj je želela upoštevati navodilo, da v zapis vključimo 
sopomenke. 
 
Pri petih učencih smo preverili, ali so izvedeli fazo ponavljanja. Vprašali smo jih, kaj so 
zapisali o ključni besedi npr. vodovje in nato je učenec povedal, kaj si je zapomnil. Trije 
učenci od petih so dali popolne odgovore, kar pomeni, da so dobro razumeli besedilo 
in niso imeli težav pri zapisovanju vsebine odstavkov.  
Ker so bili učenci pri delu različno hitri, smo počasnejšim učencem dovolili, da izpustijo 
kakšen odstavek, vendar smo pričakovali, da zapišejo povzetek in izvedejo fazo 
ponavljanja.  
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Učiteljica je kot opombo na opazovalnem listu zapisala, da naj v prihodnje preverimo, 
ali so učenci razumeli navodila. Predlagala je, da preverimo razumevanje navodil tako, 
da eden od učencev ponovi že povedana navodila.  
 

12.1.3. ANALIZA IZDELKOV 

Pred izvedbo učnih ur smo v učno pripravo 1 (Priloga Č) in učno pripravo 2 sami 
zapisali zapis po Paukovi učni strategiji. Naš primer in besedilo iz 
učbenika/samostojnega delovnega zvezka sta nam bila v pomoč pri pouku in analizi 
izdelkov učencev. Primer povratne informacije na izdelek je v Prilogi (Priloga H). 
 
ANALIZA IZDELKOV − PRVO IN DRUGO SREČANJE 

Pri prvem srečanju je bilo prisotnih 23 učencev, in pri drugem pa vseh 24 učencev. Vsi 
so oddali svoje zapise. Primeri izdelkov za obe srečanji so v Prilogi (Priloga D).  
 
Kljub temu da so učenci na prvem srečanju večinoma le prepisovali zapis s table, smo 
izdelke pregledali. Na drugem srečanju smo s pomočjo izdelkov dobili vpogled v 
predznanje učencev. Kljub temu da smo učence na začetku šolske ure opozorili na 
pravilnost zapisovanja besed in da smo skupaj ponovili postopek zapisovanja po 
Paukovi učni strategiji, so se v izdelkih pojavile jezikovne težave in tudi težave pri 
upoštevanju strategije.  
 

Jezikovne napake  

Preglednica 3: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se jezikovnih napak v izdelkih 1. 
in 2. srečanja 

Jezikovne napake 
 

1. 
srečanje 

2. 
srečanje 

f f 

izpust črke/napačen zapis črke 11 15 

napačen zapis lastnih imen 11 10 

začetek povedi z malo začetnico 1 1 

izpust osebne glagolske oblike 0 20 

 
Na prvem srečanju jih je 11 od 23 učencev pri prepisu izpustilo kakšno črko, na drugem 
srečanju je bilo takšnih učencev več (15). Na prvem srečanju je 11 učencev imelo 
težave pri zapisu zemljepisnih lastnih imen (npr. imena rek, ime pokrajine), na drugem 
srečanju je bilo takšnih učencev manj, le 10. Na prvem in prav tako tudi na drugem 
srečanju dva učenca nista zapisala začetka nekaterih povedi z veliko začetnico. Na 
drugem srečanju se je pri 20 učencih pojavil izpust osebne glagolske oblike (so, se, 
jih), od tega pri petih učencih v več povedi. 
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Težave s Paukovo učno strategijo v izdelkih pri prvem srečanju 

Preglednica 4: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav s Paukovo učno 
strategijo v izdelkih 1. srečanja 

 
Zapis Paukove strategije 

1. srečanje 

f 

enak zapis kot na tabli 21 

nekaj lastnih povedi v 
zapisu 2 

nepopolni zapisi 8 

ni povzetka 5 

del povzetka 4 

izvedeno ponavljanje 4 

 
Pri zapisovanju po Paukovi učni strategiji se je pokazalo nekaj pomanjkljivosti. Ena od 
pomanjkljivosti je bila, da so imeli skoraj vsi učenci zapisane enake povedi, kot so bile 
na tabli, le dva učenca sta zapisala nekaj lastnih povedi. Ker so bili učenci različno hitri 
pri zapisovanju, je nekaterim zmanjkalo časa, da bi zapisali zapis v celoti, osem pa jih 
ni oddalo popolnih prepisov. Pet učencev ni zapisalo povzetka, štirje pa so zapisali le 
en del. Od vseh so samo štirje učenci izvedli učenje z zapisom (prepognili list in naredili 
primer ponavljanja s ključnimi besedami).  
 

Težave s Paukovo učno strategijo v izdelkih pri drugem srečanju 

Zapis povzetkov odstavkov 

Preglednica 5: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri zapisu povzetkov 
odstavkov v izdelkih 2. srečanja 

Zapis povzetkov odstavkov 
2. srečanje 

f 

prepisane povedi iz besedila 3 

krajši prepis povedi 17 

lastne povedi 2 

ni zapisa 2 

 
Trije učenci so prepisali večino povedi iz besedila. 17 učencev je prepisalo povedi na 
nekoliko krajši način, kot so te zapisane v besedilu. Dva učenca (učenka 12 in učenec 
17) sta zapisala dokaj lastne povedi, pri drugih dveh pa sploh ni bilo nobenega zapisa. 
Učenec 18 namreč ni zapisal ničesar, medtem ko učenec 20 ni sam tvoril nobene 
povedi in tudi iz besedila ni prepisal ničesar. V zapisih so se pri šestih učencih pojavile 
povedi, ki izkazujejo tako težave z izražanjem ali pa nerazumevanje besed oziroma 
besedila. V nadaljevanju so predstavljeni primeri neustreznih povedi:  
 
Učenka 1: »Na Dravi, Soči in Savi stojijo umetna jezera za pridobivanje elektrike. 
Umetna jezera nastala tudi zaradi rudnikov.«  
Učenka 2: »Lega je v sredini Slovenije delitev je po nadmorski višini.«  
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Učenka 3: »Reke delimo na: umetna in naravna jezera.«  
Učenka 6: »Umetna jezera so na Drava, Sava in Soča, nastala so zaradi pridobivanje 
elektrike in ugrezanja tal.«  
Učenka 12: »Delitev je Predalpska hribovja, doline in kotline. Zahod je divji, strma 
pobočja in ozke doline.«  
Učenec 19: »Pobočje je zelo različno zaradi hribovja, dolina … Predalpsko jezero se 
nahaja pod Alpskimi pokrajinami.« 
 
Ključne besede 

Učenci niso imeli večjih težav pri določanju ključnih besed, saj so določili smiselne 
ključne besede. Pri prvem odstavku so zapisali »lega«, pri drugem odstavku »delitev« 
oziroma »razdelitev«, pri tretjem odstavku »površje« oziroma »relief«, pri četrtem 
odstavku so zapisali »podnebje, rastlinstvo in živalstvo« in pri petem odstavku »reka« 
oziroma »vodovje«.  
 
Preglednica 6: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri določanju ključnih 
besed v izdelkih 2. srečanja 

Ključne besede 
2. srečanje 

f 

vse ustrezne ključne besede 8 

izpust ključne besede in zapisa o 
odstavku 13 

nepopoln zapis 9 

neustrezen zapis 1 

 
Osem učencev je pravilno določilo ključne besede za vse odstavke besedila. 13 
učencev je izpustilo zapis ene ključne besede in zapis o vsebini odstavka. To jim je 
bilo dovoljeno zaradi pomanjkanja časa. Devet učencev ni bilo najbolj natančnih pri 
zapisu ključnih besed za četrti odstavek. Pri tem odstavku je bilo smiselno, da zapišejo 
tri besede.  
 
Vidne težave je imel le učenec 19. Pri tretjem odstavku je zapisal »razlika pobočja«, 
zato lahko iz zapisa sklepamo, da ni razumel pomena besede »pobočje« oziroma je 
imel besedi »pobočje in relief« za sopomenki. Isti učenec je pri petem odstavku določil 
ključno besedo »reke«, ki ni ustrezna. Lahko bi dodal še besedo »jezera«, ali pa 
nadpomenko »vodovje«, da bi bil zapis pravilen. 
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Zapis povzetka 

Preglednica 7: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri zapisu povzetka v 
izdelkih 2. srečanja 

Zapis povzetka 
2. srečanje 

f 

enak zapis kot pri zapisu po 
odstavkih 

11 

lastne povedi 7 

ni dokončan zapis 11 

ni zapisa 2 

 
11 učencev je v povzetek zapisalo identične povedi tistim, ki so jih zapisali pod zapis 
po odstavkih (na levo stran navpične črte). Le sedem učencev je v povzetek zapisalo 
lastne povedi. Povzetka ni dokončalo 11 učencev, saj so zapisali nekaj povedi, vendar 
z njimi niso povzeli vsebine celotnega besedila. Dve učenki v povzetek nista zapisali 
ničesar.  
 
Pri petih učencih pa se je izkazalo, da so povzetki zelo splošni, ker so v njih le našteli, 
o čem vse govori besedilo. Eden učenec pa je zapisal samo eno vprašalno poved. 
 
Izvedba ponavljanja 

20 učencev je izvedlo ponavljanje (prepognjen list), od vseh učencev štirje tega niso 
naredili.  
 

Ugotovitve na podlagi vseh izdelkov drugega srečanja 

Pri več kot polovici učencev so se v izdelkih pojavljale jezikovne napake (izpust osebne 
glagolske oblike, izpust črk, nepravilen zapis lastnih imen). 
 
Pri zapisu o vsebini besedila po odstavkih na levo stran navpične črte je polovica 
učencev izpustila zapis za en odstavek. To jim je bilo dovoljeno zaradi pomanjkanja 
časa. Večina učencev je v zapisu po odstavkih zapisala zelo podobne povedi, kot so 
bile v besedilu, vendar so jih nekoliko preoblikovali in zapisali na krajši način (zamenjan 
besedni red, izpust nekaterih besed in podatkov). Nekaj učencev je dobesedno 
prepisalo povedi iz besedila, samo dva pa sta tvorila lastne povedi. Šest učencev je 
zapisalo kakšno poved, ki pomensko ni bila razumljiva. Zaradi tega smo se odločili, da 
jim v naslednji šolski uri predlagamo, da naj po zapisu povedi le−te tudi ponovno 
preberejo in se vprašajo, ali so razumljive. 
 
Učenci so zapisali ustrezne ključne besede in jih pravilno zapisali na desno stran 
navpične črte. Opazili smo, da so za ključne besede zapisali izstopajoče besede iz 
odstavkov. Manj kot polovica učencev ni bila natančna pri tretjem odstavku, kjer je bilo 
smiselno zapisati tri ključne besede ali pa ustrezno nadpomenko tem besedam. Pri 
enem učencu je bilo pri ključnih besedah zaznati, da ne loči besed »relief« in 
»pobočje«.  
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Večina učencev ni dokončala povzetka, vanj so prepisali enake povedi, kot so jih 
zapisali pri zapisu vsebine po odstavkih. Nekateri učenci so tvorili le eno splošno 
poved, v kateri so omenili, o čem govori besedilo.  
 
Učenca s posebnimi potrebami nista zapisala ničesar kljub naši spodbudi in pomoči. 
Zanju bi bilo naslednjič smiselno pripraviti delovni list z dopolnjevanjem besedila.  
 
Skoraj vsi učenci so poskusili izvesti ponavljanje učne vsebine s pomočjo zapisa, le 
nekaj jih tega ni storilo zaradi pomanjkanja časa. 
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12.1.4. ANALIZA ODGOVOROV UČENCEV V ANKETNEM VPRAŠALNIKU 

ANALIZA ODGOVOROV UČENCEV V ANKETNEM VPRAŠALNIKU − DRUGO 

SREČANJE 

Preglednica 8: Strukturna preglednica stališč učencev do trditev v anketnem 
vprašalniku po 2. srečanju 

  
2. srečanje 

 

Trditve v anketnem vprašalniku 1 2 3 4 5 

  
f 

% 
f 

% 
f 

% 
f 

% 
f 

% 

Znam uporabiti Paukovo učno strategijo. 
30,
4 

65,
2 

0,0 4,3 0,0 

Zadovoljen sem s svojim zapisom. 
43,
5 

30,
4 

21,
7 

0,0 4,3 

Znam iz besedila določiti ključne besede. 
43,
5 

39,
1 

13,
0 

4,3 0,0 

Znam povzeti odstavke besedila s svojimi besedami. 
39,
1 

30,
4 

17,
4 

8,7 4,3 

Znam zapisati povzetek. 
47,
8 

39,
1 

8,7 0,0 4,3 

Moji zapisi so vedno boljši. 
34,
8 

34,
8 

17,
4 

8,7 4,3 

Prosil sem za pomoč sošolca. 
13,
0 

17,
4 

8,7 
21,
7 

39,
1 

Dobil sem pomoč od sošolca. 
26,
1 

13,
0 

4,3 
17,
4 

39,
1 

Učiteljica mi je pomagala. 
39,
1 

21,
7 

4,3 
13,
0 

21,
7 

Rad zapisujem po Paukovi učni strategiji. 
47,
8 

21,
7 

26,
1 

4,3 0,0 

Paukovo učno strategijo bom uporabil doma pri učenju 
družbe do naslednjega tedna. 

34,
8 

43,
5 

17,
4 

0,0 4,3 

Legenda: 1 − se popolnoma strinjam, 2 − se strinjam, 3 − se ne morem odločiti, 4 − 

se ne strinjam, 5 − se sploh ne strinjam 
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Skoraj vsi (95,6 %) učenci so menili, da znajo uporabiti Paukovo učno strategijo, torej 
jim je bil jasen postopek zapisovanja. Le 4,3 % (en) učencev se ni strinjalo s trditvijo. 
 
Večina (73,9 %) učencev se je s trditvijo »Zadovoljen sem s svojim zapisom.« 
popolnoma strinjala oziroma strinjala. 21,7 % (pet) učencev se ni moglo opredeliti do 
trditve. 4,3 % (en) učencev se s trditvijo sploh ni strinjalo.  
 
S trditvijo »Znam iz besedila določiti ključne besede.« se je popolnoma strinjala večina 
(43,5 %) učencev, 39,1 % učencev pa se je z njo strinjala. 13,0 % (trije) učencev ni 
bilo prepričanih, ali znajo določiti ključne besede. 4,3 % (en) učencev pa se s to trditvijo 
ni strinjalo. 
 

Večina (69,5 %) učencev je menila, da vedo, kako zapisati lastne povedi o vsebini 
besedila, od tega se je 39,1 % učencev popolnoma strnjalo s trditvijo, 30,4 % učencev 
pa se je s trditvijo strinjalo. 17,4 % (štirje) učencev se ni moglo odločiti, ali se strinjajo 
s trditvijo, ali ne. 13,0 % (trije) učencev se s to trditvijo ni strinjalo. 
 
Kar 86,9 % (20) učencev se je strinjalo s trditvijo »Znam zapisati povzetek.« 8,7 % 
(dva) učencev se ni moglo odločiti glede trditve, 4,3 % (en) učencev pa se s trditvijo 
popolnoma ni strinjalo. 
 
69,6 % (16) učencev je menilo, da so z urjenjem njihovi zapisi boljši. 17,4 % (štirje) 
učencev se ni moglo odločiti, 4,3 % (en) učencev pa se s trditvijo sploh ni strinjalo. 
 
30,4 % (sedem) učencev se je strinjalo s trditvijo »Prosil sem za pomoč sošolca.« 8,7 
% (dva) učenca se do trditve ni moglo opredeliti. Večina (60,8 %) učencev pa se ni 
strinjala ali pa se ni popolnoma strinjala s trditvijo. 39,1 % (devet) učencev se je 
strinjalo s trditvijo in si je pri delu pomagalo v paru, od tega 4,3 % (en) učencev se ni 
moglo odločiti glede trditve.  
 
Večina (39,1 %) učencev se ni strinjala s trditvijo »Dobil sem pomoč od sošolca.«, od 
tega 17,4 % (štirje) učencev ni strinjalo s trditvijo in 39,1 % (devet) se jih ni popolnoma 
strinjalo s trditvijo.  
 
Več kot polovica učencev (60,8 %) se je strinjala, da sem jim pri delu pomagala. 4,3 % 
(en) učencev se ni moglo odločiti glede trditve, 34,7 % (osem) učencev pa je menilo, 
da jim pri delu nisem pomagala. 
 
Učenci so na drugem srečanju radi zapisovali po Paukovi učni strategiji. S to trditvijo 
se je strinjala večina (69,5 %) učencev. 26,1 % (šest) učencev se ni moglo odločiti, ali 
se s trditvijo strinja, 4,3 % (en) učencev pa ni rado zapisovalo na takšen način. 
 
Po drugem srečanju zapisovanja po Paukovi učni strategiji je večina (78,3 %) učencev 
menila, da bodo to strategijo uporabili tudi doma pri učenju. 17,4 % (štirje) učencev se 
ni moglo odločiti. 4,3 % (en) učencev se je odločilo, da pri učenju ne bodo uporabljali 
te strategije.  
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Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev 

Po drugem srečanju in prvem samostojnem zapisovanju po Paukovi učni strategiji je 
večina učencev menila, da razumejo postopek za zapis te strategije in znajo tudi 
zapisati ključne besede in povedi o vsebini besedila s svojimi besedami. Skoraj vsi 
učenci so menili, da pravilno zapisujejo povzetek. Večina učencev je bila tudi 
zadovoljna s svojim zapisom, ki so ga sami oblikovali na tem srečanju. Le nekaj 
učencev se ni moglo odločiti, ali so s svojim zapisom zadovoljni ali ne. Posledično je 
tudi največ učencev menilo, da je njihov zapis zaradi urjenja boljši, nekaj 
posameznikov pa se ni moglo odločiti glede tega. 
 
Ta učna ura je bila namenjena temu, da učenci sami zapišejo zapis, tako da smo 
pridobili vpogled v predznanje in težave učencev pri zapisovanju. Kljub navodilu, da 
naj učenci samostojno zapišejo in oblikujejo zapis, je nekaj učencev potrdilo, da so jim 
pri zapisovanju pomagali sošolci. Vseeno pa je večina učencev upoštevala navodilo, 
da morajo biti pri delu samostojni. Učenci, ki so priznali sodelovanje s sošolci, so lahko 
res delali v paru, ali pa niso pozorno prebrali trditve v anketnem vprašalniku. Učencem 
smo pri delu pomagali, jih spodbujali, ali jim svetovali. Več kot polovica učencev se je 
strinjala, da smo jim pri delu pomagali. Nekateri od učencev so imeli vprašanja, 
nekateri posamezniki pa so želeli le povratno informacijo o zapisanem. Večina 
učencev je to šolsko uro menila, da radi zapisujejo po Paukovi učni strategiji, nekaj 
posameznikov se glede tega ni moglo odločiti. Prav tako je večina trdila, da bodo to 
strategijo uporabili tudi doma pri učenju. Tudi pri tej trditvi se nekaj posameznikov ni 
moglo odločiti. Navsezadnje lahko sklepamo, da jim je bila kljub nekaj izjemam nova 
strategija všeč. 
 

Sklep prvega akcijskega koraka 

Obe prvi dve srečanji sta potekali pri pouku družbe, ko smo obravnavali dve slovenski 
pokrajini (Alpske in Predalpske pokrajine). Med obema srečanjema smo opazili, da je 
večina učencev upoštevala navodila za delo, težave smo imeli predvsem z učenci s 
posebnimi potrebami, ki niso upoštevali dogovorjenih pravil in navodil. Pri prvem 
srečanju nismo dobili najboljšega vpogleda v delo in težave vseh učencev. Pri tem 
srečanju smo opazili, da imajo nekateri učenci težave pri jasnem ustnem tvorjenju 
povedi in da so želeli uporabiti enake povedi iz besedila. Na drugem srečanju pa je v 
ospredje prišlo do tega, da učenci ne razumejo pojma »odstavek« in da imajo nekateri 
težave pri določanju nekaterih ključnih besed. Na prvem srečanju je delo potekalo 
frontalno, na drugem srečanju pa samostojno, zato je kar precej učencev potrebovalo 
pomoč oziroma so želeli le povratno informacijo na zapis. Posledice pomanjkljivosti 
prvega srečanja so bile vidne na drugem srečanju. Učenci so na njem imeli vprašanja, 
kako zapisati povzetek, saj smo na prvem srečanju njegovo tvorbo zaradi pomanjkanja 
časa na hitro razložili in zapisali.  
 
V izdelkih obeh srečanj so se pojavljale skoraj v celoti enake vrste jezikovnih napak 
(izpust črk, neustrezen zapis lastnih imen itd.). Presenetilo nas je dejstvo, da je bilo 
kar precej napak v izdelkih prvega srečanja kljub temu da je šlo v večini primerov le za 
prepis besedila s table. V izdelkih drugega srečanja so bile pri večini učencev pri zapisu 
povzetkov odstavkov prepisane povedi iz besedila, le da so to naredili nekoliko na 
krajši način, ključne besede so ustrezno določili, vendar ne vseh. Ker so se med drugim 
srečanjem pojavljala vprašanja v zvezi z zapisom povzetka, se je nerazumevanje 
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izražalo tudi v izdelkih. Učenci so namreč zapisali enake povedi, kot so jih zapisali pri 
zapisu povzetkov odstavkov. Kot smo zapisali pri podnaslovu Povzetek ugotovitev 
analize odgovorov učencev v anketnem vprašalniku, so imeli učenci po drugem 
srečanju pozitivno mnenje o uporabi učne strategije, o delu, o nastalem izdelku, o 
napredku in o ponovni uporabi obravnavane učne strategije pri učenju.  
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12.2. ANALIZA DRUGEGA AKCIJSKEGA KORAKA (TRETJE, ČETRTO IN 

PETO SREČANJE PRI SLOVENŠČINI) 

12.2.1. OPIS IZVEDBE 
 

OPIS IZVEDBE − TRETJE SREČANJE 

Tretje srečanje je potekalo eno šolsko uro pri slovenščini. Najprej smo uredili sedežni 
red, ki smo ga oblikovali na podlagi pregledanih izdelkov iz drugega srečanja in mnenja 
učiteljice o sposobnostih učencev pri branju in zapisovanju. V uvodnem delu smo 
učencem vrnili izdelke iz prejšnje šolske ure in jih opozorili na pojavljajoče se napake, 
ki smo jih prikazali na elektronskih prosojnicah. Ponovili smo tudi postopek za zapis 
Paukove učne strategije.  
 
Sledilo je preverjanje predznanja o Trenti, ki je bila tema tokratne šolske ure. Besedilo 
Trenta smo vzeli iz knjižice Bralne strategije, ki jo uporabljajo pri urah slovenščine. 
Učence smo vprašali, ali vedo, kaj je Trenta, kje se nahaja in kaj je zanjo značilno. 
Njeno lego smo si ogledali tudi na zemljevidu.  
 
Glasno smo prebrali besedilo in določili pomembne podatke. Najprej so sledila splošna 
ustna navodila za vse učence, nato pa smo vsaki skupini povedali navodila, ki so 
veljala le za posamezno skupino. Vsak učenec je prejel ustrezen delovni list z navodili, 
katerim so morali slediti in oblikovati zapis po Paukovi učni strategiji. Učenci so bili 
razvrščeni v tri skupine. Skupine so bile označene na delovnem listu z različnimi 
barvami smeška. Skupina učencev z zelenim smeškom (manj zahtevna skupina) je 
morala dopolniti zapis z ustreznimi besedami, skupina učencev z modrim smeškom 
(zahtevna skupina) si je pri oblikovanju zapisa pomagala z zapisanimi vsebinskimi 
vprašanji, skupina učencev z oranžnim smeškom (bolj zahtevna skupina) pa je 
oblikovala zapis samostojno z zapisanimi splošnimi vprašanji.  
 
Učenci so imeli možnost, da se pri delu v paru posvetujejo in si pomagajo. Za pomoč 
so lahko poklicali tudi učiteljico. Hitrejši učenci so lahko rešili še kviz na delovnem listu.  
 
V zaključnem delu ure so vsi učenci oddali izdelke in rešili anketni vprašalnik. Učencem 
smo dali domačo nalogo, da natančno pregledajo zapis in dopolnitve izdelkov iz 
prejšnje ure ter da preberejo povratno informacijo v preglednici. 
 

OPIS IZVEDBE − ČETRTO SREČANJE 

Četrto srečanje je potekalo eno šolsko uro pri slovenščini. V odmoru smo uredili 
sedežni red, ki smo ga oblikovali na podlagi pregledanih izdelkov iz prejšnje šolske ure 
in mnenja učiteljice o sposobnostih učencev pri branju in zapisovanju. V uvodnem delu 
smo učencem vrnili izdelke iz prejšnje šolske ure in prikazali primere napak na 
elektronskih prosojnicah.  
 
Sledilo je preverjanje predznanja o koži, ki je bila to šolsko uro tema besedila. Besedilo 
Koža smo uporabili iz knjižice Bralne strategije. Najprej smo na elektronskih 
prosojnicah prikazali nekaj fotografij, s pomočjo katerih smo ugotovili temo besedila. 
Učenci so se nato v parih pogovorili, kaj o tem organu že vedo (o tej temi so se učili v 
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4. razredu). Sledilo je odgovarjanje na vprašanja (kaj je koža, kako je sestavljena in 
kaj je zanjo značilno). 
 
Pred začetkom izpolnjevanja delovnih listov so sledila splošna navodila za vse učence, 
nato pa še za vsako skupino posebej. Vsak učenec je prijel ustrezen delovni list z 
navodili, katerim so morali slediti in oblikovati zapis po Paukovi učni strategiji. Učenci 
so bili razvrščeni v tri skupine. Skupine so bile označene na delovnem listu z različnimi 
barvami (zelena − manj zahtevna, modra − zahtevna in oranžna − bolj zahtevna) 
smeška. Skupina učencev z zelenim smeškom (manj zahtevna skupina) je morala 
dopolniti zapis z ustreznimi besedami, en del pa so morali sami zapisati. Za vsak 
odstavek so morali zapisati tudi eno vsebinsko vprašanje. Skupina učencev z modrim 
smeškom (zahtevna skupina) si je lahko pri zapisovanju pomagala z zapisanimi 
vsebinskimi vprašanji. Skupina učencev z oranžnim smeškom (bolj zahtevna skupina) 
si je lahko pomagala pri zapisovanju s splošnimi vprašanji.  
 
Najprej smo z učenci še enkrat ponovili postopek za Paukovo učno strategijo in s 
katerimi vprašanji si naj pomagajo pri določanju ključnih besed in pri povzemanju o 
vsebini odstavkov, nato smo povedali, da je lahko ključnih besed več in da je potrebno 
v opis vključiti vse ključne besede. Skupaj smo povedali primer za prvi odstavek.  
 
Sledilo je samostojno zapisovanje po strategiji. Učenci so imeli možnost, da za nasvete 
prosijo sošolca, s katerim so sedeli. Hitrejši učenci so v parih zamenjali izdelke, jih 
pregledali in označili napake. Učencem smo nudili povratno informacijo in jim svetovali. 
Izpolnjevali smo opazovalni list. Pomagali smo učencem, ki so imeli delovni list z 
zelenim smeškom. Še posebej pozorni smo bili na delo učencev 15, 18, 10, 12 in 23, 
ker smo pri njih zaznali težave med delom in v izdelkih pri prejšnjem srečanju.  
 
Vsi učenci so v zaključku učne ure oddali izdelke in rešili anketni vprašalnik. Učencem 
smo dali domačo nalogo, da natančno pregledajo zapis in dopolnijo izdelke iz prejšnje 
ure in preberejo povratno informacijo v preglednici. 
 

OPIS IZVEDBE − PETO SREČANJE 

Peto srečanje je potekalo med šolsko uro slovenščine. V odmoru smo uredili sedežni 
red (oblikovan na podlagi pregledanih izdelkov iz prejšnje šolske ure in mnenja 
učiteljice o sposobnostih učencev pri branju in zapisovanju). V uvodnem delu smo 
učencem vrnili izdelke iz četrtega srečanja in jih opozorili na napake. 
 
Najprej smo na elektronskih prosojnicah prikazali fotografijo Franceta Prešerna in 
vprašali učence, kdo je na fotografiji. Sledila je izvedba možganske nevihte po 
skupinah. Vsaka skupina je na listu dobila vprašanje o Francetu Prešernu, kjer so 
morali zapisati že znane podatke.  
 
Sledil je vodeni del. Skupaj smo glasno prebrali besedilo, pri čemer je bila naloga 
učencev, da med branjem podčrtajo neznane besede. Za vsak odstavek smo določili 
pomembne podatke, ki smo jih imeli tudi zapisane na grafični podlogi. Določili smo 
ključne besede in pri tem učence spodbujali z vprašanjem, kako bi z eno besedo 
opisali, o čem govori odstavek.  
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V osrednjem delu ure so učenci samostojno izvajali zapis po Paukovi učni strategiji na 
delovnem listu. Razdeljeni so bili v dve skupini. Učenci z modrim smeškom na 
delovnem listu (zahtevna skupina) so izvedli zapis s pomočjo grafične podloge, 
vsebinskih vprašanj in besedila. Učenci z oranžnim smeškom na delovnem listu (bolj 
zahtevna skupina) pa so imeli na izbiro, da si pri delu pomagajo z besedilom in/ali 
grafično podlogo ter splošnimi vprašanji.  
 
Vsi učenci so v zaključku učne ure oddali izdelke in rešili anketni vprašalnik. Učencem 
smo dali domačo nalogo, da natančno pregledajo izdelek in njegove dopolnitve iz 
prejšnje ure ter da preberejo povratno informacijo v preglednici. 
 

12.2.2. OPAŽANJA IN ANALIZA IZVEDBE 

OPAŽANJA IN ANALIZA IZVEDBE − TRETJE SREČANJE 

Priprava na zapisovanje 

Večina učencev ni imela nobenega predznanja o Trenti. Le dva učenca sta sodelovala 
in povedala odgovore na zastavljena vprašanja. Za lažjo predstavo, o čem bo govorilo 
besedilo, smo na zemljevidu določili lego doline in si ogledali nekaj fotografij na 
elektronskih prosojnicah.  
 
Izbrali smo krajše besedilo s tremi odstavki, ker smo imeli na voljo le eno šolsko uro. 
Pri določanju pomembnih podatkov je bilo nekaj težav, ker so imeli učenci različno 
mnenje o pomembnosti podatkov. Po branju in med delom so se pojavila vprašanja 
(Kaj je raftanje in kaj je preval? Kaj so Trentarji? S kakšno začetnico pišemo 
»Trentarji«?). Besede smo pojasnili s pomočjo fotografije s svetovnega spleta, razlage 
SSKJ in naše razlage. 
 
Težave 

Delovni prostor: Tri učence je bilo potrebno še dodatno opozoriti, da naj si uredijo 
delovni prostor.  
 
Navodila: Kljub navodilom se učenci niso znašli pri uporabi delovnih listov. Zapisanih 
navodil niso prebrali še enkrat, mojih ustnih navodil pa si niso zapomnili. Delovni list 
so izpolnjevali po svoje. Ker se je izkazalo, da navodila za uporabo delovnih listov niso 
bila ustrezna, smo jih še enkrat povedali za vsako skupino in vsakemu paru pokazali 
na listu.  
 
Paukova učna strategija: Učenci so imeli težave pri določanju ključnih besed. 
Spodbujali smo jih z vprašanji: Kako bi z eno besedo rekel, o čem govori odstavek? 
Kako bi drugače rekel, nahaja se? … Želeli so pomoč ali pa povratno informacijo. Za 
povzemanje posameznih odstavkov in tvorjenje povedi učenci niso prosili za pomoč. 
Skupina učencev, ki je sama tvorila povzetek, tudi ni imela vprašanj. Nekateri učenci 
niso izvedli faze ponavljanja, ker tega niso želeli, nekaterim pa je zmanjkalo časa.  
 
Ostale težave: Nekaj učencev ni bilo pripravljenih sodelovati (učenci s posebnimi 
potrebami: učenec 18, učenec 20, učenka 11 in učenec 15). Učenec 18 ni želel začeti 
z izpolnjevanjem delovnega lista. Med urjenjem smo učencu ponudili pomoč, kar se je 
izkazalo za učinkovito metodo. Učenec 20 je zelo hitel z delom in je zato tudi zelo hitro 
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končal. Opozorili smo ga na nekaj napak, da bi jih lahko odpravil. Učenka 11 je imela 
tudi to šolsko uro težave s pozornostjo, a nam jo je uspelo preusmeriti nazaj na 
reševanje delovnega lista. Učenec 15 je z delom predčasno končal in se potem 
sprehajal po razredu. Pregledali smo njegov zapis in mu svetovali, kje naj ga dopolni 
in popravi, kar je tudi storil. 
 
Težave so se pojavile tudi zaradi sedežnega reda. Kljub temu da smo povedali, zakaj 
in na podlagi česa se je potrebno presesti, so se pojavili komentarji učencev in 
nezadovoljstvo z določenim sedežnim redom. Ena učenka je želela, da pri njej 
naredimo izjemo, vendar nismo upoštevali njene želje, ker bi morali upoštevali želje 
vseh in bi s tem izgubili veliko časa. 
 
Med uro so se diferencirani delovni listi izkazali kot učinkoviti za vse skupine, le 
navodila bi morala biti zapisana in povedana nekoliko drugače. Takšna je bila tudi 
pripomba učiteljice. Učence smo razporedili v ustrezne skupine glede na zahtevnost. 
Učenec 14 je izjavil, da mu je bila naloga prelahka, vendar njegov zapis ni bil v celoti 
pravilen in ustrezen. Tudi učiteljica se ni strinjala z njegovim komentarjem. 
 

OPAŽANJA IN ANALIZA IZVEDBE − ČETRTO SREČANJE 

Priprava na zapisovanje 

Na začetku šolske ure so učenci s pomočjo fotografij takoj ugotovili temo besedila. 
Znali so povedati, da je koža največji organ, da ga uvrščamo pod čutila in da varuje 
telo. Več težav so imeli z vprašanjem, kako je koža sestavljena. Odgovorili so, da iz 
žil, mišic, las, dlak in por. Niso pa znali povedati, kako je koža sestavljena oziroma 
zgrajena (povrhnjice, ustnice in podkožja) in katere so čutnice (za tip, toploto, mraz, 
bolečino).  
 
Težave 

Delovni prostor: Vsi učenci niso bili pripravljeni za delo. Trije učenci s sabo niso imeli 
knjižice Bralne strategije, zato smo uredili, da so lahko uporabljali besedilo pri sošolcu.  
 
Navodila: Vsi učenci niso upoštevali, da naj že pri opravljenih nalogah, pri navodilu 
zapišejo kljukico. Nekatere učence smo na to opozorili, vendar so čez čas zopet 
pozabili zapisati kljukice. S tem smo želeli, da bi se učenci navadili na natančnost in 
organiziranost pri učenju, kajti pri prejšnji šolski uri je veliko učencev izpustilo fazo 
ponavljanja. 
 
Paukova učna strategija: Opazili smo, da so imeli učenci težave pri določanju ključnih 
besed za prvi in tretji odstavek. En učenec je zapisal, da prvi odstavek govori o telesu. 
Spodbudili smo ga, da naj še enkrat prebere odstavek in razmisli, ali govori o katerem 
od organov. Eno učenko je zanimalo, kako se reče po angleško beseda »občutljivo«. 
Že prejšnjo šolsko uro je uporabila angleško besedo, zato smo ji povedali, da naj 
uporabi ustrezno slovensko besedo oziroma besedo izpusti.  
 
Nekaj učencev je potrebovalo pomoč. Eden je želel vedeti, kaj je celica, kaj so 
okončine in kaj povrhnjica. Pojme smo mu razložili, vendar nas je to presenetilo, ker 
naj bi bila tema besedila učencem znana, prav tako besedilo, saj so ga obravnavali v 
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4. razredu. Štirje učenci so želeli povratno informacijo o smiselnosti zapisanih povedi 
(predvsem za prvi odstavek).  
 
Kar pet učencev je bilo potrebno tudi opomniti, da je potrebno izvršiti še zadnjo fazo 
Paukove učne strategije – ponavljanje. 
  
Eno učenko je zanimalo, ali bomo predstavili še kakšno drugo učno strategijo. Težave 
nam je povzročala učenka, ki je ponovno pisala nečitljivo (zelo majhno). Kljub 
komentarju na prejšnjem izdelku in ustnem opozorilu nas ni bila pripravljena 
upoštevati. Presenetilo nas je, da čeprav učenci niso velikokrat prosili za pomoč, jim 
je besedilo, kolikor smo opazili med uro, vseeno delalo težave.  
 
Med uro so se diferencirani delovni listi izkazali za učinkovite. Zelena (manj zahtevna) 
skupina je morala nekoliko več povedi tvoriti sama. Učiteljica nam je predlagala, da naj 
v prihodnji šolski uri učenci manj zahtevne skupine poskušajo samostojno tvoriti 
povzetek odstavkov ob pomoči vsebinskih vprašanj. Nekateri učenci iz modre 
(zahtevne) skupine si niso pomagali z zapisanimi vprašanji. Rekli so, da je lažje, če si 
pomagajo le z besedilom. Oranžna (bolj zahtevna) skupina je morala zapisati eno 
vprašanje za odstavek. Kolikor smo opazili, so bila vprašanja preveč ozka in ne takšna, 
s katerimi bi lahko zajeli vsebino celega odstavka. 
 

OPAŽANJA IN ANALIZA IZVEDBE − PETO SREČANJE 

Priprava na zapisovanje 

Na začetku ure smo s pomočjo vprašanj izvedli možgansko nevihto o Francetu 
Prešernu. Učenci so vedeli, da je France Prešeren slovenski pesnik, datum njegove 
smrti in da imamo njemu posvečen državni praznik. Ena učenka je vedela, da je bil 
France Prešeren pravnik in da so starši želeli, da postane duhovnik. Učenci so navedli 
njegovi deli Zdravljica in O, Vrba. Večina učencev je vedela splošne podatke o pesniku, 
o šolanju je nekoliko več vedela le ena učenka.  
 
Za delo so bili pripravljeni skoraj vsi učenci. Opozoriti je bilo potrebno tri učence, da 
odprejo knjižico Bralne strategije in da sledijo glasnemu branju. Skupaj smo komentirali 
odstavke, razložili neznane besede (sodobniki, romantika, kosati, prevevati, 
malodušje) s pomočjo sobesedila. Za vsak odstavek smo oblikovali tudi vprašanje. 
Učenci so oblikovali dokaj specifična vprašanja, tako da smo za prvi odstavek 
oblikovali kar štiri vprašanja. Ker smo želeli nekoliko splošnejša vprašanja, smo 
učencem ponudili enaka vprašanja kot v uvodni dejavnosti – možganska nevihta, da 
so lahko ta vprašanja povezali z ustreznim odstavkom. Vprašanja so bila v pomoč tudi 
pri določanju ključnih besed. Skupaj smo določili pomembne podatke, pri čemer se je 
izkazalo, da so učencem pomembni različni podatki. Namen vodenega dela je bil, da 
jim ponovno prikažemo potek razmišljanja in določanja ključnih besed, da so te 
določene čim bolj natančno. 
 
Težave 

Delovni prostor: Tudi, ko so učenci sami izvajali metodo, jih je bilo potrebno opomniti, 
da naj odprejo besedilo in si pomagajo z njim. Pri vodenem delu smo učence 
spodbujali, da naj uporabljajo sopomenke besedam, ki so v besedilu.  



46 

Paukova učna strategija: Učenko 10 je zanimalo, ali lahko uporabi besedo 
»odvetnijačil«. Učenka je namreč želela nadomestiti besedo odvetnik s svojo besedo. 
Povedali smo ji, da vse besede nimajo sopomenk in da lahko pomen besede preverimo 
v spletnem SSKJ. Slovar je zapisal, da ni zadetka, kar pomeni, da beseda ne obstaja. 
Učenka se je zelo trudila spremeniti besede, bila je domiselna, vendar beseda ni bila 
ustrezna.  
 
Drugo učenko je zanimalo, ali lahko v povedi vključi tudi kraj rojstva Franceta Prešerna, 
ki pa ni zapisano v besedilu. Ker je ustno navedla pravilni podatek, smo ji zapis dovolili.  
 
Ta šolska ura je bila v prvem delu vodena, saj smo želeli, da z učenci skupaj predelamo 
besedilo, ga komentiramo in določimo pomembne podatke, da bodo imeli čim manj 
težav pri zapisovanju in se bodo lahko osredotočili na to, da zapisujejo lastne povedi. 
Med samim zapisovanjem učenci niso imeli veliko vprašanj. 
 
Ostale težave: Učenec 18 ni želel delati, zopet ni želel povedati, zakaj. Učiteljica nam 
je povedala, da tudi pri drugih šolskih urah in učiteljih ta dan ni sodeloval in da se trudijo 
rešiti kompleksne težave. Ponudili smo mu pomoč in ga spodbudili z dejstvom, da je 
bil prejšnjo šolsko uro uspešen pri delu in da smo bili zadovoljni z njegovim delom. 
Učencu smo ponudili drug delovni list (zelen − manj zahtevno), pri katerem je bilo manj 
lastnega zapisovanja in ga je potem začel reševati. Učenec 15 je zelo hitro končal z 
delom. Pregledali smo izdelek in ga opomnili, da izdelek popravi, saj ni zapisal povedi. 
Skupaj smo pregledali prvo poved, nato je nadaljeval sam.  
 
Kljub temu da smo učencem za začetku raziskave jasno povedali namen in smisel 
zapisovanja, nekateri posamezniki niso bili najbolj motivirani za delo. Skoraj vsi učenci 
so zelo hitro končali z delom. Ko so mi oddali izdelke, smo posamezne učence vprašali, 
ali so prepričani, da so upoštevali vsa navodila. Odgovorili so, da so, vendar so pozabili 
na fazo ponavljanja s pomočjo ključnih besed.  
 

12.2.3. ANALIZA IZDELKOV  

Pred izvedbo učnih ur smo v učno pripravo 3, učno pripravo 4 in učno pripravo 5 sami 
zapisali zapis po Paukovi učni strategiji. Naš primer in besedilo iz 
učbenika/samostojnega delovnega zvezka sta nam bila v pomoč pri pouku in analizi 
izdelkov učencev. 
 
Pri tretjem srečanju je bilo prisotnih 23, pri četrtem 22 in pri petem 21 učencev. Vsi so 
oddali zapise. Primeri izdelkov so v Prilogi (Priloga D).  
 
Pri vseh treh srečanjih so učenci dobili po zahtevnosti različne delovne liste. Učenci so 
dopolnili zapis (manj zahtevno) ali sami tvorili zapis s pomočjo zapisanih vsebinskih 
(zahtevno) ali splošnih (bolj zahtevno) vprašanj na delovnem listu. Pri analizi izdelkov 
smo bili pozorni na jezikovne težave in težave pri zapisu Paukove učne strategije. 
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Jezikovne napake 

Preglednica 9: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se jezikovnih napak v izdelkih 3., 
4. in 5. srečanja 

Jezikovne napake 

3. 
srečanje 

4. 
srečanje 

 
5. 

srečanje 

N = 23 N = 22 N = 21 

f f f 

izpust črke/napačen zapis črke 11 11 0 

napačen zapis lastnih imen 18 0 9 

izpust osebne glagolske oblike 1 1 0 

začetek povedi z malo začetnico 0 0 1 

ni zapisanih končnih ločil 1 0 1 

 
Na tretjem in četrtem srečanju je enako (11) število učencev izpustilo črko ali zapisalo 
napačno črko v besedah. Na tretjem srečanju so skoraj vsi (18) učenci bili površni pri 
zapisu kakšnega lastnega imena. Na četrtem srečanju ni bilo tovrstnih težav in na 
petem srečanju je bilo manj učencev (devet), pri katerih se je pojavil neustrezen zapis 
lastnih imen. Samo pri tretjem in četrtem srečanju se je v dveh izdelkih pojavil izpust 
osebne glagolske oblike. Le na petem srečanju je en učenec zapisal kakšen začetek 
povedi z malo začetnico. Na tretjem in petem srečanju dva učenca v povedih nista 
zapisala končnega ločila. 
 
Zapis povzetka odstavkov 
Zapisovanje povzetkov odstavkov v levi stolpec obrazca za Paukovo učno strategijo je 
glede na srečanja potekalo na različne načine. Manj zahtevna skupina je dopolnjevala 
povedi z ustreznimi besedami, zahtevna skupina je tvorila povedi s pomočjo vsebinskih 
vprašanj na delovnem listu in bolj zahtevna skupina si je pomagala s splošnimi 
vprašanji, zapisanimi na delovnem listu. 
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Preglednica 10: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri zapisu povzetkov 
odstavkov v izdelkih 3., 4. in 5. srečanja 

Zapis povzetkov odstavkov 
 

3. 
srečan-

je 

4. 
srečan-

je 

5. 
srečan-

je 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

N
 =

 1
0
 

N
 =

 9
 

N
 =

 4
 

N
 =

 4
 

N
 =

 1
2
 

N
 =

 6
 

N
 =

 2
 

N
 =

 1
3
 

N
 =

 7
 

f f f f f f f f f 

vse ustrezne dopolnitve besedila 4 / / 2 / / 1 / / 

ena ali dve neustrezni dopolnitvi 4 / / 2 / / 1 / / 

več neustreznih dopolnitev 2 / / 0 / / 0 / / 

vsi ali večina pomembnih podatkov / 6 4 / 
1
0 

6 / 
1
1 

6 

nekaj pomembnih podatkov / 3 0 2 2 0 1 2 1 

podobne povedi kot v besedilu / 6 2 0 8 2 / 1 0 

kombinacija povedi (prepis iz besedila in/ali podobno 
kot v besedilu in/ali lastne povedi) 

/ 3 2 0 3 2 / 1 3 

lastne povedi / 0 0 4 1 2 1 
1
0 

4 

Legenda: 1 – manj zahtevna skupina, 2 – zahtevna skupina, 3 – bolj zahtevna skupina 
 
Večina učencev v manj zahtevni skupini je na tretjem, četrtem in petem srečanju 
dopolnila besedilo z vsemi ustreznimi besedami ali pa sta se pojavile ena ali dve 
neustrezni dopolnitvi. Le na tretjem srečanju je nekaj (dva) posameznikov zapisalo v 
besedilo neustrezne dopolnitve. Na četrtem srečanju so imeli učenci na delovnem listu 
več lastnega tvorjenja povedi in so v povedi vključili nekaj pomembnih podatkov. Na 
četrtem srečanju so vsi (štirje) učenci zapisali lastne povedi o vsebini odstavkov, na 
petem srečanju je le učenec tvoril nekaj lastnih povedi v levi stolpec obrazca Paukove 
učne strategije in vključil nekaj pomembnih podatkov.  
 
Skoraj vsi učenci zahtevne skupine so na vseh treh srečanjih v povedi o vsebini 
odstavkov vključili vse ali večino pomembnih podatkov, preostali posamezni učenci so 
v povedi vključili nekaj pomembnih podatkov. Prav tako je bilo na tretjem, četrtem in 
petem srečanju največ takšnih učencev, ki so zapisali podobne povedi tistim v 
besedilu. Na tretjem srečanju je bilo nekaj (trije) posameznikov in tudi na četrtem trije 
učenci, ki so v zapis povzetkov odstavkov zapisali različne vrste povedi (prepisane iz 
besedila, podobne tistim iz besedila in lastne povedi). Na petem srečanju je pa le še 
en učenec v zapisu uporabil kombinacijo povedi. Skozi tretje, četrto in peto srečanje je 
prišlo do vidnega napredka, saj na tretjem srečanju ni noben učenec zapisal lastnih 
povedi, na četrtem srečanju je to storil le en učenec, na petem srečanju pa je bilo 
takšnih učencev 10 (skoraj vsi). 
 
Vsi oziroma skoraj vsi učenci zahtevne skupine so na vseh treh srečanjih v povedi 
vključili vse ali večino pomembnih podatkov. Na tretjem srečanju so zapisali v povzetke 
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odstavkov besedila enake povedi, kot so v besedilu ali pa kombinacijo različnih vrst 
povedi. Na četrtem srečanju sta dva učenca zapisala tudi lastne povedi o vsebini 
odstavkov, kar je več kot v primerjavi s tretjim srečanjem, na katerem tega ni storil 
nihče. Na petem srečanju pa je bilo glede na predhodna dva srečanja največ (štirje) 
učencev, ki so tvorili lastne povedi, ostali so zapisali kombinacijo različnih povedi. 
 
Ključne besede 
Zapisi ključnih besed na tretjem srečanju: Učenci so za prvi odstavek zapisali ustrezne 
ključne besede, kot so »lega«, »kaj je Trenta«, ali »lokacija«. Primer neustrezne 
ključne besede je »Triglavski narodni park«. Za drugi odstavek so zapisali »ceste in 
reke«, »značilnosti«, »okolica«, »vodovje« ali »prelaz«. Za tretji odstavek so zapisali 
»turizem«, »Trentarji«, »znamenitosti«, »prebivalstvo«, »poklici«, »preživljanje«, 
»ukvarjanje«, »zanimivosti« ali »dejavnosti«.  
 
Zapisi ključnih besed na četrtem srečanju: Za prvi odstavek so učenci zapisali 
naslednje ključne besede: »čutilo«, »gibljivost«, »značilnosti«, »sestava« ali »koža«. 
Neustrezne ključne besede: »prilagajanje«, »raztezanje« ali »oblika«. Za drugi 
odstavek so zapisali ključne besede: »značilnosti«, »sestava«, »ponavljanje«, »deli 
kože«, »sestavine kože«, »podrobnosti« ali »značilnosti«. Neustrezna ključna beseda 
je bila »celice«. Za tretji odstavek so zapisali »čutnice za tip«, »tip«, »občutljivost«, 
»čutnice« ali »čutila«.  
 
Zapisi ključnih besed na četrtem srečanju: Za prvi odstavek so učenci zapisali 
naslednje ključne besede: »družina«, »življenje«, »šolanje«, »delovanje« oziroma 
»poklic«. Neustrezna ključna beseda je »življenjepis«. Za drugi odstavek so izbrali 
besedo »ljubezen« oziroma »življenje«, za tretji odstavek pa »življenje«, »pesnik« 
oziroma »pesnik danes«. Kot neustrezni ključni besedi sta se pojavili »pisatelj« in 
»pesmi«. 
 
 
Preglednica 11: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri določanju ključnih 
besed v izdelkih 3., 4. in 5. srečanja 

Ključne besede 
 

3. 
srečanje 

4. 
srečanje 

5. 
srečanje 

f f f 

vse smiselne ključne besede 10 7 7 

smiselne ključne besede, potrebne 
dopolnitve 

8 4 11 

ni ključne besede 1 0 0 

neustrezne ključne besede 4 11 3 

SKUPAJ 23 22 21 

 
Kar precej učencev je na vseh srečanjih določilo vse smiselne ključne besede. Na vseh 
srečanjih veliko učencev ni uspelo določiti ključnih besed zaradi pomanjkanja časa, 
največ (11) takšnih učencev je bilo na petem srečanju. Le na tretjem srečanju en 
učenec ni zapisal nobene ključne besede. V zapisih so se pojavili tudi zapisi 
neustreznih ključnih besed: Na tretjem srečanju je bilo to razvidno pri štirih učencih, 
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največ (11) učencev je bilo na četrtem srečanju, na petem srečanju pa je bilo to opaziti 
le pri treh učencih. 
 
Zapis povzetka 

Preglednica 12: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri zapisu povzetka v 
izdelkih 3., 4. in 5. srečanja 

 
3. srečanje 

 
4. srečanje 

 
5. srečanje 

 

Zapis povzetka 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

N
 =

 9
 

N
 =

 9
 

N
 =

 4
 

N
 =

 4
 

N
 =

 1
2
 

N
 =

 6
 

N
 =

 1
 

N
 =

 1
2
 

N
 =

 7
 

f f f f f f f f f 

vse ustrezne dopolnitve besedila 6 / / / / / / / / 

nekaj neustreznih dopolnitev besedila 2 / / / / / / / / 

ni dopolnitev besedila 1 / / / / / / / / 

vse ali večina ključnih besed / 9 4 1 9 5 0 10 4 

nekaj ključnih besed 0 0 0 3 3 1 1 2 3 

prepis povedi / 0 0 0 4 3 0 4 2 

lastne povedi / 7 4 4 8 3 1 9 5 

kombinacija povedi (prepis in/ali lastne) / 2 0 0 0 0 0 0 0 

Legenda: 1 − manj zahtevna skupina, 2 – zahtevna skupina, 3 − bolj zahtevna skupina 
 
Skoraj vsi (šest) učenci manj zahtevne skupine so pri tretjem srečanju dopolnili povedi 
z ustreznimi besedami. Dva posameznika sta zapisala nekaj neustreznih dopolnitev. 
Na naslednjih dveh srečanjih učencem nismo več ponudili manj zahtevne skupine, ker 
smo po posvetu z učiteljico ocenili, da bodo na naslednjih srečanjih sposobni sami 
tvoriti povedi. 
 
Na vseh treh srečanjih so skoraj vsi učenci zahtevne skupine v zapise povzetkov 
vključili vse ali večino ključnih besed in prav tako so bile pri skoraj vseh učencih 
zapisane lastne povedi. V izdelkih tretjega srečanja so se pri nekaterih (dveh) 
posameznih učencih pojavljale kombinirane povedi, v izdelkih četrtega in petega 
srečanja pri štirih učencih prepisane povedi iz besedila. 
 
Na vseh treh srečanjih so skoraj vsi učenci bolj zahtevne skupine v zapis povzetka 
vključili razlago vseh ali večine ključnih besed. Na tretjem srečanju so vsi (štirje) učenci 
zapisali lastne povedi, na četrtem in petem srečanju so prevladovali učenci z lastnimi 
zapisi povedi, pojavljali so se tudi prepisi povedi iz besedila ali pa levega stolpca 
obrazca Paukove učne strategije. 
  

Izvedba ponavljanja 

Na tretjem srečanju je pri vseh učencih iz manj zahtevne skupine manjkala faza 
ponavljanja, enako smo ugotovili tudi za učence iz bolj zahtevne skupine. V zahtevni 
skupini pa le trije niso izvedli te faze. 
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Na četrtem srečanju so vsi učenci izvedli tudi učenje – ponavljanje učne vsebine s 

pomočjo zapisa. 

Na petem srečanju osem učencev ni izvedlo ponavljanja.  

 

Ugotovitve na podlagi vseh izdelkov 

V izdelkih tretjega, četrtega in petega srečanja so se pojavljale jezikovne napake. Na 
tretjem srečanju je polovica učencev izpustila kakšno črko ali zapisala napačno črko, 
na četrtem srečanju je bilo takšnih učencev manj kot polovica in na petem srečanju teh 
napak ni bilo prisotnih. Pri tretjem srečanju je večina bila tudi površna pri zapisu lastnih 
imen, na petem srečanju pa je bila pri tem površna slaba polovica učencev. 
 
Na tretjem srečanju pri zapisovanju povzetka odstavkov oziroma dopolnjevanju učenci 
manj zahtevne skupine v glavnem niso imeli posebnih težav in so povedi dopolnili z 
ustreznimi besedami. Učenec 20 (učenec s posebnimi potrebami), ki prejšnjo šolsko 
uro ni zapisal ničesar, je to šolsko uro uspešno dopolnil zapis. Izjema sta bila dva 
učenca (učenec 14 in učenec 18), ki nista bila najbolj pripravljena sodelovati, vendar 
sta z našo spodbudo zapisala nekaj besed, čeprav jih precej ni bilo ustreznih. 
Pričakovali smo, da bodo na naslednjem srečanju učenci v tej skupini že nekoliko bolj 
samostojno tvorili povedi. Prav tako učenci te skupine niso imeli težav na četrtem 
srečanju, saj je prva polovica učencev ustrezno dopolnila povedi, druga polovica 
učencev pa je neustrezno dopolnila kakšno od povedi. V tej skupini so vsi tvorili lastne 
povedi.  
Učenci zahtevne skupine so pri vseh srečanjih v zapis povzetkov odstavkov vključili 
vse ali večino pomembnih podatkov. Večina učencev je pri tretjem in četrtem srečanju 
v povzetke odstavkov zapisala podobne povedi kot v besedilu. Pri petem srečanju pa 
je bil v izdelkih viden napredek, saj so skoraj vsi učenci tvorili lastne povedi o povzetku 
odstavkov.  
Učenci bolj zahtevne skupine so pri vseh srečanjih v povedi vključili vse ali večino 
pomembnih podatkov. Glede na srečanja je prišlo tudi do napredka v uporabi povedi. 
V izdelkih tretjega in četrtega srečanja so učenci te skupine zapisovali podobne povedi 
kot v besedilu ali pa kombinacijo različnih povedi, pri petem srečanju pa je bilo v večih 
izdelkih prisotnih nekaj lastno tvorjenih povedi ali pa kombinacija različnih povedi. 
Nekateri učenci bolj zahtevne skupine so se potrudili in niso iz besedila prepisali besed, 
kot so »biser« in »osrčje«, ampak so našli ustrezni sopomenki. 
 
Ugotovili smo, da so vsi učenci po tretjem srečanju razumeli, kaj je ključna beseda 
(ena ali dve besedi), vendar so kljub temu nekateri učenci le izpisali eno besedo iz 
odstavka, s katero niso povzeli vsebine celotnega odstavka. Pri nekaterih odstavkih bi 
bilo smiselno zapisati več ključnih besed ali pa eno splošnejšo ključno besedo. 
Nekoliko manj kot polovica učencev je zapisalo smiselne ključne besede za vse 
odstavke. Osem učencev je načeloma zapisalo smiselne ključne besede, vendar bi 
lahko pri enem ali dveh odstavkih izboljšali svoj izbor ključnih besed. Po četrtem 
srečanju, gledano v celoti, bi morala kar polovica vseh učencev ključne besede 
dopolniti tako, da bi bil zapis natančnejši. Po petem srečanju so skoraj vsi učenci 
ustrezno določili ključne besede, vendar bi bile pri nekaterih potrebne dopolnitve, da 
bi bil zapis popoln.  
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Pri tretjem srečanju so v manj zahtevni skupini skoraj vsi učenci dopolnili povzetek z 
ustreznimi besedami. V zahtevni skupini je večina tvorila lastne povedi v povzetek, in 
prav tako v bolj zahtevni skupini. Pri vseh smo tudi opazili vključitev razlage vseh ali 
večine ključnih besed. V izdelkih četrtega srečanja učenci manj zahtevne skupine niso 
vključili v povzetek razlage vseh ključnih besed. Večina učencev zahtevne in bolj 
zahtevne skupine je vključila vse ali vsaj večino ključnih besed. Opazili smo, da so v 
vseh skupinah tvorili lastne povedi. Pri petem srečanju je večina učencev v zapis 
povzetka vključila vse ali večino ključnih besed in pri tem tvorila lastne povedi. Iz tega 
sklepamo, da je bil vodeni del pred zapisovanjem koristen, ker so bili izdelki 
kakovostnejši kot po prejšnjem srečanju. 
 
Večini učencev je po tretjem srečanju v izdelkih manjkala izvedba učenja – ponavljanje 
o zapisanem s pomočjo ključnih besed. Izkazalo se je, da so imeli učenci dovolj časa 
pri četrtem srečanju in so izvedli tudi učenje in ponavljanje s pomočjo zapisa. Pri petem 
srečanju pa manj kot 1/3 učencev ni uspela izvesti učenja in ponavljanja z uporabo 
zapisa zaradi pomanjkanja časa. 
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12.2.4. ANALIZA ODGOVOROV UČENCEV V ANKETNEM VPRAŠALNIKU 

Preglednica 13: Strukturna preglednica stališč učencev do trditev v anketnem vprašalniku po 3., 4. in 5. srečanju 

Trditve v anketnem vprašalniku 
 
 

3. srečanje 
 
 

4. srečanje 

 5. srečanje 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

Znam uporabiti Paukovo učno strategijo. 
52
,2 

47
,8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

63
,6 

36
,4 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

61
,9 

23
,8 

4,
8 

4,
8 

4,
8 

Zadovoljen sem s svojim zapisom. 
47
,8 

43
,5 

8,
7 

0,
0 

0,
0 

40
,9 

50
,0 

4,
5 

0,
0 

4,
5 

60
,0 

25
,0 

5,
0 

10
,0 

0,
0 

Znam iz besedila določiti ključne besede. 
39
,1 

47
,8 

8,
7 

0,
0 

4,
3 

45
,5 

36
,4 

18
,2 

0,
0 

0,
0 

57
,1 

23
,8 

19
,0 

0,
0 

0,
0 

Znam povzeti odstavke besedila s svojimi besedami. 
30
,4 

60
,9 

4,
3 

0,
0 

4,
3 

59
,1 

22
,7 

4,
5 

0,
0 

13
,6 

47
,6 

38
,1 

9,
5 

4,
8 

0,
0 

Znam zapisati povzetek. 
52
,2 

34
,8 

8,
7 

0,
0 

4,
3 

22
,7 

27
,3 

4,
5 

9,
1 

36
,4 

47
,6 

19
,0 

19
,0 

14
,3 

0,
0 

Moji zapisi so vedno boljši. 
34
,8 

30
,4 

21
,7 

0,
0 

13
,0 

59
,1 

22
,7 

4,
5 

0,
0 

13
,6 

71
,4 

4,
8 

4,
8 

9,
5 

9,
5 

Prosil sem za pomoč sošolca. 
13
,0 

30
,4 

8,
7 

8,
7 

39
,1 

22
,7 

27
,3 

4,
5 

9,
1 

36
,4 

19
,0 

14
,3 

0,
0 

0,
0 

66
,7 

Dobil sem pomoč od sošolca. 
34
,8 

17
,4 

4,
3 

8,
7 

34
,8 

40
,9 

4,
5 

4,
5 

13
,6 

36
,4 

14
,3 

19
,0 

4,
8 

9,
5 

52
,4 

Učiteljica mi je pomagala. 
30
,4 

26
,1 

4,
3 

4,
3 

34
,8 

27
,3 

22
,7 

4,
5 

9,
1 

36
,4 

31
,8 

13
,6 

4,
5 

0,
0 

50
,0 

Rad zapisujem po Paukovi učni strategiji. 
30
,4 

26
,1 

30
,4 

8,
7 

4,
3 

31
,8 

27
,3 

22
,7 

4,
5 

13
,6 

38
,1 

23
,8 

19
,0 

0,
0 

19
,0 
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Paukovo učno strategijo bom uporabil doma pri učenju družbe in 
slovenščine do naslednjega tedna. 

30
,4 

21
,7 

34
,8 

8,
7 

4,
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Legenda: 1 − se popolnoma strinjam, 2 − se strinjam, 3 − se ne morem odločiti, 4 − se ne strinjam, 5 − se sploh ne strinjam 

 

S trditvijo »Znam uporabljati Paukovo učno strategijo.« se je po tretjem srečanju največ (47,8 %) učencev strinjalo, po četrtem srečanju 
se jih je največ (63,6 %) popolnoma strinjalo in po petem srečanju se jih je največ (61,9 %) tudi popolnoma strinjalo.  
 
S trditvijo »Zadovoljen sem s svojim zapisom.« se je po tretjem srečanju največ (47,8 %) učencev popolnoma strinjalo, po četrtem 
srečanju se jih je polovica (50,0 %) strinjala in po petem srečanju se jih je več kot polovica (60,0 %) popolnoma strinjala s trditvijo.  
 
S trditvijo »Znam iz besedila določiti ključne besede.« se je po tretjem srečanju največ (47,8 %) učencev strinjalo, po četrtem srečanju 
se jih je največ (45,5 %) popolnoma strinjalo in po petem srečanju se jih je največ (57,1 %) popolnoma strinjalo.  
 
S trditvijo »Znam povzeti odstavke besedila s svojimi besedami.« se je po tretjem srečanju največ (60,9 %) učencev strnjalo s trditvijo, 
po četrtem srečanju se jih je največ (59,1 %) popolnoma strinjalo in po petem srečanju se jih je največ (47,6 %) tudi popolnoma 
strinjalo.  
 
S trditvijo » Znam zapisati povzetek.« se je po tretjem srečanju največ (52,2 %) učencev popolnoma strinjalo, po četrtem srečanju se 
jih največ (36,4 %) sploh ni strinjalo s trditvijo in po petem srečanju se jih je največ (47,6 %) popolnoma strinjalo. 
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S trditvijo »Moji zapisi so vedno boljši.« se je po vseh srečanjih največ učencev 
popolnoma strinjalo. Po tretjem srečanju je bilo takšnih učencev 34,8 %, po četrtem 
59,1 % in po petem 71,4 %.  
 
S trditvijo »Prosil sem za pomoč sošolca.« se je po tretjem srečanju največ (30,4 %) 
učencev strinjalo, po četrtem srečanju se jih največ (36,4 %) sploh ni strinjalo in po 
petem srečanju se jih največ (66,7 %) tudi ni sploh strinjalo.  
 
S trditvijo »Dobil sem pomoč od sošolca.« se je po tretjem srečanju enak odstotek 
(34,8 %) popolnoma strinjalo in sploh ni strinjalo. Po četrtem srečanju se jih je največ 
(40,9 %) popolnoma strinjalo. Po petem srečanju pa se jih največ (52,4 %) popolnoma 
ni strinjalo s trditvijo.  
 
S trditvijo »Učiteljica mi je pomagala.« se po tretjem srečanju sploh ni strinjalo največ 
(34,8 %) učencev. Po četrtem srečanju se jih nekoliko več (36,4 %) in po petem 
srečanju se jih točno polovica popolnoma ni strinjala z omenjeno trditvijo. 
 
S trditvijo »Rad zapisujem po Paukovi učni strategiji.« se je po tretjem srečanju 
popolnoma strinjal enak odstotek (30,4 %) učencev ali pa se niso mogli odločiti glede 
trditve. Po četrtem srečanju se jih je največ (31,8 %) popolnoma strinjalo s trditvijo in 
po petem srečanju se jih je tudi največ (38,1 %) popolnoma strinjalo s trditvijo.  
 
Glede trditve »Paukovo učno strategijo bom uporabil doma pri učenju družbe in 
slovenščine do naslednjega tedna.« se po tretjem srečanju največ (34,8 %) učencev 
ni moglo odločiti. Po četrtem srečanju se jih je največ (36,4 %) popolnoma strinjalo in 
po petem srečanju se jih je tudi največ (38,1 %) popolnoma strinjalo. 
 

Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev 

Po vseh treh srečanjih se je večina učencev strinjala, da znajo uporabljati Paukovo 
učno strategijo. Prav tako so bili učenci zadovoljni s svojimi izdelki. Menili so, da znajo 
določiti ključne besede in povzeti vsebino odstavkov besedila. Zanimivo je, da je prišlo 
do takšnega odstopanja glede mnenja o zapisovanju povzetka po četrtem srečanju, 
pri katerem se največ učencev sploh ni strinjalo s trditvijo. Na tretjem in petem srečanju 
pa se je največ učencev popolnoma strinjalo, da obvladajo zapisovanje povzetka. 
Razlog težko določimo, vendar smo med urami zaznali, da imajo učenci težave in smo 
jim pomagali ter jim ponovno nudili ponovno razlago za zapis povzetka. Po vseh 
srečanjih so učenci menili, da zaradi urjenja zaznavajo napredek pri svojem delu. 
Učenci so imeli možnost, da si pri delu pomagajo, vendar smo jim dali navodilo, da 
izdelki ne smejo biti skupni in čisto enako zapisani. Učencem se je skozi srečanja 
zdelo, da so jim sošolci vedno manj pomagali ali pa jim niso znali pomagati. Po tretjem 
in četrtem srečanju je največ učencev menilo, da so dobili pomoč od sošolca, po petem 
srečanju pa da jo sploh niso dobili. Sklepamo, da je lahko med posameznimi srečanji 
prišlo do razlik v rezultatih v zvezi s trditvama o pomoči sošolcev in nudenju pomoči 
sošolca zaradi nenatančnosti pri branju trditev, ali pa njihovega nerazumevanja. Iz 
anketnih vprašalnikov je razvidno, da se učenci niso strinjali, da jim je učiteljica 
pomagala pri delu. Z vsakim srečanjem je bil ta odstotek nestrinjanja višji. To pa je bilo 
tudi razvidno med šolskimi urami, ker je bilo vedno manj vprašanj in želj po povratni 
informaciji. Skozi vsa ta srečanja so imeli učenci pozitiven odnos do zapisovanja, prav 
tako so menili, da bodo s takšnim načinom učenja vztrajali tudi doma. 
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Sklep drugega akcijskega koraka 

Na tretjem, četrtem in petem srečanju smo pri slovenščini obravnavali neumetnostna 
besedila z družboslovno in naravoslovno tematiko. Med srečanji se je pojavilo, da vsi 
učenci niso razumeli ustnih in pisnih navodil ali pa jih je bilo preveč in so katero 
preslišali ali spregledali. Zato smo na četrtem srečanju uvedli, da so si morali učenci 
ob opravljenih pisnih navodilih zapisati kljukico. Prav tako je bilo potrebno učence 
opomniti na upoštevanje navodil o urejenosti delovnega prostora. Na tretjem in četrtem 
srečanju so imeli nekateri učenci težave z določanjem ključnih besed, zato smo jim 
pomagali z določenimi ustnimi vprašanji. Na četrtem srečanju so nekateri učenci 
potrebovali pomoč pri razlagi neznanih besed. Na četrtem in petem srečanju je ena 
učenka želela določene besede nadomestiti s sopomenko, pri tem je bila izvirna, saj si 
je izmislila lastne besede ali pa jih je vzela iz angleščine. Težave so je pojavile 
predvsem pri organizaciji, saj vsem učencem na vseh srečanjih ni ustrezal 
novodoločeni sedežni red in so vstajali, da upoštevamo njihove želje. To ni bilo 
mogoče, saj je bil sedežni red vpeljan zaradi notranje diferenciacije in različnih skupin. 
Nekaj težav smo imeli skozi srečanja tudi z učenci manj zahtevne skupine in tudi z 
učenci s posebnimi potrebami, ki so bili bolj zunanje motivirani za delo. 
 
V izdelkih tretjega, četrtega in petega srečanja so bile še vedno prisotne jezikovne 
napake, kot so izpust črk v besedi, neustrezen zapis lastnih imen itd., kljub temu da 
smo na to ves čas opozarjali. V zapisih po Paukovi učni strategiji so učenci vključevali 
vse ali večino pomembnih podatkov, skozi srečanja se je pojavil napredek, saj je bilo 
v izdelkih prebrati več povedi, ki so jih učenci sami tvorili. Pri tretjem in četrtem srečanju 
je bilo več povedi prepisanih iz besedila ali pa so zapisali različne vrste povedi 
(dobesedno prepisane, krajšane ali lastne). Pri določanju ključnih besed bi lahko bili 
učenci natančnejši. V povzetkih celotnega besedila je bilo opaziti čez srečanja 
napredek, saj so v njih vključili razlage več ključnih besed in pri tem tvorili lastne 
povedi. V anketnih vprašalnikih je bilo zaznati pozitivno mnenje učencev do strategije. 
Prav tako so imeli pozitivno mnenje o lastnem znanju določanja ključnih besed in 
povzemanja odstavkov besedila. Izstopalo je četrto srečanje in negativno mnenje 
učencev o obvladanju zapisovanja povzetka. Nerazumevanje smo opazili tudi med 
srečanji, zato smo zapis povzetka ponovno razložili in se je opazila sprememba na 
petem srečanju, pri katerem so bili učenci mnenja, da obvladajo njegovo zapisovanje. 
Učenci so pri sebi zaznavali napredek pri zapisovanju strategije zaradi urjenja, pri delu 
so potrebovali manj pomoči sošolcev in tudi učiteljice. Z delom so bili zadovoljni in bili 
so mnenja, da bodo naučeno strategijo uporabili doma pri samostojnem učenju. 
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12.3. ANALIZA TRETJEGA AKCIJSKEGA KORAKA (ŠESTO IN SEDMO 

SREČANJE PRI DRUŽBI) 

12.3.1. OPIS IZVEDBE 

OPIS IZVEDBE − ŠESTO SREČANJE 

Šesto srečanje je potekalo dve šolski uri pri družbi. V prvi šolski uri so obravnavali učno 
temo Obpanonske pokrajine – gospodarstvo v preteklosti in gospodarstvo ter promet 
danes. V uvodnem delu smo si ogledali fotografije različnih pokrajin v Obpanonski 
pokrajini in na podlagi njih sklepali o gospodarskih dejavnostih. Sledil je pogovor ob 
fotografijah o lončarstvu, steklarstvu, splavarstvu in mlinarstvu. Osredotočili smo se 
tudi na gospodarske dejavnosti, prometne povezave in turizem danes. Sproti je 
potekalo tudi reševanje nalog v samostojnem delovnem zvezku, iz katerega so učenci 
na koncu šolske ure ponovili učno snov o Obpanonskih pokrajinah s pomočjo 
miselnega vzorca. Zapisati so morali pomembne podatke o obravnavani snovi ob že 
zapisane ključne besede. 
  
Pred naslednjo šolsko uro smo v odmoru uredili sedežni red (oblikovan na podlagi 
pregledanih izdelkov iz prejšnje šolske ure in mnenja učiteljice o sposobnostih učencev 
pri branju in zapisovanju). V uvodnem delu smo učencem vrnili izdelke iz prejšnje 
šolske ure in opozorili na napake, ki so se pojavljale v izdelkih. Sledilo je naše glasno 
branje, učenci pa so med branjem podčrtovali pomembne podatke in neznane besede. 
Učenci so v parih skupaj preverili, katere podatke so podčrtali. Vse besede so razumeli. 
Vodenemu delu je sledilo urjenje – samostojno zapisovanje na delovni list. Učence 
smo razdelili v dve skupini. Učenci v modri skupini so s pomočjo vsebinskih vprašanj 
oblikovali izdelek s svojimi besedami. Učenci v oranžni skupini so lahko oblikovali 
poljuben zapis, vendar so morali zapisati enake elemente, kot jih vsebuje Paukova 
učna strategija (ključne besede, pomembne podatke, povedi in povzetek).  
 
V zaključku učne ure so vsi učenci oddali izdelke in rešili anketni vprašalnik. Učencem 
smo dali domačo nalogo, da natančno pregledajo svoje izdelke, in dopolnijo izdelke iz 
prejšnje ure ter preberejo povratno informacijo v preglednici. 
 

OPIS IZVEDBE − SEDMO SREČANJE 

Prvo šolsko uro smo obravnavali površinske in podzemne kraške pojave. V uvodnem 
delu smo naprej ponovili lego in značilnosti dinarskokraških pokrajin, nato pa smo ob 
sliki v samostojnem delovnem zvezku opredelili kraške pojave in jih opisali. 
 
Sledilo je branje besedila v samostojnem delovnem zvezku, kjer smo podčrtali 
pomembne podatke in določili ključne besede. Ogledali smo si tudi fotografije kraških 
pojavov in jih razložili. Delo je potekalo tako, da so učenci poskušali sami opisati 
fotografijo, nato pa smo jo primerjali z razlago v besedilu. Na koncu so učenci še rešili 
naloge v samostojnem delovnem zvezku. 
 
Drugo šolsko uro je potekalo samostojno delo učencev. Uredili smo sedežni red, vrnili 
izdelke in opozorili na napake, ki so se pojavljale. Za domačo nalogo smo jim naročili, 
naj si natančno preberejo povratno informacijo. Poudarili smo, da je Paukova učna 
strategija eden od načinov učenja, seveda pa lahko pri domačem učenju uporabijo 
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način, ki njim bolj ustreza, npr. miselni vzorec, ali pa oblikujejo svojo strategijo. 
Pomembno je, da so pri učenju aktivni in da si tudi kaj zapišejo – pomembe podatke, 
ključne besede in lastne povedi. Tako si bodo učno snov bolje zapomnili in jim bo v 
spominu ostala dlje časa. Najpomembnejše pri tem pa je, da snov večkrat ponovijo.  
 
Zadnje srečanje je bilo namenjeno preverjanju. Odločili smo se, da učenci oblikujejo 
zapis glede na svoje zmožnosti s pomočjo diferenciranih učnih listov (moder −zahtevna 
in oranžen – bolj zahtevna) tudi na tem zadnjem srečanju. Znotraj modre (zahtevne) 
skupine so učenci s pomočjo pomembnih podatkov in vsebinskih vprašanj oblikovali 
svoje izdelke. Dva učenca pri uri nista želela sodelovati in sta dobila zelen (manj 
zahtevno) delovni list (izpis pomembnih podatkov in tvorjenje zapisa s pomočjo 
vsebinskih vprašanj). Učenci znotraj oranžne (bolj zahtevno) skupine so oblikovali 
zapis po Paukovi učni strategiji ali zapis po alinejah, vendar so se nekateri učenci iz te 
skupine odločili za lasten zapis.  
 
Vsi učenci so v zaključku učne ure rešili anketni vprašalnik in oddali izdelke. Za 
domačo nalogo so dobili natančen pregled zapisa iz prejšnje ure ter dopolnitev in 
branje povratne informacije v preglednici. 
 

12.3.2. OPAŽANJA IN ANALIZA IZVEDBE 

OPAŽANJA IN ANALIZA IZVEDBE − ŠESTO SREČANJE 

Priprava na zapisovanje 
 
Drugo šolsko uro edino učenka 11 ni imela urejenega delovnega prostora. Na mizi je 
imela tudi igrače, medtem ko so ostali učenci imeli na mizah dogovorjene stvari, 
samostojni delovni zvezek in delovni list. Trije učenci niso upoštevali navodil, saj med 
glasnim branjem niso sledili besedilu in niso podčrtovali pomembnih besed. To smo 
opazili kasneje med samim samostojnim delom, zato so morali učenci to nalogo 
naredili pod našim vodstvom.  
 

Težave 

Paukova učna strategija: Učenci to uro niso imeli vsebinskih vprašanj, saj smo temo 
obravnavali predhodno šolsko uro. Med samim delom smo opazili, da so učenci imeli 
zapisane neustrezne ključne besede za tretji odstavek. Tretji odstavek je bil zelo kratek 
in je govoril o zdraviliščih, zato smo učence spodbudili, da naj še enkrat razmislijo, ali 
je zapis ustrezen. Učenci so zapisali ključno besedo značilnosti, kar bi tudi lahko bilo 
ustrezno.  
 
Trije učenci iz modre – zahtevne skupine so imeli pri delu težave. Niso odgovarjali na 
vprašanja, ampak so zapisali le pomembne besede. 
 
Učenka 12 iz oranžne – bolj zahtevne skupine je želela vedeti, ali je njena oblika zapisa 
ustrezna. Pri delu je bila zelo kreativna.  
 
Učenec 15 je vprašal je, zakaj to počnemo. Pred samim urjenjem smo na to vprašanje 
dali obsežen odgovor in opredelili, kaj je smisel našega dela. Pri odgovarjanju so 
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pomagali tudi nekateri učenci, ki so se spomnili prve šolske ure, ko smo govorili na 
splošno o učenju.  
 
Učenec 14 je izjavil, da je prelahka naloga. Razložili smo mu, da naloga ni prelahka, 
saj ni upošteval navodil, kot smo se dogovorili. Nekaj učenk smo vprašali, ali so jim 
bila vprašanja pri modri – zahtevni skupini v pomoč. Povedale so, da so jim bila, kar 
dva učenca sta rekla, da jima vprašanja niso bila v pomoč. Le hitrejši učenci so izvedli 
ponavljanje s pomočjo ključnih besed v paru. 
 
Ostale težave: Pri tej šolski uri so se pokazale disciplinske težave in pomanjkanje 
motivacije za delo predvsem pri treh učencih. Učenec 14 ni želel sedeti z učencem 15, 
nato učenec 14 ni želel delati. Učenca smo morali spodbujati, da je pričel z delom. 
Učenec 18 se je med šolsko uro sprehajal in ni bil osredotočen na delo. Proti koncu 
šolske ure je na ponovno prošnjo le pričel z delom, pri čemer mu je pomagal učenec 
14. Skupaj sta prebrala besedilo in izpisala ključne besede. Učencu 20 se je zelo 
mudilo, zato smo ga opozorili, da ponovno pregleda zapis in ga dopolnili. Kljub temu 
da je upošteval naše opozorilo, je nalogo naredil površno.  
  

OPAŽANJA IN ANALIZA IZVEDBE − SEDMO SREČANJE 

Priprava na zapisovanje 

Že v prvi uri smo ob slikovnem gradivu uporabljali tudi besedilo iz samostojnega 
delovnega zvezka. Večjih težav nismo zaznali pri ustnem določanju pomembnih 
podatkov, ključnih besed in obnavljanju vsebine odstavkov. 
 

Težave 

Delovni prostor: Trije učenci si na začetku niso uredili delovnega prostora, zato jih je 
bilo potrebno dodatno opozoriti, da so pospravili nepotrebne stvari – zemljevide.  
 
Paukova učna strategija: Delo učencev je bilo samostojno, ni bilo vprašanj o 
razumevanju navodil, glede branja, določanja ključnih besed, zapisa povzetka in 
ponavljanja. Učenci so imeli nekaj težav, ker smo odstavke združili. Povedali smo, da 
lahko krajše vsebinsko podobne odstavke pri zapisu združimo. Kljub temu da smo na 
elektronskih prosojnicah prikazali, kako naj združijo odstavke, so imeli učenci težave. 
Zato smo vsakemu paru označili, katere odstavke naj združijo. Večina učencev je bila 
pri delu samostojna, le učenec 18 in učenec 14 sta potrebovala dodatno spodbudo za 
delo, učencu 20 in učencu 14 smo morali svetovati pri zapisovanju. Na glas smo 
prebrali besedilo in jima povedali, kako morata oblikovati povedi. 
 
Vedenjske težave: Dva učenca nista bila pripravljena na delo, saj sta se skupaj po 
svoje zabavala. Najprej nista želela zapisati ničesar, zato smo jima ponudili, da naj 
določita in izpišeta le pomembne podatke in nato tvorita lasten zapis.  
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12.3.3. ANALIZA IZDELKOV 

Pred izvedbo učnih ur smo v učno pripravo 6 in učno pripravo 7 sami zapisali zapis po 
Paukovi učni strategiji. Naš primer in besedilo iz samostojnega delovnega zvezka sta 
nam bila v pomoč pri pouku in analizi izdelkov učencev. 
 
Pri šestem srečanju je bilo prisotnih 23 in pri sedmem 20 učencev. Vsi so oddali svoje 
zapise. Primeri izdelkov so v Prilogi (Priloga D).  
 
V tej šolski uri so učenci dobili različne delovne liste. Učenci so sami oblikovali izdelke 
s pomočjo zapisanih vsebinskih (zahtevna skupina) in splošnih (bolj zahtevna skupina) 
vprašanj na delovnem listu. Pri analizi izdelkov smo bili pozorni na jezikovne težave in 
težave pri izvedbi Paukove učne strategije. 
 
Jezikovne težave 

Preglednica 14: Frekvenčna preglednica jezikovnih napak v izdelkih 6. in 7. srečanja 

Jezikovne napake 
6. srečanje 7. srečanje 

f f 

izpust črke/napačen 
zapis črke 

8 6 

napačen zapis 
lastnih imen 

8 7 

ni zapisa končnih 
ločil 

0 0 

začetek povedi z 
malo začetnico 

0 0 

 
V izdelkih šestega srečanja je osem učencev napačno zapisalo kakšno črko v besedi, 
na primer: »kmetistvo«, »zdravelišče«, »Ob panonske pokrajine« … V izdelkih 
sedmega srečanja je šest učencev napačno zapisalo kakšno črko v besedi, na primer: 
»rastapljanje«, »Kras«. Tudi pri šestem srečanju učenci niso bili natančni pri zapisu 
lastnih imen, kot so Dunaj, Prekmurje, Trst in Obpanonske pokrajine, ki so jih zapisali 
z malo začetnico. Pri sedmem srečanju pa je imelo tovrstne težave sedem učencev. 
Neustrezno so zapisali Cerkniško polje, Postojnska jama in Dinarskokraške pokrajine. 
Ostalih napak ni bilo prisotnih. 
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Težave s Paukovo učno strategijo 

Zapis povzetkov odstavkov 

Preglednica 15: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri zapisu povzetkov 
odstavkov v izdelkih 6. in 7. srečanja 

 
 

Zapis povzetkov odstavkov 

6. 
srečanje 

 

7. 
srečanje 

 

1 2 3 1 2 3 

N
 =

 1
 

N
 =

 1
4
 

N
 =

 7
 

N
 =

 2
 

N
 =

1
2

 

N
 =

 6
 

f f f f f f 

vsi ali večina pomembnih podatkov 0 
1
0 

7 0 9 6 

nekaj pomembnih podatkov 1 4 0 2 3 0 

podobne povedi kot v besedilu 1 1 2 0 2 0 

lastne povedi 0 8 2 0 4 2 

kombinacija povedi (prepis iz besedila in/ali podobno kot v 
besedilu in/ali lastne povedi) 

0 5 3 0 6 4 

Legenda: 1 − manj zahtevna skupina, 2 – zahtevna skupina, 3 − bolj zahtevna skupina 
 
Na šestem srečanju je učenec manj zahtevne skupine v zapis povzetkov odstavkov 
vključil nekaj pomembnih podatkov in zapisal podobne povedi, kot so v besedilu. Prav 
tako sta tudi na sedmem srečanju učenca iste zahtevnostne skupine zapisala nekaj 
pomembnih podatkov, vendar nista tvorila nobene povedi. 
 
Skoraj vsi učenci (10) zahtevne skupine so na šestem srečanju v zapis povzetkov 
odstavkov vključili vse ali večino pomembnih podatkov. Večina (osem) učencev je 
tvorila lastne povedi, nekaj (pet) jih je zapisalo kombinacijo različnih povedi in le en 
učenec je zapisal enake povedi, kot so v besedilu. V izdelkih sedmega srečanja je 
večina (šest) učencev zapisala v povzetek odstavka kombinacijo različnih povedi, štirje 
so zapisali lastne povedi in dva učenca sta zapisala podobne povedi kot v besedilu. 
 
Vsi (sedem) učenci bolj zahtevne skupine so v izdelke šestega srečanja vključili v 
povedi vse ali večino pomembnih podatkov. Prav tako so vsi (šest) učenci iste skupine 
to storili tudi na sedmem srečanju. 
 
V izdelkih šestega srečanja so se pojavljale kombinacije različnih povedi, lastne in 
prepisane povedi iz besedila. V izdelkih sedmega srečanja pa je bilo več (štirje) takšnih 
učencev, ki so zapisali kombinacijo različnih povedi in dva učenca, ki sta tvorila lastne 
povedi. 
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Ključne besede 

Zapisi ključnih besed pri šestem srečanju: Pri prvem odstavku so določili naslednje 
ključne besede: »gospodarstvo danes«, »preživljanje«, »gospodarske dejavnosti«, 
»dejavnosti« ali »kmetijstvo«. Za drugi odstavek so izbrali ključne besede: »promet«, 
»prevoz«, »prevozna sredstva« ali »prometne povezave«. Učenci so pri tretjem 
odstavku napisali naslednje ključne besede: »zdravilišča«, »značilnost«, »značilnosti 
pokrajine«, »značilnosti Obpanonskih pokrajin«, »zdravilišča« in »toplice« ali »relief«. 
 
Zapisi ključnih besed pri sedmem srečanju: Ključne besede, ki so jih učenci določili za 
prvi in drugi odstavek: »podzemni pojavi«, »Slovenija kraška dežela«, »kras«, »dve 
vrsti kraških pojavov«, »površje«, »vrste pojavov« ali »kraški pojavi«. Pri tretjem in 
četrtem odstavku so zapisali: »površinski pojavi«, »površinski kraški pojavi«, »vrste 
podzemnih kraških pojavov« ali »površje«. Za peti in šesti odstavek so izbrali 
»Cerkniško polje«, »Cerkniško jezero« ali »presihajoče jezero«. Za sedmi in osmi 
odstavek pa »jezero«, »podzemni kraški pojavi«, »jama«, »brezno« ali »kraške jame 
v Sloveniji«. 
 
Preglednica 16: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri določanju ključnih 
besed v izdelkih 6. in 7. srečanja 

Ključne besede 
6. srečanje 7. srečanje 

f f 

vse smiselne ključne besede 2 1 

smiselne ključne besede, 
potrebne dopolnitve 

20 12 

ni ključne besede 0 6 

neustrezne ključne besede 1 1 

SKUPAJ 23 20 

 
Dve učenki sta v izdelkih šestega srečanja ustrezno zapisali vse ključne besede in le 
enemu učencu je to uspelo tudi na sedmem srečanju. 20 učencev je ustrezno zapisalo 
ključne besede v izdelku šestega srečanja, vendar bi lahko pri katerem od odstavkov 
zapise natančneje opredelili. Pri sedmem srečanju je bilo takšnih učencev manj, le 12. 
Na šestem srečanju ni bilo nobenega učenca, ki ne bi zapisal ničesar, na sedmem 
srečanju je bil le en takšen učenec. Pri šestem in tudi na sedmem srečanju je bil le en 
učenec, ki je zapisal neustrezno ključno besedo v lasten zapis. 
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Zapis povzetka 

Preglednica 17: Frekvenčna preglednica pojavljajočih se težav pri zapisu povzetka v 

izdelkih 6. in 7. srečanja 

 
 

Zapis povzetka 

6. srečanje 
 

7. srečanje 
 

1 2 3 1 2 3 

N = 1 N = 14 N = 7 N = 2 N = 7 N = 5 

f f f f f f 

vse ali večina ključnih besed 0 11 5 / 4 2 

nekaj ključnih besed 0 3 2 / 3 3 

prepis povedi 0 1 0 / 1 0 

lastne povedi 0 11 6 / 6 5 

kombinacija povedi (prepis in lastne) 0 2 0 / 0 0 

ni zapisa 1 1 1 2 5 1 

Legenda: 1 – manj zahtevna skupina, 2 – zahtevna skupina, 3 – bolj zahtevna skupina 
 
Pri izdelkih šestega srečanja učenec manj zahtevne skupine ni zapisal povzetka, prav 
tako učenca enake zahtevnostne skupine nista zapisala ničesar. 
 
Pri šestem srečanju je večina (11) učencev v povzetek vključila razlago vseh ali večine 
ključnih besed, ostalih (trije) nekaj posameznikov je v zapis povzetka vključilo nekaj 
ključnih besed. Več (štirje) učencev je pri sedmem srečanju vključilo vse ali večino 
ključnih besed v zapis, ostali trije pa le nekaj ključnih besed. 
 
Pri šestem srečanju je večina (pet) učencev bolj zahtevne skupine v zapis povzetka 
vključila vse ali večino ključih besed, prav tako je bilo na sedmem srečanju več (štirje) 
učencev, ki so vključili več ključnih besed. Pri šestem in tudi pri sedmem srečanju so 
vsi učenci iste skupine zapisovali v povzetek lastne povedi. 
 
Izvedba ponavljanja 
Pri šestem srečanju štirje učenci niso izvedli ponavljanja. Pri sedmem srečanju je bilo 
takšnih učencev osem. 
 

Ugotovitve na podlagi vseh izdelkov 

Pri šestem srečanju so se pri več kot polovici učencev v izdelkih pojavile jezikovne 
napake (izpust črke ali napačen zapis črke v besedi in neustrezen zapis lastnih imen). 
Enake vrste napak so se pojavljale tudi v izdelkih sedmega srečanja. 
 
Pri šestem srečanju so skoraj vsi učenci zahtevne skupine v povzetke odstavkov 
vključili večino pomembnih podatkov. Prevladoval je zapis lastnih povedi in kombiniran 
zapis povedi (prepis, preoblikovanje ali lastni zapis). Prav tako so vsi učenci bolj 
zahtevne skupine vključili vse oziroma večino pomembnih podatkov, prisotne so bile 
prepisane in nekoliko preoblikovane povedi iz besedila, lastne povedi in kombinacija 
povedi.  
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Pri sedmem srečanju so učenci zahtevne skupine večinoma vključili vse ali večino 
pomembnih podatkov v svoje izdelke in zapisali različne vrste povedi: prepis, lastne in 
kombinacijo povedi. Vsi učenci bolj zahtevne skupine so vključili vse pomembne 
podatke in so izbrali lastne ali pa kombinacijo različnih vrst povedi, vendar je več 
učencev zapisalo kombinacijo različnih vrst povedi. 
 
V izdelkih šestega srečanja so skoraj vsi učenci zapisali smiselne ključne besede, 
vendar bi večina učencev morala dopolniti zapis, ker niso bili dovolj natančni. Enaka 
je bila tudi situacija pri izdelkih sedmega srečanja. Nekaj posameznikov ni uspelo 
zapisati vseh ključnih besed, le eden učenec pa je zapisal neustrezni ključni besedi. 
 
Samo trije učenci pri šestem srečanju niso zapisali povzetka, večina učencev v 
zahtevni in bolj zahtevni skupini je v povzetku zapisala povedi, v katerih so razložili vse 
ali pa večino ključnih besed. Skoraj vsi učenci zahtevne skupine in vsi učenci bolj 
zahtevne skupine so tvorili lastne povedi. 
V celoti gledano, učenci pri sedmem srečanju niso tvorili popolnih povzetkov. Večina 
je vključila v razlago nekaj ključnih besed in tvorila lastne povedi. V vsaki skupini je bilo 
tudi nekaj učencev, ki niso zapisali povzetka. Najverjetneje je do tega prišlo zaradi 
pomanjkanje časa. 
 
Tako rekoč so pri šestem srečanju vsi učenci izvedli učenje z zapisom – ponavljanje 
učne vsebine. Pri sedmem srečanju pa je bilo tudi nekaj učencev, ki niso izvedli učenja 
s pomočjo zapisa.  



65 

12.3.4. ANALIZA ODGOVOROV UČENCEV V ANKETNEM VPRAŠALNIKU 

Preglednica 18: Strukturna preglednica stališč učencev do trditev v anketnem 
vprašalniku po 6. in 7. srečanju  

Trditve v anketnem vprašalniku 
 
 

6. srečanje 
 

 
7. srečanje 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Znam uporabiti Paukovo učno 
strategijo. 

60,
9 

34,
8 

4,3 0,0 0,0 
75,
0 

15,
0 

10,
0 

0,0 0,0 

Zadovoljen sem s svojim zapisom. 
60,
9 

21,
7 

13,
0 

0,0 4,3 
45,
0 

35,
0 

10,
0 

0,0 
10,
0 

Znam iz besedila določiti ključne 
besede. 

56,
5 

21,
7 

21,
7 

0,0 0,0 
60,
0 

25,
0 

15,
0 

0,0 0,0 

Znam povzeti odstavke besedila s 
svojimi besedami. 

43,
5 

30,
4 

17,
4 

8,7 0,0 
55,
0 

30,
0 

15,
0 

0,0 0 

Znam zapisati povzetek. 
47,
8 

30,
4 

17,
4 

0,0 4,3 
60,
0 

10,
0 

20,
0 

5,0 5,0 

Moji zapisi so vedno boljši. 
43,
5 

13,
0 

17,
4 

4,3 
21,
7 

50,
0 

25,
0 

10,
0 

0,0 
15,
0 

Prosil sem za pomoč sošolca. 
13,
0 

13,
0 

8,7 4,3 
60,
9 

5,0 
10,
0 

10,
0 

10,
0 

65,
0 

Dobil sem pomoč od sošolca. 
17,
4 

8,7 4,3 
13,
0 

56,
5 

10,
0 

10,
0 

15,
0 

10,
0 

55,
0 

Učiteljica mi je pomagala. 
13,
0 

17,
4 

8,7 8,7 
52,
2 

20,
0 

15,
0 

5,0 
10,
0 

50,
0 

Rad zapisujem po Paukovi učni 
strategiji. 

21,
7 

17,
4 

34,
8 

8,7 
17,
4 

20,
0 

20,
0 

30,
0 

10,
0 

20,
0 

Paukovo učno strategijo bom 
uporabil doma pri učenju družbe 

do naslednjega tedna. 

43,
5 

8,7 
34,
8 

0,0 
13,
0 

30,
0 

15,
0 

40,
0 

0,0 
15,
0 

Legenda: 1 − se popolnoma strinjam, 2 − se strinjam, 3 – se ne morem odločiti, 4 − 
se ne strinjam, 5 − se sploh ne strinjam 
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S trditvijo »Znam uporabljati Paukovo učno strategijo.« se je po šestem srečanju 
največ (60,9 %) učencev popolnoma strinjalo in po sedmem srečanju se jih je tudi 
največ (75,0 %) popolnoma strinjalo.  
 
S trditvijo »Zadovoljen sem s svojim zapisom.« se je po šestem srečanju največ (60,9 
%) učencev popolnoma strinjalo in po sedmem srečanju se jih je manj kot polovica 
(45,0 %) popolnoma strinjala.  
 
S trditvijo »Znam iz besedila določiti ključne besede.« se je po šestem srečanju največ 
(56,5 %) učencev popolnoma strinjalo in po sedmem srečanju se jih je tudi največ (60,0 
%) popolnoma strinjalo.  
 
S trditvijo »Znam povzeti odstavke besedila s svojimi besedami.« se je po šestem 
srečanju največ (43,5 %) učencev popolnoma strinjalo in po sedmem srečanju se jih 
je največ (55,0 %) popolnoma strinjalo.  
 
S trditvijo »Znam zapisati povzetek.« se je po šestem srečanju največ (47,8 %) 
učencev popolnoma strinjalo in po sedmem srečanju se jih je tudi največ (60,0 %) 
popolnoma strinjalo.  
 
S trditvijo »Moji zapisi so vedno boljši.« se je po šestem srečanju največ  (43,5 %) 
učencev popolnoma strinjalo in po sedmem srečanju je bilo takšnih učencev polovica 
(50,0 %).  
 
S trditvijo »Prosil sem za pomoč sošolca.« se po šestem srečanju največ (60,9 %) 
učencev popolnoma ni strinjalo in po sedmem srečanju se jih največ (65,0 %) sploh ni 
strinjalo. Učenci so upoštevali navodila in so delali samostojno. 
 
S trditvijo »Dobil sem pomoč od sošolca.« se po šestem srečanju največ (56,5 %) 
učencev sploh ni strinjalo in tudi po sedmem srečanju se največ (55,0 %) sploh ni 
strinjalo.  
 
S trditvijo »Učiteljica mi je pomagala.« se po šestem srečanju sploh ni strinjalo največ 
(52,2 %) učencev. Po sedmem srečanju se jih nekoliko manj (50,0 %) ni popolnoma 
strinjalo z omenjeno trditvijo.  
 
Glede trditve »Rad zapisujem po Paukovi učni strategiji.« se je po šestem srečanju ni 
moglo odločiti 34,8 % učencev in tudi po sedmem srečanju se jih prav tako 30,0 % ni 
moglo odločiti.  
 
S trditvijo »Paukovo učno strategijo bom uporabil doma pri učenju družbe in 
slovenščine do naslednjega tedna.« se je po šestem srečanju največ (43,5 %) učencev 
popolnoma strinjalo. Po sedmem srečanju se jih je največ (40,0 %) učencev ni moglo 
odločiti glede trditve. 
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Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev 

Po šestem in sedmem srečanju so bili skoraj vsi učenci mnenja, da znajo uporabljati 
Paukovo učno strategijo in da so zadovoljni s svojimi izdelki. Prav tako se je večina 
učencev po obeh srečanjih strinjala s trditvami »Znam iz besedila določiti ključne 
besede.«, »Znam povzeti odstavke besedila s svojimi besedami.« in »Znam zapisati 
povzetek.«. 
 
Po šestem srečanju je več kot polovica učencev potrdila, da so njihovi zapisi vedno 
boljši. Tudi po sedmem srečanju se je prav tako večina učencev strinjala, da so njihovi 
izdelki vedno boljši. Skozi srečanja so učenci menili, da so zaradi urjenja zaznali 
napredek pri svojem delu. Po šestem srečanju se večina učencev ni strinjala s 
trditvama »Prosil sem za pomoč sošolca.« in »Dobili sem pomoč od sošolca.«, na 
sedmem srečanju pa se skoraj nihče ni strinjal. Učenci so upoštevali navodila in so 
delali samostojno. Prav tako se več kot polovica učencev s trditvijo »Učiteljica mi je 
pomagala.« ni strinjala po šestem srečanju, po sedmem pa se s to trditvijo večina 
učencev tudi ni strinjala. Razvidno je, da so z vsakim srečanjem potrebovali manj naše 
pomoči zaradi urjenj v predhodnih srečanjih in da so upoštevali naše navodilo, da 
delajo samostojno. 
 
Po šestem srečanju se je približno enako učencev strinjalo, se ni strinjalo in se ni moglo 
odločiti glede tega, ali radi uporabljajo Paukovo učno strategijo. Po sedmem srečanju 
pa se več kot polovica učencev ni mogla odločiti, ali se ni strinjala, da radi uporabljajo 
Paukovo učno strategijo. Sklepamo, da so bili učenci naveličani zaradi veliko skupnih 
srečanj in podobnega načina zapisovanja po Paukovi učni strategiji. Na šestem 
srečanju se je več kot polovica učencev strinjala s trditvijo »Paukovo učno strategijo 
bom uporabil doma pri učenju družbe do naslednjega tedna.«, tretjina učencev se ni 
mogla odločiti in ostalih nekaj posameznikov pa se ni strinjalo s to trditvijo. Po sedmem 
srečanju se več kot polovica učencev ni mogla odločiti oziroma se ni strinjala s tem, 
da bi Paukovo učno strategijo uporabili doma pri učenju družbe do naslednjega tedna. 
Učenci so bili mnenja, da bodo s takšnim načinom učenja vztrajali tudi doma. 
 
Sklep tretjega akcijskega koraka 

Pri šestem in sedmem srečanju smo pri družbi obravnavali slovenske pokrajine in 
njihove značilnosti. Nekatere posameznike je bilo potrebno opozoriti na navodila in jih 
spodbujati, naj sledijo navodilom in nalogam. Učenci med delom niso imeli vprašanj, 
je pa bilo zaznati, da vsi še vedno niso razumeli pojma »odstavek« in navodila, da naj 
združijo po dva odstavka skupaj.  
 
V izdelkih so se še vedno pojavljale enake jezikovne napake (izpust črk v besedi in 
neustrezen zapis lastnih imen).V zapisih povzetkov odstavkov so učenci vključili vse 
ali več pomembnih podatkov, tvorili pa so različne vrste povedi (lastne, kombinirane ali 
prepisane iz besedila). Skozi srečanja se je pojavil napredek, saj je več učencev tvorilo 
lastne povedi. Učenci znajo določati ključne besede, vendar bi lahko bili pri zapisih še 
bolj natančni. Pri zapisih povzetkov se je skozi srečanja pojavil napredek, učenci so 
vključili razlago več ključnih besed in tvorili lastne povedi. Ker so bili učenci z različnimi 
sposobnostmi, je bilo razumljivo, da vsem ni uspelo zapisati vsega in izvesti 
ponavljanja s pomočjo izdelka. 
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Učenci so v anketnih vprašalnikih izrazili, da znajo uporabljati Paukovo učno strategijo 
in so pri sebi zaznali napredek. Na zadnjih dveh srečanjih niso potrebovali pomoči pri 
delu. Učenci se niso mogli odločiti, ali radi zapisujejo po obravnavani strategiji in ali jo 
bodo uporabljali tudi doma pri učenju.  
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13. UGOTOVITVE RAZISKAVE Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore na raziskovalna vprašanja s pomočjo 
pridobljenih rezultatov raziskave. 
 
− Kakšno predznanje so imeli učenci o povzemanju bistva z lastnimi besedami, 

določanju ključnih besed in tvorbi povzetka v 5. razredu pri družbi?  
 
Vpogled v predznanje učencev o določanju ključnih besed, povzemanju bistva z 
lastnimi besedami in tvorbi povzetka smo dobili na drugem srečanju med samo izvedbo 
in iz nastalih izdelkov. 
 
Namen drugega srečanja je bilo samostojno zapisovanje učencev po Paukovi učni 
strategiji in pridobitev vpogleda v predznanje učencev iz izdelkov. Večina učencev je 
v povzetek odstavkov zapisala zelo podobne povedi tistim v besedilu. Te so bile 
nekoliko preoblikovane (drugačen vrsti red besed) oziroma krajše (izpust nekaterih 
podatkov). Nekaj posameznikov je o vsebini besedila v izdelek kar prepisalo identične 
povedi, kot so tiste v besedilu v samostojnem delovnem zvezku, ostali učenci pa so 
zapisali povedi s svojimi besedami. V izdelkih so se pojavile tudi povedi, ki niso bile 
razumljive, kar je lahko odraz težav pri izražanju oziroma nerazumevanja besedila. Pri 
ključnih besedah ni bilo večjih težav. Predvidevamo, da so si pomagali z našimi 
napotki, naslovi odstavkov in krepko zapisani besedami. Težava se je pojavila le pri 
obsežnejšem odstavku, kjer je bilo smiselno zapisati več ključnih besed ali 
nadpomenko. V tem primeru so bili njihovi zapisi nepopolni. Podatkov o razumevanju 
zapisa povzetka na tem srečanju nismo dobili od vseh učencev, ker skoraj polovica ni 
uspela zapisati povzetka v celoti. Pri ostalih učencih so se v zapisih povzetka pojavljale 
enake povedi, kot pri povzetkih odstavkov (levi stolpec) ali pa so zapisali le, o čem 
govori odstavek, namesto da bi povzeli celotno besedilo. Pri naslednjih srečanjih je bil 
opažen napredek, saj je vedno več učencev zapisovalo lastne povedi v povzetek.  
 
Lahko povzamemo, da so imeli učenci nekoliko manj izkušenj s pravilnim tvorjenjem 
povedi z lastnimi besedami o vsebini odstavkov, ker se jih je večina posluževala 
krajšega zapisa povedi iz besedila. Učenci so razumeli, kaj je ključna beseda (ena 
beseda ali besedne zveze) in kako si pri določevanju ključnih besed pomagati. 
Ugotavljamo, da imajo učenci s tem izrazom že izkušnje v okviru drugih predmetov, pri 
oblikovanju miselnih vzorcev in tudi iz samostojnih delovnih zvezkov za družbo. V 
slednjem smo opazili zapis »ključna beseda« in naštete ključne besede pod naslovom 
vsakega poglavja. Po drugi strani pa iz izdelkov nismo dobili jasnega vpogleda v 
predznanje o povzetkih. Ti niso bili v celoti zapisani, saj niso vsebovali razlage vseh 
ključnih besed, ali so bile povedi le prepisane iz levega stolpca oziroma so vsebovali 
eno poved, kjer naštevajo, o čem vse govori besedilo. To si lahko razlagamo kot 
posledico pomanjkanja časa, neznanja ali pa nerazumevanja navodil. 
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− Kaj je učencem delalo največ težav pri urjenju Paukove učne strategije in 
kako se to kaže v izdelkih?  

 
Pri samih urah urjenja se je pojavilo kar nekaj težav, opredelili bomo predvsem tiste, 
ki so se pojavljale najpogosteje. 
 
Ponavljajoče se težave z razlago poskusov reševanja:  
− Neurejen prostor 

Z upoštevanjem tega navodila so imeli težave predvsem učenci s posebnimi 
potrebami in tudi nekaj ostalih posameznikov. Učence smo opozorili in jim pomagali 
pri urejanju mize, tako da so imeli na mizah le stvari, potrebne za delo. 

− Oblikovne težave pri zapisovanju 
V začetnih urah so imeli učenci vprašanja o postavitvi strani, uporabi barvnih pisal 
in o razmejitvi zapisanih povzetkov odstavkov. Na šestem srečanju je ena učenka 
želela povratno informacijo o ustreznosti oblike zapise (prosti zapis izdelka z 
enakimi elementi kot Paukova učna strategija). 

− Postopek Paukove učne strategije 
Vsako uro smo skupaj z učenci ponovili korake uporabe Paukove učne strategije. 
Na prvem srečanju so učenci dobili tudi pisna navodila, s katerimi so si lahko 
pomagali. Učenci so imeli težave s tem, da so izpustili povzetek za kakšen 
odstavek, nekaterih niso dokončali ali pa sploh niso zapisali splošnega povzetka, 
spet drugi niso izvedli učenja s ponavljanjem. Do nepopolnih izdelkov je lahko prišlo 
zaradi različnih obsegov besedil, različnih sposobnosti in različnega vsebinskega 
predznanja učencev. Uvedli smo zapis kljukic v navodilih po opravljeni nalogi, 
vendar se to ni izkazalo za učinkovito. Čas dela smo lahko občasno prilagodili za 
nekaj dodatnih minut, vendar vedno to ni bilo mogoče zaradi drugih učiteljev ali pa 
zaključka zadnje šolske ure. 

− Sposobnosti 
Pri učencih so bile opažene razlike v zbranosti, predznanju, tehniki branja in 
zapisovanja. 

− Motivacija 
Učenci so bili različno motivirani. Nekaj jih je bilo notranje, večina pa zunanje 
motiviranih. Pomagale so spodbude, pomoč, pohvale, simboli − smeški in zapis 
povratne informacije. Težave so bile predvsem pri učencih s posebnimi potrebami. 
Pred raziskavo smo jasno povedali, s kakšnim namenom uporabljamo Paukovo 
učno strategijo in določili cilje. Na to smo jih vsako uro tudi opominjali, vendar so 
se pri posameznikih še vedno pojavljala vprašanja o smislu in namenu tega početja. 

− Čas 
Ponavadi niso vsi učenci dokončali zapisa v celoti in izvedli vseh faz ponavljanja. 
Razlike so se pojavile zaradi različnih sposobnosti, motivacije, itd. 

− Sedežni red 
Določili smo ga zaradi načrtovane notranje diferenciacije (različno zahtevni delovni 
listi). Učencem smo pojasnili, zakaj in na podlagi česa smo to naredili, vendar 
nekateri tega niso želeli sprejeti in so hoteli, da upoštevamo njihove želje. To je bilo 
časovno neizvedljivo. 

− Delovni listi 
Učenci so spraševali, zakaj različni listi in zakaj so v določeni skupini. To smo jim v 
uvodnem delu že pojasnili. Eden učenec se je na nekaj srečanjih pritoževal, da ima 
prelahko naloge, vendar tega njegov izdelek ni izražal. Opozorili smo ga na 
neustreznost njegovega izdelka. Pri urah smo opazili, da je težko učence razvrstiti 
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v ustrezne skupine kljub posvetovanju z učiteljico, saj je veliko odvisno tudi od 
zahtevnosti besedila in predznanja, ki ga imajo učenci o določeni temi. 

− Pisna povratna informacija 
Vsak učenec je sproti za vse svoje izdelke prijel pisne povratne informacije. Na 
vsakem srečanju smo vse učence opozorili na najpogostejše napake, možnost so 
imeli prebrati naše opombe in nas vprašati v primeru nejasnosti. Za domačo nalogo 
so morali zapis dopolniti in natančno prebrati naše dopolnitve, popravke, 
komentarje in nasvete. Dopolnitve smo preverili, nekaj učencev pa je želelo vedeti, 
zakaj smo jim pri določenih elementih narisali določeno vrsto smeška (slikovna 
povratna informacija). 

− Neupoštevanje vseh navodil 
Navodil je bilo veliko. Učenci so imeli težave še zlasti na tretjem srečanju, ko se je 
prvič pojavil diferencirani način dela, kljub ustnim in pisnim navodilom ter sprotni 
pomoči učencem. Pri naslednjih urah je bilo manj težav, uvedli smo zapis kljukice 
po opravljeni nalogi, navodila so bila zapisana po korakih in skozi vsa srečanja 
skoraj v celoti enaka. 

 
Največ težav je povzročalo: 
− Tvorjenje povedi o vsebini odstavkov 

Pri prvem srečanju se je pokazalo nekaj težav pri ustnem tvorjenju povzetkov 
vsebine odstavkov. Povedi so bile nejasne ali pa dobesedno prebrane iz besedila. 
V izdelkih začetnih srečanjih so bile povedi dobesedno prepisane iz besedila ali 
skrajšane (zamenjan besedni red, izpust nekaterih besed in podatkov), nekaj je bilo 
tudi lastnih. V izdelkih naslednjih srečanj je bilo več povedi skrajšanih in lastnih, 
pojavljale pa so se tudi kombinacije le-teh. Opazili smo tudi povedi, ki so izražale 
nejasnost in nerazumevanje besedila. Učencem smo predlagali, naj po zapisovanju 
še enkrat preberejo poved in se vprašajo, ali jo razumejo in jo po potrebi dopolnijo. 

− Določanje pomembnih podatkov 
Pri določanju pomembnih podatkov smo zaznali težave tako v izdelkih kot tudi pri 
vodenem delu srečanj, ker so učenci imeli različne poglede na pomembnost. 
Prikazali smo jim, kako razmišljati in komentirati besedilo. V začetnih srečanjih so 
pri tvorjenju povedi uporabili le nekaj podatkov, v ostalih srečanjih pa že večino ali 
vse pomembne podatke. 

− Nerazumevanje pojma »odstavek« 
Ugotovili smo, da je bil učencem izraz »odstavek« tuj in ga zato niso razumeli. V 
besedilu, ki smo ga prikazali na tabli, smo imeli odstavke označene z različnimi 
barvami. Nekaterim učencem smo odstavke pokazali na njihovem listu in jih 
obkrožili. Na zadnjem srečanju smo učencem predlagali, da združijo po dva 
odstavka, pri čemer smo vsakemu paru pokazali in označili, katere odstavke naj 
združijo, ker večina učencev ni razumela, kako to narediti. 

− Določanje ključnih besed 
Pojem ključne besede so poznali že od prej. Težave so se pojavile pri njihovem 
določanju v obsežnejših odstavkih, pri katerih je bilo potrebno zapisati več besed 
ali pa nadpomenko. Pri nekaterih odstavkih bi lahko učenci natančneje opredelili 
ključne besede, težave pa so imeli z nerazumevanjem pojmov npr. »vodovje« in 
»pisatelj«. 

− Nerazumevanje besed 
Pri slovenščini se je v besedilih pojavilo nerazumevanje besed, za katere smo to 
predvidevali (raftanje, kosati se, sodobnik, romantika, malodušje …). Učence smo 
navajali, da poskusijo pomen ugotoviti iz sobesedila, uporabijo za razlago spletni 
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SSKJ, svetovni splet, prosijo za pomoč učitelja ali sošolca. Nekateri učenci niso 
razumeli besed, za katere smo predvidevali, da jih že poznajo (dolina, celica, 
povrhnjica), ker so jih obravnavali pri družbi ter naravoslovju in tehniki. 

− Zapis sopomenk 
Učence smo spodbujali, naj uporabijo drugačne besede z enakim pomenom, kot 
so v besedilu. Nekaterim učencem je to občasno uspelo. Izstopala je učenka, ki se 
je zelo trudila, vendar ne najbolj ustrezno, ker je uporabila angleške besede 
(»miss«), ali pa izmišljene besede (»odventnijačil«). 

− Zapis povzetka 
V začetnih urah so se pojavljala vprašanja, kaj in koliko zapisati, kljub temu da smo 
v začetnih urah prikazali konkretni primer. Nekateri učenci so zapisali samo eno 
poved, v kateri so našteli, o čem govori besedilo. Napredek se je začel kazati po 
nekaj srečanjih, ko so v povzetku opisali posamezne ključne besede. Povedi so 
bile v začetnih srečanjih enake kot v levem stolpcu, na zadnjem srečanju pa so že 
skoraj vsi učenci zapisali lastne povedi. 

− Jezikovna pravilnost 
V izdelkih iz vseh srečanj so se pojavljale jezikovne napake (izpust črk, napačen 
zapis črk v besedi, neustrezno napisana lastna imena, izpust osebne glagolske 
oblike) kljub opozorilom pred vsakim urjenjem, popravkih v izdelkih in pisni povratni 
informaciji. Učencem smo predlagali, da po zapisovanju vedno ponovno preberejo 
povedi in primerjajo svoj zapis besed s tistim v besedilu. Nekaj učencev je to 
upoštevalo, izstopal je učenec 17, ki je s svinčnikom zapisal dopolnitve in popravke. 

 
− Ali bodo vsi učenci pri družbi dosegli napredek pri določanju ključnih besed, 

pri zapisu bistva odstavka z lastnimi besedami in pri zapisovanju končnega 
povzetka?  

 
Vse izdelke smo po vsaki učni uri pregledali, analizirali in zapisali povratne informacije. 
Za namen predstavitve rezultatov raziskave smo se odločili, da pri tem raziskovalnem 
vprašanju natančneje predstavimo pregledane izdelke iz drugega in zadnjih dveh 
srečanj in jih primerjamo. V prilogi magistrskega dela (Priloga I) smo v preglednicah 
za vsakega učenca opisno predstavili opažanja po elementih Paukove učne strategije 
(ključne besede, zapis in povzetek) za drugo in zadnje srečanje, jih primerjali in nato 
ocenili napredek (Da/ne/ ?:težko opredeliti/-: ni izdelka). 
 
Splošne ugotovitve za oddelek so naslednje: 
Skoraj vsi učenci znajo določati ključne besede, o tem so imeli tudi že dobro 
predznanje, vendar smo pri izdelkih zadnjega srečanja pričakovali nekoliko 
natančnejše zapise (zapis vseh besed oz. nadpomenk). Pet učencev je napredovalo. 
17 učencev je znalo določati ključne besede, vendar bi bilo potrebno nekatere zapise 
še dopolniti. Pri enem učencu ni prišlo do napredka od drugega do zadnjega srečanja. 
Ene učenke ni bilo niti na predzadnjem in niti na zadnjem srečanju, zato zanjo nismo 
opredelili napredovanja. 
 
V izdelkih je bil pri 19 učencih pri zapisu povzetkov odstavkov opazen napredek. Pri 
izdelkih drugega srečanja so namreč v povedi vključili le nekaj podatkov, pri zadnjem 
srečanju pa večino ali vse pomembne podatke. Osredotočili smo se predvsem na tip 
pojavljajočih povedi v izdelkih: V izdelkih drugega srečanja so bile povedi dobesedno 
prepisane iz besedila oziroma skrajšane, v izdelkih zadnjega srečanja pa so bile povedi 
skrajšane, a je bilo tudi več lastnih povedi. Pri treh učencih se glede na izdelke iz 
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drugega srečanja ni pojavil napredek. Pri dveh učencih nismo mogli oceniti napredka, 
ker pri zadnjem srečanju nista želela tvoriti povzetkov odstavkov. Pri eni učenki nismo 
mogli oceniti napredovanja, ker je manjkala na več srečanjih, vključno s predzadnjim 
in zadnjim.  
 
Pri zapisu povzetkov smo napredovanje ocenili pri 18 učencih. V primerjavi z drugim 
srečanjem so v izdelke iz zadnjega srečanja vključili več ključnih besed. Bilo je manj 
ali nič splošnih povedi, manj prepisanih povedi iz levega stolpca, prevladovale pa so 
lastne povedi. Pri dveh učencih se ni pojavil napredek, ker je eden od njiju na obeh 
srečanjih prepisal enake povedi iz levega stolpca, drugi pa pri povzetku ni zapisal 
ničesar. Pri treh učencih nismo mogli oceniti napredka, ker pri predzadnjem in zadnjem 
srečanju niso zapisali povzetka, ali pa so zapisali enak tip povedi kot pri drugem 
srečanju (prepis povedi iz levega stolpca strategije).  
 
− Kateri diferencirani pristopi pri urjenju Paukove učne strategije so bili 

učinkoviti?  
 
Za prvo in drugo srečanje, ki sta bili namenjeni predstavitvi, demonstraciji učne 
strategije in preverjanju predznanja, nismo uvedli diferenciacije.  
 
Pri vseh nadaljnjih srečanjih smo imeli na začetku vodeni del − preverjene predznanja 
o temi besedila (strategija VŽN, vprašanja in odgovori, pogovor ob fotografijah, 
možganska nevihta v skupinah), vodeno branje, komentiranje pomembnosti podatkov 
in podčrtavanje oziroma izpisovanje pomembnih podatkov v grafične predloge. Pri tem 
smo med učnimi urami kombinirali različne oblike dela (frontalno, delo v paru in 
samostojno delo), kar je bilo tudi eno izmed priporočil za preverjanje razumevanja 
prebranega besedila v literaturi pri avtorjih Blažič s sodelavci (2003) in M. Čudina 
Obradović (2014), kar smo že opredelili v teoretičnem delu magistrskega dela. Z 
različnimi oblikami dela smo razbili monotonost dela. Namen je bil dobro pripraviti 
učence na zapisovanje, da bi imeli med samostojnim delom čim manj težav. Sledila so 
navodila za vse učence in posamezne skupine, šele potem je sledilo samostojno 
diferencirano urjenje s pomočjo delovnih listov. Kot navaja D. Heacox (2009), smo se 
odločili za diferenciacijo na ravni izdelka.  
 
Od tretjega do sedmega srečanja smo na podlagi učiteljičinega mnenja o bralnih 
sposobnosti učencev, bralnem razumevanju in s pomočjo pregledanih izdelkov učence 
razvrstili v tri skupine (manj zahtevna, zahtevna, bolj zahtevna) oziroma dve skupini 
(zahtevna in bolj zahtevna). Glede na skupine smo uporabili naslednje vrste 
prilagoditev: dopolnjevanje že pripravljenega besedila z ustreznimi besedami (manj 
zahtevno), manj dopolnjevanja že pripravljenega besedila z ustreznimi besedami in 
več lastnega tvorjenja povedi (manj zahtevno), pomoč z vsebinskimi vprašanji na 
delovnem listu (zahtevno), pomoč s splošnimi vprašanji na delovnem listu (bolj 
zahtevno) in pomoč s splošnimi vprašanji na delovnem listu ter oblikovanje poljubnega 
zapisa/izdelka vendar z istimi elementi, kot jih vsebuje Paukova učna strategija (bolj 
zahtevno).  
 
Na tretjem srečanju so učenci znotraj manj zahtevne skupine dopolnjevali že 
pripravljeno besedilo z ustreznimi besedami. Na četrtem srečanju so učenci te skupine 
imeli nekoliko manj vstavljanja besed in več lastnega tvorjenja povedi. Za to smo se 
odločili, ker smo želeli preizkusiti, kako bi bili učenci uspešni pri lastnem tvorjenju 
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povedi. Na tretjem srečanju se je izkazalo, da dopolnjevalni tip nalog učenci hitro in v 
večini pravilno rešijo. Ker se je na četrtem srečanju izkazalo, da so učenci manj 
zahtevne skupine sposobni tvoriti razumljive povedi in da smo na podlagi mnenj in 
izdelkov nekatere učence razvrstili v neustrezne skupine, smo se po posvetovanju z 
učiteljico odločili, da na petem srečanju učence razdelimo le v dve skupini (zahtevno 
in bolj zahtevno). V primeru težav, npr. pri učencih s posebnimi potrebami, smo imeli 
pripravljene tudi po zahtevnosti prilagojene delovne liste. Učenci znotraj zahtevne 
skupine so si lahko pri vseh srečanjih pomagali z vsebinskimi vprašanji na delovnem 
listu. Učenci znotraj bolj zahtevne skupine pa so si lahko pomagali s splošnimi 
vprašanji, ki so bila prav tako zapisana na delovnem listu. Na šestem srečanju smo za 
bolj zahtevno skupino poskusno uvedli nadgradnjo – učenci so lahko ob pomoči 
splošnih vprašanj na delovnem listu oblikovali poljuben zapis/izdelek vendar z istimi 
elementi (ključne besede, pomembni podatki, povedi in povzetek). Za to možnost se 
je odločilo le nekaj učencev, drugi so raje uporabljali predstavljeno Paukovo obliko. 
Samostojna oblika zapisa se je izkazala za primerno, vendar ne pri čisto vseh učencih. 
Nekateri namreč niso tvorili povedi, so pa izrazili svojo ustvarjalnost z obliko zapisa, 
slikami … Vse učence smo v vodenem delu seznanili tudi z ostalimi oblikami zapisov, 
ki so jim lahko v pomoč pri učenju vseh predmetov, ne le družbe in vsebujejo podobne 
elemente kot Paukova učna strategija. S tem smo želeli pri učencih spodbuditi 
vertikalni in horizontalni učni transfer. Za zadnje srečanje smo se odločili, da tako 
zahtevna kot bolj zahtevna skupina delata po Paukovi učni strategiji. V izdelkih smo 
želeli v zapisih videti obvladanje vseh elementov Paukove učne strategije in s tem 
preveriti, ali se je zaradi urjenj pojavil napredek. Kljub ustnim in pisnim navodilom so 
se nekateri posamezniki odločili za lastno obliko zapisa kot pri prejšnjem srečanju, zato 
nekateri izdelki ne vsebujejo čisto vseh dogovorjenih elementov. 
 
Vsekakor je bilo med poukom za učence dobrodošlo, da smo vsako uro preverili 
njihovo predzadnje o temi besedila, vodeno prebrali besedilo, komentirali pomembnost 
podatkov in jim omogočili, da si lahko pomagajo v paru, kar jim je pomagalo pri 
oblikovanju zapisov. Glede na delo učencev in pregledane izdelke je težko objektivno 
opredeliti, kateri diferencirani pristop na ravni izdelka (dopolnjevanje, pomoč 
vsebinskih ali splošnih vprašanj) je bil najboljši. Za učence v manj zahtevni skupini 
(dopolnjevanje) je bilo vsekakor smiselno postopno povečevanje zahtevnosti uporabe 
Paukove učne strategije in odgovornost pri izdelku. Izkazalo se je, da so prav vsi 
učenci sposobni sami tvoriti povedi, z izjemo nekaj posameznikov, ki niso želeli resno 
sodelovati pri urah. Tu smo upoštevali načelo postopnosti od lažjega k težjemu. Ti 
učenci so potrebovali več pomoči pri branju, določanju pomembnih podatkov, 
zapisovanju in na splošno tudi več spodbude pri delu.  
 
O uporabnosti vsebinskih vprašanj prav tako ne moremo soditi. Pričakovali smo, da 
bodo učenci skozi srečanja vedno bolj odgovarjali na vsebinska vprašanja in da jim 
bodo le-ta v pomoč pri oblikovanju povzetkov odstavkov. Po pogovoru z učenci smo 
ugotovili, da so nekaterim bila vprašanja v pomoč, medtem ko drugim niti ne. Če bi 
želeli natančno odgovoriti na to raziskovalno vprašanje, bi morali to vključiti v anketni 
vprašalnik. V izdelkih ni bilo zelo pogosto zaznati, da bi učenci s celimi povedmi 
odgovarjali na ta vsebinska vprašanja, zapisana na delovnem listu. Torej lahko 
domnevamo, da ta način ni bil najbolj učinkovit. Enako velja tudi za splošna vprašanja, 
saj so se učenci osredotočali predvsem na besedilo in pomembne podatke ter tako 
zanemarili bistvo povzetkov odstavkov.  
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−  Kakšno je bilo mnenje učencev o uporabi in urjenju Paukove učne 
strategije in o lastnem napredku pri učenju družbe? 

V Prilogi (Priloga J) se nahajajo preglednice z rezultati od drugega do sedmega 
srečanja glede učenčevih stališč do trditev iz anketnega vprašalnika. 
 
Ugotovitve anketnih vprašalnikov po vseh srečanjih predstavljajo mnenje učencev o 
uporabi Paukove učne strategije, o urjenju in o lastnem napredku pri učenju družbe. 
 
Po koncu urjenja, torej po vsakem srečanju, je največ učencev menilo, da znajo 
uporabljati Paukovo učno strategijo. Torej so razumeli korake in postopek uporabe 
obravnavane učne strategije. Kljub temu pa se je na zadnjih treh srečanjih pojavilo 
nekaj neopredeljenih učencev glede slednje trditve, za kar nam razlog ni znan. 
 
Večina učencev je bila po vseh srečanjih zadovoljna s svojimi izdelki (zapisom in 
videzom), vendar se nekaj posameznikov ni moglo odločiti ali pa se ni strinjalo s 
trditvijo. V začetnih srečanjih so imeli učenci med urjenjem večje potrebe po povratni 
informaciji zapisanega, nato je to upadlo, na kar je verjetno vplivala tudi pisna povratna 
informacija na izdelku. 
 
Skoraj vsi učenci so bili mnenja, da obvladajo določanje ključnih besed, z izjemo 
enega, nekateri pa se niso mogli opredeliti do trditve. Iz izdelkov je bilo razvidno, da 
razumejo pojem »ključna beseda«, vendar bi lahko pri določenih odstavkih bili zapisi 
še natančnejši. 
 
Večina učencev je po koncu srečanj imela pozitivno mnenje o tem, da znajo povzeti 
odstavke besedila s svojimi besedami. Začetno stanje je bilo drugačno in je pokazalo, 
da učenci tega ne znajo, z urjenjem pa se je pri večini pojavil napredek (v zapisih so 
bile različne kombinacije povedi, vendar so že prevladovale lastne povedi). Sklepamo, 
da bi bili zapisi še boljši, če bi bilo urjenju namenjenih več ur. Predvidevamo tudi, da 
bi bilo smiselno, da bi z vidika motivacije učence seznanili še s kakšno drugo učno 
strategijo, ki vključuje enake elemente kot Paukova učna strategija in bi te elemente 
vadili na enak način. 
 
Tudi o znanju zapisovanja povzetkov je imela večina učencev pozitivno mnenje. Nekaj 
je bilo sicer takšnih, ki se niso mogli odločiti, vendar pa so se odstotki nekoliko večali 
od začetnega do zadnjega srečanja. Izstopa četrto srečanje, na katerem se manj kot 
polovica učencev ni strinjala s to trditvijo, se pa na nadaljnjih srečanjih ni strinjalo s 
trditvijo le nekaj posameznikov. V izdelkih zadnjega oziroma predzadnjega srečanja 
smo imeli težave predvsem pri ugotavljanju napredka pri tem elementu Paukove učne 
strategije predvsem za učence, ker je bilo precej učencev slabo motiviranih in niso 
zapisali ničesar ali samo kakšno poved. Tisti učenci, ki so pri povzetku zapisali nekoliko 
več povedi, so tvorili lastne povedi. Torej se je pri njih pojavil napredek, saj so bile v 
izdelkih drugega srečanja povedi le prepisane z levega stolpca, tvorjenje splošne 
povedi ali pa neposredno prepisane iz besedila. 
 
Največ učencev je menilo, da so njihovi zapisi postali z urjenjem boljši po vseh sedmih 
srečanjih. Skozi srečanja so se odstotki gibali med 69,6 % in 75,0 %, na zadnjem 
srečanju pa je bil odstotek pri strinjanju s trditvijo skoraj najvišji (najvišji je bil pri tretjem 
srečanju) v primerjavi z ostalimi srečanji. Izstopalo je le šesto srečanje, kjer se nekoliko 
več učencev ni strinjalo s trditvijo o napredku. Učenci so vpogled v napredek dobili v 
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pisni povratni informaciji na vsakem izdelku vsakega srečanja, zaradi česar so si lažje 
ustvarili svoje mnenje. 
 
S trditvijo »Prosil sem za pomoč sošolca.« se v teku srečanj večina učencev ni strinjala. 
Torej učenci niso izkoristili ponujene možnosti dela v paru ali pa si v paru niso znali 
pomagati. Izjema je bilo četrto srečanje, ko se je s trditvijo strinjala polovica učencev. 
Na drugem srečanju, ki je bilo mišljeno kot samostojno delo, s katerim smo preverili 
predznanje učencev, in tudi na sedmem srečanje, ki je bilo mišljeno kot preverjanje, 
so učenci upoštevali navodilo, naj delajo sami. 
 
S trditvijo »Dobil sem pomoč od sošolca.« se ni strinjalo največ učencev po skoraj vseh 
srečanjih. Učenci so na obeh (drugem in sedmem) srečanjih upoštevali navodila in si 
večinoma niso pomagali med seboj. Izjema je bilo tretje srečanje, pri katerem pa se je 
polovica učencev strinjala s trditvijo.  
 
V začetnih srečanjih se je s trditvijo »Učiteljica mi je pomagala.« strinjalo največ 
učencev, nato je potreba po pomoči, in ta odstotek, z vsakim urjenjem upadala. V 
začetnih srečanjih so učenci potrebovali več pomoči, ker je bilo več nejasnosti.  
 
Po koncu srečanj se je največ učencev strinjalo s trditvijo, da radi zapisujejo po Paukovi 
učni strategiji, vendar pa se na skoraj vsakem srečanju nekaj učencev ni moglo odločiti 
ali pa se s tem niso strinjali. Sklepamo lahko, da je bila v začetnih srečanjih učencem 
zanimiva uporaba te strategije, potem pa so se tega zapisovanja naveličali. Bilo bi 
smiselno, da bi že kakšno uro prej vsem učencem in ne le nekaterim dovolili, da 
naredijo lastno obliko zapisa z enakimi elementi, kot jih vsebuje Paukova učna 
strategija, vendar smo to zamisel opustili, ker je bila velika verjetnost, da izdelki ne bi 
vsebovali enakih elementov kot Paukova učna strategija, zato tudi ne bi dobili dobrega 
vpogleda v napredek učencev. 
 
Po vseh srečanjih se je večina učencev strinjala, da bodo to strategijo uporabljali tudi 
doma. Menimo, da je na trditev zelo vplivala začetna motivacija. Skozi srečanja je 
motivacija nekoliko upadla. Tudi zato, ker učencem ni ostal v spominu cilj uporabe 
učne strategije, ki smo ga skupaj opredelili na začetnem srečanju in nanj opominjali 
tudi pri nadaljnjih srečanjih. 
 

13.1. SMERNICE ZA POUČEVANJE PAUKOVE UČNE STRATEGIJE PRI 

DRUŽBI  

Smiselno je, da pri vseh predmetih, ne le pri družbi, učence seznanimo z različnimi 
učnimi strategijami in jih spodbujamo, da jih uporabljajo tudi sami doma pri učenju. 
Vsekakor je potrebno osmisliti sam proces učenja in uporabo učnih strategij ter pri 
učencih spodbujati učni transfer, da bodo spretnosti, pridobljene pri učnih urah družbe 
uporabljali tudi pri učenju drugih predmetov in na splošno v življenju. Smiselno je tudi 
staršem, npr. na roditeljskem sestanku, na aktiven način predstaviti različne strategije 
(npr. učenci poskusijo razložiti primere strategij, skupaj se naredi konkretni primer) in 
smisel učenja, jih spodbuditi, naj učence pri domačem učenju motivirajo za 
zapisovanje po različnih strategijah in k njihovi uporabi pri učenju ter ponavljanju.  
 
Ugotovili smo, da je učinkovitejše, da imamo družbo dve šolski uri. Pri prvi učni uri 
obravnavamo učno temo, pri čemer uporabljamo različne slikovne ali video vire in 
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besedila iz učbenika oziroma delovnega zvezka. Res je, da so besedila v učbenikih 
zapisana preprosto, vendar je smiselno, da uporabimo takšna besedila, ki so učencem 
blizu, da bodo urjenje spretnosti strategij lahko prenesli tudi na zahtevnejša besedila. 
Že med prvo uro naj učenci s pomočjo učitelja berejo in določajo pomembne podatke. 
Priporočamo, da tudi ustno obnavljajo odstavke besedila ali pa tvorijo vprašanja in 
odgovarjajo nanje. Spodbujamo jih, naj, če se le da, uporabijo sopomenke in 
nadpomenke, in da za razlago neznanih besed uporabijo svetovni splet, na primer 
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Na takšen način spodbujamo medpredmetno 
povezovanje, z branjem krepimo besedišče in učence spodbujamo, da se izražajo s 
svojimi besedami, so pri tem bolj miselno aktivni, kot da bi se dobesedno na pamet 
učili povedi iz besedila. 
 
Drugo uro naj sledi uporaba Paukove učne strategije. Smiselno je, da učitelj predstavi 
določeno strategijo in jo demonstrira na konkretnem primeru. Pri tem je potrebno 
preveriti, ali učenci razumejo pojme, kot so odstavek, ključna beseda, pomemben 
podatek, bistvo in povzetek. Na takšen način predstavimo način razmišljanja ob 
besedilu. Učitelj naj med delom aktivno vključi učence. Povedi naj tvorijo ustno in jih 
nato tudi zapišejo. Učence spodbujamo, da so pozorni na ustrezno zapisovanje (velikih 
začetnic, lastnih imen …) in večkratno branje zapisanega pri družbi in ne le pri 
slovenščini.  
 
Urjenje naj poteka več šolskih ur, najbolje da tudi doma. Smiselno je, da učitelj učence 
pred zapisovanjem opozori na pomanjkljivosti, a tudi med samim zapisovanjem. Ker 
imajo učenci različne sposobnosti branja in zapisovanja, jih razdelimo v več skupin. 
Učencem z več težavami pri delu bolj pomagamo, jih spodbujamo pri branju in 
zapisovanju, jim damo za začetek le dopolnjevanje besedila in postopoma več 
zapisovanja. Ostali učenci naj si pri delu pomagajo z vsebinskimi ali pa splošnimi 
vprašanji, ki jih predhodno pripravi učitelj. Delo poskušamo popestriti in damo možnost 
učencem, da delajo v skupini po tri ali v paru, kasneje pa zapis oblikujejo še sami. 
Možno je tudi, da učence spodbudimo, da si izmislijo svojo strategijo ali naredimo 
kombinacijo več strategij, pri katerih vključijo enake elemente kot pri Paukovi učni 
strategiji zraven pa dodajo še lastne risbe, skice, barve …, tako da jim bo učenje 
zanimivejše.  
 
Učitelj naj izdelke pregleda, dopolni in popravi zapise ter učencem zapiše povratno 
informacijo. Smiselno je, da učenci izdelke z opombami tudi doma preberejo, dopolnijo 
in jih uporabljajo pri učenju. Učitelj tako pridobi vpogled v znanje učencev in v 
razumevanje družboslovnih pojmov ter možnost, da odpravi nerazumevanje pojmov 
oziroma učne vsebine. Hkrati s tem lahko oceni različne sporazumevalne zmožnosti 
učencev, njihove sposobnosti, njihov napredek ter motivacijo za učenje družbe. 
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14. ZAKLJUČEK 

B. Marentič Požarnik (2012) in Blažič s sodelavci (2003) navajajo, da je potrebno 
učence čim prej navaditi na učinkovito uporabo pisnih besedil za namen samostojnega 
učenja. Kot navaja Cvetek (2015) je iz raziskav v visokem šolstvu razbrati, da več 
študentov uporablja površinske pristope učenja, saj so bili takšnega načina dela vajeni 
iz preteklih izobraževanj. Nujno je, da se učence postopoma v začetnih letih šolanja in 
tudi kasneje na aktiven način uči o učenju in učnih strategijah. To je predvideno tudi v 
Učnem načrtu za družbo (2011), ki spodbuja njihovo uporabo že v 4. razredu. 
 
Pred izvedbo raziskave smo za namen magistrskega dela izvedli pilotsko raziskavo, 
pri kateri smo urili Paukovo učno strategijo z učenci 4. razreda. V literaturi in 
raziskovalnih delih s področja samostojnega učenja in učnih strategij smo zasledili 
takšna dela, ki so že bila objavljena v Sloveniji in vključujejo tudi Paukovo učno 
strategijo. V nobenem od del avtorji ne posvečajo posebne pozornosti samemu 
poučevanju učnih strategij, procesu diferenciranega urjenja in sprotnemu napredku, 
zato smo se odločili, da to raziščemo. Pri pilotski izvedbi so se pojavile pomanjkljivosti 
pri delu pri predmetu družba. Učenci so namreč imeli različno avtomatizirano tehniko 
branja, težave z razumevanjem prebranega in posledično so različno hitro končali z 
delom. Ker so se pokazale pomanjkljivosti pri načrtovanih instrumentih in sami izvedbi, 
smo se odločili, da bomo preoblikovali instrumente in spremenili poučevanje skupaj z 
urjenjem Paukove strategije. Za namen magistrskega dela smo se odločili, da v 5. 
razredu uporabimo neposredni način poučevanja Paukove učne strategije, urjenje 
diferencirano na ravni izdelka (delovnega lista). Raziskavo smo izvedli pri družbi in 
slovenščini ter s tem spodbudili vertikalni in horizontalni učni transfer.  
 
Preden se učitelj poda v prenašanje znanj in poučevanja učnih strategij, mora poglobiti 
oziroma obnoviti znanja temeljnih avtorjev s področja razvojne psihologije (npr. 
Piaget), iz pedagoške psihologije (npr. B. Marentič Požarnik), področja psihologije 
branja (npr. S. Pečjak, A. Gradišar itd.). Upoštevati mora tudi teoretske osnove 
didaktike in specialnih didaktik (družba, slovenščina itd.). Učitelj se mora zavedati 
razvojne stopnje otrok in s tem njihovih različnih zmožnosti. Jasen mu mora biti proces 
učenja in branja, učne strategije, vplivajoči dejavniki ter učni transfer, ki se ne razvije 
avtomatično. Vse to in še kaj več smo opredelili v teoretičnem delu magistrskega dela. 
Z izvedeno raziskavo smo prišli do naslednjih spoznanj: 
 
Imeli smo sedem srečanj, štiri srečanja po dve šolski uri pri družbi (spoznavanje novih 
učnih vsebin in področje učnih strategij) in tri srečanja po eno šolsko uro pri slovenščini 
(osnovno urjenje učne strategije). Prvi dve srečanji sta bili namenjeni ugotavljanju 
začetnega stanja/predznanja in predstavitvi Paukove učne strategije. Osrednja 
srečanja so bila namenjena urjenju. Na zadnjih dveh srečanjih pa smo preverjali 
znanje. Skozi srečanja smo spremljali predznanje, delo, težave, napredek in mnenje 
učencev o tem načinu dela. Kljub temu da smo se pred izvedbo posvetovali z učiteljico 
in z njo sodelovali tudi pri samih pripravah na pouk, je bila izvedba notranje 
diferenciacije zahtevna zaradi nepredvidljivih situacij in organizacije. Zaradi tega smo 
morali biti pri delu fleksibilni. Velik izziv so nam predstavljali različni učenci s posebnimi 
potrebami (učenci z učnimi težavami, učenec s pomanjkljivo pozornostjo in 
hiperaktivnostjo itd.). Glede na trenutno stanje pri pouku smo sproti dopolnjevali 
prilagoditve, ki so se izkazale za različno učinkovite. Za učence s posebnimi potrebami 
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bi bilo bolje, če bi bil čas dela podaljšan in bi imeli več časa zagotovljeno učiteljevo 
pomoč.  
 
Menimo, da bi bilo smiselno, da bi začetno stanje o določanju ključnih besed, 
povzemanju besedila in pisanju povzetka izvedli pred samo izvedbo raziskave, saj bi 
s tem lahko kakšno uro več namenili frontalni demonstraciji in s tem pridobili tudi 
dodatne ure urjenj. Smiselno bi bilo, da bi raziskavo izvajali daljše časovno obdobje in 
pri več različnih predmetih, da bi pri učencih prišlo do učnega transferja. Pri začetnih 
učnih urah se je izkazalo, da je bilo preveč ustnih in pisnih navodil. Kljub našim 
navodilom, demonstraciji in zapisu le-teh smo opazili težave in nato zaradi tega uvedli 
zapis navodil po korakih, učenci so zapisovali kljukice po opravljeni nalogi. Vsi učenci 
skozi srečanja niso upoštevali vseh navodil in korakov za izvedbo Paukove učne 
strategije, kar je odvisno tudi od njihovih različnih sposobnosti in motivacije za delo. Za 
učence je bilo delo naporno, imeli smo nekaj srečanj po dve šolski uri. Zaradi narave 
samostojnega dela in pisanja so bili težko zbrani dlje časa, kot rešitev predlagamo tudi 
kakšno krajšo sprostilno dejavnost. Skozi srečanja je bil viden upad motivacije za delo 
predvsem pri učencih s posebnimi potrebami. Težave so se pojavljaje, kljub temu da 
smo upoštevali nasvete za neposredno poučevanje učnih strategij po avtoricah S. 
Pečjak in A. Gradišar (2012). Na začetku raziskave in tudi na vsakem srečanju smo 
poudarili namen in cilje aktivnosti in nudili različne (ustne, pisne in grafične) povratne 
informacije na delo in izdelke. Najverjetneje bi težave odpravili, če bi v pouk vključili 
več zanimivejših aktivnosti in vsem učencem omogočili kreativnost pri zapisih izdelkov. 
 

Rezultati naše raziskave: 

Ugotovitev, pridobljenih v raziskavi, ne moremo posploševati iz našega vzorca na 
učence ostalih 5. razredov. Zavedamo se, da je obravnavana strategija z neposrednim 
načinom poučevanja učinkovita predvsem za vidne zaznavne tipe učencev. V naši 
raziskavi smo nekoliko zanemarili slušne in predvsem kinetične tipe učencev. 
Vsekakor bi vsem učencem bilo zanimivejše spoznati več različnih strategij, vendar je 
bil naš cilj preizkusiti poučevanje in diferencirano urjenje Paukove učne strategije v 
izbranem razredu in dobiti vpogled v pojavljajoče težave in napredek. 
 
Ugotovili smo, da so imeli učenci manj predznanja s tvorjenjem lastnih povedi o vsebini 
besedila in dobro predznanje o določanju ključnih besed. Jasnega pregleda o 
predznanju povzetka celega besedila za vse učence nismo dobili. Težav pri 
zapisovanju po Paukovi učni strategiji, ki so se pojavile pri naši izvedbi raziskave, v 
literaturi ni bilo direktno zaslediti. Pojavljajoče težave so bile jezikovne, zapisovalne itd. 
Le-te smo jih lažje razumeli zaradi splošnega znanja o razvoju učencev in v literaturi 
omenjenih bralnih stopenj (avtorici S. Pečjak in A. Gradišar, 2012) in težav pri bralnem 
razumevanju po M. Čudina Obradović (2014). Pri naših srečanjih se je pri večini 
učencev pojavil napredek pri določanju ključnih besed, tvorjenju povzetkov o vsebini 
odstavkov in tvorjenju splošnih povzetkov. Vsekakor bi lahko z daljšim časovnim 
obdobjem urjenj določeni učenci dosegli še boljši napredek. Iz anketnih vprašalnikov 
je bilo razbrati, da je bila večina učencev skozi vsa srečanja pozitivnega mnenja glede 
uporabe Paukove učne strategije, zadovoljni so bili s svojimi izdelki in radi so zapisovali 
na takšen način. Menili so, da so urjenja prispevala k njihovemu napredku. Pomoč 
sošolcev so različno zaznavali glede na srečanja, našo pomoč pa so v začetnih 
srečanjih potrebovali, nato pa jo je bilo potrebno vedno manj. Prav tako se jih je večina 
strinjala, da bodo urejeno strategijo uporabljali tudi doma pri samostojnem učenju.  
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Možnosti za nadaljnje raziskovanje vidimo v tem, da bi lahko izvedli tudi preizkus 
znanja. V njem bi bile zajete vsebine pri predmetu družba, ki smo jih obdelali tudi ob 
besedilu po Paukovi učni strategiji in tiste, ki jih ne bi obdelali na takšen način. S tem 
bi dobili vpogled v učinkovitost izbrane učne strategije in našega dela. 
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16. PRILOGE 

Priloga A: Dopis za šolo 

Univerza v Ljubljani 
Pedagoška fakulteta  
Kardeljeva ploščad 16 
1000 Ljubljana 
         Ljubljana, 17. 10. 2016 
 

 

 

     DOPIS ZA ŠOLO 

Praktično izvajanje pouka v 5. razredu v sklopu magistrske naloge 

Spoštovana gospa ravnateljica! 

Sem Katja Žibert, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer poučevanje na 
razredni stopnji. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Diferencirano urjenje Paukove 
učne strategije pri družbi v 5. razredu. 
 
Na Vaši šoli bi rada izvajala praktični del magistrske naloge na temo Paukova bralna 
učna strategija. Za omenjeno temo sem se odločila, saj je ena izmed nalog šole tudi 
usposabljanje učencev za samostojno učenje in  postopno prevzemanje odgovornosti 
za lastno učenje. Raziskave kažejo, da učenci v šoli ne dobijo dovolj ustreznega znanja 
za samostojno učenje iz učbenikov in drugih pisnih besedil, zato je primanjkljaj prisoten 
tudi pri nadaljnjem izobraževanju. 
 
Namen magistrskega dela je preizkusiti način diferenciranega poučevanja in urjenja 
Paukove učne strategije v 5. razredu in ugotoviti, ali se bo pojavil napredek v učenju 
pri vseh učencih. 
Delo bi izvedla v 7 učnih urah. Pri vsaki uri bi obravnavali vsebine, ki so predvidene in 
v skladu z učnim načrtom, nato pa bi sledilo diferencirano urjenje Paukove učne 
strategije. Po vsaki uri urjenja bi učenci izpolnili anketni vprašalnik, s katerim bom 
pridobila njihovo mnenje o urjenju, napredku in uporabi strategije. Pisne izdelke 
učencev bom analizirala, zapisala povratne informacije in jih fotografirala.  
Tako bom imela vpogled v delo in napredek učencev. V magistrskem delu bo 
anonimnost učencev zagotovljena. 
 
Zahvaljujem za Vam sodelovanje in Vas lepo pozdravljam.                                                                
 

 
 
Študentka:  
Katja Žibert 
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Priloga B: Obvestilo za starše 

Spoštovani starši! 

Sem Katja Žibert, podiplomska študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani (smer 
poučevanje na razredni stopnji).  
 
Pišem magistrsko nalogo na temo Paukova učna strategija. Po jesenskih počitnicah 
bom v 5. a izvajala učne ure pri predmetu družba, v dogovoru pa tudi ure pri ostalih 
predmetih, skupaj 7 srečanj. 
 
Pri pouku bodo učenci poleg vsebin iz učnega načrta spoznali in se naučili učinkovito 
uporabljati Paukovo učno strategijo, ki jo bodo urili ob branju besedil iz učbenika. 
Pridobljena znanja in spretnosti bodo učencem v pomoč pri samostojnem učenju in 
tudi pri nadaljnjem šolanju. 
 
Vljudno prosim, da izpolnite priloženo soglasje, s katerim dovoljujete reševanje 
anketnega vprašanja po vsaki šolski uri in fotografiranje učenčevih pisnih izdelkov. 
Rezultate anketnih vprašalnikov in fotografije pisnih izdelkov bom uporabila izključno 
za namen magistrske naloge. Anonimnost učencev bo zagotovljena. 
 
Zahvaljujem se Vam za razumevanje in Vas lepo pozdravljam. 

            

                                                        Katja Žibert 

 

Priloga C: Soglasje o sodelovanju učencev 

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani _________________________________________(ime in priimek 
staršev oziroma zakonitega zastopnika) soglašam, da moj otrok 
___________________________________(ime in priimek otroka) iz ______ razreda 
rešuje anketne vprašalnike o učni strategiji, hkrati pa dovoljujem fotografiranje njegovih 
izdelkov. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namen magistrske naloge.  
 
Datum: ___________        Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:______________ 
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Priloga Č: Učna priprava 

UČNA PRIPRAVA 1 

Študentka: Katja Žibert Razred: 5.  Datum: 10. 11. 2016 

Učna tema: 
Raziskujemo Slovenijo 

Učna enota: Alpske pokrajine – Površje, 
podnebje, vodovje, rastlinstvo, rastlinski višinski 
pasovi, v kraljestvu gamsa in zlatoroga 

Tip ure: Obravnava nove snovi, dve šolski uri 

Učni cilji 

 

Učenci: 
− znajo opisati značilnosti visokih gorovij in dolin; 
− znajo opisati nastanek dolin; 
− opišejo podnebje v Alpskih pokrajinah; 
− ugotovijo, da so se zaradi zniževanja temperatur z 

nadmorsko višino izoblikovali rastlinski višinski pasovi; 
− znajo razložiti pojem gozdna meja; 
− znajo utemeljiti pomen nagnjenosti pobočja proti soncu za 

višino posameznega rastlinskega pasu; 
− znajo našteti rastlinske pasove; 
− znajo našteti značilnosti rastlin Alpskih pokrajin; 
− znajo našteti in opisati nekaj živali Alpskih pokrajin; 
− znajo razložiti pojem zaščiten; 
− znajo razložiti pomen učenja; 
− znajo našteti nekaj primerov zapisov za učenje; 
− znajo razložiti postopek za zapis Paukove učne strategije; 
− razumejo pojme pomemben podatek, ključna beseda, 

bistvo besedila in povzetek; 
− znajo izluščiti ključne besede (bistvo) in pomembne 

podatke iz besedila; 
− znajo zapisati povedi o vsebini odstavkov in povzetek. 

Ključne 
besede 

Alpske pokrajine, rastlinski višinski pasovi, gozdna meja, zaščiten, 
besedilo, odstavek, poved, pomembni podatek, ključna beseda, 
povzetek, ponavljanje, učenje, Paukova učna strategija 

Učne oblike Frontalno delo, individualno delo, delo v paru 

Učne 
metode 

Razlaga, pogovor, delo z zemljevidom, delo s slikovnim gradivom, 
delo z besedilom, delo s samostojnim delovnim zvezkom, 
demonstracija  

Pripomočki Zemljevid Slovenije, elektronske prosojnice (slikovno gradivo), 
interaktivno gradivo Radovednih pet 5, list z miselnim vzorcem – 
Alpske pokrajine, listi z informacijami o učenju in predstavitvi 
Paukove učne strategije, primer zapisa po Paukovi učni strategiji, 
samostojni delovni zvezek 

Prilagoditve  Pomagam vsem učencem pri delu. Pozorni smo na delo učencev s 
posebnimi potrebami (učenka 11, učenec 18 in učenec 20). 
Pomagam jim pri urejenosti delovnega prostora, jih spodbujam in 
pomagam pri delu. 
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Pečjak, S. in Gradišek, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: 
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DEJAVNOSTI, 1. šolska ura PREDVIDEN ČAS 

UVODNI DEL 
Kviz − ponovitev učne vsebine prejšnje šolske ure ob 
zemljevidu Slovenije 
Učence razdelim v pare. Vsak par dobi rdeč in zelen list. 
Preberem trditve iz elektronskih prosojnic (Priloga 2) in 
učenci na znak dvignejo ustrezen list (rdeč – napačna trditev, 
zelen – pravilna trditev). 
1. Slovenija ima 5 pokrajin. (Naštejemo in pokažemo na 

zemljevidu.) Pravilno. 
2. Alpske pokrajine ležijo na severnem in severnovzhodnem 

delu Slovenije. Napačno. SZ. 
3. Alpske pokrajine delimo na Julijske Alpe, Kamniško-

Savinjske Alpe in Karavanke. (Pokažemo na zemljevidu.) 
Pravilno. 

4. Triglav je najvišja gora Slovenije in Karavank. Njegova 
nadmorska višina je 2236 m. (Pogledamo na zemljevidu.) 
Napačno. Triglav je najvišja gora Slovenije in Julijskih Alp. 
Njegova nadmorska višina je 2864 m. Stol je najvišja gora 
Karavank in leži na 2236 m nadmorske višine. 

5. Slovenija nima nobenega narodnega parka. Napačno. 
Slovenija ima en narodni park – Triglavski narodni park. 

10 min. 

OSREDNJI DEL 
Površje  
Na elektronskih prosojnicah (Priloga 2) prikažem nekaj 
fotografij (Triglav, Grintavec, Stol …). Skupaj opišemo površje 
Alpskih pokrajin. Ogledamo si tudi fotografijo v SDZ str. 45 in 
rešimo nalogo v SDZ, pri kateri zapišemo, kakšno je površje v 
alpskih pokrajinah. 

Učence vprašam, kako mislijo, da nastanejo doline. 
Pogovorimo se o vrstah dolin (U- in V- doline) in o njihovem 
nastanku. Opredelimo pojem ledenik. 

Vodovje 
Na zemljevidu poiščemo reke, ki izvirajo v Alpskih pokrajinah 
in jezera (Blejsko jezero, sedem Triglavskih jezer in Bohinjsko 
jezero). Rešimo 2. in 3. nalogo v SDZ, str. 46. 
 
 
 

30 min. 

 

 

 

http://www.radovednih-pet.si/osnovna_stran
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Podnebje 
Na elektronskih prosojnicah (Priloga 2) si ogledamo 
fotografijo človeka v gorah. Učenci se spomnijo na dogodek, 
ko so bili sami v gorah. Pogovorimo se o tem, zakaj se 
moramo ob vzponu na goro topleje obleči.  
 
Rastlinski višinski pasovi 
Ogledamo si videoposnetek Rastlinski višinski pasovi 
(interaktivno gradivo). Učenci ugotovijo, da se z nadmorsko 
višino spreminja rastlinstvo. Rešimo 1. naloga SDZ, str. 46, 
pri kateri poimenujemo rastlinske višinske pasove in 
odgovorimo na vprašanje, zakaj se z nadmorsko višino 
spreminja rastlinstvo. Opredelimo pojem gozdna meja in 
ponovimo predstavnike iglavcev in listavcev. Učenci 
poskušajo odgovoriti na vprašanja, od česa je odvisna višina 
posameznega rastlinskega pasu in kako so se rastline 
prilagodile na nizke temperature. 
 
Rastline in živali 
Na elektronski prosojnici (Priloga 2) prikažem fotografije 
gorskih rož, poimenujemo ter opišemo. Učenci sklepajo, 
zakaj so takšnega videz in zakaj so zavarovane. 
Ogledamo si fotografije gorskih živali. Učenci jih poimenujejo, 
opišejo njihov videz in sklepajo, zakaj so zavarovane.  
Po pogovoru učenci samostojno rešijo 1. nalogo v SDZ, str. 
47. 

ZAKLJUČNI DEL 
Vsak učenec dobi list, na katerem je miselni vzorec (Priloga 
1). List pregledajo, dopolnijo in ga prilepijo v zvezek.  

 5 min. 

 

Priloge 

Priloga 1 − Miselni vzorec 
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Priloga 2 − Elektronske prosojnice 

 

 

 

 

 

 

 

  



90 

DEJAVNOSTI, 2. šolska ura PREDVIDEN ČAS 

UVODNI DEL 

O učenju 
Na elektronskih prosojnicah prikažem nekaj fotografij na temo 
učenja in jih komentiramo. Odgovorimo na vprašanja: Kje se 
učiti? Kdaj se učiti? Iz česa se učiti? Kako se učiti? Na 
kakšen način se učiti? Zakaj se učiti? … 
 
Na elektronskih prosojnicah (Priloga 4) prikažem različne 
vrste zapisov, ki jih lahko oblikujemo pri samostojnem učenju. 
Napovem, da bomo spoznali Paukovo učno strategijo in 
postopek zapisovanja po tej strategiji. Razdelim liste z 
miselnim vzorcem o učenju in z navodili za uporabo Paukove 
učne strategije. (Priloga 1) 

10 min. 

OSREDNJI DEL 
Predstavitev in demonstracija Paukove učne strategije 
Učenci po tiho preberejo besedilo (prepis iz učbenika) 
(Priloga 2). Jaz oblikujem zapis na tablo, učenci prepišejo 
zapis na črtne liste, ki jim jih razdelim. Zapišemo naslov in na 
sredino lista narišemo navpično črto. 

1. Prikažem nadaljnji postopek. Na glas preberemo prvi 
odstavek. 

2. Komentiramo prvi odstavek. Podčrtamo pomembne 
podatke. Razmislimo, kako bi to zapisali drugače − s 
svojimi besedami (ne prepišemo povedi iz besedila in ni 
nujno, da je krajši zapis kot v učbeniku). To zapišemo na 
levo stran navpične črte.  

3. Razmislimo in na desno stran črte zapišemo ključno 
besedo. Vprašamo se, o čem govori odstavek. 

Združimo lahko tudi več odstavkov. Skupaj beremo, 
komentiramo in zapišemo zapis za prvi, drugi in tretji 
odstavek. Za četrti, peti in šesti odstavek učenci v parih 
razmislijo, kako bi zapisali o vsebini besedila, nato skupaj 
oblikujejo preostali zapis. 
4. Na koncu zapišemo povzetek o celotni obravnavani 

vsebini. Zapišemo povedi, ki vključujejo razlago o večini 
ključnih besed.  

5. Prikažemo način učenja z oblikovanim zapisom. Po 
navpični črti prepognemo list in s pomočjo ključnih besed 
ponavljamo zapisano vsebino. 

Primer zapisa po Paukovi učni strategiji (Priloga 3). 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 
Učenci se na izdelke podpišejo in mi jih oddajo v pregled. 

5 min. 
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Priloge 

Priloga 1 − O učenju in Paukova učna strategija 
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Priloga 2 − Besedilo 

ALPSKE POKRAJINE, učb. str. 38−43 

POVRŠJE IN PODNEBJE 
Alpske pokrajine sestavljajo visoke gore s strmimi pobočji in ostrimi vrhovi. Med 
njimi so globoke, ozke doline, ki so jih izdolble reke in v času ledenih dob oblikovali 
ledeniki. 
 
Podnebje je zaradi večjih nadmorskih višin hladnejše kot v ostali Sloveniji. Zime so 
mrzle in dolge, poletja kratka in topla z veliko padavinami. 
 
TU IZVIRAJO ŠTEVILE SLOVENSKE REKE 
V Alpskih pokrajinah izvirajo številne reke in potoki, tudi Soča, Sava, Savinja … 
Reke so na svoji poti izdolble doline. V ledenih dobah so jih preoblikovali ledeniki, za 
katerimi so ostala jezera; največje med njimi je Bohinjsko jezero. Veliko je tudi 
slapov. 
 
RASTLINSTVO SE JE PRILAGODILO NIZKIM TEMPERATURAM 
V Alpskih pokrajinah prevladujejo gozdovi. V višjih delih gozdove zamenjajo trave in 
pisano cvetje. Cvetlice v gorah so zelo različnih barv, njihova stebelca so kratka, 
pogosto dlakava, listi odebeljeni, cvetovi pa dišeči in veliki. Opisane značilnosti so 
prilagoditev na naravne razmere. Z odebeljenimi listi in dlakavimi stebelci ujamejo in 
shranijo vodo ter se varujejo pred nizkimi temperaturami. Z živimi barvami in vonjem 
privabljajo redke žuželke. Najbolj znane cvetlice Alpskih pokrajin so planike, 
zvončnice, dišeče murke in svišči. Številne med njimi so zelo redke, zato so 
zavarovane in jih ne smemo trgati. 
 
V KRALJESTVU GAMSA IN KOZOROGA 
Med živalmi Alpskih pokrajin sta najbolj prepoznavna gams in kozorog. Poleg njiju tu 
živi tudi alpski svizec, veliko je srnjadi in jelenjadi, ne manjkajo pa niti planinski zajci, 
lisice in jazbec. Sem zaide tudi medved, ki pa ni stalno naseljen. Alpske pokrajine so 
dom številnih ptic. 
 
RASTLINSKI VIŠINSKI PASOVI 

Če se vzpenjamo na goro, opazimo, da se rastlinstvo spreminja. V gorah so se 
zaradi nizkih temperatur in strmih pobočij ter malo prsti izoblikovali rastlinski 
višinski pasovi.  
 
(Besedilo prepisano iz vira: Verdev, H. in Žlender, B. (2015). Radovednih pet: Družba 
5. Učbenik. Ljubljana: Rokus Klett. Besedilo bo namenjeno učenju o Paukovi učni 
strategiji. Pripravila: študentka PeF Lj Katja Žibert) 
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Priloga 3 − Primer zapisa po Paukovi učni strategiji 

ALPSKE POKRAJINE 

Gore so strme in imajo ostre vrhove, med njimi so doline 
(globoke in ozke). 

POVRŠJE 

Temperature so nižje čez celo leto. Zime so hladne in trajajo 
zelo dolgo. Poletja so kratka in takrat je veliko padavin. 

ZNAČILNOSTI 
PODNEBJA 

Reke, kot sta Soča, Savinja, izvirajo v Alpskih pokrajinah. 
Poletja so kratka in takrat je veliko padavin. 

VODOVJE 

Cvetlice (planika, zvončnica …) so prilagojene na razmere v 
gorah. Imajo kratka stebelca, dlačice in odebeljene liste. Tako 
se obvarujejo pred nizkimi temperaturami. 

PRILAGODITEV 
CVETLIC 

V Alpskih pokrajinah živijo živali: gams, kozorog …. ALPSKE ŽIVALI 

Višje kot gremo v gore, drugačno je rastlinstvo. RASTLINSKI 
VIŠINSKI 
PASOVI 

Za Alpske pokrajine je značilno gorato površje in tudi izviri rek ter nizke 
temperature skozi celo leto. Višje kot gremo, drugačno je rastlinstvo. Tu bivajoče 
rastline in živali so prilagojene za bivanje v gorah in so tudi zaščitene. 

 

Priloga 4 − Elektronske prosojnice 
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Priloga D: Nekateri primeri izdelkov učencev 

 

Slika 1: Izdelek učenca 17 (1. srečanje) 

Izdelek učenca 17 vključuje skoraj vse elemente (naslov, zapis o vsebini odstavkov, 
zapis ključnih besed in povzetek). Vse povedi o vsebini odstavkov so prepisane s table. 
Pri povedi o živalih je zapisal tri predstavnike več. Zapisane ključne besede so 
ustrezne. Učenec je sam tvoril ključne besede za drugi., četrti in peti odstavek, saj niso 
enake tistim na tabli. Tudi povedi v povzetku so čisto enake, kot so bile zapisane na 
tabli. Ugotovili smo, da učenec ni ponavljal učne vsebine, saj list ni bil prepognjen po 
navpični črti. 
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Slika 2: Izdelek učenca 23 (2. srečanje) 

Učenec 23 je v zapis vključil vse elemente (naslov, zapis o vsebini po odstavkih, zapis 
ključnih besed, zapis povzetka, izvedel je tudi ponavljanje). Posebnost tega izdelka je, 
da je učenec četrti odstavek ločil na dva dela (povzetek odstavkov in ključne besede). 
Pri zapisu vsebine odstavkov je v povedi vključil večino pomembnih podatkov, povedi 
pa so zapisane na nekoliko krajši način, vendar so podobne tistim v besedilu. Zapisal 
je tudi ustrezne ključne besede za vse odstavke. V povzetku je omenil pet ključnih 
besed, vendar so povedi prepisane iz levega stolpca (povzetek odstavkov). Jezikovne 
težave so razvidne iz dveh povedih, kjer manjka osebna glagolska oblika »jih« in iz 
zapisa »Alpske in Predalpske pokrajine« z malo začetnico. Pri nekaj povedih bi lahko 
dodal še nekaj informacij in s tem naredil zapis jasnejši. 
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Slika 3: Izdelek učenca 20, manj zahtevna skupina (3. srečanje) 

Učenec 20 (učenec s posebnimi potrebami) je v svoj izdelek vključil skoraj vse 
elemente (naslov, zapis o vsebini po odstavkih, zapis ključnih besed, zapis povzetka), 
vendar ni izvedel ponavljanja. Na levi strani navpične črte je smiselno dopolnil povedi 
z ustreznimi besedami, le ena dopolnitev o reki ni bila pravilna. Zapisal je tudi ključne 
besede. Za prvi odstavek je izbral neustrezno ključno besedo, zapisati bi namreč moral 
ključno besedo »Trenta, lega«… Pri drugem odstavku bi lahko zapisal še besedo 
»cesta«, ali pa nadpomenko »značilnosti«. Pri tretjem odstavku bi lahko zapisal ključno 
besedo »turizem« ali »turisti«. Povzetek je dopolnil s smiselnimi besedami, vendar bi 
besedo »Tržič« lahko nadomestil z besedo »Trentarji«. V zapisu so se pojavile tudi 
jezikovne težave (zapis lastnih imen, izpuščanje črk v besedah in neustrezno 
sklanjanje). 
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Slika 4: Izdelek učenke 7, zahtevna skupina (4. srečanje) 

Izdelek učenke 7 tudi vsebuje vse elemente (naslov, povzetek odstavkov, zapis 
ključnih besed, povzetek besedila in izvedeno fazo ponavljanja). Povedi o vsebini 
odstavkov vsebujejo večino pomembnih podatkov, so tudi zapisane na krajši način v 
primerjavi s tistimi iz besedila. Iz zapisa sklepamo, da si je pri zapisovanju pomagala 
le z besedilom. Ključna beseda za prvi odstavek ni ustrezna. Tu bi bilo ustreznejše 
zapisati na primer »koža«. Pri drugem odstavku bi lahko ključno besedo dopolnila ali 
pa zapisala na primer »značilnosti«, »deli« ali »zgradba«. Ključno besedo za tretji 
odstavek bi lahko natančneje opredelila. Povzetek vsebuje po eno poved za vsako 
ključno besedo, vendar bi lahko dodala še kakšno poved, s katero bi natančneje 
opisala vsebino besedila. Tretjo poved bi lahko zapisala na takšen način: Koža ima 
čutnice za tip. V izdelku se pojavljata tudi dve jezikovni napaki (zapis besede 
»raztezanje« in »raztezati«). 
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Slika 5: Izdelek učenke 4, bolj zahtevna skupina (5. srečanje) 

Izdelek učenke 4 vsebuje skoraj vse elemente (naslov, povzetek odstavkov, zapis 
ključnih besed, zapis povzetka), manjka le izvedba ponavljanja. Zapisala je vsebino 
vseh odstavkov in v povedi je vključila večino pomembnih podatkov. Nekatere povedi 
so dokaj podobne tistim iz besedila, druge je zapisala po svoje. Ključne besede so 
ustrezne. Pri prvem odstavku bi lahko dopolnila ključno besedo z besedo »poklic«, pri 
tretjem odstavku pa bi lahko zapisala »pesnik danes«. Povzetek vključuje povedi, ki 
vsebujejo informacije o vseh ključnih besedah, povedi so prepisane oz. nekoliko 
preoblikovane kot tiste, ki so zapisane v levem stolpcu (povzetek odstavkov). 
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Slika 6: Izdelek učenke 9, bolj zahtevna skupina (6. srečanje) 

Učenka 9 je oblikovala lasten zapis. Vključila je vse elemente, ki so značilni za 
Paukovo učno strategijo (naslov, ključne besede, povzetek odstavkov). Povedala je, 
da bi besedilo razrezala po črtah in da bi s pomočjo posameznih delov ponovila učno 
vsebino. Zapisala je povzetke vseh odstavkov, tvorila lastne povedi in vključila je skoraj 
vse pomembne podatke. Ključne besede so smiselno zapisane, vendar bi lahko pri 
prvem odstavku lahko spremenila izbiro ključne besede (gospodarske dejavnosti). V 
povzetek je zapisala lastne povedi, s katerimi je razložila vse ključne besede. Od 
jezikovnih napak se je 2-krat pojavila neustrezna začetnica za zapis Opanonskih 
pokrajin (zapis z malo). 
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Slika 7: Izdelek učenke 12, bolj zahtevna skupina (7. srečanje) 

Učenka 12 je oblikovala lasten zapis po Paukovi učni strategiji, ki vključuje naslov, 
ključne besede, pomembne podatke, povedi in risbe ter povzetek. Iz izdelka ni 
razvidno, kako bi lahko učno snov ponovila. Zapisala je povzetke vseh odstavkov in 
vključila večino pomembnih podatkov. Pri vseh odstavkih ni tvorila povedi, ampak je 
uporabila risbe. Zapisane povedi so njene lastne. Uporabila je sopomenke oziroma 
asociacije, kot je beseda »lonček«. Zapisane so ključne besede za prvi, drugi in tretji 
odstavek, ni pa zapisa ključnih besed za četrti odstavek. V povzetku je omenila le dve 
ključni besedi, zato bi bilo potrebno zapis dopolniti. V izdelku ni prisotnih jezikovnih 
napak. 
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Priloga F: Anketni vprašalnik za učence 
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Priloga G: Kriteriji za vrednotenje izdelkov 
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Priloga H: Obrazec za pisno povratno informacijo 
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Slika 8: Povratna informacija izdelka učenca 23, (2. srečanje) 
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Priloga I: Ocena napredka učencev pri posameznih elementih Paukove učne strategije 
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Priloga J: Strukturne preglednice stališč učencev do trditev v anketnem 
vprašalniku po vseh srečanjih 

Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Znam uporabiti 
Paukovo učno strategijo.« po vseh srečanjih 

A: Znam uporabiti Paukovo učno 
strategijo. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 30,4 52,2 63,6 61,9 60,9 75,0 

se strinjam 65,2 47,8 36,4 23,8 34,8 15,0 

se ne morem odločiti 0,0 0,0 0,0 4,8 4,3 10,0 

se ne strinjam 4,3 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 

se sploh ne strinjam 0,00 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 

SKUPAJ 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 

 
Iz preglednice je razvidno, da se je po vseh srečanjih največ učencev strinjalo s trditvijo 
»Znam uporabiti Paukovo učno strategijo.«. Na drugem srečanju se je strinjalo 95,6 
%, kar je nekoliko več kot na zadnjem srečanju, ko se je s trditvijo strinjalo 90,0 %. Z 
njo se ni strinjal le en učenec na drugem srečanju. Po zadnjem srečanju pa se jih 10,0 
% učencev ni moglo odločiti glede trditve. Na vmesnih srečanjih se je največ učencev 
strinjalo s trditvijo. Le po petem, šestem in zadnjem srečanju se je pokazalo, da se 
nekaj posameznih učencev (od 4,3 % do 10,0 %) ni moglo odločiti glede trditve. Po 
petem srečanju se jih 9,6 % ni strinjalo s trditvijo.  
 
Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Zadovoljen sem s 
svojim zapisom.« po vseh srečanjih 

B: Zadovoljen sem s svojim zapisom. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 43,5 47,8 40,9 60,0 60,9 45,0 

se strinjam 30,4 43,5 50,0 25,0 21,7 35,0 

se ne morem odločiti 21,7 8,7 4,5 5,0 13,0 10,0 

se ne strinjam 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

se sploh ne strinjam 4,3 0,0 4,5 0,0 4,3 10,0 

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Na vseh srečanjih je bila večina učencev zadovoljna s svojimi zapisi. Po drugem 
srečanju se kar 21,7 % učencev ni moglo odločiti glede trditve. En (4,3 %) učenec se 
ni strinjal s trditvijo. Po vmesnih (od tretjega do šestega) srečanjih se pa nekaj učencev 
(od 4,3 % do 13,0 %) ni moglo odločiti. Po četrtem in šestem srečanju se skupaj 8,8 % 
učencev ni strinjalo s to trditvijo. Na zadnjem srečanju se 10,0 % učencev ni strinjalo 
s trditvijo, kar je več kot po drugem srečanju, ko se s trditvijo ni strinjal en (4,3 %) 
učenec.  
  



115 

Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Znam iz besedila 
določiti ključne besede.« po vseh srečanjih 

C: Znam iz besedila določiti ključne 
besede. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 43,5 39,1 45,5 57,1 56,5 60,0 

se strinjam 39,1 47,8 36,4 23,8 21,7 25,0 

se ne morem odločiti 13,0 8,7 18,2 19,0 21,7 15,0 

se ne strinjam 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

se sploh ne strinjam 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 

 
Tudi s trditvijo »Znam iz besedila določiti ključne besede.« se je največ učencev 
strinjalo po vseh srečanjih. Le po drugem in tretjem srečanju se po en (4,3 %) učenec 
ni strinjal s trditvijo. Po drugem srečanju se 13,0 % učencev ni moglo odločiti, po 
zadnjem pa 15,0 %. 
 
Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Znam povzeti 
odstavke besedila s svojimi besedami« po vseh srečanjih 

Č: Znam povzeti odstavke besedila s svojimi 
besedami. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 39,1 30,4 59,1 47,6 43,5 55,0 

se strinjam 30,4 60,9 22,7 38,1 30,4 30,0 

se ne morem odločiti 17,4 4,3 4,5 9,5 17,4 15,0 

se ne strinjam 8,7 0,0 0,0 4,8 8,7 0,0 

se sploh ne strinjam 4,3 4,3 13,6 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 

 
S trditvijo »Znam povzeti odstavke besedila s svojimi besedami.« se je po vseh 
srečanjih strinjalo največ učencev. Po vseh srečanjih se nekaj (od 4,3 % do 17,4 %) 
učencev ni opredelilo do trditve. Po drugem 17,4 % in po zadnjem nekoliko manj 15,0 
% učencev. S trditvijo se po drugem srečanju ni strinjalo 13,0 % učencev, po vmesnih 
srečanjih se je odstotek gibal med 4,3 % in 13,6 %. Po zadnjem srečanju ni bilo 
nobenega učenca, ki se ne bi strinjal s trditvijo. 
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Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Znam zapisati 
povzetek.« po vseh srečanjih 

D: Znam zapisati povzetek. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 47,8 52,2 22,7 47,6 47,8 60,0 

se strinjam 39,1 34,8 27,3 19,0 30,4 10,0 

se ne morem odločiti 8,7 8,7 4,5 19,0 17,4 20,0 

se ne strinjam 0,0 0,0 9,1 14,3 0,0 5,0 

se sploh ne strinjam 4,3 4,3 36,4 0,0 4,3 5,0 

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Po vseh srečanjih se je največ učencev strinjalo, da znajo zapisati povzetek. Prav tako 
so se po vseh srečanjih pojavili posamezniki, ki se glede te trditve niso odločili ali se 
niso strinjali. Po drugem srečanju se je 86,9 % učencev strinjalo s trditvijo, 8,7 % se jih 
ni moglo odločiti in 4,3 % učencev se ni strinjalo s trditvijo. Po vmesnih srečanjih 
izstopa četrto srečanje, na katerem se kar 45,5 % učencev ni strinjalo s trditvijo. Po 
zadnjem se jih je s trditvijo strinjalo manj (70,0 %) kot po drugem srečanju. V primerjavi 
z drugim srečanjem je bilo več (20,0 %) učencev, ki se niso mogli odločiti ter tudi več 
(10,0 %) takšnih, ki se s trditvijo niso strinjali. 
 
Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Moji zapisi so vedno 
boljši.« po vseh srečanjih 

E: Moji zapisi so vedno boljši. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 34,8 34,8 59,1 71,4 43,5 50,0 

se strinjam 34,8 30,4 22,7 4,8 13,0 25,0 

se ne morem odločiti 17,4 21,7 4,5 4,8 17,4 10,0 

se ne strinjam 8,7 0,0 0,0 9,5 4,3 0,0 

se sploh ne strinjam 4,3 13,0 13,6 9,5 21,7 15,0 

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 

 
Po vseh srečanjih je največ učencev menilo, da se je zaradi urjenja pojavil napredek. 
Prav tako se nekaj učencev ni moglo odločiti (od 4,5 % do 21,7 %) glede trditve oziroma 
se niso strinjali s trditvijo. Pojavljajo se je tudi nestrinjanje s trditvijo od 9,5 % do 26,0 
%. Po drugem srečanju je bilo učencev, ki so se strinjali s trditvijo 69,6 %, 17,4 % 
učencev se ni opredelilo do trditve in 13,0 % se jih ni strinjalo s trditvijo. Po vmesnih 
srečanjih je izstopalo šesto srečanje, ker se kar 26,0 % učencev ni strinjalo s trditvijo. 
Po zadnjem srečanju se je 75,0 % učencev strinjalo s trditvijo, kar je več kot po drugem 
srečanju, ko se jih je 69,6 %. Po drugem srečanju se glede trditve ni moglo odločiti 
17,4 % in nekoliko manj po zadnjem srečanju, tj. 10,0 % učencev. Na drugem srečanju 
se ni strinjalo 13,0 % učencev, na zadnjem pa nekoliko več 15,0 %.  
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Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Prosil sem za pomoč 
sošolca.« po vseh srečanjih 

F: Prosil sem za pomoč sošolca. 
  

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 13,0 13,0 22,7 19,0 13,0 5,0 

se strinjam 17,4 30,4 27,3 14,3 13,0 10,0 

se ne morem odločiti 8,7 8,7 4,5 0,0 8,7 10,0 

se ne strinjam 21,7 8,7 9,1 0,0 4,3 10,0 

se sploh ne strinjam 39,1 39,1 36,4 66,7 60,9 65,0 

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
S trditvijo »Prosil sem za pomoč sošolca.« se na skoraj vseh srečanjih največ učencev 
ni strinjalo. Izjema je četrto srečanje, pri katerem se je s to trditvijo največ (50,0 %) 
učencev strinjalo. Po drugem srečanju se je s trditvijo strinjalo 30,4 %, po zadnjem pa 
dosti manj 15,0 % učencev. Po drugem srečanju se 8,7 % učencev ni moglo odločiti 
glede trditve in po zadnjem je bilo takšnih učencev 10,0 %. Po drugem srečanju se ni 
strinjalo 50,8 %, na zadnjem pa kar 75,0 % učencev. 
 
Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Dobil sem pomoč od 
sošolca.« po vseh srečanjih 

G: Dobil sem pomoč od sošolca. 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 26,1 34,8 40,9 14,3 17,4 10,0 

se strinjam 13,0 17,4 4,5 19,0 8,7 10,0 

se ne morem odločiti 4,3 4,3 4,5 4,8 4,3 15,0 

se ne strinjam 17,4 8,7 13,6 9,5 13,0 10,0 

se sploh ne strinjam 39,1 34,8 36,4 52,4 56,5 55,0 

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
S trditvijo »Dobil sem pomoč od sošolca.« se na skoraj vseh srečanjih največ učencev 
ni strinjalo. Izjema je tretje srečanje, pri katerem se je največ (51,2 %) učencev strinjalo 
s trditvijo. Po drugem srečanju je 39,1 % učencev strinjalo, po zadnjem pa le 20,0 % 
učencev. Glede trditve se ni moglo odločiti po drugem srečanju 4,3 % in po zadnjem 
kar 15,0 % učencev. Po drugem srečanju se 56,5 % učencev ni strinjalo s trditvijo, po 
zadnjem pa nekoliko več 65,0 %. 
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Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Učiteljica mi je 
pomagala.« po vseh srečanjih 

H: Učiteljica mi je pomagala. 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 39,1 30,4 27,3 31,8 13,0 20,0 

se strinjam 21,7 26,1 22,7 13,6 17,4 15,0 

se ne morem odločiti 4,3 4,3 4,5 4,5 8,7 5,0 

se ne strinjam 13,0 4,3 9,1 0,0 8,7 10,0 

se sploh ne strinjam 21,7 34,8 36,4 50,0 52,2 50,0 

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
S trditvijo »Učiteljica mi je pomagala.« se je po drugem, tretjem in četrtem srečanju 
strinjalo največ učencev. Po petem, šestem in sedmem srečanju se največ učencev ni 
strinjalo. Po drugem srečanju se je s trditvijo strinjalo 60,8 %, po zadnjem le 35,0 % 
učencev. Skoraj enako število posameznikov se glede trditve ni moglo odločiti. Po 
drugem srečanju se s trditvijo ni strinjalo 34,7 %, po zadnjem pa več kot polovica (60,0 
%) učencev. 
 
Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Rad zapisujem po 
Paukovi učni strategiji.« po vseh srečanjih 

I: Rad zapisujem po Paukovi učni 
strategiji. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % f % f % 

se popolnoma strinjam 47,8 30,4 31,8 38,1 21,7 20,0 

se strinjam 21,7 26,1 27,3 23,8 17,4 20,0 

se ne morem odločiti 26,1 30,4 22,7 19,0 34,8 30,0 

se ne strinjam 4,3 8,7 4,5 0,0 8,7 10,0 

se sploh ne strinjam 0,0 4,3 13,6 19,0 17,4 20,0 

SKUPAJ 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 

 
Po vseh srečanjih se je največ učencev strinjalo, da radi zapisujejo po Paukovi učni 
strategiji. Na vseh srečanjih se nekaj učencev ni moglo odločiti ali pa se niso strinjali s 
trditvijo. Po šestem srečanju je bilo največ (34,8 %) takšnih učencev v primerjavi z 
ostalimi srečanji, ki se niso mogli odločiti glede trditve. Po drugem srečanju se jih je 
strinjalo 69,5 %, po zadnjem pa manj, 39,1 %. S trditvijo se ni strinjalo po drugem 
srečanju 4,3 %, po zadnjem pa nekoliko več 30,0 % učencev. 
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Preglednica: Strukturna preglednica stališča učencev do trditve »Paukovo učno 
strategijo bom uporabil doma pri učenju družbe do naslednjega tedna.« po vseh 
srečanjih 

J: Paukovo učno strategijo bom uporabil doma pri 
učenju družbe do naslednjega tedna. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

f % f % f % f % 
f 

% f % 

se popolnoma strinjam 
34,
8 

30,
4 

36,
4 

38,
1 

43
,5 

30,
0 

se strinjam 
43,
5 

21,
7 

18,
2 9,5 

8,
7 

15,
0 

se ne morem odločiti 
17,
4 

34,
8 

27,
3 

23,
8 

34
,8 

40,
0 

se ne strinjam 
0,0 8,7 0,0 9,5 

0,
0 0,0 

se sploh ne strinjam 
4,3 4,3 

18,
2 

19,
0 

13
,0 

15,
0 

SKUPAJ 
10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0 

10
0,0 

 
Po vseh srečanjih se je največ učencev strinjalo, da bodo to strategijo uporabljali doma. 
Nekaj učencev se ni moglo odločiti, ali se ni strinjalo. Po drugem srečanju se je strinjalo 
78,3 % učencev, po zadnjem pa manj kot polovica (45,0 %). Glede trditve se ni moglo 
odločiti po drugem srečanju 17,4 % in po sedmem je bilo takšnih učencev v primerjavi 
z drugim srečanjem več, 40,0 %. S trditvijo se ni strinjalo po drugem srečanju 4,3 %, 
po sedmem nekoliko več, 15,0 %. 


