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POVZETEK 

 

Po naravi smo ljudje družabna bitja in se že od pradavnine združujemo v razna plemena, 

skupnosti, društva in skupine. Sodobna družba poskuša s svojo tehnologijo in spodbujanjem 

tekmovalnosti čedalje bolj individualizirati posameznika. Namen magistrskega dela je preučiti 

možnosti oblikovanja učnega okolja pri pouku likovne umetnosti, kjer bi se učenci lahko 

povezovali, učili drug od drugega, dopolnjevali in tako napredovali v okvirih doseganja zadanih 

učnih ciljev. S kvantitativno raziskavo, ki bo izvedena v dveh korakih, bomo ugotavljali, kako 

optimalno oblikovati skupino in jo usmeriti do boljših rezultatov v okviru realizacije likovne 

naloge. V teoretičnem delu bomo s pomočjo literature ugotavljali potenciale in pomanjkljivosti 

skupinskega dela, kakšne vrste skupin in modele oblikovanja skupin poznamo ter kakšno vlogo 

ima pri tem učitelj. Prav tako bomo preučili načine skupinskega dela izbranih tujih in slovenskih 

umetniških skupin. V empiričnem delu bomo izvedli anketo med učenci 9. razreda osnovne 

šole, ki bodo sodelovali v raziskavi, s katero bomo izvedeli, kakšno je njihovo mnenje ter 

izkušnje o skupinskem delu. Na osnovi rezultatov ankete bomo izvedli akcijsko raziskavo, pri 

kateri bomo po korakih spoznavali potrebe in pomanjkljivosti skupinskega dela ter izvedli 

izboljšave. Pričakujemo, da nam bodo rezultati raziskave omogočili oblikovanje smernic za 

izboljšanje skupinskega dela pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole. 

Tako bomo lahko primere dobrih praks posredovali učiteljem z namenom oblikovanja 

učinkovitega in učencem zanimivega skupinskega dela. 
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ABSTRACT 

 

By nature, people are social beings and since ancient times we have been uniting in various 

tribes, communities, societies and groups. The modern society is trying to further individualize 

an individual with its technology and by stimulating competitiveness. The purpose of this 

master's thesis is to study the possibilities of creating a learning environment in classes of Fine 

arts, where pupils could connect, learn from one another, complement each other and thus 

progress together in the framework of achieving the given learning objectives. Using the 

questionnaire and action research, we will determine how to optimally shape the group and 

direct it towards better results in the realization of the artistic task. In the theoretical part, with 

the help of literature, we will identify the potentials and disadvantages of team work, what type 

of group and modeling groups we know, and what the role of the teacher is. We will also explore 

ways of group work of selected foreign and Slovenian art groups. In the empirical part, we will 

conduct a survey among pupils of the 9th grade of elementary school who will participate in 

the research, in order to find out their opinion and experience about group work. On the basis 

of the results of the survey, we will conduct an action research, in which we will learn step-by-

step needs and shortcomings of team work and will make improvements. We expect that the 

results of the research will enable us to develop guidelines for improving group work in classes 

of Fine arts in the ninth grade of elementary school, in order to provide examples of good 

practice for teachers, showing how to effectively create an interesting group work for students. 
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Group, group work, types of groups, art groups, stirography, color printing 
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UVOD 

»Najpomembnejša stvar, ki jo morate vedeti o skupinskem delu, je, da morate o skupinskem 

delu vedeti več kot eno stvar.« (Maxwell, 2003, str. 13) 

Oblikovanje uspešnega in ustvarjalnega tima je nekaj, kar se ne zgodi čez noč, ampak je 

dolgotrajen in zapleten proces. Skupino sestavljajo različni člani, zato je to živa in stalno 

spreminjajoča se enota, kjer se odvija verbalna in neverbalna komunikacija, vsak za svoje 

dejanje dobi povratno informacijo, pletejo se vezi, ki pogosto segajo tudi v zasebno življenje 

(Velikonja, 1995). 

V današnjem šolstvu je kot najboljša učna interakcija smatrana relacija učenec – učitelj, relacijo 

učenec – učenec pa večina učiteljev vidi kot nepomembno ali pa so celo mnenja, da tovrstna 

oblika učenja na učence ne vpliva dobro. 

Medvrstniško učenje prispeva k področjem učenja, ki jih pri relaciji učenec – učitelj težje 

razvijamo, in sicer socialni in kognitivni razvoj ter socializacija (Johnson in Johnson, 1987). 

Da bi učence učinkovito naučili sodelovanja, brata Johnson (1987) menita, da bi bilo idealno 

uporabiti sodelovalno skupinsko delo v 60 do 70 %, individualno delo nekje v 20 % in 

tekmovalno obliko dela v 10 do 20 %. 

 

 

1 Teoretična izhodišča  

 

1.1 Zgodovina soodvisnosti v razredu 

Zgodovina na področju sodelovalnega dela v poučevanju se prične, ko začnejo v Združenih 

državah Amerike po letu 1930 poudarjati tekmovalno in individualno učenje. Ti učni obliki sta 

se tako hitro usidrali, da je do leta 1960 medsebojno tekmovanje veljalo za »tradicionalen« 

način učenec – učenec interakcije, prav tako se je dobro zakoreninilo tudi individualno učenje, 

ki je bilo prisotno v vsakem kurikulumu in programih poučevanja učiteljev. Mnoge takratne 

študije so odkrile, da je v kar 85–95 % primerov za poučevanje uporabljeno medsebojno 

tekmovanje ali individualno učenje. Najmanj je bilo torej uporabljeno sodelovalno učenje, ki 

pa je zelo močna poučevalna oblika. 
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Ideja sodelovalnega učenja pa nikakor ni nova; že v Talmudu lahko beremo, da je za učenje 

potrebno imeti učnega partnerja. Jan Amos Komensky (1592–1670) je bil mnenja, da se učenci 

več naučijo, če poučujejo in so deležni poučevanja s strani drugih učencev. V zgodnjih letih 

1800 je bil v Združenih državah Amerike znotraj tako imenovanega »Common School 

Movement« prisoten velik poudarek na sodelovalnem učenju. V tistem obdobju je imelo le-to 

nekaj močnih zagovornikov, med katere je spadal tudi Colonel Francis Parker. V zadnjih treh 

desetletjih 19. stoletja je Parker v javne šole s sodelovalnim učenjem prinesel navdušenost, 

idealizem in praktičnost. Dandanes je sodelovalno učenje premalo uporabljano, čeprav je izmed 

učnih oblik najmočnejše (Johnson in Johnson, 1987). 

 

 

 

1.2 Opredelitev skupinskega dela 

 

Kaj je razlika med timom in skupino? Tim je vedno skupina, vendar pa skupina ni vedno tim 

(Purg, 2003). 

V literaturi zasledimo različna poimenovanja dela po skupinah. Nekje avtorji zapisujejo 

skupinsko delo (Reynolds, 1994; Biott in Nias, 1992; Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 

2005), timsko delo (Mayer idr., 2001; Polak, 2007; Purg, 2003) ali celo sodelovalne oziroma 

kooperativne skupine (Johnson in Johnson, 1987; Hertz-Lazarowitz in Miller, 1995). Zato me 

je zanimalo, kako skupino in tim definira Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000): 

Skupina = 1. več ljudi, stvari, ki so v določenem času skupaj;  

2. več ljudi, ki jih kaj povezuje, druži.  

Tim = skupina ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina. 

 

Nekateri avtorji so mnenja, da je skupina le začetna stopnja nekega tima (Praper, 2001 in 

Wheelan, 1999) oz. ekipe (Maxwell, 2003). Natančnejše definicije, ki bi opredeljevala, kdaj je 

neko število ljudi skupina in kdaj tim, ni. Med avtorji najdemo različne utemeljitve, kdaj je 

neko število ljudi zares skupina, se pa mnenja avtorjev srečujejo pri tem, da je za skupino 

pomembno, da imajo člani skupne cilje (Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005), 

strukturo, pravila, dobro komunikacijo in skupno identiteto (Bečaj, 1995). 

D. Purg (2003) za tim in skupino pravi, da imata oba značilnosti tako skupine kot tima. Problem 

je v tem, da sta obe obliki dinamični entiteti, ki se skozi čas spreminjata. Skupina ima nekatere 
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elemente tima, vendar so ti površinski ali pa nerazviti. Vendar pa konec koncev samo 

poimenovanje niti ni tako pomembno, kot je pomembna stopnja, na kateri je tim, in kakovost 

dela, ki ga izvaja. 

Kaj skupinsko delo1 sploh je, kaj je pri njem pomembno in kaj je zanj značilno, je v kratki 

definiciji v svojem delu zapisal Praper (2001, str. 21): »Timsko delo je skupinsko delo 

samostoječih članov. Vsakdo ima specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, ki pa so 

podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne naloge. Nihče ni nikomur podrejen ali 

nadrejen, vsakogar in vse skupaj pa obvezuje delovna naloga« Iz tega je izpeljano, da skupinsko 

delo temelji na enakovrednih odnosih, ki izvirajo tako iz osebne kot strokovne ravni 

posameznika. Za doseganje enakovrednih odnosov pa je potrebna odprtost in sprejemanje 

različnosti med člani. Skupinsko delo omogoča tako povezovanje med člani kot tudi ohranjanje 

različnosti (Praper, 2001). Ravno zaradi tega pa se določeno delo ali naloge konstantno 

nadgrajujejo, razvijajo, dopolnjujejo in izboljšujejo. S tem načinom dela člani pridejo do novih 

idej in zanimivih rešitev (Resman, 1993). Skupinsko delo torej ni enkraten dogodek, temveč je 

proces, v katerem sodelujejo vsi člani, ki zavoljo uspeha in doseganja skupinskega cilja dajo na 

razpolago vse svoje talente (Purg, 2003). 

 

1.3 Osnove skupinskega dela 

 

Osnova skupinskega dela je prav gotovo t. i. sodelovalno učenje, saj brez sodelovanja skupina 

ne more delovati. Pri sodelovalnem učenju so cilji celotne skupine enaki cilju posameznega 

člana. V takšni skupini so člani med seboj odvisni, kar imenujemo pozitivna soodvisnost. Člani 

s svojim delom vplivajo na lasten uspeh, uspeh drugih in posledično na uspeh celotnega tima. 

Številne študije so pokazale, da se pri takem načinu dela razvija višja raven miselnega sklepanja 

kot pri tradicionalnem učenju. Posamezniki v takem timu delu posvetijo več časa in energije, 

počutijo se uspešnejše kot pri individualnem ali tekmovalnem delu. Vendar pa so skupine 

dinamične, razvijajoče se celote, zaradi česar lahko soodvisnost članov variira (Johnson, 2003). 

 

Brata Johnson (1987) opozarjata, da sodelovalno učenje oz. skupinsko delo ni le sedenje za isto 

mizo, kjer v glavnem delo opravi eden, druga dva člana pa se le podpišeta v poročilo; je veliko 

                                                 
1 Ker različni avtorji uporabljajo različne termine, bo v nadaljevanju uporabljen termin skupinsko delo, razen 

kadar gre za dobesedno navajanje. 
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več kot le fizična prisotnost, razglabljanje o snovi, pomoč ostalim ali deljenje gradiva, čeprav 

so tudi to precej pomembni vidiki skupinskega dela. 

Za dobro skupinsko delo so pomembni štirje elementi: 

1. Pozitivna soodvisnost – člani skupine morajo čutiti, da »skupaj plavajo ali potonejo«. 

To je možno doseči skozi skupne cilje, z delitvijo dela, materiala, virov in informacij z 

drugimi člani skupine, z delitvijo vlog, navsezadnje tudi z dajanjem skupinskih nagrad. 

Da bodo učenci v neki situaciji sodelovali, morajo imeti občutek pozitivne soodvisnosti 

z drugimi člani skupine. 

2. Interakcija na »štiri oči« – interakcijski vzorci in komunikacija med učenci so tisti, ki 

vplivajo na pozitivno soodvisnost, ki vpliva na učne napredke. 

3. Odgovornost posameznika – vsak član skupine je odgovoren za učenje. Namen vsake 

učne situacije je povečati dosežke vsakega posameznika. 

4. Medosebne in skupinske veščine – združitev učencev, ki nimajo razvitih socialnih veščin 

in so tako na nek način prisiljeni k sodelovanju, bi bila gotovo neuspešna. 

 

Sodelovanje znotraj razreda najdemo tako na mikro kot makro socialni ravni. Kot makro raven 

se smatra celoten socialni sistem razreda, v katerega spada tudi relacija učenci – učitelj. Vsi 

igrajo določeno vlogo, ki je določena z normami in vrednotami, posledično se od njih pričakuje 

določeno vedenje. Učitelj uči učence, učenci se učijo s pomočjo učitelja. Nihče pa ne more 

obstajati brez drugega. Ko se ta makro sistem sodelovanja poruši, postane tekmovalno in 

individualno učenje povsem neučinkovito. Če učenci nočejo »igrati svoje vloge«, potem nobena 

navodila ne bodo koristila ne glede na to, kako je zgrajena soodvisnost med učenci. 

Na mikro ravni štejemo sodelovanje v eno izmed treh glavnih učnih oblik, ki jo potrebujemo 

za izgradnjo soodvisnosti med učenci. Sodelovanje omogoča uporabo tekmovanja, saj je (kot 

je bilo že omenjeno) za zdravo tekmovanje potrebno sodelovanje (Johnson in Johnson, 1987). 

 

1.4 Zakaj in kdaj uporabiti skupinsko delo? 

 

Brata Johnson sta velika podpornika in raziskovalca skupinskega dela oz. sodelovalnega učenja, 

kot temu pravita sama. Nista nasprotnika tekmovalnosti, vendar, kot pravita v nagovoru svojega 

dela (1987), podpirata zdravo tekmovalnost, ki pa je v šoli navadno ni najti.  

Velja prepričanje, da se učenci preko skupinskega dela naučijo več, saj so bolj vpleteni v celoten 

potek spoznavanja nove snovi. Poleg tega se pri skupinskem delu učenci z medsebojnim 
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sodelovanjem učijo drug od drugega, zato je pomnjenje snovi pri tej obliki dela boljše kot pri 

klasičnem frontalnem poučevanju, ki je v šolah bolj zastopano. Eden od pomembnejših vidikov, 

zakaj bi v vzgoji in izobraževanju uporabljali metodo skupinskega dela, je, da učence naučimo 

tistih veščin, ki jih je možno pridobiti le s sodelovanjem učencev skozi skupno reševanje nalog, 

pri katerih pričnejo spoznavati probleme, na katere lahko naletijo znotraj skupine. Nekateri 

izmed njih so npr. sodelovanje, raziskovanje, samostojno učenje, različne komunikacijske 

veščine itd. Hkrati se učijo samozavestno podajati svoje ideje. Učenci se učijo pomagati 

vrstnikom in odkrivajo ter spoznavajo, kakšni so njihovi lastni pogledi na svet in kakšno 

mišljenje imajo drugi (Reynolds, 1994; Ashcroft, 1992). Skupinsko delo lahko tako uporabimo 

kot sredstvo motivacije ali kot način poučevanja (Reynolds, 1994). 

 

Preden se učitelj loti načrtovanja učne ure z metodo skupinskega dela, različni avtorji (Johnson 

in Johnson, 1987; Praper, 2001; Reynolds, 1994) svetujejo, da si postavi naslednjih nekaj 

vprašanj: 

• Kaj želim, da se učenci naučijo pri moji uri? Kateri kognitivni in operativni učni cilji 

naj bi bili doseženi? 

• Kakšna je narava naloge? Se z njo nekaj novega naučijo, ponavljajo ali usvajajo nove 

nezapletene informacije in sposobnosti? 

• Je težavnost dovolj visoka in kompleksnost dovolj velika, da je naloga preobsežna za 

eno samo osebo oz. bi skupina prišla do boljših rezultatov? Ali lahko skupina ljudi da 

dodatno vrednost tej nalogi? 

• Koliko pomoči bodo potrebovali, da zaključijo nalogo? Bomo morali navodila ponoviti 

večkrat ali je naloga dovolj preprosta in jasna, da to ne bo potrebno? 

• Kateri materiali in pripomočki so potrebni za izpeljavo učne ure in ali so lahko dostopni?  

• Časovni okvir –  je za izvedbo naloge dovolj časa? 

• Kakšna je razredna klima in interakcija med učenci? Kakšen je karakter posameznega 

člana v skupini? So kompatibilni ali bo med njimi prišlo do prevelikih konfliktov? So 

člani dovolj motivirani za delo?  

• V kakšnem okolju in situaciji bi izvajali delo, je dovolj prostora, da skupine ne bodo 

motile druga drugo? 

Mnogokrat se namreč zgodi, da s skupinskim delom le tratimo čas, učenci so demotivirani, delo 

ni dovolj efektivno, med člani pride do nepotrebnih konfliktov in še bi lahko naštevali (Purg, 

2003). Prav tako pa se je lahkomiselno posluževati skupinskega dela le kot zaposlitev ali 
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razvedrilo, kadar učitelj ni pripravljen na uro ali pa bi rad z učenci predelal snov, tako da je 

njemu samemu ni potrebno predavati (Reynolds, 1994). 

 

1.4.1. Raba sodelovalnega, tekmovalnega in individualnega učenja  
 

Čeprav lahko s skupinskim delom pridobimo veliko, pa je nujno potrebno, da učenci tekom 

šolanja spoznajo in se znajo učiti na vse tri načine učenja, torej skozi individualno delo, delo v 

skupinah in tekmovanje.  

 

V vsakem razredu, ne glede na starost učencev in šolski predmet, je priporočljivo, da bi učitelj 

ure strukturiral na način, da bi bilo prisotno tako skupinsko delo, tekmovalno naravnano delo 

kot tudi samostojno delo. Vedeti, kako in kdaj strukturirati učne cilje tako, da učenci delujejo 

skupinsko, tekmovalno ali individualno, je sposobnost, ki bi jo moral imeti vsak učitelj. 

Kako učenci med seboj sodelujejo, je v osnovi odvisno od vrste soodvisnosti, ki jo učitelj 

načrtuje skupaj z učnimi cilji. Ti cilji so lahko strukturirani tako, da nadgrajujejo sodelovalno, 

tekmovalno soodvisnost ali pa ne nadgrajujejo nikakršne soodvisnosti med učenci. Za 

doseganje učnih ciljev z različnimi učnimi oblikami je namreč potrebno prizadevanje učencev. 

Način, kako učitelj strukturira soodvisnost med učenci znotraj učnih ciljev, določa, kako bodo 

učenci sodelovali med seboj. To pa močno vpliva na kognitivne in operativne rezultate 

poučevanja. Učitelj se odloči, katere učne cilje želi izpeljati znotraj vsake učne aktivnosti. 

Noben vidik v poučevanju ni tako pomemben kot primerna izbira učnih oblik (Johnson in 

Johnson, 1987). 

 

 

1.5. Vrste skupin oz. timov 

 

Glede na to, da imamo v življenju kot tudi v vzgoji in izobraževanju različne situacije, se tako 

razlikujejo tudi potrebe po različnih vrstah skupin. A. Polak (2007), D. Purg (2003) in Reynolds 

(1994) predstavljajo nekaj vrst skupin oz. timov2: 

- delovni tim, 

- k nalogi ali problemu usmerjen tim oz. projektni tim, 

- T skupine. 

                                                 
2 V tem poglavju zaradi poimenovanja vrst ostaja termin tim. 
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Delovni tim 

Tim, pri katerem vsakodnevno delo temelji na skupinskem delu. Navadno to ni pravi tim, 

ampak samo skupina ljudi, ki delajo na istem področju, istem prostoru itd. Ne delujejo skupaj, 

nimajo skupnih ciljev in so za morebitne skupne dosežke le redko nagrajeni. Ne čutijo nobene 

pripadnosti in zavezanosti timu. 

Tak tim je oblikovan zaradi organizacijskih razlogov, na ravni vsebine in socialnem področju 

pa to ni pravi tim. 

A. Polak (2007) navaja nekaj delovnih timov iz slovenske pedagoške prakse: 

- učitelj razrednega pouka in učitelj v podaljšanem bivanju (isti otroci, isti starši, drugo delo), 

- učitelji različnih oddelkov istega razreda (skupni učenci, mogoče celo skupni prostor, vendar 

ni etap timskega dela: tim. načrtovanja, tim. poučevanja, tim. evalvacije), 

- predmetni aktivi učiteljev / učitelji istega področja (slovenisti, matematiki, anglisti … – druži 

jih le poučevanje istega predmeta). 

 

K nalogam ali problemom usmerjeni tim oz. projektni tim (Purg, 2003) 

Je tim, katerega namen je rešiti neki problem oz. opraviti nalogo. Ko je to opravljeno, tim 

razpade. Deluje po načelih pravega tima, saj ga združuje isti cilj. Pomembno pri tem timu je, 

da so člani strpni, odprti do različnih mnenj, sicer lahko nestrpnost in neusklajenost privedeta 

do konfliktov. 

Polak (2007) predlaga nekaj primerov takšnih timov med pedagoškimi delavci: 

- tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, 

- tim dveh ali več učiteljev razrednega pouka, ki skupaj načrtujejo neke dejavnosti (npr. športni 

dan). 

 

T skupine  

Pri tej vrsti skupin se učenci učijo o delovanju skupine tako, da so sami del nje. Takšne skupine 

navadno trajajo le teden ali dva (Reynolds, 1994). 

 

Druge vrste timov, ki jih pri pouku navadno ne uporabljamo: 

(Purg, 2003) 

o virtualni tim, 

o profesionalni podporni tim, 

o akcijski ali izvršni tim. 
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1.6 Oblikovanje tima in njegov razvoj 

 

Kot smo omenili že na začetku, je skupinsko delo proces, za tega pa je značilna dinamika, stalno 

spreminjanje in dogajanje, nikakor pa ne statika in konstanta. Dobre lastnosti in karakteristike 

še ne pomenijo dobre skupine in ena dobro opravljena naloga še ne pomeni, da je to skupinsko 

delo. Skupinsko delo je dolgotrajen proces, ki zahteva sodelovanje in trud vseh članov, kar 

pomeni sodelovanje različnih individuumov, in ravno zaradi tega je skupina lahko uspešna 

(Purg, 2003). 

Zaradi njene žive in dinamične narave skupino oblikujemo postopoma, načrtno, da se lahko 

razvijejo značilnosti, ki jih ima: skupni cilji, občutek pripadnosti skupini, pravila, medsebojna 

komunikacija, različne vloge in naloge posameznih članov. Člani se počasi spoznajo med seboj, 

med njimi se oblikuje pozitivno čustveno vzdušje in sodelovalna klima, kar pa je najboljši 

temelj uspešne skupine (Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005). 

 

1.6.1 Velikost in sestava skupin 
 

Učiteljem, ki šele začenjajo skupinsko delo, brata Johnson (1987) svetujeta, da naredijo delo v 

dvojicah ali trojicah. Ko so učenci že bolj vajeni skupinskega dela, jim bo nato lažje delati v 

večjih skupinah. Priporočeno je, da v skupini ni več kot 6 članov, saj tudi najbolj izkušeni 

učenci težko delajo v skupini z večjim številom članov. Skupina mora biti tako majhna, da je 

lahko vsak član vključen v diskusijo in delo za dosego cilja. 

Za določanje velikosti skupine moramo upoštevati naslednja dejstva: 

- Večja kot je skupina, večji je tudi obseg sposobnosti, znanja in veščin. Skupina ima na 

voljo več »glav«, več »umov«. Z večjo skupino se poveča tudi možnost, da je v njej 

nekdo s posebno nadarjenostjo. 

- Večja kot je skupina, bolj sposobni morajo biti člani pri komunikacijskih veščinah, da 

lahko vsak pride do besede, pri koordinaciji dela članov, pri doseganju dogovorov, 

zagotavljanju dodelanega materiala, ki ga je potrebno predelati, in pri zaposlitvi vseh 

članov. Zelo malo učencev ima sodelovalne sposobnosti, ki so potrebne za efektivno 

delo skupine, zato jih je potrebno teh sposobnosti naučiti. 

- Velikost skupine lahko določa tudi dostopni material in specifike naloge. 
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- Manj časa kot imamo na razpolago, manjše morajo biti skupine. Če imamo zelo malo 

časa, bodo manjše skupine bolj učinkovite, saj za organizacijo potrebujejo manj časa, 

delajo hitreje, prav tako pa je dovolj časa za vsakega posameznika znotraj skupine (»air 

time«). 

 

Pri sestavljanju skupin je najbolje, da učitelj sestavi čim bolj heterogene skupine tako po spolu, 

rasah kot tudi po znanju. 

Dobro je, da učitelj tiste učence, ki niso tako zagreti za delo, pomeša med bolj k delu 

usmerjenim učencem, saj se tako učijo sodelovanja. 

Na vprašanje, kdo naj sestavi skupine – učitelj ali učenci, brata Johnson (1987) odgovarjata, da 

se v primeru, ko se v skupine združijo učenci sami, razdelijo v preveč homogene skupine, kar 

za produktivnost in napredek skupine ni dobro. Zato je najbolj učinkovito, da učence v skupine 

razdeli učitelj. 

Kako dolgo naj bi bili učenci v skupinah? Za to ni nekega specifičnega načela. Nekateri učitelji 

enake skupine obdržijo skozi celo leto ali semester, drugi pa jih pogosto spreminjajo. 

Pomembno pa je, da skupina ostane skupaj tako dolgo, da učenci usvojijo veščine, ki so 

pomembne za skupinsko delo in zaradi katerih je skupinsko delo tako pomembno. Če skupine 

razdremo, ko skupinskih problemov še niso uspešno rešile in se učenci še niso naučili 

sodelovalnih veščin, je lahko učinek skupinskega dela ravno nasproten. 

 

C. Peklaj (2001) predlaga nekaj načinov, na katere lahko sestavimo skupine: 

1. Skupino sestavi učitelj. 

Učitelj razvrsti učence po uspešnosti. Skupine oblikuje tako, da izbere enega uspešnega učenca, 

dva srednje uspešna in enega s slabim uspehom. Pri tem mora paziti na raznolikost skupin 

(različni spoli, narodnost, socialna pripadnost). Zelo je pomembno, da so skupine uravnotežene 

po spolu, saj je to pomemben dejavnik pri poteku komunikacije. Če ne more zagotoviti po spolu 

uravnoteženih skupin, je bolje, da sestavi nekaj po spolu homogenih skupin in pazi na različnost 

na drugih področjih. Učitelj si lahko pomaga tudi z izbiro, ki jo s sociometrično tehniko izberejo 

učenci (pove učencem, da bo poskušal upoštevati vsaj eno njihovo izbiro). 

 

2. Vodja skupine izbere svojo skupino. 

Učitelj izbere nekaj najboljših učencev za vodje skupine. Po pouku skliče kratek sestanek vodij 

in jim razloži pomen in način sodelovalnega učenja. Učenci sami izberejo, katere učence z 

najslabšim uspehom želijo imeti v svoji skupini. Naslednjič učitelj naznani delo po skupinah in 
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pokliče vodje skupin ter jih prosi, naj si vsak izbere enega od učencev. Vodje stopijo do tistega 

učenca, ki so si ga izbrali na srečanju z učiteljem. S tem že ustvarijo pozitivno klimo, saj so ti 

učenci navadno v skupine razvrščeni med zadnjimi. Vodja skupine in izbrani učenec izbereta 

naslednjega člana, ki spada med srednje uspešne učence. Nato skupina treh skupaj izbere 

naslednjega člana. Učitelj lahko skupine še prerazporedi, če le-te niso heterogene (glede spola, 

narodnosti …). 

 

3. Pari se izbirajo med seboj. 

Učitelj razdeli učence na zelo uspešne, povprečno uspešne in manj uspešne. Zelo uspešni in 

manj uspešni se zberejo na eni strani učilnice, srednje uspešni na drugi strani učilnice. Učenci 

nato na vsaki strani naredijo pare (učenci s povprečnim uspehom homogene pare, druga stran 

učilnice pa heterogene). Nato si heterogen par izbere en homogen par z druge strani učilnice. 

 

 

1.7 Delitev vlog  

 

Mnogo avtorjev za boljše delovanje skupin priporoča, da si člani tima med seboj razdelijo 

vloge. Te naj temeljijo na njihovi oceni individualnih sposobnosti in močnih področij. Lahko 

se zgodi, da ima en član tudi več vlog, če je za to seveda dovolj sposoben (Polak, 1999). 

Vloge v timu A. Polak deli na formalne, ki temeljijo na strokovnem znanju posameznika, ter 

neformalne, ki temeljijo na osebnostnih lastnostih in sposobnostih. Poleg vlog, ki temeljijo na 

posamezniku, je tu še tretja skupina vlog, ki pa temeljijo na ravni naloge ali na ravni podpornih 

dejavnosti, ki timu omogočajo pozitivno soodvisnost, spodbujanje h komunikaciji ipd. 

V nadaljevanju je zapisanih nekaj primerov vlog, ki se nanašajo na raven skupine. 

Vloge na ravni nalog:  

- pobudnik (sproži dogajanje, zagotavlja nadaljnje spodbude), 

- pojasnjevalec (preverja razumevanje članov, pomaga pri razlagi nerazumljivega, 

oblikuje pojmovne povezave), 

- iskalec ali posredovalec informacij (z iskanjem ali posredovanjem informacij pomaga 

pri realizaciji naloge), 

- oblikovalec povzetkov ali sklepov (izbira, povezuje in združuje ideje). 
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Vloge na ravni podpornih dejavnosti: 

- spodbujevalec (topel, prijateljski, aktivno posluša in pozitivno sprejema zamisli drugih 

članov), 

- vloga, ki izraža čustva znotraj tima (dobro zaznava vzdušje v timu, čustva in odnose ter 

pomaga ubesediti čustva tistih, ki tega ne zmorejo deliti z ostalimi člani), 

- usmerjevalec komunikacije (skrbi, da lahko vsak član izrazi svoje mnenje in ideje), 

- vzdrževalec harmonije (spodbuja izražanje različnosti med člani, pomaga pri 

razreševanju konfliktov med člani). 

 

Nekaj vlog, ki jih predlagata Johnson in Johnson (1987) in jih lahko podelimo med člane 

skupine:  

- pregledovalec je odgovoren za to, da vsak član skupine razume navodila naloge in snov, 

ki se jo je skozi nalogo potrebno naučiti, 

- raziskovalec pridobi potreben material za skupino ter komunicira z ostalimi skupinami 

in učiteljem, 

- snemalec/zapisovalec zapiše diskusije in pripravlja poročilo skupine, 

- spodbujevalec spodbuja in motivira člane, 

- opazovalec je pozoren na sodelovanje skupine. 

 

 

1.8 Razvoj skupin 

 

Za pravo sodelovanje med učenci je potrebna skupinska identiteta ter čut za pripadnost skupini. 

Zato je potrebno izvajati načrten razvoj skupin z različnimi aktivnostmi. Z razvojem skupine se 

med učenci razvijajo vzajemno zaupanje, veselje do skupinskega dela, medsebojna pomoč. To 

je še posebno pomembno izvajati pri učencih, ki niso vajeni skupinskega dela in med učenci, 

kjer obstajajo kakšne napetosti, npr. rasne, mednacionalne … (Peklaj, 2001). 

 

Pomembni cilji načrtnega razvoja skupin: 

- učenci se med seboj bolje spoznajo, 

- razvije se skupinska identiteta, 

- učenci doživijo medsebojno podporo, 

- učenci se naučijo spoštovati medsebojne razlike, 
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- pri učencih se razvije sinergija. 

 

Če se učenci med seboj še ne poznajo, C. Peklaj (2001) priporoča različne igre in aktivnosti, 

kot na primer igre z imeni, intervju v treh stopnjah (vprašanja povezana z izvorom njihovega 

imena, vzdevki, ljubkovalnice itd. ali vprašanja z drugih področij, npr. kje vse so že bili na 

počitnicah …). 

 

Skupinska identiteta 

Pripadnost skupini lahko razvijamo z različnimi aktivnostmi. Najpogosteje uporabljena 

aktivnost je iskanje skupnega imena, pri čemer pa je pomembno poudariti pravila. Pravico do 

predloga ima vsak učenec v skupini, pri čemer je za skupno ime potrebno soglasje vseh članov. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da nihče ne sme pristati na odločitev skupine, če ima glede 

tega kakršnekoli pomisleke. Člani nato ostalim predstavijo ime skupine (s pesmijo, rimo, igro, 

uganko, pantomimo …). Pomembno je, da pri predstavitvi sodelujejo vsi člani skupine in ne 

posameznik. Pripadnost skupini učenci najbolj doživijo, kadar celotna skupina uspešno opravi 

nalogo. 

Drugi način za spodbujanje skupinske identitete je uporaba skupinskega slogana, znaka ali 

pozdrava.  

Okrogla miza je prav tako ena pogostejših aktivnosti, uporabljenih v ta namen. Vsak učenec 

mora ustno ali pisno dodati svojo rešitev nekega problema, npr. iz črk, ki sestavljajo besedno 

zvezo »skupinsko delo«, napišejo čim več novih besed, navedejo čim več 

rastlin/sadja/zelenjave po abecednem redu itd. 

Medsebojna pomoč in podpora: 

Razvijamo ju z različnimi aktivnostmi, najbolj enostavna in pogosta je igra »vroče – hladno«. 

Medsebojno pomoč lahko razvijamo tudi z igro »slepa hoja« ali pa »dvigovanje in guganje«. 

Spoštovanje drugačnosti: 

Če se učenci spoštujejo in sprejemajo, vlada v skupini pozitivno ozračje. Za doseganje tega je 

potrebno, da si med seboj razjasnijo vrednote (lahko uporabimo ocenjevanje pomembnosti 

vrednot). 

Sinergija: 

Povečana stopnja sinergije se pojavi, ko učenci sodelujejo med seboj. Sinergija je ključni 

dejavnik, zaradi katerega so rezultati pri skupinskem delu boljši kot rezultati individualnega 

dela. 
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V interakciji med učenci se sprošča energija, ki povzroči kresanje mnenj, kar jih spodbudi k 

različnim idejam, ustvarjalnost je večja. Vse to pa se odraža na končnem izdelku.  

Lahko jo aktiviramo s katerokoli nalogo, pri kateri je potrebno preoblikovati ideje (Peklaj, 

2001). 

 

1.9 Tuckmanov model oblikovanja tima3 

 

Tuckmanov model oblikovanja in razvoja tima je usmerjen predvsem k medsebojnim odnosom 

članov tima, ne pa toliko k izvajanju naloge. Zato A. Polak (2007) meni, da je zelo uporaben 

na pedagoškem področju, pri sodelovanju različnih timov pedagoških delavcev. Za uporabo pri 

pouku, kjer je poleg odnosov pomembno tudi zaključiti nalogo, pa ni najbolj funkcionalen. 

Poleg tega je za razvoj timov po Tuckmanovem modelu potrebno, da skupina deluje dlje časa. 

 

Tuckmanov model je sestavljen iz 5 stopenj (Polak, 2007; Mulder, 2014): 

- oblikovanje (ang. forming), 

- stadij nasprotovanja (ang. storming), 

- stadij sprejemanja pravil (ang. norming), 

- stadij delovnega tima (ang. performing), 

- zaključevanje (ang. adjourning). 

 

OBLIKOVANJE TIMA (FORMING) 

Stadij oblikovanja tima je prvi stadij nastajanja skupine. V tem stadiju je močna težnja po 

medsebojnem približevanju, spoznavanju med člani in prilagajanju drug drugemu. Na začetku 

formiranja skupin so člani navadno še precej vztrajni pri delu in odprti za nove ideje. 

Medsebojna primerjava glede lastnih zmožnosti in kompetenc je tu zelo visoka. 

V stadiju oblikovanja tima potekajo različni procesi grajenja oz. izgradnje tima. Člani se učijo, 

kako sodelovati z drugimi, želijo si čim bolj ustreči in se hkrati pokazati v najboljši luči. Čeprav 

lahko na prvi pogled delujejo samostojno, so pogosto precej negotovi, saj ne vedo, kaj točno je 

naloga, cilj oz. namen skupinskega dela. Zato je vloga vodje na začetku razvoja skupine 

                                                 
3 V tem poglavju je za poimenovanje dela po skupinah uporabljen termin timsko delo, namesto skupin pa je 

uporabljen termin tim, ker ga v svojih delih uporabljajo tudi avtorji in ker gre pri tem za daljše delovanje neke 

skupine. 
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najpomembnejša. Vodja skupino usmerja proti cilju, da pa ga bodo tudi dosegli, se mora s člani 

dogovoriti o njihovih pričakovanjih.  

 

V začetku se mora skupina dogovoriti glede naslednjih stvari:  

- o velikosti tima (koliko članov potrebujejo, jih je dovolj, preveč oz. premalo, ali je v 

prihodnje možno, da se skupina tudi širi), 

- načelu sodelovanja v njem (prostovoljno, obvezno, povezano z delovno nalogo), 

- načinu prevzemanja odgovornosti za odločitve (osebna/kolektivna), 

- načinu zagotavljanja različnih virov (finančnih, materialnih, personalnih). 

 

Poleg seznanjanja s cilji, nameni, spoznavanja novih članov ipd. se morajo člani pogovoriti tudi 

o nevarnostih, ki lahko ohromijo odnose v timu in njegovo delo. Zelo pomembno vlogo igra 

prvi vtis. Člani pogosto gradijo odnose na podlagi prvega vtisa, le-ta pa pogosto ni realen. 

Mnogokrat pride tudi do prevzema vodenja s strani agresivnejših oseb. Le-te lahko vplivajo na 

povezovanje drugih članov, kar negativno vpliva na medsebojne odnose. Pogosto je potrebno 

rešiti vprašanja o konkretnih namenih timskega dela, celo o smiselnosti timskega dela nasploh. 

Le redki posamezniki in timi si znajo odgovoriti na ta vprašanja. Navsezadnje pa je pomembna 

tudi količina in kakovost informacij, ki so navadno odločilne za oblikovanje in razvoj tima. 

 

 

STADIJ NASPROTOVANJA (storming) 

 

Ta stadij naj bi skupaj s prvim obsegal tri petine celotnega časa delovanja tima. Za to stopnjo 

velja, da je precej stresna in »turbulentna« zaradi intenzivnega čustvenega doživljanja, ki se 

izraža skozi občutljivost, zamerljivost, užaljenost, prestrašenost in druga čustva. Člani skupine 

se pričnejo odpirati drug drugemu, izražajo svoja mnenja in ideje, kar pritegne tudi pasivnejše 

člane. Ob izražanju mnenj in idej se kažejo osebnostne lastnosti posameznika, kar lahko privede 

do konfliktov. Člani želijo biti v timu pozitivno sprejeti, zato je zaradi morebitnih nastalih 

konfliktov med njimi prisoten strah pred zavrnitvijo. Vedenje članov je nepristno, polno je 

vljudnosti, prijaznosti in pretiranega navdušenja. Ves čas je prisotno ugibanje o spoštovanju 

med člani. Zaradi nepristnega obnašanja, strahu in drugih skritih čustev v timu narašča psihična 

napetost, kar lahko povzroči krhanje že vzpostavljenih odnosov. Posledično se pojavi negativno 

obnašanje, kot npr. ljubosumje, borbenost, polarizacije, zahrbtno obtoževanje ipd. Za morebitne 

napake in probleme pogosto obtožijo vodjo. Pomembno je, da člani konflikte rešujejo sami, saj 
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se le tako med njimi gradi zaupanje in varno okolje, kjer bodo kasneje lahko brez zadržkov 

izražali svoja mnenja in ideje. Le skozi pozitivno reševanje konfliktov v tem stadiju je možen 

napredek v naslednji stadij. V primeru da člani tima tega ne storijo v tem stadiju, se vsa 

negativnost kopiči in se skoraj gotovo izrazi kasneje, kar pa lahko pusti slabše posledice 

celotnemu timu. 

Če ima tim vodjo, se ta ob nastalih problemih ne sme umakniti. Prevzeti mora manj svetovalne 

vloge, kot jo je pri prvem stadiju, vendar mora biti vedno pripravljen pomagati v smislu 

ponujanja rešitev, predlogov, idej itd. Člani ga morajo sprejeti kot pomoč in ne kot vmešavanje 

v probleme in konflikte. Zaradi čustvene nestabilnosti in vedenja članov je pomembno, da je 

vodja toleranten. V tem stadiju ima vodja vlogo vodenja tima. Člane spodbuja k odprtosti in 

izražanju lastnega mnenja.  

Ta stadij je za tim zelo pomemben, zato si je zanj potrebno zagotoviti dovolj časa in ga nikakor 

ne podcenjevati in izpuščati. Za delovanje tima v tem stadiju je značilno pomanjkanje 

učinkovitih procesov, delovnih postopkov in izkušenj s skupnim delom, kar pa privede do 

nasprotovanja, napadanja in konfliktnih situacij.  

Glavni cilj tega stadija je razjasnitev vlog in načina dela tima ter ustvarjanje prijetnega, odprtega 

okolja, kjer se lahko zgradijo pristni odnosi. 

 

STADIJ SPREJEMANJA PRAVIL (norming) 

 

Po prejšnjem stadiju, ki je poln kaosa, tim preide v stadij, v katerem lahko prične delati bolj 

popolno in intenzivno. Tim je močnejši od posameznika in ima izoblikovano lastno identiteto. 

Vloge so jasno razdeljene, prav tako so jasno določena pravila, dogovori in sklepi. Tim je zato 

bolj učinkovit in močnejši, člani pa se zaradi tega manj pogosto vedejo obrambno. Kritiziranje 

ne predstavlja nobene grožnje, ampak je obravnavano kot pot k izpolnjevanju cilja. 

Člani tima so odprti za ideje drugih. Ko tim ali posameznik naleti na določeno šibko področje, 

zna poiskati ustrezno pomoč strokovnjakov znotraj ali zunaj tima. Odnosi v timu so močnejši, 

zato ni več čutiti nasprotij kot v prejšnjem stadiju. Člani se v timu počutijo varne in sprejete. 

Sodelovanje v timu je izboljšano in bolj tekoče, člani so bolj aktivni in vpleteni v timsko delo, 

zaradi česar lahko vodja timu dopusti več avtonomije, tako lahko tim deluje bolj neodvisno. 

Komunikacija se bolj navezuje na delovno nalogo in je usmerjena k cilju. V primeru, da se timu 

na tej stopnji pridruži nov član ali več le-teh, gre tim z njim zopet skozi drugo stopnjo, vendar 

je postopek zaradi že vzpostavljenih pravil, vrednot in sklepov malce hitrejši.  
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Če člani tima niso zmožni odpraviti medsebojnih problemov z drugega stadija in ponotranjiti 

pravil s tretjega stadija, lahko tim obtiči na ravni prvih dveh stadijev. 

 

STADIJ DELOVNEGA TIMA (performing) 

 

To je končni stadij v oblikovanju tima. Na tej stopnji so si člani tima naklonjeni, tim deluje kot 

celota, kar gre v prid skupinskim nalogam. Vsi člani natančno vedo, kaj se od njih pričakuje in 

so usmerjeni k izpolnjevanju naloge, razumejo cilje in jih podpirajo. Odkrito izražajo svoja 

mnenja, nasprotovanja in ideje, želijo pozitivno razrešiti morebitne konflikte, njihov odnos je 

bolj intimen, delo tima pa je tekoče. Ozračje je sproščeno in napolnjeno z zadovoljstvom, saj je 

zaradi odličnega sodelovanja njihovo delo uspešno in učinkovito. Člani so sposobni samostojno 

sprejemati odločitve, brez da bi se jim bilo potrebno posvetovati z vodjo tima. 

 

ZAKLJUČEVANJE (adjourning) 

 

To je končna stopnja oz. stadij razvoja skupine, ki ga lahko imenujemo tudi rezultiranje. 

Tim je na tej stopnji že opravil določeno nalogo oz. dosegel zastavljene cilje in je lahko 

razpuščen. Zaradi tega se člani tima lahko počutijo anksiozne, nekateri se pričnejo oddaljevati 

od odnosov z ostalimi člani, da jih razpad tima ne bi preveč prizadel. Lahko pa se zgodi, da tim 

na tej stopnji prevzame nove naloge in tako člani nadaljujejo s sodelovanjem.  

 

1.10 Razvojni model oblikovanja tima 

 

Spiralni model stopnjevanja učinkovitosti tima so razvili ameriški strokovnjaki Aranda E. K., 

Aranda L. in Conlon K (v Polak, 2007). Pri tem modelu oblikovanja tima poznamo tri faze, in 

sicer oblikovanje, razvijanje in prenavljanje. Med posameznimi fazami so t. i. prelomne točke, 

ki jih mora tim preseči, če želi napredovati in se razvijati. Po preseženi zadnji prelomni točki 

se prične nov spiralni krog, katerega potek je enak prejšnjemu.  

 

1. oblikovanje 

V prvi fazi skupina opredeli skupne cilje in določi pravila delovanja skupine. Med člani 

potekajo prilagoditve pogledov, pričakovanj in skupnih interesov. Pri tej fazi je pomembno, da 

je pozornost skupine usmerjena v skupino in aktivnost vsakega člana. V primeru pasivnosti 
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članov je prehod na naslednjo fazo ogrožen. Kršenje pravil, nedelavnost, nesodelovanje, 

nestrinjanje z zastavljenimi cilji in medsebojno obtoževanje so običajne destruktivne oblike 

vedenja v timu. 

Prva kritična točka, ki jo morajo člani preseči zavoljo napredka, je ravnotežje med 

samodisciplino in konfliktnostjo med člani. Za prehod na naslednjo stopnjo oz. fazo je potrebno 

uspešno prebroditi obdobje prilagajanja. Kot uspešne metode se smatrajo postavljanje 

kratkoročnih ciljev, poudarjanje majhnih sprotnih uspehov ter določitev jasnih pravil timskega 

dela. 

2. Razvijanje 

Pri fazi razvijanja je viden intenziven napredek pri delu in medsebojnih odnosih. Za skupino je 

namreč v tej fazi zelo pomembna povezanost članov, delovna atmosfera in medsebojna podpora 

pri doseganju ciljev. Povezanost med člani temelji na zaupanju, učinkovitem delu ter odklonski 

naravnanosti do vsega, kar ne vodi k skupinskemu cilju. 

Druga prelomna točka je ugodje tima ob uspešni okrepitvi ter težnja po samozadostnosti in 

odcepitvi od zunanjega okolja. Tim energijo porablja samo zase, za vzdrževanje lastnih 

odnosov, ne pa za iskanje novih izzivov in ustvarjalno delovanje. Za prehod na naslednjo 

stopnjo je potrebna kritična analiza dosedanjega dela tima, soočanje z novimi cilji, nalogami, 

problemi ter različnostjo, ki je prisotna zunaj tima. Uporaba metod dela, ki spodbujajo 

ustvarjalnost in odkrivanje novih načinov razmišljanja, je ključ do preseganja kritične točke v 

tej fazi.  

3. Prenavljanje 

To je zadnja faza spiralnega modela, za katero je značilno intenzivno učenje in proces 

preoblikovanja. Tim je pripravljen za novo učenje, vso svojo energijo usmerja v inovativno in 

kreativno delo. Posameznik in tim rasteta tako na strokovni kot osebni ravni, delovanje tima pa 

je zaradi tega vedno bolj kompleksno. Tim je v tej fazi na vrhuncu svojega delovanja, 

ustvarjalnosti in medsebojne povezanosti. Na tej točki obstaja nevarnost, da se tim zaradi 

premalo zahtevnih izzivov prične dolgočasiti, kar predstavlja novo prelomno točko. Za nov 

razvojni krog so zato potrebni novi, težji izzivi in zrelo soočanje z zunanjim okoljem, prav tako 

pa posledično tudi sprejemanje preoblikovanih namenov in ciljev. Če tim ni sposoben 

napredovati, nazaduje na raven ugodja in samozadostnosti. 

 

Pozitivni aspekti tega modela razvoja tima so: 

• večja usmerjenost k ciljem, nalogam, problemom, 
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• odnos med timom in okoljem je postavljen v preizkušnjo, ali bo tim obdržal in razvijal 

svojo identiteto in se hkrati vseeno povezoval z okoljem, 

• prelomne točke kažejo zmožnost učinkovitega in fleksibilnega delovanja tima. 

 

1.11 Raketni model razvoja tima  

 

Prvi korak k izgradnji uspešnega tima je razjasnitev namena, za katerega deluje. Eden izmed 

izstopajočih vidikov timskega dela je, da člani redko izrazijo svoja pričakovanja in želje glede 

delovanja tima. Za spreminjanje implicitnih v eksplicitna pričakovanja morajo sodelovati vsi 

člani skupine in določiti, kaj je ključno za njihov tim in katere osebe zunaj njega so zanj 

pomembne. Člani se morajo nato dogovoriti za 3–5 predpostavk, ki jih imajo glede subjektov 

zunaj tima. 

Razjasnitev in razporeditev konteksta delovanja tima pripomore k določitvi namena in ciljev 

tima. Celoten pregled namenov timskega delovanja lahko v tim pripelje tudi nove člane. 

Skupine, ki nimajo začrtanih ciljev in namenov, so obsojene na propad. 

 

Učinkoviti timi si svoje cilje začrtajo po tako imenovanem sistemu SMART-B, ki je akronim 

za: 

Specific – določitev cilja, ki ga mora tim doseči oz. specifikacija področja, ki ga mora tim 

izboljšati, 

Measurable – merljivost (napredek je možno izmeriti, videti), 

Achivable – dosegljivost (ali je cilj dovolj dosegljiv, ga je možno doseči, ni preveč visok ali 

abstrakten), 

Reacourced – viri (čas, denar, oprema …), 

Time-bound – časovna omejitev, 

Benchmarked – izhodišče za primerjavo, merilo. 

 

Prvotni SMART sistem je iznašel George T. Doran, nato pa so ga različni avtorji preoblikovali 

in nadgrajevali. V prvotnem SMART sistemu se besede akronima malenkost razlikujejo 

(Specific, Measurable, Achivable, Responsible, Time-related) (Bogue, 2015; Lawler in Bilson, 

2010). 
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Skupinski cilji morajo biti visoki, vendar dosegljivi. Skupina mora imeti na razpolago vire, s 

katerimi bo ta cilj lahko dosegla. Tim naj si postavi časovno omejitev. Izbere naj si notranji in 

zunanji primer, ki jim bo za zgled in ki ga morajo doseči ter preseči za uspešno delovanje. 

Učinkoviti timi si izoblikujejo seznam, kjer so zapisani vsi njihovi ključni cilji, merila in 

datumi, do katerih morajo biti vidni njihovi napredki. V raketnem modelu delovanja skupine je 

glavna komponenta naloga. Ko se v skupini znajdejo pasivni člani in tisti člani, ki ne znajo 

sodelovati, to slabo vpliva na timsko kohezijo, zato je za vodjo ekipe pomembno, da se čimprej 

prične ukvarjati s tem problemom. 

 

Tim, ki nima natančno določenih ciljev, je lahko kljub svojemu trdemu delu neproduktiven, saj 

aktivno delo ni enako produktivnemu delu. Tako lahko člani tima veliko časa zapravijo za neko 

delo, ki timu ne prinese učinkovitosti. 

Druga napaka je v tem, da si tim zastavi svoj namen, preden si zastavi cilje po sistemu SMART-

B. Ko so cilji tima zastavljeni, se lahko znotraj tima ustvari podskupina, ki formira nalogo tima, 

ta pa je lahko kasneje natančneje dogovorjena z ostalimi člani tima.  

 

Cilj in namen tima bi moral vsebovati naslednje: 

- kdo je v ekipi (talenti), 

- pravila, po katerih se ravna tim (norme), 

- stopnja predanosti in potrebne opreme (zavzetost, oprema/viri), 

- raven timske kohezivnosti (vzdušje). 

 

1. TALENTI 

Včasih ima nek tim dobro zastavljene cilje, vendar nima članov s pravimi sposobnostmi, da bi 

lahko te cilje dosegli. Kolikšno bo število članov in katere talente oz. znanje skupina potrebuje, 

variira glede na zastavljene cilje. Ko se cilji tima spremenijo, se s tem spremeni tudi potreba po 

drugačnem znanju in talentih s strani članov. 

Ko pride do pomanjkanja nekega znanja znotraj tima, ima tim dve možnosti, in sicer lahko 

poišče pomoč zunaj tima, ali pa člani tima izpopolnijo svoje znanje. Katero od možnosti bo tim 

izbral, je odvisno tudi od zmožnosti članov ter časa, ki ga imajo na razpolago. 

 

Razlogi za neuspešen tim s področja komponente talenta: 

- število članov (problematično je lahko tako preveliko kot premajhno število članov), 

- člani z nepravim znanjem, 
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- člani tima nimajo določenih vlog, 

- nepovezanost med člani, 

- tim ima strokovnjaka, ki ne zna sodelovati z ostalimi člani. 

 

2. NORME 

Norme so nenapisana pravila, ki se jih člani tima držijo pri svojem delovanju. Banalno, a 

pogosto neformalno pravilo opazimo pri sedežnem redu. Da to neopazno, a hkrati močno 

pravilo obstaja, opazimo šele, ko se nekdo usede na svoje neobičajno mesto in ga drugi na to 

opozori. V timu se pojavijo norme tudi glede pozdravljanja, odločanja, poročanja, 

komuniciranja itd., brez da bi jih člani posebej določili. Ker norme vplivajo na vedenje članov, 

se lahko to odraža tudi pri koheziji tima in njegovem delu. 

Ključno vprašanje pri tem pa je, ali ta nepisana pravila pripomorejo k učinkovitosti tima ali pa 

ga ravno nasprotno, ovirajo pri njegovi poti do uspešnega doseganja ciljev. 

Če norme tim ovirajo, potem je rešitev k boljšemu delovanju ta, da se tim prične zavedati, katera 

so ta negativna nepisana pravila in zavestno določi nova. 

 

3. ZAVZETOST 

Zavzetost v timu je smatrana kot predanost članov ter njihova zavezanost timu. V nekaterih 

timih so člani le-tem zelo zavezani, zavzeti za delo, držijo se dogovorjenih pravil in norm. V 

drugih skupinah zavezanost timu ni tako prisotna. Nekateri člani zelo sodelujejo, želijo opraviti 

zastavljeno nalogo in priti do začrtanega cilja, drugi pa se ne trudijo, da bi pripomogli k 

doseganju cilja. Eden od načinov, kako ugotoviti zavezanost timu, je, da se preveri, ali se člani 

tima držijo dogovorov, ki so jih določili. Če se na sestanku tim dogovori za določene 

spremembe in po sestanku samo nekateri člani spremenijo svoje vedenje (tako kot so se prej 

dogovorili), drugi pa ne, potem tisti člani, ki se ne držijo dogovorjenega, niso zavezani timu oz. 

njihova zavezanost ni močna. 

Vodja tima lahko spodbuja timsko zavezanost na tri načine: 

- ustvari skupinsko nalogo, ki je usklajena z vrednotami članov, 

- člani tima sodelujejo pri oblikovanju norm, vrednot, pravil tima, 

- vsi člani tima imajo enake pravice, obravnava se jih enakovredno, norme in pravila so 

za vse enaka. 
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4. OPREMA/VIRI 

Vsak tim za izvršitev naloge potrebuje svojo opremo oz. vire, kot npr. prostor, material, 

računalnik ali katero drugo tehnologijo, transport itd. Kaj bodo potrebovali, pa je seveda 

odvisno od strokovnega področja in narave naloge. 

Tim se mora dogovoriti, kaj potrebuje, da opravi svojo nalogo. Vodja pa poskrbi, da so ti pogoji 

izpolnjeni. 

 

5. MORALA 

Morala je ena vidnejših komponent raketnega modela razvoja skupine. Efektivne skupine se 

soočijo s svojimi konflikti in poiščejo skupno pot skozi nestrinjanja. Nefunkcionalne skupine 

se pretvarjajo, da problemi ne obstajajo, ali pa jih rešujejo s kakšno sproščujočo skupinsko 

dejavnostjo. Vendar takšne aktivnosti olajšajo stanje v skupini le za kratek čas, saj ne razrešijo 

osnovnega vzroka nekega konflikta. 

Navadno se izkaže, da so konflikti v skupini povezani s katero od komponent, torej se 

navezujejo na cilje, predpostavke, merjenje napredka, vloge posameznikov ali njihove talente 

oz. sposobnosti, pravila, norme, zavezanost timu ali potrebna sredstva za delovanje skupine. 

Identificiranje vzroka konflikta izboljša učinkovitost delovanja tima. 

 

6. REZULTATI 

Rezultati so odvisna spremenljivka v raketnem modelu. Odvisni so od:  

- skupnih domnev, 

- prizadevanja za skupinske cilje, 

- pravega znanja in jasno razdeljenih vlog, 

- upoštevanja dogovorjenih norm, 

- zagotovljenih sredstev za opravljanje naloge, 

- pozitivnega soočanja s konflikti. 

 

Konflikti v prvih 6-ih komponentah bodo imeli velik vpliv na rezultate. Ključ do uspešnega 

razvoja skupine je primerjava učinkovitosti in dosežkov skupine s skupinskimi cilji. 

 

Ta model lahko uporabimo tako za novo nastale skupine kot za že obstoječe skupine. Prav tako 

ga je možno uporabiti v skupinskem delu, ki je kratkotrajnejše, kot na primer v vzgoji in 

izobraževanju. 
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1.12 Transaktivni spomin 

 

Da je skupinsko delo tako uspešno, gre velika zasluga tudi tako imenovanemu transaktivnemu 

spominu. Pri tej vrsti spomina si posameznik zapomni, kdo ve informacije, ki jih sam potrebuje. 

Transaktivni spomin je tako rekoč človeška oblika zunanjega diska. Sami si ne moremo 

zapomniti toliko informacij, kot jih lahko »vemo«. Tako si nekatere informacije zapomnijo 

drugi, mi pa vemo, kje jih iskati. Tako vrsto spomina lahko opazimo v vsakdanjem življenju 

vsakega posameznika; pogosto se pojavlja znotraj para, med zakoncema, družinskimi člani, 

prijatelji, sodelavci itd.  

Pri transaktivnem spominu pa ne gre le za pomnjenje informacij, kar je značilno za običajen 

spomin, temveč je prisotna tudi komunikacija, brez katere transaktivni spomin sploh ni mogoč 

(Hollingshead, Gupta, Yoon, Brandon, 2012; Ren, Argote, 2011). 

V skupini se transaktivni spomin prične razvijati takoj, ko se člani med seboj toliko spoznajo, 

da vedo, koga zanimajo katera področja. Nekatera področja znanja so predpostavljena glede na 

demografijo (npr. moški vedo več o avtomobilih kot ženske), glede na strokovnost posameznika 

(skozi čas se člani naučijo, da je nekdo strokovnjak za neko področje) ali pa sklepajo iz danih 

okoliščin (npr. ko nekdo prvi omeni neki zakon, ki ga vlada namerava sprejeti, je od takrat 

naprej smatrano, da ga zanima politika). Za učinkovito uporabo transaktivnega spomina je 

pravzaprav zelo pomembno, da je vsak posameznik odgovoren za informacije s svojega 

strokovnega področja oz. s področja, ki ga najbolj zanima (Hollingshead, Gupta, Yoon, 

Brandon, 2012). 

Na dober transaktivni spomin močno vplivajo pozitivni odnosi med člani skupine. Kvaliteta 

transaktivnega spomina se kaže med prenosom t. i. kodiranja in reševanja naloge. Pri kodiranju 

člani obravnavajo prihajajoče informacije in določajo, kje in na kakšen način bodo shranjene 

znotraj skupine. Včasih je transaktivno kodiranje v precej preprosti obliki, kot npr. »Ana, 

zapomni si to številko,« pogosteje pa vključuje kompleksnejša pogajanja glede na odgovornost 

posameznega člana, npr. »Ali si ne bi moral tega zapomniti ti?« oz. glede na preference 

posameznika do različnih področij, npr. »Si bom to zapomnil jaz.« Pri tem procesu se lahko 

informacije spremenijo v formo, ki si jo skupina lažje zapomni. 

Transaktivno reševanje pa zahteva že določeno lokacijo informacij. Včasih je tako za reševanje 

določene naloge potrebnih več informacij, ki so shranjene na različnih mestih, torej v spominu 

več posameznikov. Transaktivno reševanje se prične, ko ima oseba v spominu shranjene 



28 

 

podatke, ki jih za reševanje naloge potrebuje druga oseba (Austin, 2003; Mullen in Goethals, 

1986). 

 

1.13 Motivacija 

 

Sodelovalno učenje že samo po sebi spodbuja razvoj notranje motivacije, vendar mora učenec 

imeti na tem področju pozitivne izkušnje. 

Skupinsko delo motivira že samo po sebi, saj je znano, da smo ljudje družabna bitja in se več 

naučimo, kadar nekaj delamo skupaj. Za razvoj motivacije pri skupinskem delu je zelo 

pomembno, da ima posameznik s tem načinom dela pozitivne izkušnje. Poleg tega je pomnjenje 

pri skupinskem delu lažje, ker pri tem ni vključen le um, temveč so poleg vključene tudi 

posameznikove vrednote in čustvovanje (Reynolds, 1994; Peklaj, 2001). 

Bolj kot so učenci pripravljeni sodelovati, bolj so notranje motivirani. Prepričani so, da so za 

uspeh zaslužni sami, želijo biti dobri učenci z dobrimi ocenami, vedo, da so ideje in učenje 

novega pomembni in za njih prijetni. Študije so pokazale, da so bolj tekmovalni učenci v 

osnovni šoli tudi bolj vezani na zunanjo motivacijo. V kasnejših letih (srednja šola) se 

tekmovalnost poveže z notranjo motiviranostjo biti dober učenec z dobrimi ocenami. 

Izkazalo se je, da je biti del sodelovalne skupine povezano z veliko verjetnostjo uspeha in 

pomembno za nadaljnjo motivacijo pri učenju nalog na višji ravni. V raziskavah so primerjali 

motivacijo pri sodelovalni skupini in pri individualnem delu ter ugotovili, da je pri prvem višja 

notranja in manjša zunanja motivacija, obenem pa tudi manjša potreba, da učitelj zastavi 

natančno začrtane cilje za učence (Johnson in Johnson, 1987). 

Kadar pričnemo govoriti o motivaciji, se ne moremo izogniti zelo znanim hierarhično 

razporejenim potrebam po Maslowu. Osnova vsega so fiziološke potrebe, ki jim sledijo 

»potrebe po varnosti, sprejetosti, potrditvi in samoaktualizaciji« (Bečaj v Velikonja, 1995, str. 

16). 

Za razumevanje delovanja skupine so najbolj pomembne srednje tri vrste potreb, in sicer 

varnost, sprejetost ter potrditev. 

Človek se počuti najbolj varnega v okolju in situacijah, ki so predvidljive. Da dosežemo neko 

varno socialno okolje, so potrebne norme, pravila, vrednote in zakoni. V tako strukturiranem 

okolju se človek počuti varnega, občutek varnosti pa je nujno potreben za razvoj zaupanja. 

Človek v svojem življenju potrebuje občutek, da je nekje dobrodošel in sprejet, zato je naslednji 

sklop za skupino pomembnih potreb sklop potreb po sprejetosti. Sprejeti druge pomeni sprejeti 
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jih točno takšne, kot so, z vsemi njihovimi prednostmi in pomanjkljivostmi. Če posameznik v 

socialnem okolju ne more biti popolnoma tak, kot je, če mora del svojega značaja, določena 

mnenja, strahove ali dvome prikrivati, se ne more počutiti sprejetega. Takrat pride do 

nepopolnega delovanja posameznika v socialnem okolju. 

Tretja potreba, ki je pomembna za delovanje skupine, je potreba po potrditvi. Za izpolnitev te 

potrebe je skorajda nujno, da posameznik odstopa od povprečja, da je inovativen in 

ustvarjalen. Vendar pri tem obstaja tveganje, da ideje ne bodo sprejete in da posameznik doživi 

poraz in posmeh, kar je ravno nasprotno od tega, kar potrebuje. Vendar, če sta v skupini 

zadovoljeni prejšnji dve potrebi – torej potreba po varnosti in sprejetosti, je tudi verjetnost 

poraza ob nesprejeti ideji manjša, saj v takšni skupini vlada drugačna klima. 

Drugo raven motivacije sestavljajo sekundarne potrebe ali t. i. osebni cilji. To so konkretni cilji, 

ki jih imajo posamezniki in jih želijo izpolniti. Njihov vir motivacije torej izvira iz osebnih 

ciljev. 

Poleg temeljnih psihosocialnih potreb, individualnih potreb in ciljev, so za motivacijo 

pomembni tudi cilji, ki jih želi doseči ustanova oz. v primeru skupinskega dela skupina. 

Medtem ko sta prvi dve ravni motivacije precej spontani, pa je tretja raven zahtevnejša. 

Skupinske cilje je potrebno čimbolj uskladiti z individualnimi cilji in temeljnimi 

psihosocialnimi potrebami, da lahko skupino povežemo v homogeno celoto (Bečaj, 1995). 

 

Posamezniki, ki imajo močno izraženo potrebo po potrditvi in priznanju, pogosto prevzemajo 

vodilne vloge v skupini. A. Polak (2007) pravi, da lahko takšne učence najbolje motiviramo 

tako, da jim dovolimo večjo svobodo pri opravljanju funkcij, vodenju skupine, jim dodelimo 

pomembno vlogo, zanimive aktivnosti ipd. 

Za odnose v skupini je najbolj mar tistim učencem, ki imajo večjo potrebo po pripadnosti. Ti 

se bodo bolj trudili vzdrževati dobre odnose v skupini, kot pa dosegati cilje. Njih lahko 

motiviramo s potrditvami, prijateljskim odnosom in s tem, da jim dovolimo, da so v podporo 

in pomoč ostalim. 

Učence, ki imajo izrazitejšo potrebo po moči, lahko motiviramo tako, da jim dodelimo nalogo 

izpopolnjevanja dela drugih članov ali jim damo vlogo, ki jih vključuje v širše dogajanje 

projekta. 

Največjo motivacijo za skupinsko delo imajo posamezniki, ki so kolektivno naravnani. 

»Tri oblike kolektivistično delovne motivacije: 

o preračunljivost, ki se kaže v predvidevanju nagrad in kazni, vezanih na timsko delo; 
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o identifikacija s timom, ko je posameznikovo zaznavanje samega sebe odvisno od 

članstva v timu; 

o internalizacija timskega prepričanja in norm, ki je izvor motivacije.« (Polak, 2007, str. 

23) 

 

1.14 Konflikti in komunikacija 

 

 

 »Komunikacija je odpiranje ene osebe drugi. V tem procesu odkrivanja se učimo, kdo je oseba, 

s katero komuniciramo, in kdo smo sami. Zaradi tega je komunikacija edinstven in zelo 

pomemben dejavnik, ki določa odnose z drugimi in s svetom, ki nas obkroža.« (Kristančič, 1999, 

str 12) 

 

Brata Johnson (1987) sta komunikacijo opredelila kot izmenjavo misli in čustev s pomočjo 

simbolov, ki predstavljajo približno enake pojmovne izkušnje za vse udeležence. 

V skupini je veliko komunikacije, tako verbalne kot neverbalne. Izmenja se veliko število 

informacij glede naloge, poteka deljenje in usklajevanje mnenj, povezovanje skupine, 

usklajevanje ciljev s skupinskim ciljem itn. Ravno zaradi usklajevanja lastnih in skupinskih 

ciljev znotraj skupine pogosto pride do konfliktov. Preden konflikt dejansko izbruhne, je možno 

opaziti njegove skrite znake, kot so npr. pasivnost članov, hitro sprejemanje odločitev, 

nemotiviranost in nezanimanje za reševanje problema ... Na te in podobne znake mora biti 

pozoren tako vodja skupine (če ga skupina ima) kot tudi učitelj, ki mora skupino na to opozoriti. 

V primeru, da skupina konflikta ne prične razreševati, lahko pride do t. i. uničevalnega 

konflikta, ki ga lahko prepoznamo v znakih, kot so izogibanje očesnemu stiku med člani, 

ponavljanje argumentov, napadanje idej, sarkazem, v skupini ni napredka itd. Če opazimo 

znake uničevalnega konflikta, je najbolje, da skupina delo prekine ali pa se loti drugačne metode 

in tehnike dela. 

Ko je skupina v procesu reševanja konflikta, smo pozorni na pozitivne znake predelave 

konflikta in jih usmerjamo v pravo smer. Pozitivni znaki so lahko pozitivni odzivi pri 

usklajevanju ciljev, člani pričnejo sprejemati medsebojne razlike, sprejete odločitve so plod 

izmenjave informacij ipd. (Kristančič, 1999). 
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Poznamo verbalno in neverbalno komunikacijo. Z neverbalno komunikacijo drugim članom 

tima sporočamo svoje počutje, stališča, lastnosti, ponovimo ali nasprotujemo povedanemu, 

dopolnimo ali poudarimo verbalno sporočilo, usmerjamo komunikacijo med člani. Ob 

neusklajenosti verbalne in neverbalne komunikacije bolj verjamemo neverbalni, ker jo težje 

nadzorujemo kot verbalno. 

Tudi če člani med seboj ne komunicirajo verbalno, s tem vseeno pošiljajo neverbalno sporočilo, 

ki pa ima velik čustven naboj in lahko pomeni upiranje sodelovanju v komunikacijskem 

prostoru. Takšno vedenje sproži socialni pritisk in nesproščenost tima (Polak, 1999). 

 

Vsebinski in odnosni vidik komunikacije: 

Vsebinski vidik komunikacije se nanaša na vsebino povedanega, medtem ko se odnosni vidik 

nanaša na način povedanega (glasnost, barva glasu, umirjenost, razburjenost, navdušenje …). 

Sámo razumevanje komunikacije narekuje odnose v timu bolj, kot pa to lahko storita namen ali 

vsebina povedanega, kar pa je najpogostejši vzrok nastanka konfliktov. 

 

Usmerjenost komunikacije: 

K simetričnim odnosom usmerjena komunikacija ima težnjo po podobnosti s sogovornikom in 

podpori njegovemu izražanju. H komplementarnim odnosom usmerjena komunikacija pa vodi 

k dopolnjevanju različnosti. 

 

Konstruktivna in destruktivna komunikacija: 

S konstruktivno komunikacijo si prizadevamo graditi dobre odnose, medtem ko se le-ti z 

destruktivno komunikacijo rušijo. Član tima se destruktivne komunikacije lahko niti ne zaveda, 

lahko destruktivnost niti ni povezana s timskim delom. V primeru nezavedanja je prav, da ga 

na to opomnijo drugi člani, kar je lahko tudi del notranjih pravil tima (Polak, 1999). 

 

Za dobro delovanje skupine so potrebne tudi dobre komunikacijske veščine. Komunikacijo 

lahko razdelimo na dva dela, in sicer na pošiljanje (sporočanje) in prejemanje. Vsak učenec 

mora biti sposoben pravilno predstaviti svoje ideje, prepričanja, občutke, mnenja itd. Vse to 

spada v kategorijo veščin sporočanja. Prav tako pa mora biti vsak učenec sposoben informacije 

drugih (čustva, ideje, prepričanja …) pravilno sprejemati. Za produktivno in uspešno skupinsko 

delo sta potrebni obe kategoriji komunikacije, s katerima si učenci med seboj delijo ideje, 

delujejo v smeri doseganja cilja in spodbujajo drug drugega v kreativnosti (Johnson in Johnson, 

1987). 
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Johnson in Johnson (1987) podajata nekaj pomembnih predlogov za kategorijo sporočanja: 

- Jasno in enoznačno izražanje idej in občutkov. –  Uporaba  »jaz« sporočil in izogibanje izrazov 

»nekateri mislijo … veliko ljudi … naša skupina«, saj je tako razumevanje oteženo in ostali 

člani ne vedo, ali se to nanaša na vse člane, ali tako misli le tista oseba. 

- Sporočilo naj bo celostno in specifično – Pomembno je, da so izražena jasna stališča vseh 

informacij, ki jih prejemnik potrebuje, da lahko razume sporočilo. Čeprav se to zdi 

samoumevno, pogosto sporočevalec pomembne podatke izpusti, ne izrazi svojih domnev, 

preobratov v svojem miselnem toku. Tako prejemnik sliši le izrečene besede, ki pa ne bodo 

predstavljale pravega pomena sporočila. 

- Verbalno in neverbalno sporočilo naj bosta usklajena. 

- Prosi za povratno informacijo, kako je bilo tvoje sporočilo razumljeno – Za uspešno 

komunikacijo je pomembno, da sporočevalec konstantno prejema povratno informacijo o tem, 

kako je prejemnik razumel njegovo dotedanje sporočilo. 

 

Veščine sprejemanja sporočil: 

- Vsebine povratnega sporočila ne posplošuj in si ga natančno razlagaj/parafraziraj; pomembna 

veščina pri komunikaciji je ravno parafraziranje, ponovna razlaga prejetega povratnega 

sporočila, izvedeno mora biti na razumevajoč način. 

- Opiši, kako si razumel občutja prejemnika (oz. v tem primeru sporočevalca). 

- Izrazi svojo interpretacijo sporočevalčevega sporočila in se z njim pogajaj, dokler ne dosežeta 

dogovora o pravem pomenu sporočila. 

 

Kot smo navedli zgoraj, je za komunikacijo zelo pomemben element tudi poslušanje. Pollard 

in Tann (1994 v Polak, 2007) omenjata 4 vrste poslušanja: 

- interaktivno poslušanje (hitro izmenjevanje vlog poslušalca in govorca), 

- reaktivno poslušanje (eden govori dalj časa, drugi poslušajo), 

- diskriminativno poslušanje (razpoznavanje in razločevanje pomena slišanega od spremljajočih 

zvokov), 

- občudujoče poslušanje (poslušalec ob slišanem neverbalno izraža občudovanje in estetski 

užitek). 

 

Primarna vloga komunikacije v skupini je seveda medsebojna socialna interakcija med člani 

kot tudi med timom in okolico. S komunikacijo člani prejmejo povratno informacijo o svojem 

delu, dajejo in prejemajo informacije ali napotke v zvezi z nalogo, poizvedujejo po dodatnih 
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informacijah, se med seboj spodbujajo ter izražajo in sprejemajo pohvale za dobro opravljeno 

delo v timu. 

Tako kot pri vsaki stvari tudi pri komunikaciji obstajata dobra oz. učinkovita in slaba oz. 

neučinkovita komunikacija. Spodaj je navedenih nekaj primerov ene in druge (Polak, 2007). 

Neučinkovita komunikacija: 

- skakanje v besedo, 

- tekmovanje za besedo, 

- vzporedno pogovarjanje in klepetanje med govorjenjem drugih članov, 

- neverbalno izražanje nestrinjanja in posmehovanja. 

 

Komunikacija učinkovitega tima: 

- aktivno poslušanje, 

- postavljanje dodatnih vprašanj za pridobivanje širših informacij, 

- želja po razumevanju širših pogledov, 

- spoštljiv odnos do izrečenega. 

 

Skupina mora tekom svojega delovanja sprejeti prenekatero odločitev. Aranda, Aranda, Conlon 

(1998, v Polak 2007) navajajo 5 oblik verbalnega vedenja, ki timu omogoča učinkovito 

odločanje:  

- Izražanje predlogov in usmeritev za delo tima – Prepogosto le izražajo svoja mnenja, ne dajejo 

pa konkretnih predlogov za rešitve. Z dajanjem predlogov in rešitev se tim premakne h 

konkretnim aktivnostim. Pri pomanjkanju predlogov komunikacija v timu ne napreduje, lahko 

celo zamre. 

- Nadgrajevanje, razširjanje predlogov z novimi predlogi – Člani dopolnjujejo svoje in druge 

predloge, iščejo nove ideje. Pomembno je, da ne zavračajo idej drugih, kar privede do tega, da 

imajo člani občutek, da je bila njihova ideja slišana in sprejeta. Pri tem je pomembno, da se 

člani vzdržijo debate, za katero je značilno argumentiranje, zanikanje idej ostalih in 

povzdigovanje svoje. Ta vidik komunikacije omogoča integracijo različnih pojmov.  

- Razjasnjevanje s preverjanjem razumevanja vsebine – Narobe razumljeno ali pomanjkljivo 

razumevanje izrečenega pogosto pripelje do nestrinjanja in konfliktov. S postavljanjem 

dodatnih vprašanj glede povedane vsebine je omogočeno boljše razumevanje članov. 

- Posmehovanje navzočim članom tima – Navadno je posmehovanje nekemu predlogu bolj 

usmerjeno k predlagatelju kot konkretnemu predlogu. Ko nekdo doživi posmehovanje svojemu 
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predlogu, zavzame obrambno držo, kar pa timu zagotovo ne prinese nič dobrega. Pomembno 

je, da se člani vzdržijo posmehovanja in obsojanja. 

- Argumentiranje – Z argumentiranjem zagovarjamo svoje predloge in izzivamo predloge 

drugih. S tem se razvijajo nove možne rešitve, vendar zaradi narave argumentiranja, ki temelji 

na načelu za ali proti, člani težko najdejo skupno rešitev. 

 

V skupini se dogovorjeno ali spontano postavijo pravila komuniciranja. Načini komuniciranja 

(Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005):  

o centraliziran način komuniciranja – samo ena oseba komunicira s celotno skupino 

(navadno je to vodja) in obratno, člani pa med seboj ne komunicirajo, 

o decentraliziran način komunikacije – vsi člani med seboj komunicirajo, navadno je 

namen, da informacije pridejo do vseh članov. 

 

Za boljšo komunikacijo v skupini D. Purg (2003) predlaga, da se vključijo vsi člani. Kajti če so 

v komunikacijo vključeni le določeni člani, se informacije in ideje pričnejo izgubljati, tako 

ostali člani ne pridejo do vseh informacij in ne dobijo priložnosti, da bi izrazili svoje mnenje in 

ideje. Pomembno je, da člani v komunikacijo poskušajo vključiti tudi tiste bolj plahe in tihe 

posameznike in jim dati priložnost za besedo, kar pa na drugi strani od glasnejših in 

prevladujočih članov zahteva nekaj umika. Pri dobri komunikaciji je pomembno tudi izogibanje 

domnevam. Preden pri sebi naredimo neke zaključke ali zaključimo diskusijo v skupini, se 

prepričajmo, da smo dobro razumeli, kaj je bilo povedano, in šele nato, če je naše razumevanje 

pravilno, zaključimo.  

 

Stranska posledica (ne)komunikacije je lahko tudi konflikt. Konflikt sam po sebi ni nič slabega, 

slabo pa je, če ga člani ne razrešijo. Le z razrešenimi konflikti lahko tim napreduje in pride do 

kreativnih rezultatov. Konflikti se lahko pojavijo med posamezniki v timu ali znotraj celotnega 

tima. Ko govorimo o razrešitvi konfliktov med posamezniki, lahko uporabimo naslednje 

strategije (Purg, 2003): 

- sodelovanje vseh vpletenih v iskanju rešitve, ki bo ustrezala vsem, 

- tekmovanje v smislu argumentiranja in iskanja negativnih točk v predpostavkah 

drugega, 

- iskanje kompromisov s primerjanjem enega in drugega mnenja, 

- razumevanje pomembnosti konflikta za ostale člane in omogočanje, da jih razrešijo po 

svoje, 
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- izogibanje konfliktu oz. ignoriranje konflikta. 

Načina tekmovanja in izogibanja, pri katerih je možnost zmagati – izgubiti, se ne smatrata kot 

priljubljeni metodi. Na drugi strani pa so ostale tri strategije boljše za pozitivno razrešitev 

konflikta, delno tudi zato, ker so bolj kot v skrb zase usmerjene v skrb za druge. 

 

1.15 Zaupanje 

 

 »Zaupanje je lepilo, ki veže ljudi v skupnost in olajšuje komunikacijo. Dobra komunikacija je 

rezultat zaupanja med ljudmi; zaupanje je osnova pozitivne klime (vzdušja) na šoli. To pa je 

pogoj za kvalitetno in uspešno delo.« (Resman, M. 1993, str. 464) 

Če pri skupinskem delu ni zaupanja, se izgublja kreativnost in mnogo dobrih zamisli propade. 

Ljudje se umikajo, zapirajo vase in postajajo defenzivni (Resman, 1993). 

Za dobro sodelovanje in učinkovito komunikacijo je pomembno zaupanje v timu. Večja kot je 

stopnja le-tega, bolj stabilno bo sodelovanje in učinkovitejša komunikacija med člani. Ko je 

raven zaupanja v skupini nizka, bodo člani dvoumni, neiskreni, njihova komunikacija pa bo 

nepremišljena. Ko pa je raven zaupanja znotraj tima visoka, se člani ne bojijo povedati svojih 

idej, mišljenja, izraziti čustev in odprto pokazati svojih reakcij (Johnson & Johnson, 1987). 

Sodelovanje v skupini je odvisno od virov informacij, ki so jih člani pripravljeni deliti, od 

pomoči, ki so jo pripravljeni dajati in prejemati, ter prispevka k doseganju ciljev. Vse to je 

možno le v timu, kjer je prisotno zaupanje. 

Pri zaupanju lahko vedno več izgubimo, kot pridobimo. Kaj se bo zgodilo, pa nikoli ni odvisno 

od nas samih, temveč od ostalih.  

Npr.: učenka ima neko idejo, s katero bi lahko skupina na zanimiv način rešila določeno nalogo. 

S tem, ko idejo deli, tvega, da se ji bodo morda posmehovali ali pa bo  ideja sprejeta in bo to 

pripomoglo k doseganju cilja. V primeru posmehovanja bi jo to veliko bolj prizadelo kot pa 

zadovoljstvo, ki bi ga čutila ob sprejetju svoje ideje.  

Za zaupanje je torej značilno, da vedno lahko več izgubimo, kot pridobimo. Hkrati pa velja, da 

je pozitiven ali negativen izid vedno odvisen od drugih. 

 

Za skupinsko delo je pomembna odprtost in deljenje, ki sta pogojena z izražanjem sprejemanja, 

podpiranja in pripravljenosti za sodelovanje. Vendar to ne pomeni, da se mora vsak član strinjati 

z vsem, kar povedo drugi. Pomeni pa, da izraža sprejemanje in podpira odprtost. Deli ideje 
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drugih in hkrati izraža drugačne ali nasprotujoče si ideje. To pa je zelo pomemben pogled, ki 

vpliva na zaupanje med člani. 

 

 

1.16 Medvrstniška pomoč 

 

Temelj skupinskega dela je med drugim tudi ideja, da si člani med seboj pomagajo. Učenci 

lahko potrebo po pomoči izražajo na zelo različne načine. Najpogosteje in najočitneje je to 

izraženo direktno z vprašanji: »Kako to rešiš?« ali »Ali mi lahko to razložiš?« To lahko 

opazimo preprosto tudi takrat, ko učenec dela napake. Izražanje potrebe po pomoči lahko 

zasledimo tudi, kadar učenec sprašuje po specifični informaciji, npr. »Ali si pri nalogi 2 dobil 

rezultat 10?« ipd. 

Ali se bo učenec ob prejemu pomoči nečesa naučil ali ne, pa je odvisno od različnih dejavnikov. 

Kot npr.:  

• pravočasno ponujena pomoč, 

• primernost  ponujene pomoči  glede na potrebe, 

• dodelana pomoč (da ni površinska), 

• ali oseba, ki prejema pomoč razume (dobesedno: ali je prejeta pomoč razumljena s strani 

prejemnika pomoči), 

• ali ima učenec, ki prejema pomoč, možnost uporabiti pomoč za reševanje problemov in 

to priložnost izkoristi.  

Hipotetično obstaja možnost, da že ob prisotnosti enega od zgoraj naštetih dejavnikov dana 

pomoč pri prejemniku nima hotenega učinka. 

Delo v skupinah lahko zagotovi vsaj nekatere od teh pogojev, s čimer pa je učinkovitost dane 

pomoči večja. Kadar učenci skupinsko delajo na neki nalogi in eden izmed njih na nekem 

področju naleti na neznanje, ima okrog sebe druge, ki mu lahko nudijo takojšnjo pomoč. Poleg 

tega si učenci med seboj dajejo preprostejše razlage, ki so bolje razumljene kot razlage učitelja.  

Vendar pa je pomembno, da učenci ne »pomagajo« na tak način, da naredijo nalogo namesto 

drugega, saj se s tem tisti učenec, ki naloge ne razume, ne bo ničesar naučil in v prihodnje sam 

ne bo znal rešiti podobnih nalog.  

Nekateri učenci pri nalogi potrebujejo pomoč, vendar tega ne izrazijo, vzroki za to so različni. 

Nekateri se ne zavedajo, da potrebujejo pomoč, drugi se tega zavedajo, vendar ne vedo, kako 

in koga prositi zanjo,  ali pa se jim zdi, da bodo označeni za neumne, če bodo prosili za pomoč. 
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Učenci, ki se bojijo vprašati za pomoč, so navadno bolj negotovi. Samozavestni učenci pa si 

prej poiščejo pomoč. Kadar si učenci ne poiščejo pomoči, se lahko lotijo naloge na dva načina, 

in sicer tako, da si sami odgovorijo na svoja vprašanja, odgovor lahko poiščejo v učnem gradivu 

ali si pomagajo s čim drugim, kar najdejo v razredu, ali pa opazujejo druge člane skupine in se 

tako naučijo ravnanja z materialom oz. reševanja naloge. 

Dajanje pomoči ne koristi le prejemniku, ampak tudi tistemu, ki pomoč daje. Če so odzivi na 

vprašanja tistega, ki išče pomoč, odgovori z »da/ne« ali pa samo poudarek, da je nekdo naredil 

napako, potem z nobene strani ni napredka v učenju. Če pa člani skupine drugemu članu podajo 

pravo razlago, je verjetnost, da se vsi nečesa naučijo, večja in tako tudi boljša iztočnica/podlaga 

za dobro pomoč. Žal pa učenci le redko podajo prave razlage, kar pa nima pozitivnega vpliva 

na odpravljanje neznanja (Hertz-Lazarowitz in Miller, 1995). 

 

Ko učenci izrazijo potrebo po pomoči, prejmejo ustrezno pomoč in to uporabijo pri svojem 

delu, kar vodi do boljših rezultatov pri testu. Če ti pogoji niso izpolnjeni, pa so rezultati slabši. 

Pri nesodelovanju znotraj skupinskih diskusij, ko član samo opazuje skupino ali dela sam zase, 

je uspeh odvisen od predhodnega nivoja njegovih sposobnosti. Učenci z boljšim znanjem bodo 

bolj verjetno uspešni pri učenju nove snovi brez interakcije s skupino kot učenci s slabšim 

znanjem. Dobro razložena snov (izpopolnjena pomoč, izpopolnjene informacije) pogosteje vodi 

do uspešnejšega reševanja testa kot slabše razložena snov (Hertz-Lazarowitz in Miller, 1995). 

Da bi povečali kooperativno pomoč med člani, lahko nagradimo vsakega člana skupine za 

celotno delo skupine. Nagrajevanje dela skupine pomaga povečati odgovornost učencev za 

pomoč sočlanom in splošno poveča to vedenje. Če se učenci počutijo odgovorne za učenje 

ostalih, so bolj nagnjeni k temu, da nudijo čim boljšo pomoč (Hertz-Lazarowitz in Miller, 

1995).  

 

1.17 Sodelovalne veščine 

 

Brata Johnson (1987) zatrjujeta, da nobene veščine niso tako pomembne kot sodelovalne 

veščine. Večina človeške interakcije je namreč sodelovalno naravnana. Individualistično in 

tekmovalno vedenje se ne moreta pojavljati, če posameznik ne deluje v nekem sodelovalnem 

okvirju.  

Skoraj vse človekovo vedenje je sodelovalne narave, vse medosebne interakcije in 

organizacijske sposobnosti uvrščamo med sodelovalne veščine. 
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Navadno se zgodi, da učitelj smatra, da imajo učenci sposobnosti in znanje, ki so potrebni za 

uspešno skupinsko delo; vendar temu ni tako, niti ko govorimo o učencih višjih letnikov ali 

študentih. Mnogi učenci pridejo v šolo nesposobni tako za samostojno kot skupinsko delo. 

Prepoznamo osnovne sodelovalne veščine: 

- komunikacijske veščine (poglavje Konflikti in komunikacija), 

- ustvarjanje in vzdrževanje zaupanja (poglavje Zaupanje), 

- vodstvene sposobnosti (poglavje Vodenje skupine), 

- sposobnost reševanja konfliktov (poglavje Konflikti in komunikacija). 

 

Kako učence naučiti sodelovalnih veščin (Johnson in Johnson, 1987)?  

1. korak – učitelj vpraša učence, katere veščine so potrebne za uspešno delo v skupinah. 

2. korak – učitelj pomaga učencem razumeti, kaj zares pomenijo te veščine v 

konceptualnem in vedenjskem smislu. 

3. korak – učitelj pripravi situacije za vadbo. 

4. korak – učitelj vsakemu učencu poda povratno informacijo o tem, kako uspešno je 

izvedel neko veščino. 

5. korak – učitelj spodbuja učence k nadaljnji vadbi veščin. 

6. korak – pripravi situacijo, v kateri so lahko uspešno uporabljene sodelovalne veščine. 

7.  korak – večkrat zahteva uporabo sodelovalnih veščin, tako da se te postopoma 

integrirajo v vedenje učencev. 

8. korak – priredi razredne norme, tako da podpira uporabo sodelovalnih veščin. 

 

Lastnosti, ki so potrebne za pozitivno naravnanost skupine, Ashcroft (1992) razdeli na tri dele, 

in sicer spretnosti v ožjem smislu, vrednote ter razumevanje. 

Kot spretnosti so smatrane: 

o samostojno in skupno učenje, 

o spretnosti, potrebne za medosebne odnose, 

o samokritičnosti in samozavedanje, 

o komunikacijske veščine, 

o sposobnost sprejemanja odločitev, 

o raziskovalne sposobnosti. 

Vrednote, ki naj jih ima skupina za dobro sodelovanje: 

o upoštevanje mnenja drugih, 
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o želja po razumevanju mnenja drugih, 

o spoštovanje splošnih človekovih pravic, 

o razumevanje dolgoročnih posledic nekega dejanja, 

o volja po natančnem raziskovanju. 

Člani morajo razumeti: 

o kulturne raznolikosti, 

o soodvisne človeške naravnanosti, 

o problematične narave znanja, 

o lastne sposobnosti, vedenja in potrebe, 

o zavedanje odgovornosti. 

 

1.18 Pravila in norme 

 

V strokovni literaturi najdemo različne opise in poimenovanja pojma »pravila«. Bečaj v svoji 

knjigi navaja različne avtorje, ki norme imenujejo tudi socialne norme, skupinske norme, 

skupinski standardi, pravila in socialna pravila. Vendar pa je ne glede na poimenovanje, ta 

pojem vedno umeščen med zelo pomembne pojave na socialnem področju znanosti. 

Avtorji, ki jih omenja Bečaj (1997), bi izraz norma raje zamenjali z izrazom pravilo, saj so 

norme smatrane kot določene in se pričakuje, da jih posameznik izpolnjuje, medtem ko ima pri 

pravilu možnost izbire, ali se bo pravila držal ali ne. Zato smo v naslovu poglavja in besedilu 

uporabljali oba izraza. 

Za uspešno delovanje tima so potrebna pravila, z upoštevanjem katerih se tim bolj in bolj 

povezuje. Pravila morajo postaviti člani sami in ne nekdo od zunaj (npr. vodstvo šole, vladnih 

ali izobraževalnih institucij …), ker bi to lahko vplivalo na osebnostne lastnosti, strokovne, 

situacijske in druge posebnosti konkretnega tima. Vsak tim je s svojimi edinstvenimi 

kombinacijami spremenljivk zelo specifičen in ga ne moremo primerjati z ostalimi timi. 

Pravila timu pomagajo pri usmerjanju in uravnavanju dela njegovih članov in morajo biti 

oblikovana z upoštevanjem specifičnosti posameznega tima in s soglasjem vseh članov. 

Če se tim oblikuje na novo in se člani še ne poznajo dobro, je oblikovanje pravil za člane kot 

tim v celoti dolgoročno koristno. Že samo sestavljanje pravil je prvi skupinski cilj, ki ga mora 

tim doseči, in je pester proces, poln kognitivnih, motivacijskih, čustvenih in komunikacijskih 

procesov. Pravila so lahko sprejeta kot veljavna in pričakovana le ob popolnem soglasju vseh 

članov (Polak, 1999). Nekatera pravila so formalno postavljena in zapisana že pred začetkom 
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dela skupine, druga, t. i. neformalna oz. implicitna pravila, pa so nenapisana pravila, ki se jih 

vsi člani zavedajo in so nastala spontano med delom skupine (Puklek Levpušček in Marentič 

Požarnik, 2005). 

Asch (po Bečaj, 1997) namesto o normah govori o pravilih. Pomen nastajanja pravil vidi kot 

osnovo za uresničevanje posameznikovih interesov. S pravili preprečujemo kaos, ki bi nastal, 

če bi vsak posameznik ravnal po trenutnih vzgibih, ne glede na ostale člane skupine. Pravila 

torej omogočajo red in usklajevanje različnih posameznikov. 

Pravila za posameznika pomenijo omejevanje, vendar pa niso smatrana kot prisila. Navadno se 

posameznik drži pravil, ker se boji posledic njihovega neupoštevanja. Večina posameznikov se 

pravil drži, saj obstaja neko splošno soglasje, da se jih je potrebno držati. Posameznik pravil ne 

vidi vedno kot omejevanje, predvsem kadar so ta v skladu z njegovimi interesi (Bečaj, 1997). 

Bečaj (2001) je v svojem delu naštel številne avtorje, ki si funkcijo pravil oz. norm razlagajo 

na različne načine, in sicer vse od vzdrževanja reda, stabilnosti in enotnosti, pa do formiranja 

varnosti, identitete in kohezivnosti skupine. 

Vsako pravilo je na nek način v svojem bistvu »omejevanje izpolnjevanja posameznikovih želja 

in potreb« (Bečaj, 1997, str. 104). Vendar so za delovanje neke skupine nujno potrebna in 

koristna. 

Znotraj skupin veljajo skupinske norme, o katerih govorijo Krech, Crutchfield in Ballachey 

(1972, po Bečaj, 1997). Majhne socialne skupine razumejo podobno kot makrosocialni sistem. 

Pravijo, da se v majhnih skupinah enako razvije skupinska ideologija, ki je sestavljena iz 

skupnih prepričanj, vrednot in norm. Do tega po mnenju avtorjev pride zaradi naslednjih štirih 

razlogov:  

1. ker to zahteva zadovoljevanje skupinskih potreb, 

2. ker se ljudje raje družimo s tistimi, ki mislijo podobno, 

3. ker sledimo avtoritetam in prevzemamo njihov način mišljenja, 

4. ker so člani skupine iz takih ali drugačnih razlogov izpostavljeni istim, izbranim 

informacijam (prav tam str. 112–113). 

 

Po Rotu (1983, po Bečaj, 1997, str.120) so skupinske norme vezane predvsem na dejavnost 

skupine: 

1. kako mora delovati skupina kot celota, 

2. kako morajo pri doseganju skupinskega cilja ravnati člani na različnih položajih v 

skupini (vloge), 

3. vsa druga pravila vedenja, ki so jih člani skupine sprejeli kot svoja. 
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Tako kot drugi avtorji tudi Roth meni, da je pri skupinskih normah zelo pomembno, da je 

pravilo potrdila večina članov in nihče v sprejetje in ravnanje ni bil prisiljen, sicer potem ne 

moremo govoriti o skupinski normi.  

 

1.19 Uspešen tim 

 

Produktiven tim je tisti, ki uspe doseči nekaj, kar en sam član ne bi mogel. To imenujemo 

sinergija, kar je dodana vrednost, zaradi katere je timsko delo tako pomembno (Purg, 2003). 

Za uspešno delovanje tima je potrebno, da se člani v njem dobro počutijo. Za dobro počutje pa 

se kot osnova smatra zadovoljevanje osnovnih potreb, med katere po Maslowu spadajo tudi 

varnost, sprejetost in potrditev, ki jih lahko zadovoljujemo tudi s pomočjo ostalih, in so 

pomembne za motivacijo skupine, kar smo opisali že v poglavju Motivacija (Bečaj, 2001). 

 

Učenci lahko hitro pričnejo izkoriščati delo po skupinah, zato brata Johnson (1987) svetujeta, 

da z učenci razjasnimo, kakšno vedenje je zaželeno oz. nezaželeno. Ko se skupine še formirajo 

in učijo funkcionirati kot skupina, zadostujejo preprosta pravila, kot so: ostani s svojo skupino 

in ne hodi po učilnici, govorite tiho, v skupini si izmenjujte delo. Ko je skupina že utečena, pa 

lahko omejimo tudi drugo vedenje: 

- vsak član mora znati razložiti, kako priti do odgovora v nalogi (kako narediti nalogo), 

- vsak član mora znati razložiti povezavo z že pridobljenim znanjem, 

- preveriti, ali vsak član skupine razume snov in se z rešitvami strinja, 

- spodbujati člane, da sodelujejo, 

- pozorno poslušati, kaj govorijo drugi člani, 

- ne premisliti si pri odgovoru, razen če za to obstaja logična razlaga (ne pustiti se 

pregovoriti, ker večina misli drugače), 

- kritizirati ideje, ne ljudi. 

Namen skupinskega dela je, da vsak član ob tem pridobi kar največ znanja. Če kdo izmed članov 

ne sodeluje in samo žanje uspehe dela ostalih članov, to ni dobro skupinsko delo. Da to 

preprečimo, mora učitelj preverjati delo posameznih članov skupine, kar lahko naredi na 

različne načine, npr. imenuje enega člana, ki mora razložiti, kaj skupina dela, ali pa temu članu 

da nalogo, da korigira delo drugega člana v skupini. Lahko mu damo hiter test za preverjanje 

znanja ali preprosto vzamemo po eno delo vsake skupine in ga primerno nagradimo/ocenimo 

(več o ocenjevanju v poglavju Ocenjevanje skupinskega dela) (Johnson in Johnson, 1987). 
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Maxwell (2003) se je lotil iskanja in zapisovanja zakonitosti, s katerimi lahko skupina postane 

uspešna pri svojem delu in trdna v svojih odnosih. Vsak zakon je edinstveno poimenoval, 

zraven pa smo povzeli bistvo njegove razlage za vsakega izmed njih. 

 

1. Zakon o pomembnosti – za odličnost je en sam človek premalo, za to je nujno potrebna 

skupina. 

2. Zakon o celotni sliki – posameznik interese skupine postavi pred svoje. 

3. Zakon o niši – vsak član ima tisto vlogo, v kateri je najboljši. 

4. Zakon o Mount Everestu – zahtevnejša kot je naloga, večja je potreba po skupinskem 

delu. 

5. Zakon o verigi – kako močna je ekipa, je odvisno od njenega najšibkejšega člena. 

6. Zakon o katalizatorju – vsaka skupina mora imeti člana, ki ob pravem trenutku naredi 

pravo stvar. 

7. Zakon o kompasu – člani morajo imeti enotne cilje. 

8. Zakon o gnilem jabolku – uspeh skupine je odvisen tudi od odnosov med člani. 

9. Zakon o zanesljivosti – pomembno je, da se člani lahko zanesejo drug na drugega. 

10. Zakon o ceni – skupina mora biti za uspeh pripravljena v nalogo vložiti veliko truda. 

11. Zakon o semaforju – skupina se lahko prične prilagajati, ko ve, kje na poti do cilja se 

nahaja. 

12. Zakon o rezervni klopi – za uspešno skupino so pomembni vsi člani.  

13. Zakon o identiteti – skupina mora imeti skupne vrednote, da je lahko med seboj bolj 

povezana. 

14. Zakon o komunikaciji – brez komunikacije skupina nima možnosti za uspeh. 

15. Zakon o meji – za uspešno skupino je potrebno dobro vodstvo. 

16. Zakon o visoki morali – skupina z visoko moralo deluje po svojih najboljših močeh in 

se ne bo ozirala na okoliščine, ampak na dobro skupine. 

17. Zakon o dividendah – dolgotrajen trud za skupino se čez čas poplača. 

 

O podobnih vidikih, ki jih je Maxwell zapisal v svojih zakonih, za močan tim in njegov razvoj 

piše tudi D. Purg (2003). Pravi, da morajo biti cilji posameznika skladni s cilji ostalih članov 

oz. s skupinskim ciljem. 
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Za dobro delovanje skupine morajo biti člani le-tej predani in imeti občutek soodvisnosti. 

Uspešne skupine se namreč zavedajo, da dejanja enega vplivajo na celotno skupino. Poleg 

soodvisnosti je pomembna tudi dobra koordinacija, spremljanje napredka ostalih članov. Člani 

v ospredje postavijo tisto, kar je potrebno narediti za skupino pred osebnimi stvarmi. 

Brez zaupanja ter odprte in odkrite komunikacije med člani skupina najverjetneje ne bi opravila 

nobene naloge. Vsak član lahko odkrito pove svoje mnenje in ideje, brez strahu da bi doživel 

ponižanje in zasmehovanje. 

Nekateri člani nimajo enakih vrednot kot ostali, niso pripravljeni sodelovati, trud in energijo pa 

posvečajo osebnim ciljem in lastni koristi. Za uspešen tim pa je pomembno, da se vsi člani 

trudijo za njegovo dobro in imajo glede timskega dela podobno miselnost. 

 

1.19.1  Pozitivna soodvisnost 
 

Princip pozitivne soodvisnosti narekuje povezanost med člani na način, da eden ne more uspeti 

brez drugega, prav tako imata oba korist od opravljene naloge. Posamezniki se začnejo zavedati, 

da člani skupine delajo za skupno dobro, da si vsi člani skupine delijo isto usodo, da je izvedba 

skupinske naloge v rokah vseh in je zanjo odgovoren vsak. Vsak član je odgovoren za 

produktivnost drugega in je zadolžen za njegovo podporo in motiviranost. Člani skupine si 

delijo skupno identiteto, ki jih čustveno povezuje.  

Če se med člani ne razvije pozitivna soodvisnost oz. če opazimo, da se kakšen član ni vklopil 

v skupino in se obrača stran, dela osebne stvari in ne dela tega, kar bi moral delati s skupino, ne 

kaže zanimanja za delo v skupini, potem je dobro, da glede tega učitelj nekaj stori. Brata 

Johnson podata naslednje predloge: 

- Učitelj naj uporabi metodo »jigsaw«, tako da ima vsak član druge informacije, ki si jih 

morajo izmenjati, da lahko nadaljujejo z nalogo. Nemotiviran učenec najverjetneje ne 

bo kazal zanimanja, vendar ga bodo k sodelovanju pritegnili drugi učenci, ki bodo 

potrebovali njegove informacije. 

- Učitelj naj članom skupine razdeli vloge. Pasivnemu učencu naj dodeli vlogo, ki je 

ključna za uspeh skupine. 

- Učitelj naj skupino vrednoti oz. oceni glede na povprečje. Drugi člani bodo iskali način, 

kako motivirati pasivnega učenca, da si bodo tako pridobili najboljšo oceno. 

Kadar se v skupini najde učenec, ki namerno sabotira svojo skupino z napačnimi odgovori, 

neupravičeno zapušča skupino med delom in ne želi sodelovati, naj učitelj poišče način 
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nagrajevanja ali strukturira nalogo tako, da bo motivirala tudi takšnega učenca (Johnson in 

Johnson, 1987). 

 

1.20 Vodenje skupine 

 

Vodja tima se mora skozi delo soočati z marsikaterim izzivom, še posebno v 21. stoletju. 

Soočati se mora s kulturno raznolikimi člani, se morda dogovarjati in delati preko socialnih 

omrežij, skupaj s svojo skupino mora biti sposoben opraviti nalogo v dogovorjenem času. V 

današnjih dneh pa so ti časovni okvirji čedalje krajši tudi v šolstvu (Purg, 2003). 

Ker je skupina živa in dinamična enota, se v njej stalno odvijajo različni procesi in dogajanja. 

Vzrok vsega tega je navadno predvsem to, da se temeljne psihosocialne potrebe med seboj 

krešejo. Varnost in sprejetost sta naravnani k enotnosti, potreba po potrditvi pa zahteva 

izstopanje in individualnost. Lahko bi rekli, da so potrebe po varnosti, sprejetosti in potrditvi 

med seboj obratno sorazmerne. Če v skupini vlada občutek ogroženosti, se bo povečala potreba 

po varnosti in sprejetosti, ki skupino naredita bolj enotno. Če pa je v skupini zagotovljena 

varnost in je skupina enotna, se na drugi strani pojavi potreba po potrditvi, izstopanju in 

individualizaciji, saj je enakost lahko za posameznika smatrana kot omejevanje. Ravno zaradi 

teh zakonitosti je v skupinah navadno dobrodošlo avtokratsko vodenje, torej vodenje z 

avtoriteto, ki nevtralizira skrajnosti potreb in poveča učinkovitost skupine. Takšno vodenje 

skupini zagotavlja varnost in sprejetost, vendar pa tukaj zopet obstaja nevarnost za nezadostno 

izražanje individualnosti, kar lahko v skupini vzbudi upor in posledično popolno neučinkovitost 

skupine. Vodja skupine ima zato precej težko nalogo pri uravnavanju med eno in drugo 

skrajnostjo. 

Funkcija dobrega vodenja je v tem, da premaguje tekmovalnost, različnost in subjektivnost ter 

vse dele skupine povezuje v uspešno celoto, ki na koncu lahko doseže skupinski cilj.  

Težji del vodenja ni sam začetek, ko skupina sprejme skupinski cilj, ampak celotna pot do 

doseganja cilja. Člani morajo ves čas sodelovati in delovati za doseganje le-tega. Ko 

sodelovanje nekaterih članov upade, bodo tudi drugi člani zaradi nepoštenosti sodelovanja 

slabše sodelovali, kar se lahko kaže tudi samo na neformalni ravni, ne pa tudi na formalni. 

Pogost problem vodij je, da pred sabo vidijo le doseganje skupinskega cilja, ne pa tudi sočlanov, 

ki imajo svoje osebne interese, želje in potrebe. V takem primeru člani navadno ne sledijo in ne 

upoštevajo več svojega vodje. Vodja se mora zato zavedati, da so poleg skupinskega cilja 

pomembni tudi cilji posameznikov, ki jih je potrebno dosegati. Če se to ne zgodi, posamezniki 



45 

 

pričnejo svoje cilje spontano izpolnjevati na druge načine, kar pa lahko resno ogroža delovanje 

skupine in njeno kohezijo. Poleg tega bo vodja za usklajevanje individualnih ciljev 

posameznika s skupinskim ciljem porabil veliko dragocenega časa in energije (Velikonja, 

1995). 

Če želi vodja imeti izjemno uspešno skupino oz. tim, jo mora pripeljati do tega, da bodo med 

delom člani sposobni biti visoko koncentrirani in zbrani, da bodo pri delu kreativni in 

dinamični. Vodja naj članom postavi izziv, da bodo lahko izkusili navdihujočo, delovno klimo. 

Spodbuja naj jih k odprtosti in spoštovanju, tako se bo med člani pričelo graditi zaupanje (Purg, 

2003). 

 

1.21 Dobre in slabe strani skupinskega dela 

 

Čeprav že ves čas govorimo o tem, da je skupinsko delo produktivnejše in učinkovitejše kot 

individualno, pa ima poleg dobrih tudi slabe strani. V nadaljevanju je izpostavljenih nekaj 

dobrih in slabih strani, ki so jih poudarili različni avtorji (Aschroft, 1992; Johnson in Johnson, 

1987; Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005; Purg, 2003). 

Pozitivni poudarki skupinskega dela: 

 Preizkušanje v različnih vlogah, skozi katere se učenec spoznava.  

 Učenci se naučijo spoznavati in sprejemati različna mnenja. 

 Učijo se argumentiranja lastnega stališča. 

 Krepi se občutek pripadnosti neki skupini, ki jo vsak potrebuje tudi kasneje v življenju. 

 Pri interakciji med učenci se takoj pričnejo razvijati vrednote, odnosi, veščine in deliti 

informacije, ki so odraslim nedosegljive. 

 Pri interakciji z vrstniki se ponudijo možnosti za prosocialno vedenje. Učenci si med 

seboj nudijo pomoč, so sproščeni, se učijo deliti, skrbeti za druge. 

 Aktivno sodelovanje. 

 Učenci so znotraj skupine bolj odprti in lažje povejo svoje mnenje in ideje, kot če bi to 

morali storiti pred celim razredom ali jih povedati učitelju. 

 Medvrstniško sodelovanje, slabši učenci se učijo od boljših, boljši pa z razlaganjem in 

pomočjo slabšim poglabljajo svoje znanje. 

 Za skupino potrebujemo manj materiala in učnega gradiva, kot če bi delo opravljal 

posameznik. 

 Tim lahko sprejme boljše odločitve kot posameznik. 



46 

 

 Otroci pogosto niso vajeni čakati na zadovoljitev svojih potreb. Sčasoma, ko se razvijajo 

in socializirajo, pa so sposobni čakati, da tudi njihove potrebe »pridejo na vrsto«, ravno 

tega pa se naučijo od svojih vrstnikov preko modelov, pričakovanj. 

 Otroci in mladostniki se drugih pogledov na situacijo učijo preko interakcije z vrstniki, 

kar je zelo pomembno za kognitivni in socialni razvoj. 

 Medvrstniška interakcija pomaga graditi vrednote in socialno občutljivost, ki pa so 

nujno potrebni za razvoj avtonomije. 

 Otroci potrebujejo interakcijo z vrstniki, s katerimi si lahko delijo svoje sanje, mišljenje, 

strahove in upe, kar preprečuje občutek osamljenosti. 

 Skozi medvrstniške odnose se gradi osebnost posameznika. 

 

 

Negativni vidiki skupinskega dela: 

- Za poučevanje teorij, dejstev ter poznavanje podatkov je bolj učinkovito klasično 

frontalno predavanje. 

- Nekateri učenci raje delajo individualno kot skupinsko in so v primerih skupinskega 

dela prisiljeni delati v skupinah. 

- Za dobro delo skupin je potreben dober učitelj, ki zna spodbujati, usmerjati, povezovati 

mnenja, odreagirati v kočljivih situacijah. Če učitelj ni dober vodja, bo tudi skupinsko 

delo manj uspešno. 

- Če učenci niso vajeni take oblike dela, lahko zaradi zahtevanja večje aktivnosti učitelj 

naleti na nasprotovanja. 

- Potrebnega je več časa kot za individualno delo in klasično predavanje. 

- Neenakomerna aktivnost učencev, dominantni učenci pogosto želijo biti vodje, slabši in 

bolj tihi učenci ostajajo v ozadju in se lahko počutijo zatrte ter izgubijo voljo do 

sodelovanja. 

- Za timsko delo potrebujemo veliko časa. 

- Konflikti med člani. 
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1.21.1 Razlike med običajnimi učnimi skupinami ter sodelovalnimi učnimi 

skupinami  

 

Brata Johnson (1987) ne enačita vsakršnega skupinskega dela, temveč posebej pojmujeta 

sodelovalno učenje. Sodelovalno učenje je zanju veliko bolj kompleksno kot le to, da učenci 

sedijo za isto mizo in skupaj naredijo neki izdelek. V njem je združeno več vidikov in 

komponent, kot so sodelovalne veščine, motivacija, zaupanje itd. Sodelovalne učne skupine sta 

primerjala z običajnimi skupinami: 

1. Skupine pri sodelovalnem učenju temeljijo na pozitivni soodvisnosti med skupinskimi 

člani. 

2. Pri sodelovalnih skupinah je vsak član odgovoren za snov, ki se jo morajo naučiti. Tako 

vsak član kot tudi skupina dobi povratno informacijo o znanju posameznika, kar jim 

omogoča, da izvedo, pri čem si morajo med seboj še pomagati.  

Pri običajnih skupinah posameznik nima tolikšne odgovornosti za svoje znanje, zato se 

pogosto zgodi, da se zanaša na delo drugih članov. 

3. Pri sodelovalnih skupinah so si člani med seboj različni v interesih in sposobnostih, kar 

pa ne velja za tradicionalne skupine. 

4. Pri sodelovalnih skupinah si člani izmenjujejo vodstveno vlogo, v tradicionalnih 

skupinah pa se navadno določi enega vodjo. 

5. Vsi člani v sodelovalni skupini so odgovorni za učenje ostalih članov. Od njih se 

pričakuje, da pomagajo in spodbujajo sočlane, da pridejo do začrtanega cilja. V 

običajnih skupinah se od članov to redko pričakuje. 

6. V sodelovalnih skupinah se člani trudijo, da bi se vsi kar največ naučili in obenem med 

seboj dobro sodelovali. Pri običajnih skupinah pa se učenci trudijo le opraviti dano 

nalogo. 

7. V sodelovalnih skupinah so za sodelovanje potrebne različne socialne veščine, ki se jih 

člani sproti učijo. Pri običajnih skupinah pa so te socialne veščine smatrane kot 

samoumevne, kar pa navadno ne drži. 

8. Ko je pri uri uporabljeno sodelovalno učenje, učitelj opazuje in analizira delo skupine 

ter ji podaja povratne informacije o tem, kako napreduje pri reševanju naloge; takšna 

učiteljeva aktivnost je pri običajnih skupinah le redko prisotna. 
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9. Pri sodelovalnih skupinah učitelj strukturira proces skupinskega dela, ki ga člani nato 

reflektirajo. Pri običajnih skupinah pa navadno ni poudarka na procesu skupinskega 

dela. 

 

 

Sodelovalne učne skupine Običajne učne skupine 

Pozitivna soodvisnost Ni soodvisnosti 

Individualna odgovornost Ni individualne odgovornosti 

Heterogenost Homogenost 

Delitev vodstva Določeni vodja 

Odgovornost/skrb do sočlanov Odgovornost/skrb zase  

Poudarjeni naloga in podpora Poudarjena le naloga 

Direktno učenje socialnih veščin Socialne veščine so predvidevane 

Učitelj opazuje in intervenira Pomoč učitelja redko prisotna 

Skupina nadgrajuje svojo učinkovitost Ni napredka v učinkovitosti 

Tabela 1: Primerjava sodelovalne in običajne učne skupine. 

 

 

1.22 Učiteljeva vloga 

 

Učiteljevo delo pri skupinskem delu se prične že mnogo pred dejansko učno uro, in sicer s 

temeljito pripravo na učno uro. Učitelj mora natančno vedeti, katere učne cilje želi z nalogo 

doseči, zasnovati mora dovolj kompleksno nalogo, pripraviti gradivo, razmisliti o koordinaciji 

in organizaciji (Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005). Vloga učitelja pri skupinskem 

delu je malce drugačna od običajnega dela pri standardni frontalni obliki poučevanja. Poleg 

priprave učne ure ima učitelj vlogo tudi med in po skupinskem delu, saj mora opazovati, 

posredovati in evalvirati (Johnson in Johnson, 1987). 

 

Opazovanje: 

Učitelj mora opazovati skupine pri delu in spremljati, kako napredujejo, na kakšne probleme 

naletijo in kako sodelujejo. 
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Posredovanje: 

Učiteljevo posredovanje naj se navezuje predvsem na sodelovalne veščine med člani skupine, 

ne pa na samo nalogo, ki jo opravlja skupina. Ko zazna pomanjkanje sodelovalnih veščin, ki so 

nujno potrebne za funkcioniranje skupine, naj učitelj posreduje z namenom, da člane nauči teh 

veščin. Brata Johnson (1987) poudarjata, da učitelji pogosto posredujejo v skupinskem delu 

vsakič, ko skupina naleti na problem, zato da jih pripeljejo nazaj »na pravo pot«, vendar tako 

skupini ne dopustijo, da bi sama rešila probleme. Če skupini dopustimo svoj prostor, bodo člani 

sami našli rešitev. Namen skupinskega dela je, da bi učenci med seboj sodelovali in sami 

reševali nastale probleme. Tako učitelj ni več glavni center za reševanje problemov, kamor 

hodijo učenci po nasvete vsakih nekaj minut. 

Kdaj posredovati pri delu skupin in kdaj ne, pa je čar učiteljskega dela, kjer mora učitelj zaupati 

svoji intuiciji in za to ni nekega splošnega merila in navodil. 

 

Evalvacija: 

Evalvacija je prav tako del naloge in mora biti izpeljana. Prav je, da na koncu vsake naloge 

namenimo nekaj časa, da vsaka skupina razmisli in izpostavi dve stvari, pri katerih so bili pri 

tej nalogi uspešni, in eno, ki jo je v prihodnje potrebno izboljšati.  

Z evalvacijo pomagamo učencem, da uspešno zaključijo nalogo ter gradijo konstruktiven odnos 

za dobro delovno vzdušje pri naslednji nalogi. 

Pogosto se zgodi, da so člani usmerjeni le v dobro opravljeno nalogo in doseganje ciljev, 

premalo pozornosti pa posvečajo odnosom med člani. Zato naj bo evalvacija na koncu naloge 

nekaj prijetnega in naj poteka v sproščenem vzdušju. 

 

Brata Johnson vlogo učitelja razčlenita na 5 točk: 

- Jasno navesti cilj naloge. 

- Pred začetkom naloge razdeliti učence v skupine. 

- Jasno razložiti nalogo in cilje učencem. 

- Nadzorovati učinkovitost kooperativne skupine in intervenirati le kot pomoč pri 

morebitnih vprašanjih ali nejasnostih glede tehnike, ki je zahtevana; pomagati krepiti 

medosebne in skupinske veščine. 

- Vrednotiti dosežke učencev in učencem pomagati pri diskusiji o uspešnosti 

medsebojnega sodelovanja. 
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Zelo pomemben del vsake naloge je razlaga. Prednost skupinskega dela pri tem je, da učenci za 

slabo razumljeno razlago najprej povprašajo svoje člane, preden za dodatno razlago vprašajo 

učitelja. Poleg razlage naloge je potrebno razložiti tudi cilje in povezavo le-teh z že 

pridobljenim znanjem in izkušnjami, s čimer zagotovimo največji prenos znanja in pomnjenje. 

Če učenci razumejo, česa naj bi se naučili z dano nalogo, je večja verjetnost, da se bodo 

osredotočili na dani koncept in informacije skozi nalogo. Učitelj mora razložiti koncept in 

postopek naloge ter jim pokazati primere, preko katerih učenci lažje razumejo, kaj bo potrebno 

storiti in česa se bo potrebno naučiti. Da »promovira« pozitivni prenos znanja, mora učitelj 

izpostaviti tudi težje dele in zanke naloge, s katerimi se izbrana naloga ločuje od drugih. Na 

koncu je učence potrebno povprašati o nalogi, da učitelj preveri, ali so navodila dobro razumeli. 

Le z dobrim razumevanjem navodil, koncepta in ciljev bodo učenci lahko učinkovito opravili 

nalogo. Med dejavnostjo se mora učitelj umakniti v ozadje ter pustiti skupini, da sama poišče 

svojo pot. Učitelj skupine lahko usmerja, opozarja na napake, pojasni nerazumljivosti, ne sme 

pa se predolgo zadržati pri vsaki skupini, da s svojo prisotnostjo ne kvari sproščenosti le-te 

(Johnson in Johnson, 1987; Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005). 

 

1.22.1  Ocenjevanje 
 

Glede ocenjevanja skupinskega dela lahko nastanejo razne dileme, ali skupinsko delo sploh 

oceniti in kdaj to storiti ter navsezadnje, kako naj učitelj skupinsko delo oceni. M. Puklek 

Levpušček (2001) v svojem članku predlaga, da skupinskega dela učitelj ne bi ocenjeval, kadar 

je uporabljeno kot uvodna dinamika, spoznavanje, popestritev, preverjanje ali utrjevanje 

znanja, učenje spretnosti argumentacije, učenje novih vsebin itd. V takšnih primerih se učitelj 

lahko odloči za ovrednotenje dela posameznika ali skupine, nagrajevanje najuspešnejše skupine 

s »plusom« ali kaj podobnega. Za ocene pa je bolje, če se učitelj odloči v primerih, ko je 

potrebno priti do inovativnih rezultatov ali načinov reševanja problema, pri povezovanju 

novega znanja z že osvojenim znanjem, kadar je naloga kompleksnejša, kadar je v neko nalogo 

potrebno vložiti veliko mero truda in samoiniciativnosti ter kadar želimo preveriti, ali so 

zastavljeni učni cilji doseženi. 

Skupinsko delo je možno oceniti na več načinov, ki so našteti in opisani v nadaljevanju 

(Johnson in Johnson, 1987; Puklek Levpušček 2001): 

- Ocenjevanje skupinskega izdelka ali ocenjevanje vsebin, naučenih s skupinskim delom, 

tako da pisno ali ustno preverimo vsakega učenca. 

- Ocenjevanje skupine kot celote ali ocenjevanje prispevka vsakega posameznika. 
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- Ocena iz ovrednotenja skupinskega izdelka ali pa sestavljena iz več delov. 

- Povprečje ocen posameznih članov. 

- Seštevanje točk vseh članov. 

- Skupna ocena izdelka. 

- Naključna izbira izdelka enega člana skupine. 

- Individualno ocenjevanje in dodatni skupinski bonus. 

- Individualno pridobljene točke plus skupinsko povprečje točk. 

- Individualno pridobljene točke plus bonus točke glede na najnižje ocenjenega člana. 

- Vsi člani dobijo oceno, ki jo je prejel najnižje ocenjeni član. 

- Učenci so ocenjeni s testom, k čemur se prišteje še ocena sodelovalnih veščin med 

skupinskim delom. 

Pozitivna ocena celotne skupine je za skupino potrditev dobrega delovanja. saj je uspešno 

dosegla skupni cilj, vendar se pri tem lahko pojavijo razlike v dobičku med posamezniki glede 

na njihovo vloženo delo. 

Individualne prispevke najlažje ocenimo takrat, ko posameznikom razdelimo naloge in 

individualno odgovornost do le-teh. 

Delo lahko ocenimo tudi z več deli, in sicer lahko en del ocene sestavlja ocena skupinskega 

izdelka, drugi del ocene pa je iz dela na individualni nalogi. Oceno lahko sestavlja tudi  

preverjanje znanja ali končna poročila; npr. ocena skupinskega dela 30 %, ocena preverjanja 

znanja 40 %, individualno poročilo 20 %, predstavitev ostalim učencem 10 %.  

Za spodbujanje kakovostnega dela in refleksije Puklek Levpušček (2001) svetuje, da si učenci 

med seboj razdelijo točke. Vsaka skupina dobi določeno število točk, na primer ocena 

skupinskega dela pomnožena s številom članov, ki jih nato učenci sami razdelijo med seboj po 

določenih kriterij, s katerimi se seznanijo prej ali pa jih določijo sami. 

Kriteriji za razdeljevanje točk so lahko na primer: 

- Količina vloženega dela (število nalog, ki jih je imel posameznik, čas, ki ga je porabil 

za nalogo, upoštevanje časovne omejitve oz. rokov). 

- Kakovost dela (natančnost, izvirnost, pravilnost). 

- Prispevek k učinkovitemu skupinskemu delu (predlogi, aktivno sodelovanje, 

konstruktivno reševanje sporov, upoštevanje mnenja drugih). 

Glede na kriterije učenci ocenijo svoje kolege na naslednji način:  
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-2 Zelo pod povprečjem 

-1 Pod povprečjem 

0 Povprečno 

1 Nad povprečjem 

2 Zelo nad povprečjem 

 

Nato se na podlagi povprečja ocen za posameznika izračuna končna ocena. Člani morajo paziti, 

da seštevek vseh točk ne presega skupnega števila točk, ki ga je učitelj dodelil posamezni 

skupini. Člani se morajo zavedati, da dodelitev nadpovprečne ocene nekemu članu posledično 

pomeni nižjo oceno za drugega člana. 

Pri vrednotenju skupinskega dela ne smemo gledati le končnega izdelka, zato naj vrednotenje 

temelji na upoštevanju aktivne udeležbe posameznikov, uspešnosti celotne skupine ter oceni 

kvalitete skupinskega delovanja, kar pa je najbolje, da storijo učenci sami (Velikonja, 1995). 

Ker pri skupinskem delu ni pomemben le rezultat, ampak tudi celoten proces, kako je skupina 

do le-tega prišla, M. Puklek Levpušček (2001) navaja, da člani ovrednotijo proces dela, kamor 

spadajo tudi sodelovalne veščine. V svojem članku je predlagala naslednji kriterij vrednotenja: 

- Prispeval je k povezanosti skupine. 

- Prispeval je ideje in rešitve. 

- Nudil je pomoč drugim članom. 

- Lotil se je manj zaželenih opravil. 

- Prevzemal je različne vloge. 

- Sodeloval je pri reševanju sporov. 

 

Individualno in sodelovalno delo lahko kombiniramo na tri načine (Johnson in Johnson, 1987). 

Prvi način je ta, da nalogo sestavimo na način, da bo potrebna delitev vlog. Tako bo vsak od 

učencev moral osvojiti specifično področje naloge, naj si bodo to informacije ali praktično delo, 

ki ga bodo morali deliti z drugimi člani, če bodo želeli zaključiti dano nalogo. 

Drugi način je skozi soodvisnosti virov. Navadno to imenujemo tudi metoda »jigsaw« ali 

metoda mešanih skupin. Vsaka skupina se mora naučiti eno področje, npr. prva del procesa 

ustvarjanja grafike, druga proces tiskanja itd., nato pa naredimo nove skupine, ki jih oblikujemo 

tako, da je v skupini po en član iz prejšnje skupine. 

Tretji način kombinirane metode individualnega in skupinskega oz. sodelovalnega dela pa je 

skozi nagrajevanje. Učenci se neke snovi učijo v sodelovalni skupini, nato pa opravijo 

individualni test, pri katerem so lahko nagrajeni na dva načina: 
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1. Učenci dosežejo 67 % točk za vsak problem, ki ga rešijo pravilno, in 33 % točk, ki so 

jih v povprečju dosegli drugi člani. 

2. Učenci dobijo svojo oceno in nato prejmejo bonus točke na podlagi preseženih točk 

(meja je postavljena pred reševanjem testa) ostalih članov skupine. 

 

 

1.22.2  (Ne)pravičnost skupinskega ocenjevanja 
 

Glede ocenjevanja skupinskega dela med učitelji vlada nekakšen mit, da je ocenjevanje 

takšnega načina dela nepošteno v primerjavi z ocenjevanjem individualnega dela, medtem ko 

se večina učencev s tem ne strinja. Brata Johnson (1987) pravita, da je pomembno, da učenci 

ocenjevanje ali druge vrste bonitet in nagrad vidijo kot pravične, sicer ne bodo motivirani in se 

lahko fizično ali psihično oddaljijo od dela. Skozi različne raziskave je bilo ugotovljeno, da 

lahko učenci ocenjevanje skupinskega dela vidijo kot nepošteno, preden se skupinsko delo zares 

začne. Ko je skupinsko delo prakticirano dlje časa, pa se njihovo mnenje povsem spremeni in 

menijo, da je enotno ocenjevanje skupine najbolj pravičen način ocenjevanja. 

V idealnem razredu, kjer bi bilo skozi leto večkrat izvajano skupinsko delo, bi ob koncu 

šolskega leta zaradi le-tega imeli učenci boljše ocene, kot če bi ves čas delali le individualno. 

Tisti, ki se trudijo, bi imeli le visoke ocene, slabši učenci pa bi zaradi pomoči in sodelovanja z 

boljšimi učenci imeli višje ocene, kot če bi delali individualno. Količina slabih ocen bi se 

občutno zmanjšala (Johnson in Johnson, 1987). 

 

1.23 Umetniške skupine 

  

Na splošno velja nekakšno prepričanje, da je neko umetniško delo plod enega umetnika, kar se 

je s sodobno umetnostjo pričelo čedalje bolj spreminjati z združevanjem umetnikov v skupine 

ter z uveljavljanjem novih umetniških praks. Ker v tem magistrskem delu raziskujemo 

skupinsko delo in nas zanima, kako tak način dela uporabiti pri pouku likovne umetnosti, je 

prav, da pregledamo tudi na kakšne načine sodelujejo umetniki, kaj jih združuje ter v katerih 

likovnih umetniških praksah lahko najdemo skupinsko delo. 
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1.23.1 RAZVRŠČANJE 
 

Sprva smo pri zbiranju podatkov glede skupinskega dela umetnikov naleteli na problem, saj 

pogosto nismo našli podatka, zakaj so se umetniki lotili skupinskega dela, kaj je bilo pravzaprav 

njihovo vodilo, kaj je njihov vložek v določenem delu oz. posameznikova značilnost, ki je 

razvidna v delu. Umetniške skupine (in umetniki, ki so sodelovali v dvojicah) so si glede 

umetniških smeri in tematskih področij, s katerimi se ukvarjajo, precej različni in jih je bilo 

težko združiti v skupine. Neko površinsko razdelitev smo naredili tako, da smo umetnike in 

umetniške skupine razdelili glede na to, ali delujejo pod imenom skupine in delo posameznika 

ni točno razvidno: 

• Černišev, V. Jefimov 

• Irwin  

• V.S.S.D.  

• Skupnost Radek   

• Leibach 

• Ecart  

• Group Material 

• OHO 

• General Idea 

Delovanje več avtorjev na enem delu: 

• OHO 

• Skupnost Radek  

• Leibach  

• Guilbert & George  

• B.M.P.T. 

• E.A.T. 

• W. Walkensteiner, K. Golija 

 

Kot je razvidno, se nekatera imena pojavijo v obeh »kategorijah«, zato smo razdelitev raje 

oblikovali glede na umetniške prakse. V nadaljevanju je naštetih nekaj panog, pod vsako pa 

zapisanih nekaj imen umetniških skupin ali umetnikov, ki so sodelovali pri ustvarjanju nekega 

dela (enega ali več). Zajeli smo tudi kratek povzetek o namenu/cilju njihovega delovanja. 
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SLIKARSTVO: 

 

o IRWIN 

Skupino sestavlja pet slikarjev (Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman 

Uranjek, Borut Vogelnik). Kasneje so priključeni kolektivu Neue Slovenische Kunst. 

Kot svojo glavno nalogo so si zadali, da bodo zagovarjali slovensko umetnost s tremi 

principi: »retroprincipom, organskim eklekticizmom in afirmacijo nacionalnosti in 

nacionalne kulture« (Zgonik, 2009, str. 104). Za skupino Irwin je značilno, da uporablja 

kompleksen sistem simbolov, ki imajo v različnih kontekstih različen pomen. Da bi 

odkrili pomen posameznega simbola, se skupina le-tega loti z metodo, ki jo je razvila 

sama – z metodo retroprincipa. Ko odkrijejo primarni pomen posameznega simbola, le 

tega preoblikujejo in ga postavijo v drug kontekst, kjer se spremeni tudi njegov pomen 

(Zabel, b. d.).  

Od devetdesetih let se je skupina v svojih delih osredotočala na kritičen pregled 

zahodnega modernizma ter ga primerjala z retrospektivno avantgardo fiktivnega 

vzhodnega modernizma, ki v lastni nepristnosti kaže na nepristnost zahodnih 

umetnostnih zgodovinskih struktur (Zabel, b. d.).  

Ravno zaradi metode retroprincipa in kolektivnega ustvarjanja skupina izničuje 

potencirano individualnost avtorja, ki je bila do tedaj značilna za zahodni modernizem 

(Čigon, b. d.). 

Šele po letu 1998 so umetniki na svojih slikah poleg imena skupine napisali tudi ime 

posameznika, ki je to delo izdelal. Takrat so pričeli v slikah uporabljati svojih pet 

značilnih elementov –- skodelica kave, bobnarček, jelen, Malevič med obema vojnama 

ter sejalec (Čigon, b. d.). 

  

 

o Laibach: 

Prvotno sicer glasbena skupina, ki pa se je kasneje začela udejanjati tudi na likovnem 

področju. Tako jo najdemo v slikarskih delih, plakatih, performansih itd. Uvrščamo jo 

tudi v Neue Slowenische Kunst. Zavzema provokativno držo, ki je že od začetka 

odgovor na totalitarizem takratne SFRJ. Z eno besedo svoj način provokacije označujejo 

kot »nadidentifikacijo« (Zgonik, 2009). 

V svojih začetnih delih so se izražali predvsem v monumentalnem retroavantgardnem 

slogu, kar je najbolje razvidno v lesorezu z naslovom Metalec. Ta za Laibach močna 
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podoba prikazuje totalitarno oblast tako v negativni kot tudi v pozitivni luči. Metalec je 

podoba delavca iz totalitarnega industrijskega sistema. Njegova sklenjena pest je 

interpretirana na različne načine. Nekateri jo vidijo kot podobo iz plakatov v času 

francoske revolucije, drugi pa kot naklonjenost industrijskemu delu (T. M., R., b. d.). 

 

                                             Slika 1 - Laibach, Metalec, lesorez, 1980 

 

 

 

o General Idea: 

To umetniško skupino sestavljajo trije umetniki iz Toronta. Skupina je bila ustanovljena 

leta 1968, njihova dela pa lahko zasledimo na skoraj vseh likovnih področjih –  v 

slikarstvu, kiparstvu, fotografiji, performansu, videu itd. Njihova dela so polna 

protislovij in paradoksov, vendar bi lahko povzeli, da se ukvarjajo predvsem z 

vprašanjem intelektualne lastnine ter razmerji med umetnostjo in industrijo (Kovič, 

Pagon, 2003). 
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o Group material: 

Dvanajst ameriških umetnikov in pisateljev je leta 1979 ustanovilo skupino z različnimi 

teorijami, ki je delovala na različnih umetnostnih zvrsteh. Število članov je v drugem 

letu delovanja padlo in variiralo med 3–4 člani. Njihov namen delovanja je bil upreti se 

pojmovanju umetnika kot individualista in uspehu, povezanem s tržno ekonomijo. Uprli 

so se tudi selekcioniranju del za razstavo, zato so odprli svojo galerijo ter sami izbirali 

svoja dela ter postavili razstavo. Bili so namreč mnenja, da je tako kot samo delo 

umetnikov pomembna tudi predstavitev njihovih del (Kovič, Pagon, 2003). 

 

o B.M.P.T. 

Ime skupine je sestavljeno iz začetnic priimkov članov skupine D. Buren, O. Mosset, 

M. Parmentier, N. Toroni. Skupina francoskih slikarjev je delovala kratek čas (1966–

67), skupaj so naredili štiri manifestacije, katerih namen je bil pod vprašaj postaviti 

slikarski iluzionizem. V njihovih delih lahko zasledimo podobnost z ameriškim 

minimalizmom (Kovič, Pagon, 2003). 

 

KIPARSTVO: 

o Ecart: 

Je skupina šestih umetnikov, ki so delovali v Švici. Ukvarjali so se z eksperimentiranjem 

v umetnosti in poskušali povezati občinstvo in umetnike. Ustvarjali so v različnih 

umetnostnih zvrsteh, kot so instalacije, plakati, performans itn. Njihovi prostori so 

kasneje postali Galerija Ecart, ustanovili so tudi založbo, namenjeno tiskanju 

umetniških knjig (Kovič, Pagon, 2003). 

 

o Gilbert & George: 

Umetnika sodelujeta od leta 1967, ko sta se spoznala v umetniški šoli v Londonu. Poleg 

ostalih slik ogromnih dimenzij, ki sta jih ustvarila, sta umetnika najbolj znana po svoji 

tako imenovani Pojoči skulpturi. Z njo predstavljata nov pojem v kiparstvu – živo 

skulpturo. Svojo prvo predstavo žive Pojoče skulpture sta uprizorila leta 1970 v galeriji 

Nigel Greenwood. Obraz in roke sta si pobarvala s kovinskimi barvami, na sebi pa sta 

nosila elegantna oblačila. Stala sta na mizi ter se premikala z robotskimi gibi. Celotna 

ideja žive skulpture je izničiti oddaljenost umetnika od umetnine. Ugotovila sta, da za 

ustvarjanje umetnosti ne potrebujeta drugega objekta kot sebe samega ter da je človek s 
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svojo fiziološko strukturo in duhovnostjo precej kompleksnejša umetnost kot bronasta 

skulptura, ki ima le zunanjo površino (Gallagher; DPSVideoLibrary, 2008).  

 

 

             Slika 2 - Živa skulptura, Gilbert & George 

o Aristarh Černišev, Vladislav Jefimov: 

Ruska umetnika sodelujeta že od leta 1996. Delujeta predvsem na področju instalacij. 

V svojih delih obravnavata znanstveno vedenje kot novo popularno sestavino 

sodobnega življenja. Razmišljata o primerjavah različnih vzorcev zavesti, v novejših 

delih pa se dotikata tudi umetniškega pogleda na vesolje. Njuna najbolj tipična in 

priljubljena je video instalacija Genetska gimnastika, 2000 (Soban, 2005). 

 

 

GRAFIKA: 

o Laibach 

 

PERFORMANS IN VIDEO: 

o Laibach 

o IRWIN 

o OHO: 
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Skupina je delovala v letih 1966–1971 in velja za pomembnejše predstavnike 

avantgardne umetnosti šestdesetih let (Hiršenfelder, 2015). Delovala je na različnih 

področjih: literarnem, filmskem, likovnoumetniškem in teoretskem. V umetnosti 

zavračajo način gledanja na svet, kjer je človek edini subjekt vsega, kar je, in kvalificira 

objekte »preko svojega hierarhičnega sistema uporabnosti in namembnosti« (Zgonik, 

2009, str. 218).  

 

Kot najbolj znano delo skupine OHO prav gotovo lahko uvrstimo delo Triglav. Trije 

člani skupine, David Nez, Milenko Matanović in Drago Dellabernardina, so v Ljubljani 

30. decembra leta 1968 priredili performans. Ta predstavlja igro besed in pomenov, ki 

jo najdemo v imenu najvišje slovenske gore, ki velja za nacionalni simbol (Hiršenfelder, 

2015). 

 

            Slika 3 - Triglav, OHO, 1968  

 

 

o NOM (Neformaljnoje obedinjenje molodeži, kasneje tudi Ne očen molodje): 

Skupina je bila ustanovljena v poznih 80. letih v Leningradu. Ustanovitelji so Andrej in 

Sergej Kagadajev, Aleksander Liver in Ivan Turist. Ustvarjali so v glasbi, videu, filmu, 

vizualni umetnosti in literaturi. Njihovo delo temelji »na spontanem odzivanju na 
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vsakdanje življenje in »množično podzavest« v sovjetski in posovjetski Rusiji« (Soban, 

2005, str. 145). 

 

o Modri nosovi: 

Sibirski umetniki Vjačeslav Mizina, Aleksander Šubarov, Dimitrij Bulnigin in 

Konstantin Skotnikov. Njihov cilj je ustvarjanje populistične sodobne umetnosti, ki je 

razumljiva in zanimiva tudi za širšo publiko, vse od mladine do starejših. Precej so 

usmerjeni na kritiziranje reklam in medijev, na odkrivanje njihovih skritih pasti (Soban, 

2005). 

 

o General Idea 

o E.A.T.: 

Ameriško skupino sestavljajo umetniki, znanstveniki in inženirji. Svoje skupno delo so 

pričeli z devetdnevnim projektom, kjer so sodelovali umetniki, plesalci, inženirji in 

skladatelji, ki so ustvarjali »dane situacije«, v katerih so prisostvovali obiskovalci. 

Skupina išče nove možnosti ustvarjanja, ki jih ponuja tehnologija (holografije, laserji, 

elektronski zvoki itd.) (Kovič, Pagon, 2003). 

 

o Skupnost Radek: 

Skupina mladih umetnikov, glasbenikov in kritikov, ki so delovali v Moskvi. Ukvarjali 

so se predvsem s performansi. S svojim delovanjem so pričeli že v času študija 

(Manifesta4, 2002). Skupnost Radek se v večini svojih projektov ukvarja z iskanjem 

skupinske identitete in še posebno identitete skupine Radek (Soban, 2005). 

 

2. EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V magistrskem delu želimo raziskati, kako izboljšati skupinsko delo pri pouku likovne 

umetnosti. »Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je takih, ki jih 

lahko rešimo sami.« (Johnson v Maxwell 2003, str. 18) Skupine torej zmorejo več kot 

posameznik, saj ima skupina kot celota več zamisli, sredstev, deli si zmage in poraze (Maxwell, 

2003). Razlog za uspešnost skupin tiči tudi v transaktivnem spominu, ki nam omogoča, da si ni 
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potrebno zapomniti vseh podatkov. Vemo pa, kdo ve kaj o nečem, kar potrebujemo, da 

dosežemo skupinski cilj. Transaktivni spomin torej deluje na principu védenja, »kdo ve kaj«. 

To pa je pomanjkljivost pri individualnem delu, saj posameznik potrebuje več časa, da poišče 

določene podatke (Ren, Argote, 2011). 

Ljudje smo nagnjeni k temu, da delujemo sami, saj smo naravnani k egoizmu, negotovosti in 

naivnosti (Maxwell, 2003).  

Kot pomemben cilj v vzgoji in izobraževanju je med drugim tudi spoštovanje drugačnosti, 

sodelovanje z drugimi, razumevanje in sprejemanje različnosti (Krek, Metljak, 2011). Menimo, 

da omenjene spretnosti lahko razvijamo s skupinskim delom, obenem pa s tem razgibamo tudi 

monotonost običajnega šolskega dela. 

 

2.2 CILJI RAZISKOVANJA 

• Ugotoviti, kakšen je odnos učencev do skupinskega dela ter njihove dosedanje izkušnje. 

• Ugotoviti, kakšne so razlike v odnosu učencev do skupinskega dela pred in po raziskavi. 

• Izboljšati možnosti oblikovanja učnega okolja pri pouku likovne umetnosti, kjer bi se 

učenci lahko povezovali, učili drug od drugega, dopolnjevali in tako napredovali v 

okvirih doseganja zadanih učnih ciljev pri realizaciji likovne naloge. 

• Preveriti učinkovitost modela skupinskega dela pri likovni umetnosti.   

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

• Kakšne predhodne izkušnje imajo učenci z delom v skupini (pri pouku likovne 

umetnosti in drugih predmetih)?  

• Kakšen je odnos učencev do skupinskega dela pred in po relaciji obeh korakov 

kvalitativne raziskave? 

• Kakšni so učinki izboljšave učnega okolja s ciljem povezovanja, učenja ter 

dopolnjevanja pri skupinskem delu po realizaciji likovnih nalog?  
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2.4 METODE DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V teoretičnem delu smo izvedli deskriptivno raziskavo. Empirični del magistrskega dela 

sestavlja kvantitativna raziskava v dveh korakih, ki je potekala v šolskem letu 2016/2017. V 

prvem delu zajema ugotovitve deskriptivne raziskave (teoretičnih izhodišč) ter analizo anketnih 

vprašalnikov, v katerih nas je zanimal odnos učencev do skupinskega dela, mnenje o načinu 

sestavljanja skupin ter njihovi predlogi za izboljšanje skupinskega dela. Nato je sledilo 

načrtovanje, kjer smo se osredotočili na tiste oblike izboljšave učnega okolja, katerih cilj je 

povezovanje, dopolnjevanje in doseganje učnih ciljev pri skupinskem delu v okviru realizacije 

likovne naloge. Zatem je sledila izvedba učne ure. V drugem delu raziskava zajema analizo 

učnega procesa ter analizo drugega anketnega vprašalnika, v katerem so nas zanimale 

spremembe mnenja ter odnosa do dela v skupini. 

 

2.5 VZOREC 

V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili neslučajnostni namenski vzorec, ki je 

skupno štel 40 učencev dveh devetih razredov osnovne šole.  

 

2.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS 

MERSKEGA INSTRUMENTA 

V prvem delu smo učencem devetega razreda osnovne šole posredovali anketne vprašalnike, s 

katerimi smo želeli izvedeti, kakšen je njihov odnos do skupinskega dela in izkušnje z le-tem. 

Nato smo z raziskovanjem literature in pridobljenimi informacijami s strani učencev oblikovali 

učno pripravo z izboljšavami in jo izvedli. V drugem delu smo učencem razdelili nov anketni 

vprašalnik – z namenom, da pridobimo informacije o morebitnih spremembah pred in po 

izvedeni učni uri skupinskega dela. Hkrati smo želeli pridobiti tudi mnenja o učinkovitosti 

uporabe pravil ter drugih vidikih skupinskega dela. 
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2.7 ANALIZA RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 

PODATKOV 

 

1. DEL RAZISKAVE 

ANALIZA PRVEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

Prvi anketni vprašalnik je izpolnilo 40 učencev (primer anketnega vprašalnika v prilogi 1). 

Zanimal nas je odnos učencev do skupinskega dela, ugotovili pa smo, da ima večina 

anketirancev pozitivne izkušnje s to vrsto dela in v tem radi sodelujejo. Menijo, da je ta način 

dela lažji, hitrejši, omogoča uresničevanje inovativnih idej itd. Peščica tistih, ki jim ta način 

dela ni blizu, pa je mnenja, da pri tem delo ni razporejeno enakomerno in da je individualno 

delo manj stresno in bolj produktivno.  

Presenetile so nas razlike mnenj med željami učencev ter realnostjo v povezavi s tem, kdo naj 

sestavi skupine. Ugotovili smo, da bi se učenci v skupine raje razdelili sami, vendar jih skoraj 

polovica meni, da so skupine bolj produktivne, če jih sestavi učitelj. 

 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, ali imajo učenci skupinsko delo radi ali ne. 33 učencev 

(83 %) je odgovorilo pozitivno, 7 učencev (18 %) pa skupinskega dela ne mara. 

 

 

Ali imaš rad/a delo po skupinah? 𝑓 𝑓 % 

Da 33 82 

Ne 7 18 

Skupaj 40 100 

Tabela 2: Odnos do dela po skupinah. 

 

Pri razlagi, zakaj imajo radi skupinsko delo, so se pojavili naslednji odgovori4: 

• zabava: 12 (30 %), 

• lažje je delati v skupinah: 10 (25 %), 

• delo je hitreje opravljeno: 6 (15 %), 

                                                 
4 Vsa odprta vprašanja so združena v kategorije, če je bilo odgovore možno združiti. Možno je, da se 

odgovor enega učenca uvršča med različne kategorije. 
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• skupinsko delo je produktivnejše: 4 (10 %), 

• medvrstniška pomoč: 3 (7 %), 

• sodelovanje: 3 (7 %), 

• porazdelitev dela: 2 (5 %). 

 

 

Diagram 1: Zakaj ti je skupinsko delo všeč? 

 

 

Pri razlagi, zakaj ne marajo skupinskega dela, so odgovori sledeči: 

• raje delam sam: 4 (10 %), 

• individualno delo je manj stresno: 2 (5 %), 

• nesodelovanje članov: 2 (5 %), 

• naloga ni končana: 1 (3 %). 

Dva učenca (5 %) sta odgovorila z »ne vem«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

zabava

lažje je delati v skupinah

delo je hitreje opravljeno

večja produktivnost

medvrstniška pomoč

sodelovanje

porazdelitev dela



65 

 

 Diagram 2: Zakaj ti skupinsko delo ni všeč? 

 

 

Pri vprašanju, ali imajo raje, da skupine sestavi učitelj ali sami, jih je večina, torej kar 36 

učencev (90 %), odgovorila, da skupine raje sestavijo sami in samo 10 % (4 učenci), da imajo 

raje, če skupine sestavi učitelj. 

 

Imaš raje, da skupine sestavi učitelj ali učenci 

sami? 

𝑓 𝑓 % 

Učitelj 4 10 

Učenci 36 90 

Skupaj 40 100 

Tabela 3: Preferenca sestavljanja skupin. 

 

Presenetili so nas rezultati pri naslednjem vprašanju, kjer nas je zanimalo, kdaj so bolj 

produktivni – ko skupine sestavi učitelj ali ko skupine sestavijo sami. Odgovori so bili 

izenačeni. 20 učencev (50 %)  je odgovorilo, da so bolj produktivni, ko skupine sestavi učitelj, 

20 učencev (50 %) pa meni, da so bolj produktivni, ko se v skupine razdelijo sami. 

 

Kdaj je produktivnost skupine večja? 𝑓 𝑓 % 

Skupine sestavi učitelj 20 50 

Skupine sestavijo učenci 20 50 

Skupaj 40 100 

Tabela 4: Produktivnost skupin glede na nastanek skupin. 
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nekončana naloga
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Zadnje vprašanje pri prvem anketnem vprašalniku se je nanašalo na njihove predloge glede 

sprememb pri skupinskem delu. Njihova mnenja smo namreč želeli vključiti v pripravi na učne 

ure. 50 % učencev ni imelo nobenih predlogov in želja v povezavi s spremembami načina 

skupinskega dela, 20 % učencev je odgovorilo z »ne vem«, 5 učencev (13 %) je poudarilo, da 

bi si želeli, da bi jih učitelj vprašal, če se strinjajo s sestavo skupin, 4 učenci (10 %) so mnenja, 

da bi morale biti skupine manjše, vendar niso zapisali želenega števila članov; 2 učenca (5 %) 

bi želela, da skupine nimajo vodje, 1 učenec bi želel boljšo razlago navodil, 1 učenec pa, da bi 

bilo skupinsko delo zabavno. 

 

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE UČNE PRIPRAVE 

 

Med predlogi, ki jih je bilo možno upoštevati, so učenci navedli željo po manjših skupinah. V 

teoretičnem delu smo že obravnavali mnenje bratov Johnson (1987), naj bodo skupine velike 

nekje od 2–6 učencev, C. Peklaj (2001) pa pri načinu sestavljanja skupin omenja manjše 

skupine z okrog štirimi člani. Zaradi omenjenih dejstev in narave barvne grafike smo se odločili, 

da učence razdelimo v skupine s tremi člani, in sicer na način, da skupino sestavljajo po spolu 

in znanju raznoliki učenci, ki ga omenja tudi C. Peklaj (2001). 

Čeprav je bilo med odgovori v anketnih vprašalnikih navedenih tudi nekaj želja, da bi učenci 

imeli možnost strinjanja oz. nestrinjanja s sestavo skupine, žal tega nismo mogli upoštevati, saj 

smo želeli skupine čim bolj uravnotežiti po ugotovitvah, ki smo jih zasledili v literaturi. 

Med odgovori se je pojavil tudi predlog oz. želja, da skupine ne bi imele vodje. Vendar smo v 

literaturi našli kar nekaj pozitivnih značilnosti vodje v skupini (Peklaj, 2001; Johnson & 

Johnson, 1987; Purg, 2003). Za le-tega so potrebne določene spretnosti in značaj, zahteva pa 

tudi daljše delovanje skupine, ki omogoča, da vodja in člani pričnejo uspešno sodelovati. Zato 

se za vodjo v našem primeru nismo odločili. Poleg tega nas je zanimalo, kako pripraviti 

optimalno učno uro skupinskega dela, ki traja eno likovno nalogo, kar pa je po mnenju prej 

navedenih avtorjev časovno prekratko, da bi skupina z vodjo lahko učinkovito delovala. 

Zaradi odgovora pri anketnem vprašalniku, da bi bilo potrebno dobro razložiti navodila, smo 

poskusili poskrbeti tudi za razločno in nazorno razlago navodil, tako da smo poleg razlage tudi 

pokazali primer matrice in grafičnega lista v sicer enobarvni tehniki in skupaj ponovili barvni 

tisk, ki so ga učenci tekom izobraževanja že obravnavali. 

Znano je, da si ljudje bolj zapomnimo zabavne stvari in tisto kar delamo skupaj (Peklaj, 2001; 

Johnson & Johnson, 1987), zato smo za uvod izbrali kratko in zabavno dinamiko, ki smo ji 
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dodali pridih tekmovalnosti. Poleg uvodne dinamike pa je zanimiva tudi sama tehnika 

stirografije (Frelih 2015a, 2015b; Nagode 2015), ki je učenci še niso izvedli. 

 

V likovni nalogi smo uporabili grafično tehniko stirografije v barvnem tisku. Za to tehniko smo 

se odločili, ker je izdelava matrice hitra in nezahtevna. Z barvnim tiskom pa rešimo več 

problemov hkrati, saj morajo sodelovati vsi člani, da lahko skupina grafiko dokonča. Vsak član 

naredi matrico svoje barve, vendar morajo za končni izdelek člani med seboj sodelovati, saj na 

koncu vsak odtisne svojo matrico na en grafični list. S strani učitelja lahko skupinsko delo skozi 

tako strukturirano nalogo lažje ovrednotimo5, saj lahko učitelj vrednoti delo posameznika 

znotraj skupine, ker je natančno vidno, komu posamezni del grafike pripada. 

 

Pri poglavju Pravila in norme smo lahko od različnih avtorjev (Polak, 1999; Bečaj, 1997) 

izvedeli, da je, tako kot za vsako ustanovo, društvo in konec koncev državo, tudi znotraj 

šolskega prostora za uspešno skupinsko delo potrebno upoštevati pravila in norme. Le tako se 

namreč ob različnih značajih in osebnostih vzpostavijo pogoji za produktivno delo. Zaradi teh 

dejstev smo se tudi sami odločili, da uvedemo pravila za delovanje skupin. Avtorji sicer 

svetujejo, da se člani sami dogovorijo, katera pravila bodo veljala za njihovo skupino in jih tudi 

sami oblikujejo. Tudi oblikovanje pravil je del procesa izgradnje skupine in povezovanja med 

člani. Zaradi omejenega časa, ki smo ga imeli na razpolago za izvedbo raziskave, smo se 

odločili, da sami napišemo nekaj predlogov pravil. Nekaj iz sklopa, ki se navezuje na samo 

sodelovanje in spoštovanje med člani, ter nekaj iz sklopa pravil, ki se nanašajo na dejansko delo 

skupine pri likovni nalogi.  

 

 

UČNA PRIPRAVA 

Datum: 26. 5. Šolsko leto: 2016/2017 

Šola:  Osnovna šola Gradec 

Učitelj likovne 

umetnosti: 

Valentina Nagode 

Predmet: Likovna umetnost 

                                                 
5 V poglavju Ocenjevanje smo predstavili različne načine ocenjevanja in vrednotenja skupinskega dela. 
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Okvirni čas 

obravnavanja 

področja: 

2 uri 

Razred: 9 

Likovno 

področje: 

Grafika 

Likovna 

naloga: 

Oblikovanje simetrične in nesimetrične kompozicije 

Likovna 

tehnika: 

Stirografija 

Likovni 

material in 

pripomočki: 

Stiropor, barva za visoki tisk, nitro razredčilo, čopič, listi za visoki tisk, 

gumijasti valjčki, leseni valj, zaščitna maska, zaščitne rokavice 

Likovni motiv: Igra linije in nepravilnih oblik 

Učne metode: Razlaga, demonstracija, pogovor 

Oblike dela: Frontalna, skupinska 

Učni mediji in 

pripomočki: 

Slikovno gradivo, primeri matric 

Medpredmetne 

povezave: 

Matematika, Tehnika in tehnologija 

Učni 

pripomočki 

Grafični listi, matrice, sličice, ki simbolizirajo pomembne vidike 

skupinskega dela 

Vrsta učne ure: Kombinirana 

Literatura in 

drugi viri: 

• Nagode, V. (2015), Stirografija, Diplomsko delo, Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta, 2015. 

• Frelih, Č., Muhovič, J., Tacol, T., Zupančič, D., Likovno izražanje: 

Učbenik za 7. razred osnovne šole, 2016. 

• Peklaj, C., Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve, 2001. 

• Frelih, Č. [Črtomir] (2015, April 20). Stiro, [Facebook status update].  

Pridobljeno s 

https://www.facebook.com/crtomir.frelih?fref=nf&pnref=story. 

• Frelih, Č. [Črtomir] (2015, Maj 23). Stiropor na vrteksu [fotografije]. 

https://www.facebook.com/crtomir.frelih?fref=nf&pnref=story
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• Kocjančič, N. idr. (2011). Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Učni 

načrt. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/o

s/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf. 

Cilji / učenci 

 

 

- Ponovijo pojme: odnos delov do celote v kompoziciji, visoki tisk, barvna grafika. 

- Razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni 

likovni izraz. 

- Razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del. 

- Razvijajo zmožnost ustvarjalne realizacije in sposobnost zagovarjanja ustvarjenega. 

- Spoznavajo in izvedejo grafično tehniko stirografija. 

- Razvijajo motorično spretnost in občutek ob uporabi različnih materialov in 

pripomočkov za izražanje na ploskvi. 

- Z delom v skupini razvijajo sodelovalne spretnosti in komunikacijske veščine. 

- Izoblikujejo grafiko. 

 

 

Učitelj Učenci Učne metode, sredstva, 

pripomočki 

Uvodni del 

Pritegne pozornost učencev in jih 

pozdravi. Učence razdeli v skupine 

po 3 in pove, da bo delo potekalo 

po skupinah.  

 

 

Pozdravijo učitelja. 

Učenci se usedejo skupaj 

tako, kot jih je razdelil 

učitelj. 

 

 

 

 

Frontalna. 

 

 

 

 

 

 

Uvodna motivacija 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf


70 

 

Pove navodila za sodelovalno igro, 

s katero se člani skupine bolj 

povežejo. 

 

Navodila za igro stolp: vsaka 

skupina dobi enako količino 

časopisnega papirja in lepilni trak. 

V časovni omejitvi (30 s) morajo v 

tišini zgraditi najvišji stolp. Na 

koncu stolpe vseh skupin 

postavimo v vrsto, da ocenijo, 

kateri je najvišji. 

 

Poslušajo navodila. 

 

 

 

V skupini poskušajo 

izdelati najvišji stolp. 

Frontalna,  

 

 

 

časopisni papir, lepilni 

trak. 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih 

Na kratko predstavi značilnosti 

skupinskega dela in pove, na kaj 

morajo pri delu v skupinah paziti 

(komunikacija, konflikti, skupno 

odločanje, sodelovanje, odprtost 

do drugačnih idej, sprejemanje 

različnosti članov …). Na tablo 

sproti pritrjuje sličice, ki 

simbolizirajo pomembne vidike 

skupinskega dela. 

 

Učenci poslušajo in 

spoznavajo posebnosti o 

pomembnih vidikih 

skupinskega dela. 

Frontalna,  

tabla, sličice, ki 

simbolizirajo pomembne 

vidike skupinskega dela. 

 

 

Slika 1 
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Slika 2 

 

 

Slika 3 

 

 

Slika 4 

 

Učitelj poudari, da je za dobro 

delovanje skupine potrebno tudi 

spoštovanje pravil, ki jih člani 

skupine skupaj določijo. Učencem 

predlaga nekaj pravil, ki jih ima 

napisana na plakatu, ki ga pritrdi 

na dobro vidno mesto (npr. na 

tablo). Pravila so razdeljena v dva 

sklopa, in sicer pravila, ki se 

navezujejo na samo skupino, in 

pravila, povezana z delom skupine 

pri likovni nalogi. 

Pravila povezana z delovanjem 

skupine: 

• Člani skupine si med seboj 

pomagamo. 

Poslušajo navodila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla, plakat s pravili.  
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• Vsak član ima pravico izraziti 

svoje mnenje, a na primeren 

način. 

• Drugih ne žalim in ne 

obsojam, če so drugačnega 

mnenja, česa ne razumejo ali 

če naredijo kakšno napako. 

• Če v skupini pride do 

konflikta, ga člani rešimo na 

miren način, če to ni možno, 

poiščemo pomoč učitelja. 

• V skupini smo si vsi člani 

enakovredni. 

Pravila povezana z delom skupine 

pri likovni nalogi: 

o Pri likovni nalogi vsak član 

prispeva ideje in rešitve. 

o Odločitve povezane z likovno 

nalogo morajo biti soglasno 

sprejete s strani vseh članov. 

o Vsak član aktivno sodeluje pri 

celotni likovni nalogi. 

 

 Učencem dá nekaj minut, da 

skupaj določijo štiri glavna 

pravila, ki se jih bodo znotraj 

skupine držali. Iz vsakega sklopa 

pravil mora skupina izbrati po dve 

pravili in jih zapisati na list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V skupini se dogovorijo, 

katera štiri pravila bodo 

upoštevali pri delu in jih 

zapišejo na list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listi, svinčniki. 

   

Ponovitev snovi  
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Ponovi vsebine 7. razreda s 

področja kompozicije – odnos 

delov do celote v kompoziciji. 

Ponovi tudi tehniko visokega tiska 

in barvne grafike. 

 

Učenci sodelujejo pri 

ponovitvi, povedo, česa se 

spomnijo s tega področja. 

 

Diskusija. 

Napoved likovne naloge 

 

Poda navodila za risanje skic. 

Vsak učenec bo dobil list, na 

katerega bo z eno barvo (rumeno, 

rdečo ali črno) narisal nepravilne 

oblike ali linije po načelih 

simetrične ali nesimetrične 

kompozicije (skupina se odloči za 

eno od kompozicij). Učenci si nato 

zamenjajo liste in posežejo na že 

narejeno risbo z drugo barvo, nato 

si jih zamenjajo še enkrat. Tako 

vsak učenec dobi vsak list in na 

koncu nastanejo tri skice za vsako 

skupino. Učenci se lahko sami 

odločijo, ali si bodo barve menjali 

ali bodo vedno risali z isto barvo.  

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelujejo skice. 

 

Ko izdelajo skice, se 

skupaj odločijo za tisto, ki 

se jim zdi najboljša, in 

učitelju utemeljijo, zakaj 

so izbrali ravno to. 

 

Frontalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listi, barvice (rumena, 

rdeča, črna). 

 

 

 

 

 

 

Kriteriji vrednotenja 



74 

 

Učence usmeri v obnovitev 

likovne naloge in oblikovanje 

meril za vrednotenje ter jih zapiše 

na tablo: 

• Upoštevanje 

simetrične/nesimetrične 

kompozicije. 

• Doslednost pri izdelavi 

grafičnega lista. 

• Upoštevanje pravil 

skupine. 

 

Učenci poslušajo kriterije 

vrednotenja. 

 

Frontalna. 

 

Tabla. 

Pove, da bodo delali v grafični 

tehniki stirografija. Razloži, da je 

to nova grafična tehnika, ki je ime 

dobila po materialu, uporabljenem 

za matrico – stiroporju (vendar v 

drugih državah za ta material 

uporabljajo druge izraze). V 

stiroporno ploščo bodo risali z 

nitro razredčilom. Kjer bodo 

nanesli razredčilo, se bo stiropor 

stopil in bo nastala vdolbina. Tisti 

deli, ki bodo ostali višji, se bodo 

kasneje pri tiskanju odtisnili in 

bodo vidni.  

 

Pokaže primer matrice in 

grafičnega lista. 

Demonstrira izdelavo matrice. 

 

Ponovijo proces visokega tiskanja 

in barvne grafike. 

Poslušajo navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašajo, če česa niso 

razumeli oz. če jih še kaj 

dodatno zanima, česar 

učitelj ni povedal. 

 

 

 

 

Frontalna, diskusija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer matrice, primer 

grafičnega lista. 

Demonstracija. 

 

Diskusija. 
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 Ustno ponovijo proces 

visokega tiska in tiskanja 

barvne grafike. 

 

Likovno izražanje 

Pomaga, da proces izdelave 

matrice in tiskanja teče tekoče. 

Vsak član skupine izdela 

matrico za tisto barvo, ki 

jo je uporabil na skici. 

 

Tiskajo. 

 

Stiropor, čopič, nitro 

razredčilo, zaščitna maska, 

zaščitne rokavice,  

barve za visoki tisk, 

gumijast valj, listi za 

visoki tisk, leseni valj. 

Sklepni del 

Skupaj z učenci razstavi likovne 

izdelke in vodi diskusijo. 

Likovna dela razstavijo, 

skupaj pregledajo  in 

vrednotijo na podlagi 

predhodno oblikovanih 

merilih. 

Grafični listi učencev. 

 

 

OPIS IZVEDBE UČNE URE 

 

Pred začetkom učne ure smo učence razdelili v skupine. Ker učencev nismo poznali, smo 

učiteljico prosili, da na list napiše imena učencev in jih razdeli v tri skupine glede na uspešnost 

pri likovni umetnosti – na zelo uspešne, uspešne in manj uspešne. Nato smo skupine sestavili 

tako, da je bil v skupini po en učenec z vseh treh stopenj uspešnosti. Pozorni smo bili tudi na 

to, da je bil v vsaki skupini prisoten vsaj en predstavnik spola (torej dve dekleti in en fant ali 

obratno). Ker seveda število učencev ni enako v vseh stopnjah znanja, smo poskušali skupine 

čim bolj uravnotežiti, tako da sta bila nato v skupini npr. dva učenca s povprečnim znanjem ter 

eden s slabšim. Poleg določanja skupin smo primerno uredili tudi prostor, saj smo mize postavili 

po dve in dve skupaj, tako da so učenci iste skupine sedeli skupaj in bili bočno obrnjeni proti 

tabli. Pri postavitvi miz v učilnici moramo biti namreč pozorni, da nihče v skupini ni obrnjen s 

hrbtom proti tabli, saj je tako otežkočeno njegovo sodelovanje z učiteljem, spremljanje 

morebitne snovi ali drugega dogajanja, ki se odvija tam. Poleg tega ima učitelj manjši nadzor 

nad tistimi, ki so s hrbtom obrnjeni proti tabli. Težko spremlja njihovo neverbalno 
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komunikacijo in delo. Hitreje pa se pojavi tudi neželeno vedenje v skupini, kot je klepetanje in 

podobno. 

Po informacijah učiteljice pri likovni umetnosti skupinskega dela ne prakticirajo veliko. Zato 

se nam je zdelo pomembno, da učencem predstavimo, kaj vse je pri le-tem pomembno. 

Poudariti smo želeli, da pri skupinskem delu ne gre le za dokončanje naloge, kajti to lahko 

opravi tudi en sam učenec. Izpostavili smo, da je pri skupinskem delu pomembno sodelovanje, 

komunikacija, reševanje nastalih konfliktov, da skupina ravno zaradi raznolikosti 

posameznikov lahko doseže več in pride do izvirnejših rešitev.  

Na začetku ure6 smo učence pozdravili in jim posredovali informacije o sestavi skupin ter jih 

prosili, da se vsaka skupina usede za svojo mizo. Pri tem smo pri nekaterih učencih naleteli na 

neodobravanje. Razložili smo jim, da so skupine z razlogom tako sestavljene in da naj se čim 

bolj potrudijo pri sodelovanju s sočlani.  

Po samopredstavitvi smo nadaljevali z uvodno motivacijo, kjer so učenci dobili prvi poizkus 

sodelovanja med člani znotraj svoje skupine. Presenetilo nas je, da kljub zelo preprostim 

navodilom in merilom nekateri učenci niso sodelovali tako, kot smo pričakovali. Nekateri se 

zaradi tako preprostih navodil in velike mere svobodnega odločanja niso znali organizirati in 

so nalogo komajda opravili ali pa jim to ni uspelo.  

S pomočjo uvodne motivacije in različnih sličic7 smo pogovor napeljali na pomembne vidike 

skupinskega dela. Iz prvega anketnega vprašalnika, ki so ga učenci izpolnili, smo lahko razbrali, 

da skupinskega dela ne poznajo dobro oz. ne razumejo natančno, čemu je le-to namenjeno. 

Učenci so razlago poslušali, niso pa bili aktivni pri diskusiji, ki smo jo želeli odpreti, da bi si 

povedano bolje in lažje zapomnili.  

Po pogovoru o pomembnosti pravil za delovanje skupine so se člani skupine sami odločili, 

kateri dve pravili iz vsakega sklopa bodo izbrali za svojo skupino8, jih zapisali na list in se jih 

nato kolikor je možno dosledno držali.  

Uro smo nadaljevali s ponovitvijo likovnega problema asimetrije in simetrije. Tudi pri tem so 

nas učenci presenetili, saj so precejšnji del snovi pozabili in nas njihovo sodelovanje ni 

navdušilo, poleg tega pa smo za ponovitev snovi porabili kakšno minuto več, kot je bilo 

predvideno. Nato smo ponovili še vrste grafičnega tiska, še posebno značilnosti visokega tiska 

in barvne grafike. S pomočjo matrice smo predstavili tehniko stirografije ter počasi ob 

                                                 
6 Raziskavo smo izvajali v dveh devetih razredih. V obeh so ure potekale podobno, prav tako ni bilo večjih razlik 

v vedenju in odzivanju učencev.  
7 Uporabljene sličice smo priložili k učni pripravi. 
8 Zaradi omejitve s časom in nepoznavanja tega področja smo na tablo prehodno zapisali dva sklopa pravil. Prvi 

sklop se je nanašal neposredno na delovanje skupine, drugi pa na delo pri likovni nalogi. 
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demonstriranju razložili postopek izdelave skic, prenašanja le-teh na matrico, izdelavo matrice 

ter tiskanje. Večina učencev ni imela problemov z razumevanjem navodil. V razredu 1 smo  

izdelavi skic na koncu ure lahko namenili nekaj minut več kot v razredu 2. Ura se je zaključila 

z napovedjo dejavnosti v naslednji šolski uri in pozdravom. 

 

 

Slika 4 - Skica, ki jo je izdelala skupina učencev tekom raziskave. 

 

V drugem delu smo na začetku ure skupinam razdelili skice ter namenili še nekaj minut za 

dokončanje le-teh. Izmed treh izdelanih skic je vsaka skupina izbrala tisto, ki se jim je zdela 

najboljša, ter nam utemeljila svojo izbiro. Večina skupin se je odločila za asimetrično 

kompozicijo oblik. Izbrano skico so nato prenesli na matrice, vsak član svoj del skice na svojo 

matrico. Opazili smo, da so nekateri učenci šele takrat natančno razumeli, kako izgleda barvna 

grafika oz. kako jo bodo izdelali. Ko so skice prerisali na stiropor plošče, smo zaradi strupenih 

hlapov nitro razredčila matrice dokončali zunaj. Zunaj smo izvedli demonstracijo jedkanja 

stiropor plošče ter razdelili zaščitna sredstva. Opozorilom navkljub so učenci na nekatera mesta 

nanesli preveč razredčila, kar je povzročilo, da so v matrici nastale luknje. Opazili smo, da 

nekatere skupine matric niso izdelovale skupaj, ampak so se člani le-teh med seboj pomešali, 

kar nakazuje na nepovezanost med člani skupine oz. na nizko stopnjo odgovornosti do skupine 

in soodvisnosti članov (Johnson in Johnson, 1987). To je seveda posledica kratkega delovanja 

skupine in pomanjkanja izkušenj s skupinskim delom. Člani skupine naj bi si namreč pomagali 

in sodelovali v vseh stopnjah likovne naloge, saj se tako gradijo odnosi, vezi postajajo trdnejše, 
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odvija se medvrstniško učenje, razvija se komunikacija med člani itd. (Johnson in Johnson, 

1987; Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005). 

Tiskanje smo izvedli v dveh skupinah. Ker učencev nismo dobro poznali in ker so pri izdelavi 

matric prisotne škodljive snovi, je bil potreben nadzor izdelave matric, dokler jih niso dokončali 

vsi. Tiste skupine, ki so izdelavo matric končale prej, so z njihovo učiteljico Mario Primožič 

odšle v razred in pričele s tiskanjem matric, kasneje smo za njimi prišli tudi mi s preostalimi 

skupinami učencev. Pri tiskanju smo opazili, da je bilo sodelovanje med člani skupin slabše. 

Med seboj so si pomagali le redki, pojavljalo se je čedalje več konfliktov.  

Po končanem tiskanju je nekaj skupin vrednotilo svoje delo po prej predstavljenih kriterijih, ki 

smo jih zapisali na tablo. Na kratko so ovrednotili še delovanje svoje skupine. Presenetilo nas 

je, da so menili, da je skupina delovala dobro, kljub temu da smo pri njih zaznali konflikte, ki 

pa se niso zdeli pozitivno razrešeni.  

Veselilo nas je, da so bili učenci na splošno navdušeni nad tehniko stirografije. 

 

 

Slika 5 - Matrice v tehniki stirografije. 
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Slika 6 - grafični list v tehniki stirografije; izdelali učenci OŠ Gradec. 

 

 

 

 

2. DEL RAZISKAVE 
 

ANALIZA DRUGEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA in PRIMERJAVA S PRVIM 

 

Prvi anketni vprašalnik je rešilo 40 učencev, drugega pa 30, kar pripisujem temu, da je nekaj 

učencev zaradi bližajočega konca šolskega leta že manjkalo. 

 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, če se je njihov odnos oz. mnenje o skupinskem delu 

spremenilo zaradi skupinskega dela pri zadnji likovni nalogi. Mnenje je spremenilo 9 učencev 

(30 %), 21 učencev (70 %) pa je ostalo enakega mnenja kot pred učno uro spremenjenega 

skupinskega dela. 
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Se je tvoje mnenje/odnos do skupinskega 

dela spremenil? 

𝑓 𝑓 % 

Da 9 30 

Ne 21 70 

Skupaj 30 100 

Tabela 5: Razmerje med spremenjenim in nespremenjenim mnenjem o skupinskem delu. 

 

Glede na naslednje vprašanje, kjer so morali pojasniti svoj odgovor iz prvega vprašanja, jih je 

8 od 9 svoje mnenje spremenilo na pozitivno in eden na negativno. 

 

Pri prvem anketnem vprašalniku je le 7 učencev označilo, da skupinskega dela ne mara, pri 

drugem pa jih je 8 odgovorilo, da so svoje stališče o skupinskem delu spremenili na pozitivno. 

Iz tega lahko sklepamo, da učenci niso odgovarjali iskreno ali da ankete niso izpolnjevali vedno 

isti učenci, žal pa zaradi anonimnosti ne moremo preveriti, kje se nahaja napaka.  

 

27 % (8) učencev ni znalo argumentirati svojega odgovora, zakaj je njihovo mnenje ostalo 

enako kot pred izvedenimi spremembami, enako število učencev je odgovorilo, da jim je bilo 

skupinsko delo všeč že prej. Med pozitivnimi odgovori je bilo navedeno, da je bilo pri novem 

skupinskem delu sodelovanje med učenci boljše kot običajno, kar so menili 4 učenci (13 %), 1 

učenec je bil mnenja, da je bila organizacija dela boljša kot navadno, prav tako 1 učenec pa je 

bil mnenja, da je bilo razumevanje med člani boljše kot navadno. 

Med negativnimi odzivi so se znašli odgovori, da skupinsko delo ni zanimivo, kar sta menila 2 

učenca (7 %), en učenec je bil mnenja, da je bilo sodelovanje slabo, eden je argumentiral, da je 

bilo delo podobno kot ponavadi, eden pa je odgovoril, da skupinskega dela ne mara. 

 

Pri vprašanju, kjer nas je zanimalo, ali so bili s sestavo skupine zadovoljni, jih je 87 % (26 

učencev) odgovorilo pozitivno, le 13 % (4) učencev pa s skupino ni bilo zadovoljnih. 

 

Si bil s sestavo skupine zadovoljen? 𝑓 𝑓 % 

Da 26 87 

Ne 4 13 

Skupaj 30 100 

Tabela 6: Zadovoljnost s sestavo skupine. 
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V prvem anketnem vprašalniku je večina učencev (90 %) odgovorila, da se v skupine raje 

razdelijo sami, vendar jim glede na rezultate drugega vprašalnika tudi naša razdelitev  ni 

povzročala nelagodja, kar se odraža tudi pri ocenitvi njihove produktivnosti, o čemer smo jih 

spraševali v naslednjem vprašanju. 

Skoraj vsi učenci (97 %) so bili mnenja, da je bila skupina produktivna in uspešna, le en učenec 

meni, da temu ni bilo tako. 

 

Je bila skupina produktivna in uspešna? 𝑓 𝑓 % 

Da 29 97 

Ne 1 3 

Skupaj 30 1000 

Tabela 7: Ocena uspešnosti skupine. 

 

Če to vprašanje primerjamo z njihovim mnenjem iz prve ankete, lahko ugotovimo, da se je 

precej spremenilo. V prvem anketnem vprašalniku je bilo mnenje o produktivnosti skupine 

glede na to, ali jih v skupine razdeli učitelj ali se v skupine razdelijo sami, deljeno natančno na 

polovico. Sedaj pa so ugotovili, da so bili zelo produktivni tudi v tem primeru, ko si skupin niso 

izbrali sami. 

Čeprav je anketirancev manj, jih je vseeno 9 več menilo, da so bili produktivni tudi v tem 

primeru, ko jih je v skupine razdelil učitelj. 

 

 

Diagram 3: Primerjava mnenja o produktivnosti pred in po izvedeni likovni nalogi. 
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Pri vprašanju, zakaj menijo, da je bila skupina produktivna in uspešna, so bili argumenti 

učencev naslednji: 

• Dobro sodelovanje: 8 učencev (27 %). 

• Ker so naredili dober izdelek: 6 (20 %). 

• Ker so upoštevali navodila: 4 (13 %). 

• Ni bilo konfliktov: 3 (10 %). 

• Ker so končali izdelek: 2 (7 %). 

• Ker so bili z delom zadovoljni: 1 (3 %). 

• Ne vem: 7 (23 %). 

 

Učenec, ki je pri prejšnjem vprašanju odgovoril, da skupina ni bila produktivna in uspešna, je 

v razlagi za svoj odgovor napisal, da je moral vse delo opraviti sam. To kaže, da v skupini ni 

bilo sodelovanja in komunikacije, niso upoštevali pravil, ki jih je skupina določila, očitno pa so 

bili med njimi tudi nerazrešeni konflikti. 

 

Velika večina učencev je na vprašanje, ali so v skupini sodelovali vsi, odgovorila z »da« v kar 

90 % (27 učencev), le  trije so menili nasprotno. 

 

So v skupini sodelovali vsi? f f % 

Da 27 90 

Ne 3 10 

Skupaj 30 100 

Tabela 8: Sodelovanje v skupini 

 

Na vprašanje, ali so se vsi člani držali dogovorjenih pravil, jih je 28 odgovorilo z »Da«. 2 učenca 

sta odgovorila, da se vsi člani niso držali pravil. Pri razlagi, zakaj je do tega prišlo, sta 

odgovorila, da so bila pravila neprimerna ter da so se ostali člani raje zabavali. To nakazuje, da 

vsi učenci niso iskreno odgovorili na vprašanja ali pa se niso zavedali neupoštevanja pravil. To 

pa pomeni, da med člani ni bilo zadosti komunikacije, iskrenosti, odprtosti in zaupanja, da bi si 

med seboj povedali, kaj jih moti, in se o tem pogovorili. 

 

Da so pravila koristna, je menilo 90 % učencev, le 10 % (3 učenci) pa, da niso koristna. 
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So pravila koristna za delovanje skupine? f f % 

Da 27 90 

Ne 3 10 

Skupaj 30 100 

Tabela 9: Koristnost pravil za delovanje skupine 

 

Pri vprašanju, kjer nas je zanimalo, kaj je bilo pri tem skupinskem delu boljše kot običajno, so 

učenci odgovorili: 

• Nič: 14 (47 %). 

• Boljše sodelovanje: 7 (23 %). 

• Sestava skupin: 4 (13 %). 

• Pravila: 2 (7 %). 

• Red: 2 (7 %). 

• Skupno razmišljanje: 1 (3 %). 

• Nič konfliktov: 1 (3 %). 

• Sproščenost: 1 (3 %). 

 

 

Diagram 4: Pozitivne kritike o izvedeni učni uri. 

 

Za kritiko, kaj je bilo slabše kot pri običajnem skupinskem delu, so odgovorili: 

• Nič: 18 (60 %). 

• Sestava in velikost skupin: 3 (10 %). 
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• Malo komunikacije: 3 (10 %). 

Po en glas pa so prejeli naslednji komentarji: 

• Preveč časa za skico. 

• Neenakomerno delo. 

• Premalo zabave. 

• Član skupine je v drugem delu naloge manjkal. 

 

 

Diagram 5: Kritike o izvedeni učni uri. 

 

2.8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V svoji raziskavi smo ugotovili, da ima večina učencev, 83 % oz. 33 učencev od skupno 40-ih, 

ki so sodelovali v raziskavi, pozitivne izkušnje s skupinskim delom in le 17 % oz. 7 učencev s 

skupinskim delom nima pozitivnih izkušenj. 

 

Na raziskovalno vprašanje, kakšen je odnos učencev pred in po relaciji akcijske raziskave, bi 

glede na pridobljene odgovore lahko dejali, da se odnos ni drastično spremenil. Zaradi 

neenakega števila anketirancev pred in po raziskavi težko naredimo vzporednice med rezultati. 

Svoje mnenje o skupinskem delu je na pozitivno stran spremenilo 8 anketirancev, le eden pa na 

negativno. Ne vemo pa, kakšna je celotna slika, saj je drugi anketni vprašalnik izpolnilo 10 

anketirancev manj. 
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Učinki izboljšave učnega okolja s ciljem povezovanja, učenja ter dopolnjevanja pri skupinskem 

delu po realizaciji likovnih nalog so pozitivni. Večina učencev, 26 od 30 anketiranih, je bila s 

sestavo skupin, ki smo jih oblikovali, zadovoljna, medtem ko je pred izvedenimi spremembami 

prevladovalo mnenje, da skupine raje sestavijo sami (36 od 40 anketiranih). Prav tako so bili 

pozitivni rezultati glede produktivnosti skupin, 97 % anketiranih je po izvedeni likovni nalogi 

menilo, da so bili produktivni. Pred izvedeno likovno nalogo so bila mnenja glede 

produktivnosti skupin, ki jih sestavi učitelj, deljena, saj je 50 %  učencev menilo, da so le-te 

produktivne, 50 % pa je menilo, da so bolj produktivne, če jih oblikujejo učenci sami. Uvajanje 

pravil v skupinsko delo je kar 90 % učencev prepoznalo za koristno.  

 

3 SKLEP 

 

V raziskavi smo ugotovili, da imajo učenci večinoma pozitivne izkušnje s skupinskim delom. 

Pri spremenjenem načinu skupinskega dela so bili zadovoljni z razdelitvijo dela in uporabo 

pravil. Učenci so mnenja, da je s tem izboljšano sodelovanje med njimi in povečana 

produktivnost skupine. Po mnenju anketirancev je bila izboljšana tudi sestava skupin, saj smo 

pazili, da sta bila v skupini prisotna oba spola, obenem pa so jih sestavljali učenci z različnimi 

stopnjami znanja. 

Ena največjih pomanjkljivosti pri izvedbi likovne naloge je bil prav gotovo čas. S celotno 

izvedbo likovne naloge smo precej hiteli in komaj vse izpeljali, kar je bilo slabo za delovanje 

skupin, saj le-te niso bile dovolj utrjene, da bi njihovo delo potekalo nemoteno. Učenci so 

morali hiteti in se niso mogli dovolj posvetiti delovanju skupine in dobremu sodelovanju. Tudi 

sami bi se želeli vsaki skupini bolj posvetiti, kar pa je bilo zaradi nenehnega hitenja nemogoče. 

Vendar smo po drugi strani simulirali dejanske časovne razmere, ki jih ima učitelj likovne 

umetnosti. 

Zaradi hitenja smo naredili tudi napako pri usmerjanju učencev k bolj specifičnemu izražanju 

ne/simetrije, saj je bilo le to bolj ohlapno. Pozorni smo morali biti na delovanje skupin, dodatno 

smo pojasnjevali pravila, usmerjali smo k pravilni izvedbi likovne naloge. 

Naslednja pomanjkljivost je bilo nepoznavanje učencev. Zaradi tega nismo vedeli, v kakšnih 

odnosih so učenci, kateri učenci skupaj delajo težave, med katerimi je prisoten t. i. »bullying« 

ipd. 
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Slaba stran ureditve, po kateri ure likovne umetnosti v nekaterih šolah (tudi v šoli, kjer smo 

izvajali našo učno uro) trajajo le 45 min, je v tem, da obstaja možnost, da pri naslednji uri kateri 

učenec manjka oz. se vrne v šolo, kar nam lahko poruši zgradbo skupin. 

Pomanjkljivost izvedene naloge je tudi ta, da so skupine sestavljali po trije učenci. Zaradi 

zgradbe likovne naloge je število članov na skupino težko spreminjati. Vendar se seveda lahko 

zgodi, da je na koncu zaradi skupnega števila učencev ena skupina sestavljena iz dveh ali štirih 

članov, kjer pa pride do neenakomerno razporejenega dela med člani. 

V drugem delu likovne naloge bi predlagali izboljšavo, in sicer da se izdelava matrice in tiskanje 

izvajata na enem mestu. Če šola nima urejenega dobrega prezračevalnega sistema, ki bi 

omogočal uporabo razredčila v notranjih prostorih, bi bilo dobro, da bi tudi tiskanje izvajali 

zunaj, kar nam ročno tiskanje tudi omogoča. Tako prihranimo čas in obdržimo nadzor nad 

celotnim razredom, za kar potem nista potrebna dva učitelja. 

Druga predlagana izboljšava je, da bi po zaključeni likovni nalogi dodali še eno uro, ki bi bila 

namenjena ovrednotenju med člani, razreševanju morebitnih nerešenih konfliktov in evalvaciji 

znotraj celotnega razreda. Tako bi skupinsko delo dobilo pozitiven zaključek, utrdila bi se 

pozitivna soodvisnost, učenci bi izkušnje z ovrednotenjem ponotranjili, s podelitvijo le-teh med 

seboj pa bi se učili tudi drug od drugega. 

Za nadaljnjo uporabo skupinskega dela v vzgojno-izobraževalnih ustanovah bi predlagali, da 

sestava skupin ostane enaka dlje časa, npr. en semester, kot sta predlagala tudi Johnson in 

Johnson (1987), saj smo ugotovili, da se v eni sami likovni nalogi člani skupin ne povežejo 

dovolj, s čimer pa skupinsko delo izgublja na svojem pomenu. 

 

Za nadaljnje raziskovanje bi lahko raziskali še skupinsko delo s strani učiteljev. Kako poteka 

skupinsko delo pri različnih učiteljih, na katere vidike so pozorni, kako dolgo obdržijo sestavo 

skupin itd. V raziskovanje bi lahko vključili tudi različne starostne skupine, več šol ter različna 

okolja, npr. šole, ki se nahajajo v mestih, predmestjih in na vaseh. 

 

 

 

 

 

 



87 

 

4 VIRI IN LITERATURA 

 

Austin, J. R. (2003). Transactive memory in organizational groups: The effects of content, 

consensus, specialization and accuracy on group performance. Journal of applied 

psychology. 88(5), 866–878. doi: 10.1037/0021-9010.88.5.866. 

Aschroft, K. (1992). Working together: developing reflective student teachers. V C. Biott, J. 

Nias (ur.), Working and learning together for change. (str. 33–45). Buckingham: Open 

University Press. 

Bečaj, J. (1995). Skupinskodinamične zakonitosti vodenja. V M. Velikonja (ur.), Menedžment 

v vzgoji in izobraževanju (str. 11–64). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Bečaj, J. (1997). Temelji socialnega vplivanja. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Bogue, R. L. (2015). Use S.M.A.R.T. goals to lunge management by objectives plan. 

Pridobljeno s http://www.techrepublic.com/article/use-smart-goals-to-launch-

management-by-objectives-plan/. 

Casse, P. (2003). Teams in Action. V D. Purg (ur.) Leaders and teams: the winning partnership. 

(str.15–50). Ljubljana: GV Založba. 

Curphy, G., Hogan, R. (2014). The rocket model: practical advice for building high performin 

teams. Pridobljeno s 

https://static1.squarespace.com/static/560d5ca2e4b05db7c9798e00/t/5697aee28b38d4f1

4280cdb1/1452781294268/The+Rocket+Model+eBook+-+ENG.pdf. 

Čigon, A. (b. d.). Irwin. V N. Zgonik (ur.), Pojmovnik slovenske umetnosti 1945–2005. 

Pridobljeno s http://www.pojmovnik.si/koncept/irwin/. 

DPSVideoLibrary. (20. april 2008). ECE-2: Gilbert & George: On Living Sculpture video. 

Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=-Hfg7qlGd-A. 

Hiršenfelder, I. (2015). OHO: Triglav, 1968 in izbrana dela iz zbirke. Pridobljeno s 

http://www.mg-lj.si/si/razstave/1612/oho/. 

Hollingshead, A. B., Gupta, N., Yoon, K. in Brandon, D. P. (2012). Transactive memory theory 

and teams: Past, present and future. V E. Salas, S. M. Fiore, M. P. Letsky (ur.), Theories 

of team cognition: Cross-disciplinary perspective. (str. 421–450). New York: Routledge, 

Taylor & Francis Group. 

Isabella, L. (2003). Teams and teamwork – A Foundation. V D. Purg (ur.) Leaders and teams: 

the winning partnership. (str. 51–76). Ljubljana: GV Založba. 

http://www.techrepublic.com/article/use-smart-goals-to-launch-management-by-objectives-plan/
http://www.techrepublic.com/article/use-smart-goals-to-launch-management-by-objectives-plan/
https://static1.squarespace.com/static/560d5ca2e4b05db7c9798e00/t/5697aee28b38d4f14280cdb1/1452781294268/The+Rocket+Model+eBook+-+ENG.pdf
https://static1.squarespace.com/static/560d5ca2e4b05db7c9798e00/t/5697aee28b38d4f14280cdb1/1452781294268/The+Rocket+Model+eBook+-+ENG.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=-Hfg7qlGd-A


88 

 

Johnson, D. W., Johnson, R. T. (1987). Learning together and alone: cooperative, competitive, 

and individualistic learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

Wheelan, S. A. (1999). Creating effective teams: A guide for members and leaders. New Delhi: 

Sage. 

Johnson, D. W. (2003). Social Interdependence: Interrelations among theory, research and 

practice. American Psychologist, 58 (11), 934–945. Pridobljeno s 

https://pdfs.semanticscholar.org/2cb6/ae7b51bb2e738443371ab6eedb63fa87cf2a.pdf. 

Kocjančič, N. idr. (2011). Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Učni načrt. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN

/UN_likovna_vzgoja.pdf. 

Krek, J, Metljak, M. (ur.) (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški 

inštitut. 

Kristančič, A., Osterman, A. (1999). Individualna in skupinska komunikacija. Ljubljana: 

Združenje svetovalnih delavcev Slovenije. 

Lawler, J., Bilson, A. (2010). Social Work Management and Leadership: Managing Complexity 

with Creativity. London: Routledge, pridobljeno s 

https://books.google.si/books?id=1Urt3kCiX1IC&pg=PA84&redir_esc=y#v=onepage&

q&f=false. 

Maxwell, J.C. (2003). 17 nespornih zakonov o skupinskem delu. Ljubljana: Lisac & Lisac. 

Mayer, J. (1995). Timsko vodenje in upravljanje. V M. Velikonja (ur.), Menedžment v vzgoji in 

izobraževanju (str. 64–78). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Mulder, P. (2014). Tuckman stages of group development. Pridobljeno s 

https://www.toolshero.com/management/tuckman-stages-of-group-development/. 

Mullen, B., Goethals, G. R. (1986). Theories of group behaviour. New York: Springer – Verlag. 

Pridobljeno s 

https://pdfs.semanticscholar.org/cce4/06be2189278452094bb8726746e9d7bd630e.pdf. 

Praper, P. (2001). Timsko delo in skupinski proces. V J. Bečaj, A. N. Kneževič, M. Košir, B. 

Kovač, L. Pisani, P. Praper … M. Velikonja. Skrivnost ustvarjalnega tima (str. 28–39). 

Ljubljana: Dedalus – Center za razvoj vodilnih osebnosti in skupin. 

Peklaj, C. (2001). Sodelovalno učenje ali kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS. 

Polak, A. (1999). Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela: priročnik za timsko 

delo v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Polak, A. (2007). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Modrijan. 

https://pdfs.semanticscholar.org/2cb6/ae7b51bb2e738443371ab6eedb63fa87cf2a.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
https://books.google.si/books?id=1Urt3kCiX1IC&pg=PA84&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.si/books?id=1Urt3kCiX1IC&pg=PA84&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.toolshero.com/management/tuckman-stages-of-group-development/
https://pdfs.semanticscholar.org/cce4/06be2189278452094bb8726746e9d7bd630e.pdf


89 

 

Polak, A. (2012). Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu: priročnik. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Puklek Levpušček, M. (2001). Skupinsko delo: kako ga oceniti? Didakta. 11 (60/61), 47–51. 

Puklek Levpušček, M., Marentič Požarnik, B. (2005). Skupinsko delo za aktiven študij. 

Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje. 

Ren, Y., Argote, L. (2011). Transactive memory system 1985–2010: An integrative framework 

of key dimensions, antecedents, and consequences. The Academy of Management Annals, 

5 (1), 189–229. doi: 10.1080/19416520.2011.590300. 

Resman, M. (1993). Management, šolstvo in šola. Sodobna pedagogika, 44 (9/10), 457–473. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2000). Ljubljana: Založba ZRC. Pridobljeno s 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. 

T. M., R. (b. d.). Laibach kunst. V N. Zgonik (ur.), Pojmovnik slovenske umetnosti 1945–2005. 

Pridobljeno s http://www.pojmovnik.si/koncept/laibach_kunst/. 

Zabel, I. (b. d.). Icons by Irwin. Pridobljeno s http://www.irwin.si/about/. 

 

4.1 VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA 
 

Slika 1.  Laibach, Metalec, lesorez, 1980. Na: http://www.ugm.si/en/stara-stran/news-

3/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1202&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1

%5Baction%5D=detail&cHash=d0fff42d9acbaccc75c545f823c97cfe, 21. september 2017 

Slika 2. Živa skulptura, Gilbert & George, 1970. Na: 

http://dangerousminds.net/comments/gilbert_and_george_living_sculptures, 21. september 

2017 

Slika 3. Triglav, OHO, 1968. Na: 

http://www.maska.si/index.php?id=154&L=0&tx_ttnews[tt_news]=321&cHash=8435e1b7f5

2d20b72adaa1c02773b1e1, 19. september 2017 

Slika 4.  Skica, ki jo je izdelala skupina učencev tekom raziskave. Lastni vir. 

Slika 5. Matrice v tehniki stirografije. Lastni vir. 

Slika 6. Grafični list v tehniki stirografije; izdelali učenci OŠ Gradec. Lastni vir. 

 

 

  

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://www.irwin.si/about/
http://www.ugm.si/en/stara-stran/news-3/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1202&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d0fff42d9acbaccc75c545f823c97cfe
http://www.ugm.si/en/stara-stran/news-3/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1202&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d0fff42d9acbaccc75c545f823c97cfe
http://www.ugm.si/en/stara-stran/news-3/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1202&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d0fff42d9acbaccc75c545f823c97cfe
http://www.maska.si/index.php?id=154&L=0&tx_ttnews%5btt_news%5d=321&cHash=8435e1b7f52d20b72adaa1c02773b1e1
http://www.maska.si/index.php?id=154&L=0&tx_ttnews%5btt_news%5d=321&cHash=8435e1b7f52d20b72adaa1c02773b1e1


90 

 

5. PRILOGE 

 

Priloga 1; Prvi anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pri svojem magistrskem delu raziskujem področje skupinskega dela. Pred tabo je anonimni 

vprašalnik (kar pomeni, da ti ni nikamor potrebno napisati svojega imena), s katerim mi lahko 

pomagaš izboljšati način skupinskega dela. Na podlagi rešenih anketnih vprašalnikov ter 

literature bom sestavila izboljšano učno uro skupinskega dela, kjer bom prav tako potrebovala 

tvoje sodelovanje. Skupinsko ali timsko delo je, ko trije ali več ljudi opravlja neko nalogo. Ta 

je navadno težja ali pa obsega več področij in je zato bolje, da se je loti več ljudi hkrati. V 

skupinah lahko delamo tudi takrat, ko potrebujemo zanimivejše rešitve za nek problem oz. 

nalogo. Ker »več glav več ve«, so na koncu rešitve zanimivejše, kot če bi se naloge oz. problema 

lotil eden sam. 

Vsi podatki celotne raziskave bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene mojega 

magistrskega dela. 

Hvala za tvoje iskrene odgovore in se srečamo pri učni uri likovne umetnosti. 

Valentina Nagode 

 

1. Ali imaš rad/a delo po skupinah pri likovni umetnosti? 

 (Oz. pri katerem drugem predmetu, če pri likovni umetnosti niste nikoli imeli skupinskega 

dela. Zraven odgovora napiši še, pri katerem predmetu ste imeli to skupinsko delo.) 

 

DA                                                       NE 

 

2. Če DA, zakaj? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Če NE, zakaj? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Kaj imaš raje (obkroži)? 

 

A. Člane skupine določi učitelj. 

B. V skupine se razdelimo sami. 

 

5. Kdaj po tvojem mnenju v skupini naredite največ? 

 

A. Ko nas v skupine razdeli učitelj. 

B. Ko se v skupine razdelimo sami. 

 

6. Katero stvar bi spremenil, če bi ti načrtoval delo v skupinah? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Priloga 2; Drugi anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pred teboj je še en vprašalnik. Pri vprašanjih, kjer je potrebno svoj odgovor zapisati, prosim 

stori to v vsaj dveh stavkih. Hvala za tvoje iskrene odgovore! 

Valentina Nagode 

 

1.  

Se je tvoj odnos/mnenje do skupinskega dela kaj spremenil zaradi dela po skupinah pri 

zadnji likovni nalogi? (Obkroži.) 

DA                  NE 
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2. Zakaj? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ali si bil/a s skupino zadovoljen/zadovoljna, čeprav morda določanje članov ni potekalo 

tako, kot bi si želel/a? (Obkroži.) 

DA                          NE 

 

4. Ste bili kot skupina produktivni in ste uspešno zaključili likovno nalogo? (Obkroži.) 

DA                         NE 

 

5. Zakaj tako misliš? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Ste pri likovni nalogi sodelovali vsi člani? (Obkroži.) 

DA                       NE 

 

7. Ste se vsi člani držali pravil, ki ste jih določili na začetku? (Obkroži.) 

DA                       NE 

 

8. Če ne, zakaj ne? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Meniš, da so pravila koristna za skupinsko delo? (Obkroži.) 

DA                      NE 

 

10. Kaj je bilo pri tem skupinskem delu boljše kot pri skupinskem delu, ki si ga vajen/a do 

sedaj? (Odgovor naj se nanaša na skupinsko delo in ne na likovno tehniko.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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11. Kaj je bilo pri tem skupinskem delu slabše kot pri skupinskem delu, ki si ga vajen/a do 

sedaj? (Odgovor naj se nanaša na skupinsko delo in ne na likovno tehniko.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

12. Tukaj lahko zapišeš še svoje mnenje, vtise, pohvale ali kritike glede učne ure 

skupinskega dela. Ni pravilnih in nepravilnih odgovorov, je le povratna informacija 

meni. 

 

 


