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POVZETEK 

Z učinkovitim poukom je povezana množica dejavnikov, ki naj bi jih spremljala šolska 

politika, šola kot institucija in tudi vsak učitelj, čigar vloga je še zlasti pomembna pri 

dejavnikih, ki vplivajo na didaktično zasnovo pouka. Eden od dejavnikov, ki vplivajo 

na učinkovit pouk, so učne oblike, ki zavzemajo osrednje mesto v teoretičnem delu 

doktorske disertacije.  

Učne oblike smo opredelili in jih klasificirali, v nadaljevanju pa predstavili njihove 

značilnosti. Naredili smo zgodovinski pregled razvoja pojmov in konceptov s področja 

učnih oblik v Sloveniji in ugotovili, da so bile prav učne oblike tiste, ki so bile v 

središču reform, sprememb, novosti in inovacij na področju šolstva, kar kaže, kako 

pomemben je njihov vpliv na učinkovit pouk in kakovost šolstva.  

Dosedanje raziskave s področja učnih oblik so pokazale prevlado frontalne učne 

oblike, zato smo raziskali možnosti za vpeljevanje še ostalih, posrednih, učnih oblik. 

Kot eno od možnih rešitev za zmanjševanje časovne stiske pri izvajanju posrednih 

učnih oblik, smo v teoretičnem delu predstavili didaktično inovacijo obrnjeno učenje 

in poučevanje. Obrnjeno učenje in poučevanje smo opredelili, obrazložili njegove 

značilnosti in pojasnili, kako se razlikuje od tradicionalnega pouka. Predstavili smo 

tuje in domače raziskave o obrnjenem učenju in poučevanju ter analizirali potrebe po 

nadaljnjem raziskovanju te didaktične inovacije.  

V empiričnem delu doktorske disertacije predstavljamo raziskavo, ki je bila 

zasnovana na podlagi zastavljenega raziskovalnega problema in raziskovalnih 

vprašanj, izpeljana pa je bila v treh delih.  

V prvem delu smo s pomočjo vprašalnika za učitelje ugotavljali, kako načrtujejo, 

izvajajo in evalvirajo učne oblike ter raziskali s tem povezane dejavnike. Preverili smo 

tudi njihovo poznavanje in izkušnje z inovacijo obrnjeno učenje in poučevanje. 

Vključenih je bilo 422 osnovnošolskih učiteljev iz vseh območnih enot Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo. 

V drugem delu smo opravili intervjuje z udeleženkami raziskave, ki že imajo izkušnje 

z obrnjenim učenjem in poučevanjem, da bi dopolnili in poglobili raziskovalne 
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ugotovitve iz prvega dela raziskave in tako bolj celostno preučili inovacijo. Vključene 

so bile tri razredne in tri predmetne učiteljice, ena ravnateljica in ena študentka 

razrednega pouka. 

V tretjem delu raziskave smo izvedli pedagoški eksperiment pri matematiki in 

angleščini, v katerega je bilo vključenih 65 učencev 7. razreda. Ugotavljali smo 

presojanje učinkovitosti učnih oblik in obrnjenega učenja in poučevanja z vidika 

učencev ter razlike v učnih dosežkih v kontrolni in eksperimentalni skupini.  

Rezultate, pridobljene v raziskavi, predstavljamo v petih vsebinskih sklopih. V prvem 

sklopu smo analizirali in interpretirali rezultate, ki se nanašajo na učiteljevo 

načrtovanje učnih oblik. Ugotavljamo, da se učitelji zavedajo izobraževalnega in 

vzgojnega prispevka različnih učnih oblik h kakovosti pouka, saj jih velika večina 

meni, da je razmislek o učnih oblikah (zelo) pomemben. Kar tretjina učiteljev 

izpostavlja, da primerno izbrane učne oblike vplivajo na večjo kakovost in trajnost 

znanja. Ugotovili smo tudi, da  večina učiteljev učne oblike zapiše v učno pripravo, 

vendar jih med poukom prilagaja potrebam učencev. 

Drugi sklop predstavlja učiteljevo izvajanje učnih oblik, pri čemer smo posvetili 

pozornost predvsem pogostosti izvajanja posameznih učnih oblik pri pouku, in sicer v 

posamezni učni etapi in v celotnem pouku. Glavni izsledki kažejo, da učitelji kot 

najpogosteje izbrano navajajo frontalno učno obliko, sledi pa ji individualna učna 

oblika. Delo v paru so izbrali kot manj pogosto, skupinsko učno obliko pa kot najmanj 

pogosto učno obliko. Ob tem velja poudariti, da so razlike v pogostosti razmeroma 

majhne, kar se ne sklada z dosedanjimi ugotovitvami glede prevlade frontalne učne 

oblike pri pouku. Modificiranje in kombiniranje učnih oblik predstavljata enega izmed 

pomembnih vidikov notranje diferenciacije in individualizacije, zato nas je zanimalo  

tudi, kako pogosto učitelji izvajajo več učnih oblik hkrati za isto učno dejavnost. 

Ugotovili smo, da velika večina učiteljev včasih ali pa pogosto uporablja več različnih 

učnih oblik sočasno, zato menimo, da je temu pojavu treba v nadaljnjih raziskavah 

učnih oblik posvetiti dodatno pozornost. 

V tretjem sklopu smo predstavili, kako pogosto učitelji evalvirajo učne oblike in v 

kolikšni meri nadaljnje načrtovanje in izvajanje učnih oblik prilagajajo lastnim 
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ugotovitvam. Velika večina učiteljev je odgovorila, da zanje drži ali vsaj delno drži, da 

učne oblike sproti analizirajo in jih v nadaljnjem pouku tudi prilagodijo tem 

ugotovitvam. Prav tako smo analizirali presojanje učinkovitosti posamezne učne 

oblike s strani učiteljev in njihovo oceno lastne usposobljenosti za izvajanje in 

kombiniranje učnih oblik. V splošnem so učitelji ocenili, da so za izvajanje učnih oblik 

dobro usposobljeni, nekoliko nižja pa je bila njihova povprečna ocena glede lastne 

usposobljenosti za učinkovito kombiniranje učnih oblik. Izsledki glede presoje 

učiteljev o učinkovitosti učnih oblik kažejo, da so učitelji z najvišjo povprečno oceno 

ocenili individualno učno obliko. Sledita ji frontalna in skupinska učna oblika. 

Učinkovitost dela v paru je bila ocenjena z nižjo povprečno oceno.  

Četrti sklop je bil namenjen obravnavi didaktične inovacije obrnjeno učenje in 

poučevanje. Analizirali smo seznanjenost slovenskih učiteljev s to inovacijo, njihova 

stališča do nje in do procesa inoviranja na splošno. Ugotovili smo, da je obrnjeno 

učenje in poučevanje med slovenskimi učitelji bolj prepoznavno, kot smo pričakovali, 

saj je z njim seznanjenih skoraj 60 % učiteljev, le 6 % od njih pa ima s to didaktično 

inovacijo tudi praktične izkušnje. V tem sklopu smo ugotovili, da imajo slovenski 

učitelji izredno pozitivna stališča glede obrnjenega učenja in poučevanja, velika 

večina pa si želi tudi usposabljanja o tej didaktični inovaciji. Analize in interpretacije 

rezultatov v četrtem sklopu smo poglobili z ugotovitvami, izpeljanimi na podlagi 

osebnih intervjujev z učitelji.  

Predstavili smo rezultate eksperimenta, pri katerem smo med drugim ugotovili, da so 

se pri matematiki učenci eksperimentalne skupine čutili ravno prav obremenjeni pri 

delu doma, pri kontrolni skupini pa je bil ta delež učencev nižji. Učenci 

eksperimentalne skupine so pri obeh predmetih izrazili pozitivna stališča glede 

videoposnetkov. Pri obeh predmetih je eksperimentalna skupina na pisnem 

preizkusu znanja po koncu eksperimenta v primerjavi s pisnim preizkusom znanja po 

koncu eksperimeta bolj napredovala od kontrolne skupine, pri angleščini so bile te 

razlike statistično pomembne.  

V zadnjem, petem sklopu smo predstavili povezanost različnih dejavnikov z učiteljevo 

izbiro učne oblike. Pri nobenem od dejavnikov se ni pokazala statistično pomembna 
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povezanost, so se pa med učitelji, ki izbirajo različne učne oblike, ponekod pokazale 

statistično pomembne razlike. Na podlagi zbranih rezultatov smo izdelali model 

učiteljeve izbire učnih oblik in oblikovali smernice za učinkovitejše načrtovanje, 

izvajanje in evalvacijo učnih oblik na ravni sistema, posamezne šole, učitelja in 

učenca. Empirična raziskava, ki prva v slovenskem prostoru v takšnem obsegu 

preučuje (vse) učne oblike in njihove specifike ter dopolnjuje dosedanje raziskave na 

področju učinkovitega pouka, predstavlja znanstveni in aplikativni doprinos na 

področju didaktike in izobraževanja učiteljev. 

KLJUČNE BESEDE: učinkovitost pouka; učne oblike; frontalna učna oblika, 

individualna učna oblika, delo v paru, skupinska učna oblika; didaktične inovacije; 

obrnjeno učenje in poučevanje  
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ABSTRACT 

There are many factors associated with effective instruction that should be taken into 

account by school policy, school as an institution and each individual teacher. The 

teacher’s role is of utmost importance when it comes to factors influencing the 

didactical design of instruction. One factor which impacts effective instruction is 

within-class pupil grouping, which comprises the main focus of this doctoral 

dissertation.  

We begin by defining and categorizing forms of within-class grouping, then present 

characteristics for each of them. We have performed a historical overview of the 

development of terms and concepts in the field of within-class pupil grouping, and 

found that they have always been the center of school reform, change, novelty and 

innovation, which shows the importance of their influence on effective instruction and 

good quality education in general. 

Considering the fact that past studies of within-class grouping of pupils have shown a 

prevalence of whole-class instruction, we examined the possibilities of including 

other, indirect forms of pupil grouping. In the theoretical part, we present flipped 

learning and teaching as one of the possible solutions for a teacher to overcome the 

time constraints that come with indirect teaching. We define flipped learning and 

teaching, explain its characteristics and clarify how it differs from traditional 

instruction. We present an overview of foreign and national research studies and 

analyse the needs for further research. 

The empirical part of this dissertation presents research that was designed on the 

basis of the research problem and questions, and was implemented as three 

consecutive parts. 

We made use of a questionnaire asking teachers how they plan, implement and 

evaluate within-class grouping. We also asked teachers if they were familiar with 

flipped learning and teaching, and if they had any practical experience of it. The 

sample comprises 422 primary school teachers from all regional departments of the 

National Education Institute of Slovenia.  
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In the second part, we interviewed research participants who have experience with 

flipped learning and teaching, to complement and deepen research findings from the 

first part, in order to study the innovation more thoroughly. Our cohort comprised 

three class teachers and three subject teachers, a primary school principal and a 

student future primary school teacher. 

In the third part of the research we performed a pedagogical experiment in Math and 

English. The cohort of this study comprised 65 7th grade pupils. We analysed their 

judgment of the effectiveness of within-class grouping, flipped learning and teaching, 

and compared the learning achievements of control and experimental groups. 

Our results are presented in five sections. In the first, we analyse and interpret 

results connected with teacher’s planning of within-class grouping. We found that 

teachers are aware that appropriate within-class grouping contributes to the quality of 

instruction. A large majority of teachers believe that careful consideration of within-

class grouping of pupils is (very) important. A third of the teachers emphasised that 

appropriately chosen forms of within-class grouping have an effect on the quality and 

retention of pupils’ knowledge. We also found that most teachers write down the 

planned forms of within-class pupil grouping in their lesson plan and adjust them to 

their pupils’ needs during instruction. 

The second section is about the way teachers implement within-class grouping. We 

paid special attention to the frequency of each form of grouping in individual 

instructional phases, as well as in instruction as a whole. The main findings show that 

teachers self-report whole-class instruction as the most frequently used form of 

grouping. Whole-class instruction is closely followed by individualised learning. 

Pairwork was reported less frequently by teachers and group work was reported the 

least. However, we must add that the differences in frequency between forms of 

grouping are fairly small, which does not agree with former research findings telling 

of the prevalence of whole-class instruction. Modification and combination of the 

forms of within-class grouping is an important factor of internal differentiation and 

individualisation, so we wondered how often teachers use several different forms of 

grouping during the same learning activity. We discovered that a great majority of 
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teachers sometimes or frequently make use of several different forms of grouping 

simultaneously. Thus, we believe that this phenomenon deserves further attention in 

future research. 

In the third section, we introduce how often teachers evaluate forms of grouping and 

to what extent they adjust future planning and implementation to their findings. A 

large majority of teachers answered that it is true or at least partly true that they 

regularly analyse implemented forms of grouping, and adapt grouping forms in future 

instruction according to these findings. We also analysed teachers’ judgment of each 

form of grouping, and ratings of their own qualification for effective implementation 

and combination of grouping forms. In general, teachers told that they are quite well 

qualified for the implementation of various forms of pupil grouping. However, they 

rated their own qualification to effectively combine different forms of grouping a little 

lower. The results of teacher’s assessments of the effectiveness of each form of 

grouping show that teachers give the highest rating to individualised learning, closely 

followed by whole-class teaching. The effectiveness of group work was rated with a 

lower average mark, while pairwork was rated as the least effective form. 

The fourth section is dedicated to the didactical innovation called flipped learning and 

teaching. We analyse the familiarity of Slovenian teachers with this innovation, their 

attitudes towards it and to the innovation process in general, to find that Slovenian 

teachers are more familiar with flipped learning and teaching than we expected.  

Nearly 60% of teachers know about it, but only 6% have actually implemented it in 

class. We also learnt that Slovenian teachers have a very positive attitude towards 

flipped learning and teaching and that most of them (completely) agree that they 

would like to attend training about this didactical innovation. Analyses and 

interpretations of results in the fourth section are deepened by findings derived from 

our personal interviews with teachers. 

Our experimental results show that Math pupils from the experimental group felt 

appropriately burdened with homework, while pupils from the control group felt this to 

a lesser degree. Pupils from experimental groups expressed positive attitudes about 

the video recordings in both subjects. The experimental groups in both subjects 
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improved their learning achievements while control groups did not. Moreover, the 

improvements in English learning achievements were statistically significant. 

In the last, fifth, section, we present how different factors are associated with 

teacher’s choice of pupil grouping form. There was no significant association with any 

of the factors, but there were some statistically significant differences evident 

between the teachers who choose different forms of grouping. Based on the 

collected results we designed a model of teacher’s choice of forms of within-class 

grouping of pupils. Additionally, we formed guidelines for more effective planning, 

implementation and evaluation of within-class grouping at the levels of the school 

system, individual schools, teachers, and pupils. Our empirical research is the first 

Slovenian study to thoroughly evaluate (all) specified forms of pupil grouping, and 

complements the findings about effective instruction to date. It also represents a 

scientific and applicative contribution to the field of Didactics and Teacher Education. 

KEY WORDS: effective instruction; within-class pupil grouping; whole-class 

instruction, individualised learning, pairwork, group work; didactical innovation; 

flipped learning and teaching. 
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UVOD 

Kakovostno izobraževanje ima pomemben vpliv na uspešnost posameznika na vseh 

življenjskih področjih. V skladu s tem so poleg izobraževalnih ciljev tako na evropski 

kot tudi na slovenski ravni močno izpostavljeni vzgojni cilji – medsebojno 

sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje in strpnost. Za uresničevanje vzgojno-

izobraževalnih ciljev je izjemnega pomena učinkovit pouk, ki podpira konstrukcijo 

trajnega in uporabnega znanja v spodbudnem socialnem okolju in tako omogoča 

doseganje optimalnih učnih dosežkov vsakemu posamezniku. Z učinkovitim poukom 

je povezana množica dejavnikov, katere naj bi spremljala šolska politika, šola kot 

institucija in tudi vsak učitelj1, saj ima še posebno pomembno vlogo pri dejavnikih, ki 

vplivajo na didaktično zasnovo pouka (Hallinger in Heck, 2011; Marzano, 2003; 

Slavin, 1996a).  

Eden od dejavnikov, ki vplivajo na učinkovit pouk, je organizacija učnih oblik, 

opredeljenih kot socialne oblike, v katerih se izvajata učenje in poučevanje, delimo 

pa jih na frontalno, individualno in skupinsko učno obliko ter delo v paru (Blažič, 

Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003; Harmer, 2001; Jank in Meyer, 2006; 

Kutnick idr., 2005; Tomić, 2003).  

V tradicionalnem učnem procesu, pri katerem je v središču pouka učitelj kot 

posredovalec znanja učencem, pouk pa poteka po določenem zaporedju in obsegu 

učnih etap (Tomić, 2003), se pojavlja nesorazmerje med obstoječim stanjem in 

potencialom učinkovite organizacije učnih oblik za doseganje kakovostnih učnih 

rezultatov (Kutnick idr., 2005).  

Za doseganje ciljev učinkovitega pouka je namreč pomembna kakovost izvajanja 

učnih oblik in njihovo ustrezno izmenjevanje. Dosedanje raziskave s področja učnih 

oblik so pokazale prevlado frontalne učne oblike, saj se zdi učiteljem najbolj časovno 

ekonomična, hkrati pa jim omogoča pregled nad potekom dela celotnega razreda. 

Kljub navedenim prednostim pa je nujno, da jo učitelj kombinira z ostalimi učnimi 

                                            
1
 V doktorski disertaciji so uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega spola (npr. učitelj, učenec), 

veljajo pa kot nevtralni za moške in ženske, razen pri nekaterih rezultatih v empiričnem delu, kjer je to posebej 
izpostavljeno (npr. primerjava rezultatov po spolu udeležencev). 
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oblikami. Za doseganje ciljev učinkovitega pouka je namreč zelo pomembna 

kakovost socialnih interakcij, pri katerih zmanjšujemo obseg vertikalne (učitelj – 

učenec) in povečujemo obseg horizontalne komunikacije (učenec – učenec) (Burns 

in Myhill, 2004; Galton, Hargreaves in Pell, 2009; Harmer, 2001; Strayer, 2007; 

Tomić, 2003; Veenman, Denessen, van den Oord in Naafs, 2003). Pomembno je, da 

se učitelji zavedajo pomena učnih oblik in imajo razvite didaktične spretnosti za 

učinkovito organiziranje učnih oblik, prav tako pa se morajo zavedati številnih 

dejavnikov, ki jih je pri organizaciji učnih oblik treba upoštevati. Pri svoji odločitvi 

glede izbora učne oblike tako učitelj izhaja iz načrtovanih učnih ciljev, didaktičnih 

sredstev in okolja, števila ter značilnosti učencev; učence pa lahko grupira glede na 

njihove sposobnosti, dosežke, interese, učno vsebino in podobno v homogene ali 

heterogene skupine (Blažič idr., 2003; Crumbaugh, Frye, Schlagal, Schram in 

Trathen, 2001; Pigford, 1990).  

Življenje zunaj šole se hitro spreminja, tradicionalna šola pa se tem spremembam ne 

prilagaja v zadostni meri, zato se pojavljajo zahteve po inovacijah, ki bodo bolje 

uresničile vzgojno-izobraževalne cilje kot trenutna praksa. Didaktična inovacija, ki 

omogoča, da s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) zmanjšamo 

delež neposrednega poučevanja in okrepimo horizontalno komunikacijo med učenci 

ter samostojno raziskovanje, je obrnjeno učenje in poučevanje, ki se bolj približa 

učenčevemu realnemu svetu zunaj učilnice kot tradicionalno učno okolje (Bishop in 

Verleger, 2013; Bormann, 2014).  

Gre za pristop, pri katerem se tradicionalno transmisijsko naravnano neposredno 

poučevanje iz skupinskega učnega okolja premakne v individualno učno okolje, 

skupinsko učno okolje, ki se ob tem izprazni, pa se preoblikuje v dinamično in 

interaktivno učno okolje, v katerem učitelj vodi učence pri aktivnem preizkušanju 

konceptov in ustvarjalnem dialogu z učno snovjo. Pri tem predpostavljamo, da bodo 

učenci doma opravili določene učne dejavnosti pred in/ali po učni uri v razredu, da bi 

bilo učenje v razredu zares učinkovito (Abeysekera in Dawson, 2015; Bergmann in 

Sams, 2014). Bishop in Verleger (2013) k tej opredelitvi dodata še tehnološko 

komponento, saj  izključujeta vse različice obrnjenega učenja in poučevanja, ki ne 

vključujejo ogleda videoposnetka kot dejavnosti, ki jo učenec izvede zunaj učilnice. 
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Koncept se je pojavil leta 2006 pod pojmom obrnjena učilnica in je temeljil predvsem 

na uporabi videoposnetka kot medija kakovostnejšega posredovanja snovi, pri čemer 

je bil v središču pouka še vedno učitelj. Postopoma je koncept postavil v središče 

pouka učenca z večjim poudarkom na doseganju višjih taksonomskih stopenj učnih 

ciljev po Bloomovi taksonomiji kot pa na izdelavi kakovostnih videoposnetkov. V 

skladu s tem se je uveljavil pojem obrnjeno učenje (Bergmann in Sams, 2012; 

Bormann, 2014). Ob tem moramo pojasniti razširitev pojma obrnjeno učenje na 

pojem obrnjeno učenje in poučevanje, kot ga bomo uporabljali v doktorski disertaciji. 

Glede na to, da sta učenje in poučevanje kot dva didaktična podsistema pouka med 

seboj komplementarna in neločljiva (Blažič idr., 2003), je z vidika didaktike ustrezneje 

kot obrnjeno učenje uporabljati termin obrnjeno učenje in poučevanje oziroma 

obrnjen pouk (Plut Pregelj, 2015), saj le s tem zajamemo tako dejavnost učenca kot 

tudi učitelja v učnem procesu.  
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1. SLOVENIJA ZNOTRAJ EVROPSKEGA OKVIRA IZOBRAŽEVANJA 

V prvem poglavju bomo utemeljili pomen kakovostnega in vseživljenjskega učnega 

procesa ter ga povezali z razvijanjem ključnih kompetenc pri učencih.  

Kljub petdesetletni zgodovini raziskovanja učinkovitosti pouka (Scheerens, 2004) še 

vedno ostajata aktualni vprašanji, kaj vpliva na učinkovitost in kako te dejavnike 

upoštevati, da bi učenje postalo vseživljenjsko in bi imelo vpliv na večjo uspešnost 

posameznika na vseh življenjskih področjih in v različnih obdobjih življenja. 

Raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost pouka, je smiselno in potrebno 

zaradi zahtev nenehno spreminjajoče se družbe – družbe znanja, v kateri je znanje 

gonilo napredka skupnosti in posameznika. Spremenjeni cilji izobraževanja, ki 

izhajajo iz teh zahtev, so vezani na dostopnost in kakovost znanja za vse in na 

kakovostno splošno izobrazbo (Bela knjiga, 2011). Zastavljeni cilji so izraženi v obliki 

pričakovanih dosežkov oz. učenčevih kompetenc, katerih bistvo je umeščenost v 

realne življenjske situacije, ki jih posameznik obvladuje z mobilizacijo svojega znanja, 

spretnosti, vrednot, stališč in motivacije. Ključne kompetence pa so tiste kompetence, 

ki so nenadomestljive za kakovostno življenje in združujejo elemente 

multifunkcionalnosti, prenosljivosti med različnimi konteksti, višje ravni zavedanja in 

multidimenzionalnosti (Hoskins in Crick, 2010). Gordon idr. v svojem poročilu iz leta 

2009 ugotavljajo, da je v vseh državah članicah Evropske unije razvijanje ključnih 

kompetenc glavni cilj izobraževalne politike (Gordon idr., 2009).  

Leta 2000 je Lizbonska strategija postavila cilj, da bi opredelila ključne kompetence, 

ki vodijo k uspešnemu življenju posameznika, evropski parlament in Evropski svet pa 

sta leta 2006 podala priporočila, ki so ta cilj konkretizirala (Recommendation of the 

European Parliament and of the Council, 2006). Evropski dokumenti  opredeljujejo 

osem ključnih kompetenc, ki naj bi jih posameznik dosegel s šolanjem. Kompetence 

so kombinacija znanja, veščin in vedenja, ki naj bi posamezniku omogočile razvoj 

njegovih potencialov, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost. 

Ključne kompetence obsegajo (Gordon idr., 2009; Gordon idr., 2012; Ključne 

kompetence za vseživljenjsko učenje, 2006; Pepper, 2012; Skupno poročilo Sveta in 

Komisije o napredku pri izvajanju delovnega programa »Izobraževanje in 
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usposabljanje 2010«, 2010): a) sporazumevanje v maternem jeziku; b) 

sporazumevanje v tujih jezikih; c) matematično kompetenco ter osnovne kompetence 

v znanosti in tehnologiji; d) digitalno kompetenco; e) učenje učenja; f) socialne in 

državljanske kompetence; g) samoiniciativnost in podjetnost ter h) kulturno zavest in 

izražanje. 

Prve tri ključne kompetence so vezane na predmetna področja in jih je zato lažje 

integrirati v učne načrte. Druga skupina ključnih kompetenc pa je kroskurikularnih in 

se povezujejo tudi na osnovi prenosljivih veščin, kot so kritično razmišljanje, 

ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje 

odločitev in konstruktivno obvladovanje čustev.  

Vpeljava ključnih kompetenc naj bi kot odgovora na spreminjajoče se družbene 

pogoje (pretok ljudi, idej in navad) vodila k poenotenju izobraževalnih ciljev, 

akreditacije učiteljev in k primerljivim učnim dosežkom. Evropski svet (2008, v 

Gordon idr., 2009) ugotavlja, da učitelji niso v zadostni meri pripravljeni na 

raznolikost zahtev v razredu, hkrati pa poudarja, da h kompetencam usmerjeno 

učenje ne sme biti izvzeto iz učnega konteksta. Pepper (2012) ob tem poudarja, da 

učni cilji ne smejo biti preveč operativni in specifični, saj se tako izniči holistična 

narava kompetenc, ki jih reduciramo na nabor enostavnih učnih dejavnosti. Če 

želimo, da vodilo v izobraževanju postanejo ključne kompetence, se mora temu 

pristopu prilagoditi učni načrt, ocenjevanje učnih dosežkov, izobraževanje učiteljev in 

šolska politika nasploh. Gordon idr. (2009) pri izobraževanju učiteljev izpostavijo dve 

dimenziji, ki naj bi jih le-to zajelo. Prva je priprava učiteljev na učni proces, v katerem 

bodo učenci dosegali ključne kompetence. Druga dimenzija pa predpostavlja, da naj 

bi ključne kompetence dosegli vsi posamezniki, torej tudi učitelji, k čemur naj bi težilo 

njihovo izobraževanje.  

Gordon idr. (2009) ugotavljajo, da članice pri implementaciji novih zahtev dobro 

napredujejo, vendar za marsikatero državo to še naprej ostaja velik izziv. Večina 

držav se zaveda, da spodbudna izobraževalna politika, ki stremi k razvijanju ključnih 

kompetenc, še ni dovolj in da za je za dosego cilja nujno, da se vključujejo aktivni in 
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motivirani posamezniki (učinkovito vodstvo šole, podporniki v lokalni skupnosti, 

prilagodljivi učitelji in učenci).  

Raziskava, ki so jo izvedli Gordon idr. (2009), temelji na dveh predpostavkah. Prva 

je, da je doseganje ključnih kompetenc predpogoj za vseživljenjsko učenje, ki je 

nujno za posameznikovo blaginjo, socialno povezanost in ekonomski uspeh, kar 

zahteva nove pristope v učenju in poučevanju. Druga predpostavka pa je, da razvoj 

prenosljivih, kroskurikularnih kompetenc zahteva prenovo izobraževalne politike in 

prakse. V študiji, ki so jo izvedli Gordon idr. (2009), ugotavljajo, da ti dve dimenziji 

bolje zadovoljita stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev kot pa začetno 

izobraževanje.  

V svoji raziskavi so prišli do ugotovitve, da je mogoče ključne kompetence učinkovito 

razvijati, če je učenje izkustveno, sodelovalno, usmerjeno k dosežkom in problemsko 

(Gordon idr., 2009, str. 211). Glavno vprašanje pri razvijanju ključnih kompetenc za 

21. stoletje je, kako ustvariti učne izkušnje, ki bodo temeljile na problemih iz 

vsakdanjega življenja in bodo od učencev zahtevale kritičnost, ustvarjalnost in 

sodelovanje pri reševanju problemov; okolje, ki bo interdisciplinarno; proces, ki bo 

omogočal razvijanje metakognitivnih in samoregulacijskih veščin2 (Gordon idr., 

2012). Gordon idr. (2009) govorijo o treh pristopih pri vpeljevanju ključnih kompetenc 

v izobraževanje: a) vpeljevanje preko letnega delovnega načrta na šolski ravni (npr. 

opredelitev ključnih kompetenc znotraj predmetov; posebni predmeti, vezani na 

ključne kompetence, itd.), b)  vpeljevanje kompetenc preko pristopov k učenju in 

poučevanju (npr. projektno učno delo; poudarek na individualnem delu, skupinsko 

                                            
2
 Ena najzgodnejših je Flavellova definicija iz leta 1976 (Flavell, 1976, v Noushad, 2008), ki pravi, da 

metakognicija obsega znanje in veščine ter da je znanje o fenomenu znanja. Noushad (2008) in B. de Jager, M. 
Jansen in Reezigt (2005) podobno opredeljujejo termin: navadno je metakognicija povezana z učenčevim 
znanjem in zavedanjem ter s kontrolo procesov učenja. Učenec je zmožen prepoznati, ovrednotiti in po potrebi 
rekonstruirati obstoječe ideje. M. L. Laskey in C. J. Hetzel (2010) pravita, da je metakognicija element 
samoregulativnega učenja, Cao in Nietfeld pa, da je metakognicija zmožnost ugotavljanja, kaj vemo, česa ne 
vemo in kako se naučiti, česar še ne vemo (2007). Strle (2006) metakognicijo opredeli kot »zavedanje o 
posamezniku lastnih kognitivnih procesih bolj kot o vsebini samih procesov« (str. 91). Pri metakogniciji gre torej 
za znanje o posameznikovih spoznavnih procesih in uporabo le-tega za samoregulacijo učenja (Bakčarevič 
Vukman, 2010). 
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delo itd.), c) vpeljevanje kompetenc preko organizacije dela v šoli (npr. zunajšolske 

dejavnosti; vključevanje zunanjih strokovnjakov itd.). 

Kljub skupnemu evropskemu okviru je treba znotraj vsakega posameznega 

izobraževalnega konteksta poiskati prednosti nacionalnega in lokalnega okolja pa 

tudi okolja znotraj šole ter jih izkoristiti z namenom doseganja ključnih kompetenc. 

Gordon idr. (2012) tako pravijo, da ni potrebna enkratna šolska reforma – treba je 

vzpostaviti takšen izobraževalni sistem, da se bo lahko nenehno spreminjal in 

prilagajal.  

Nenehno spreminjanje družbenih zahtev in stremljenje k razvoju ključnih kompetenc 

pri vsakem posamezniku narekuje razmislek o tem, kako pojmujemo učinkovit pouk, 

s katerim bomo na izražene potrebe lahko odgovorili. 

1.1 Učinkovit pouk 

Na podlagi evropskih in nacionalnih smernic v zvezi s kakovostnim izobraževanjem 

bomo najprej opredelili, kaj je pouk, kakšen je učinkovit pouk, nato pa bomo naredili 

pregled nekaterih pomembnejših raziskav na tem področju. V nadaljevanju bomo 

sintetizirali dejavnike učinkovitega pouka, ki so jih na podlagi opravljenih študij 

opredelili različni avtorji. 

Blažič idr. (2003) opredelijo pouk kot nerazdružljivo celoto poučevanja in učenja, 

izobraževanja in vzgajanja ter pravijo, da je pouk »načrten, organiziran in smotrn 

vzgojno-izobraževalni proces poučevanja, učenja in vzgajanja, ki poteka znotraj 

sorazmerno koherentne učne skupine in ga usmerjajo zanj usposobljeni ljudje v za to 

urejenem okolju« (str. 26). Med nameni pouka naštevajo samostojno in aktivno 

učenje, smotrno in načrtovano socializiranje, kvalificiranje in personaliziranje mladih, 

ohranjanje in razvijanje kulturnih in civilizacijskih dobrin.  

Pouk mora učence usposobiti za samostojno učenje na vsebinski, metodični in 

osebnostni ravni. Pri vsebinski ravni gre za to, da vsebino, ki se jo je učenec naravno 

in s samoizobraževanjem naučil, pouk korigira, poglobi in osmisli. Na metodični ravni 

pouk učencu pomaga iskati učne vire, medije in metode in jih ustrezno uporabiti, pri 

čemer sta še posebej v ospredju učna tehnologija in konkretno računalnik. Na 
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osebnostni ravni pa gre za razvijanje učenčevih pozitivnih osebnostnih lastnosti – 

odgovornosti, samozavestnosti, kritičnosti ipd. (Blažič idr., 2003). 

Razlike med učenci na področju (pred)znanja, sposobnosti, učnega tempa pa tudi v 

socialnoekonomskem statusu, kulturnem ozadju, obvladovanju jezika ter mnogih 

drugih značilnostih od učitelja zahtevajo prilagoditve na vseh ravneh in v vseh vidikih 

pouka. Vprašanje, kaj je učinkovit pouk, je torej vselej aktualno, odgovor nanj pa je 

kompleksen in se spreminja skupaj s spremenjenim družbenim kontekstom.  

Eden od avtorjev, ki je v mednarodnem prostoru na to vprašanje skušal odgovoriti na 

podlagi pregleda preteklih raziskav, je Marzano (2003), saj je zelo sistematično 

izpostavil izhodišča za povečanje učinkovitosti pouka. Tudi Slavin (1996a) poudarja 

pomembnost raziskovanja dejavnikov, ki vplivajo na dosežke učencev. Pravi, da 

učinkovit pouk ne pomeni le dobrega poučevanja, ampak je skupek dejavnikov, ki 

vodijo k visokim dosežkom vsakega posameznega učenca. Prav te dejavnike pa 

mora učitelj, ki želi učinkovito poučevati, poznati, da bi lahko v razredu strokovno 

premišljeno ravnal. Učinkovito učno okolje je namreč tisto, ki podpira konstrukcijo 

znanja v ustreznem socialnem okolju (Tancig, 2007). 

Veliko raziskovalcev kot kriterij učinkovitosti šole vidi visoke dosežke učencev (npr. 

Hallinger in Heck, 2011; Marzano, 2003). Hallinger in Heck (2011) govorita o 

zahtevah po visokih dosežkih učencev v ZDA in Veliki Britaniji, kjer so šole 

zadolžene, da načrtujejo izboljšave in pripravijo razvojne vizije. Ob ugotovljeni 

neučinkovitosti lahko pride do menjave ravnatelja, učiteljev ali celo do zaprtja šole. 

Avtorja pa poudarjata tudi, da je ugotovitve raziskav težko prenašati v prakso, saj je 

lažje odgovoriti na vprašanje, kaj je oz. ni učinkovito kot pa, kako to izboljšati, saj je 

kontekst vsake posamezne šole drugačen (značilnosti učencev, velikost šole itd.) in 

so zato potrebni različni ukrepi. V svoji longitudinalni raziskavi sta poskušala šole 

združiti v kategorije glede na to, kje se nahajajo na svoji »poti k izboljšanju«. 

Hallinger in Heck (2011) izpostavljata, da raziskave ne bi smele ostati na ravni 

identifikacije dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost pouka, ampak tudi nakazati 

njihovo pomembnost za različne tipe šol, ki se nahajajo na različnih stopnjah »poti k 

izboljšanju«.  
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Jank in Meyer (2006) menita, da iz raziskav o učinkovitem pouku ne moremo razbrati 

neposrednih napotkov za poučevanje posameznega učitelja, lahko pa izsledke 

uporabimo za to, da reflektiramo lastno prakso in si zastavimo določene usmeritve, ki 

jim želimo slediti. Navajata osem meril za presojanje kakovosti pouka, ki sta jih 

izluščila na podlagi opravljenih raziskav o učinkovitosti pouka: 

- Učitelj in učenci poznajo svoje naloge, razdelitev vlog je jasna pri vsakem 

učnem koraku. Gre za dobro strukturiran pouk s trajno boljšimi učnimi dosežki. 

- Časovni delež čistega učnega časa učencev je velik, učitelj pa nadzoruje 

potek pouka in odpravlja nepotrebne motnje. 

- Učitelj je strokovno korekten. 

- Učni cilji so jasno oblikovani, izraženi in preverjeni. 

- Učitelj uspešno usmerja pozornost učencev. 

- Delovno ozračje v razredu je spodbudno in prijetno. 

- Učitelj uporablja raznovrsten nabor učnih metod. 

- Učenci dobijo redne in koristne povratne informacije o svojem učenju. 

Slovenska avtorica B. Marentič Požarnik (2007) učinkovito poučevanje prišteje k eni 

od učiteljevih kompetenc in pravi, da obsega sposobnost povezovanja učnih ciljev, 

vsebin, učnih metod in pristopov poučevanja ter obvladovanje načel in postopkov 

načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa, ob upoštevanju razvojnih 

značilnosti in individualnih posebnosti učencev. Avtorica izpostavi, da mora učitelj 

izbirati učne metode in strategije, ki spodbujajo miselno aktivnost pri učencih, 

samostojno učenje, vključevati pa mora tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 

v pouk. Učitelj učencem zagotavlja konstruktivno povratno informacijo, njihovo znanje 

pa preverja in ocenjuje na strokovno ustrezne različne načine. 

Ko govorimo o učinkovitem pouku, naletimo tudi na pojem kakovostnega pouka, zato 

je pomemben razmislek, v kakšnem razmerju sta ta dva pojma. Bistveni kriterij 

učinkovitosti pouka je učni dosežek učencev, ki naj se meri čim bolj objektivno (npr. 

mednarodni testi znanja), vendar pa A. M. Barrett (2011) meni, da takšni rezultati 

osvetlijo le del kakovosti šole, kakovost kot celota pa je preveč kompleksna, da bi jo 

bilo mogoče izmeriti, saj nanjo kot koncept vpliva velika množica dejavnikov (šolska 
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politika, strokovnjaki s področja izobraževanja, učenci in starši), ki skupaj tvorijo 

kontekst vsake šole. A. M. Barrett (2011) zato poudarja, da primerov dobre prakse ni 

mogoče preprosto izluščiti in prenesti na druge šole. Kakovostno šolo vidi kot 

inkluzivno, relevantno in demokratično, pri čemer je demokratičnost šole največjega 

pomena (Barrett, 2011). 

Halliday (1996) polemizira s pojmom učinkovitega pouka. Prepričan je namreč, da je 

pomembno, da učitelj dobro poučuje in ne da s svojim delom odgovarja od zunaj 

postavljenim kriterijem kakovosti. Pravi, da učitelj tako postaja administrativni 

delavec, ki se ne osredotoča več na svoje temeljno poslanstvo – poučevanje, ampak 

hiti iz razreda, da bi na obširnem seznamu odkljukal, kaj vse so učenci dosegli v 

določeni šolski uri. Kot dobro poučevanje sprejema množico različnih pedagoških 

praks, ki jih učitelj demokratično izvaja in zanje prevzema odgovornost. Pri od zunaj 

postavljenih merilih in standardih pouka se namreč odgovornost za učne dosežke 

prelaga z ene ravni na drugo, zato je odgovornost za uspeh ali neuspeh težko 

pripisati določenemu dejavniku. Halliday (1996) se ukvarja z evalvacijo šolstva na 

ravni posameznika, institucije, politike in sistema. Trdi, da je nemogoče meriti 

kakovost tako, da primerjamo posameznike, institucije, politike in sisteme z idealnim 

standardom in merimo odstopanja. S primerjanjem med njimi moramo priti do 

večjega nabora možnosti in bogatenja pedagoške prakse. Halliday (1996) zagovarja, 

da mora učitelj svojo teorijo poučevanja graditi na izkušnjah, ki jih podpira teoretično 

znanje, kot nujen element dobrega poučevanja pa vidi refleksijo lastne prakse. 

Šolstva po njegovem mnenju ne more izboljšati šolska politika, izboljšajo ga lahko le 

dobri učitelji.  

1.1.1 Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost pouka 

Kljub dolgi zgodovini raziskovanja učinkovitosti pouka še vedno ostajata aktualni 

vprašanji, kaj vpliva na učinkovitost in kako te dejavnike upoštevati, da bi učenje 

postalo vseživljenjsko ter bi imelo vpliv na večjo uspešnost posameznika na vseh 

življenjskih področjih. Tuji raziskovalci (Hattie, 2009; Kyriakides, Creemers, Antoniou 

in Demetriou, 2010; Marzano, 2003) so dejavnike učinkovitega pouka razvrstili na 

več ravni, od sistemske ravni do ravni učenca. 
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Pri identificiranju dejavnikov, povezanih z učinkovitostjo pouka, je treba razumeti, da 

se obseg dejavnikov, korelacije med njimi in celo njihovo poimenovanje zelo 

povezuje s samo opredelitvijo pojma učinkovitosti. Scheerens (1992, v Jank in 

Meyer, 2006) je s pomočjo metaanalize oblikoval dejavnike, ki vplivajo na 

učinkovitost pouka. Ugotavljal je, kako pomemben vpliv imajo in kako dobro so bili 

empirično raziskani. Marzano (2003) je na podlagi pregleda raziskav, opravljenih v 

obdobju 35 let, nanizal dejavnike, ki vplivajo na učinkovit pouk. Združil jih je v tri 

kategorije: dejavniki na ravni šole, dejavniki na ravni učitelja in dejavniki na ravni 

učenca. Hattie (2009), ki je opravil sintezo 800 metaanaliz, zagovarja širše kategorije 

kot Marzano. Oblikuje jih šest: otrok, dom, šola, kurikulum, učitelj in učni pristopi. 

Marzanova kritika na Hattiejeve predhodne metaanalize je bila, da morajo biti 

kategorije dejavnikov dovolj specifične in ozke, da so uporabne za šolsko prakso. 

Nekateri avtorji (npr. Scheerens, 1992, v Marzano, 2003) dejavnikov niso umestili na 

različne ravni, ampak so jih glede na vsebino oz. pomen dejavnika, ki ga je avtor 

navedel, razvrstili sami. Kyriakides idr. (2010) so dejavnike razdelili na štiri ravni: 

raven sistema, šole, učitelja in učenca. Menimo, da so te kategorije ravno prav 

široke, zato smo jih pri razvrstitvi dejavnikov upoštevali tudi sami. Upoštevali smo 

dejavnike, ki se v raziskavah in metaraziskavah omenjenih avtorjev najpogosteje 

pojavljajo kot možni vplivi na učinkovitost pouka, nekatere pa smo še naknadno 

dodali. 

1. Sistemska raven: Cilji izobraževanja na svetovni, evropski in nacionalni ravni; 

Učni načrt (Marzano, 2003); Izobraževanje in usposabljanje učiteljev (Hattie, 2009; 

Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); Organizacijske strukture, šolska politika 

(Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); Zunanje spodbude za učinkovitejšo šolo 

(Scheerens, 1992, v Marzano, 2003).  

 

2. Raven šole: Letni delovni načrt šole (Marzano, 2003); Šolska klima (Marzano, 

2003; Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); Urejeno učno okolje in ustrezna 

materialna opremljenost šole (Marzano, 2003; Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); 

Sodelovanje šole s starši in z lokalno skupnostjo (Marzano, 2003; Scheerens, 1992, 

v Marzano, 2003); Izbira učiteljev (Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); Visoka 
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pričakovanja glede vodenja šole (Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); Ugled in 

položaj šole (Scheerens, 1992, v Marzano, 2003). 

 
3. Raven učitelja: Učiteljeva priprava na pouk, strukturiran pouk, efektivna izraba 

časa, strategije pouka (Marzano, 2003; Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); 

Individualizacija in diferenciacija (Marzano, 2003); Preverjanje in ocenjevanje 

(Kyriakides idr., 2010; Scheerens, 1992, v Marzano, 2003); Vodenje razreda 

(Marzano, 2003); Učiteljeve kompetence;  Učiteljevo raziskovanje lastne prakse. 

 
4. Raven učenca: Razredna klima; Socialnoekonomski status učenca (Hattie, 2009; 

Kyriakides idr., 2010; Marzano, 2003); Sposobnosti in predznanje (Hattie, 2009; 

Marzano, 2003); Motivacija (Kyriakides idr., 2010; Marzano, 2003); Metakognicija 

(Hattie, 2009; Pečjak, 2012a, 2012b; Tancig, 2004); Visoka pričakovanja glede 

učenčevih dosežkov (Scheerens,1992, v Marzano, 2003). 

Skupek dejavnikov na različnih ravneh predstavlja temelj učinkovitega pouka, ki 

spodbuja razvoj socialnih in kognitivnih potencialov vsakega posameznika oz. 

razvijanje njegovih ključnih kompetenc. Strmčnik (2001, str. 213) izpostavlja, da 

zaradi izredne pestrosti in kompleksnosti dejavnikov, ki vplivajo na pouk, v učni 

praksi prihaja tudi do zelo raznolikih pedagoških odločitev, ki pa pogosto niso tiste, ki 

so najučinkovitejše, ampak tiste, ki od učitelja zahtevajo najmanj časa in truda, 

»učinki« pa so najhitreje vidni, med temi odločitvami pa na prvo mesto postavi 

frontalno poučevanje. Strmčnik (2001) kot rešitev predvidi ustreznejše raziskovanje 

pedagoških pojavov, izboljšanje učnih pogojev, predvsem pa kakovostnejše 

usposabljanje učiteljev. Tako bo učitelj pridobil in nadgrajeval kompetence, s katerimi 

bo lahko učinkovito razvijal tudi ključne kompetence učencev preko izkustvenega, 

sodelovalnega, k dosežkom usmerjenega in problemsko zasnovanega učenja. Iz 

tega sledi, da mora biti pouk dinamičen, učenci pa v procesu učenja aktivni in 

odgovorni soustvarjalci znanja. Pri tem so učitelju lahko v oporo različne učne oblike 

in njihovo premišljeno kombiniranje ter dopolnjevanje, saj kot pravi Jelavić (1995), 

optimizacija učnega procesa vključuje tudi didaktično utemeljeno uporabo in 

izmenjevanje učnik oblik, ki vzpostavljajo optimalno socialno okolje za učenje 

posameznika. Učnim oblikam se bomo posvetili v naslednjem poglavju.  
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2. UČNE OBLIKE 

Eden od dejavnikov, ki vplivajo na učinkovit pouk, je organizacija učnih oblik, saj 

»učni proces olajšujemo, izboljšujemo in skrajšujmo z učnimi oblikami in učnimi 

metodami«, kot pravi Kubale (2004, str. 106). Učenci in učitelj so lahko v različnih 

formacijah, kar ima različne pedagoške učinke. Učne oblike prispevajo k 

uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev, tako kognitivnih kot afektivnih in 

psihomotoričnih (Bognar in Matijević, 1993). Lavrnja (1996) pravi, da je pouk 

predvsem interpersonalni, interakcijski in interkomunikacijski proces med učiteljem in 

učenci, učne oblike pa so znotraj tega procesa ciljno načrtovane interakcijske 

strukture, ki omogočajo doseganje učnih in vzgojnih ciljev. 

Meyer (2002) učne oblike umešča na raven mezometodike skupaj z učnimi 

metodami in artikulacijo pouka, gre pa za organizacijo pouka. Na ravni 

makrometodike se nahajajo najbolj temeljni načini pouka (skupni pouk, projektno 

učno delo …), na ravni mikrometodike pa najmanjši metodični koraki (tempo, 

poslušanje, zastavljanje vprašanj …). V svoji pripravi na pouk mora učitelj razmisliti, 

katere oblike interakcije so najustreznejše in bodo najzanesljiveje vodile k želenim 

učnim rezultatom. Oblike interakcije se po Janku in Meyerju (2006, str. 60) delijo na 

izbiro socialne oblike ter na notranjo in zunanjo diferenciacijo, pri čemer je izbira 

socialnih oblik sestavni del notranje diferenciacije.  

V poglavju 2.1 bomo najprej predstavili vlogo učnih oblik skozi zgodovino pedagogike 

in šolstva. V nadaljevanju bomo razložili vlogo učitelja in učencev v posrednem in 

neposrednem učnem procesu in opredelili pojem učne oblike. Predstavili bomo vsako 

od učnih oblik in dejavnike, ki vplivajo na izbiro učne oblike. Pregledali bomo 

pomembnejše raziskave s področja učnih oblik in naredili kronološki pregled terminov 

ter konceptov povezanih z učnimi oblikami na področju Slovenije. 

2.1 Vloga učnih oblik v učnem procesu – trendi glede na obdobja v 

zgodovini pedagogike in šolstva 

Strmčnik (2001) in Kubale (2004) razpravljata o odnosu med pedagogiko, didaktiko in 

metodiko. Kubale (2004) med drugim pravi, da se je metodika razvijala skozi 

posodabljanje učnih oblik in metod najprej pri poučevanju različnih vsakodnevnih 
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opravil v prvotni družbi, kasneje pa pri številnih učnih predmetih v vse bolj 

sistematičnem procesu izobraževanja. Skozi različna obdobja v zgodovini 

pedagogike bomo predstavili, katere učne oblike so bile v določenem obdobju bolj 

izpostavljene oz. so v učnem procesu prevladovale.  

V antiki je pouk potekal individualno, en učitelj se je posvetil vzgoji in izobraževanju 

enega učenca. Prav tako je bilo v srednjeveških šolah, ko se je pouk opiral na 

mehansko učenje na pamet, učna vsebina pa je bila za učence zahtevna in težko 

razumljiva (Diaz-Maggioli, 2004; Kubale, 2004). Kubale (2004) opozarja, da pouka 

»en učitelj na enega učenca«, kot ga poznamo iz antike in srednjega veka, ne 

moremo enačiti z današnjo individualno učno obliko, ko je v učilnici prisotno večje 

število učencev, vendar pa delajo posamezno.  

V obdobju začetnega kapitalizma in razvijajoče se buržoazije so individualni pouk, 

znan iz antike in začetka srednjega veka, zamenjale večje skupine učencev, saj je 

množično šolanje povečalo ekonomičnost izobraževanja. Izoblikovalo se je 

kolektivno ali skupno delo z večjimi skupinami učencev. V ospredje je stopilo 

neposredno poučevanje oz. frontalna učna oblika. Temu se je morala prilagodili tudi 

artikulacija pouka, pri kateri je pobudo prevzel Jan Amos Komensky. Pouk je postal 

bolj sistematičen, natančneje načrtovan, sledil je didaktičnim načelom in razvojnim 

značilnostim otrok. Vse bolj pa se je začela izražati tudi potreba po individualnem 

delu z učenci (Bognar in Matijević, 1993; Strmčnik, 2001; Tomić, 2003). 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje se je vse bolj jasno pojavljala kritika frontalnega 

pouka in hkrati s tem težnja, da se ga nadomesti s skupinskim in z individualnim 

delom ter delom v paru (Bognar in Matijević, 1993). Pojavljati so se začele iniciative 

za novo, drugačno šolo, pri kateri v središču učnega procesa ne bo več učitelj. 

Dewey (1859–1932) je močno poudarjal aktivno vlogo učencev pri pouku in njihovo 

socializacijo. Na teh temeljih so ameriški in evropski pedagogi zasnovali modele 

pouka3, v katerih je bilo bolj ali celo izključno zastopano skupinsko ali individualno 

                                            
3
 Bognar in Matijević (1993) predstavita Dalton plan, Winnetka plan, Jena plan in Summerhill ter šole brez 

razredov, ki v ospredje postavljajo potrebe učenca, njegovo samostojno učenje in dajejo prednost individualni, 
skupinski in parni učni obliki pred frontalno. K nekaterim od omenjenih modelov se bomo vrnili v nadaljnjih 
poglavjih. 
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delo učencev. Pri Marii Montessori (1870–1952), na primer, je bilo izrazito 

poudarjeno samostojno delo učencev z didaktičnimi materiali, ki so bili primerni 

njihovi razvojni stopnji. Kasneje so pedagogi ugotovili, da ima tudi frontalni pouk 

svoje prednosti in da je pouk najučinkovitejši, če se neposredno učno delo prepleta, 

dopolnjuje s skupinsko in individualno učno obliko. Vpeljevanje individualne in 

skupinske učne oblike se v tem obdobju povezuje z razvojem metodike pouka, saj je 

bilo treba zasnovati nove etape v učnem procesu. Učenci so pri dobro načrtovanem 

pouku v skupinski ali individualni učni obliki postali aktivnejši, v večji meri je bilo 

omogočeno doseganje sodobnejših ciljev izobraževanja (Bognar in Matijević, 1993; 

Strmčnik, 2001; Šilih, 1939; Tomić, 2003).  

 

Slika 1: Časovni trak, ki po pomembnih obdobjih v zgodovini pedagogike ponazarja 

vlogo učnih oblik v učnem procesu 

2.2 Neposredno in posredno poučevanje 

Poljak (1974) na podlagi razmerij med temeljnimi faktorji pouka (učenec, učitelj in 

učna vsebina) opredeli tri glavne didaktične sisteme pouka: neposredno (direktno) 

poučevanje, samostojno delo in programirani pouk. Za vsakega od teh sistemov4 

pravi, da so podlaga za sociološko obliko dela oz. sociološko formacijo. Neposredni 

                                            
4
 Blažič idr. (2003) se ne strinjajo, da gre za didaktične sisteme, saj so za didaktični sistem značilne tudi 

vsebinske in didaktično-metodične posebnosti, pri učnih oblikah pa gre le za organizacijske značilnosti. 
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pouk tako poveže s frontalno učno obliko, samostojno delo učencev5 pa z 

individualnim in skupinskim delom. Za programirani pouk6 Poljak (1974) meni, da je 

preplet neposrednega poučevanja in samostojnega dela učencev.  

Zgodovinsko gledano se je neposredno poučevanje najprej izvajalo kot individualni 

neposredni pouk z domačimi učitelji, v času množičnega izobraževanja pa pod 

terminom neposredno oz. direktno poučevanje razumemo kolektivno različico 

takšnega pouka oz. frontalno učno obliko. Boljše materialne razmere, zagotavljanje 

didaktičnih sredstev, nova didaktična, psihološka in pedagoška spoznanja glede 

pouka ter pomanjkljivosti, ki so se izrazile pri frontalni učni obliki, so prispevale k 

razvoju posrednega poučevanja (Blažič idr., 2003), torej individualne in skupinske 

učne oblike ter dela v paru. V nasprotju s tem pa Kramar (2009, str. 205) pravi, da 

lahko tako neposredni kot posredni pouk potekata v frontalni, skupinski ali 

individualni učni obliki.  

 

Slika 2: Didaktični trikotnik, v katerem so prikazane najtesnejše povezave znotraj 

vsake od učnih oblik 

                                            
5
 Avtor ga poimenuje tudi samostojno učenje, samoizobraževanje in avtodidaktični sistem, v nadaljevanju bomo 

uporabljali pojma posredni ali indirektni pouk. 
6
 Programirani pouk bomo podrobneje predstavili v poglavju 2.4.2. 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

17 

 

Neposredni pouk se tesno povezuje z načeli reda, strukture, jasnosti in prilagojenosti 

individualnim potrebam, še posebno pri osvajanju osnovnih spretnosti, kar po mnenju 

Veenmana idr. (2003) prispeva k zagotavljanju učinkovitosti pouka. Za neposredni 

pouk je značilno, da učitelj prevzame aktivno in direktivno vlogo, da bi učencem 

pomagal osvojiti določeno znanje v obliki konceptov (da), namer (zakaj), strategij 

(kako) in operacij (na kakšen način, s čim). Pri neposrednem pouku poteka učenje 

postopno ob učiteljevi demonstraciji; učitelj učence vodi pri vadenju, preverja 

razumevanje in jim nudi povratno informacijo; učencem pa omogoči samostojno 

vadenje, da bi postali učno samostojnejši (Rosenshine in Stevens, 1986, v Veenman 

idr., 2003). 

V nasprotju z neposrednim poukom je za posredno oz. indirektno poučevanje 

značilno, da med učiteljem in učenci ni stalnega neposrednega odnosa (Blažič idr., 

2003; Kramar, 2009). Učenci so aktivnejši v procesu pridobivanja znanja in 

spretnosti, učitelj pa mora biti posebej pozoren na organizacijo posrednih učnih oblik 

– na njihovo načrtovanje, izvajanje ter vrednotenje doseženih učnih ciljev (Blažič idr., 

2003). Blažič idr. (2003) izpostavljajo, da je posredno poučevanje organizacijsko 

zahtevnejše, saj je pri njem treba v večji meri upoštevati lastnosti učencev (njihovo 

predznanje, samostojnost, sposobnosti in spretnosti). Med posredne učne oblike 

sodijo individualna učna oblika, skupinska učna oblika in delo v paru. Koletić (1975) 

govori o reproduktivnem indirektnem pouku (samostojno vadenje, ponavljanje v šoli 

in doma) in produktivnem indirektnem pouku (učenčevo lastno pridobivanje novega 

znanja). Indirektni pouk enači s samostojnim delom učencev, ki ga opravljajo 

individualno, v paru ali v skupini. 

Posredni pouk naj bi zagotavljal, da bo znanje trajnejše in bolj poglobljeno, saj ga 

bodo učenci sami skonstruirali (Blažič idr., 2003). Pri posrednem poučevanju so 

učenci v neposrednem odnosu do učne vsebine, do učitelja pa v posrednem odnosu.  

Veenman idr. (2003) zagovarjajo kombinacijo obeh načinov poučevanja – 

neposredno poučevanje na začetku, v fazi pridobivanja osnovnih spretnosti in znanj, 

v kasnejših fazah pa naj bi se pouk bolj usmeril na učenca in njegovo aktivnost ter 

sodelovanje pri učenju. Prednost neposrednega pouka vidijo v tem, da v procesu 

kognitivnega vajeništva učenci za svoje učenje prevzemajo vse večjo odgovornost. 
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Pomembna komponenta kognitivnega vajeništva je sodelovalno okolje, kjer manj 

uspešni učenci opazujejo uspešnejše, ki jim lahko pri učenju pomagajo, prav tu pa je 

točka vstopa indirektnega pouka. Pomanjkljivost neposrednega pouka je povezana s 

predpostavko, da je učenje individualen proces. V nasprotju s tem pa socialni 

konstruktivizem predpostavlja, da učenje poteka skozi interakcijo posameznika z 

družbenim okoljem. Na podlagi teorij Piageta (1985, v Veenman idr., 2003) in 

Vigotskega (1978, v Veenman idr., 2003) je za učinkovito poučevanje in učenje 

bistveno, da se pri izgradnji znanja prepletajo individualni in socialni procesi. Tudi 

Kubale (1999) izrecno izpostavi, da nobene učne oblike ne smemo postavljati v 

nadrejen položaj do ostalih, ampak jih moramo med seboj ustrezno kombinirati glede 

na učne metode, cilje in vsebino. Koletić (1975) o tem pravi: »Če se v pouku direktna 

in indirektna oblika pouka v pravem času srečata in če sta v pravilnem razmerju, se 

doseže mnogo širša sinteza učenja in poučevanja« (str. 40).  

Blažič idr. (2003) zagovarjajo, da je neposredno poučevanje primernejše za starejše 

učence, ki so bolj samostojni, zato je bolj zastopano v sekundarnem in terciarnem 

izobraževanju oz. bi na teh stopnjah šolanja moralo prevladovati. A. Tomić (2003) pa 

temu nasprotuje in med razlogi za prevlado neposrednega poučevanja navaja 

»skromno pedagoško-psihološko in metodično usposobljenost učiteljev za 

organizacijo in izvajanje pouka« (str. 120). Avtorica pravi, da z naraščanjem stopnje 

šolanja narašča tudi uporaba frontalnega dela, kar se posledično odraža tudi na 

neustrezni usposobljenosti in opremljenosti učiteljev začetnikov na področju 

organizacije učnih oblik. Kramar (2009) poudarja, da je treba učence že v nižjih 

razredih osnovne šole navajati na samostojno pa tudi na skupinsko delo, saj sicer ne 

bodo postali kompetentni za izvajanje teh učnih oblik. Strmčnik (2001, str. 135) poleg 

doseganja učnih ciljev govori tudi o doseganju vzgojnih ciljev (sodelovanje, 

samostojnost, ustvarjalnost itd.), glede katerih pravi, da je posredni pouk učinkovitejši 

v primerjavi z neposrednim poukom, vendar lahko tudi preko frontalne učne oblike z 

aktivnim sodelovanjem in s soodločanjem učencev dosežemo vzgojne cilje. 

2.3 Organizacija učnih oblik 

Načrtovanje učnih oblik je še posebej tesno povezano z didaktičnim načelom 

strukturnosti in sistematičnosti pouka, ki od učitelja zahteva njihovo premišljeno 
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razvrščanje in postopnost znotraj artikulacijskih stopenj učnega procesa, to pa 

predstavlja tudi temelj za načrtovanje učnih metod in njihovega kombiniranja 

(Strmčnik, 2001). 

Blatchford, Kutnick in Baines (2007) izpostavljajo tri glavne vidike pri učiteljevi izbiri 

učnih oblik: a) vzpostavljanje kakovostnih medsebojnih odnosov; b) učinkovito učno 

okolje (ustrezen prostor, učni načrt in primerna skupina) in c) ustrezna učiteljeva 

priprava (uskladiti mora velikost in sestavo skupine, učno dejavnost in interakcijo, da 

bi prispeval k učinkovitejši izvedbi učne oblike). Kutnick in sodelavci (2005) trdijo, da 

je ustrezna učna oblika pot do potencialno višjih učnih dosežkov učenca zaradi 

njegovega učenja skupaj z drugimi učenci in do socialnega ter socializacijskega 

razvoja učenca, ki skozi interakcije s sošolci presega družbeno razslojevanje glede 

na družbene sloje, spol, raso, etnično pripadnost ipd. Avtor poudarja, da je povečanje 

kognitivnih zmogljivosti učenca med drugim odvisno tudi od kakovosti interakcije med 

učenci ali med učencem in učiteljem (Kutnick idr., 2005). 

Strmčnik (2001) izpostavi, da pri komunikaciji v učnem procesu niso pomembna le 

vsebinsko-logična izhodišča, ampak tudi socialni in sodelovalni odnosi med učiteljem 

in učenci ter med učenci samimi. Z neupoštevanjem potreb po medsebojni 

komunikaciji med vrstniki in med učiteljem ter učenci učitelj težko približa učno 

vsebino učencem in v procesu izobraževanja zagotavlja tudi element vzgojnosti. Tudi 

Podhostnik (1981) meni, da ustrezna organizacija učnih oblik pripomore k 

izoblikovanju določenih osebnostnih lastnosti.  

Pri svoji odločitvi glede izbora učne oblike učitelj izhaja iz načrtovanih učnih ciljev, 

didaktičnih sredstev in okolja, lastnih didaktičnih kompetenc, števila ter značilnosti 

učencev; učence pa lahko grupira glede na njihove sposobnosti, dosežke, interese, 

učno vsebino itd. v homogene ali heterogene skupine (Blažič idr., 2003; Crumbaugh 

idr.,  2001; Kramar, 2009; Pigford, 1990).  

Za kakovostno vodenje pouka je pomembno, da se učitelji zavedajo prednosti in 

pomanjkljivosti posamezne učne oblike, prav tako pa je pomembno, da poznajo 

poglede in stališča učencev do posameznih učnih oblik. B. Elbaum, J. S. Schumm in 

S. Vaughn (1997) odpirajo dve vprašanji glede učinkovitosti učnih oblik: katero učno 
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obliko izbrati in kakšna naj bo sestava parov ali skupin – heterogena ali homogena. 

Avtorice trdijo, da učinkov različnih učnih oblik ne moremo razumeti, če v 

raziskovanje ne vključimo učencev, saj lahko njihova stališča glede učnih dejavnosti 

pomembno vplivajo na njihovo učno motivacijo. Da bi lahko učenci presojali 

učinkovitost učnih oblik, morajo imeti izkušnje z njimi – doživeti morajo frontalno učno 

obliko pa tudi dobiti priložnost za samoregulacijo učenja in za sodelovanje s sošolci 

(Elbaum, Moody in Schumm, 1999). Prav zato bomo pri obravnavi vsake od učnih 

oblik razmišljali tudi, v kolikšni meri spodbuja samoregulacijo in metakognicijo pri 

učencih. 

Krog organizacije učnih oblik bo smiselno sklenjen le, če bodo učitelji načrtovanje in 

izvajanje učnih oblik sproti spremljali, analizirali njihove prednosti in pomanjkljivosti v 

specifičnih učnih situacijah ter na podlagi ugotovitev v svoje poučevanje vnašali 

ustrezne spremembe. 

2.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo izbiro učnih oblik 

V poglavju 1.1.1 smo predstavili dejavnike učinkovitega pouka na štirih ravneh – na 

ravni sistema, šole, učitelja in učenca, v nadaljevanju pa bomo osvetlili učne oblike 

kot dejavnike, ki se lahko pojavljajo na katerikoli izmed teh štirih ravni. Poiskali bomo 

povezave med učnimi oblikami in ostalimi dejavniki na vsaki izmed ravni ter utemeljili, 

zakaj je pomembno, da se omenjene povezave raziskujejo. 

Pri proučevanju učnih oblik kot dejavnika učinkovitega pouka je nujno treba 

upoštevati celoten kontekst pouka in se zavedati medsebojnega vplivanja različnih 

dejavnikov (Kyriakides idr., 2010).  

Strmčnik (1987) pravi, da je izbira učne oblike pa tudi njihovo kombiniranje in 

povezovanje odvisno od učnih namenov, učne vsebine, starosti učencev, učiteljeve 

usposobljenosti in pripravljenosti za sodobno učno delo. Najpoglavitnejši temelj za 

učinkovito kombiniranje izbranih učnih oblik je učiteljeva didaktična usposobljenost in 

tudi njegove pedagoške osebnostne značilnosti, oboje pa mora ves čas razvijati in 

nadgrajevati.  
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Med dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo izbiro učnih oblik Pletenac (1991) našteje 

naravo učne dejavnosti, izkušnje in predznanje učencev, usposobljenost učencev za 

samostojno delo, velikost razreda, opremljenost šole, usposobljenost učitelja idr. 

Bognar in Matijević (1993) prav tako izpostavita ustrezne učne prostore in opremo ter 

opozarjata, da je večji del prostorske in tehnične opremljenosti šol še vedno podrejen 

frontalni učni obliki. 

Pranjić (2005) med dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo izbiro učne oblike, našteje 

vsebino, cilje, udeležence, situacije, sredstva in pripomočke ter antropogeno-

sociokulturne značilnosti učne skupine. Opozarja, da je zaradi vseh naštetih 

dejavnikov pouk nujno treba diferencirati ter učne oblike ves čas evalvirati, da ne bi 

prišlo do neželenih učinkov.  

Po Bognarju in Matijeviću (1993) so cilji vzgoje in izobraževanja odvisni od 

personalizacije in socializacije, torej je treba zadovoljevati potrebe posameznika in 

potrebe skupine. Skupina podpira razvoj posameznika, razvoj skupine pa je odvisen 

od značilnosti posameznikov v njej. Zaradi te soodvisnosti med razvojem 

posameznika in razvojem skupine je treba v pouk vpeljevati vse učne oblike in jih 

med seboj kombinirati. Med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo 

izbiro učnih oblik, Bognar in Matijević (1993) prištevata vzgojno-izobraževalne cilje 

pouka in psihofizično zrelost učencev. Učne oblike lahko kombiniramo v različnem 

zaporedju in različnem obsegu, razmerja med količino njihovega izvajanja pa ni 

mogoče določiti. Bognar in Matijević (1993) ob tem še pravita, da bi moralo biti 

posrednega pouka vsaj toliko kot frontalne učne oblike, saj le tako lahko prispevamo 

k personalizaciji in socializaciji, hkrati pa sledimo tudi učnemu načelu diferenciacije in 

individualizacije.  

Omenjene dejavnike umeščamo na štiri med seboj povezane ravni – raven sistema, 

šole, učitelja in učenca. Preplet dejavnikov, ki vplivajo na učiteljevo izbiro učne 

oblike, prikazuje slika 3. 
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Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo izbiro učne oblike, razvrščeni po ravneh 

Raziskovanje dejavnikov učinkovitega pouka na sistemski ravni je smiselno in 

potrebno zaradi zahtev nenehno spreminjajoče se družbe – družbe znanja, v kateri je 

znanje gonilo napredka skupnosti in posameznika. Spremenjeni cilji izobraževanja, ki 

izhajajo iz teh zahtev, so vezani na dostopnost in kakovost znanja za vse ter na 

kakovostno splošno izobrazbo (Bela knjiga, 2011). Na ravni sistema se je treba tudi 

bolj posvetiti razvijanju medosebnih in sodelovalnih veščin pri učencih, kar vpliva na 

aktivnost učencev pri pouku, na njihov odnos do učenja in na vedenje v razredu. 
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Poleg tega je treba raziskati, v kolikšni meri in na kakšen način cilji izobraževanja 

vplivajo na učiteljevo načrtovanje ter izvajanje učnih oblik, saj je transfer 

raziskovalnih ugotovitev v prakso še vedno šibek (Blatchford, Hallam, Ireson, Kutnick 

in Creech, 2008). Če želimo doseči, da bo učitelj učne oblike dobro poznal in jih 

učinkovito vpeljeval ter kombiniral pri svojem poučevanju, je treba na sistemski ravni 

zagotoviti ustrezno izobraževanje in usposabljanje učiteljev. Zajemati mora aktualne 

vsebine, pomemben pa je tudi sam proces visokošolskega poučevanja, ki mora biti 

problemsko izpeljan, da imajo študentje možnost samostojnega odkrivanja. M. 

Puklek Levpušček in B. Marentič Požarnik (2005, str. 12) izpostavljata, da mora študij 

posameznika pripraviti na ustrezno delovanje v novih in zahtevnih strokovnih 

situacijah, razvijati njegovo prilagodljivost in zmožnost reševanja problemov, jih 

opremiti za učinkovito komuniciranje in medsebojno sodelovanje in pri njih spodbujati 

željo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju. Za učitelje je izredno pomembno tudi 

izkustveno učenje – pozitivne izkušnje z udeležbo v različnih oblikah pouka imajo 

namreč na bodoče učitelje močan vpliv, saj se bodo tako bolje usposobili za uporabo 

takšnih oblik, ko bodo tudi sami vstopili v poklic (Crumbaugh idr., 2001; Marentič 

Požarnik, 1987; Morgan, 2000). Blatchford, Galton, Kutnick in Baines (2005) so v 

svoji raziskavi dokazali tudi pozitivne vplive intenzivnega izobraževanja že 

zaposlenih učiteljev na področju učnih oblik na dosežke učencev, njihov odnos do 

šolanja in razredno klimo.   

Pomemben dejavnik na sistemski ravni so tudi učni načrti za posamezni predmet. 

Raziskave kažejo, da pritiski na učitelja v zvezi z uresničevanjem učnega načrta 

vodijo v to, da se učitelji najbolj zanašajo na frontalno učno obliko, sledi ji 

individualna učna oblika, za skupinsko delo pa ostane le še malo časa (Blatchford 

idr., 2008).  

Dejavniki na ravni šole temeljijo na avtonomnih odločitvah in značilnostih 

posamezne šole. Različne raziskave so temeljile na proučevanju vpliva razlik v 

velikosti oddelkov na načrtovanje učnih oblik in njihovo izvajanje pri pouku. J. K. Rice 

(1999) ugotavlja, da velikost oddelka pomembno vpliva na izvajanje skupinske učne 

oblike, in sicer je združevanje učencev v majhne skupine pogostejše v manjših 

oddelkih. Šole samostojno odločajo o razvrščanju učencev v manjše učne skupine v 
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8. in 9. razredu (Bela knjiga, 2011), s čimer postane aktualno vprašanje, kakšne 

razlike se pojavljajo pri načrtovanju in izvajanju učnih oblik v heterogenih ter 

homogenih učnih skupinah. Na ravni šole na načrtovanje in izvajanje učnih oblik 

vpliva tudi izvajanje pouka v čistih ali kombiniranih oddelkih. Pouk v kombiniranih 

oddelkih omogoča številne priložnosti za sodelovalno medvrstniško učenje v paru ali 

manjši skupini, ki združuje učence različnih starosti in zmožnosti, kar je prednost 

takšnih oddelkov pred čistimi oddelki (Hoffman, 2002). Marzano (2003) na ravni šole 

govori o opremljenosti šole in materialnih pogojih za izvajanje pouka, pri čemer je z 

učnimi oblikami najbolj povezana prostorska ureditev učilnic (Hastings in Chantrey 

Wood, 2002). Dreeben (1984, v Kutnick, Blatchford in Baines, 2002) in Galton, L. 

Hargreaves, Comber, D. Wall in Pell (1999) so ugotovili, da učitelji v veliki meri 

izbirajo učno obliko predvsem glede na fizično ureditev učilnice, ne pa glede na to, 

kako bo podprla učenje.  

Dejavniki na ravni učitelja so tisti, na katere vpliva posamezni učitelj in ki odražajo 

njegove značilnosti (Marzano, 2003). Različni avtorji se strinjajo, da so dejavniki na 

ravni učitelja temeljni pri zagotavljanju učinkovitega pouka, saj zelo pomembno 

vplivajo na učenje in učne dosežke učencev (Hargreaves in Fullan, 2012; Kyriakides 

in Creemers, 2008). Vpliv učiteljeve izbire učnih oblik na učinkovitost pouka na 

podlagi ugotovitev številnih raziskav zelo poudarjajo Blatchford idr. (2008). Poleg 

dejavnika učnih oblik na ravni učitelja najdemo še ostale dejavnike, povezane z 

učiteljevimi značilnostmi, kot so izobrazba, strokovna usmerjenost, predmet oz. 

stopnja poučevanja (razredni ali predmetni učitelji ter vzgojitelji), starost, leta delovne 

dobe in ocena lastne usposobljenosti za načrtovanje ter izvajanje učnih oblik. S. W. 

Moody, S. Vaughn in J. S. Schumm (1997) v svoji študiji ugotavljajo, da učitelji visoko 

cenijo avtonomijo pri odločitvi za posamezno učno obliko. Nadalje ugotavljajo, da 

učitelji ocenjujejo, da znajo izbrati ustrezno učno obliko, vendar pa niso prepričani o 

lastni usposobljenosti glede izvajanja le-teh.  

Dejavniki na ravni učenca so večinoma povezani z učenčevimi značilnostmi. Baines, 

Blatchford in Kutnick (2003) so raziskovali, kako so različne učne oblike povezane z 

učenjem učencev, ki se razlikujejo glede na starost (starostni razpon med 5 in 15 let), 

in ugotovili, da mlajši učenci sicer sedijo v skupinah, vendar se izvaja predvsem 
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individualna učna oblika. V nasprotju s tem pa je pohištvo v učilnicah za starejše 

učence navadno postavljeno za frontalno ali individualno učno obliko, vendar učitelji 

uporabljajo pestrejši nabor učnih oblik, s čimer se spremeni interakcija učencev med 

seboj, prav tako pa se spremeni interakcija učencev z učiteljem. Nekatere raziskave 

o učnih oblikah so vključevale skupine učencev z učnimi težavami in ugotavljale 

razlike v načrtovanju ter izvajanju učnih oblik med učenci z učnimi težavami v 

primerjavi z ostalimi učenci (Elbaum idr., 1999; Moody idr., 1997; Schumm, Moody in 

Vaughn, 2000). Raziskave so primerjale mnenja učiteljev in učencev glede izvajanja 

učnih oblik za učence z učnimi težavami ter brez njih in pokazale, da je za učence z 

učnimi težavami izrednega pomena, da se jim učitelj prilagodi tudi na ravni učnih 

oblik ter ne izvaja le frontalne učne oblike, ampak uporablja in kombinira tudi ostale. 

Rezultati so namreč pokazali, da so v oddelkih, kjer je učitelj uporabljal pretežno 

frontalno učno obliko in enako učno gradivo za vse učence, učenci z učnimi težavami 

le malo napredovali, pa tudi njihov odnos do učenja se ni izboljševal. Avtorice 

izpostavljajo, da ni pomembno le to, katero učno obliko učitelj izbere, ampak 

predvsem, kako znotraj nje dela z učenci in da jih razporeja tako v homogene kot 

heterogene skupine. Pri tem opozarjajo tudi na pomen izobraževanja učiteljev za 

učinkovitejše prilagajanje in izvajanje učnih oblik za učence z učnimi težavami, da bi 

zagotovili tako socialni kot tudi učni napredek učencev. Na področju načrtovanja in 

izvajanja učnih oblik v oddelkih, v katere so vključeni nadarjeni učenci, pa 

raziskovalci ugotavljajo, da je delo v heterogenih skupinah za nadarjene primerno 

takrat, ko gre za usvajanje ciljev na ravni socialnih veščin, sicer pa je primernejše 

združevanje nadarjenih učencev v homogene učne skupine znotraj oddelka ali med 

oddelki (Rogers, 1991; Tieso, 2005). 

Dejavnike, ki jih različni avtorji izpostavljajo kot ključne pri učiteljevi izbiri učnih oblik, 

smo razvrstili na štiri ravni in predstavili njihovo medsebojno povezanost. V 

naslednjem podpoglavju bomo opredelili pojem učne oblike, predstavili bomo njihovo 

klasifikacijo in podrobno pojasnili značilnosti vsake od učnih oblik. 

2.4 Opredelitev in razdelitev učnih oblik 

V nadaljevanju predstavljamo opredelitev pojma učne oblike po različnih avtorjih. 
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Poljak (1974) govori o organizaciji dela pri pouku in učne oblike imenuje sociološke 

oblike oz. sociološke formacije učencev za delo, ki lahko vključujejo celotni razredni 

kolektiv, manjše skupine znotraj kolektiva ali pa posamezne učence. Učne oblike 

avtor tesno povezuje z didaktičnimi sistemi pouka, kamor prišteva neposredno 

poučevanje, samostojno delo in programirani pouk. 

Blažič idr. (2003, str. 379) pravijo, da se učne oblike (zanje uporabljajo termin oblike 

vzgojno-izobraževalnega procesa, organizacijske oblike izobraževalnega procesa pa 

tudi oblike pouka) »pojavljajo kot sestavni del metod in kot posebni didaktični pojavi, 

ki urejajo razmerja med položaji in vlogami učiteljev in učencev«. Kramar (2009) jih 

opredeljuje kot organiziranje učnega procesa tako, »da so v njem jasni položaji in 

vloge učiteljev in učencev, razmerja med njimi, med drugimi sestavinami in načini 

delovanja« (str. 205). V odnosu do učnih metod jih vidi kot sestavni del le-teh, pri 

čemer so lahko nadrejene, podrejene ali pa enakovredne. Pomembnost premišljene 

organizacije učnih oblik utemelji s trditvijo, da »oblike ne nastajajo same po sebi, 

ampak so rezultat učiteljevih odločitev« (str. 205). Pomembno je, da pouk poteka v 

tisti učni obliki, ki kar najbolje upošteva potrebe in značilnosti učencev in čim bolj 

zanesljivo ter učinkovito prispeva k uresničevanju učnih ciljev (Kramar, 2009). 

Pletenac (1991) govori o učnih oblikah oz. o oblikah dela in jih deli na frontalno, 

skupinsko in individualno učno obliko ter delo v paru. Bognar in Matijević (1993) 

pravita, da so učne oblike (uporabljata termin socialne učne oblike) različne 

formacije, v katerih učitelji in učenci komunicirajo in sodelujejo v učnem procesu. 

Pranjić (2005) učne oblike opredeli kot organizacijske oblike medsebojnega odnosa 

med učiteljem in učenci v času poučevanja in učenja ter ponazarjajo, kako so v 

procesu pouka porazdeljene aktivnosti med njimi. Lavrnja (1996) učne oblike 

poimenuje socialne oblike oz. forme poučevanja in učenja in jih deli na frontalno delo, 

individualno in individualizirano delo ter kooperativne oblike dela (delo v paru, 

skupinsko in timsko delo). 

Jank in Meyer (2006) govorita o socialnih oblikah, ki jih delita na frontalni (oz. 

razredni ali plenarni pouk), skupinski pouk (ali skupinsko delo oz. timsko delo), 

partnersko delo (pouk v dvojicah oz. parih) in individualno (samostojno, tiho) delo. 
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Umeščata jih v polje socialne strukture oz. socialne arhitekture pouka, ki jo 

usmerjamo z diferenciacijo. Izbiro socialne oblike opredelita kot bistvo notranje 

diferenciacije. Kutnick idr. (2005), ki v svojem poročilu napravijo pregled raziskav s 

področja grupiranja učencev na ravni šole in na ravni razreda, dodajajo, da tudi 

določena oblika organizacijske oz. zunanje diferenciacije vpliva na izbiro učne oblike 

znotraj posameznega razreda. 

Harmer (2001) uporablja enako klasifikacijo učnih oblik, kot jo poznamo v Sloveniji: 

frontalna učna oblika (ang. »whole-class teaching«), individualna učna oblika (ang. 

»individualised learning«), delo v paru (ang. »pairwork«) in skupinska učna oblika 

(ang. »group work«). Vsako od njih opiše glede na njene prednosti in pomanjkljivosti, 

poudarja pa, da je pri njihovi uporabi najpomembnejše, da se skladajo z naravo 

naloge. 

V doktorski disertaciji bomo uporabljali termin učne oblike, ki ga na podlagi sinteze 

prej predstavljenih opredelitev razumemo kot didaktični element, ki ponazarja 

notranjo organizacijsko strukturo, v kateri se nahajajo udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa. Učne oblike so opredeljene s številom udeležencev (od 

enega do vseh) in odnosi med dejavniki učnega procesa  (posredni, neposredni), 

predstavljajo osnovo didaktično-metodične diferenciacije in skupaj z učnimi 

metodami, artikulacijo pouka in didaktičnimi načeli pomembno prispevajo k 

uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev pouka. 

V preglednici 1 predstavljamo izraze, ki se za učne oblike uporabljajo v slovenski, 

hrvaški, angleški in nemški didaktični literaturi. 

Preglednica 1: Izrazi za poimenovanje učnih oblik, ki se pojavljajo v slovenski, 

hrvaški, angleški in nemški didaktični literaturi 

Učna oblika 
(najpogosteje 
uporabljani izraz 
v slovenščini) 

Slovenščina - 
sopomenke 

Hrvaščina Angleščina Nemščina 

Frontalna učna 
oblika 

skupna učna 
oblika/kolektivna 
učna oblika 

razredno 
učenje/čelna 
nastava/frontalna 
nastava/frontalni 
oblik 

whole-class 
teaching/direct 
instruction/explicit 
instruction 

Frontalunterricht/ 
Klassenunterricht/
Plenumunterricht 
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(nadaljevanje preglednice 1) 

Učna oblika 
(najpogosteje 
uporabljani izraz 
v slovenščini) 

Slovenščina - 
sopomenke 

Hrvaščina Angleščina Nemščina 

Individualna učna 
oblika 

samostojno delo pojedinačno 
učenje/individualni 
oblik 

individualised 
learning 

Einzelarbeit/ 
Stillarbeit/ 
Alleinarbeit 

Delo v paru delo v dvojicah/ 
tandem 

partnersko 
učenje/aktivnosti u 
paru 

pairwork Partnerarbeit/ 
Tandemarbeit 

Skupinska učna 
oblika 

skupinsko delo grupno 
učenje/grupni 
oblik 

group work/ 
collaborative 
work/cooperative 
work 

Gruppenarbeit/ 
Gruppenunterricht 

Pomembno je opozoriti še, da učitelj ne uporablja vedno »čistih« učnih oblik, ampak 

se kdaj odloči tudi za sočasno uporabo več učnih oblik za isto dejavnost. Tako na 

primer nekaj učencev izvaja učno dejavnost v skupinski učni obliki, nekaj v paru, 

nekaj individualno, z manjšo skupino učencev pa morda učitelj dela frontalno. 

Takšnemu načinu dela tuji avtorji pravijo »mixed organization strategies« oz. mešana 

učna oblika (Galton, 1992).  

 

 

Slika 4: Običajni sedežni red pri sočasnem izvajanju več učnih oblik 

2.4.1 Frontalna učna oblika 

Pri neposrednem poučevanju oz. frontalni učni obliki učitelj pouk izvaja hkrati s celim 

oddelkom. Kljub siceršnji pestrosti sodobnega pouka frontalna učna oblika še vedno 

prevladuje (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009; Marentič Požarnik, 1987; Tomić, 2003). 
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Predvsem na področju predšolske vzgoje se kot sopomenki frontalne učne oblike 

pojavljata tudi termina kolektivna in skupna učna oblika. Učne metode, ki se 

najpogosteje izvajajo v frontalni učni obliki, so predavanje, razlaga, pogovor in 

demonstracija (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). Meyer (1987, v Gudjons, 2007) 

pravi, da je pri frontalnem pouku skoraj polovica časa (48,93 %) porabljenega za učni 

pogovor, nadaljnjih 10,68 % za nadzorovano dejavnost učencev, 9,40 % za tiho delo 

učencev in 8,33 % za učiteljevo razlago. 

Zgodovinsko gledano je frontalna učna oblika relativno mlada, saj se je pojavila šele 

v 17. stoletju z vpeljavo množičnega šolanja. Tesno je povezana z idejo o 

»nürnberškem lijaku«, načinu poučevanja, preko katerega učitelj »prelije« svoje 

znanje v glave učencev (Gudjons, 2007). Na razvoj frontalne učne oblike je močno 

vplival Jan Amos Komensky (1592–1670), ki je menil, da je optimalno število 

učencev v skupini 100, medtem ko sta na začetku 19. stoletja Bell in Lancaster 

menila, da lahko učitelj (sicer skupaj z učenci tutorji, učiteljevimi pomočniki) poučuje 

celo 600 učencev hkrati7. Pouk je potekal tako, da je učitelj poučeval svoje 

pomočnike, ti pa vsak kar do 40 učencev z namenom, da bi mehansko memorizirali 

učno vsebino (Bognar in Matijević, 1993; Gudjons, 2007). Terhart (1989, v Gudjons, 

2007) poroča, da je leta 1878 učitelj v nemški osnovni šoli poučeval povprečno 72 

otrok hkrati. Iz navedenih podatkov lahko sklepamo, zakaj se je v kasnejših obdobjih, 

še posebno v času reformske pedagogike, oblikoval tako negativen odnos 

pedagoške stroke do frontalnega poučevanja. Zaradi velikega števila učencev so 

učitelji izvajali učne metode, ki učencev niso miselno aktivirale, ampak so jih 

postavljale v pasivni položaj, kar je posledično pomenilo, da je bilo njihovo znanje 

mehansko, šibko in kratkotrajno, navadno pa tudi slabo prenosljivo v prakso.  

V obveznem šolskem sistemu za vse se je vloga frontalne učne oblike močno utrdila. 

Pozitivna značilnost uvedbe obveznega šolanja je bil enoten organiziran sistem 

izobraževanja, negativna pa, da je pouk postal prostor stroge discipline in 

indoktrinacije, strogi formalizem pouka pa je vodil v anonimnost učencev (Gudjons, 

2007).  

                                            
7
 Za primerjavo: v Sloveniji je normativ 28 učencev v oddelku osnovne šole (Pravilnik o normativih in standardih 

za izvajanje programa osnovne šole, 2017). 
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Johann Friedrich Herbart (1776–1841) je na podlagi znanstvenih ugotovitev omogočil 

razvoj frontalne učne oblike. Herbart je za razvoj frontalne učne oblike postavil dobre 

temelje, vendar se je zaradi njegovih naslednikov le-ta degenerirala v togo 

transmisijo informacij, kar je na začetku 20. stoletja sprožilo šolska reformna gibanja 

(Gudjons, 2007). Nekatere pedagoške smeri (npr. nove delovne šole) šole so želele 

frontalno učno obliko odstraniti iz pouka, vendar se je zaradi svojih prednosti ohranila 

vse do danes, je pa privržencem reformske pedagogike uspelo v pouk vpeljati tudi 

ostale učne oblike (Koletić, 1975; Kubale, 1999; Poljak, 1974). 

Strmčnik (2001, str. 104) pomen frontalne učne oblike utemelji z njeno vodilno vlogo 

v etapah uvajanja in obravnave nove učne snovi pa tudi pri zaključku učne ure, saj 

frontalno učno delo učencem omogoča, da se seznanijo z novimi pojmi in  koncepti, 

šele nato pa lahko učinkovito in samostojno delajo individualno, v skupini ali v paru. 

Ascherleben (1986, v Gudjons, 2007) poroča tudi o priljubljenosti učnih oblik med 

učenci, in sicer je na prvem mestu po priljubljenosti frontalna učna oblika (63 % 

učencev), sledi ji skupinska učna oblika (48 % učencev), pri učencih pa je najmanj 

priljubljena individualna učna oblika (28 % učencev). Razloge za takšne rezultate 

lahko iščemo v učenčevih pojmovanjih8 pouka, za katere B. Šteh Kure (1998, str. 

282)9 na podlagi svoje raziskave pravi, da so na nižjem nivoju. Učenci učenje 

dojemajo kot proces pridobivanja, kopičenja in uporabe znanja. Učencem je 

pomemben odnos učitelja do učencev, vendar od njega ne pričakujejo, da jih bo 

miselno aktiviral, prav tako pa ne želijo sami aktivno sodelovati pri pouku. Frontalna 

učna oblika je torej tista, ki takšnim pojmovanjem učencev najbolje ustreza. Na drugi 

strani pa so pojmovanja učenja s strani učiteljev, vključenih v raziskavo, mnogo višja, 

zato si učitelji želijo več miselno aktivnih učencev. 

Frontalna učna oblika je prilagojena učencem, pri katerih prevladuje slušni oz. 

avditivni zaznavni kanal in stil učenja. Učitelj mora učence natančno opazovati, tako 

njihove besedne kot tudi nebesedne odzive. Prilagoditi jim mora tempo, s katerim 

                                            
8
 B. Marentič Požarnik (2000, str. 8) subjektivna oz. osebna pojmovanja opredeli kot čustveno in vrednostno 

obarvano prepričanje, ki ga imamo o določenem pojavu (to prepričanje pa ni nujno zavestno, jasno ali logično). 
Več sorodnih pojmovanj (npr. o učenju, znanju, pouku itd.), povezanih v sistem, pa imenujemo subjektivna 
teorija. 
9 

B. Šteh Kure (1998) je izpeljala raziskavo, v kateri je ugotavljala pojmovanja znanja in učenja dijakov 1. in 4. 
letnika ljubljanskih gimnazij in njihovih učiteljev. Vključenih je bilo 215 dijakov in 8 učiteljev. 
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obravnava (vadi, ponavlja, preverja itd.) učno snov, jim nuditi dodatno razlago ter 

možnost za vprašanja. Pomembno je vzdrževanje vljudne in učinkovite komunikacije 

na vseh relacijah (učenec – učitelj, učenec – učenec). Posebno pomembno pri tem 

pa je pozorno poslušanje, čakanje na besedo ter spoštljivost do sobesednika (Tomić, 

2003). Pri izvajanju frontalne učne oblike mora biti učitelj pozoren na dovolj jasen, 

glasen in razločen govor, na ustrezno gibanje po razredu, svojo nebesedno 

komunikacijo z učenci, razporeditev učencev v razredu ter odstranitev ali zmanjšanje 

vizualnih in slušnih šumov (Blažič idr., 2003). 

 

Slika 5: Običajni sedežni red pri izvajanju frontalne učne oblike 

Harmer (2001) pravi, da je asociacija na frontalno učno situacijo zelo pogosta, ko 

pomislimo na učenje in poučevanje, saj je ta oblika v mnogih kulturah skoraj izključno 

uporabljena oblika interakcije med učiteljem in učencem. Zelo pomembno je, da se 

zavedamo tako njenih prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Frontalna učna oblika 

prispeva k učinkovitosti pouka s svojo sistematičnostjo, ekonomičnostjo in racionalno 

izrabo časa. Učitelju omogoča pregled nad razredom in takojšnje reagiranje na 

njihovo pomanjkljivo razumevanje, upad pozornosti, dolgočasenje ipd. (Blažič idr., 

2003; Muijs in Reynolds, 2018). Njene prednosti so tudi velika mera nadzora, ki ga 

ima učitelj nad razredom, varnost, sprejetost in pripadnost, ki jo znotraj takšne oblike 

čutijo učenci, saj so vsi deležni enakih učnih izkušenj, kar jih povezuje. Skupna 

doživetja jim nudijo izhodišče za pogovor in navezovanje stikov, občutja, ki se 

porajajo med poukom pa so mnogokrat močnejša, če jih hkrati doživlja dvajset ali 

trideset ljudi kot pa dva ali trije (Harmer, 2001).  
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Sodobna didaktika ne daje prednosti uporabi nobene izmed učnih oblik, kljub temu 

pa Kubale (1999) svari, naj frontalna učna oblika v procesu ne prevladuje, ampak naj 

se uporablja le, kadar je to didaktično in pedagoško upravičeno, saj sicer ne moremo 

dosegati vseh ciljev pouka. Vzrok za prevlado frontalne učne oblike Strmčnik (1987) 

vidi v velikem številu učencev v razredu, obremenjenosti učiteljev in pomanjkanju 

učnih pripomočkov. Pomanjkljivost frontalne učne oblike je predvsem v tem, da učitelj 

zaradi usmerjenosti v celotno skupino težje spremlja posameznika; učencem pa 

lahko, zlasti če ta oblika traja dlje časa, upade pozornost in postanejo pasivni 

sprejemniki posredovanih informacij, izgubijo zanimanje in nadzor nad svojim 

učenjem, zanj pa jim ni treba prevzemati odgovornosti (Blažič idr., 2003; Harmer, 

2001). Marsikateremu učencu se je neprijetno izpostavljati pred sošolci, zato ne 

sodelujejo s svojimi odgovori ali predlogi. Frontalna učna oblika od učencev zahteva 

uniformnost – vsi opravljajo enako dejavnost, pod enakimi pogoji, istočasno in z 

enakim tempom. V ospredju je prenos znanja z učitelja na učenca, ne pa učenčevo 

lastno odkrivanje in učenje – s tem učenci izgubljajo nadzor nad svojim učenjem in 

jim zanj ni treba prevzemati odgovornosti. V veliki skupini oz. razredu je težko 

komunicirati na relaciji učenec – učenec. Določene cilje torej lažje dosežemo v 

manjših skupinah učencev (npr. govorno izražanje pri učenju tujega jezika) (Harmer 

2001). Poljak (1974) dodaja, da je zaradi učiteljeve angažiranosti in intenzivnosti dela 

z večjo skupino učencev ta učna oblika za učitelja bolj utrudljiva kot ostale. Mnogi 

avtorji poudarjajo, da se slabosti frontalne učne oblike ne pojavljajo same po sebi, 

ampak so posledica kakovosti učiteljeve priprave in izvedbe te učne oblike (Blažič 

idr., 2003; Gudjons, 2007; Hattie in Zierer, 2018; Muijs in Reynolds, 2018). 

Ugotovljene pomanjkljivosti lahko presežemo z dobro pripravo in izvedbo frontalne 

učne oblike, prilagojeno učencem, pa tudi s kombinacijo različnih učnih oblik, pestrim 

naborom uporabljenih učnih oblik in z njihovim dinamičnim izmenjevanjem.   

Za doseganje ključnih kompetenc pri učencih je zelo pomembno, da učitelji v pouk 

zavestno vpeljujejo razvijanje metakognicije pri učencih. B. Marentič Požarnik (2000) 

pravi, da je metakognicija poznavanje lastnega kognitivnega sistema. Na podlagi 

preteklih izkušenj in s pomočjo ustreznih metakognitivnih spretnosti lahko razvijamo 

in uravnavamo svoje spoznavne procese in učenje. Posameznik se tako ob učenju 
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oz. reševanju problema sprašuje, kaj o njem že ve, si postavi načrt reševanja, 

predvidi rešitev, osvetljuje ustreznost reševalnih postopkov in ugotavlja, če ga izbrani 

proces vodi v pravilno rešitev. Učenci pridobivajo metakognitivne spretnosti spontano 

ob prenosu prejšnjih izkušenj ob podobnih problemih. Nekateri učenci pa tega niso 

zmožni, zato je pomembna učiteljeva vloga, da učencem pomaga s primernimi 

navodili, jim predstavi strategije učenja in načine, kako razmišljati o svojem učenju in 

ga spreminjati (Marentič Požarnik, 2000). 

Učitelji lahko pri frontalni učni obliki pomagajo učencem pri razvijanju metakognicije 

na različne načine: pred začetkom reševanja naloge učitelji učence usmerjajo k 

razmišljanju o postopku reševanja; pomagajo jim pri zastavljanju cilja; po koncu 

reševanja pa pri vrednotenju doseženega cilja (Blakely in Spence, 2007). S. Pečjak 

(2012a, 2012b) in S. Tancig (2004) predstavita povezanost metakognitivnih 

sposobnosti učencev z njihovo učno uspešnostjo in podobno kot E. Blakely in S. 

Spence (2007) izpostavljata pomembnost učiteljeve vloge pri sistematičnem 

razvijanju metakognicije pri pouku.  

V frontalni učni obliki učitelj lahko npr. vsem učencem hkrati pomaga razvijati 

metakognicijo z zastavljanjem divergentnih vprašanj ali pa jih spodbuja, da sami 

zastavljajo vprašanja, pri čemer je pomembno, da učitelj upošteva tudi, kako učenci 

občutijo svojo kognitivno učinkovitost. To pa pripomore k samostojnemu odpravljanju 

napak in enostavnejši izgradnji novega znanja (Tan, 2003, v Metacognition and 

constructivism, b. d.). 

Ragoff (1990, v Metacognition and constructivism, b. d.) verjame, da je v procesu 

poučevanja in učenja pomembno kognitivno vajeništvo, ki ga učitelj lahko v pouk 

učinkovito vpeljuje tudi preko frontalne učne oblike. Učitelj (ki ga v tem odnosu vidimo 

kot mojstra) svojim učencem (vajencem) predstavlja model, ko jim razkriva svoje 

miselne procese, ki usmerjajo njegovo reševanje problemov. 

B. de Jager idr. (2005) so v svoji raziskavi primerjali, če se učenci metakognitivnih 

spretnosti bolje naučijo skozi frontalno obliko pouka, kognitivno vajeništvo ali če 

učitelj ne uporablja nobene trdne strukture oz. učnega pristopa. Namen je bil 

ugotoviti razliko med poukom, kjer je »v središču« učitelj in med poukom, kjer je »v 
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središču« učenec. Ugotovili so, da sta za pridobivanje kognitivnih spretnosti tako 

frontalni pouk kot tudi kognitivno vajeništvo primernejša kot nestrukturiran pouk. To 

po njihovem mnenju dokazuje, da frontalna učna oblika upošteva učenčeve miselne 

sheme in jih postopoma razvija. Frontalna učna oblika ima mnoge prednosti, saj je 

močno nadzorovana od učitelja, zavedati pa se moramo tudi njenih omejitev ter 

razmisliti, kako je mogoče tudi preko drugih učnih oblik pri učencih spodbujati 

metakognicijo. 

Gudjons (2007) frontalno učno obliko označi za »pastorka« didaktike, saj je 

nepriljubljena, v sodobnem učnem procesu nezaželena in pogosto označena za 

neučinkovito, kar pa je v nasprotju z realnim stanjem v šolah, kjer ta oblika še vedno 

prevladuje. V raziskavi B. Šteh Kure (1998) učitelji poročajo, da si želijo, da bi bili 

učenci aktivni in bi prevzemali pobudo ter odgovornost za svoje učenje, vendar to ni 

mogoče zaradi nizkih pojmovanj učenja in znanja, ki ga imajo. Če to povežemo z 

učnimi oblikami, lahko sklepamo, da učitelji pogosteje izbirajo frontalno učno obliko, 

čeprav jo vidijo kot manj učinkovito, ker učencem ne zaupajo, da bodo dovolj 

motivirani in miselno aktivni, da bi samostojno dosegli učne cilje.  Gudjons (2007) se 

opira na raziskavo Hagea (1985, v Gudjons, 2007) in Meyerja (1987, v Gudjons, 

2007) ter navaja, da frontalna učna oblika zavzema 76,86 % vsega pouka, 10,24 % 

pouka poteka v individualni učni obliki, 7,43 % v skupinski učni obliki (še dodatna 

2,60 % predstavlja skupinsko delo celotnega kolektiva), le 2,88 % pa je dela v paru. 

Gudjons (2007) izpostavlja protislovje med temi podatki in negativnim položajem, ki 

ga ima frontalna učna oblika tako med praktiki kot tudi med teoretiki – sodobnejša 

didaktična literatura se namreč v veliko večji meri posveča ostalim trem učnim 

oblikam in izpostavlja njihove prednosti.  

Gudjons (2007) pravi, da je močna razširjenost uporabe frontalne učne oblike 

povezana z naivno miselnostjo, da učiteljevo poučevanje samodejno pomeni 

učenčevo učenje. Po njegovem mnenju je frontalni pouk legitimen, koristen, nujno 

potreben in učinkovit, če se uspe osvoboditi svojega monopolnega položaja, če 

kritično prepoznamo njegove prednosti in omejitve in ga povežemo z drugimi, bolj 

odprtimi učnimi oblikami. Pri tem izpostavlja, da ga je treba na novo odkriti in ga 

ponovno utemeljiti v okviru spremenjenega, sodobnega koncepta poučevanja 
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(Gudjons, 2000; 2007). Dejstvo, da je pomembno, na kakšen način izvajamo frontalni 

pouk, potrjuje tudi avstralska raziskava, pri kateri so ugotovili, da so se izboljšali učni 

dosežki učencev, katerih učitelji so se udeležili nadaljnjega izobraževanja za 

učinkovitejše izvajanje frontalne učne oblike (Rowe, 2006).   

2.4.2 Individualna učna oblika 

Pri individualni učni obliki učenci učno dejavnost opravljajo samostojno in so tako z 

učno vsebino v neposrednem, z učiteljem pa v posrednem stiku. Harmer (2001) 

individualno učno obliko vidi kot diametralno nasprotno frontalni učni obliki. 

Individualna učna oblika zajema učenčevo samostojno učenje (v šoli ali zunaj nje) ali 

opravljanje nalog ter učiteljevo delo s posameznim učencem. Pri tem lahko učitelj 

diferencira učne dejavnosti tako, da jih prilagodi učenčevim sposobnostim, 

interesom, tempu in učnemu stilu. Kramar (2009, str. 214) izpostavlja, da to učencu 

omogoča, da dela v skladu s svojimi lastnimi osebnimi pogoji. 

 

Slika 6: Običajni sedežni red pri izvajanju individualne učne oblike 

A. Tomić (2003) govori o samostojnem učenju ali delu učencev, Blažič idr. (2003) pa 

o individualni obliki ali individualnem delu. Kramar (2009) razloži pojme, ki so med 

seboj sorodni, vendar ne sopomenski. Pravi, da moramo razlikovati med pojmi, kot 

so individualno delo – označuje učno obliko, v kateri opravlja vsak učenec 

posamezno; individualizirano delo – je prilagojeno značilnostim posameznega 

učenca; samostojno delo – označuje, da je učenec zmožen opraviti učno dejavnost 

brez zunanje pomoči. 
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Pomembno vlogo ima učiteljeva priprava na pouk (načrtovanje dejavnosti, navodila, 

gradivo), med poukom pa je v vlogi usmerjevalca, ki nadzoruje potek dela ter 

učencem nudi pomoč pri delu. Pomembno je, da učitelj pri navajanju učencev na 

samostojno delo upošteva didaktično načelo postopnosti (Kramar, 2009; Muijs in 

Reynolds, 2018). Individualna učna oblika spodbuja učenčevo samostojnost, 

odgovornost do učenja ter samoiniciativno iskanje rešitev. Razvija tudi potrpežljivost 

učencev, saj učitelj ne more nuditi pomoči vsem hkrati, ampak morajo počakati, da 

pridejo na vrsto. Izvedba individualne učne oblike je zahtevna zaradi vse večje 

heterogenosti razredov, kar zahteva vse skrbnejši premislek glede prilagajanja učnih 

nalog in materialov. Učitelj v primerjavi z ostalimi učnimi oblikami pri individualni lažje 

diferencira naloge tako po težavnosti kot tudi po obsegu ter načinu izvedbe, saj jih 

lahko prilagodi vsakemu posamezniku tako, da ga optimalno zaposli, ne da bi pri tem 

oviral ostale učence v razredu. Pri samostojnem delu je pomembno, da učitelj 

učence ustrezno motivira, da vztrajno rešijo naloge do konca, jih med procesom 

spodbuja, usmerja in preverja njihov napredek ter da jih navaja, da tudi sami sebe 

krepijo in spodbujajo pri samostojnem delu in ne odnehajo, ko naletijo na težave 

(Blažič idr., 2003; Kramar, 2009; Muijs in Reynolds, 2018). Učitelj mora biti pri tem 

zelo pozoren na učence s slabšim učnim uspehom, saj ob samostojnem delu zaradi 

počasnosti ali nepravilnih rezultatov lahko doživljajo frustracije, kar ima lahko nanje 

negativen učinek (Halliday, 1996). Učitelj mora zato takšne učence še posebej 

skrbno spremljati pri samostojnem delu in jim po potrebi nuditi dodatno, 

individualizirano pomoč. Blažič idr. (2003) dodajajo še, da je pomembno, da učenci 

ob koncu individualnega dela rešitve preverijo ter svoje delo realno ovrednotijo.  

Vrednosti samostojnega učnega dela učencev so se zavedali že v preteklosti, od 

antike dalje, pobudnik za vpeljavo individualne učne oblike v množičnem 

izobraževanju pa je bil Dewey. Prvi znani sistem individualnega dela se je imenoval 

Dalton-plan, ki ga je zasnovala H. Parkhurst. Dalton-plan je obdržal predmetni sistem 

pouka, znotraj predmeta pa so učenci različne starosti samostojno obravnavali učno 

vsebino na različnih težavnostnih ravneh. V Winnetka planu, ki ga je zasnoval 

Washburn, pa je delo potekalo individualno v kombinaciji s skupinsko učno obliko 

(Bognar in Matijević, 1993; Strmčnik, 1987). 
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Individualna učna oblika učencem omogoča učenje z odkrivanjem in reševanjem 

problemov, spodbuja njihovo samostojnost in prevzemanje odgovornosti za lastno 

učenje, primerna je za pridobivanje spretnosti skozi etapo vadenja. Individualna učna 

oblika v večji meri podpira individualizacijo, učitelj se lahko bolj posveti 

posameznemu učencu kot pri drugih učnih oblikah (Blažič idr., 2003; Harmer, 2001). 

Učitelju omogoča poglobljeno spoznavanje in spremljanje posameznika, analizo 

težav in napak pri posamezni učni snovi ter posredovanje poglobljene in 

individualizirane povratne informacije. Ključna je za razvijanje učenčeve 

avtonomnosti pri učenju, učenci pa jo pogosto dojemajo kot manj stresno v primerjavi 

z drugimi učnimi oblikami. Za učence in učitelja je ta oblika možnost, da se umirijo in 

poglobijo v nalogo, saj poteka v tišini. K temu Kramar (2009) dodaja, da ta učna 

oblika učencu omogoča večjo stopnjo intimnosti kot ostale učne oblike, kar je v 

šolskem okolju sicer zagotovljeno v premajhni meri. Jelavić (1995) pa meni, da učitelj 

učencu krati pravico do samostojnosti in osamosvajanja, če mu ne omogoča 

individualnega dela, hkrati pa mu sporoča, da ni zmožen samostojne učne aktivnosti 

in ga s tem sili v odvisen in podrejen položaj. 

Pletenac (1991) pravi, da je pri individualni učni obliki zaželeno, da so naloge 

individualizirane, kot različico individualne učne oblike pa predstavi tudi programirani 

pouk. Tudi Kubale (2015) programirani pouk pojmuje kot novejšo obliko individualne 

učne oblike in ga opredeli kot didaktično vnaprej pripravljeno učno gradivo (pisno ali 

elektronsko), ki ga učenec obravnava samostojno. Poljak (1974) pri programiranem 

pouku poudari pomen učne vsebine, ki jo učitelj vnaprej oblikuje oz. programira, torej 

tako podrobno razčleni, da se jo učenci lahko samostojno naučijo. Podobno tudi  

Kramar (2009) opredeli programirani pouk kot didaktični sistem, v katerem je vsebina 

(program) členjena na tako majhne dele, da jih učenci lahko usvojijo brez učiteljeve 

pomoči. Učiteljeva vloga in pomoč sta vgrajeni v program kot podkrepitev učenja. 

Strmčnik (1978) kot bistveno prednost programiranega pouka izpostavi možnost 

samostojnega učenja učencev. Najprej je programirani pouk pomenil individualno, 

kasneje pa tudi vse bolj individualizirano učenje. 

Prednost individualne učne oblike je v tem, da učenec sam pride do znanja oziroma 

da skozi samostojno vadenje in ponavljanje njegovo znanje postaja vse trdnejše. 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

38 

 

Vendar pa Halliday (1996) meni, da se ta način učenja preveč naslanja na gestalt 

psihologijo, ki predpostavlja, da bo učenec pri učenju vselej doživel uvid. Učenec 

namreč lahko naleti na problem, ki ga ne zna in ne zmore sam rešiti, ne glede na to, 

kolikokrat to poskuša. Individualna učna oblika učiteljem predstavlja vse večji izziv 

tudi zaradi vse večje heterogenosti učencev v skupini. Učenci, ki imajo slabši učni 

uspeh, imajo lahko do te učne oblike odpor, saj vedno končajo med zadnjimi ali pa 

njihovi rezultati niso pravilni. Učence je torej težko motivirati za individualno delo, če 

imajo že od prej mnogo izkušenj, da pri njem ne bodo uspešni. Halliday (1996) 

predlaga, da bi šole uvedle določene dneve, ko se s pomočjo pripravljenih materialov 

vsak učenec uči samostojno in s svojim lastnim tempom. 

Pomanjkljivost je tudi, da za učitelja individualna učna oblika prinaša dolgotrajnejšo 

pripravo ter veliko več učnega materiala. V času pouka pa mu ukvarjanje s 

posameznim učencem vzame veliko več časa v primerjavi s frontalno učno obliko. 

Pomanjkljivost individualne učne oblike je tudi, da ne spodbuja pripadnosti skupini, 

medsebojnega sodelovanja in medvrstniške pomoči. 

Individualna učna oblika je zelo primerna za razvijanje učenčeve samoregulacije in 

metakognitivnih spretnosti in sposobnosti. Če želi učitelj pri učencih razvijati 

metakognitivne spretnosti, naj pripravi tudi vprašanja, ki bodo učence vodila pri 

samostojnem razmišljanju o učenju (Metacognition and constructivism, b. d.). Učitelj 

lahko pripravi tudi vprašalnik samovrednotenja za učence, ki ga izpolnijo po 

končanem delu in na ta način razmislijo o svojem delu ter ga ovrednotijo. S. Pečjak 

(2012b) za razvijanje metakognicije skozi individualno delo učencev priporoča 

naslednje strategije: 

- samopoučevanje s samonavodili – pogosto se uporablja pri bralnem razumevanju. 

Učenci se urijo v glasnem posredovanju navodil tako, da jih dajejo sami sebi. Pri 

navajanju učencev na uporabo strategije samonavodil učitelj najprej modelira njeno 

uporabo, nato pa učenec postaja vse bolj samostojen. 

- samospraševanje – učenec zastavlja vprašanja o besedilu oz. o učni snovi samemu 

sebi. Strategija je še posebno učinkovita, če jo učenec kombinira s strategijo 

samopoučevanja. 
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- vrinjena vprašanja – gre za vprašanja, ki se pojavljajo med besedilom, ki ga učenec 

obravnava in omogočajo samospremljanje učenca. Učenec bolje komunicira z 

besedilom in bolje prepozna njegovo strukturo, zato ga tudi bolje razume. 

- samorazlaganje – učenec vsebino pojasnjuje samemu sebi in ob tem prepoznava 

tudi svoje težave pri razumevanju. 

- glasno razmišljanje – učenec glasno pripoveduje o svojem razmišljanju in tudi o 

občutkih ob branju besedila oz. reševanju naloge. S tem, ko razkriva svoje miselne 

procese, se uri v napovedovanju, ovrednotenju in zastavljanju vprašanj. 

Muijs in Reynolds (2018) sta mnenja, da je izvajanje individualne učne oblike 

primerno tudi za postopno navajanje učencev na skupinsko učno obliko in delo v 

paru. Vsak od učencev dobi drugačno zadolžitev (npr. obravnava en del učne 

vsebine), ko učenci »sestavijo« vse individualne dele pa vidijo, kako se deli učne 

vsebine povezujejo in dopolnjujejo ter se s tem pričnejo zavedati pomena 

sodelovanja. 

2.4.3 Delo v paru 

Kramar (2009, str. 213) to učno obliko opredeli kot »delo v najmanjših skupinah, ki jih 

sestavljata dva učenca.« Za delo v paru se uporabljajo poimenovanja parno učenje 

(Tomić, 2003) in delo v dvojicah ali tandem (Blažič idr., 2003). Za delo v parih 

Pletenac (1991) pravi, da je relativno nova učna oblika. Delo v paru oz. v tandemu je 

prav tako kot samostojno delo oblika posrednega poučevanja. Blažič idr. (2003) ter 

Kramar (2009) pravijo, da je organizacijsko dokaj preprosta, kljub temu pa nekoliko 

zapostavljena v primerjavi z ostalimi oblikami, vendar Bognar in Matijević (1993) 

pravita, da je primerna v vseh učnih etapah. Delo v paru oz. tandemu zajema 

prednosti individualne in skupinske učne oblike: učenci so samostojni, hkrati pa si ob 

ustrezni sestavi dvojic nudijo medsebojno podporo pri učenju. Delo v paru v 

primerjavi s skupinsko učno obliko v še večji meri zahteva od vsakega posameznega 

učenca, da se aktivno udejstvuje, praviloma pa zagotavlja tudi varnejše učno okolje 

kot skupina. Učenci imajo možnost razvijanja komunikacije, strpnosti in spoštovanja 

različnosti, sposobnosti prilagajanja in argumentiranja (Blažič idr., 2003; Harmer, 
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2001). Par učencev se navadno ujema v svojih značilnostih, saj v pare najpogosteje 

razporedimo učence, ki v razredu sedijo skupaj (Blažič idr., 2003). Pomanjkljivosti 

dela v paru pa lahko nastopijo, če učitelj parov ne tvori ustrezno in se učenca 

osebnostno ne ujameta, pri učenju pa ne znata ali ne želita učinkovito sodelovati 

(Harmer, 2001; Storch, 2002).  

 

Slika 7: Običajni sedežni red pri izvajanju dela v paru 

Tako kot individualna učna oblika tudi delo v paru spodbuja samostojnost, vendar 

hkrati nudi oporo sošolca, učitelj pa ima medtem možnost, da se posveti parom, ki 

najbolj potrebujejo njegovo pomoč. Učenci krepijo medsebojne odnose in prijateljske 

vezi, pri učenju si delijo odgovornost in se zaradi tega uspešneje lotevajo tudi 

zahtevnejših nalog. Za učitelja je prednost dela v paru v tem, da je priprava 

kratkotrajna, izvajanje pa organizacijsko nezahtevno (Harmer, 2001). Pogosto služi 

kot vmesni korak pri prehajanju med frontalno in skupinsko ali individualno učno 

obliko ter obratno (Kramar, 2009). 

Nekatere učence in učitelje pri delu v paru moti hrup, ki nastane v učilnici, zato je 

pomembno, da učitelj poda natančna navodila glede sedežnega reda parov in glede 

glasnosti, ki jo uporabljajo pri reševanju naloge. Učiteljev nadzor učencev pri delu v 

paru se zmanjša, učenci pa priložnost pogosto izkoristijo in se oddaljijo od učne 

teme, ki naj bi jo obravnavali. Učitelji tujih jezikov opažajo, da pri delu v paru in 

skupinskem delu pogosto pride do uporabe maternega namesto tujega jezika. 

Nekateri pari se zelo dobro ujamejo in skupaj učno napredujejo, drugi učenci pa se v 

paru ne počutijo dobro in se jim zdi, da se naučijo več v frontalni učni obliki (Harmer, 
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2001). Zagovorniki skupinskega pouka pravijo, da je pomanjkljivost dela v paru v 

tem, da učence ovira pri vključevanju v večjo skupino, zato se lahko znotraj 

skupinske učne oblike zgodi, da učenci še vedno želijo delati po parih. Učitelji pa 

delu v paru niso naklonjeni, ker imajo negativen odnos do sosedskega klepetanja, 

prepisovanja in goljufanja, kar po njihovem mnenju vodi v nesamostojnost učencev 

Strmčnik (1987). To potrjujeta tudi Bognar in Matijević (1993), ki pravita, da učitelji 

tradicionalno nastopajo proti komunikaciji med učencu (klepetanju), ko pouk poteka 

frontalno. Na drugi strani pa imajo učenci potrebo, da komunicirajo in izmenjavajo 

mnenja o tem, kar se dogaja okrog njih, to pa se po mnenju omenjenih avtorjev lahko 

pretvori v konstruktivno in učinkovito učno delo v paru.  

Učenca v paru si lahko pri razvijanju metakognicije pomagata tako, da drug drugemu 

opisujeta miselno pot, ki sta jo prehodila pri reševanju naloge. Prednost dela v paru 

je bolj zaupno in intimno okolje, v katerem je učencu lažje izraziti svoja razmišljanja 

kot v večji skupini. V paru je tudi omogočeno, da oba učenca v enaki meri izrazita 

svoja razmišljanja, medtem ko ni nujno, da imajo vsi člani večje skupine čas in 

možnost, da to naredijo. Zanimiva je raziskava, v kateri so raziskovalci vsakemu od 

učencev v paru določili svojo vlogo – eden je bil mislec in drugi poslušalec. Mislec je 

moral problemsko nalogo rešiti in ob njej glasno razmišljati o vsakem koraku, 

poslušalec pa je moral misleca pazljivo poslušati, preverjati njegovo natančnost in ga 

opozarjati, da mora ves čas glasno izražati svoje misli. Raziskovalci so menili, da bo 

na ta način mislečevo reševanje problema za poslušalca bolj jasno, hkrati pa bo tudi 

mislečevo glasno izražanje pripomoglo k njegovemu reflektiranju reševalnega 

postopka. Poslušalčeva naloga je bila, da z mislecem nalogo rešuje vzporedno, ga 

opozarja na napake ali prosi, da rešuje počasneje, ni pa mu smel podati pravega 

odgovora, ampak ga je pri tem le usmerjal. Vlogi učencev se pri reševanju novih 

problemov nato zamenjata, ideja pa je, da učenec prenese ta način razmišljanja na 

vsakdanje učenje v razredu ter da ob reševanju problemov ponotranji tako vlogo 

misleca kot tudi vlogo poslušalca (Whimbey in Lochhead, 1999, v Lioe, Ho in 

Hedberg, 2005).  

C. S. McDonald (1996) je v svoji študiji primerjala učinek uporabe metakognitivnih 

strategij pri parih učencev z večjim in manjšim predznanjem. Učenci so delali v paru 
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in ob računalniški podpori učenja. Zahtevan je bil sproten odziv glede uporabljenih 

metakognitivnih spretnosti. Primerjala je učinke dela v paru, če je par glede na 

predznanje homogen ali heterogen. Ugotovila je, da so učenci z večjim predznanjem, 

ki so bili vključeni v homogen par, prekašali tiste, ki so bili v heterogenem paru, če ni 

bilo potrebno izražanje. Pri izražanju so tisti v heterogenih parih prekašali učence v 

homogenih parih. Iz tega sklepa, da je izražanje metakognitivnega razmišljanja 

učinkovita strategija za učence v heterogenih parih, zavira pa lahko učence, ki delajo 

skupaj v homogenih parih, saj obstaja možnost, da jih bo sošolčevo glasno izražanje 

metakognitivnih procesov zmedlo. Učenci s slabšim predznanjem niso statistično 

pomembno napredovali v procesu sovrstniškega modeliranja razmišljanja. C. S. 

McDonald (1996) zato priporoča, da bi se trening metakognitivnih strategij z vsemi 

učenci redno izvajal, saj bi tako lažje izkoristili njihove pozitivne učinke na učenje 

učencev. 

2.4.4 Skupinska učna oblika 

A. Tomić (2003) skupinsko učno obliko pojmuje kot obliko posrednega poučevanja, ki 

se izvaja tako, da učenci v manjših skupinah izvajajo načrtovane dejavnosti, nato pa 

o rezultatih svojega dela poročajo ostalim sošolcem. Kot sopomenke so pri nas 

uveljavljeni pojmi skupinsko delo, delo v skupini in skupinska učna oblika (Blažič idr., 

2003; Tomić, 2003). Pojem sodelovalno učenje se pri nas največkrat pojavlja kot 

različica skupinske učne oblike, lahko pa poteka tudi kot delo v paru. V besedilih v 

angleškem jeziku se pojma skupinsko učenje (ang. »cooperative learning«) in 

sodelovalno učenje (ang. »collaborative learning«) pogosto uporabljata kot 

sopomenki, občasno pa pride tudi do zamenjave pojmov, pri čemer avtorji 

sodelovalno učenje poimenujejo »cooperative learning«, skupinsko učno obliko pa 

»collaborative learning«. Poleg teh dveh izrazov se uporablja tudi termin »group 

work« (skupinsko delo). Čeprav obstaja določena raven nejasnosti pri uporabi 

pojmov skupinska in sodelovalna oblika učenja, lahko iz opredelitve, ki jo podajo 

avtorji, sklepamo, katero izmed oblik imajo v mislih. Skupinska učna oblika se 

najpogosteje povezuje s problemskim poukom, projektnim učnim delom, z 

demonstracijo (Kramar, 2009) in s diskusijo (Tomić, 2003). 
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Slika 8: Običajni sedežni red pri izvajanju skupinske učne oblike 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so se zaradi kritik razredno-predmetnega sistema 

pojavili poskusi, kako dopolniti ali pa celo nadomestiti frontalno učno obliko. Začetek 

skupinske učne oblike je povezan z Deweyevo idejo delovne šole, nadgradil pa jo je 

njegov sodelavec Killpatrick s svojo projekt metodo. Ideja skupinskega dela je 

vzniknila tudi pri drugih pedagogih – Cousinet je uvedel »svobodno delo po 

skupinah«, Petersen pa sodelovanje učencev v manjših skupinah v svoji šoli Jena-

plan. V sovjetskih socialističnih republikah se je po oktobrski revoluciji pojavila oblika 

z imenom »brigadno laboratorijski sistem pouka,« v katerih je sodelovalo od 2 do 15 

učencev (Bognar in Matijević, 1993; Kubale, 1999, 2004). Kubale (2015) meni, da je 

skupinska učna oblika (v primerjavi s frontalno in z individualno učno obliko) pri nas 

po letu 1990 pridobila na pomenu zaradi načrtovalcev učnih načrtov, ki so izpostavili 

potrebo po različnih učnih oblikah. Prav tako izpostavlja pomanjkanje poglobljenih 

raziskav in podrobnih obravnav te učne oblike na območju Slovenije. 

Johnson in Johnson (1999) govorita o treh tipih skupinskega dela, ki se razlikujejo 

glede na organizacijske značilnosti in učinkovitost: 

 Formalno skupinsko delo – učenci delajo v skupini eno učno uro ali več 

tednov, da bi opravili zadano nalogo ter dosegli skupni učni cilj. Uporablja se 

pri obravnavi določene učne vsebine. Učitelj ga mora skrbno načrtovati – 

določiti učne cilje, število članov v skupinah, način delitve v skupine, dodeliti 

članom vloge, pripraviti material in učilnico. Učencem mora podati natančna 
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navodila, obrazložiti nalogo in postaviti časovni okvir, pri tem pa poudariti 

medsebojno sodelovanje in odgovornost za skupni cilj. Podati mora tudi 

kriterije za ocenjevanje uspešnosti opravljene naloge. Med procesom učenja 

mora učence nadzorovati in spremljati napredek skupin. Če je potrebno, 

skupini pomaga pri reševanju učnih ali socialnih zagat. Na koncu delo 

učencev in proces skupinskega dela ovrednoti. 

 Neformalno skupinsko delo – učenci sodelujejo v kratkotrajnih skupinah, ki jih 

združuje skupni cilj. Skupinsko delo traja od nekaj minut do ene učne ure. 

Učitelj jih uporabi med razlago, po ogledu posnetka ali demonstracije za 

motivacijo učencev, zato da se učenci osredotočijo na obravnavano snov, da 

jih pripravi na učenje, jim pomaga postaviti pričakovanja glede učenja ali da 

zaključi učno uro. Takšno skupinsko delo je še posebej primerno za kratko 

prekinitev neposrednega poučevanja, da bi učenci ozavestili obravnavano 

snov in se aktivirali pri učenju. 

 Temeljne skupine – učenci so združeni v dolgotrajne heterogene skupine s 

tremi ali štirimi člani. Člani skupine se med seboj spodbujajo, si nudijo oporo in 

učno pomoč pri doseganju učnih ciljev. Skupaj se akademsko in socialno 

razvijajo. Skupine ostanejo skupaj celo leto ali celo dlje. Ugotovljeno je bilo, da 

takšne skupine ugodno vplivajo na prisotnost učencev v šoli, nudijo bolj 

osebno izkušnjo učenja in šolanja ter izboljšujejo kakovost in kvantiteto 

učenja.  

Slavin (1995) vidi skupinsko učno obliko kot obliko, ki lahko vodi k uresničitvi ciljev 

tradicionalnega pouka in inovativnih učnih pristopov. Baloche (1998 v Morgan, 2000) 

pa pri tem opozarja, da morajo biti učenci in učitelji vztrajni in potrpežljivi, če želijo 

učinkovito izvajati skupinsko delo, saj se njihovo obvladovanje te oblike ne bo 

razvijalo, če jo bodo uporabljali redko (enkrat na teden ali štirinajst dni). Izjemnega 

pomena je, da učitelj učence nauči izvajanja skupinske učne oblike. Skupinska učna 

oblika namreč ne bo učinkovita, če učitelj učencev ne bo ustrezno pripravil in se 

prepričal, da imajo spretnosti, ki so potrebne za učinkovito skupinsko delo. Pri tem je 

prav, da učitelj sledi didaktičnemu načelu postopnosti in v pouk začne vnašati krajše 

skupinske dejavnosti, ki jih nato skupaj z učenci analizira, s čimer spodbudi njihov 
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metakognitivni razvoj. Na začetku jim učitelj omogoča več podpore in po potrebi 

njihovo delo tudi pogosteje prekinja s frontalnimi intervencijami, s katerimi preverja 

delo po skupinah, kasneje pa vse več nadzora prepušča učencem. Zelo pomembno 

je, da učitelj skupaj z učenci ovrednoti tako doseganje učnih ciljev v skupini kot tudi 

učinkovitost delovanja v skupini in počutje posameznikov v njej, saj bodo le tako 

učenci osmislili namen skupnega doseganja učnih ciljev.  

S skupinskim delom lahko učenci raziskujejo različne teme in skupaj oblikujejo 

opredelitve, izpeljejo dejavnosti, razvijajo ideje itd. Hkrati z njim uresničujejo svojo 

potrebo po druženju (sprejemanju, potrditvi), le da je njihov pogovor usmerjen k 

učenju (pridobivanju novega znanja in spretnosti, utrjevanju že pridobljenega ali 

preverjanju). Pomembno je, da skupinsko delo ne temelji le na spremembi 

sedežnega reda učencev, ampak da je zasnovano tako, da spodbuja miselno 

aktivnost vsakega učenca. Zato je potrebno, da učitelj učencem določi zanimive 

dejavnosti (npr. avtentične probleme iz okolja), ki jih učencem ustrezno osmisli in 

pojasni, opremi z navodili in usmeritvami, da lahko s sodelovanjem vsaka skupina 

doseže učne cilje. Učitelj določi ustrezen časovni okvir, v katerem morajo skupine 

dokončati svoje delo, pri čemer jih nadzoruje, da se ne oddaljijo preveč od teme. Za 

skupinsko delo mora učitelj nameniti relativno veliko časa, vendar ga lahko 

racionalno izrabi s tem, da ima vsaka skupina drugačno nalogo, s predstavitvami pa 

je nato obravnavana celotna snov. V tem primeru mora biti učitelj pozoren, da vsem 

skupinam zagotovi zadosten čas za predstavitve ter da imajo učenci dovolj časa, da 

si zapišejo tudi tiste dele vsebine, ki so jih obravnavale druge skupine (Kutnick idr., 

2005; Poljak, 1974).  

Pomembno je, da vsaj občasno delo v skupinski učni obliki poteka tako, da del učne 

ure načrtujejo učenci sami oz. skupaj z učiteljem. Na ta način se urijo v postavljanju 

vprašanj in se osredotočajo na bistveno znotraj učne vsebine (Valenčič Zuljan, 

2004). Cullingford (1995) pravi, da so tako učenci bolj motivirani za dosego cilja in 

bolj aktivno pristopijo k reševanju problemov. V skupini naj bi se razvila razprava o 

vsebini – ne samo podajanje informacijo, ampak tudi njihovo preverjanje, 

ovrednotenje in argumentiranje. Naloga ne sme biti sama sebi namen, ampak jo 

osmislimo s tem, da jo učenci predstavijo svojim sošolcem. Ti predstavljajo kritično 
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občinstvo, ki se hkrati uči in vrednoti. V predstavitvah skupinskega dela se tako 

prepletata učenje in (medvrstniško) poučevanje. Predstavitve so tudi pomemben vir 

za nadaljnjo plenarno diskusijo o načetih vprašanjih. Cullingford (1995) opozarja tudi 

na to, da materiali, ki nastanejo pri predstavitvi (npr. plakati), ne smejo biti namenjeni 

le kot »okras« učilnice, ampak jih je treba načrtno uporabljati za novo učenje (učenci 

npr. sproti in postopno dopolnjujejo skupni miselni vzorec, pri matematiki izdelajo 

makete in modele, ki jih nato uporabijo npr. za učenje računanja površine in volumna 

telesa ipd.). Učenci tako povezujejo teoretično znanje z njegovo uporabo v 

konkretnih življenjskih primerih in si pri tem pomagajo z lastnimi izdelki. 

Pred začetkom dela v skupinah mora učitelj podati natančna navodila, določiti 

časovni okvir in učence ustrezno razporediti v skupine. Učitelj mora glede na 

zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje vnaprej načrtovati sestavo skupin in jih glede 

na to razporediti (naključno, glede na sociogram, predznanje, interese ali druge 

kriterije). Pred začetkom dejavnosti v parih in skupinah mora učitelj jasno predstaviti 

navodila za delo ter določiti čas, ki ga imajo skupine na voljo. Posebno pozornost 

mora nameniti velikosti in strukturi skupine, kar je predpogoj za uspešno vključevanje 

in delo vseh njenih članov, pri čemer je velikost skupine vezana na naravo naloge, ki 

jo mora skupina opraviti, ter na homogenost skupine (Harmer, 2001).  

Cullingford (1995) izpostavlja tri vidike, na katere mora biti pri načrtovanju 

skupinskega dela pozoren učitelj a) določiti mora učne cilje in znati argumentirati, 

zakaj jih je izbral; b) izbrati mora primerno ravnovesje med snovjo, ki jo poda sam, in 

tisto, ki jo morajo osvojiti učenci sami, pri čemer jih mora voditi z vprašanji in c) na 

voljo morajo biti vsi potrebni viri, tako da se med procesom učenja učitelj lahko 

posveča izključno učencem. 

Slavin (1980, 1996b) pravi, da je lahko razredno okolje naravnano individualno, 

tekmovalno ali sodelovalno. Pri individualno naravnanem okolju je vsak učenec 

zadolžen za svoj učni uspeh, vsako od predvidenih ocen pa lahko doseže ne glede 

na to, koliko ostalih sošolcev je prav tako doseglo to oceno. V tekmovalno 
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naravnanem okolju učenci med seboj tekmujejo za dosego najvišjih ocen10 oz. za 

nagrado, ki je lahko tudi v obliki učiteljeve potrditve ali pohvale. V sodelovalnem 

okolju pa učenci skupaj z vsemi člani svoje skupine poskušajo doseči čim boljši 

rezultati, pri čemer je poudarjen tako trud in vložek vsakega posameznika kot tudi 

uspeh celotne skupine. 

Med njihovim delom lahko učitelj od daleč opazuje, kaj se dogaja, spremlja proces 

učenja tako, da se pomika od skupine do skupine ali pa se posveti zgolj skupini 

(skupinam) ali posameznikom, ki potrebujejo njegovo neposredno pomoč (Harmer, 

2001). Pomembno je, da ima vsak član svojo vlogo v skupini ter da je komunikacija 

strpna in učinkovita (Slavin, 1995). Podobno tudi Harmer (2001) kot primerno majhno 

skupino predstavi takšno s petimi člani, kjer pride do živahne izmenjave idej in 

soodvisnosti, hkrati pa je skupina dovolj majhna, da člani ne prelagajo svoje 

odgovornosti za uspeh na druge. Sprejemanje skupnih odločitev lahko poteka na 

različne načine, npr. z argumentiranjem svojih predlogov in njihovim izločanjem ali pa 

z glasovanjem o predlogih, pri katerem odloči večina.  

Če želi učitelj zagotoviti učinkovitost skupinske učne oblike, mora biti le-ta 

strukturirana po naslednjih korakih (Jelavić, 1995; Kramar, 2009; Poljak, 1974; 

Tomić, 2003): 

1. Frontalni uvod – učitelj predstavi namen in cilje dejavnosti ter poda natančna 

vsebinska in organizacijska navodila. 

2. Razdelitev v skupine – učenci se razdelijo v predvidene učne skupine. 

3. Delo po skupinah – učenci izvajajo dejavnost, oblikujejo ugotovitve, pripravijo 

poročilo.  

4. Poročanje o ugotovitvah – predstavniki poročajo o vsebinskih ugotovitvah. 

5. Vsebinski plenarni zaključek – učitelj povzame delo vseh skupin in sintetizira 

njihove ugotovitve. 

6. Ovrednotenje skupinskega dela – učenci skupaj z učiteljem analizirajo, v 

kolikšni meri so dosegli učne cilje kot posamezniki, kot skupina in kot celoten 

kolektiv. Reflektirajo učinkovitost dela v skupini in medsebojne odnose. 

                                            
10

 Slavin (1980, 1996b) navaja, da je lahko najvišjih ocen tudi omejeno število, kar še poveča tekmovalnost med 
učenci. 
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Pri organizaciji skupinske učne oblike je zelo pomembna faza priprave ter vmesno in 

končno ovrednotenje procesa učenja v skupini. Po končanem delu v skupini je 

pomembno, da učenci o svojem delu poročajo in skupaj z učiteljem preverijo 

pravilnost naučenega pa tudi razmislijo o socialnih veščinah ter o tem, kako uspešno 

so jih uporabili. Prav je, da jim učitelj in tudi sošolci podajo oceno njihovega dela 

(Harmer, 2001). Vloge v skupini morajo biti natančno določene, pomembno pa je 

tudi, da je vsebina oz. učni cilj dovolj zanimiv in izzivalen, da učence motivira. Mnenja 

strokovnjakov v zvezi z ocenjevanjem skupinskega dela so različna. Slavin (1995) 

zagovarja, da mora biti končni izdelek ali dosežek ocenjen za skupino kot celoto in 

ne za posameznika, medtem ko Johnson in Johnson (1999) pravita, naj bo ocenjen 

dosežek vsakega posameznika ali pa naj bo končna ocena kombinacija individualno 

pridobljene ocene in ocene celotne skupine. Nekateri učitelji pri ocenjevanju 

upoštevajo tudi medvrstniško oceno, ki jo podajo člani skupine drug za drugega 

(Harmer, 2001). Organizacija skupinskega dela za marsikaterega učitelja predstavlja 

dodatno breme in mu povzroča negotovost, vendar Cullingford (1995) učitelje 

spodbuja k njegovi uporabi in zagovarja, da je skupinska učna oblika primerna za 

vsako temo in vsak šolski predmet, najučinkovitejša pa je, ko za učenje spodbuja 

vsakega posameznika in hkrati skupino kot celoto.  

Pletenac (1991) izpostavlja, da skupinska učna oblika zahteva boljšo opremljenost 

šole in učilnice ter večjo usposobljenost učitelja in učenca za takšen način dela kot 

ostale učne oblike, zato je pomembno, da se skupinsko učno obliko v pouk vpeljuje 

postopoma. Pri navajanju učencev na delo v skupini Harmer (2001) svetuje učiteljem, 

naj učno obliko poskusno izvedejo in nato učence prosijo, da izrazijo svoje mnenje 

(npr. anonimno na lističih dokončajo povedi o tem, kako so se med dejavnostjo 

počutili). Mnenja učencev so za učitelja izhodišče za diskusijo z učenci o delu v 

skupini ter vodilo za nadaljnje načrtovanje dejavnosti. Na tej podlagi nato učitelj s 

pomočjo akcijskega raziskovanja preveri, kako naj preoblikuje in prilagodi učencem 

izvajanje te učne oblike.  

Številni avtorji (Cullingford, 1995; Harmer, 2001; Johnson in Johnson, 1999; Morgan, 

2000; Tomić, 2003; Veenman idr., 2003) izpostavljajo prednosti skupinske učne 

oblike zaradi pozitivnih učinkov, ki jih ima na dosežke učencev. Pri tem pa je 
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pomembno, da učitelj oblikuje ustrezno učno situacijo. Na kognitivni ravni mora 

premisliti, kako bo strukturirana naloga in kakšni bodo učni cilji, da bo vsak 

posameznik zares miselno aktiven; na ravni socialnih odnosov pa, kako bodo 

formirane skupine, da bodo člani skupine motivirani in bodo ostalim članom pomagali 

ter jih spodbujali, da v delo vložijo kar največ truda. V primerjavi s frontalno učno 

obliko, kjer so ponavadi nagrajeni dosežki posameznikov (in med njimi obstaja 

tekmovalnost), gre tu za skupni cilj članov skupine, kjer učenci ne tekmujejo med 

seboj, ampak se vzajemno spodbujajo, da bi ga dosegli (Slavin, 1980, 1996b).  

Slavin (1996b) predstavi štiri glavne vidike korelacij med skupinsko učno obliko in 

učnimi dosežki: a) motivacijski vidik, b) vidik socialne kohezije, c) razvojni vidik in d) 

kognitivni vidik. Zadnji je povezan s predpostavko, da je pomembno, da posameznik 

znanje prestrukturira, ga izpopolni in dodela, pri čemer je eden od najučinkovitejših 

načinov, da vsebino razloži nekomu drugemu. Takšno medvrstniško poučevanje je 

značilno za skupinsko učno obliko, v procesu pa pridobita tako učno uspešnejši 

učenec, ki znanje utrjuje in poglablja s tem, ko ga posreduje, in učno šibkejši učenec, 

ki mu je znanje posredovano. Tudi A. B. Pigford (1990) za doseganje višjih 

akademskih dosežkov in spodbujanje socialnega razvoja priporoča uporabo 

skupinske učne oblike, hkrati pa na podlagi pregleda raziskav ugotavlja, da se 

skupinska učna oblika le redko pojavlja pri pouku.  

Harmer (2001) meni, da so medsebojni odnosi v skupini pogosto manj problematični 

kot pri delu v paru, saj ne gre za odvisnost med le dvema učencema, ampak je v 

skupini več relacij med učenci, zaradi česar posameznik lažje najde nekoga, ki mu 

zaupa in ki se mu zdi primeren partner za učenje. Pri skupinski učni obliki pride do 

večje izmenjave mnenj in idej in je zato prispevek k skupnemu učenju lahko še 

bogatejši kot pri delu v paru. Učenci pri delu v paru razvijajo raznovrstne socialne 

veščine: morajo se poslušati, sodelovati, argumentirati in se pogajati; pri delu v paru 

pa je zaradi števila in kompleksnosti medsebojnih odnosov to zanje še zahtevnejša, 

hkrati pa tudi še bolj poučna situacija. Prednost je, da kot posamezniki pri tem niso 

tako izpostavljeni kot pri frontalnem pouku, zato je še posebej za učence, ki se ne 

želijo izpostavljati pred celotnim razredom, delo v paru in skupinsko delo »varnejša« 

učna situacija. Učenci skupaj postajajo samostojnejši v procesu pridobivanja znanja 
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in vse bolj neodvisni od učitelja. V skupini je načeloma zaželena čim večja aktivnost 

njenih članov, vendar se kot prednost za nekatere učence (npr. za introvertirane) 

izkaže možnost izbire, kako in koliko želijo prispevati (Harmer, 2001).  

Slavin (1996b) poudarja pomen socialnega povezovanja v skupini, ki se krepi zaradi 

medsebojnega sodelovanja in pomoči članov, ki jim ni vseeno za drugega in si za 

svoje sošolce želijo, da bi bili uspešni. Raziskovalci, ki jih Slavin (1996b) poimenuje 

»teoretiki motivacije11« (npr. Johnson in Johnson, 1992, v Slavin, 1996b; Slavin, 

1995, v Slavin, 1996b),  se strinjajo, da v določeni meri vsak posameznik pomaga 

drugim tudi zaradi lastnih interesov. Na drugi strani pa »teoretiki socialne 

povezanosti12« (npr. Cohen, 1994, v Slavin, 1996b; Sharan in Sharan, 1992, v 

Slavin, 1996b) pravijo, da posameznik pomaga članom, ker mu je pomembna 

skupina kot celota in si za celotno skupino želi uspeha. To potrjujejo tudi Veenman in 

drugi (2003), ki pravijo, da skupni cilji in individualna odgovornost motivirata učence 

pri pomoči drug drugemu, da bi bili čim uspešnejši. Slavin (1996b) govori še o 

»kognitivističnih teoretikih13« (npr. Damon, 1984, v Slavin, 1996b; Wittrock, 1986, v 

Slavin, 1996b), ki zagovarjajo stališče, da že same interakcije med učenci povečujejo 

mentalno procesiranje informacij, kar vpliva na povečanje njihovih učnih dosežkov. 

Omenja Vygotskega (1976, v Slavin, 1996b) ter njegovo teorijo območja bližnjega 

razvoja14, preko katere razloži učenje učno šibkejših od učno uspešnejših učencev v 

skupini. 

Halliday (1996) je eden od avtorjev, ki izpostavlja tudi pomanjkljivosti skupinskega 

dela. Ena od njih je, da je učence treba takšne učne oblike naučiti, da bi jo znali 

uporabljati. Opozarja, da obstaja velika verjetnost, da bodo učenci v skupinah le 

klepetali in ne bodo obravnavali učne snovi ali vadili, če jih učitelj na to ne bo 

zadostno pripravil. Poleg tega je za učitelja težko nadzorovati in popraviti napake, ki 

se v procesu pojavljajo ter ob koncu učenja v skupinah vsakogar pravično oceniti 

                                            
11

 Ang. »motivational theorists«. 
12 

Ang. »social cohesion theorists«. 
13

 Ang. »cognitive theorists«. 
14

 Območje bližnjega razvoja Vygotsky (v Slavin, 1996b, str. 48) opredeli kot razliko med dejansko razvojno 
stopnjo, ki jo posameznik lahko doseže pri samostojnem reševanju problemov in potencialnim razvojem, ki ga 
posameznik pri reševanju problema lahko doseže pod vodstvom učitelja ali v sodelovanju z zmožnejšimi 
sovrstniki. 
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glede na njegov vložek v skupni rezultat. Na učinkovitost posamezne skupine vpliva 

tudi učiteljevo načrtovanje delitve v skupine – učenci bodo bolj zaželeni kot člani 

skupine, če so priljubljeni ali akademsko uspešnejši, kot tisti učenci, ki se slabše 

učijo, kar pomembno vpliva na uspeh skupine. Harmer (2001) k temu dodaja, da v 

trajnejših skupinah lahko pride do pasivnosti učencev, če imajo ves čas enake vloge 

– odnosi se vzpostavijo in ohranijo, s tem pa so eni učenci ves čas v dominantnem, 

drugi pa v pasivnem položaju (Harmer, 2001). 

Slavin (1995) svari pred neustreznim načrtovanjem in izvajanjem skupinske učne 

oblike, kjer dejavnost ni ustrezno zamišljena in gre le za navidezno aktivnost učencev 

v skupini, v resnici pa je miselno dejaven le en učenec (Slavin, 1995). Prav tako se 

lahko zgodi, da učitelj ustrezno pripravi in vodi delo v skupinah, vendar je dejavnost 

preveč dolgotrajna, zaradi česar ni mogoča realizacija vseh učnih ciljev. Težava 

pogosto nastopi tudi pri prenosu učiteljevega znanja »iz teorije v prakso« – učitelji so 

sicer usposobljeni za izvajanje dela v skupini, vendar je situacija v razredu drugačna, 

bolj kompleksna, kot je bila v procesu učiteljevega izobraževanja. Slavin (1995) trdi, 

da je ta učna oblika zelo pogosto napačno izvedena in zato ne prinaša rezultatov. 

Kubale (2015) izpostavlja tudi, da pri nas primanjkuje stalnih strokovnih izobraževanj 

na temo skupinske učne oblike, da bi se jo učitelji naučili učinkoviteje izvajati. 

Skupinska učna oblika lahko v učilnico vnese nemir, vendar je pogosto manj hrupna 

kot delo v parih, saj hkrati ne govori tako veliko število učencev. Tudi tu velja, da 

mora učitelj poskrbeti za natančna navodila, premišljeno ureditev učilnice in primeren 

sedežni red, da se skupine s svojim delom ne motijo med seboj, kar zahteva več 

učiteljevega časa in truda kot pri frontalni učni obliki. Učitelj se podobno kot pri delu v 

paru spopada z izgubo nadzora in pregleda nad celotnim razredom, nekateri učenci 

pa z nezadovoljstvom s skupino, v kateri so se znašli (Harmer, 2001). 

Eden od glavnih problemov, ki se pri izvedbi skupinske učne oblike pojavljajo, je, da 

vsi učenci v skupini ne sodelujejo enako zavzeto in miselno aktivno, zato je bistveno, 

da učitelj učence sistematično in postopoma pripravi na medsebojno sodelovanje in 

prevzemanje odgovornosti za svoj del prispevka k uresničevanju skupnih učnih ciljev. 

Učitelj mora pri tem upoštevati tudi učenčeva pojmovanja skupinske učne oblike, saj 
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lahko ta spodbujajo ali zavirajo učinkovitost njene uporabe (Halliday, 1996). B. Šteh 

Kure (1998) denimo ugotavlja, da kar 43 % učencev vidi vlogo učitelja kot 

»prenašalca znanja«, ki je bolj kot v učenca usmerjen v predmet poučevanja. Svojo 

vlogo vidijo v sprejemanju posredovanega znanja in so prepričani, da je zanje 

najkoristnejša dobra učiteljeva razlaga učne vsebine. Halliday (1996) zato pri 

izvajanju skupinske učne oblike opozarja na pomen učiteljevega sprotnega 

nadzorovanja dela in popravljanja napak, ki se pojavijo v procesu samostojnega dela 

skupin. Učenci imajo tako vselej povratno informacijo o svojem delu, zaradi česar se 

zmanjša njihova negotovost pri samostojnem učenju. Zahtevna naloga pa čaka 

učitelja tudi ob koncu učenja v skupinah, saj mora vsakogar pravično oceniti glede na 

njegov vložek v skupni rezultat (Halliday, 1996).  

C. Chalmers (2009) govori o premiku glede videnja metakognitivnega učenja kot 

procesa, ki se dogaja znotraj posameznika k procesu, ki se dogaja znotraj skupine. 

Veliko raziskovalcev, npr. Flavell, Pugalee, Schonfel, Schraw, je metakognicijo videlo 

kot individualen proces. Drugi pa pravijo, da imajo za reševanje problemskih nalog 

skupine večji kognitivni potencial kot posameznik (npr. Johnson in Johnson, 1999). 

Kljub temu pa zgolj razporeditev učencev v skupine ni dovolj, da bi skupina uspešno 

delovala. C. Chalmers (2009) izpostavlja, da je treba upoštevati organizacijske, 

kognitivne in metakognitivne dejavnike, da bi zagotovili učinkovito skupinsko učenje. 

Skupini lahko da učitelj navodila za pisanje dnevnika, v katerem si postavljajo 

vprašanja glede svojega dela in napredka, reflektirajo svoja razmišljanja in se 

samoocenjujejo. Skupine morajo načrtovati, opazovati in preverjati spretnosti in 

strategije, ki so pomembne za reševanje določenega primera (Chalmers, 2009).  

Pri skupinskem delu uspeh skupine pomeni tudi uspeh posameznika in obratno. 

Prednost te oblike pri razvijanju metakognicije je, da lahko učno zmožnejši učenci 

pomagajo uspeti učno šibkejšim učencem, ko zavedno ali nezavedno prenašajo 

nanje svoje metakognitivne spretnosti in izkušnje. Ker gre za sovrstnike, razmišljajo 

na podoben način, zato si lahko pomagajo s prenosom metakognitivnih strategij v 

procesu reševanja problemov (Metacognition and constructivism, b. d.). 
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V. McInerney, McInerney in Marsh (1997) so primerjali učinke frontalnega pouka in 

skupinskega dela pri pouku računalništva (povprečna starost študentov je bila 20 let). 

Del študentov je bil deležen frontalnega načina poučevanja, kjer je učitelj predstavil 

novo snov, študentje so vadili pod učiteljevim vodenjem, dobili so povratno 

informacijo ter odpravili napake, nato pa so samostojno vadili ter snov redno 

ponavljali, da bi jo utrdili. Drugi študentje so bili razporejeni v heterogene skupine s 

tremi ali štirimi člani. Udeleženci v skupinski obliki so bili deležni usposabljanja s 

področja samospraševanja. Dobili so nabor generičnih začetkov vprašanj, s pomočjo 

katerega so nato tvorili lastna vprašanja o preučevanem gradivu. Ta vprašanja so 

kasneje postavili drugim v skupini, kjer so jih nato skupaj prediskutirali. To je 

povečalo samoregulacijo učenja pri študentih, statistično pomembno pri tistih, ki so 

imeli na začetku občutek majhnega lastnega nadzora nad učenjem. 

W. Nielsen (2008) si je v svoji kvalitativni doktorski raziskavi zastavila glavno 

raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Kako se metakognicija kaže v socialnem 

kontekstu skupine, ko učenci skupaj rešujejo problemske naloge?. Vključen je bil en 

razred oz. 22 dijakov pri predmetu biologija. Raziskava je potekala dva meseca in je 

vključevala več faz: opazovanje interakcije med učenci in vprašalniki o metakogniciji 

za učence, ekskurzija, skupinsko reševanje problemskih nalog, vezanih na 

ekskurzijo, individualni in fokusni intervjuji. Ugotovila je, da je delo v skupini 

spodbudno vplivalo na razvoj metakognicije posameznika in skupine, saj so učenci v 

skupini razkrivali svoje miselne procese in strategije ob reševanju problemov. Učenci 

so tako bolj natančno spoznali učno vsebino, saj so se vanjo poglobili, spoznali pa so 

tudi lastni proces učenja in svoje zmožnosti. W. Nielsen (2008) tudi opozarja učitelje 

na pomen učinkovitejšega razvijanja in uporabe metakognitivnega znanja in 

spretnosti pri učencih. Učitelj lahko skozi interakcijo v skupini ugotavlja, kako učenci 

razmišljajo, kar mu predstavlja izhodišče za načrtno razvijanje metakognitivnih 

spretnosti pri učencih. 

S. Pečjak (2012b) pravi, da sta za razvijanje metakognicije skozi skupinsko učno 

obliko primerni strategiji (Brown in Palincsar, 1984, v Pečjak, 2012b; Palincsar in 

Brown, 1989, v Pečjak, 2012b): 
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- Strategija recipročnega spraševanja – učitelj in učenci tiho izmenično berejo 

dele besedila, nato pa si izmenično zastavljajo vprašanja in nanje 

odgovarjajo. Učitelj vprašanja učencev analizira ter jim z zastavljanjem svojih 

vprašanj predstavlja model. S. Pečjak (2012b) pravi, da je strategija primerna 

za frontalno delo, pa tudi za delo v paru in skupinsko delo.  

- Strategija recipročnega poučevanja – zelo pomembno je sodelovalno 

okolje, v katerem učitelj s pomočjo modeliranja učence seznanja s tehnikami 

napovedovanja vsebine, postavljanja vprašanj, pojasnjevanja in povzemanja 

vsebine. Učenci postopoma vse bolj prevzemajo učiteljevo vlogo, razvija se 

medvrstniško učenje in poučevanje. 

S. Pečjak (2012a) poudarja, da mora biti razvijanje metakognitivnih sposobnosti v 

pouk integrirano vsakodnevno, pogosteje pa je bolj učinkovito, če se učenci 

metakognitivnih strategij učijo posredno kot pa neposredno. 

2.4.4.1 Sodelovalno učenje 

Nadgradnjo skupinske učne oblike predstavlja sodelovalno učenje, kjer učitelj z 

ustreznim strukturnim pristopom zagotavlja uresničevanje osnovnih načel 

sodelovalnega učenja: soodvisnost učencev, njihova medsebojna interakcija, 

heterogenost skupine, vključenost in odgovornost vseh članov skupine ter uporaba 

ustreznih sodelovalnih veščin (Johnson in Johnson, 1999; Peklaj, 2001).  

Pri načrtovanju izvedbe sodelovalnega učenja mora učitelj upoštevati pet ključnih 

organizacijskih elementov za zagotavljanje kakovosti (Johnson in Johnson, 1999; 

Johnson, Johnson in Taylor, 1993): 

1. Pozitivna soodvisnost članov skupine, ki morajo sodelovati, da bi dosegli 

skupni cilj in pri kateri se morajo učenci zavedati, da je uspeh ali neuspeh 

odvisen od vseh. Gre za vzajemno korist vseh članov – vsak od njih prevzema 

odgovornost za uspeh celotne skupine, pri tem pa tudi sam učno bolje 

napreduje, kot bi lahko napredoval sam. Johnson in Johnson (1999) pravita, 

da se pozitivna soodvisnost vzpostavlja skozi a) skupne učne cilje (vsak sam 

se nauči vsebino in vsak je odgovoren za to, da se jo naučijo vsi člani 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

55 

 

skupine); b) skupne nagrade (npr. če vsi člani skupine dosežejo zelo dober 

rezultat pri preizkusu znanja, vsi dobijo še dodatne točke); c) deljena sredstva 

(vsak član skupine dobi del celotne informacije, ki je potrebna za dokončanje 

naloge); d) vloge članov skupine, ki se med seboj dopolnjujejo (npr. bralec, 

spodbujevalec, poročevalec itd.). 

2. Individualna odgovornost vsakega člana za dosego skupnega cilja – vsak član 

skupine je odgovoren za poznavanje obravnavane vsebine. Pri tem 

poskušamo zagotoviti, da so vsi učenci aktivni pri skupinskem delu in da se 

skupina zaveda, kateri člani potrebujejo več časa ali pomoči ostalih članov, da 

dosežejo cilj. Individualno odgovornost spodbujamo s tem, ko preverjamo 

dosežke posameznega člana skupine, povratno informacijo pa prejmeta tako 

posameznik kot njegova celotna skupina. S tem se v učencih krepi občutek 

odgovornosti do ostalih članov skupine in za doseganje skupnega cilja. 

Johnson in Johnson (1999) predlagata več načinov: a) individualni preizkusi 

znanja, ki se navezujejo na ugotovitve celotne skupine; b) naključna izbira 

enega člana skupine, ki mora predstaviti svoj izdelek oz. ugotovitve pred 

celotnim razredom kot predstavnik svoje skupine; c) vsak učenec sošolcu 

razloži, kaj se je naučil med skupinskim delom. 

3. Medsebojna interakcija in spodbujanje vsakega posameznika – prvi pogoj za 

interakcijo je, da učenci sedijo dovolj blizu skupaj ter da se lahko pogovarjajo 

iz oči v oči. Medsebojno interakcijo in spodbujanje pa zagotavljamo tako, da 

učence navajamo in spodbujamo k ustreznim kognitivnim dejavnostim, ki so v 

pomoč sošolcem (glasno razmišljanje o reševanju problema, povezovanje s 

predznanjem, medsebojno zastavljanje vprašanj, modeliranje ipd.). Poleg tega 

učence navajamo tudi na medsebojno pomoč in socialno podporo, podajanje 

konstruktivnih kritik in pohval za opravljeno delo. S tem učenci ustvarjajo 

pozitivne in spodbudne medsebojne odnose, ki so pomemben pogoj za 

skupno učenje. Če želimo, da skupina učinkovito deluje, Johnson in Johnson 

(1999) predlagata, naj bo sestavljena iz dveh ali največ štirih članov.  

4. Razvijanje socialnih ali skupinskih veščin – učitelj mora učencem pomagati 

osvojiti socialne veščine in jih motivirati za njihovo uporabo. Učitelj mora 

učence načrtno naučiti učinkovitega sodelovanja v skupini in jih zanj tudi 
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motivirati. Pri učencih mora vzporedno s kognitivnimi zmožnostmi razvijati tudi 

spretnosti vodenja skupine, odločanja v skupini, vzpostavljanja zaupne klime, 

komunikacije in reševanja konfliktov (Johnson in Johnson, 1999). 

5. Ovrednotenje skupnega truda in odločitev ter razmislek o tem, kako bi bilo 

mogoče skupinsko delo izboljšati – učenci analizirajo, kako dobro delujejo 

njihove skupine in kako spretno uporabljajo naučene socialne veščine. 

Pomembno je, da se sproti in ob koncu skupnega dela člani skupine 

pogovorijo o tem, v kolikšni meri vsi skupaj in vsak posameznik dosegajo 

zastavljene cilje. Skupaj ovrednotijo aktivnosti, ki so jim bile v pomoč ali pa so 

jih ovirale pri doseganju zastavljenih ciljev. Na podlagi tega se odločijo, s 

katerimi aktivnostmi bodo nadaljevali in kaj želijo pri svojem skupnem delu 

spremeniti. Takšno ovrednotenje učencem pomaga pri a) usmerjanju 

pozornosti na učinkovito delovanje celotne skupine; b) učenju socialnih veščin; 

c) podajanju in sprejemanju povratnih informacij o prispevku vsakega 

posameznika in d) rednem izvajanju sodelovalnih spretnosti. 

Če želimo, da pri pouku pride do sodelovalnega učenja v pravem pomenu besede, je 

eno od ključnih vprašanj, kako tvoriti skupine. Johnson in Johnson (1999) opisujeta 

različne načine delitve učencev v skupine, pri čemer se pri nekaterih ne vzpostavi 

ustrezna skupinska dinamika, zato tudi učenje nima prave vrednosti, medtem ko pri 

drugih prihaja do pravega sodelovalnega učenja: 

- Psevdo učne skupine – učenci so razdeljeni v skupine, vendar nimajo 

interesa, da bi sodelovali. Menijo, da bodo ocenjeni glede na to, kako se bo 

kdo izkazal, zato ne delijo svojega znanja in celo zavajajo drug drugega. V 

takšnem primeru je rezultat učenja nižji učni dosežek, kot bi bil pri individualni 

učni obliki. 

- Tradicionalna izvedba skupinskega dela – učenci so razdeljeni v skupine in to 

tudi sprejmejo. Njihove naloge so razdeljene tako, da so na koncu ocenjeni kot 

posamezniki in ne le kot člani skupine. Želijo, da bi jim drugi posredovali svoje 

znanje, sami pa ga nočejo deliti z drugimi. Nekateri člani skupine izkoriščajo 

trud drugih, sami pa ne vložijo nič dela. Rezultat takšnega skupinskega dela je 
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večji, kot bi bil sicer pri nekaterih članih skupine, vendar skupina doseže manj, 

kot bi nekateri njeni posamezniki, če bi delali sami. 

- Skupinsko delo – učenci delajo skupaj, da bi dosegli skupne cilje. O temi se 

pogovarjajo, jo drug drugemu razlagajo, si pomagajo in se spodbujajo pri delu. 

V skupini se preverja delo in vložek vsakega posameznika. Učni dosežek je 

višji kot vsota posameznih učnih dosežkov in skupina tako pride do boljšega 

učnega rezultata, kot bi prišel njen posamezen član ob individualnem učenju. 

- Kakovostno skupinsko delo – to je skupina, ki dosega vse postavljene kriterije 

za prej opisano skupinsko delo, hkrati pa pride do nepričakovanih učnih 

uspehov. Raven pripadnosti med člani in do celotne skupine je višja kot sicer 

pri skupinskem delu. Le malo skupin doseže tako visoko raven razvoja. 

Poleg razmisleka o strukturi skupine mora učitelj tudi ustrezno izbrati in strukturirati 

učno nalogo (Slavin, 1996b). C. Peklaj (1996) izpostavlja, da je struktura naloge 

ključnega pomena za učinkovito sodelovalno učenje, saj le tako lahko zagotovimo 

sodelovalno interakcijo med učenci in ustrezno motivacijo za rešitev naloge. C. 

Peklaj (1996, str. 37) navaja tri nivoje učnih ciljev, ki pogojujejo izbor ustrezne 

naloge: a) naloge za učenje podatkov; b) naloge za učenje postopkov, spodbujanja 

razumevanja in uporabe (dobro strukturirane naloge) in c) odprti problemi in naloge, 

ki spodbujajo višje kognitivne cilje: analizo, sintezo in vrednotenje (slabo strukturirane 

naloge). Dobro strukturirane naloge, pri katerih je možno le nekaj ali celo samo ena 

rešitev, od učencev zahtevajo npr. izmenjevanje informacij, medvrstniško razlago, 

medsebojno preverjanje ipd. Slabo strukturirane naloge pa so tiste, ki so odprte,  

vključujejo doseganje višjih spoznavnih ciljev in od učencev zahtevajo analiziranje, 

argumentiranje, kritičnost in ustvarjalnost. Takšne naloge so npr. skupinske 

raziskave in skupinske diskusije (Peklaj, 1996). Učitelj mora torej nalogo strukturirati 

premišljeno in pri tem upoštevati, katerim učnim ciljem želi slediti pri določeni učni 

dejavnosti. 

Sodelovalno učenje naj bi presegalo pomanjkljivosti učenja v skupini, predvsem to, 

da se v delo ne vključujejo vsi člani skupine. Pri sodelovalnem učenju imajo namreč 

učenci, razporejeni v manjše skupine, namen, da uresničijo skupni cilj (Marentič 

Požarnik, 2000), organizirano pa je tako, da vsak učenec kar najbolje izkoristi svoj 
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potencial ter pri tem z medsebojno interakcijo pomaga tudi drugim članom skupine. 

B. Marentič Požarnik (2000) ob tem omenja dejstvo, da v slovenskih šolah premalo 

izvajamo medvrstniško učenje in poučevanje. Meni, da je takšen način uspešen, ker 

vrstniki uporabljajo razumljiv jezik in pojme, znajo se vživeti v način razmišljanja drug 

drugega, so potrpežljivi in zlahka premostijo ovire glede morebitnih nejasnosti (ne 

bojijo se vprašati drug drugega po dodatni razlagi). B. Marentič Požarnik (2000) 

navaja tudi metaanalizo, ki se je ukvarjala z učinkovitostjo sodelovalnega učenja 

(avtorji Qin, Johnson in Johnson, 1995 v Marentič Požarnik, 2000) in je na podlagi 

pregleda 63 rezultatov študij primerjala uspešnost sodelovalne in tekmovalne 

situacije med učenci. Kar v 55 primerih je dalo sodelovalno učenje boljše rezultate. 

Avtorji metaanalize pravijo, da je prednost sodelovalnega učenja v skupno 

zastavljenem problemu, medsebojnem popravljanju napak in večjem številu 

reševalnih strategij.  

Peklaj (2001) pravi, da mora biti učna situacija pri sodelovalnem učenju zasnovana 

tako, da med učenci poteka čim bolj neposredna komunikacija in da uvidijo, da vsak 

lahko doseže svoj individualni cilj le, če dosežejo skupni cilj oz. če dosežejo cilj tudi 

vsi drugi člani skupine. V skupini mora vsak posameznik prevzeti svojo funkcijo in s 

tem nositi tudi del odgovornosti za opravljeno nalogo. To pa od učitelja zahteva 

skrbno in natančno načrtovanje sodelovalnega dela. Med procesom sodelovalnega 

učenja ima učitelj opazovalno vlogo, v skupino pa poseže, ko učenci potrebujejo 

usmeritev glede medsebojne komunikacije ali ko poda povratno informacijo v zvezi z 

reševanjem nalog ali s sodelovalnimi odnosi v skupini. Učitelja morda od organizacije 

skupinskega dela ali sodelovalnega učenja odvrača misel, da mu bo pouk ušel izpod 

nadzora, da bo v razredu hrup in velik nered ter da ne bo imel pregleda nad 

uresničevanjem učnih ciljev. Za uspešnost takšne oblike dela je potrebno, da učitelj 

jasno definira pravila vedenja v skupini, zahteva primerno glasnost ter nedvoumno 

nakaže prehode med različnimi oblikami učenja (npr. k frontalni obliki dela jih 

preusmeri z glasbo, zvončkom, s ploskanjem itd.). Kagan (1989 v Peklaj, 2001) kot 

ključno načelo izpostavlja strukturni pristop. Struktura je serija stopenj, ki natančno 

opredeljujejo interakcijo v skupini. Služi kot nekakšno ogrodje, v katerega učitelj 

vplete učno vsebino, namenjena pa je doseganju učnih ciljev na socialni in kognitivni 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

59 

 

ravni. Strukture niso vezane na konkretno vsebino, ampak so način organiziranja 

skupinske interakcije z namenom, da bi uresničili učne in vzgojne cilje. Strukturo 

zasnuje učitelj, osvojiti pa jo morajo tudi učenci, če želimo, da je sodelovalno učenje 

optimalno izpeljano (npr. poznajo pravila skupinske diskusije, zavedajo se pravil 

komunikacije v skupini ipd.) (Peklaj, 2001). 

Cheong (2010) pravi, da ni dovolj, da učence zgolj razporedimo v skupine, ampak 

moramo zagotoviti določene pogoje, če želimo, da skupinsko delo preraste v 

sodelovalno. Meni, da je načela medsebojne soodvisnosti, odgovornosti vseh članov 

skupine, oblikovanje in velikost skupine mogoče uresničiti preko dobre organizacije 

skupin, nalog in vrednotenja. Ostali dve načeli – kognitivni razvoj in socialni razvoj pa 

je mogoče uresničiti z metakognitivnim pristopom k skupinski superviziji. Raziskava 

je bila izvedena na skupini študentov, ki so delali v skupinah, izvesti pa so morali 

industrijski projekt. Dodeljen jim je bil nadzornik oz. »supervizor«, ki je prevzel vlogo 

facilitatorja in svetovalca. Namen je bil, da bi študentje uporabili že usvojeno znanje 

pri pripravi in izvedbi dejanskega projekta. V skupini se je tako z nadzornikovo 

pomočjo razvila kognitivna komponenta (nadzornik ni prevzel odgovornosti za učenje 

članov skupine, ampak so morali gradivo poiskati in preučiti samostojno) pa tudi 

socialna komponenta, saj so se vzpostavili odnosi v skupini in pa med člani skupine 

ter nadzornikom. Skupina je uspešno izvedla projekt, ki jim je bil zastavljen.  

S. Larkin (2006) opisuje študijo individualnega metakognitivnega razvoja pri 

petletnikih, ki so bili vključeni v sodelovalne skupine po največ šest učencev. 

Učiteljeva vloga je bila, da je opazoval razmišljanje učencev in jih spodbujal v ključnih 

trenutkih. Učitelj je s svojo vlogo facilitatorja usmerjal k reševanju problema, 

spodbujal socialno konstrukcijo znanja in učence pozival, naj svoje razmišljanje 

glasno izrazijo. Učitelji so se za takšen način dela prej usposobili. S. Larkin (2006) je 

s študijo primera opazovala razvoj metakognicije pri dveh učencih (dečku in deklici) v 

časovnem obdobju enega leta (9 opazovanj). S. Larkin (2006) ugotavlja, da sta 

učenca v obdobju enega leta postala samozavestnejša znotraj skupine, njuni 

metakognitivni procesi so se bolj razkrili, postala pa sta tudi dovzetnejša za 

metakognitivne procese ostalih članov skupine. Sodelovalna narava skupine je 

učencema omogočila, da sta se učila socialnih veščin poslušanja, prispevanja in 
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deljenja, imela pa je tudi vpliv na njun način razmišljanja. Oba sta dobivala povratne 

informacije v zvezi s svojimi metakognitivnimi spretnostmi. 

V naslednjem podpoglavju se bomo posvetili enemu od dejavnikov na sistemski ravni 

– izobraževanju učiteljev – in pojasnili, na kakšen način lahko vpliva na učiteljevo 

izbiro, izvajanje in kombiniranje učnih oblik. 

2.5 Učne oblike in izobraževanje učiteljev 

Če želimo dvigniti kakovost pouka, moramo zagotoviti učinkovito izobraževanje 

učiteljev. Začrtane kompetence, ki zagotavljajo, da bo učitelj usposobljen 

profesionalec, postavljajo pomembne kriterije izobraževanju učiteljev. Pomembno je, 

da se učitelji tako teoretično kot izkustveno poglobijo v vsako od učnih oblik in v 

njihovo učinkovito medsebojno kombiniranje. 

Pri nas se je sistematično izobraževanje učiteljev za izvajanje učnih oblik začelo okoli 

leta 1777, ko je v slovenščini izšla knjiga z naslovom Jedro metodne knjige, ki jo je k 

nam prinesel Blaž Kumerdej. Na pedagoških tečajih so učitelji dobili navodila, kako 

naj izvajajo kolektivni pouk, torej frontalno poučujejo večje število učencev hkrati in 

ne vsakega posebej, kot je bilo v navadi do tedaj. Zaradi novih okoliščin, v katerih se 

je izvajal pouk, so morali podrobneje organizirati šolsko delo glede na starost 

učencev in po predmetih, doreči trajanje šolskega leta ipd. (Kubale, 2004). Razvoj 

pedagogike in didaktike pa je prinesel zahteve po vpeljevanju in kombiniranju še 

drugih učnih oblik, tako da je to področje postalo nepogrešljiv del izobraževanja 

učiteljev. 

Učitelj se nauči ustrezno uporabljati in kombinirati različne učne oblike, če je imel 

poleg teoretičnega znanja o učnih oblikah tudi sam možnost le-te preizkusiti v praksi 

oz. je bil v njih udeležen kot študent. Za izobraževanje učiteljev je poleg ustreznih in 

strokovno aktualnih vsebin enako pomemben tudi sam proces visokošolskega 

poučevanja, ki mora biti problemsko izpeljan, da imajo študentje možnost 

samostojnega odkrivanja. Pozitivne izkušnje z udeležbo v različnih oblikah pouka 

imajo na bodoče učitelje močan vpliv, saj se bodo tako bolje usposobili za uporabo 

takšnih oblik, ko bodo tudi sami vstopili v poklic. B. Marentič Požarnik (1987, str. 63) 

izpostavlja tudi pomen učiteljevega pojmovanja in doživljanja pouka za njegovo 
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učinkovito poučevanje. Zelo pomembno vlogo ima proces izobraževanja učiteljev, 

avtorica pa oblikuje niz pogojev, ki so potrebni za njegovo učinkovitost. Med drugim 

izpostavlja, da je za učinkovito izobraževanje učiteljev potrebno izkustveno 

naravnano učenje tudi pri pedagoško-psiholoških predmetih; seminarji morajo biti 

interaktivni in ne le »monolog« študentov o prebranem; v predavanja je treba vnesti 

skupinsko razmišljanje o učenju; izkušnje v visokošolskem učnem procesu pa je 

treba reflektirati (Marentič Požarnik 1987, str. 87). 

M. J. Reid je leta 1987 v svoji raziskavi preučevala zadovoljstvo študentov z 

individualnim in s skupinskim delom. Vzorec je zajemal 1388 študentov, ki jih je 

raziskovalka razdelila v skupino maternih in v skupino tujih govorcev angleščine.  

Ugotovila je, da med študenti prevladuje negativno mnenje glede skupinskega dela, 

prav tako pa je sklepala, da kulturno ozadje in pretekle učne izkušnje študentov 

pomembno vplivajo na to, kako zadovoljni so s preučevanima učnima oblikama. 

Njena ugotovitev kaže na to, da gre za sklenjen krog: bodoči učitelji morajo kot 

študenti pridobiti pozitivne izkušnje z izvajanjem raznolikih učnih oblik, da bodo znali 

učne oblike učinkovito prenašati v svojo poučevalno prakso, s čimer bodo tudi njihovi 

učenci – nekateri izmed njih morda nekoč študenti pedagoških smeri – pridobili 

pozitivne izkušnje in bodo naklonjeni pestrosti in kombiniranju pri izvajanju učnih 

oblik. 

Korthagen (2001) pravi, da je treba pri izobraževanju učiteljev poznati in upoštevati 

njihove potrebe, jih »izpostaviti« praktičnim problemom in izkušnjam, ki naj jih 

pridobijo v dejanskem šolskem prostoru (npr. na pedagoški praksi), hkrati pa 

spodbujati njihov profesionalni razvoj. C. Crumbaugh idr. (2001) to predpostavko 

navežejo na področje učnih oblik in izpostavljajo, da morajo izobraževalci učiteljev 

bodočim učiteljem pomagati osmisliti načrtovanje in izvajanje učnih oblik in jih 

usmerjati k ustreznemu kombiniranju oz. dopolnjevanju glede na vsebinska področja 

in učne cilje posamezne učne ure. S. W. Moody idr. (1997) v svoji študiji navajajo 

pomemben uvid učiteljev – učitelji ocenjujejo, da znajo izbrati učno obliko oz. učence 

grupirati, vendar pa niso prepričani o svoji usposobljenosti izvajanja učnih oblik.  
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2.5.1 Posredno in neposredno poučevanje na visokošolski stopnji 

B. Marentič Požarnik (1978) problematizira odnos med posrednim in neposrednim 

poučevanjem na visokošolski stopnji. Pravi, da pristaši tradicionalnega poučevanja 

menijo, da je študentovo samostojno odkrivanje izguba časa ter da je bolj 

ekonomično, če učitelj sam razloži študentom pravo pot do rešitve problema. 

»Nasprotna stran« pa se zavzema za študentovo čim večjo aktivnost in samostojnost 

pri študiju, in sicer v prepričanju, da pride do globljega razumevanja, boljše 

zapomnitve in večje usposobljenosti za uporabo pridobljenih spoznanj v novih 

situacijah. B. Marentič Požarnik (1978) razmišljanje sklene z utemeljitvijo uporabe 

tako posrednega kot neposrednega poučevanja – predavanja seveda predstavljajo 

velik del študija, pri čemer je treba poudariti, da le-to samo po sebi ne implicira 

pasivnosti študentov. Hkrati pa je treba zagotoviti situacije (npr. seminarske in 

klinične vaje), v katerih bodo morali študenti pokazati samoiniciativnost, motiviranost 

in samostojnost pri reševanju problemov. Tako posredno kot neposredno 

poučevanje, ki sta kakovostno izpeljana in ustrezno kombinirana, pripomoreta k 

študentovi miselni aktivnosti in omogočata doseganje zastavljenih ciljev predmeta. 

M. Valenčič Zuljan (1999, 2008) izpostavlja tudi pomen pojmovanja pouka, znanja in 

učenja, ki ga ima študent bodoči učitelj. Na podlagi raziskave, v katero je bilo 

vključenih 110 študentov 1. letnika študija Razredni pouk (Pedagoška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani) in je primerjala študentova pojmovanja pouka na začetku in na 

koncu študijskega leta, med drugim ugotavlja naslednje: 

a) večina študentov vidi pouk kot prenos informacij (na začetku študijskega 

leta 74 %, na koncu pa 62 %), 

b) majhen delež študentov se zaveda metakognitivne dimenzije pouka (na 

začetku študijskega leta 1,1 %, na koncu pa 11,6 %), 

c) večina študentov vidi pouk kot proces, v središču katerega je učitelj (na 

začetku študijskega leta 80 %, na koncu pa 62,1 %); 
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d) večina študentov pouk bolj dojema kot interakcijo med učiteljem in učenci 

(92,4 % na začetku študijskega leta in 69,9 % na koncu) kot interakcijo med 

učenci. 

M. Valenčič Zuljan (1999, 2008) ugotavlja, da so pojmovanja pouka pri študentih 

bodočih razrednih učiteljih na začetku študija nizka, proti koncu prvega leta študija pa 

nekoliko višja. Za spodbujanje višjih pojmovanj pouka pri študentih med drugim 

poudarja pomen premisleka in nadgradnje pojmovanj njihovih izobraževalcev. 

A. Tomić (2003) izpostavlja, da se bodoči učitelji poučevanja učijo na podlagi svojih 

izkušenj pri pouku in v zadnjih letih pred vstopom v poklic je večina teh izkušenj 

vezanih na predavanja, zato po njenem mnenju ni nenavadno, da se jim zdi frontalna 

učna oblika najučinkovitejša in jo pogosto uporabljajo. Če želimo, da se zgodi 

preobrat in začnejo učitelji v pouk vnašati več posrednih učnih oblik in še posebno 

elementov sodelovalnega učenja, se mora zgoditi tudi premik pri izobraževanju 

učiteljev. Tudi oni se morajo učiti v sodelovalnih oblikah. Do ponotranjenja pride, če 

visokošolski učitelj ne le predava o sodelovalnem učenju, ampak študentom tudi 

dejansko omogoči sodelovati v takšni skupini kolegov. Bodoči učitelji se morajo torej 

naučiti tako teorije kot tudi tehnik sodelovalnega učenja (Ransdell in Moberly, 2003). 

Veenman idr. (2003) razpravljajo o učinkovitosti neposrednega in posrednega 

visokošolskega poučevanja. V splošnem prevladuje mnenje, da posredne učne 

oblike bolj spodbujajo študentovo samoaktivnost in so v ospredju tudi zaradi 

sodobnejših kognitivno-konstruktivističnih pogledov na pouk. Veenman idr. (2003) so 

prepričani, da je treba neposredno in posredno poučevanje ustrezno kombinirati in 

da ne enega ne drugega ne smemo izključevati iz pouka. Avtorji izpostavljajo pomen 

frontalne učne oblike še zlasti v etapi obravnave nove učne snovi in pri pridobivanju 

novih spretnosti. Ko študenti osvojijo osnovna znanja in spretnosti, pa je po mnenju 

avtorjev učinkovito, da pouk postane bolj usmerjen v študente in da nastopi več 

sodelovalnega učenja med njimi. Veenman idr. (2003) poudarjajo, da frontalna učna 

oblika ne pomeni nujno pasivizacije študentov, ampak lahko v kombinaciji z 
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ustreznimi učnimi metodami, ki omogočajo »kognitivno vajeništvo15«, študente 

močno miselno aktivira in je za njihov učni napredek zelo koristna. Če izhajamo iz te 

predpostavke, so Veenman idr. (2003) zasnovali študijski predmet Neposredni pouk 

in miselna aktivacija učencev (ang. »Direct and Activating Instruction«) za študente – 

bodoče učitelje razrednega pouka in njegov učinek na poučevanje študentov na 

pedagoški praksi preverili s pomočjo pedagoškega eksperimenta. S svojo raziskavo 

so Veenman idr. (2003) potrdili pomen kombiniranja neposrednega pouka in 

sodelovalnega učenja, ki vsak s svojimi značilnostmi prispevata k učinkovitejšemu 

poučevanju in učenju.  

Namen raziskave je bil preučiti učinkovitost predmeta, zato so bili v središču 

opazovanja študenti bodoči učitelji, ne pa učenci. Začetno poučevanje pri predmetu 

je bilo neposredno, učitelj je razložil nove pojme, veščine in procese ter podal 

primere. Sledila je skupinska oblika pouka, skozi katero naj bi se študentje angažirali 

za pomoč ostalim članom ter postali odgovorni za svoje učenje in učenje skupine. 

Raziskovalce je zanimala učinkovitost takšnega izobraževanja učiteljev ter vpliv na 

ravnanje študentov bodočih učiteljev v lastni poučevalni praksi. Zastavili so si dve 

raziskovalni vprašanji: a) Ali tisti študentje, ki so bili deležni kombinacije 

neposrednega poučevanja in skupinskega dela v večji meri izvajajo takšen pouk 

njihovi kolegi, ki niso bili deležni tega študijskega predmeta? in b) Ali študentje, ki so 

bili deležni neposrednega poučevanja v kombinaciji s skupinsko učno obliko 

pozitivno vrednotijo ta študijski predmet?  

V raziskavo so bili vključeni študentje prvega ali drugega letnika razrednega pouka s 

treh različnih fakultet. V procesu raziskave je potekalo opazovanje študentovega 

poučevanja (kombinacija neposrednega poučevanja in skupinskega dela) od 

zunanjega opazovalca in mentorja, apliciran pa je bil tudi vprašalnik za sodelujoče 

študente, v katerem so izrazili svoja stališča do predmeta.  

                                            
15

 Veenman idr. (2003, str. 3) ga opisujejo kot proces, v katerem študenti postopoma prevzemajo vse večjo 
odgovornost za svoje učenje, medtem ko se kognitivna podpora učitelja v smislu neposrednega poučevanja, 
vodenja in modeliranja zmanjšuje. Slavin (1996b) kot pomembno komponento kognitivnega vajeništva vidi 
sodelovalno učenje, kjer učno zmožnejši posamezniki delno prevzemajo učiteljevo vlogo in nudijo podporo 
učno šibkejšim. 
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V eksperimentalno skupino študentov, ki so bili deležni kombinacije neposrednega 

poučevanja in skupinskega dela v okviru študijskega predmeta, je bilo vključenih 65 

študentov, v kontrolno skupino študentov, ki tega predmeta niso bili deležni, pa je bilo 

vključenih 27 študentov. Večina študentov je pedagoško prakso, med katero je 

potekalo opazovanje, izvajala v petem ali šestem razredu. Pred začetkom 

eksperimenta so študentje izpeljali uro matematike, pri kateri so jih opazovali zunanji 

opazovalci in/ali mentorji. Sledila je izvedba študijskega predmeta, pri katerem je bilo 

za eksperimentalno skupino izpeljano kombinirano neposredno poučevanje in tudi 

skupinska učna oblika. Po končani izvedbi predmeta so bili študentje obeh skupin 

ponovno opazovani pri uri matematike, za katero so raziskovalci podali učne cilje in 

vsebino učne ure, študentje pa so morali učne dejavnosti načrtovati samostojno. 

Opazovalci so bili načrtno pozorni na razlike v izvedbi učne ure med študenti, ki so 

obiskovali omenjeni študijski predmet (eksperimentalna skupina), in tistimi, ki ga niso 

obiskovali (kontrolna skupina). 

Zunanji opazovalci in sodelujoči učitelji – mentorji so opazovali uporabo ciljnih veščin 

(kombiniranje frontalne učne oblike in skupinske učne oblike) med pedagoško prakso 

v eksperimentalni in kontrolni skupini. Pozorni so bili na dva vidika: spodbujanje 

učencev k aktivnosti znotraj neposrednega poučevanja in uporaba skupinske učne 

oblike. Študentje v eksperimentalni skupini so bili glede spodbujanja učencev k 

aktivnosti skozi neposredni pouk ocenjeni statistično pomembno bolje kot študentje iz 

kontrolne skupine, tako od mentorjev kot tudi zunanjih opazovalcev. Pogosteje kot 

študentje iz kontrolne skupine so aktivirali predznanje učencev, na začetku učne ure 

so napovedali potek, podali so jasna navodila, uporabljali glasno razmišljanje, 

odranje itd.   

Pri uporabi skupinskih oblik učenja so bili študentje iz eksperimentalne skupine manj 

uspešni od študentov iz kontrolne skupine. Delež izvajanega skupinskega dela je bil 

majhen in slabo strukturiran. Slabše rezultate Veenman idr. (2003) pojasnjujejo s 

tem, da je bilo pri izvajanju predmeta v celoti bolj poudarjeno spodbujanje k učenčevi 

aktivnosti pri neposrednem poučevanju, manj pa skupinsko delo. Čeprav je bilo po 

mnenju avtorjev tej učni obliki v okviru študijskega predmeta posvečenega premalo 

časa, so študentje v vprašalniku izrazili, da je skupinsko delo pomembna učna oblika 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

66 

 

zanje in učence. Avtorji (Veenman idr., 2003) navajajo, da je skupinsko učno obliko 

zahtevno vpeljati, ker je v prevladujoči šolski praksi poudarek na delu s celim 

razredom in s posameznim učencem, torej na frontalni in individualni učni obliki16. 

Skupinskega dela ne moremo uvesti zgolj s spremenjenim sedežnim redom, saj kljub 

temu, da sedijo v skupini, učenci še vedno pogosto delajo individualno zaradi narave 

zadane naloge. Veenman in sodelavci (2003) menijo, da je potreben večji poudarek 

na pomenu skupinskega učenja v procesu izobraževanja učiteljev (Veenman idr., 

2003). Tudi na podlagi izsledkov te raziskave lahko izpostavimo, kako pomembno je 

v času izobraževanja pozornost nameniti na eni strani študentovim pojmovanjem 

učinkovitega pouka in prispevka skupinske učne oblike, na drugi strani pa 

pridobivanju potrebnih spretnosti za kakovostno izvajanje te učne oblike (Valenčič 

Zuljan, 2001). M. Valenčič Zuljan (2001, str. 22.) pomenljivo sklene svoje ugotovitve 

v zvezi s študentovimi pojmovanji pouka, učenja in znanja z besedami: »Zato se na 

koncu vprašajmo, kakšna pojmovanja znanja in učenja imamo mi, učitelji učiteljev«. 

2.5.2 Frontalna učna oblika v izobraževanju učiteljev 

Kot pravita B. Marentič Požarnik in A. Lavrič (2011), so predavanja še vedno najbolj 

uporabljana učna metoda na visokošolski stopnji izobraževanja, iz česar bi lahko 

posredno sklepali, da prevladuje frontalna učna oblika. Kot pravita avtorici, 

zavzemajo predavanja celo na bolonjskih programih polovičen delež v primerjavi z 

drugimi oblikami študija (seminarske in klinične vaje, praksa ipd.), M. Ransdell in D. 

A. Moberly (2003) pa poročata, da je v tujini podobno. Za predavanja pravita, da jih je 

enostavno pripraviti in izvesti ter naenkrat zadovoljiti veliko število študentov. Ob 

navedenem je treba izpostaviti, da z zavedanjem potrebe po aktivnosti študentov in z 

možnostjo uporabe nove tehnologije tudi predavanja niso več enosmeren prenos 

informacij s predavatelja na študente. Kot pravita B. Marentič Požarnik in A. Lavrič 

(2011), jih je mogoče izpeljati bolj interaktivno in na ta način vzbuditi motivacijo in 

miselno aktivnost študentov. Avtorici podata predloge, kako skozi frontalno izpeljana 

predavanja miselno aktivirati študente in študijski proces usmeriti nanje. Posebno 

                                            
16

 Podobno je pokazala tudi slovenska raziskava (Peklaj idr., 2009). Avtorice raziskave ugotavljajo, da je 
skupinsko delo malo prisotno pri pouku matematike in slovenščine, kar povezujejo s pojmovanji pouka učiteljev 
in učencev, učiteljevega strahu pred nemirom, neredom in neznanjem učencev in z morebitno pomanjkljivo 
usposobljenostjo učiteljev za izvajanje te zahtevne učne oblike. 
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učinkovito se jima zdi kratko skupinsko delo kot prekinitev predavanja, saj se 

študentje pri poročanju skupin počutijo manj izpostavljene kot pri individualnem 

odgovarjanju na zastavljeno vprašanje. Kot eno izmed možnosti avtorici navedeta 

vnaprejšnjo pripravo študentov na predavanja tako, da samostojno predelajo 

določeno besedilo, pri čemer študentje pred začetkom predavanj predavatelju oddajo 

svoj zapis (npr. odgovore na vprašanja, miselni vzorec ipd.)17. Še ena izmed 

možnosti, kako študente med predavanji miselno aktivirati je, da študente razdelimo 

v pare ali skupine, ki pripravijo vprašanja v zvezi z obravnavano vsebino. Tako se 

predavanja iz monologa, izpeljanega frontalno, vse bolj spreminjajo v dialog med 

študenti in med učiteljem in študenti. Učitelj kombinira neposredno poučevanje s 

posrednimi socialnimi oblikami, kar pripomore k večji miselni aktivnosti študentov, s 

tem pa tudi k bolj osmišljenemu študijskemu procesu in večjemu transferju teoretičnih 

spoznanj v prakso. Podobna izhodišča smo že predstavili skozi raziskavo avtorjev 

Veenmana idr. (2003) v poglavju 2.5.1. 

2.5.3 Individualna učna oblika v izobraževanju učiteljev 

Individualno delo zajema precejšen del študija, morda ne toliko v času kontaktnih ur 

kot pa doma, ko se študent posveti prebiranju literature, izdelavi seminarskih nalog in 

izpolnjevanju drugih obveznosti. Kot smo že povedali pri splošnem pregledu literature 

o individualnem delu, velja na visokošolski stopnji še toliko bolj poudariti pomen 

motivacije za študij, interesa za področje, ki ga je študent izbral, in vztrajnosti ob 

študijskih naporih, ki jih je treba vložiti. Od študenta se pričakuje velika mera 

samostojnosti pri individualnem delu in vloga visokošolskega učitelja je s tega vidika 

drugačna kot vloga učitelja v osnovni ali srednji šoli. Poljak (1974) v okviru 

visokošolskega izobraževanja predstavi mentorstvo kot samostojen didaktični sistem 

pouka, pri katerem je učitelj v neposrednem odnosu s študenti preko konzultacij, 

študenti pa so v neposrednem odnosu z vsebinami, ki jih morajo samostojno 

obravnavati (npr. raziskati nek pojav, napisati seminarsko nalogo ali poročilo itd.), kar 

lahko poteka v individualni učni obliki v domačem ali šolskem okolju ali pa v 

avtentičnem poklicnem okolju (npr. za študente bodoče učitelje na pedagoški praksi). 

                                            
17

 Ideja je sorodna obrnjenemu učenju in poučevanju, ki ga bomo podrobneje predstavili v poglavju 3.2. 
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2.5.4 Delo v paru v izobraževanju učiteljev 

V tuji literaturi se delo v paru mnogokrat enači s skupinskim delom (npr. Johnson in 

Johnson, 1999). Avtorji ga opisujejo kot delo v majhni skupini z dvema članoma. Delo 

v paru je intenzivno raziskovala N. Storch (2002; Storch in Aldosari, 2013) in k njenim 

raziskavam, ki so vezane tudi na delo v paru med študenti, se bomo vrnili v poglavju 

2.7.  

2.5.5 Skupinska učna oblika v izobraževanju učiteljev 

Smernice Group Work and Group Assessment (2004) navajajo številne razloge za 

uporabo skupinskega dela na visokošolski stopnji: dobro organizirano skupinsko delo 

vodi k večji zapomnitvi in razumevanju, razvijajo se spretnosti medsebojnega 

komuniciranja, veščine sodelovanja in načrtovanja, posamezniki dobijo priložnost za 

vodenje in sovodenje skupine, poveča se aktivnost pri predmetu, izboljša se 

študentov študijski dosežek, študentje dobijo priložnost, da sodelujejo pri velikem ali 

kompleksnejšem projektu, študentova avtonomija pa se poveča zaradi prevzemanja 

dela odgovornosti za študijski proces. Poleg tega se študentje naučijo posredovanja 

kritike in prejemanja povratne informacije, zaradi česar so bolj kritični do lastnega 

učenja in znajo bolje postavljati kriterije za opravljeno delo. Naj izpostavimo, da so to 

spretnosti, ki so pomembne za slehernega diplomanta visokošolske institucije, še 

prav poseben pomen pa imajo za bodoče pedagoške delavce. 

Skupinsko delo naj bi se uporabljalo, kadar je ta oblika najustreznejša za dosego 

učnih ciljev, ko se da učne cilje doseči le s pomočjo te oblike, ko je naloga 

preobsežna ali preveč kompleksna za posameznika ali pa ko sodelovanje zahtevajo 

omejena sredstva in viri (npr. omejena oprema) (Group Work and Group 

Assessment, 2004). 

Za uspeh skupinskega dela je ključna vloga visokošolskega učitelja ali asistenta. 

Prevzemal bo vloge oblikovalca skupin, mediatorja, organizatorja, koordinatorja, 

mentorja in svetovalca. Njegova naloga je tudi ocenjevanje ter dajanje celostne in 

uporabne povratne informacije vsem posameznikom (Group Work and Group 

Assessment, 2004). 
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Težave, ki se lahko pojavijo, so slaba skupinska dinamika, izločanje posameznih 

članov skupine, neprimerne naloge ali kriteriji ocenjevanja, premalo nadzora in 

podpore učitelja, ocenjevanje brez vedenja o posameznikovem prispevku k celoti, 

pretiran delež skupinskega dela v primerjavi z individualnim delom znotraj predmeta. 

Študentje lahko občutijo pritisk časa, ki se v skupini lahko poveča zaradi procesov 

usklajevanja, in imajo občutek, da bi nalogo prej izpolnili, če bi delali individualno. 

Hkrati pa je mogoče v skupini naloge opraviti bolj časovno racionalno, če je delo 

primerno razdeljeno. Skupina z dvema ali s tremi člani je najbolj primerna, saj se v 

tem primeru zmanjša možnost neenakomerne delitve dela in konfliktov med člani 

skupine (Group Work and Group Assessment, 2004). 

V eni od raziskav na temo skupinske učne oblike se je B. M. Morgan (2000) ukvarjala 

s korelacijo med tem, koliko so bili učitelji deležni skupinskega dela v času svojega 

študija in koliko so ga kasneje uporabljali v lastni praksi poučevanja. V študiji, ki jo je 

izvedla, je sodelovalo 138 učiteljev in 1138 učencev. Raziskovalni vprašanji, ki si ju je 

B. M. Morgan (2000) zastavila, sta bili: »V kakšni meri količina učiteljevega 

usposabljanja za skupinsko učno obliko vpliva na količino časa, ko učitelj skupinsko 

učno obliko izvaja v učilnici?« in »Kakšno je razmerje med učiteljevo uporabo 

strategij skupinskega učenja in socialno integracijo učencev?« 

Z didaktičnega vidika nas v kontekstu izobraževanja učiteljev zanima predvsem 

odgovor na prvo vprašanje. Rezultati raziskave so potrdili visoko korelacijo med tema 

dvema postavkama. Tisti učitelji, ki so bili skupinske učne oblike v večji meri deležni 

v času študija in bili za njeno uporabo bolje usposobljeni, so jo tudi več uporabljali v 

razredu. Učitelji, ki so jo uporabljali tretjino časa v razredu, so se za njeno uporabo 

usposabljali približno 20 mesecev, kar potrjuje navedbe v literaturi (prim. Johnson 

idr., 1993). B. M. Morgan (2000) je primerjala učitelje, ki skupinsko učno obliko 

pogosto uporabljajo (vsaj 30 % časa), s tistimi, ki jo uporabljajo redko (manj kot 30 % 

časa). B. M. Morgan (2000) pravi, da lahko učitelj pouk zasnuje tako, da učenci drug 

z drugim tekmujejo, da se učijo sami z lastnim tempom ali pa da sodelujejo. 

Strinjamo se s poudarkom avtorice, da učinkovit učitelj pri načrtovanju in izvajanju 

pouka kombinira vse tri načine. Po Johnsonu in sodelavcih (1993) povzema, da je 

učenje implementacije vseh petih elementov skupinske učne oblike (opisani so v 
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poglavju 2.4.4) zahteven proces, ki naj bi trajal vsaj dve leti. V zvezi z drugim 

raziskovalnim vprašanjem B. M. Morgan (2000) ni našla statistično pomembnih 

povezav med postavkama. Zaključuje pa, da celo omejena uporaba skupinske učne 

oblike (manj kot 30 % časa) pripomore k temu, da se učenci v razredni skupnosti 

počutijo sprejeti. S tem razlogom nagovarja učitelje, naj uporabljajo skupinsko učno 

obliko, saj naj bi to privedlo do razlik v razredni klimi, postopoma pa tudi do večje 

socialne integracije v celotni družbi. 

V slovenskem prostoru sta A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek leta 2009 izpeljali 

raziskavo, v kateri sta se ukvarjali z vprašanjem učiteljevih pojmovanj glede 

skupinskega učenja v primerjavi z individualnim učenjem. V raziskavo sta vključili 96 

učiteljev, ki so poučevali na različnih šolah na severovzhodu Slovenije. Učitelji so se 

v vprašalniku strinjali z eno ali drugo stranjo pri štirih dvopolnih izjavah, pri čemer je 

bila na eni strani izjava tipična za individualno učenje, na drugi strani pa izjava, 

tipična za skupinsko učenje. Primerjali sta odgovore učiteljev s končano pedagoško 

akademijo in tistih s končano pedagoško fakulteto. Statistično pomembne razlike so 

se pokazale pri izjavi »Rad/a vidim, kako dela moj kolega/sodelavec«, s katero se je 

popolnoma strinjalo 69,2 % učiteljev s končano pedagoško fakulteto in 39,8 % 

učiteljev s končano pedagoško akademijo. Avtorici raziskave ugotavljata, da imajo 

višja oz. bolj procesno orientirana pojmovanja učitelji s končano pedagoško fakulteto, 

kar pripisujeta vplivu dodiplomskega izobraževanja in drugačnega pristopa k 

usposabljanju študentov: »Na pedagoški fakulteti se namreč vedno bolj poudarja 

timsko delo med študenti, kar pomembno vpliva na kasnejša prepričanja o 

skupinskem učenju učiteljev« (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009, str. 96). Tudi pri 

ostalih izjavah večina učiteljev izraža višja pojmovanja in pripisujejo velik pomen 

skupinskemu učenju. 

A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek (2009) sta odgovore učiteljev primerjali tudi glede na 

leta delovne dobe, pri čemer se niso pokazale statistično pomembne razlike med 

njimi. 
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2.5.5.1 Sodelovalno učenje v izobraževanju učiteljev 

M. Ransdell in D. A. Moberly (2003) sodelovalno učenje na področju visokošolskega 

študija predstavita kot dobro alternativo predavanjem in navedeta avtorje (Johnson, 

Johnson in Holubec, 1990, v Ransdell in Moberly, 2003), ki ugotavljajo, da skupinsko 

delo pospešuje učenje na vseh stopnjah šolanja. Zanima ju, kako bodoči učitelji 

ponotranjijo sodelovalne tehnike, da bi jih lahko uporabili pri svojem poučevanju. 

Avtorici poudarjata, da je pomen sodelovalnega učenja v izobraževanju učiteljev tudi 

v tem, da spodbuja sodelovalni etos: občutek pripadnosti, skupnega truda in 

medsebojne spodbude, kar naj bi bodoči učitelji v prihodnosti prenašali tudi v svoje 

učilnice. Bodoči učitelji se v sodelovalni situaciji učijo sprejemati izzive, poiskati 

pomoč, posredovati in prejeti predloge in postati samozavestnejši. Pomemben je tudi 

občutek odgovornosti za znanje in dosežek celotne skupine, ki ga študentje krepijo 

ob sodelovalnem učenju. Zanemariti ne smemo niti končnega ovrednotenja procesa 

sodelovalnega učenja, kjer študentje ob mentorjevi podpori izrazijo svoje občutke 

glede skupnega dela in dela vsakega posameznika (Johnson, Johnson in Holubec, 

1990, v Ransdell in Moberly, 2003). 

Naloga visokošolskih učiteljev je, da študentom omogočijo sodelovalno učenje v času 

začetnega izobraževanja, tako da študentje preko lastne izkušnje prepoznajo 

prednosti in ovire pri takšnem načinu dela ter da bodo bolj suvereni, ko ga bodo 

uvajali v svoje poučevanje. Visokošolski učitelj naj bi obravnaval tudi teorijo 

sodelovalnega učenja ter poudaril razlike med tradicionalnim skupinskim delom in 

sodelovalnim učenjem. Visokošolski učitelj lahko elemente sodelovalnega učenja 

vključi v svoje poučevanje in s tem omogoči ponotranjenje struktur sodelovalnega 

učenja. Pomembno je, da je pozoren na trud, ki ga v delo skupine vloži vsak 

posameznik. Ob koncu lahko to preveri z anonimnim vprašalnikom ali s pisnim 

mnenjem vsakega člana skupine glede dela ostalih (Ransdell in Moberly, 2003). 

Če želimo doseči večjo učinkovitost pouka in kakovost šolstva na splošno, ne smemo 

zanemariti ključnega dejavnika, to je izobraževanje učiteljev. Biti mora kakovostno 

tako glede vsebin kot glede načina izvajanja, vključevati mora aktualne izzive in skozi 

preplet teoretičnih in praktičnih dimenzij voditi do visoko usposobljenih strokovnjakov, 

kompetentnih za izvajanje in razvijanje svojega (poklicnega) področja. Zato je treba 
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razmišljati o oblikah študija za učitelje, pri katerih le-ti ne bodo zgolj poslušalci, 

ampak jim bo ponujena možnost za samostojno odkrivanje novih poti do znanja. Z 

raziskovanjem visokošolskega področja (še posebno visokošolske didaktike) kot tudi 

z izmenjevanjem izkušenj in primerov dobre prakse pri predavanjih, seminarskih ali 

kliničnih vajah ter pedagoški praksi, lahko visokošolski učitelji dobijo nove ideje ter 

ozavestijo pomen kakovostnega študija. Ključno je, da visokošolski učitelji aktivno 

prevzemajo odgovornost do lastnega izobraževanja na področju visokošolske 

didaktike. Zavedati se morajo, kako močan vpliv imajo pozitivne izkušnje z različnimi 

učnimi oblikami na študente bodoče učitelje, ki se bodo tako bolje usposobili za 

uporabo učnih oblik, ko bodo tudi sami vstopili v poklic. 

2.6 Razvoj koncepta učnih oblik v Sloveniji 

V novejši didaktični literaturi se pojavljajo štiri različne učne oblike, pri čemer se 

poimenovanja zanje med seboj le malo razlikujejo. Ob analitičnem pregledu literature 

s področja didaktike pa lahko opazimo, da se je pojem učne oblike na začetku 20. 

stoletja še prekrival s pojmom učne metode in da se je klasifikacija, kot jo poznamo 

danes, razvijala skozi daljše obdobje. 

Kot pravita Protner in Wakounig (2007), slovenska pedagogika do konca prve 

svetovne vojne izraža pedagogiko nemškega govornega področja, po drugi svetovni 

vojni se zgleduje po sovjetski pedagogiki, kasneje pa ti vplivi niso bili več tako 

enostranski. Avtorja posebej izpostavita slovensko povojno didaktiko (kot sestavni 

del pedagogike), ki temelji na nemškem kategorialnem aparatu. Na naše pedagoško 

okolje še vedno bolj vpliva razvoj pedagoške misli v nemškem govornem področju 

kot v anglosaksonskem, saj nam je po tradiciji bližji (Protner in Wakounig, 2007).  

Poljak (1974) pravi, da se terminološke in konceptualne zagate na področju didaktike 

pojavljajo, ker »definicijo učnih metod pogosto identificiramo z mnogimi drugimi 

vprašanji pouka, npr. z viri znanja, spoznavnimi funkcijami, sociološkimi oblikami 

dela, krajem izvajanja pouka, logičnimi postopki, organizacijskimi sistemi pouka, 

raznovrstnimi metodičnimi koncepti pouka posameznega predmeta itd.« (str. 87). 

Podobno tudi Lavrnja (1996) problematizira terminologijo in definicijo učnih metod. 
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Skozi zgodovinski prerez didaktik avtorjev v slovenskem prostoru18 bomo poskušali 

ugotoviti, kako sta se razvijali terminološka in konceptualna podoba učnih oblik, 

natančneje, kako je prišlo do sodobnega poimenovanja učnih oblik in kdaj je prišlo do 

ločnice med didaktičnimi koncepti učnih oblik, učnih metod in didaktičnih sistemov. 

Leta 1777 je v slovenščini izšla knjiga Jedro metodne knjige (Felbinger, 1777, 

prevajalec Edling), ki je vsebovala priporočila učiteljem, kako naj izvajajo kolektivni 

pouk, torej frontalno poučujejo večje število učencev hkrati in ne vsakega posebej, 

kot je bilo v navadi do tedaj. Poleg tega so v slovenskih šolah določili starost za 

vstop, začetek in konec šolskega leta, opredelili kriterije za sestavo razredov in za 

vse obvezno učno snov. Učitelji so dobili navodila, kako naj izvajajo skupno branje in 

črkovno metodo, uporabljajo tabele (grafično prikazan povzetek učne snovi) in kako 

naj izpeljujejo učno metodo pogovora (Kubale, 2004; Schmidt, 1988).  

V nadaljevanju bomo predstavili pregled del s področja didaktike in pedagogike od 

začetka dvajsetega stoletja pa vse do začetka 21. stoletja. V pregled bodo vključeni 

viri slovenskih avtorjev oz. avtorjev, živečih na področju nekdanje skupne države 

Jugoslavije. V zgodovinskem pregledu se bomo osredotočili na zastopanost učnih 

oblik kot didaktične prvine, na posamezne učne oblike, njihovo poimenovanje in 

razvoj sistema štirih učnih oblik (frontalne, individualne, dela v paru in skupinske 

učne oblike), kot jih poznamo danes. Izpostavili bomo nekonsistentnosti v ločevanju 

posameznih didaktičnih prvin (npr. prepletanje učnih oblik in učnih metod) in pojasnili, 

kako različni avtorji skozi zgodovino opredeljujejo neposredno in posredno ter 

direktno in indirektno poučevanje. 

Zgodovinski pregled začenjamo v letu 1906 z delom Josipa Bezjaka Posebno 

ukoslovje slovenskega učnega jezika v ljudski šoli (Bezjak, 1906). V šestem 

poglavju z naslovom O učni obliki in učnem načinu kot tri učne oblike predstavi 

deiktiško ali kažočo, monološko ali predavajočo in dialoško ali vprašalno-razvijajočo 

učno obliko (Bezjak, 1906, str. 348). Avtor vsako od njih tudi predstavi in iz njihovega 

opisa je razvidno, da pravzaprav govori o učnih metodah.  

                                            
18 

V izbor pregledane didaktične literature smo vključili dela slovenskih avtorjev oz. v času skupne države 
Jugoslavije tudi avtorjev s tega področja. V izbor so vključena dela s področja splošne didaktike (del s področja 
specialnih oz. predmetnih didaktik nismo vključili), večina pa jih obravnava več učnih oblik, ne le ene. 
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Leta 1929 je Leo Pibrovec v svojem delu Osnovni razred v luči sedanjih vzgojno-

didaktičnih načel opisoval svojo poučevalno prakso. Na podlagi opazovanja potreb 

in interesov učencev je svoj način poučevanja sproti prilagajal. V svojem razmišljanju 

se je navezal tudi na Dalton plan in v praksi preizkusil samostojno učenje učencev pri 

pouku branja, da bi v učencih vzbudil zanimanje za branje in da bi ob tem poglobili 

razumevanje prebranega, saj »si mora mladina učno snov samostojno »pridelati«« 

(Pibrovec, 1929, str. 119). Večina učencev je brala individualno, nekateri pa so 

spontano začeli sodelovati v paru. Izhajajoč iz te dejavnosti so učenci nato 

samostojno pripravili šolsko kulturno proslavo.  

V 40. letih 20. stoletja je slovenski pedagog Gustav Šilih v svojem članku 

Problematika učnih oblik v sodobni narodni šoli (objavljen v reviji Popotnik, ki se 

je kasneje preimenovala v Sodobno pedagogiko) razpravljal o pomenu učiteljevega 

obvladovanja vseh učnih oblik. Presojal je, da veliko učiteljev učne oblike vidi kot 

»samoumevno, vsakomur znano stvar ali pa se oklepa enostranskega enega ali 

drugega vzora« (Šilih, 1935/36a, str. 153). Učne oblike je poimenoval sklenjeni 

razredni, skupinski in poedinski pouk. K tem je dodal še pojem delitveni pouk, ki 

zajema vse prej omenjene oblike. Šilih poudarja, da se morajo učitelji zavedati 

prednosti in pomanjkljivosti vsake od njih in ostro svari pred enostransko uporabe le 

najmodernejše med njimi – v njegovem času je bil to prosti sklenjeni razredni pouk. 

Zagovarjal je, da mora biti učna oblika utemeljena s konkretno učno situacijo, v kateri 

jo želi učitelj uporabiti (Šilih, 1935/36a). 

Šilih (1935/36a) pravi, da je najbolj znana in najpogosteje uporabljana oblika 

sklenjeni razredni pouk. Pri tem je ločil a) vezani sklenjeni razredni pouk, kjer je šlo 

za učiteljevo posredovanje vsebine, demonstriranje ali vezani pogovor in b) prosti 

sklenjeni razredni pouk19, kjer je v ospredju prosti (Šilih pravi, da ne učni) pogovor 

učencev, ki so glavni pobudniki in nosilci učnega procesa, saj napovejo učne smotre, 

izdelajo načrt, obravnavajo novo učno snov in jo vrednotijo. Šilih prostemu 

sklenjenemu razrednemu pouku priznava njegove prednosti (učenci se učinkovito 

pripravljajo na življenje, vadijo medsebojno komuniciranje, učenci so aktivni in 

motivirani za delo), vendar opozarja na pomanjkljivosti, ki jih sodobnejši avtorji 

                                            
19

 Takšen pouk bi si lahko po A. Tomić (2003) razlagali kot plenarno diskusijo brez vodje. 
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pripisujejo tudi učni diskusiji: pomanjkanje discipline, površna obravnava učne 

vsebine, v ospredju so govorno spretnejši in bolj dominantni učenci, šibkejši ali bolj 

sramežljivi pa so prezrti, časovno je zelo neekonomična. Šilih je odkrit nasprotnik 

takšnega pouka in pravi, da mora učitelj prevzeti aktivno vlogo vodje v učnem 

pogovoru, če se »hočemo rešiti tega zla« (Šilih, 1935/36a, str. 155). Iz Šilihovega 

opisa te oblike, v katerem se pravzaprav prepletajo učne oblike in učne metode, 

lahko sklepamo, da pomeni vezani sklenjeni razredni pouk neposredni pouk, torej 

frontalno učno obliko, medtem ko gre pri prostem sklenjenem razrednem pouku za 

posredno poučevanje (pravzaprav skupinska učna oblika, pri čemer so v skupini vsi 

učenci v kolektivu). Od učitelja nadzorovan, usmerjan in preverjan prosti sklenjeni 

razredni pouk je po Šilihovem mnenju učinkovitejši od vezanega, kljub temu pa ne bi 

smel biti prevladujoč oz. izvajan tudi v učnih situacijah, v katerih to ni didaktično 

upravičeno. 

Šilih (1935/36b) predstavi tudi skupinski pouk, ki ga deli na a) oddeljeni pouk in b) 

svobodne delovne skupine v normalnem razrednem pouku. Pri prvem gre za delitev 

učencev v starostno homogene skupine na t. i. enorazrednicah in dvorazrednicah, ki 

so kombinirani oddelki v vaških šolah. Šilih v tem kontekstu opozarja na pomen 

indirektnega pouka, pri katerem se učenci učijo samostojno. Svobodne delovne 

skupine v normalnem razrednem pouku predstavljajo skupinsko učno obliko, Šilih pa 

ob tem polemizira glede načrtne/spontane, od učitelja/učencev določene 

homogene/heterogene učne skupine. Zavzema se za po sposobnostih heterogene 

učne skupine, saj se mu zdi, da  homogene skupine negativno vplivajo na razredno 

klimo. Šilih oceni, da pomeni skupinski pouk v primerjavi z vezanim in prostim 

sklenjenim razrednim poukom napredek, sprašuje pa se, kdaj bo narodna šola 

uspela preiti od »delovnih skupin« k »pristnim delovnim zajednicam«, t. j. 

skupnostim, v čemer že lahko vidimo vizionarske zametke sodelovalnega učenja. 

Poedinski pouk Šilih deli na poedinski pouk v razredu in poedinski pouk doma. Za 

poedinski pouk v razredu oz. z današnjim imenom individualno učno obliko pravi, da 

je podobna frontalni učni obliki v tem, da so v učilnici vsi učenci hkrati, razlika pa je v 

tem, da je zaposlen vsak učenec, in sicer je delo vseh učencev lahko enako, čemur 

Šilih pravi homogena samozaposlitev ali pa različno oz. gre za heterogeno 
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samozaposlitev. Kot primer Šilih za prvo različico navede učiteljev narek, za drugo pa 

prosti spis. Šilih poda tudi kritiko te oblike, saj pravi, da v preveliki meri služi 

mehanskemu učenju, uporabljati pa bi jo morali predvsem za produktivno učenje. K 

temu doda, da se individualno produktivno učno delo pogosto uporablja v 

kombiniranih oddelkih, pri rednem pouku v čistih oddelkih pa ne dovolj, saj imajo 

učitelji pri tem pomisleke, da so pri svojem delu premalo aktivni. V sklopu 

poedinskega pouka doma Šilih razlaga, kakšna naj bo domača naloga. Ob tem je 

zanimivo, da pravi, naj mlajši učenci večino dela opravijo v šoli, saj jih socialna 

skupina močno motivira, starejši učenci (po 10. letu) pa naj imajo več samostojnega 

dela doma (Šilih, 1935/36b).  

Šilih (1935/36b) predstavi tudi delitveni pouk, ki ga okliče za najpomembnejšo učno 

obliko nove šole in jo je zasnoval Gaudig. Delitveni pouk kombinira vse tri učne 

oblike, o katerih govori Šilih, in s tem v celoto poveže tri učne situacije: razstavitev 

delovne naloge, izvršitev skupinskega in individualnega dela in spojitev delovnih 

rezultatov v razredu. Šilih izpostavlja prednosti takšnega pouka – možnost 

individualizacije in hkrati stremljenje vsakega učenca k skupnemu cilju. Če 

potegnemo vzporednico z današnjo didaktično teorijo, tako strukturiran pouk po formi 

spominja na korake pri izvajanju skupinske učne oblike, načelno pa tudi na 

sodelovalno učenje20. Šilih (1935/36b) ob tem ponovno opozarja, da enostranska in 

prevladujoča raba le-te učne oblike ne bo prispevala k učinkovitosti pouka. Delitveni 

pouk je po njegovem mnenju treba integrirati v celotno učno delo in ga nujno 

kombinirati tudi z ostalimi učnimi oblikami.  

Šilih (1935/36b) svoje razmišljanje o učnih oblikah sklene s pregledom učnih oblik 

(slika 9) in s ponovnim opozorilom učiteljem, naj ne izvajajo le ene učne oblike ter da 

morajo učne oblike izbirati načrtno in jih ne prepustiti spontanemu odločanju med 

poukom. Od učitelja pričakuje, da ne podleže didaktičnim novostim, ampak je do njih 

ustrezno kritičen; da si ne prilašča aktivnosti pri pouku, ampak v ospredje postavlja 

učence, hkrati pa ohranja nadzor nad učnim delom in da »s finim taktom izbere tisto 

obliko in tisti postopek, ki obetata v danem primeru največje poduhovljenje 

obrazovalnega procesa« (Šilih, 1935/36b). 

                                            
20 

Strmčnik (1987, str. 126) domneva, da gre za projektno metodo. 
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Slika 9: Pregled učnih oblik po Gustavu Šilihu (1935/36b, str. 199) 

Leta 1939 je Gustav Šilih napisal knjigo Učne oblike v šolskem delu, ki vse do 

danes ostaja edina monografija v Sloveniji, ki je v celoti posvečena učnim oblikam. 

Šilih (1939) pri svoji utemeljitvi vloge učnih oblik znotraj pouka izhaja iz vzgojne in 

izobraževalne funkcije pouka. Učne oblike umešča v zunanjo zgradbo pouka skupaj 

z učnimi pripomočki, učili in s tehnikami. Učitelj mora učno obliko taktično izbrati 

glede na učno situacijo, pri čemer pa učinkovitost lahko ovira učiteljeva slaba 

tehnična usposobljenost za izvajanje izbrane oblike. Po Šilihovem mnenju mora 

učitelj s pestrim izmenjevanjem učnih oblik poustvarjati pestrost in dinamičnost 

vsakdanjega življenja, da pouk ne postane enostranski in monoton za učence. Med 

dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo izbiro ustrezne učne oblike, našteva učno situacijo, 

razvojno stopnjo in nadarjenost učencev pa tudi njihovo izurjenost za izvajanje učnih 

oblik, na katero učitelj vpliva s svojo lastno didaktično izurjenostjo. Poleg tega Šilih 

našteva še čas, ki je na voljo, prostor, organiziranost šole (npr. kombinirani pouk) in 
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učno vsebino. V svoji razlagi učnih oblik Šilih ponekod med učnimi oblikami našteva 

tudi učne metode (Šilih, 1939, str. 19):  

Včasih je najumestnejša učna oblika učiteljevo pripovedovanje, drugič vezan in tretjič 

bolj prost razgovor; prav tako lahko nanese potreba, da razdelimo učence po 

skupinah, ako gre za izvedbo kake sestavljene dejavnosti, kjer je potrebna delitev 

dela (n. pr. učne ekskurzije); večkrat pa je najboljša oblika poedinsko delo (n. pr. 

izdelava poročila o izvršenem opazovanju nekega prirodnega predmeta ali pojava); in 

slednjič je možna spretna kombinacija najrazličnejših učnih oblik. 

Šilih (1939) se pri ureditvi učilnice zavzema za dovolj velik prostor, v katerem se 

lahko ustrezno izvajajo vse učne oblike, ter za lahke mize in stole, ki jih lahko učenci 

premikajo po razredu. Šilih (1939) pravi, da v tako urejeni učilnici učiteljevo mesto oz. 

kateder ni tako natančno določeno, ampak se ravna po izbrani učni obliki.  

Šilih (1939) pravi, da je učnih oblik zelo veliko, vendar jih lahko združimo v tri 

kategorije. Če se razredni kolektiv pri pouku udejstvuje kot celota, govorimo o 

sklenjenem razrednem pouku. Če je v ospredju učiteljevo neposredno poučevanje, je 

to vezani sklenjeni razredni pouk, ki bi ga danes imenovali frontalna učna oblika. Če 

je učiteljeva vloga posredna, pa Šilih to obliko poimenuje prosti sklenjeni razredni 

pouk. Šilih glede razrednega pouka, ki ga poimenuje tudi kolektivni, navaja svojega 

sodobnika Přihodo (1930 v Šilih, 1939), ki pravi da je kolektivni pouk nenaraven, ne 

upošteva razlik med učenci v zadostni meri, uniformira pouk, povzroča brezbrižnost 

učencev in je neekonomičen ter neučinkovit.  

Druga kategorija je skupinski pouk, ki ima tri pojavne oblike: pouk v oddelkih, 

skupinsko delo v okviru normalnega razrednega pouka in skupinski pouk zunaj 

normalnega razrednega pouka. Šilih (1939) priznava pomanjkljivosti skupinskega 

pouka, vendar se mu zdi, da so njegove prednosti prevladujoče: »Kako uspešno se 

pri njem izmirjata individualni in kolektivni moment! Skupinski pouk je vsekakor 

najdemokratičnejša učna oblika« (str. 94). Skupinski pouk v okviru običajnega 

šolskega pouka deli na vezano in prosto skupinsko delo. Pri vezanem skupinskem 

delu je učitelj tisti, ki učencem predpiše naloge in poda učne vire. Za prosto 

skupinsko delo pa Šilih (1939) pravi, da je višja stopnja skupinskega pouka, na 
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katerega je treba učence postopno pripraviti, njegova značilnost pa je, da učenci 

sami določajo svoje naloge ter izbirajo načine dela, ki bodo vodili k uresničevanju 

učnih ciljev. Primeri, ki jih Šilih podaja pri tej različici skupinskega dela, nakazujejo, 

da način dela že približuje projektnemu učnemu delu. Skupinski pouk izven 

običajnega razrednega okvira učencem omogoča pristno življenjsko izkušnjo 

uporabe učne snovi. Pri tem Šilih (1939) predstavi pristope, ki temeljijo na 

projektnem načinu dela, ki sta ga zasnovala Dewey in Kilpatrick; Decrolyjevo idejo 

starostno heterogenih, po zmožnostih pa homogenih učnih skupin; Jena-plan, pri 

katerem gre za individualiziran skupinski pouk; Cousinetovo metodo prostega 

skupinskega dela, ki je popolnoma prilagojena učenčevim interesom; in Freinetovo 

kombiniranje individualne in kolektivne dejavnosti učenja skozi delo. 

Tretja kategorija pa je poedinski pouk, ki ga Šilih (1939) najprej deli na tiho delo (v 

razredu) in domače delo. Za to učno obliko Šilih pravi, da ima največ izvedbenih 

možnosti in različic. Tiho delo dalje deli na vezani poedinski pouk, če posamezniku 

naloge določa učitelj, skupina ali razredni kolektiv, in na prosti poedinski pouk, če si 

delovne naloge določa učenec sam. Pri tem učitelj postopno prehaja od bolj 

reguliranega, vezanega poedinskega pouka, k prostemu poedinskemu pouku, pri 

katerem je učenec vse samostojnejši. Kot bistveno prednost avtor izpostavi 

najdoslednejšo individualizacijo pouka, zato se mu ta učna oblika zdi zelo učinkovita. 

Pri poskusih individualizacije pouka predstavlja nazore Marie Montessori; Dalton 

plan, ki ga je zasnovala Helen Parkhurst; Winnetka plan, katerega utemeljitelj je 

Carleton Washburn in združuje tako individualno kot skupinsko učno delo; in 

pedagogiko Vaclava Přihode, ki je na takratnem območju Čehoslovaške pod vplivom 

ameriške reformske pedagogike in na temeljih velikega domačega pedagoga Jana 

Amosa Komenskega postavil izhodišče: »Individualizacija pouka in kolektivizacija 

vzgoje« (Přihoda, 1936/37 v Šilih, 1939, str. 163).   

Sestavljeni pouk Šilih (1939) pojmuje kot kombinacijo vseh treh učnih oblik, pri čemer 

je lahko ena od njih bolj v ospredju kot ostali dve. Pravi, da že sam učni proces vodi 

h kombiniranju in k izmenjevanju učnih oblik, torej je sestavljeni pouk nekaj 

naravnega. V svojem delu iz leta 1935/36 (Šilih, 1935/36a, 1935/36b) je takšno učno 

obliko poimenoval delitveni pouk. Glede na različne dejavnike (učiteljeva spretnost, 
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njegov pedagoški nazor in značilnosti učencev) znotraj sestavljenega pouka ena od 

oblik tudi prevladuje. Šilih (1939) glede na prevladujočo učno obliko poda naslednja 

razmerja: če prevladuje razredni pouk v 50-% deležu, je skupinskega pouka 30 % in 

poedinskega 20 %; če prevladuje skupinski pouk, zajema 50-% delež, medtem ko 

razredni in poedinski pouk zajemata vsak po 25 %; če prevladuje poedinski pouk, pa 

je takšnega 60 % vsega pouka, medtem ko je skupinskega pouka 25 % in 

razrednega le 15 %. Sestavljeni pouk Šilih (1939) loči na vezani sestavljeni pouk in 

prosti sestavljeni pouk. Prosti sestavljeni pouk je po Šilihovem mnenju pogostejši, saj 

je fleksibilnejši in učitelju dopušča več svobode pri prepletanju učnih oblik. Vezani 

sestavljeni pouk pa je vnaprej natančneje načrtovan in obsega tri točno določene 

faze: razčlenitev delovne naloge, izvajanje poedinskega in skupinskega dela ter 

skupna sinteza rezultatov v razredu. Šilih pravi, da vezani sestavljeni pouk dopušča 

individualizacijo, hkrati pa nosilec učnega procesa ni posameznik, ampak razredni 

kolektiv. Od učitelja izvajanje te učne oblike zahteva didaktično usposobljenost, njena 

glavna prednost pa je, da učence kakovostno pripravlja na življenje. 

Šilih (1939) opozarja, da mora biti učiteljeva izbira učne oblike načrtna in premišljena 

ter nikakor ne prepuščena spontani odločitvi v času pouka. Pri tem mora učne oblike 

dobro poznati in jih znati izvajati, na izvajanje pa ustrezno navaditi tudi svoje učence. 

Ko razlaga vsako od učnih oblik, znotraj nje opiše tudi učne metode in etape, v 

katerih se pojavlja, s čimer učne oblike postavi nad metode in etape. 

Skozi celoten Šilihov oris vsake od učnih oblik se kot rdeča nit pojavljata pojma prosti 

in vezani pouk, ki pravzaprav določata, ali gre pri različici učne oblike za neposredno, 

od učitelja določeno in vodeno šolsko delo, ali pa za posredno učenje, kjer so učenci 

v tesnejšem stiku z učno snovjo, z učiteljem pa so indirektno povezani. Šilih (1939) 

pa ob vsaki obliki opozarja, da je tudi pri prosti različici nujno potrebna aktivna vloga 

učitelja kot podpornika učenčevih učnih naporov. 

Gogala (1966)21 v svoji knjigi Obča metodika predstavi občo metodiko, razloži njene 

zahteve (kontakt, sproščenost (znotraj tega priprava in artikulacija)), uporaba 

strokovnega predmeta kot sredstva za razvijanje učenčevih sposobnosti (znotraj tega 

                                            
21

 Prva izdaja leta 1952. 
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vzgojni in izobraževalni smotri), upoštevanje učenčeve individualne duševne 

strukture in učne metode. Nikjer pa ne govori o različnih učnih oblikah, ampak je vse 

vezano na neposredno, frontalno delo učitelja z učenci. 

V Očrtu splošne didaktike iz leta 1961 Šilih (Šilih, 1961a) za vezani sklenjeni 

razredni pouk uporabi sopomenko frontalni pouk. Še vedno med učnimi oblikami 

najdemo sestavljeni pouk, pri katerem učitelj ostale tri učne oblike po vnaprej 

določenih pravilih kombinira in izmenjuje (vezani sestavljeni pouk) ali pa jih kombinira 

in izmenjuje po lastnem preudarku (prosti sestavljeni pouk). Avtor pravi, da so učne 

oblike »samo sestavina učnega ravnanja ter ne predstavljajo pouka v celoti« (Šilih, 

1961a, str. 240), vendar hkrati poudarja, da sta vzgojni in izobraževalni pomen učnih 

oblik večja, kot si mislimo, saj pouku omogočata dinamičnost in življenjskost. Tedanji 

šoli očita pretirano rabo frontalnega pouka, vendar je hkrati kritičen tudi do pretirane 

ali izključne uporabe kakšne druge učne oblike. Zavzema se za izmenjevanje učnih 

oblik, s pomočjo katerih se »ustvarjajo v razredu tisti pristni socialistični človeški 

odnosi, ki jih naša šolska reforma najbolj poudarja kot pogoj za plodno in uspešno 

učno in vzgojno delo v šoli« (Šilih, 1961a, str. 240). 

 

UČNE OBLIKE 
 

1. Sklenjeni razredni pouk 

a) vezani, 

b) prosti 

 

3. Posamezniški pouk 

a) razredni, 

b) domači 

 

2. Skupinski pouk 

a) pouk v oddelkih, 

b) didaktično pogojeni 

 

4. Sestavljeni pouk 

a) vezani, 

b) prosti 

Slika 10: Pregled učnih oblik (Šilih, 1961a, str. 219) 

Istega leta  je Šilih (1961b) izdal tudi knjigo Učna načela naše šole, v kateri 

znotraj načela individualizacije piše tudi o tem, kako to načelo uresničevati skozi 

različne učne oblike. Šilih (1961b) uporablja naslednjo terminologijo: razredni 

pouk (vezan oz. frontalni in prost), skupinski in posamezniški pouk oz. tiha 

zaposlitev (vezani posamezniški pouk, ki se neposredno navezuje na direktno 
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učiteljevo poučevanje in pri katerem učenec izvaja zastavljene naloge učitelja, in 

prosti posamezniški pouk, pri katerem si učenec sam zastavi naloge in jih tudi po 

svoje rešuje). 

V knjigi Skupinska učna oblika v naši praksi sta se Faletov in Oberlintner 

(1964) naslonila na šolsko reformo, ki je zagovarjala, da mora biti šola povezana 

z družbenim življenjem: osnovna šola mora biti organizirana tako, da »z vsem 

notranjim življenjem, odnosi, oblikami in metodami dela zagotavlja napredek in 

uspeh ter prispeva k uresničevanju smotrov vzgoje in izobraževanja« (str. 5). V 

ospredje je stopila aktivna vloga učenca v vzgojnem in učnem procesu. Zavod za 

šolstvo je zato izpeljal raziskovalni projekt, v katerem so spremljali izvajanje 

skupinske učne oblike v kombiniranih oddelkih. Sodelovalo je 35 učiteljev vseh 

predmetov od 1. do 8. razreda, ki so v dveh šolskih letih izpolnili in analizirali 276 

protokolov skupinskega pouka. Po koncu projekta so učitelji v skupni vodeni 

diskusiji ovrednotili svoje izkušnje ob načrtnem vpeljevanju skupinske učne oblike 

ter izpostavili tako prednosti kot tudi ovire, s katerimi so se ob tem srečevali. 

Avtorja v svojem delu omenjata tudi predhodno raziskavo skupinske učne oblike, 

ki je bila izpeljana na Hrvaškem, v Sloveniji in Srbiji; raziskavo, vezano na 

kombinirane oddelke, pa utemeljujeta z naslednjo tezo (Faletov in Oberlintner, 

1964, str. 6):  

Reformne zahteve po kvalitetnem pouku morajo čim bolj prodreti tudi v učno-

vzgojno delo na osnovnih šolah s kombiniranim poukom in ne samo na 

normalno razvite osnovne šole. Tudi učencem na nižeorganiziranih šolah je 

treba zagotoviti sodoben pouk, do česar imajo enako pravico, kakor ostali 

učenci. 

Avtorja sta menila, da je potreba po kakovostnem skupinskem pouku v 

kombiniranih oddelkih prav tolikšna, če ne še večja, kot v čistih oddelkih, saj je 

tako naravnan že sam sistem direktno-indirektnega poučevanja. Po njunem 

mnenju so učenci aktivnejši v skupinski učni obliki kot pa pri tihem delu v okviru 

kombiniranega pouka. Ob tem tudi izpostavljata, da ne gre le za to, da bi učitelji 

to učno obliko pogosteje uporabljali, ampak da bi jo uporabljali bolj kakovostno in 
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didaktično premišljeno. Njuna opredelitev skupinskega pouka se glasi (Faletov in 

Oberlintner, 1964, str. 9):  

Skupinski pouk je oblika šolskega dela, pri kateri učitelj pred celotnim 

razredom posameznim skupinam razdeli enake ali pa različne naloge kot del 

skupne teme tako, da vsaka delovna skupina učencev samostojno obdeluje 

učno gradivo /…/ s smotrom, da svoje rezultate posreduje vsemu razrednemu 

kolektivu, ki dopolni in oceni delo vsake skupine. 

Avtorja izpostavita uporabo pojmov skupinsko delo in skupinski pouk kot 

sopomenki ter problematizirata izmenično uporabo pojmov učna metoda in učna 

oblika. 

Poleg skupinske učne oblike Faletov in Oberlintner (1964) govorita še o frontalni 

in individualni učni obliki. Poudarjata pa ustrezno kombinacijo frontalnega, 

skupinskega in individualnega pouka, ki doprinese k zanimivosti, privlačnosti in 

pedagoški vrednosti pouka. 

Faletov in Oberlintner (1964) v okviru skupinske učne oblike posredno govorita 

tudi o delu v paru. Pravita, da je že raziskava v čistih oddelkih pokazala, da 

»skupine dvojic niso prave skupine« (str. 60), saj dva posameznika lahko 

vztrajata vsak pri svojem stališču in se ne zedinita, zato je takšna skupina 

nepopolna in neprimerna oz. je ne moremo imenovati skupina. Da bi učenci 

delovali kot prava skupina, so potrebni vsaj trije člani, saj le tako lahko pride do 

prave diskusije in iskanja kompromisov (str. 61). Avtorja celo pravita, naj takrat, 

ko ne moremo sestaviti skupin z vsaj tremi člani, skupinske učne oblike sploh ne 

uvajamo, ampak raje izberemo frontalno ali individualno učno obliko. 

Danica Marion je v svoji Didaktiki iz 70. let 20. stoletja22 predstavila frontalno, 

individualno in skupinsko učno obliko. Pravi, da so učne oblike »organizacijski 

načini vključevanja razredne skupnosti v vzgojno-izobraževalni proces« (str. 90). 

Učne oblike poveže z didaktičnimi načeli. Za frontalno učno obliko pravi, da jo 

izbiramo predvsem takrat, ko je v ospredju načelo sistematičnosti, vendar ob 

                                            
22

 Letnica, navedena v knjižničnem katalogu Cobiss (b. d.), je 196?, vir sam pa prav tako ne vsebuje letnice 
izdaje. Publikacija je zavedena kot učbenik, obsega 99 tipkanih strani, ki niso v knjižni vezavi. 
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ustreznem kombiniranju metode razlage z metodo pogovora učinkovito sledimo 

tudi načelu aktivnosti učencev. K temu dodaja, da je »kvaliteta pouka predvsem 

odvisna od učiteljeve osebnosti in njegovega pojmovanja učne oblike« (str. 90). 

Avtorica zaključi, da frontalna učna oblika prevladuje pri vseh predmetih in na 

vseh stopnjah šolanja. Skupinsko učno obliko D. Marion poveže z načelom 

aktivnosti in pravi, da se »opira na težnjo učencev po delu in uveljavljanju v 

skupinah« (str. 16). Z načelom aktivnosti poveže tudi individualno učno obliko, 

načelo individualizacije pa po njenem mnenju najbolje uresničuje uravnotežena 

kombinacija vseh treh učnih oblik (str. 25). Ko govori o skupinski učni obliki, D. 

Marion izrecno poudari, da je pri njeni opredelitvi še posebno pomembna ločitev 

med učno obliko, metodo in tehniko. O skupinski učni obliki po njeni definiciji 

lahko govorimo takrat, ko »notranje diferenciramo razredno skupnost na delovne 

skupine in z njihovim samostojnim delom pridobivamo nova spoznanja, toda le z 

namenom, da jih v končni fazi posredujemo razredni skupnosti« (str. 91). 

Individualni učni obliki avtorica priznava njene prednosti glede učenčeve 

samostojnosti, pri čemer pa je treba izhajati iz celotne razredne skupnosti in se 

po opravljenem individualnem delu vanjo spet vračati. D. Marion svari pred 

izključno uporabo individualne učne oblike (za primer navede Dalton plan), saj to 

ovira učenčevo socializacijo in vključevanje v razredno in delovno skupnost, k 

temu pa doda: »V socialistični pedagogiki in didaktiki vse te skrajnosti 

odklanjamo, ker niso v skladu z našim vzgojnim smotrom« (str. 98). 

Šilih je skupaj z drugimi avtorji leta 1964 izdal knjigo Učenci, aktivni 

soudeleženci pri lastnem oblikovanju, v kateri piše tudi o učnih oblikah. V 

poglavju Od aktivnosti k samostojnosti učencev opisujejo, kako dosegati 

samostojnost učencev skozi različne učne oblike. Pojavlja se naslednja 

terminologija: sklenjeni razredni pouk oz. frontalni pouk, prekinjeni sklenjeni 

razredni pouk (kombinacija frontalnega, posamezniškega in skupinskega pouka), 

skupinski pouk (tekmovalni skupinski pouk – vsebina, naloge, okoliščine, 

materiali so za vse skupine enaki in deljeni skupinski pouk – pri tem si učenci 

razdelijo vloge in naloge, vsaka skupina obravnava drugačno temo) in 
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posamezniško delo oz. tiho delo učencev (pripravljalno tiho delo učencev, 

nadaljevalno tiho delo učencev in domače učenje). 

V Didaktiki iz leta 1970 Šilih ob razlagi frontalne učne oblike oz. vezanega 

sklenjenega razrednega pouka presodi, da gre za učno obliko, ki se še vedno 

najpogosteje uporablja, »a je že dolgo na slabem glasu« (Šilih, 1970, str. 115). 

Kot prednosti Šilih izpostavi urejenost, postopnost in sistematičnost pouka, 

medtem ko med najizrazitejšimi pomanjkljivostmi izpostavi, da ovira ali celo 

onemogoča individualizacijo. Izrazi za posamezne učne oblike ostajajo enaki kot 

pri Očrtu splošne didaktike iz leta 1961, spremeni se le izraz didaktično pogojen 

skupinski pouk, namesto katerega sedaj Šilih uporabi pojem pravi skupinski 

pouk. 

Andoljšek je v svoji knjigi Osnove didaktike (1973) zapisal, da v naši osnovni 

šoli najdemo naslednje učne oblike: frontalna učna oblika (delo z vsem 

razredom), skupinska učna oblika, individualna oblika (delo s posamezniki), delo 

v dvojicah in programirani pouk23 (str. 103). Andoljšek (1973) pravi, da 

individualno učno obliko nekateri didaktiki pojmujejo kot učiteljevo delo z enim 

samim učencem, drugi pa kot učiteljevo delo s posamezniki znotraj razreda. 

Avtor tako utemelji uvrstitev programiranega pouka med učne oblike (Andoljšek, 

1973, str. 111):  

Glede programiranega pouka do danes še ni določeno, ali sodi med učne 

oblike, učne metode ali vrste pouka. Naši in tuji avtorji ga označujejo zelo 

različno: poseben način organizacije pouka, učna metoda, pedagoški pojav, 

sistem pouka, učni postopek, učna tehnika. Verjetno bi ga bilo najbolje uvrstiti 

med oblike pouka. 

                                            
23

 Leta 1972 Vladimir Schmidt v knjigi Visokošolska didaktika piše o vpeljevanju inovacije, ki se je v tistem 
času razvijala, programiranega učenja, tudi v visokošolske ustanove. V zvezi z njim Schmidt izpostavi tako 
prednosti kot pomanjkljivosti, navaja pa vire (Mužić, 1970, v Schmidt 1972; Hentig, 1970, v Schmidt 1972), 
ki so napovedovali napredek programiranega pouka, ko ga bo mogoče izvajati s pomočjo računalnikov in 
pravi: »Z njimi bodo učitelji osvobojeni tudi mnogih rutinskih pedagoških opravil, ki jim danes odvzemajo 
čas in ga bodo mogli uporabiti za ustvarjalnejše delo in za individualne stike« (Pilić, 1970, v Schmidt, 1972, 
str. 26).  
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Poljak v svoji Didaktiki iz leta 1974 opisuje tri didaktične sisteme pouka, ki jih 

definirajo različna razmerja med osnovnimi faktorji pouka: učitelj, učenec in učne 

vsebine, ki jih avtor upodobi z didaktičnim trikotnikom. Na podlagi omenjenih 

razmerij Poljak (1974) utemelji neposredno oz. direktno poučevanje, samostojno 

delo in programirani pouk in pravi, da so ti sistemi podlaga za sociološko 

formiranje učencev za delo. Neposredno poučevanje enači s frontalnim, skupnim 

ali kolektivnim delom v razredu, za katerega pravi, da je prevladovalo v stari šoli, 

vendar se je zaradi svojih prednosti ohranilo tudi v sodobnosti. Samostojno delo 

kot didaktični sistem Poljak (1974) imenuje tudi samoizobraževanje in 

avtodidaktični sistem, pri katerem učenci samostojno delajo na določenem 

gradivu, in sicer v skupini ali individualno. Ob tem Poljak opozarja, da izraza 

direktni in indirektni pouk nista ustrezna, ker sta dvoumna: lahko ju razumemo kot 

neposredno komuniciranje učiteljev in učencev ali pa kot neposredno razmerje 

med učenci in učno vsebino, kar pa predstavlja dva različna didaktična sistema 

pouka (v prvem primeru neposredno poučevanje in v drugem primeru samostojno 

delo). Programirani pouk Poljak (1974) vidi kot združitev prednosti direktnega 

poučevanja in samostojnega učnega dela. V programiranem pouku so tako učitelj 

kot učenci v neposrednem odnosu z učno vsebino, med seboj pa ne. Poljak 

(1974) poudari, da mora učitelj vse tri sisteme premišljeno izmenjevati, kar 

prispeva k učinkovitosti pouka. Kot pripis predstavi še en didaktični sistem pouka, 

za katerega pravi, da se pojavlja v višjih in visokih šolah ter fakultetah, in sicer 

mentorstvo, pri katerem je učitelj v neposrednem odnosu z učenci (preko 

konzultacij), učenci pa z vsebinami, ki jih morajo samostojno obravnavati.  

V knjigi Pedagogika II (1975) hrvaški pedagog Koletić za učne oblike uporablja 

naslednje poimenovanje: frontalno delo (delo z vsem razredom, pouk en bloc), 

delo s posamezniki (individualno delo), skupinsko delo (ekipno delo) in delo v 

dvoje (tandem, partnerja). 

Leta 1978 je bila objavljena knjiga Sodobna šola v luči programiranega pouka, 

v kateri je avtor France Strmčnik predstavil didaktično inovacijo programirani 

pouk. Kot pedagog in didaktik je programirani pouk tesno povezal tudi z učnimi 

oblikami. Avtor kot bistveno prednost programiranega pouka izpostavi možnost 
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samostojnega učenja učencev. Najprej je programirani pouk pomenil 

individualno, kasneje pa tudi vse bolj individualizirano učenje. Utemeljitelji 

(Skinner in drugi) so programirani pouk ustoličili kot rešitev pri preseganju 

pomanjkljivosti frontalnega pouka, s čimer so dogmatizirali individualno učno 

obliko kot edino učinkovito. Strmčnik (1978) z vidika učiteljeve vloge govori o 

direktnem in indirektnem individualnem delu – za indirektno individualno delo gre, 

ko se učenec popolnoma samostojno uči, za direktno pa, ko mu učitelj ob tem 

nudi svojo neposredno pomoč. Ravno obratno pa je, če izhajamo iz individualne 

učne oblike same – takrat pomeni direktno individualno delo učenčevo 

samostojno učno aktivnost, indirektno pa učenje posameznika ob pomoči učitelja. 

Strmčnik (1978) poudarja veliko razliko v didaktični vrednosti individualizirane 

individualne učne oblike in med singuliranim učenjem, pri katerem učenci vsak 

zase, vendar vsi hkrati opravljajo enake naloge. Strmčnik (1978) izpostavlja, da je 

učenje po svoji naravi individualna in socialna dejavnost, zato je pomembno 

prepletanje individualnih in kolektivnih učnih oblik. Strmčnik (1978) pravi, da 

kooperativne učne oblike, kombinirane z individualnim učenjem in delom v paru, 

bolje pripomorejo k doseganju sodobnih učnih ciljev kot frontalna učna oblika, saj 

omogočajo pestro socialno interakcijo, učitelj in učenci pa skupaj določajo učne 

cilje in sooblikujejo učni proces. 

Podhostnik v Didaktiki iz leta 1981 govori o štirih učnih oblikah, frontalni, 

individualni, delu v paru in skupinski učni obliki, ki jih poznamo tudi danes. Med 

vsemi izpostavlja frontalno učno obliko, za katero pravi, da nikakor ne bi smela 

več prevladovati, saj z njo ni mogoče »realizirati vseh smotrov sodobnega 

pouka« (Podhostnik, 1981, str. 165) in da bi morale šole organizirati pouk v 

»modernih, didaktično vrednejših učnih oblikah« (Podhostnik, 1981, str. 167). Za 

frontalno učno obliko še pove, da je lahko izpeljana direktno (pouk vodi učitelj) ali 

pa indirektno (vodstvo pouka prevzame razredna skupnost). Glede opisa 

posamezne učne oblike je Podhostnik najbolj skop pri delu v paru. Svoje 

razmišljanje o njem sklene z mislijo, da ima delo v paru tako kot druge učne 

oblike svoje prednosti in pomanjkljivosti (vendar jih ne našteje) in pravi, da »Zato 

učitelj z njo ne bo pretiraval pri pouku« (Podhostnik, 1981, str. 181). Pri 
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Podhostniku lahko opazimo, da daje prednost skupinski učni obliki (zagovarja, da 

najbolje uresničuje cilje samoupravnega socialističnega družbenega sistema – 

tovarištvo, delo v kolektivu, socialna povezanost, varnost, delovna disciplina ipd.), 

individualna učna oblika pa se mu zdi sprejemljiva, vendar ne sme ogrožati 

razredne skupnosti. 

V monografiji Sodobna šola v luči učne diferenciacije in individualizacije 

(1987) avtor France Strmčnik predstavi značilnosti in zahteve diferenciacije in 

individualizacije v vzgojno-izobraževalnem procesu. Med modeli zunanje, 

fleksibilne in notranje diferenciacije še posebej izpostavi zadnjo in pravi, da je 

bistvo notranje ali didaktične diferenciacije v »pestrem variiranju učnih metod, 

kombiniranju učnih metod in socialnih učnih oblik, v sprotnem odzivanju na 

zaželene in nezaželene učne razlike med učenci« (str. 102). Učnim oblikam 

pripisuje zelo pomembno vlogo, saj po njegovem mnenju »predstavljajo najbolj 

dosleden in čist model notranje diferenciacije in individualizacije pouka« (str. 230) 

in jih razdeli na frontalno, skupinsko, parno in individualno učno delo. Za frontalno 

učno delo pravi, da je najstarejša učna oblika pa tudi najpogostejša. Znotraj nje 

loči tradicionalni sklenjeni frontalni pouk in sodobnejši nevezani frontalni pouk. Pri 

prvem gre za skupno delo z vsemi učenci, ki ne sledi didaktičnemu načelu 

diferenciacije in individualizacije in kot tak najbolj ustreza učencem s povprečnimi 

učnimi dosežki. Strmčnik (1987) meni, da takšnega pouka učitelji v šoli ne bi 

smeli več izvajati. Prav tako zagovarja, da je pri kombiniranju posrednih učnih 

oblik s frontalnim poukom najučinkoviteje, če sledimo »dvofaznemu zakonu 

šolskega učenja«, kot ga predvideva programirani pouk. Ta predvideva, da se 

pouk začne z individualno, konča pa s socialno učno fazo. V individualni fazi gre 

predvsem za samostojno obravnavo nove učne snovi, v socialni pa za skupno 

preverjanje rezultatov. Strmčnik (1987) meni, da pri tem modelu manjka uvodna 

socialna faza in da bi pravzaprav morali govoriti o »trofaznem« zakonu šolskega 

dela. Strmčnik (1987) učne oblike poveže z artikulacijo pouka in pravi, da je v 

etapi uvajanja zelo pomembno, da poteka frontalno, saj je zelo močno socialno 

pogojena. V njej namreč učitelj preveri predznanje in lahko na tej podlagi v 

nadaljnjih etapah individualizira pouk s pomočjo posrednih učnih oblik, prav tako 
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pa je izjemnega pomena vzbujanje zanimanja učencev za učno vsebino od 

učitelja pa tudi medsebojno motiviranje med učenci. Strmčnik (1987) pri 

upoštevanju učnih razlik med učenci govori o sukcesivnem diferenciranju 

učencev, preko katerega nekaterim omogoči samostojno učno delo (individualno, 

parno ali skupinsko), sam pa z najšibkejšimi učenci frontalno odpravlja 

pomanjkljivosti v predznanju. Takšen način dela, kjer gre za sočasno izvajanje 

več različnih učnih oblik, opisuje tudi Galton (1992), ki mu pravi »mešana učna 

oblika«. Strmčnik (1987) izpostavlja, da je posredno poučevanje še posebej 

pomembno v osrednjem delu učnega procesa, torej pri obravnavi nove učne 

snovi, vadenju in urjenju ter ponavljanju. Za etapo vadenja in urjenja pravi, da 

mora biti v ospredju individualizirano individualno učno delo in vadenje v paru, ki 

ga dopolnjujemo s skupinsko učno obliko. Sklepni del učnega procesa naj bi bil 

socialno pogojen, torej ponovno izpeljan v frontalni učni obliki.  

Strmčnik (1987) individualno oz. posamezniško delo deli na šolsko in 

zunajšolsko. Primerno se mu zdi za vse učne etape po skupnem socialnem 

uvodu. Strmčnik (1987, str. 224) poveže pojem posamezniško učenje s pojmom 

samostojno učenje. Pravi, da gre pri posamezniškem učenju za individualno, ne 

frontalno ali skupinsko organizacijo pouka, medtem ko gre pri pojmu samostojno 

učenje za učenčevo optimalno učno aktivnost in uresničevanje učnih ciljev sam 

ali v sklopu majhne skupine brez nadzora učitelja. Dodaja, da ni nujno, da je 

samostojno učenje vedno posamezniško in obratno; samostojno delo naj bo 

vključeno tudi v frontalno, parno in skupinsko delo. Strmčnik (1987) pravi, da je 

samostojnega dela še manj kot posamezniškega.  

V knjigi hrvaških avtorjev Osnove didaktike (1991) Pletenac izpostavi, da v 

sodobnem pouku poznamo štiri učne oblike; frontalno, individualno in skupinsko 

delo ter delo v parih. Tudi slovenski avtor Kubale (2015) programirani pouk 

pojmuje kot novejšo obliko individualne učne oblike in ga opredeli kot didaktično 

vnaprej pripravljeno učno gradivo (pisno ali elektronsko), ki ga učenec obravnava 

samostojno.  
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A. Tomić (2003)24 v svoji knjigi Izbrana poglavja iz didaktike v poglavju Učne 

oblike govori o neposrednem poučevanju, ki ga enači s frontalno učno obliko, in 

posrednem poučevanju, kamor šteje samostojno delo učencev, skupinsko učno 

obliko in delo v paru. Pri opisovanju individualne učne oblike predstavi tehniko 

samostojnega učenja z miselnimi vzorci; pri skupinski učni obliki pa metode panel 

diskusije, diskusije, debate in tehnike ustvarjalnega skupinskega dela ter metode 

635 (različica diskusije). Še posebno znotraj skupinske učne oblike avtorica 

močno prepleta učne oblike, metode in tehnike.  

Pregledali smo tudi splošno – didaktično literaturo po letu 2000, in sicer dela 

naslednjih avtorjev: Strmčnik (2001), Blažič idr. (2003), Kramar (2009) ter M. 

Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011). Ugotavljamo, da je terminologija 

avtorjev poenotena, prav tako pa tudi klasifikacija učnih oblik25 in njihova 

opredelitev.

                                            
24

  Prva izdaja leta 1997. 
25

 Zanimivo je, da Lavrnja (1996), hrvaški avtor, v knjigi Poglavlja iz didaktike našteje štiri učne oblike, kot 
jih poznamo danes, kot peto obliko pa našteje timsko delo, pri katerem v sodelovalnem odnosu učenci in 
učitelji skupaj načrtujejo, izvajajo in ovrednotijo učni proces. 
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Preglednica 2: Zgodovinski pregled pojmov s področja učnih oblik 

Letnica Avtor Naslov dela Frontalna učna oblika Individualna učna oblika Delo v 
paru 

Skupinska učna oblika 
 

1777 Felbinger 
(prevajalec 
Edling) 

Jedro metodne 
knjige 

 / / / 

1906 Bezjak Posebno 
ukoslovje 
slovenskega 
učnega jezika v 
ljudski šoli 

*Avtor kot učne oblike našteje deiktiško ali kažočo, monološko ali predavajočo in dialoško ali vprašalno-razvijajočo učno obliko, ki so pravzaprav učne 
metode. 

1929 Pibrovec Osnovni razred 
v luči sedanjih 
vzgojno-
didaktičnih 
načel 

   / 

1935/36 Šilih Problematika 
učnih oblik v 
sodobni 
narodni šoli 

Sklenjeni razredni pouk Poedinski pouk / Skupinski pouk 

Vezani 
sklenjeni 
razredni 
pouk 

Prosti 
sklenjeni 
razredni 
pouk 

poedinski pouk v razredu poedinski 
pouk doma 

oddeljeni pouk svobodne delovne skupine v normalnem 
razrednem pouku 

 
                                                                                                             Delitveni pouk 

1939 Šilih Učne oblike v 
šolskem delu 

Sklenjeni razredni pouk/ 
kolektivni pouk 

Poedinski pouk / Skupinski pouk 

Vezani 
sklenjeni 
razredni 
pouk 

Prosti 
sklenjeni 
razredni 
pouk 

Tiho delo Domače 
delo 

Pouk v 
oddelkih 

skupinski pouk v okviru 
normalnega razrednega 
pouka 

skupinski pouk izven 
normalnega 
razrednega pouka 

Vezani 
poedinski 
pouk 

Prosti 
poedinski 
pouk 

Vezano 
skupinsko 
delo 

Prosto 
skupinsko 
delo 

 
                                                                                                        Sestavljeni pouk 
 

Vezani sestavljeni pouk Prosti sestavljeni pouk 

1952 Gogala Obča metodika  / / / 
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(nadaljevanje preglednice 2) 

Letnica Avtor Naslov dela Frontalna učna oblika Individualna učna oblika Delo v 
paru 

Skupinska učna oblika 
 

1961a Šilih Očrt splošne 
didaktike 

Sklenjeni razredni pouk Posamezniški pouk / Skupinski pouk 

Vezani 
sklenjeni 
razredni 
pouk oz.  
frontalni 
pouk 

Prosti 
sklenjeni 
razredni 
pouk 

Razredni 
posamezniški pouk 

Domači 
posamezniški pouk 

Pouk v oddelkih Didaktično pogojeni skupinski pouk 

 
                                                                                                 

Sestavljeni pouk 

Vezani sestavljeni pouk Prosti sestavljeni pouk 

1961a Šilih Učna načela 
naše šole 

Razredni pouk Posamezniški pouk oz. tiha zaposlitev / Skupinski pouk 

Vezani 
razredni 
pouk oz. 
frontalni 
pouk 

Prosti 
razredni 
pouk 

Vezani 
posamezniški pouk 

Prosti posamezniški 
pouk 

1964 Faletov in 
Oberlintner 

Skupinska učna 
oblika v naši 
praksi 

Frontalna učna oblika/ 
frontalni pouk 

Individualna učna oblika /individualni pouk Nepopoln
a, 
neprimern
a 
različica 
skupinsk
e učne 
oblike 

Skupinska učna oblika / skupinski pouk 

1964 
 
 

Šilih in 
drugi 

Učenci, aktivni 
soudeleženci 
pri lastnem 
oblikovanju 

Razredni pouk Posamezniški pouk oz. tiho delo učencev / Skupinski pouk 

Sklenjeni 
razredni 
pouk oz. 
frontalni 
pouk 

Prekinjeni 
razredni 
pouk 

Pripravljalno 
tiho delo 
učencev 

Nadaljevalno 
tiho delo 
učencev 

Domače delo Tekmovalni skupinski pouk 
 

Deljeni skupinski pouk 

 
 

Prekinjeni razredni pouk 

196? Marion Didaktika Frontalna učna oblika Individualna učna oblika / Skupinska učna oblika 
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(nadaljevanje preglednice 2) 

Letnica Avtor Naslov dela Frontalna učna oblika Individualna učna oblika Delo v 
paru 

Skupinska učna oblika 
 

1970 Šilih Didaktika Sklenjeni razredni pouk Posamezniški pouk / Skupinski pouk 

Vezani 
sklenjeni 
razredni 
pouk oz. 
frontalni 
pouk 

Prosti 
sklenjeni 
razredni 
pouk 

Prosti sklenjeni 
razredni pouk 

Domači 
posamezniški pouk 

Pouk v oddelkih Pravi skupinski pouk 

 
                                                                                           

Sestavljeni pouk 

Vezani sestavljeni pouk Prosti sestavljeni pouk 

1973 Andoljšek Osnove 
didaktike 

Frontalna učna oblika ali 
delo z vsem razredom 

Individualna učna oblika ali delo s 
posamezniki 

Delo v 
dvojicah 

Skupinska učna oblika  
Programi-
rani pouk 

1974 Poljak Didaktika Neposredno ali direktno 
poučevanje/frontalno, 
skupno ali kolektivno delo 

Samostojno delo / samoizobraževanje / avtodidaktični sistem 
 

Individualno delo / Skupinsko delo 

 
                                                                                        

Programirani pouk 

1975 Koletić Pedagogika II frontalno delo (delo z 
vsem razredom, pouk en 
bloc) 

delo s posamezniki (individualno delo) delo v 
dvoje 
(tandem, 
partnerja
) 

skupinsko delo (ekipno delo) 

1978 Strmčnik Sodobna šola v 
luči 
programiranega 
pouka 

Frontalna učna oblika Singulirano učenje Individualizirana 
individualna učna 
oblika 

Delo v 
paru 

Kooperativna učna oblika 

Programirani pouk 

1981 Podhostnik Didaktika Frontalna učna oblika Individualna učna oblika delo v 
paru 

Skupinska učna oblika 

Direktno 
izpeljana 

Indirektno 
izpeljana 
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(nadaljevanje preglednice 2) 

Letnica Avtor Naslov dela Frontalna učna oblika Individualna učna oblika Delo v 
paru 

Skupinska učna oblika 
 

1987 Strmčnik Sodobna šola v 
luči učne 
diferenciacije in 
individualizacije 

Frontalno učno delo Samostojno delo 

Individualno učno delo/posamezniško delo 
 

Parno 
učno 
delo 

Skupinsko učno delo 

Sklenjeni 
frontalni 
pouk 

Nevezani 
frontalni 
pouk 

Šolsko 
posamezniško delo 

Zunajšolsko 
posamezniško delo 

1991 Pletenac Osnove 
didaktike 

Frontalno delo Individualna učna oblika Delo v 
parih 

Skupinsko delo 

Programirani pouk 

1997 Tomić Izbrana 
poglavja iz 
Didaktike 

Neposredno poučevanje Posredno poučevanje 

Frontalna učna oblika Samostojno delo učencev Delo v 
paru 

Skupinska učna oblika 
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V sodobni didaktični literaturi področje učnih oblik deluje enotno, vsaka od oblik 

pa kot enoznačna celota, ločena od drugih oblik. Kljub temu pa kronološka 

analiza kaže, da ni bilo vedno tako. Ob pregledu literature s področja učnih oblik 

od leta 1906 dalje ugotavljamo, da se je koncept učnih oblik ožil – sčasoma je 

bilo število pojavnih oblik vse manjše, do končnih štirih učnih oblik, kot jih 

poznamo danes. Prav tako so se vse bolj transparentno ločile od učnih metod in 

se izoblikovale v svojo didaktično kategorijo. Pojma posredno in neposredno 

poučevanje sta se najprej pojavljala pri vsaki učni obliki, nato pa sta se 

polarizirala – neposredno poučevanje je postalo sinonim za frontalno učno 

obliko, posredno pa nadpomenka za individualno in skupinsko učno obliko ter 

delo v paru. Pregled literature jasno pokaže, da je o učnih oblikah v našem 

prostoru največ pisal Gustav Šilih, namenil jim je namreč celotno delo, Učne 

oblike v šolskem delu (1939), pomembno mesto pa so zasedale tudi v drugih 

njegovih delih, v katerih se je posvečal splošni didaktiki ali pa kateremu izmed 

didaktičnih elementov pouka. V naslednjem poglavju bo predstavljeno 

raziskovanje učnih oblik v Sloveniji in tujini. 

2.7 Raziskovanje učnih oblik 

2.7.1 Raziskovanje učnih oblik v Sloveniji 

V prejšnjem poglavju smo naredili pregled del, ki se ukvarjajo z učnimi oblikami v 

okviru splošne didaktike na področju Slovenije. V poglavju 2.7.1 pa bomo 

predstavili analizo del, ki se ukvarjajo bodisi z učnimi oblikami na splošno bodisi s 

posamezno učno obliko, v okviru splošne didaktike ali pa specialnih didaktik 

(specifičnega predmetnega področja). V preglednici 147 (Priloga 1) 

predstavljamo rezultate iskanja s pomočjo programa Cobiss (b. d.), ki je bilo 

opravljeno do 3. 3. 2018.  

Kriteriji za iskanje zadetkov: 

 ključne besede: v preglednici 147 (Priloga 1) so zabeležene pri vsakem 

sklopu, zajemajo pa splošne izraze (učne oblike, oblike dela) in 

poimenovanja posameznih učnih oblik skupaj z njihovimi sopomenkami; 
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 jezik: slovenski; 

 vrste del: doktorske disertacije, magistrska in diplomska dela, članki, 

prispevki na konferencah, raziskovalna poročila, monografije; 

 raven izobraževanja: osnovna šola (kjer je bilo iz opisa dela razvidno, da 

gre za drugo raven izobraževanja, smo zadetek izključili). 

Po navedenih kriterijih smo v širši izbor zajeli 305 bibliografskih enot. Številčna 

zastopanost del po različnih kategorijah je naslednja (Priloga 1): 

 oblike dela (18), učne oblike (51): 69 bibliografskih enot; 

 frontalna učna oblika: 5 bibliografskih enot; 

 individualna učna oblika: 25 bibliografskih enot; 

 delo v paru: 6 bibliografskih enot; 

 skupinska učna oblika: 200 bibliografskih enot. 

Kot je razvidno, je največ del s področja skupinske učne oblike, pri čemer močno 

prednjači sodelovalno učenje, ki se je začelo preučevati okoli leta 1995, vse do 

danes pa predstavlja učno obliko (oz. njeno različico), ki se najintenzivneje 

raziskuje. Bibliografskih enot na temo skupinske učne oblike in sodelovalnega 

učenja je kar dvakrat več kot bibliografskih enot s področja vseh ostalih oblik in 

učnih oblik na splošno skupaj. 

Preglednica 3 predstavlja pregled po vrstah del, pri čemer lahko opazimo, da je 

med bibliografskimi enotami največ člankov na temo učnih oblik (108), sledijo pa 

diplomska dela (103).   

Preglednica 3: Število del v posamezni kategoriji 

Vrsta dela Število del 

Diplomsko delo  103 

Magistrsko delo  20 

Doktorsko delo 3 

Članek 108 

Prispevek na konferenci 29 

Priročnik 6 

Zbornik 3 

Knjiga, monografija 9 

Ostalo 24 

Skupaj 305 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

97 

 

Iz širšega pregleda del smo izbrali nekaj del (preglednica 4), ki vključujejo 

empirične raziskave, in jih bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. Dela smo 

izbrali na podlagi primerljivosti s teoretičnim in empiričnim raziskovanjem v naši 

disertaciji. Vključili smo dela, ki učne oblike preučujejo s stališča učiteljev in 

učencev, ter zajeli tako kvalitativne kot kvantitativne raziskave. Zanimala so nas 

stališča in mnenja učiteljev in učencev o učnih oblikah pa tudi izsledki izpeljanih 

pedagoških eksperimentov. 

Preglednica 4: Podatki o delih, ki so bila vključena v podrobnejši pregled 

Letnica Avtor Naslov in vrsta dela 

1996 Cirila Peklaj Vpliv sodelovalnega učenja na spoznavne, 
socialno-čustvene in motivacijske procese 
pri učencih: doktorsko delo 

2003 
 

Polonca Benčič  Učne oblike in metode v osnovni šoli: 
diplomsko delo 

2016 Tamara Buh Uporaba učnih oblik v kombiniranih in 
nekombiniranih oddelkih: diplomsko delo 

2016 Tjaša Koporec Izkušnje učiteljev in učencev z delom v 
paru: magistrsko delo  

2016 Alenka Rot Vrhovec Sporazumevalna zmožnost v slovenskem 
jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni 
slovenski: doktorska disertacija  

2017 Kaja Mlinar Vpliv učnih oblik in metod na učno 
aktivnost učencev: magistrsko delo  

C. Peklaj (1996) je preučevala vpliv sodelovalnega učenja na kognitivno, 

metakognitivno, čustveno-motivacijsko in socialno področje pri učencih.  

Zastavila si je naslednja raziskovalna vprašanja (Peklaj, 1996, str. 88): 

- Kako vpliva sodelovalno učenje na kognitivne dosežke učencev (na 

njihovo znanje)? 

- Kako vpliva sodelovalno učenje na osveščanje učencev o lastnih 

kognitivnih procesih (na metakognicijo)? 

- Kako vpliva sodelovalno učenje na učno motivacijo učencev in na njihov 

odnos do učnih predmetov? 

- Kako vpliva sodelovalno učenje na socialne odnose v razredu in na razvoj 

spretnosti, ki so potrebne za uspešno sodelovanje učencev? 
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Poleg tega je želela ugotoviti, katerim učencem sodelovalno učenje najbolj 

ustreza glede na njihov spol, sposobnosti in kognitivni stil. Vodila so jo naslednja 

vprašanja (Peklaj, 1996, str. 88): 

- Ali pri sodelovalnem učenju pridobijo več fantje ali dekleta? 

- Ali pri sodelovalnem učenju pridobijo več učenci z višjimi, srednjimi ali 

nižjimi sposobnostmi? 

- Ali pri sodelovalnem učenju pridobijo več učenci s kognitivnim stilom 

odvisnost od polja, neodvisnost od polja ali morda učenci, pri katerih ta 

kognitivni stil ni izrazit? 

V raziskavo je avtorica vključila 373 učencev petega razreda, ki so bili razdeljeni 

na eksperimentalno (170 učencev) in kontrolno skupino (203 učenci).  Izpeljala je 

kvazieksperiment. Učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, so najprej opravili 

posebno izobraževanje, s katerim so se usposobili za izvajanje sodelovalnega 

učenja. V eksperimentalni skupini so izvajalci eksperimenta uvajali sodelovalno 

učenje pri četrtini učnih ur pri slovenščini in matematiki, v kontrolni skupini pa je 

pouk potekal tradicionalno. Avtorica raziskave je eksperiment spremljala s svojimi 

hospitacijami pri pouku. C. Peklaj (1996) je ugotovila, da je sodelovalno učenje 

pozitivno vplivalo na znanje učencev in na socialne procese pri obeh predmetih. 

Na motivacijsko-čustvenem področju med učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine ni bilo razlik, na metakognitivnem področju pa so pri spremenljivki 

strategije učenja in reševanja nalog (pri slovenščini) učenci v eksperimentalni 

skupini dosegli slabše rezultate kot učenci v kontrolni skupini. Glede na spol, 

sposobnosti in kognitivni stil se med učenci niso pokazale statistično pomembne 

razlike (razen na področju motivacije, kjer se je pokazalo, da sodelovalno učenje 

bolj ustreza učenkam kot učencem). C. Peklaj (1996) na podlagi svoje raziskave 

opozarja, da moramo biti pri uvajanju sodelovalnega učenja pozorni na vsa štiri 

omenjena področja. 

P. Benčič (2003) je preučevala raznolikost in pogostost uporabe učnih oblik in 

metod pri pouku. Vključenih je bilo 27 osnovnošolskih učiteljev in 127 učencev, ki 

so odgovarjali na vprašanja v anketnem vprašalniku. Cilji raziskave so bili 
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ugotoviti: a) katere učne oblike in metode učitelji uporabljajo najbolj pogosto in 

katere najmanj pogosto; b) ali se pogostost uporabe učnih oblik in metod 

statistično pomembno razlikuje glede na vidike razvrstitve učnih oblik in metod v 

skupine; c) kaj vpliva na izbor uporabljenih učnih oblik in metod; d) ali se 

demografske značilnosti (spol, predmet poučevanja, doba poučevanja, različne 

osnovne šole) statistično pomembno razlikujejo med učitelji glede njihove najbolj 

pogoste uporabe oblikovanih skupin učnih oblik in metod; e) katere učne oblike in 

metode zaznavajo učenci kot najbolj pogosto in katere kot najmanj pogosto 

uporabljene; f) kako se razlikujejo odgovori učiteljev in odgovori učencev o 

pogostosti uporabe skupin učnih oblik in metod; g) katere učne oblike in metode 

so učencem najbolj in katere najmanj všeč; h) katere učne oblike in metode so 

učencem bolj všeč glede na oblikovane skupine učnih oblik in metod; i) katere  

skupine učnih oblik in metod so učencem bolj všeč glede na spol učencev 

(Benčič, 2003, str. 44). 

Z odgovori učiteljev in učencev je avtorica ugotovila, da najpogosteje uporabljajo 

metodo razlage, pogovora, demonstracije in dela z besedilom, iz česar 

posledično sklepa, da je najpogosteje uporabljena frontalna učna oblika. Glede 

pogostosti uporabe učnih metod in oblik se v raziskavi niso pokazale statistično 

pomembne razlike med različnimi skupinami učiteljev glede na spol, delovno 

dobo, šolo, v kateri poučujejo; so se pa pokazale statistično pomembne razlike 

glede na predmet, ki ga učitelji poučujejo. Učitelji so v svojih odgovorih navajali, 

da na izbor učnih oblik in metod vplivajo učna vsebina in njena zahtevnost ter 

značilnosti učencev (njihovo predznanje in sposobnosti). P. Benčič (2003) na 

podlagi svoje raziskave zaključuje, da učitelji pogosteje frontalno posredujejo 

znanje, manj pogosto pa je poučevanje, ki spodbuja miselno aktivnost in 

samostojnost učencev. Po avtoričinem mnenju k takšnim ciljem pripomorejo 

individualna in skupinska učna oblika ter delo v paru, projektno učno delo in 

problemski pouk. 

T. Buh (2016) je preučevala razliko v uporabi učnih oblik v kombiniranih in 

nekombiniranih oddelkih. V raziskavo je bilo vključenih 45 učiteljic razrednega 

pouka, ki poučujejo na matičnih in podružničnih šolah. Zastavila si je 
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raziskovalno vprašanje: Pri katerem učnem predmetu se posamezne učne oblike 

največ pojavljajo in zakaj? Glede na učni predmet je avtorica ugotovila, da 

frontalno in individualno učno obliko učiteljice najpogosteje uporabljajo pri 

matematiki, skupinsko učno obliko pri spoznavanju okolja, delo v paru pa pri 

slovenščini. Statistično pomembne razlike so se pokazale pri delu v paru, in sicer 

so učiteljice, ki poučujejo v čistih oddelkih, odgovorile, da ga uporabljajo pogosto, 

učiteljice, ki poučujejo kombinirane oddelke pa, da ga uporabljajo včasih.  

T. Koporec (2016) je v svoji raziskavi preučevala izkušnje učencev in učiteljev z 

delom v paru. Pri tem si je zastavila naslednja raziskovalna vprašanja (str. 34): 

- S kakšnimi vzgojno-izobraževalnimi nameni in učnimi cilji učitelji 

uporabljajo učno obliko dela v paru? 

- Kako pogosto se uporablja učna oblika dela v paru pri različnih predmetih? 

- Kakšne izkušnje imajo učitelji in učenci z izvajanjem učne oblike dela v 

paru? 

- V katerih etapah učnega procesa učitelji uporabljajo delo v paru? 

- Kateri dejavniki (po presoji učiteljev) vplivajo na kakovostno izvedbo dela v 

paru?  

- Po katerih kriterijih učitelji razvrščajo učence v pare? 

- Ali se pogostost izbire učne oblike statistično pomembno razlikuje glede 

na učiteljeva leta delovne dobe, izobrazbo in naziv? 

V raziskavo je bilo vključenih šest učencev, starih 10 let, in 102 razredna učitelja. 

Učitelji so svoje odgovore podali v anketnem vprašalniku, učenci pa preko 

intervjuja. Ugotovila je, da učitelji kombinirajo frontalno in individualno učno obliko 

skoraj vsako učno uro, medtem ko skupinsko učno obliko uporabijo le redko, kar 

je odgovorilo 66,7 % vprašanih učiteljev. Statistično pomembne razlike med 

učitelji pri izvajanju frontalne učne oblike so se pokazale pri izobrazbi; pri 

izvajanju skupinske učne oblike glede delovne dobe in pri delu v paru glede na 

naziv.  
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T. Koporec (2016) navaja naslednje ugotovitve: 

a) Skoraj vsako učno uro frontalno učno uro v večjem deležu (60,0 %) 

uporabljajo učitelji z visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo in tisti z 

magisterijem in doktoratom, manjši pa je delež učiteljev, ki imajo višješolsko 

izobrazbo (45,9 %). 

b) Skupinsko učno obliko vsako učno uro uporablja več učiteljev s krajšo 

delovno dobo, in sicer tisti z delovno dobo 1–3 let v deležu 46,1 % in tisti z 

delovno dobo 4–6 let v deležu 72,7 %. Redko pa skupinsko učno obliko 

uporablja 70,9 % učiteljev z delovno dobo 7–18 let, 61,9 % učiteljev z delovno 

dobo 19–30 let in 42,3 % učiteljev z delovno dobo 31–40 let. 

c) Delo v paru vsako učno uro ali skoraj vsako učno uro uporabljajo tisti 

učitelji, ki imajo višji naziv (svetovalec, svetnik). Redko ga uporabljajo učitelji z 

nazivom mentor ali brez naziva. 

A. Rot Vrhovec (2016) se je v svoji raziskavi med drugim ukvarjala tudi z učnimi 

oblikami in med njimi še posebno s sodelovalnim učenjem. Zastavila si je sedem 

različnih raziskovalnih vprašanj, med njimi tudi vprašanje: Kako so učence pri 

jezikovnem pouku motivirale različne učne oblike dela? V raziskavo je bilo 

vključenih 18 učencev tretjega razreda, še posebej pa se je posvetila štirim od 

teh učencev, katerih prvi jezik ni (samo) slovenski. Na področju učnih oblik je 

proučevala, katere učne oblike učence motivirajo pri pouku. Ugotovila je, da je 

frontalna učna oblika všeč petim od 18 učencev. Sedemnajstim učencem je bilo 

zelo všeč delo v skupini zaradi medsebojnega spoznavanja in komuniciranja, 

zabave in medsebojne pomoči. Delo v paru je bilo zelo všeč šestnajstim od 

osemnajstih učencev, medtem ko je le pet od osemnajstih učencev odgovorilo, 

da jim je zelo všeč individualna učna oblika. Avtorica raziskave je v praksi 

preizkusila pristop sodelovalnega učenja pri pouku slovenščine. V sodelovanju z 

razredno učiteljico je izpeljala akcijsko raziskavo pri pouku slovenščine v tretjem 

razredu. Najprej je preverila predznanje učencev in analizirala socialno 

vključenost posameznikov v razred. Izpeljala je intervjuje z učiteljicami, učenci, 

katerih prvi jezik ni (samo) slovenski, in njihovimi starši. Pripravila je model, po 
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katerem je učiteljica poučevala slovenščino pol leta 3–4 ure tedensko z 

namenom, da bi se zmanjšale ali odpravile jezikovne in socialne težave učencev, 

katerih prvi jezik ni (samo) slovenski, hkrati pa bi napredovali tudi vsi ostali 

učenci v oddelku. Omenjeni model je vseboval tudi elemente sodelovalnega 

učenja. A. Rot Vrhovec (2016) je ugotovila, da učitelj »z različnimi metodami in s 

pogostejšim vključevanjem sodelovalnih učnih oblik pripomore k razvoju 

sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, k boljši socialni vključenosti, k 

bolj sproščenemu učenju in k strpnemu vrstniškemu odnosu« (Rot Vrhovec, 

2016, str. ii). Na podlagi rezultatov raziskave priporoča, da bi se sodelovalne 

učne oblike v skupini ali v paru pogosteje vpeljevale v pouk. 

K. Mlinar (2017) je ugotavljala, kako metode in oblike dela vplivajo na pouk in 

aktivnost učencev med poukom. Pri tem se je na področju učnih oblik  

osredotočila na (str. 35): 

- vpliv učnih oblik na aktivnost učencev med poukom, 

- razliko v uporabi učnih oblik glede na predmet poučevanja, 

- ugotavljanje, pri katerih učnih oblikah so učenci najbolj aktivni med poukom. 

Avtorica je v svoji raziskavi opazovala 12 ur pouka v dveh oddelkih in pri dveh 

učiteljih. Na podlagi svojih opažanj ugotavlja, da skupinska učna oblika spodbudi 

visoko aktivnost učencev, je pa manj pogosto uporabljena, kar ugotavlja tudi pri 

delu v paru. Najpogostejši sta frontalna in individualna učna oblika, je pa 

opazovalka pri obeh učiteljih opazila, da sta v šestih učnih urah uporabila vse štiri 

učne oblike. 

Med raziskavami v Sloveniji so tudi takšne, ki jih po zgoraj navedenih kriterijih v 

sistemu Cobiss (b. d.) sicer nismo našli, vendar so se med drugim ukvarjale tudi 

z učnimi oblikami. Ena takšnih raziskav je predstavljena v monografiji Učiteljske 

kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli (Peklaj idr., 2009). 

Avtorice so ugotavljale vlogo učiteljskih kompetenc in njihovih učinkov na 

psihološke procese učencev (motivacija za učenje, vedenje in znanje). V 

raziskavo so bili zajeti učenci osnovne in dijaki srednje šole (gimnazije) pri pouku 

matematike in slovenščine. Sodelovalo je 470 učencev sedmih razredov 
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osemletke oz. osmih razredov devetletke in 437 dijakov tretjega letnika splošne 

gimnazije. Poleg tega je bilo v raziskavo vključenih tudi 42 razrednikov 

sodelujočih učencev in dijakov.  

C. Peklaj idr. (2009, str. 73) navajajo naslednje raziskovalne cilje: 

- operacionalizacija kompetenc, s katerimi je mogoče meriti učinkovitost 

vodenja pouka, 

- ugotavljanje razlik v zaznanih učiteljskih kompetencah pri učencih in 

dijakih in razlike v motivaciji za učenje, socialnih spretnostih in učnih 

dosežkih v osnovni in srednji šoli, 

- ugotavljanje vloge učiteljskih kompetenc pri spodbujanju uresničevanja 

različnih vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli (motivacija za učenje, 

vedenje, znanje), 

- izdelava modela posrednih in neposrednih učinkov učiteljskih kompetenc 

na učne dosežke učencev in dijakov. 

V raziskavi so se C. Peklaj idr. (2009) posvetile tudi didaktično-metodičnim 

kompetencam in znotraj tega sklopa med drugim tudi skupinski učni obliki. 

Avtorice je zanimalo, kako pogosto učenci in dijaki pri slovenščini in matematiki 

delajo v skupinah. Ocene učencev in dijakov so se med seboj statistično 

pomembno razlikovale. Tako pri učencih kot pri dijakih prevladuje odgovor, da se 

skupinska učna oblika izvaja le včasih. Avtorice raziskave so ugotovile, da kar 

37,1 % dijakov in 23,0 % učencev nikoli ne dela v skupinah. Razloge za tako 

majhno zastopanost skupinske učne oblike povezujejo s pojmovanji pouka 

učiteljev in učencev, učiteljevega strahu pred nemirom, neredom in neznanjem 

učencev in z morebitno pomanjkljivo usposobljenostjo učiteljev za izvajanje te 

zahtevne učne oblike. C. Peklaj idr. (2009) izpostavljajo pomen učiteljevega 

premišljenega kombiniranja učnih metod in oblik z namenom, da bi pouk 

prilagodili različnim potrebam, stilom in interesom učencev. Avtorice ob tem 

opozarjajo na pomen izvajanja skupinske učne oblike in še zlasti sodelovalnega 

učenja za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev na spoznavnem, čustveno-

motivacijskem in psihomotoričnem področju.  
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2.7.2 Raziskovanje učnih oblik v tujini 

Tradicionalno gledano so raziskave, ki proučujejo učne oblike, naturalistične 

(kako so učenci grupirani in kakšni so procesni učinki znotraj razreda) ali 

eksperimentalne (vpeljan je določen način grupiranja, nato se preveri korelacija z 

ugotovljenimi učinki). Novejše študije pa so to delitev poskusile preseči (npr. 

Gillies, 2003, v Kutnick idr., 2005; Webb in Mastergeorge, 2003, v Kutnick idr., 

2005; Blatchford, 2005, v Kutnick idr., 2005). Raziskave so bile zasnovane tako, 

da so bile pedagoške intervencije dolgotrajne, načrtovane in podkrepljene z 

ustrezno teorijo, učitelji in učenci pa so bili zanje usposobljeni, zaradi česar so jih 

ponotranjili. 

V Angliji je bilo področje učnih oblik prvič omenjeno leta 1926, priporočila glede 

njihovega izvajanja pa leta 1967 v dokumentu Plowden Report. Učitelji naj bi 

postopoma uvajali vse bolj na učenca osredotočen pouk, ki bi omogočil razvijanje 

posameznikovih interesov in kognitivnih potencialov. Da bi se učitelj lahko 

posvetil posameznemu učencu v razredu, je bilo treba ostale nekako zaposliti in 

priporočeno je bilo delo v skupinah, ki so se razlikovale po sposobnostih njihovih 

članov. Kasnejše raziskave poročajo, da v tistem času in še dve desetletji 

kasneje učitelji niso sledili priporočilu glede osredotočenja na posameznega 

učenca in zaposlitve ostalih ter da so bili učenci znotraj razreda razdeljeni v 

skupine na podlagi učnih rezultatov (Kutnick idr., 2005).  

V letih od 1950 do 1990 je prišlo do korenitih sprememb v sedežnem redu 

učencev. Do 60. oz. 70. letih 20. stoletja so bili učenci razporejeni v vrste, 

obrnjeni so bili proti tabli, sedeli pa so ob samostojnih mizah, kar je v tesni 

povezavi s takrat prevladujočim frontalnim poukom. Do leta 1990 pa so se v 

učilnicah pojavile mize, za katerimi je sedelo od 4 do 6 učencev, kar je kljub 

tradicionalnemu poučevanju dajalo vtis, da v razredu poteka skupinsko delo. 

Nekatere študije so dokazale, da med sedežnim redom in dejansko izvajano 

učno obliko ni konsistentnega odnosa, saj v večini učilnic prevladuje frontalni 

pouk ali individualna učna oblika (Galton idr., 1999; Galton in Patrick, 1990, v 

Kutnick idr., 2005; Kutnick idr., 2002).  
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V novejših nacionalnih dokumentih (2002–2004) močno prevladujejo priporočila 

za uporabo dela v paru in v majhnih skupinah. Blatchford idr. (2007) delijo 

naturalistične študije na dve fazi, in sicer med letoma 1980 in 2000 ter novejše 

študije. V prvi fazi so študije izpostavile nekaj težav, povezanih z razredom in 

grupiranjem učencev, na primer, da skupine znotraj pouka ne napredujejo v 

enakem tempu in obsegu izvajanja dejavnosti, da učenci v skupinah pogosto 

niso produktivni in da se učitelji ne čutijo dovolj usposobljeni za izvajanje dela v 

skupinah. Pomembna je ugotovitev, da je glavna težava pri neučinkovitosti 

skupinskega dela v slabi usklajenosti med velikostjo skupine, sestavo skupine, 

namenom dejavnosti in interakcijo med člani skupine. Zaradi pomanjkanja znanja 

o socialno-pedagoških odnosih znotraj razreda imajo tako učenci kot tudi učitelji 

odklonilen odnos do skupinskega dela.  

Študije po letu 2000 vidijo razred kot socialno-pedagoški kontekst, znotraj 

katerega lahko skupinsko delo spodbuja ali zavira učenje, velik poudarek pa je 

na elementih, za katere so študije prve faze ugotovile, da so vir neučinkovitosti. 

Avtorji so opazovali sedežni red učencev med učnimi dejavnostmi in ugotovili, da 

večinoma sedijo v manjših skupinah oz. parih (v 50 % opazovanih primerov), 

frontalno v 20 %, le v 2 % primerov pa posamezno. Manjše skupine so bile 

sestavljene iz učencev istega spola, podobnih sposobnosti in na podlagi 

prijateljske izbire. Večje skupine so bile po teh značilnostih mešane. Čeprav so 

učenci v večini sedeli v parih ali skupinah, je več kot 60 % dejavnosti zahtevalo 

individualno delo. Prisotni učitelji so lahko bili v interakciji samo s približno eno 

tretjino vseh učencev. Ostale ugotovitve so bile, da a) gre pri sestavi skupin bolj 

za izključevanje posameznikov kot za njihovo vključevanje (skupine so bile 

homogene, individualno pa so delali učno manj uspešni dečki in učno zelo 

uspešne deklice), b) med velikostjo skupine in učno dejavnostjo ni bilo jasne 

povezave – večinoma so učenci dobili nalogo, kjer so morali delati individualno, 

c) učitelj je delal večinoma s celim razredom ali z večjo skupino oz. s 

posamezniki – večina majhnih skupin je delala brez nadzora učitelja in d) v 

skupinah je potekalo predvsem vadenje, v etapi obravnave učne snovi je vedno 

frontalno prevzel nadzor učitelj (Kutnick idr., 2005). 
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Kutnick s sodelavci (2005) je raziskoval različne vplive na odločitev šol, 

učiteljskih aktivov in učiteljev glede grupiranja. Preučevali so tako grupiranje 

učencev glede na sposobnosti kot tudi učiteljevo izvajanje učnih oblik med 

poukom, pri čemer izpostavljajo, da le-to v večji meri vpliva na izkoriščanje 

učenčevih potencialov zaradi učnih izkušenj v heterogenih skupinah. Eno izmed 

njihovih glavnih priporočil je poudarjanje pomena natančnega načrtovanja in 

ovrednotenja grupiranja znotraj razreda, pri čemer je treba upoštevati odnose 

med učenci, velikost in sestavo skupine, nalogo in socialno interakcijo. Na 

področju grupiranja učencev ugotavljajo nesorazmerje med obstoječim stanjem 

in potencialom učinkovitega grupiranja (na nivoju šole in razreda) za doseganje 

višjih učnih rezultatov.  

Maher (2011) predstavi manjšo raziskavo dela v parih, v katero je bilo vključenih 

16 japonskih univerzitetnih profesorjev angleščine kot tujega jezika in njihovi 

študentje (102). Profesorji so v večini delo v paru ocenili kot učinkovito ter navedli 

mnoge prednosti (dovolj je priložnosti za vajo, hkrati pa dejavnost ne postane 

dolgočasna; izboljša socialno klimo; nudi možnost pogovora med različnimi 

govorci; situacija je naravnejša itd.). Maher (2011) ugotavlja, da je tudi študentom 

delo v parih všeč, velika večina jih je izrazila, da s tem izboljšujejo svoje 

jezikovne sposobnosti, še posebno, če se pari menjavajo. 

N. Storch (2002) je raziskovala interakcijo v desetih parih odraslih učencev 

angleščine kot tujega jezika. Študija je bila longitudinalna in je potekala skozi 

celoten semester. Podatke je kvalitativno analizirala, na podlagi raziskovalnih 

ugotovitev pa je predstavila štiri modele dela v parih: sodelovalni par, 

dominanten učenec – dominanten učenec, dominanten učenec – pasiven 

učenec, strokovnjak – novinec. Modeli so oblikovani glede na kriterija 

enakopravnosti in vzajemnosti znotraj para. Pri kriteriju enakopravnosti je 

opazovala stopnjo kontrole ali avtoritete posameznika nad nalogo. Kriterij 

vzajemnosti pa pomeni stopnjo recipročnosti in uporabe znanja, ki ga eden 

posreduje drugemu. 
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Slika 11: Model interakcije v paru (Storch, 2002) 

Na sliki 11 so predstavljeni  modeli, ki jih je opredelila N. Storch (2002). Osi 

enakopravnost in vzajemnost predstavljata vsaka svoj kontinuum, točka, kjer se 

križata, pa predstavlja uravnoteženje, torej pravo mero enakopravnosti in 

vzajemnosti. Prvi kvadrant, v katerem je sodelovalni vzorec dela v paru, pokriva 

zmerno ali visoko enakopravnost in zmerno ali visoko vzajemnost. Učenca 

sodelujeta pri vseh delih naloge in prideta do rešitev, ki se zdijo obema 

sprejemljive. V drugem kvadrantu se nahaja vzorec, poimenovan dominanten – 

dominanten. Enakopravnost med učencema je sicer zmerna ali visoka, a 

vzajemnost gre v drugo smer – od zmerne do nizke. Oba člana para prispevata 

svoje ideje, vendar se ne znata ali ne želita poistovetiti z drugim, ga poslušati in 

upoštevati. Do sporazumnih rešitev ne zmoreta priti, lahko pa se dogovorita za 

delitev dela, tako da vsak prispeva svoj del h končni rešitvi. V tretjem kvadrantu 

je vzorec dominanten – pasiven, pri katerem sta tako enakopravnost kot 

vzajemnost zmerni ali nizki. Dominantni udeleženec ima kontrolo nad reševanjem 
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naloge, pasivni pa vlaga le manjši delež. V četrtem kvadrantu, ki ga opredeljuje 

zmerna ali nizka enakopravnost in zmerna ali visoka vzajemnost, pa najdemo 

vzorec, poimenovan strokovnjak – novinec. Interakcija v tem kvadrantu je na prvi 

pogled podobna kot pri vzorcu dominanten – pasiven, vendar je bistvena razlika 

v tem, da učenec, ki je na tematskem področju naloge večji strokovnjak, aktivno 

spodbuja svojega partnerja k iskanju rešitev in sodelovanju.  

N. Storch (2002) opozarja, da je shema kvadrantov nenatančna in vezana na 

konkretne učne dejavnosti, ki jih je vključila v raziskavo, vendar pa podaja 

zanimiv pregled odnosov znotraj para, ki nam navadno ostanejo prikriti. Analiza 

interakcije v paru je pokazala, kar tudi sicer opažajo učitelji: ni vse delo, ki ga 

opravijo pari, sodelovalno, kljub temu pa je sodelovalni vzorec v raziskavi 

prevladoval. Zanimivo je tudi, da ko se je določen vzorec v paru vzpostavil, je bil 

relativno trajen (časovno in v različnih dejavnostih). Samo v enem od parov so se 

vzorci spreminjali in postajali sčasoma vse bolj sodelovalni. Študija je pokazala, 

da je do večjega transferja znanja prišlo v sodelovalnih parih in v parih 

strokovnjak – novinec kot v parih, kjer sta bila dva dominantna učenca ali pa en 

dominanten in en pasiven učenec. Zato N. Storch (2002) predlaga menjavo 

parov, v katerih se pojavita manj zaželena vzorca interakcije. Pomembno je, da 

učitelj interakcijo v parih opazuje ter da ustrezno ukrepa, da bi zagotovil čim 

boljše učne dosežke. 

Blatchford idr. (2007) so v letih od 2001 do 2005 izvedli projekt SPRinG (Social 

Pedagogic Research into Group Work), v katerem so želeli preseči glavne ovire 

pri učinkovitem izvajanju skupinskega dela. Kot ključni dejavnik izpostavljajo, da 

morajo odnosi v celotnem razredu temeljiti na medsebojnem spoštovanju, 

sprejemanju in zaupanju. Učenci se morajo veščin sodelovanja ter primernega 

vedenja naučiti, zato je potrebna strategija. V pripravo spodbudnega učnega 

okolja so vključili tri dimenzije: a) opremljenost učilnice in sedežni red, b) lastnosti 

skupine – njihova velikost in sestava ter c) integracija skupinskega dela v učno 

uro in učni načrt. Cilj je bil, da se skupinsko delo vključi v vse dejavnosti pri 

pouku in v širši učni načrt. Pri tem so izhajali iz pogoste predpostavke, da učni 

načrt časovno ne dovoljuje skupinskega dela. Poudarjajo, da je pomembno, da 
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učitelj skupinskega dela ne vidi kot nečesa, kar ni v učnem načrtu in razredni 

kulturi (Slavin idr., 2000, v Blatchford idr., 2007). Veščine, potrebne za uspešno 

skupinsko delo, morajo biti dovolj generične za splošno uporabo in za uporabo v 

specifičnih učnih situacijah. Učne dejavnosti pa morajo biti zasnovane tako, da 

morajo učenci med seboj sodelovati in da individualno ne morejo uresničiti 

učnega cilja. Pomemben del projekta je zajemal vlogo učitelja. Učitelj naj bi 

omogočil kognitivno vajeništvo, pri čemer je model za člane skupine eden od 

učencev in ne učitelj. Prav tako naj bi učitelj del frontalnega pouka nadomestil z 

refleksijo dela v vsaki posamezni skupini. Projekt je bil sestavljen iz razvojne 

faze, faze ovrednotenja in faze implementacije. V fazi evalvacije, ki je potekala 

celotno šolsko leto, so na podlagi raziskovalnih spoznanj in izkušenj sodelujočih 

učiteljev pripravili priročnik, ki so ga dobili učitelji, vključeni v fazo implementacije. 

V času šolskega leta so imeli učitelji možnost pogovora o svojih izkušnjah z 

raziskovalci, ki so jih redno spremljali in opazovali njihovo delo. Glavna 

raziskovalna vprašanja so bila: ali program za uvajanje skupinskega dela vodi v 

višje dosežke, vedenjske in interakcijske vzorce, ki spodbujajo učenje in ugodne 

motivacijske vzorce in odnose do učenja? Poleg eksperimentalne je bila v 

raziskavo vključena tudi kontrolna skupina učiteljev, ki je izvajala učne dejavnosti 

kot običajno in ni sledila načelom projekta. Pri učiteljih v kontrolni skupini ni prišlo 

do namenskega spreminjanja njihovega poučevanja – nekateri od njih so 

uporabljali skupinsko delo kot del njihovega stalnega pristopa k poučevanju, 

večinoma pa je pouk potekal frontalno ali v individualni učni obliki. Učence v 

eksperimentalni in kontrolni skupini so primerjali glede na učne dosežke, vedenje 

v razredu in motivacijo/stališča do učenja. V eksperimentalni skupini so učitelji 

izvajali skupinsko delo vsaj trikrat tedensko. Na začetku so bile to dejavnosti, ki 

se niso povezovale z učnim načrtom, nato pa so bile vanj vse bolj integrirane. V 

eksperimentalni in kontrolni skupini so raziskovalci izvedli predtest in posttest (po 

preteku enega šolskega leta). Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike 

v korist razredom, ki so bili vključeni v projekt SPRinG. Raziskovalci so izvedli 

opazovanje eksperimentalne in kontrolne skupine učencev na začetku in koncu 

šolskega leta ter ugotovili, da je v razredih, ki so bili vključeni v projekt SPRinG, 

občutno porasel obseg skupinskega dela na račun individualne učne oblike. V 
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kontrolnih razredih sta se ohranili frontalna in individualna učna oblika. Interakcije 

učencev, vključenih v projekt SPRinG, so bile na visoki kognitivni ravni 

(povečevanje med letom). Učitelji v razredih, vključenih v projekt SPRinG, so 

pogosteje nadzirali interakcijo med učenci in manj direktno poučevali. Program 

SPRinG je v enaki meri vplival na vedenje učencev vseh starostnih skupin in 

sposobnosti. Raziskovalci so tudi analizirali posnetek skupinskega dela v 31 

eksperimentalnih in 29 kontrolnih skupinah (pri isti nalogi) in ugotovili, da je v 

eksperimentalni skupinski pri skupinskem delu sodelovalo več članov skupine, 

skupina je bila bolj osredotočena na nalogo in je več časa namenila reševanju 

problema. V kontrolnih skupinah je bilo več proceduralnega pogovora, skupine 

niso bile toliko časa osredotočene na nalogo, prihajalo je do več blokad 

skupinskega dela. Motivacijo in stališča učencev so preučevali s pomočjo 

vprašalnika za učence. Pri tem razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino 

niso bile tako očitne kot pri prvih dveh proučevanih področjih. 

Premik h kompetenčnemu pristopu zahteva spremembo vloge učitelja in učenca, 

saj pouk ni več proces, usmerjen v učitelja, ampak v učenca. Rezultati raziskave, 

ki so jo izvedli Gordon idr. (2009), kažejo, da učitelji postopoma le spreminjajo 

svojo vlogo v razredu – manj frontalno poučujejo in več časa posvečajo 

individualnemu delu z učenci in organizirajo skupinsko delo.  

*   *   * 

V poglavju o učnih oblikah smo se najprej osredotočili na opredelitev in 

klasifikacijo učnih oblik. V nadaljevanju smo podrobno predstavili značilnosti in 

prednosti ter pomanjkljivosti učnih oblik in izpostavili, kako vplivajo na 

samoregulacijo učenja ter razvijanje metakognitivnih zmožnosti pri učencih. 

Predstavili smo domače in tuje raziskave učnih oblik in izpostavili pomen 

teoretičnega izobraževanja in praktičnega izkustva vsake od učnih oblik v 

procesu izobraževanja učiteljev.  

Iz raziskav izhaja, da učitelji večinoma uporabljajo frontalno učno obliko, ki so je v 

veliki meri tudi deležni v procesu lastnega izobraževanja za učiteljski poklic. 

Sodobni cilji izobraževanja, o katerih smo govorili v poglavju 1.1, pa v celoti niso 
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uresničljivi zgolj z izvajanjem frontalnega pouka, ampak je potrebna didaktično 

premišljena kombinacija učnih oblik. Pri tem učitelje ovirajo učni načrti, ki so 

preobsežni, in pomanjkanje časa, zato se postavlja vprašanje, kako bi bilo 

mogoče zmanjšati obseg frontalne učne oblike in v učnem procesu zagotoviti 

prostor tudi za ostale učne oblike ter s tem povečati učinkovitost pouka. V 

naslednjem poglavju bomo predstavili inovacijo, ki se imenuje obrnjeno učenje in 

poučevanje, v okviru njenih značilnosti pa bomo raziskali, kakšne spremembe 

prinaša na področju organizacije učnih oblik. 
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3. OBRNJENO UČENJE IN POUČEVANJE 

Za razumevanje pojma obrnjeno učenje in poučevanje se bomo najprej dodatno 

poglobili v osrednji didaktični pojem pouk, ki smo ga uvedli že v poglavju 1.1, in 

pojasnili, čemu prihaja do inoviranja tradicionalnega pouka, nato pa bomo 

podrobneje obrazložili značilnosti didaktične inovacije obrnjeno učenje in 

poučevanje ter pojasnili, kako se tradicionalni pouk razlikuje od obrnjenega 

učenja in poučevanja, pri čemer bomo še posebno pozornost posvetili učnim 

oblikam. Ob koncu poglavja bomo predstavili tuje in domače raziskave o 

obrnjenem učenju in poučevanju in analizirali potrebe po nadaljnjem raziskovanju 

te inovacije. 

Strmčnik (2001) pravi, da je pouk »izjemno kompleksna dejavnost, v kateri se 

prek vzgojno-izobraževalnih smotrov, ciljev, vsebin in postopkov združujejo 

pestre in zahtevne dejavnosti učiteljev in učencev ter ostalih dejavnikov pouka« 

(str. 112).  

Avtor našteje osrednje klasifikacijske dejavnike, ki prav tako vplivajo na pouk 

(Strmčnik, 2001, str. 112–113): 

- intencionalni – vzgojno-izobraževalni cilji, 

- vsebinski – didaktična transformacija, redukcija in transformacija 

kompleksnih predmetnih vsebin, 

- socialni –  interakcija učencev, učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev, 

- akcijski – poučevanje, učenje, vzgoja, 

- psihološko-gnoseološki – mišljenje, doživljanje, motivacija, ravnanje, 

- didaktični – artikulacija učnega procesa in učne ure, učne strategije, učna 

načela, 

- organizacijsko-metodični – učne metode, učne oblike, učna tehnologija, 

- družbeno-politični – lokalni, strankarski, ideološki pogledi in vplivi na šolo. 

Med organizacijsko-metodičnimi dejavniki torej najdemo tudi učne oblike, ki 

pomembno vplivajo na kakovost pouka.  
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Strmčnik (2001, str. 121) v pojmu didaktični koncept pouka poveže učne cilje, 

vsebine, načela, metode, oblike in druge načine organizacije pouka, ki ga hkrati 

opisujejo in tudi praktično usmerjajo. Pri tem svari, da v vsakem didaktičnem 

konceptu lahko najdemo tako prednosti kot pomanjkljivosti in da se moramo 

izogibati vrednotenju konceptov na dobre in slabe, kar še posebej poudari pri 

primerjanju tradicionalnega26 in sodobnega didaktičnega koncepta. Za 

tradicionalni pouk tako pravi, da je pouk osredotočen na učitelja in učno snov, 

položaj učencev pa je objekten. Za sodobnejši koncept pouka pa je značilno, da 

je v ospredju učenčevo aktivno raziskovanje vsebine, kar se kaže v bolj 

poglobljenem znanju učencev. Na spremenjen pogled na pouk – kjer je v 

ospredje postavljen učenec – je imela še posebno velik vpliv reformska 

pedagogika27. Učenec tako postane subjekt učnega dela, čemur je treba 

prilagoditi učne cilje, vsebine, oblike in metode. Strmčnik (2001, str. 122) 

izpostavlja, da je »še vedno aktualno vprašanje, kako je s poučevalno vrednostjo 

posameznih učnih metod in socialnih učnih oblik«. Avtor pravi, da so verbalne 

učne metode bolj vezane na neposredno poučevanje, ki učence pasivizira, 

medtem ko so na primer operacijske učne metode bolj vezane na indirektne 

oblike učenja (skupinska, parna, posamezniška oblika), ki podpirajo učenčevo 

aktivnost.  

Pouk je namreč komunikacijski proces, ki poteka med učiteljem in učencem ali 

med dvema oz. več učenci (Strmčnik, 2001), zato je za doseganje ciljev 

učinkovitega pouka zelo pomembna kakovost socialnih interakcij, pri katerih 

zmanjšujemo obseg vertikalne (učitelj – učenec) in povečujemo obseg 

horizontalne komunikacije (učenec–učenec) (Burns in Myhill, 2004; Galton idr., 

2009; Harmer, 2001; Strayer, 2007; Strmčnik, 2001; Tomić, 2003; Veenman idr., 

2003). Raziskovalci komunikacijske didaktike negativne komunikacijske vzorce, 

ki se pojavljajo v šoli in ne spodbujajo demokratičnosti in simetričnosti v 

                                            
26 

V doktorski disertaciji pojem tradicionalni pouk uporabljamo za opredelitev pouka, ki ne zajema 
elementov obrnjenega učenja in poučevanja. Pri tem ne podajamo sodb o pedagoški vrednosti enega ali 
drugega načina pouka. Clark (2014) pravi, da pri tradicionalnem pouku učitelj posreduje učno vsebino 
skozi neposredno osebno interakcijo – »v živo«, pri obrnjenem učenju in poučevanju pa je posredovanje 
učne vsebine vezano na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in v večji meri ne poteka »v živo«. 
27 

Strmčnik (2001) sicer zapiše, da je imela reformska pedagogika v teoriji večji vpliv kot v praksi, vendar je 
delno vplivala tudi na prakso. 
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komunikaciji med učiteljem in učencem, pripisujejo družbenim okoliščinam, 

slabim pogojem dela na šoli ter učiteljevim pomanjkljivim strokovnim in 

didaktičnim kompetencam (Strmčnik, 2001). 

Tudi A. Tomić (2003) primerja značilnosti tradicionalnega in sodobnega pouka,  

učiteljem pa ponuja izhodišče za samovrednotenje lastnega poučevanja. 

Nekatere izmed postavk so bolj ali manj neposredno vezane na organizacijo 

učnih oblik in komunikacijsko-interakcijske značilnosti različnih učnih oblik, na 

primer (Tomić, 2003, str. 124): a) pouk poteka frontalno/pouk poteka v stalnih in 

fleksibilnih skupinah; b) komunikacija je akcijsko-reakcijska/vertikalna in 

horizontalna komunikacija; c) učitelj razred nagovarja frontalno/naloge in 

navodila so prilagojena učencem; č) učna vsebina je dokončna/člani skupine 

odločajo o delitvi dela in tempu; d) večino časa govori učitelj/v središču pouka so 

učenci. 

S sodobnimi videnji pouka se ukvarjajo tudi konstruktivistične teorije pouka. V 

svetu in pri nas potekajo številne polemike glede opredelitve, značilnosti in 

dometa konstruktivizma v poučevanju. Okvir konstruktivističnih teorij v najširšem 

smislu – torej izgrajevanja znanja – naj nam na tem mestu služi zgolj kot 

izhodišče za razmišljanje o načrtovanju in izvajanju sodobnega učnega procesa. 

L. Plut-Pregelj (2008) predstavi koncept didaktičnega konstruktivizma kot 

odgovor na razlike med dojemanjem konstruktivizma pri različnih avtorjih. 

Didaktični konstruktivizem avtorica vidi kot preseganje pogosto polemičnega 

pojma konstruktivizem. Z vidika didaktike je gotovo najpomembnejša trditev, da 

»didaktični konstruktivizem ne daje prednosti nobeni učni metodi, temveč si 

prizadeva proti redukciji pouka na eno metodo. Zahteva izbiro in uporabo metode 

glede na to, ali ta lahko prispeva k uresničevanju učnega cilja. Poudarja njene 

komparativne prednosti glede na vsebino, razmere (učenci) in predpostavke o 

tem, kaj velja za znanje« (Plut-Pregelj, 2008, str. 20). Najpomembnejša načela 

didaktičnega konstruktivizma obsegajo predpostavke: a) da učenci sami gradijo 

svoje znanje na podlagi kognitivnih, emocionalnih in socialnih dejavnikov; b) da 

je pouk zasnovan tako, da z delovanjem različnih dejavnikov in ob upoštevanju 

predznanja ter interesov vpliva na to, da je učenčevo zgrajeno znanje trajno, 
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smiselno in uporabno in c) deljene odgovornosti udeležencev v pouku – učitelj 

odgovarja za poučevanje, usmerjeno k učenčevi čim učinkovitejši izgradnji 

znanja, učenec pa za svoje učenje in s tem svoje znanje. Učenje v svojem bistvu 

je vezano na posameznika znotraj socialnega ozadja, ki konstruira in rekonstruira 

znanje (Plut-Pregelj 2008, str. 16; Terhart, 2003). Terhart (2003) je do koncepta 

didaktičnega konstruktivizma kritičen in pravi, da se ne razlikuje bistveno od 

temeljnih predpostavk klasične splošne didaktike in da mu zato ne moremo 

pripisati povezave s sodobnostjo pouka, saj ne prinaša novosti na ravni teorije. 

Na podlagi teh izhodišč zaključujemo, da se bistveni elementi pouka (učne 

metode, oblike, načela, cilji) ne spreminjajo, spreminja pa se pogled na učenca 

kot odgovornega za lasten proces učenja in učitelja kot tistega, ki mu pot do 

znanja omogoča28.  

V tradicionalnem učnem procesu, pri katerem je v središču pouka učitelj kot 

posredovalec znanja učencem, pouk pa poteka po določenem zaporedju in 

obsegu učnih etap (Poljak, 1974; Tomić, 2003), se pojavlja nesorazmerje med 

obstoječim stanjem in potencialom učinkovite organizacije učnih oblik za 

doseganje kakovostnih učnih rezultatov (Kutnick idr., 2005). Učitelji namreč 

najpogosteje izvajajo frontalno učno obliko, tj. neposredno poučevanje zaradi 

časovne ekonomičnosti ter zaradi nadzora nad obsegom in globino posredovane 

učne snovi. Kljub navedenim prednostim pa je nujno, da jo učitelj kombinira z 

ostalimi učnimi oblikami. 

3.1 Inovacije 

Poljak je torej že leta 1974 napovedal upad frontalnega pouka in tradicionalne 

artikulacije učnega procesa, vendar pa raziskave kažejo, da se spremembe v 

šolstvu dogajajo počasi. Pri tem je pomemben učiteljev proces evalvacije lastne 

prakse in njegova naklonjenost vpeljevanju sprememb. Avtorji razlikujejo med 

dvema modeloma vpeljevanja sprememb v šole: model od zgoraj navzdol oz. od 

šolskih oblasti, pri katerem učitelj ne zaznava potrebe po inovaciji, ter model od 

                                            
28 

Pri opredelitvi obrnjenega učenja in poučevanja kot inovacije izhajamo iz klasične didaktike, ko 
govorimo o uporabljeni učni obliki, sodobnost pa vstopa skozi učno okolje, ki ga podpira izobraževalna 
tehnologija, za katero ne moremo reči, da je tu že od začetka razvoja didaktičnih teorij.  
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spodaj navzgor, pri katerem na podlagi izkušenj in raziskovanja lastne prakse 

učitelj sam začuti potrebo po spremembi poučevanja (Sentočnik, 2006; Valenčič 

Zuljan, 1997). V nadaljevanju se bomo bolj posvetili drugemu modelu.  

Razmišljujoči učitelj ves čas vrednoti svoje pojmovanje učenčevega učenja in 

učinkovitega poučevanja (Slomanson, 2014), ter ob tem razmišlja o vpeljevanju 

novosti, ki bi lahko prispevale h kakovostnejšemu pouku. Novosti oz. natančneje 

pedagoške ali didaktične inovacije so opredeljene kot »novost, ki v procesu 

inoviranja pripelje do sprememb in izboljšav v šolski praksi, in sicer na nivoju:  

učiteljevih didaktičnih spretnosti ter njegovih pojmovanj, stališč in razmišljanja, 

šolske klime ter širšega učiteljevega razumevanja lastnega poklicnega razvoja« 

(Valenčič Zuljan in Kalin, 2007, str. 164). Za uspešno inoviranje mora učitelj 

poznati teoretično ozadje inovacije, imeti mora možnost razreševanja dvomov ob 

njenem vpeljevanju in pri tem prejemati konstruktivne povratne informacije ter 

pomoč (Valenčič Zuljan, 1997). Coffey (2006) dodaja, naj učitelji inovacije 

vpeljujejo po korakih in v skladu s svojimi zmožnostmi, C. Bizjak (2006) pa ob 

tem poudarja, da je pomemben razmislek o tem, kako spreminjati in ne le, kaj 

spreminjati.  

Postopnost izpostavlja tudi Fullan (2016), ki inovacijski proces razdeli na tri 

medsebojno povezane faze. V prvi fazi iniciative oz. odločanja za sprejem 

inovacije gre za proces sprejemanja odločitve posameznika ali skupine ljudi 

glede vpeljave spremembe (Fullan, 2016; Valenčič Zuljan idr., 2010). Fullan 

(2016) pravi, da so učne inovacije s tehničnega vidika enostavne, s socialnega 

vidika pa zapletene za izpeljavo, zato za uspeh te faze posebej poudarja 

podporo sodelavcev, vodstva šole in lokalnega okolja. Tudi slovenska raziskava 

je dokazala, da inovacije v svojo prakso pogosteje uvajajo učitelji v šolah, kjer so 

jim sodelavci in vodstvo bolj naklonjeni (Valenčič Zuljan idr., 2010), pri čemer ima 

še posebej pomembno vlogo ravnatelj kot spodbujevalec v inovacijskem procesu 

ter osrednji akter pri vzpostavljanju šolske klime (Valenčič Zuljan, 1996). Za 

proces inoviranja je pomembno, kdo in s kakšnim namenom sproži iniciativo. 

Navadno so spremembe v izobraževanje vpeljane, ker bolje zadovoljijo potrebe 

kot trenutna praksa (Fullan, 2016). 
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V drugi fazi, ki se imenuje faza implementacije oz. uvajanja inovacije in navadno 

traja dve ali tri leta, steče akcija, ko se ideja inovacije prenese v prakso (Fullan, 

2016). Na fazo implementacije vplivajo lastnosti inovacije (potreba po inovaciji, 

jasnost, kompleksnost, uporabnost/kakovost inovacije), kontekst (regionalne 

značilnosti, lokalna skupnost, vodstvo šole/ravnatelj, učitelj) in zunanji dejavniki 

(vlada in drugi državni organi). 

Fullan (2016) potrjuje, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na uspešnost 

učne inovacije, specifično mikrookolje, zato je pri vpeljevanju inovacije 

pomembno poznavanje konteksta. Poleg tega so pomembne tudi metaraziskave 

velikega obsega oz. sistematičen pregled obstoječih raziskav. Čeprav so pri 

raziskovanju določene učne inovacije učni dosežki učencev zelo pomembni, pa 

so za celovito presojo njene učinkovitosti bistvene tudi kvalitativne raziskave, ki 

zajamejo tako proces učenja učencev in njihove izkušnje z učenjem in 

poučevanjem kot tudi izkušnje učiteljev z vpeljevanjem te inovacije, saj bi bile 

sicer ugotovitve glede uspešnosti inovacije lahko zavajajoče (Fullan, 2016). 

V tretji fazi institucionalizacije oz. utrjevanja inovacije se sprememba vgradi v 

sistem ali pa se sprejme odločitev, da se jo izloči iz sistema (Fullan, 2016). 

Schollaert (2006) pri tem poudarja moralno in strokovno odgovornost učiteljev, da 

kritično ovrednotijo pomen vpeljane inovacije. Pomembno je, da je odločitev 

glede institucionalizacije spremembe utemeljena na raziskovalno pridobljenih 

dokazih. Vse tri faze so povezane z učnimi dosežki učencev in s tem, ali 

povečajo učiteljevo nadaljnjo pripravljenost za vpeljevanje sprememb (Fullan, 

2016).   

Učitelji se v tradicionalnem učnem procesu, ki predpisuje dinamiko izmenjevanja 

učnih etap in določa njihove nosilce, pogosto znajdejo v osebni in strokovni 

dilemi, saj si želijo uporabiti pestrejši nabor učnih oblik, ki bi zagotavljal večjo 

miselno aktivnost učenca, hkrati pa jih omejuje učni načrt, prostorska 

opremljenost šole, število učencev v oddelku in drugo. Kot možna rešitev se jim 

ponuja didaktična inovacija obrnjeno učenje in poučevanje. Obrnjeno učenje in 

poučevanje je bilo v prakso vpeljano po modelu od spodaj navzgor, saj so bili 
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pobudniki inovacijskega procesa učitelji, le-to pa je zanje izredno subjektivna 

izkušnja, pri kateri ne pride le do sprememb v delovanju, ampak tudi v stališčih in 

pojmovanjih do učenja in poučevanja (Sentočnik, 2006) ter lastnega 

profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 1997). V nadaljevanju bomo razmišljali 

o spremembah, ki jih v tradicionalni učni proces prinaša didaktična inovacija 

obrnjeno učenje in poučevanje.  

3.1.1 Obrnjeno učenje in poučevanje kot didaktična inovacija 

Obrnjeno učenje in poučevanje je inovacija, ki je nastala na podlagi ovrednotenja 

lastne prakse pri učiteljih in iskanja idej za izboljšanje svojega poučevanja ter 

povečanja učinkovitosti učenja učencev, zato Bergmann in Sams (2014) pravita, 

da ne gre za revolucionarno, ampak za transformacijsko spremembo pri vzgojno-

izobraževalnem delu. Revolucionarne spremembe označita kot spremembe, ki 

prihajajo od zunaj navznoter, usmerjene so v vodstvo, običajno sprožijo 

zamenjavo vodje, proces inoviranja pa se zgodi od zgoraj navzdol. 

Transformacijske spremembe pa so tiste, pri katerih se sprememba zgodi od 

znotraj navzven, s spreminjanjem posameznikov se spreminja družba, kar se 

dogaja od spodaj navzgor. Takšne spremembe so po njuni presoji tudi trajnejše 

od revolucionarnih. 

Bergmann in Sams (2014) menita, da so za učinkovito učenje pomembni trije 

elementi: vsebina, radovednost in odnos z učiteljem. Učna vsebina je v 

izobraževanju ključna, učitelj pa je tisti, ki učence navdušuje nad učenjem te 

vsebine, da izražajo svojo vedoželjnost in zastavljajo raznorazna vprašanja. 

Bergmann in Sams (2014) zelo poudarjata pomen odnosa med učiteljem in 

učencem kot temelj uspešnega učenja. Izpostavljata, da mora biti učitelju za 

učence mar, saj gre pri pouku v osnovi za medčloveško interakcijo, pri kateri 

lahko profesionalni učitelji v svojih učencih spodbudijo veselje do učenja in željo 

po visokih učnih dosežkih. Interakcija, ki med učencem in učiteljem poteka v živo, 

je temelj za graditev njunega medsebojnega odnosa in se je ne da poustvariti z 

videoposnetkom ali zapisom učne snovi, zato je bistvenega pomena, da učitelj 

kakovostno izkoristi učni čas. Na svojevrsten pomen odnosa kaže tudi 
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ugotovitev, da so učencem bolj všeč videoposnetki, ki jih pripravi njihov učitelj, 

tudi če so vsebinsko ali tehnično manj kakovostni od drugih, vnaprej pripravljenih 

posnetkov, dostopnih na spletu. Bergmann in Sams (2014) ter Overmyer (2014) 

to pojasnjujejo z vzajemno odgovornostjo, ki je vzpostavljena med učenci in 

njihovim učiteljem. S pripravo lastnih videoposnetkov učitelj sklene »socialno 

pogodbo« z učenci – sam je vložil trud in čas v pripravo videoposnetka, zato 

upravičeno pričakuje, da si ga bodo učenci ogledali in se naučili v njem 

predstavljene vsebine. 

Bishop in Verleger (2013) obrnjeno učenje in poučevanje opredelita kot učno 

tehniko z dvema sestavnima deloma: interaktivne skupinske dejavnosti v razredu 

in neposredni računalniško podprt individualni pouk zunaj razreda. Pri tem 

izključujeta vse različice, ki ne vključujejo videoposnetka kot dejavnosti, ki jo 

učenec izvede zunaj učilnice. S tem se po njunem mnenju izogneta preširoki 

opredelitvi obrnjenega učenja in poučevanja, ki kot obrnjen proces sprejme že 

učenčevo branje gradiva zunaj učilnice in diskutiranje v razredu (prim. Berrett, 

2012). 

 

Slika 12: Medsebojna povezanost teorij, na katerih temelji pouk, osredotočen na 

učenca (Bishop in Verleger, 2013, str. 7)  
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Foot in Howe (1998, v Bishop in Verleger, 2013) postavljata konstruktivizem in 

sodelovalno učenje na Piagetovo teorijo kognitivnega konflikta, skupinsko učno 

obliko pa na Vigotskyjevo idejo območja bližnjega razvoja. Topping in Ehly 

(1998, v Bishop in Verleger, 2013) v presečišču teh teorij vidita medvrstniško 

učenje in poučevanje. Bishop in Verleger (2013) veliko pozornost posvečata 

učenčevi miselni aktivnosti in razpravljata o povezanosti različnih teorij, na 

katerih temelji koncept na učenca osredotočenega pouka (slika 12). 

3.2 Opredelitev obrnjenega učenja in poučevanja 

Lage idr. (2000, v Bishop in Verleger, 2013) obrnjeno učenje opredelijo kot 

proces, v katerem dogodke, ki se tradicionalno odvijajo v učilnici, zamenjamo z 

dogodki, ki se tradicionalno odvijajo zunaj učilnice in obratno. Bishop in Verleger 

(2013) izpostavljata, da ta raven še ni dovolj, saj se morajo kakovostno 

spremeniti tudi izvajane dejavnosti. 

N. Hamdan, McKnight, K. McKnight in K. M. Arfstrom (2013) obrnjeno učenje in 

poučevanje opredelijo kot pedagoški pristop, pri katerem se neposredno 

poučevanje iz skupinskega učnega okolja premakne v individualno učno okolje, 

skupinski prostor, ki se ob tem izprazni, pa se preoblikuje v dinamično, 

interaktivno učno okolje, v katerem učitelj vodi učence pri preizkušanju konceptov 

in aktivnem ter ustvarjalnem dialogu z učno snovjo. 

Pri tem predpostavljamo, da bodo učenci doma opravili določene učne dejavnosti 

pred in/ali po učni uri v razredu, da bi bilo učenje v razredu zares učinkovito 

(Abeysekera in Dawson, 2015). Bishop in Verleger (2013) k tej opredelitvi dodata 

še tehnološko komponento, saj izključujeta vse različice obrnjenega učenja in 

poučevanja, ki ne vključujejo ogleda videoposnetka kot dejavnosti, ki jo učenec 

izvede zunaj učilnice. 

Abeysekera in Dawson (2015) opredelita obrnjeno učenje kot kombinacijo učnih 

pristopov, ki odstranijo informativno transmisijsko poučevanje iz razreda in 

uporabijo čas v razredu za učne dejavnosti, ki zahtevajo aktivnost in socialno 

interakcijo ob predpostavki, da bodo učenci opravili dejavnosti pred in/ali po učni 

uri v razredu, da bi bilo učenje v razredu učinkovito. Avtorja izpostavljata, da 
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njuna opredelitev ne zajema: a) trditve, da je obrnjeno učenje in poučevanje 

učinkovito; b) obsojanja trenutnih poučevalnih modelov; c) predvidevanj glede 

motivacije učencev za obrnjeno učenje in poučevanje in d) določanja, katero 

vrsto tehnologije (če sploh katero) mora učitelj uporabiti v razredu.  

Bishop in Verleger (2013) govorita o novem pogledu na izobraževanje, ki ga je 

prinesel razvoj sodobne tehnologije in med drugim omogočil velike spremembe 

fizičnega prostora, v katerem se izobraževanje odvija. Menita, da je v središču 

diskusije o teh novostih prav obrnjeno učenje in poučevanje. Opredelita ga kot 

asinhrona video-predavanja in vadenje za domačo nalogo ter aktivno, skupinsko 

zasnovano reševanje problemov pri pouku v razredu. Obrnjeno učenje in 

poučevanje predstavlja edinstveno kombinacijo pristopov, ki so se nekoč zdeli 

nezdružljivi: problemske dejavnosti, ki spodbujajo čim večjo miselno aktivnost 

učencev, in temeljijo na konstruktivističnih izhodiščih in neposredno poučevanje, 

ki izhaja iz načel behaviorizma. 

3.3 Razvoj pojmov in konceptov 

V zvezi s pojavom koncepta in pojma obrnjeno učenje in poučevanje so mnenja 

med strokovnjaki deljena. Pojavljajo se različni termini, katerih opredelitve se 

med seboj razlikujejo. Baker (2000) govori o obratu razreda (ang. »classroom 

flip«), M. Lage, Platt in Treglia (2000) pa uporabijo izraz »inverted classroom29«, 

katerega prva akademska utemeljitev je Strayerjeva (2007) doktorska disertacija. 

V ospredju vseh razprav sta bili časovna in prostorska komponenta  – kar se je 

dotlej dogajalo doma, se je začelo dogajati v šoli, kar pa je bilo prej izvajano v 

šoli, se je potem izvedlo v domačem okolju. Ob tem se povečevanju učenčeve 

aktivnosti in avtonomije ter pouku, kjer je v središču učenec, ni posvečala 

posebna pozornost. 

Koncept, kot ga v najbolj razširjeni različici poznamo danes, se je pojavil leta 

2006 pod pojmom obrnjena učilnica (ang. »flipped classroom«) in je temeljil 

predvsem na uporabi videoposnetka kot medija kakovostnejšega posredovanja 

                                            
29

 Za izraz »inverted classroom« Talbert (2017) na podlagi števila objav (pogl. 3.6) pravi, da počasi 
»izumira.« 
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snovi, pri čemer je bil v središču pouka še vedno učitelj. Začetnika ideje 

obrnjenega učenja in poučevanja naj bi bila Bergmann in Sams, srednješolska 

učitelja kemije, ki sta za svoje učence posnela videoposnetke učnih ur, ki so si jih 

učenci ogledali doma. Zastavila sta si vprašanje o učiteljevi vlogi v primeru 

obrnjenega učenja in poučevanja. V procesu vzpostavljanja modela obrnjenega 

učenja in poučevanja sta preko spleta sodelovala s številnimi učitelji kemije, ki so 

prav tako vpeljevali izobraževalno tehnologijo in videoposnetke v pouk.  

Avtorja opozarjata, da se je model obrnjenega učenja in poučevanja oz. obrnjene 

učilnice, kot je bil sprva poimenovan, kakovostno predrugačil (slika 13). Izvorno 

se je osredotočal predvsem na učiteljevo kakovostno posredovanje učne snovi 

preko videoposnetka, pri čemer je bil v središču pouka učitelj. V naslednji stopnji 

razvoja je bil model še vedno osredotočen na učiteljevo poučevanje, vendar je bil 

upoštevan učni tempo učencev. Postopoma je koncept postavil v središče pouka 

učenca z večjim poudarkom na doseganju višjih taksonomskih stopenj učnih 

ciljev po Bloomovi taksonomiji kot pa na izdelavi kakovostnih videoposnetkov. V 

skladu s tem se je uveljavil pojem obrnjeno učenje (ang. »flipped learning«). V 

zadnji fazi razvoja je torej obrnjena učilnica postala prostor obrnjenega učenja – 

v središču pouka je učenec, uporabljene učne strategije pa prispevajo k 

poglobljenemu in trajnemu znanju učencev (Bergmann in Sams, 2012; Bormann, 

2014). Ob tem moramo pojasniti razširitev pojma obrnjeno učenje na pojem 

obrnjeno učenje in poučevanje, kot ga uporabljamo v doktorski disertaciji. Glede 

na to, da sta učenje in poučevanje kot dva didaktična podsistema pouka med 

seboj komplementarna in neločljiva (Blažič idr., 2003), je z didaktičnega vidika 

ustrezneje kot obrnjeno učenje uporabljati termin obrnjeno učenje in poučevanje 

oziroma obrnjen pouk (Plut-Pregelj, 2015), saj le tako zajamemo dejavnost 

učenca in tudi učitelja v učnem procesu.  
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Slika 13: Razvoj pojmov in konceptov obrnjenega učenja in poučevanja 

Overmyer (2014) v zvezi z razvojem koncepta od obrnjene učilnice do 

obrnjenega učenja in poučevanja poudari, da se najvišji učni dosežki pojavljajo v 

zadnji fazi razvoja modela, ko gre za pravo obrnjeno učenje in poučevanje. Na 

podlagi ugotovitev predlaga smernice za učitelje, ki bi obrnjeno učenje in 

poučevanje želeli vpeljati v svojo poučevalno prakso. Učitelji naj pripravijo 

spremljevalno dejavnost ob ogledu videoposnetka (npr. spletna domača naloga, 

zapiski, preverjanje znanja). Tehnologija omogoča preverjanje učenčevega 

ogleda videa, dolžine ogleda ter integriranje interaktivnih nalog v videoposnetek. 

Učitelji morajo učni čas »v živo« optimalno izkoristiti, da bo pouk dinamičen, 

učenci pa bodo aktivno medsebojno sodelovali v problemsko zastavljenih 

nalogah.  

Berrett (2012) pravi, da učenci v procesu obrnjenega učenja in poučevanja niso 

zgolj v vlogi sprejemnika posredovanih informacij, zato obstaja možnost, da 

nekaterim učencem takšen način dela ne bo ustrezal. Po B. Šteh Kure (1998) so 

to učenci, katerih pojmovanja znanja in učenja so na nižjih nivojih, svojo vlogo pa 

vidijo predvsem v sprejemanju znanja od učitelja, »prenašalca znanja«. Prav tako 

B. Šteh Kure (1998) ugotavlja, da so pri učencih bolj prisotne učne aktivnosti 

površinskega kot pa globinskega pristopa. Obrnjeno učenje in poučevanje pa v 

• V SREDIŠČU JE 
UČITELJ IN 

UČINKOVITO 
POUČEVANJE 

OBRNJENA 
UČILNICA 

•V SREDIŠČU JE 
UČINKOVITO 

POUČEVANJE IN 
USTREZEN UČNI 

TEMPO 

OBRNJENA 
UČILNICA  

• V SREDIŠČU JE 
UČENEC IN 

UČINKOVITO 
UČENJE 

OBRNJENO 
UČENJE 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

124 

 

nasprotju s tem od učencev zahteva miselno aktivno vlogo, pri kateri prevzamejo 

iniciativo za svoje učenje in odgovornost za naučeno, saj se morajo na učno uro 

pripraviti doma, v šoli pa skozi raznolike učne dejavnosti, ki spodbujajo miselno 

aktivnost učečih, odpravljajo vrzeli v znanju in napačne predstave. Berrett (2012) 

izpostavlja, da se obrnjeno učenje in poučevanje največkrat pojavlja v povezavi z 

naravoslovjem, s tehnologijo, z inženirstvom in matematiko (STEM30 discipline, 

interdisciplinarna povezanost). Obrnjeno učenje in poučevanje je zanimivo za 

terciarno izobraževanje zaradi tehnološke inovativnosti, ki učitelju omogoča, da 

učencem posreduje razlago s pomočjo avdio ali videoposnetka, ki jo lahko učenci 

spremljajo v svojem učnem tempu in ob času, ki ga sami izberejo; nizkih stroškov 

izvajanja in dejstva, da tradicionalna razlaga lahko postane učinkovitejša in 

produktivnejša.   

Berrett (2012) pravi, da se je obrnjeno učenje in poučevanje dogajalo že 

desetletja – učitelji književnosti na primer želijo, da učenci preberejo literarno 

delo doma, čas v šoli pa je posvečen interpretaciji. Prav tako predavatelji prava 

želijo, da se študentje na predavanja predhodno pripravijo že doma. Predavatelji 

STEM predmetov naj bi se bolj togo držali razlage vsebine, medtem ko so učitelji 

družboslovja in humanistike bolj naklonjeni novim idejam. V okviru STEM 

predmetov je obrnjeno učenje in poučevanje najbolj zastopano v fiziki. Eden od 

temeljnih pogojev za učinkovito izvedbo obrnjenega učenja in poučevanja je 

učiteljeva odlična strokovna usposobljenost na predmetnem področju, ki ga 

poučuje, da bi znal odgovoriti na vprašanja učencev takoj, ko se pojavijo (Berrett, 

2012).  

Bishop in Verleger (2013) vidita dve gibanji, ki sta ključni za razvoj koncepta 

obrnjenega učenja in poučevanja, in sicer napredek na področju tehnologije in 

brezplačne programske opreme (ang. »free software movement«). Izobraževanje 

na daljavo je tako postalo dostopnejše in je prisililo izvajalce izobraževanja »v 

živo«, da postanejo konkurenčnejši. Obrnjeno učenje in poučevanje jim 

                                            
30

 STEM je mednarodno uveljavljena kratica za predmetna področja »Science, Technology, Engineering, 
Mathematics« (področje naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike). 
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omogoča, da frontalna predavanja, vezana zgolj na posredovanje informacij, 

umaknejo iz predavalnic in namenijo čas »v živo« interaktivnemu načinu dela. 

3.4 Značilnosti obrnjenega učenja 

Obrnjeno učenje in poučevanje nastopa v različnih pojavnih oblikah, kar se 

povezuje tudi z različnimi opredelitvami samega koncepta; le-te pa imajo nekaj 

stičnih točk: a) sprememba uporabe učnega časa v razredu; b) sprememba 

uporabe časa zunaj razreda, c) izvajanje dejavnosti, tradicionalno poimenovanih 

domača naloga, v razredu; d) izvajanje dejavnosti, ki se tradicionalno pojavljajo v 

šoli, zunaj razreda; e) šolske dejavnosti, ki spodbujajo aktivno učenje, 

medvrstniško učenje in poučevanje ter problemski pouk; f) dejavnosti, opravljene 

pred učno uro; g) dejavnosti, opravljene po učni uri in h) uporaba izobraževalne 

tehnologije, še posebno videoposnetkov (Abeysekera in Dawson, 2015, str. 6). 

Ključne komponente uspešno zasnovanega obrnjenega učnega okolja so 

(Bergmann in Sams, 2014, str. 7–11): 

 Sodelovanje – Bergmann in Sams poudarjata, da učitelj težko sam izpelje 

takšen preobrat v pouku, kot je obrnjeno učenje in poučevanje – 

pomembno je, da je povezan z mrežo sodelavcev, ki se medsebojno 

spodbujajo v svojih prizadevanjih, da bi izboljšali pouk.  

 Pouk, usmerjen v učenca – avtorja pravita, da je za kakovosten pouk 

pomembno, da učitelj iz vloge posredovalca znanja prestopi v vlogo 

spodbujevalca učenja.  

 Optimiziran učni prostor – v tradicionalni učilnici je središče pouka učitelj, 

zato je tudi učilnica prostorsko urejena tako, da sta v ospredju tabla in 

učiteljev kateder. Z razvojem tehnologije je običajno (temno) tablo najprej 

zamenjala bela, nato platno s projektorjem, kasneje pa še interaktivna 

tabla. V smislu dinamike pouka te spremembe niso imele bistvenega 

vpliva. Pri obrnjenem učenju in poučevanju učitelji izvajajo manj 

frontalnega pouka, zato se je temu prilagodila tudi fizična razporeditev 

učilnice. Prilagoditev je težje izvesti, kadar si isto učilnico deli več učiteljev 

ali pa se pohištva ne da premakniti. Avtorja naštejeta nekaj predlogov, 
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kako urediti učilnico, da bo primerno podprla obrnjeno učenje in 

poučevanje: a) urediti je treba sodelovalne kotičke, saj obrnjeno učenje in 

poučevanje temelji na skupinski in sodelovalni učni obliki; b) treba je 

poskrbeti za individualne učne prostore, saj morajo učenci imeti tudi 

možnost, da delajo individualno in s čim manj motečimi okoliškimi 

dejavniki, kar je težko zagotoviti v učilnici, kjer poteka živahno sodelovalno 

učenje, zato avtorja predlagata tudi uporabo slušalk; c) poudariti je treba, 

da je pouk osredotočen na učence, zato naj bo tudi razporeditev pohištva 

takšna (npr. učitelj iz razreda odstrani kateder); d) poudarek naj bo na 

učenčevem samostojnem odkrivanju in učenju, učitelj pa naj bo v vlogi 

usmerjevalca in mentorja, zato naj tudi učilnica izraža, da je glavna 

dejavnost, ki v njej poteka, učenje.  

 Zadosten čas za izvedbo – vsako učno inovacijo je treba dlje časa uvajati, 

preizkušati in izpopolnjevati, obrnjeno učenje in poučevanje pri tem ni 

izjema. Prav tako pa se mora učitelj zavedati, da bo moral v pripravo pri 

obrnjenem učenju in poučevanju vložiti veliko več časa, kot ga je vlagal v 

pripravo tradicionalnega pouka. 

 Podpora vodstva – učitelj, ki želi izvajati obrnjeno učenje in poučevanje 

daljše obdobje ali pa tudi le eno šolsko uro, mora čutiti, da ga vodstvo šole 

pri tem podpira.  

 Podpora šolskega računalničarja oz. informatika – pri pripravi in 

posredovanju e-gradiv učencem mora biti učitelju v podporo oddelek ali 

zaposleni na šoli, ki se ukvarja z informatiko.  

 Poglobljena refleksija – učinkovit učitelj je razmišljujoč in ves čas išče 

načine za izboljšanje svoje prakse. Zaveda se, da obstaja več načinov 

izvajanja obrnjenega učenja in poučevanja ter proces ves čas prilagaja 

potrebam učencev. Pouk dosledno evalvira, ta metakognitivni proces pa 

pomaga tako njemu kot tudi njegovim učencem.   

Bergmann in Sams (2014) navajata nekaj očitkov, ki jih je bil deležen koncept 

obrnjene učilnice. Ob vsakem pojasnita, kako posodobljeni koncept – obrnjeno 

učenje in poučevanje – pomanjkljivosti obrnjene učilnice odpravlja: 
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 kritiki pravijo, da je obrnjena učilnica preveč osredotočena na 

videoposnetke – avtorja zanikata, da je bistvena pozornost obrnjenega 

učenja in poučevanja posvečena videoposnetkom in pravita, da je 

najpomembnejša pridobitev čas, ki ga imajo učitelji na voljo za interakcijo 

z učenci, medtem ko je videoposnetek zgolj orodje, ki to omogoča; 

 nasprotniki konceptu očitajo, da so učenci, ki nimajo dostopa do 

tehnologije, prikrajšani – na podlagi lastne izkušnje avtorja pojasnita, da je 

treba učencem, ki nimajo dostopa do spleta, učiteljevo razlago zagotoviti 

na drugačen način, in sicer učitelj videoposnetek prenese na DVD ali USB 

ključek ali pa si ga učenci lahko ogledajo na mobilnem telefonu. Še 

pomembnejše pa je, da je zagotavljanje dostopa do učnega gradiva 

učiteljeva odgovornost, zato učenci pri tem niso prepuščeni sami sebi, 

ampak imajo možnost ogleda videoposnetka tudi v šoli, med poukom ali 

izven njega; nekateri avtorji pa izpostavljajo, da obrnjena učilnica 

propagira nekakovostno poučevanje, pri katerem učitelji le nadomestijo 

razlago s posnetkom: avtorja pravita, da je to le prva faza procesa 

obrnjenega učenja in poučevanja (obrnjena učilnica) in da učitelji, ki svojo 

prakso reflektirajo, uvidijo, da je to premalo. Pomembnejše je, da se 

naučijo, kako z učenci kakovostno zapolniti dodaten učni čas, ki ga s to 

inovacijo pridobijo; 

 nasprotniki trdijo, da obrnjena učilnica pomeni več domačega dela za 

učence – tako učitelji kot učenci poročajo, da jim ogled posnetka z 

učiteljevo razlago vzame manj časa kot tradicionalno opravljanje domačih 

nalog. Pri tradicionalni domači nalogi imajo učenci pogosto težave, če 

učne snovi v šoli niso razumeli, pri ogledu videoposnetka pa gre za to, da 

pridobivajo osnove, na podlagi katerih lahko v šoli ob pomoči sošolcev in 

učitelja svoje znanje poglobijo in razširijo.  

Raziskovalci, ki se ukvarjajo z obrnjenim učenjem in poučevanjem, se strinjajo, 

da ni dovolj, da učitelj v pouk vpelje le spremljanje videoposnetkov, ostalim 

spremembam pri pouku »v živo« pa se izogne. Če samo spremenimo medij 

posredovanja informacije (namesto učitelja »v živo« uporabimo posnetek), še 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

128 

 

vedno pa ostanemo pri transmisiji in ne spremenimo ničesar drugega v 

poučevanju, v učnih dosežkih ne bo prišlo do bistvenih razlik (Russell, 2013, v 

Abeysekera in Dawson, 2015). Vseeno pa tudi pri tem lahko opazimo prednost 

za učence, saj se učitelj tako prilagodi učenčevemu učnemu tempu (Clark, 

Nguyen in Sweller, 2005), kajti  učenec lahko razlago pogleda večkrat, jo ustavi 

in o njej v miru premisli. O učnem tempu v povezavi z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem je malo raziskanega, so pa Owston, Lupschenyuk in Wideman 

(2011) ugotovili, da učno uspešnejši učenci pridobijo manj pri gledanju 

videoposnetka od učno manj uspešnih učencev (ti posnetek večkrat pogledajo, 

ustavijo …). Abeysekera in Dawson (2015) postavita tezo, da se učitelj v procesu 

obrnjenega učenja in poučevanja lažje prilagaja različnim zmožnostim učencev, 

saj ima možnost njihovo predznanje preveriti že pred prihodom v razred – npr. s 

spletnimi kvizi, v katerih učenci odgovorijo na vprašanja, povezana z vnaprej 

obravnavano vsebino. 

Da bi lahko zares govorili o obrnjenem učenju in poučevanju, morajo biti 

zagotovljeni štirje osnovni pogoji oz. štirje stebri obrnjenega učenja in 

poučevanja (Hamdan idr., 2013): 

 »FLEXIBLE ENVIRONMENT« – prilagodljivo okolje, ki omogoča izvajanje 

skupinske in individualne učne oblike, raziskovanja, nastopov učencev in 

evalvacijo. Učenci lahko izbirajo, kaj in kdaj se bodo učili, učitelj pa jim 

prilagodi prostor in omogoči lasten učni tempo. 

 »LEARNING CULTURE« – učna kultura, ki pomeni, da je v središču 

učnega procesa učenec, ki z lastno miselno aktivnostjo poglobljeno 

raziskuje učne teme.  

 »INTENTIONAL CONTENT« – načrtovan učni proces, v katerem učitelj 

premišljeno izbira učne oblike in učne metode z namenom, da bi učenci 

pridobivali konceptualno in proceduralno znanje. Učni čas, ki je na voljo, je 

racionalno izkoriščen, učitelj pa uporablja pester nabor učnih strategij. 

 »PROFESSIONAL EDUCATOR« – učitelj strokovnjak, ki ustrezno uporabi 

čas, ki mu je na voljo z učenci, ki ves čas opazuje delo učencev, jim 

podaja sprotno povratno informacijo in nenehno preverja njihovo znanje. 
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Učitelj strokovnjak je refleksivni učitelj, ki sodeluje s svojimi kolegi, 

sprejema konstruktivno kritiko in stalno vrednoti svoje poučevanje.  

3.5 Kakšne spremembe prinaša obrnjeno učenje in poučevanje v 

učni proces? 

Življenje zunaj šole se hitro spreminja, tradicionalna šola pa se tem spremembam 

ne prilagaja v zadostni meri, zato se pojavljajo zahteve po inovacijah, ki bodo 

bolje uresničile izobraževalne cilje kot trenutna praksa. Didaktična inovacija, ki 

omogoča, da s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

zmanjšamo delež neposrednega poučevanja in okrepimo horizontalno 

komunikacijo med učenci ter samostojno raziskovanje, je obrnjeno učenje in 

poučevanje31, ki se bolj približa učenčevemu realnemu svetu zunaj učilnice kot 

tradicionalno učno okolje (Bishop in Verleger, 2013; Bormann, 2014).  

Pouk mora učence usposobiti na vsebinski, metodični in osebnostni ravni. Pri 

vsebinski ravni gre za to, da vsebino, ki se jo je učenec naravno in s 

samoizobraževanjem naučil, pouk korigira, poglobi, osmisli itd. Pri metodični 

ravni pouk učencu pomaga iskati učne vire, medije in metode in jih ustrezno 

uporabiti, pri čemer sta še posebej v ospredju učna tehnologija in konkretno 

računalnik. Na osebnostni ravni pa gre za razvijanje učenčevih pozitivnih 

osebnostnih lastnosti – odgovornosti, samozavestnosti, kritičnosti ipd. (Blažič idr. 

2003). Poučevanje ne sme biti nadrejeno učenju – že Komensky si je prizadeval 

za tesnejše povezovanje poučevanja in učenja ter »da bi učitelj manj poučeval, 

učenci pa bi se več sami učili« (Komensky, 1995, v Blažič idr. 2003, str. 27). 

Obrnjeno učenje in poučevanje povezuje vse tri ravni. Vsebinsko učenčevo 

razumevanje osmišlja, poglablja, povezuje s pomočjo problemskega pouka in 

projektnega učnega dela. Metodično ga usposobi za delo z računalnikom, ko 

učenec spremlja videoposnetke in drugo spletno gradivo, odgovarja na vprašanja 

v spletnih kvizih znanja, posreduje učitelju svoja vprašanja preko spletne učilnice 

                                            
31

 Zanimivo je, da so v osemdesetih letih 20. stoletja mnogi pedagogi in didaktiki kot inovacijo, ki bolje 
uresničuje potrebe v vzgoji in izobraževanju kot tedanja praksa, videli programirani pouk, ki ga je Pilić 
(1970, v Schmidt, 1972, str. 26) opisal tako, kot bi danes lahko opisali obrnjeno učenje: »Z njim bodo 
učitelji osvobojeni tudi mnogih rutinskih pedagoških opravil, ki jim danes odvzemajo čas in ga bodo mogli 
uporabiti za ustvarjalnejše delo in za individualne stike.« 
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ali elektronske pošte ipd.. Osebnostno pa se učenec razvija, ko v fazi priprave na 

učno uro samostojno obravnava učno snov, pri tem pa za svoje učenje prevzema 

individualno odgovornost, v razredu pa učencu omogočimo, da razvija tudi 

socialne odnose z delom v skupini in v paru.  

V nadaljevanju bomo primerjali, kako se glede nekaterih ključnih didaktičnih 

elementov pouka (artikulacije, učnih ciljev, učnih načel in učnih metod) razlikujeta 

tradicionalni in obrnjeni pouk in v čem sta si podobna. Učne oblike bomo kot 

krovni element, ki mu želimo posvetiti največjo mero pozornosti, obravnavali 

znotraj vsake od naštetih sestavin in tako prikazali, kako učne oblike prežemajo 

celoten pouk. 

3.5.1 Učne etape v artikulaciji pouka 

Pri načrtovanju učne ure, pa naj gre za tradicionalni ali sodobni učni proces, 

mora učitelj veliko pozornosti posvetiti poteku učne ure oz. njeni artikulaciji. 

Artikulacija pouka je didaktično oblikovanje učnega procesa v določeni časovni 

enoti, npr. učni uri. Temeljne strukturne komponente v organizaciji učne ure se 

imenujejo etape. Znotraj posamezne ure moramo določiti število etap, njihovo 

zaporedje in čas trajanja posamezne etape ter jih medsebojno uskladiti (Poljak, 

1974). Poljak (1974) in A. Tomić (2003) navajata pet etap: uvajanje, obravnava 

novih učnih vsebin, vadenje in urjenje, ponavljanje ter preverjanje in ocenjevanje. 

Za posamezno učno uro navadno izberemo le nekaj komponent, saj učenci 

potrebujejo čas za samostojno učenje, šele nato njihovo znanje preverimo in tudi 

ocenimo. Prav tako se ne izvajajo ure, ki bi zajemale le eno učno etapo – to se 

zgodi šele na terciarni ravni izobraževanja (Poljak, 1974).  

Če želimo v polnosti uresničiti naloge pouka, moramo komponente, ki so 

umanjkale pri določeni uri, izvesti v naslednji uri oz. v določenem časovnem 

obdobju (Poljak, 1974; Tomić, 2003). Poljak (1974) pravi, da se bo zaporedje 

etap pri učnih urah spreminjalo, pomembno pa je, da je pred vsako obravnavo 

nove učne snovi uvajanje vanjo in da ponavljanje sledi obravnavi, vadenje in 

urjenje pa je mogoče medsebojno izmenjevati. Največ časa v učni uri traja etapa, 

ki je glede na nalogo ure dominantna. Obravnava je ena izmed temeljnih stopenj 
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pouka, od katere je v veliki meri odvisen uspeh pri pouku. Skoraj vsi didaktiki so 

tej stopnji pripisovali največji pomen in ji v svojih strukturah odmerjali največ časa 

(Poljak, 1974).  

 »Strukturne komponente v artikulaciji učne ure lahko medsebojno sukcesivno in 

simultano integriramo« (Blažič idr., 2003, str. 218). Sukcesivno pomeni, da se 

ena komponenta logično navezuje na drugo, simultano pa, da se dve etapi med 

seboj povežeta, s čimer dosežemo večjo ekonomičnost pouka. Poljak (1974) 

opozarja, da je »artikulacija pouka odvisna tudi od uporabe didaktičnega sistema 

pouka, tj. od tega, ali se uporablja neposredno poučevanje (frontalno delo), 

samostojno delo učencev (skupinsko in individualno delo) ali sistem 

programiranega pouka« (str. 219). Učenci potrebujejo za samostojno in 

skupinsko delo več časa, saj njihova spretnost pri samostojnem učenju ni enaka 

učiteljevi spretnosti pri neposrednem poučevanju, zato bo v sistemu 

samostojnega dela učencev prevladovala ena komponenta učnega procesa. Pri 

frontalnem pouku je mogoče zajeti več učnih etap, saj je pri njem učitelj 

spretnejši, zato je takšen način dela bolj ekonomičen. Vsaka artikulacija učne ure 

mora biti didaktično upravičena glede na zastavljene učne cilje. Nekatere etape 

učenci »morejo in morajo izvajati doma oziroma poleg pouka« (Poljak, 1974, str. 

221), vendar to nikakor ne sme pripeljati do negativnega pojava, da bi ene in iste 

stopnje zmeraj izvajali v šoli (npr. obravnavanje novih vsebin, preverjanje), ostale 

pa vedno doma (npr. vadenje, ponavljanje). Poljak (1974, str. 222) navede 

približne odstotke časa, ki naj bi jih učitelji porabili za posamezno etapo: 4 % 

časa za uvajanje, 35 % za obravnavo, 45 % za vadenje, 10 % za ponavljanje in 6 

% za preverjanje in ocenjevanje.  

Podhostnik (1981) razlago učnih etap poveže tudi z učnimi oblikami, ki so zanje 

najznačilnejše. V etapi uvajanja pri frontalni učni obliki izpostavi vsestransko 

pripravo učencev na pouk, dodaja pa, da posebno pozornost zahteva indirektno 

uvajanje učencev, na katero naj učence navajamo postopoma. Pri razlagi etape 

obravnave nove učne snovi avtor poudari, da morata prevladujočo frontalno učno 

obliko zamenjati individualna in skupinska učna oblika, saj je tako mogoče pouk 

individualizirati ali vsaj diferencirati. Pri etapi urjenja Podhostnik (1981) 
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eksplicitno ne izpostavlja nobene učne oblike, glede na značilnosti etape pa 

lahko sklepamo, da je v ospredju individualna učna oblika. Za etapo ponavljanja 

avtor pravi, naj poteka v novih učnih oblikah, po možnosti polprogramirano. Pri 

etapi preverjanja Podhostnik (1981) omenja preverjanje od učitelja (torej poteka v 

frontalni učni obliki) in samopreverjanje (torej individualna učna oblika), pri tem 

pa opozarja, da moramo učence za takšno preverjanje usposobiti. Pri 

ocenjevanju Podhostnik (1981) ne izrazi, v katerih učnih oblikah ga je mogoče 

izvajati, vendar glede na značilnosti etape sklepamo, da se najpogosteje izvaja v 

individualni učni obliki (pisni preizkusi znanja) in v frontalni učni obliki (ustno 

ocenjevanje) (Podhostnik, 1981). 

Z definiranjem etap oz. učnih stopenj so se v pouk vnesli sistematika, jasnost, 

preglednost, smotrnost in zakonitost, povečal pa se je tudi pomen učiteljeve 

priprave na pouk. Pomembno je zavedanje, da so tudi učne stopnje podvržene 

učiteljevemu nenehnemu prilagajanju zahtevam sodobnega pouka. »Poleg tega 

je frontalni pouk, ki mu te stopnje še najbolj ustrezajo, vendarle v upadanju, krepi 

pa se posredni pouk« (Strmčnik, 2001, str. 155). Artikulacija naj bo usmeritev, ki 

varuje sistematičnost, mora pa omogočati modifikacije glede na nepredvidljive 

spremembe, ki se pojavljajo med samim poukom (Blažič idr., 2003).  

Pri obrnjenem učenju in poučevanju največjo spremembo opazimo pri vrstnem 

redu učnih etap. Etapa obravnave nove učne snovi, ki pri tradicionalnem pouku 

poteka v šoli, se prenese domov, v šoli pa tako ostane več prostora za etapi 

vadenja in urjenja ter ponavljanja. V povezavi z učnimi etapami pa se v učnem 

procesu sproži še vrsta drugih sprememb, ki na prvi pogled niso tako očitne. 

Bistveno se spremeni organizacija učnih oblik – v tradicionalnem učnem procesu 

se znotraj etape obravnave veliko uporabljata metodi razlage in pogovora, ki 

potekata v frontalni učni obliki, v obrnjenem učenju in poučevanju pa ta etapa 

zavzema manjši del, zato je tudi frontalnega pouka manj. Učitelj in učenci se bolj 

posvečajo vadenju, urjenju in ponavljanju, pri čemer stopijo v ospredje učne 

oblike, pri katerih gre za intenzivnejšo interakcijo med učenci ali med učencem in 

učiteljem – delo v paru, skupinska učna oblika in individualna učna oblika. 
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3.5.2 Učni cilji 

Bormann (2014) pravi, da tako tradicionalni pouk kot obrnjeno učenje in 

poučevanje izhajata iz Bloomove taksonomije učnih ciljev (Bloom, 1956, v 

Bormann, 2014), in sicer s tem, da je tradicionalni pouk osredotočen na 

uresničevanje učnih ciljev nižjih ravni (znanje, razumevanje in občasno uporaba) 

v razredu, višjih pa doma; medtem ko je pri obrnjenem učenju in poučevanju 

drugače. Nižje učne cilje naj bi učenci usvojili že pred prihodom v učilnico z 

ogledom videoposnetka, ki ga je pripravil učitelj. Čas v učilnici pa je tako 

namenjen doseganju višjih taksonomskih ravni učnih ciljev – analizi, sintezi in 

vrednotenju, pri čemer učencu pomagajo učitelj in drugi učenci. Ravno stik, ki ga 

učenec pri obrnjenem učenju in poučevanju lahko bolj osebno naveže z 

učiteljem, je ena glavnih prednosti takšnega pouka. Druga ključna prednost je, da 

obrnjeno učenje in poučevanje učenca opolnomoči s tem, ko mu omogoča 

prevzeti nadzor nad učenjem in odgovornost zanj. Učenci postanejo 

samozavestnejši pri učenju v razredu, saj prihajajo tja z določenim predznanjem, 

ki jim omogoči opraviti zasnovane učne dejavnosti, hkrati pa imajo možnost 

učenja v lastnem učnem tempu. Učenci, ki se pri pouku čutijo opolnomočene, 

imajo občutek, da so bolje pripravljeni na življenjske izzive zunaj učilnice. 

Obrnjeno učenje in poučevanje bolj spodbuja razvoj kritičnega mišljenja in 

zmožnosti presojanja ter odločanja, vpliva pa tudi na računalniško pismenost 

učencev in učiteljev. Prednost, ki so jo pri obrnjenem učenju in poučevanju 

zaznali učitelji, je, da ga je mogoče uporabiti za različno številčne skupine in za 

različna predmetna področja (Bormann, 2014). 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

134 

 

 

Slika 14: Bloomova taksonomija učnih ciljev v tradicionalnem učnem procesu in 

pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje (po Bormann, 2014) 

Učni cilji usmerjajo učne procese in izražajo vzgojni in izobraževalni namen 

šolanja. Ena najbolj znanih klasifikacij učnih ciljev je Bloomova (slika 14), ki učne 

cilje razvršča na stopnje znanja, razumevanja, uporabe, analize in vrednotenja 

(Marentič Požarnik, 1995). V tradicionalno načrtovanem učnem procesu so 

učenci cilje, ki se nahajajo nižje na taksonomski lestvici (znanje, razumevanje, 

delno tudi uporabo), dosegali v šoli, doma pa so se skozi domačo nalogo 

(pisanje spisov in esejev, reševanje učnih problemov, prenos znanja na nove 

primere, samostojno učenje ipd.) posvetili uresničevanju ciljev na višjih ravneh – 

uporabe, analize, sinteze in vrednotenja. V obrnjenem učenju in poučevanju 

nastopi bistvena sprememba pri okolju, v katerem poskušajo učenci doseči cilje 

na določenih taksonomskih ravneh. Cilje nižjih ravni – znanje in razumevanje – 

uresničujejo sami doma, cilje višjih ravni – uporaba, analiza, sinteza in 

vrednotenje – pa uresničujejo v šoli, v sodelovalnem učnem okolju, kjer jim učno 

podporo lahko nudijo sošolci in učitelj. 

3.5.3 Učna načela 

Učna načela Poljak (1974) opredeljuje kot smernice, ki učitelja vodijo pri 

uspešnem uresničevanju nalog pouka. Učna načela se prepletajo z vsemi 

ostalimi deli učnega procesa – z učno vsebino, metodami, s sredstvi, pripomočki, 

in z organizacijo pouka (Poljak, 1974).  Med učnimi načeli pri obrnjenem učenju 
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in poučevanju v ospredje stopi učna aktivnost učenca, ki po Strmčniku (2001) 

zajema izobraževalne in vzgojne vidike pouka. Aktivnost je neločljivo povezana z 

učno motivacijo, doseženi pa bosta, če bo pouk zanimiv in kakovosten. Zelo 

pomembna je stopnja učenčeve samostojnosti, glede na kakovost pa učno 

aktivnost delimo na reproduktivno, produktivno in ustvarjalno (Strmčnik, 2001). 

Učencu lastna učna aktivnost omogoča razvoj in učno osamosvajanje (Poljak, 

1974). Med drugimi pogoji učne aktivnosti Strmčnik (2001, str. 326) našteje tudi 

sproščeno delovno ozračje, osebne učne odnose, pestro in dobro organizacijo 

dela, individualizacijo pouka, upoštevanje učenčevega predznanja, povezanost 

pouka in vsakdanjega življenja, posredne socialne učne oblike in z njimi 

povezane učne metode, problemskost in sodobno učno tehnologijo, ki omogoča 

učenje in raziskovanje v neposrednem stiku z učno vsebino. Štefanc (2011, str. 

117) podobno zapiše, da lahko učitelj učenčevo miselno aktivnost spodbuja tako, 

da učne cilje dosega »s pomočjo različnih didaktičnih strategij, ki vključujejo vse 

učne oblike, raznolika učna sredstva in metodične pristope«. Iz značilnosti 

obrnjenega učenja in poučevanja lahko razberemo, da v veliki meri zadosti 

naštetim pogojem, opaziti pa je tudi tesno povezanost pogojev za večjo učno 

aktivnost z učnimi oblikami, predvsem s posrednimi.  

Načelo, ki je z obrnjenim učenjem in poučevanjem močno povezano, je tudi 

načelo racionalnosti in ekonomičnosti pouka, ki je opredeljeno kot preudarnost 

oz. premišljenost, s katero se doseže večja ekonomičnost pouka, tj. da z 

optimalnim vložkom moči, sredstev in časa dosežemo maksimalni vzgojno-

izobraževalni učinek (Poljak, 1974; Strmčnik, 2001). Načelo racionalne izrabe 

časa je zlasti težko upoštevati pri frontalni učni obliki, kjer zaradi različnega 

individualnega tempa učencev pouk za nekatere poteka prehitro, za druge 

učence pa prepočasi. Pri obrnjenem učenju in poučevanju se delež frontalne 

učne oblike zmanjša na račun učenčeve samostojne obravnave učne snovi preko 

videoposnetka doma, tako da lahko učitelj čas, ki mu je na voljo v razredu, bolj 

racionalno izkoristi. Sicer pa so po Strmčnikovih (2001) besedah prav učne oblike 

in učne metode protislovne glede na racionalnost, saj meni, da je frontalna učna 
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oblika,32 ki je na videz najbolj racionalna, pravzaprav hkrati najmanj ekonomična 

učna oblika, saj je učni rezultat prenizek glede na vloženi čas in učne moči. 

Medtem pa so indirektne učne oblike33 časovno manj ekonomične, vendar 

uspešnejše in s tem tudi racionalnejše. Bergmann in Sams (2014) izpostavljata 

ključno vprašanje pri obrnjenem učenju in poučevanju, ki se glasi: Kako lahko kar 

najbolje izkoristimo čas, ki ga v živo preživimo z učenci? (str. 3). Avtorja pravita, 

da morajo učitelji čas, ki ga preživijo s svojimi učenci, optimalno izkoristiti za 

doseganje učnih ciljev. Posredovanje učne snovi po mnenju avtorjev ni 

najučinkovitejša izraba časa, ampak bi ga učitelj moral nameniti razčiščevanju 

napačnih predstav in pomoči ob nerazumevanju zahtevnih konceptov. Ravno s 

tem se v tradicionalnem učnem procesu učenci največkrat srečujejo sami doma, 

kjer učitelj ni prisoten. Najučinkovitejšo izrabo časa, ki je na voljo, pojmujeta kot 

izvajanje smiselnih dejavnosti, ki pripeljejo do bogate učne izkušnje učencev. 

Bergmann in Sams (2014) nista zagovornika ene same učne metode ali ene 

same učne oblike, ampak zagovarjata dejstvo, da si mora vsak učitelj sam 

odgovoriti na zgoraj zastavljeno ključno vprašanje. Kot eno izmed 

najpomembnejših značilnosti obrnjenega učenja in poučevanja pa izpostavljata 

možnost individualiziranega pristopa do posameznega učenca. Glavni namen 

obrnjenega učenja in poučevanja je povečati osebni stik med učiteljem in učenci 

ter učenci med seboj, kar izboljša formativno preverjanje znanja in omogoča 

večjo diferenciacijo pouka.  

Z obrnjenim učenjem in poučevanjem je tesno povezano tudi načelo 

problemskosti pouka, ki pri učencih razvija ustvarjalno in kritično mišljenje, 

njihovo učenje pa je osmišljeno skozi življenjskost in uporabno vrednost 

zastavljenih učnih problemov. Obrnjeno učenje in poučevanje omogoča 

problemski pouk34, za katerega Strmčnik (2001) pravi, da morajo biti v središču 

                                            
32

 Med metodami pa npr. razlaga. 
33

 Pri metodah pa npr. učni pogovor ali pa eksperimentalna metoda. 
34

 Strmčnik (1992) problemski pouk opredeli kot »obliko (ne)posredno vodenega učenja, ki je zavestno 
naravnano na celostno bistvo učne snovi, na razkrivanje nasprotij in metodoloških ter metodičnih osnov 
spoznavanja« (str. 20). Avtor predstavi tri temeljne kategorije problemske učne inovacije, in sicer: a) 
problemsko situacijo, ki predstavlja primarno in objektivno podlago problemu in je v svoji osnovi 
protislovna in zapletena; b) problem, ki nastopi, ko se posameznik racionalno in emocionalno identificira z 
določeno problemsko situacijo in jo želi razrešiti in c) didaktično problemsko nalogo, ki predstavlja 
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pozornosti učenci, njihovo individualizirano samostojno raziskovanje in 

sodelovalno problemsko naravnano delo. Takšno učenje učenca motivira in 

aktivira, saj povezuje učno vsebino s konkretnimi življenjskimi situacijami, pri 

čemer učencu omogoča več različnih reševalnih poti do cilja. Učenec se 

racionalno in emocionalno angažira za reševanje problema, zaradi česar do 

novega znanja in do učenja vzpostavi pozitiven odnos, njegovo znanje pa je 

trajnejše, bolj poglobljeno in ponotranjeno (Strmčnik, 1992). Čeprav je pri 

problemskem pouku velik poudarek na učenčevi samostojnosti in na 

individualizaciji učnega procesa, pa je učiteljeva vloga pri pripravi, spremljanju in 

ovrednotenju problemskega pouka ključnega pomena. Strmčnik (1992) navaja 

pogoje, ki omogočajo učinkovitost problemskega pouka in hkrati odpravljajo 

njegove glavne omejitve: učitelj naj izbere primerno učno vsebino, učence naj na 

problemski pouk ustrezno in postopoma pripravlja, za načrtovanje in izvajanje 

problemskega pouka se mora učitelj primerno usposobiti in ga premišljeno 

pripraviti, zagotoviti mora dovolj časa za izvajanje problemskega pouka, 

učencem mora nuditi stalno podporo, spodbudo in pomoč pri samostojnem 

reševanju problemov, posebno pozornost pa mora nameniti dosledni 

individualizaciji problemskega pouka. 

Zaradi spremenjene vloge učitelja pri obrnjenem učenju in poučevanju je mogoče 

pouk bolj dosledno individualizirati in diferencirati. V povezavi z ostalimi učnimi 

načeli – z načelom problemskosti in aktivnosti, ki zahtevata učenčevo kritično in 

ustvarjalno mišljenje ter proaktivno delovanje, ter načelom racionalnosti in 

ekonomičnosti, ki omogočata učitelju drugačno razporejanje učnega časa, dobi 

načelo diferenciacije in individualizacije pri obrnjenem učenju in poučevanju 

posebno mesto. Učitelj se k razredu ne obrača več le kot k skupini, ampak kot k 

skupini posameznikov. Samostojno delo mora ustrezno individualizirati, 

skupinsko pa primerno diferencirati, da bo tako sledil zahtevam na učenca 

osredotočenega pouka, zato je še zlasti pomembna njegova usposobljenost za 

izvajanje notranje, didaktične učne diferenciacije. 

                                                                                                                                  
didaktično operacionalizacijo problema (opremljenost problemske naloge z navodili, s spodbudami in z 
namigi; razčlenitev naloge, vprašanja, razlage, načrtovanje reševanja).  
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3.5.4 Učne metode 

Lavrnja (1996) učne metode deli na štiri skupine: verbalne, dokumentacijske, 

demonstracijske in operacijske. Če primerjamo tradicionalni in obrnjeni pouk, bi 

lahko v okviru verbalnih metod rekli, da obrnjeni pouk dopušča več možnosti za 

izvajanje dialoških metod (npr. metode pogovora), saj monološke učne metode 

(npr. metoda razlage) ne potekajo več v razredu, ampak preko videoposnetka 

doma. Tako v tradicionalnem kot tudi v obrnjenem učnem procesu so pomembne 

dokumentacijske metode (npr. metoda dela z besedilom), pri obrnjenem pouku je 

nekoliko bolj v ospredju zaradi naravnanosti k samostojnemu učenju učencev. 

Poleg besedilnih virov pa so prisotni tudi avdio in video mediji ter elektronski viri. 

Demonstracijske metode so se uveljavile predvsem v luči učnega načela 

nazornosti, vendar je treba zagotoviti, da pri njihovi uporabi ne zanemarimo 

načela aktivnosti učencev. Tako v tradicionalnem kot tudi v obrnjenem učnem 

procesu je pri izvajanju metode demonstracije vse bolj nepogrešljiva IKT. 

Obrnjeno učenje in poučevanje v primerjavi s tradicionalnim poukom omogoča 

več časa za izvajanje operacijskih učnih metod (npr. laboratorijsko-

eksperimentalne metode, metode praktičnih del), ki omogočajo aktivno vlogo 

učencev pri osvajanju znanja ob pomoči učitelja in sošolcev. Lavrnja (1996) 

opozarja, da je treba za zagotavljanje individualizacije pouka in aktivnosti vseh 

učencev uporabljati vse učne metode in jih med seboj kombinirati. 

*   *  * 

Izhajajoč iz opredelitev tujih avtorjev, ki smo jih predstavili v poglavju 3.2 in ob 

upoštevanju sprememb, ki jih prinaša v didaktično zasnovo pouka, obrnjeno 

učenje in poučevanje razumemo kot didaktično inovacijo, pri kateri učenci doma 

samostojno obravnavajo novo učno vsebino s pomočjo vnaprej pripravljenega 

interaktivnega gradiva (npr. videoposnetek), večji del pouka »v živo« pa zaradi 

prihranjenega časa lahko poteka v individualni in skupinski učni obliki ter v paru. 

Vnaprejšnja priprava učencev na pouk omogoča več problemskega pouka in 

projektnega učnega dela, učitelju pa predstavlja osnovo za didaktično-metodično 

diferenciacijo pouka »v živo«. Učitelj ima pomembno vlogo v fazah priprave, 

izvedbe in evalvacije obrnjenega učenja in poučevanja, zagotavlja sprotno 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

139 

 

povratno informacijo učencem glede učenja in skupaj z njimi reflektira izvajanje 

inovacije. 

3.6 Raziskovanje obrnjenega učenja in poučevanja v tujini  

Abeysekera in Dawson (2015) pravita, da je malo znanstveno podprtih dokazov o 

učinkovitosti in celo o nedvoumnem razumevanju koncepta obrnjenega učenja in 

poučevanja. Sam izraz obrnjeno učenje in poučevanje je sicer nov, koncepti, ki 

jih ta inovacija predstavlja, pa so precej starejši. Avtorja izpostavljata, da je treba 

bolj sistematično in specifično raziskovati učinkovitost obrnjenega učenja in 

poučevanja. Prav tako se ukvarjata z vprašanjem motivacije, saj obrnjeno učenje 

in poučevanje predpostavlja, da bodo učenci učno snov obravnavali že preden 

bodo prišli v razred. Pojavljajo se pomembna vprašanja glede predznanja 

učencev – kako naj učitelj ve, da so se na uro pripravili, kaj znajo in če je bila 

priprava učinkovita? Koncept obrnjenega učenja in poučevanja je s tega vidika 

doslej premalo teoretično podprt in premalo raziskan.  

Abeysekera in Dawson (2015) v svoji raziskavi koncept obrnjenega učenja in 

poučevanja povezujeta s teorijama samoodločanja (ang. »self-determination«) in 

kognitivne obremenitve (ang. »cognitive load«). Skozi razlago ene in druge 

teorije vpletata obrnjeno učenje in poučevanje. Učinkovitost obrnjenega učenja in 

poučevanja temelji na predpostavki, da bodo učenci notranje in zunanje 

motivirani za opravljanje precejšnje količine dela zunaj razreda. Avtorja 

postavljata hipotezo, da so učenci motivirani za takšno vrsto pouka, saj 

zadovoljuje njihove potrebe po kompetentnosti (obvladanje znanja, spretnosti in 

vedenj za doseganje uspešnosti v določenem socialnem kontekstu), avtonomiji 

(občutek nadzora in samostojnosti) in povezanosti z drugimi (pripadnost socialni 

skupini) (Pintrich, 2003, v Abeysekera in Dawson, 2015; Ryan in Deci, 2000a, v 

Abeysekera in Dawson, 2015). Prav tako postavita tezo, da obrnjeno učenje in 

poučevanje pomaga učencem pri obvladovanju kognitivne obremenitve pri 

učenju, zaradi česar se učenje izboljša. Svojih tez v prispevku ne preverjata 

empirično, ampak zgolj odpirata možna raziskovalna vprašanja za nadaljnje 

preučevanje obrnjenega učenja in poučevanje.  
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Overmyer (2014) je v raziskavi, ki je potekala na terciarni stopnji izobraževanja, 

proučeval učne dosežke študentov pri algebri. V študiji je bila preučevana 

uporaba spleta z namenom, da učitelj preostali čas izkoristi za čim večjo 

interakcijo s študenti, namesto da bi predaval ali razlagal. Overmyer (2014) je 

primerjal model obrnjene učilnice s tradicionalnim modelom pouka. Študija je 

preučila razlike v dosežkih študentov pri matematiki v sklopu predmeta algebra, 

pri čemer je 5 skupin študentov prisostvovalo obrnjenemu učenju 

(eksperimentalne skupine), šest pa tradicionalnemu pouku (kontrolne skupine). 

Za eksperimentalne skupine so učitelji, ki so na kolidžu poučevali algebro, 

posneli videoposnetke, ki so si jih študentje ogledali doma in si pripravili izpiske. 

V razredu so se študentje posvetili problemskemu pouku, ki je vključeval tudi 

dejavnosti, ki bi jih študentje sicer opravljali kot domačo nalogo. Zanimivo je, da 

je eno od eksperimentalnih skupin, ki je bila izpostavljena obrnjenemu učenju, 

poučeval učitelj, ki ni bil usposobljen za takšen način dela. Študentom je 

predstavil zelo poenostavljen koncept – da si bodo doma ogledali posnetke, v 

razredu pa opravili domačo nalogo, če bodo potrebovali pomoč, pa naj se 

obrnejo nanj. Študentje torej niso reševali problemov in sodelovali v skupinah, 

ampak je šlo v razredu le za nekakšne konzultacije z učiteljem. Kljub temu so 

dosegli rezultate, primerljive z rezultati študentov, ki so bili udeleženi v 

tradicionalnem pouku. Dve izmed skupin sta poučevala učitelja, ki sta že imela 

izkušnje s problemskim poukom in sodelovalnim učenjem. Študentje v njunih 

skupinah so dosegli statistično pomembno višje rezultate kot ostali študentje. 

Med študenti, ki so jih poučevali učitelji brez izkušenj s problemskim poukom in 

sodelovalnim učenjem, ter študenti, ki so bili vključeni v tradicionalni pouk, ni bilo 

statistično pomembnih razlik v rezultatih preizkusa znanja. Ob tem se odpira 

vprašanje, če bi tudi v tradicionalnem učnem okolju študenti učiteljev z izkušnjami 

s problemskim poukom in sodelovalnim učenjem dosegali tako dobre rezultate in 

torej ugotovitve niso povezane z učinkovitostjo obrnjenega učenja, pač pa z 

učinkovitostjo drugih načinov dela – problemskega pouka in sodelovalnega 

učenja. Overmyer (2014) to tezo ovrže z argumentom, da v tradicionalnem 

učnem okolju ti učitelji ne bi izvajali problemskih dejavnosti in sodelovalnega 

učenja, ker za to ne bi imeli časa, torej njihovi študenti ne bi dosegli nič višjih 
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rezultatov od študentov, ki jih v tradicionalnem učnem okolju poučujejo drugi 

učitelji. Bistvena prednost obrnjenega učenja je torej, da omogoči več časa v živo 

za izvajanje problemsko naravnanih in sodelovalnih dejavnosti. Pomemben vpliv 

ima učiteljeva usposobljenost za izvajanje sodelovalnega učenja in 

problemskega pouka. 

Avtor predstavi tudi potrebe po nadaljnjem raziskovanju: večje število učiteljev bi 

moralo poučevati vsak po eno skupino na tradicionalen način in eno skupino po 

načelih obrnjenega učenja, s čimer bi zmanjšali vpliv različnih učiteljev na 

študentovo doseganje rezultatov. Kvalitativne študije bi se morale posvečati 

predstavitvi dobre prakse izkoristka časa, ki je za obrnjeno učenje na voljo v živo, 

kar bi lahko dosegli z opazovanjem učiteljev in učencev ter študijami primerov. 

Treba bi bilo primerjati tradicionalno in obrnjeno poučevanje učiteljev z 

izkušnjami problemskega pouka, da bi ugotovili, kaj vpliva na dosežke učencev 

(Overmyer, 2014). 

Obrnjeno učenje in poučevanje se v svojih številnih različicah v tujini pogosto 

uporablja kljub pomanjkanju znanstvenih dokazov o njegovi učinkovitosti. 

Abeysekera in Dawson (2015) zato razčlenita obrnjeno učenje in poučevanje na 

več komponent in raziščeta vpliv vsake od njih na učinkovitost obrnjenega 

učenja. Predpostavljata, da bi o učinkovitosti obrnjenega učenja lahko sklepali iz 

metaraziskav njegovih komponent – če je vsaka od komponent dokazano 

učinkovita, je najverjetneje učinkovita tudi njihova kombinacija – obrnjeno učenje. 

Avtorja najdeta več možnosti in potreb po raziskovanju obrnjenega učenja (str. 

20): a) lokalne študije manjšega obsega, npr. eksperimenti, ki odgovarjajo na 

vprašanje: Kakšna je učinkovitost obrnjenega učenja in poučevanja za ta 

predmet, to učilnico, te učence?; b) metaraziskave velikega obsega oz. 

sistematičen pregled obstoječih raziskav, ki pa se mora nanašati na predhodno 

izvedene primarne študije učinkovitosti in c) kvalitativna raziskava učenja 

učencev in njihovih izkušenj z obrnjenim učenjem in poučevanjem. Za vsako od 

teh raziskovanj je pomembno, da izhaja iz enotne, skupne in splošne opredelitve 

obrnjenega učenja in poučevanja, hkrati pa poda tudi konkretno operativno 

opredelitev obrnjenega učenja in poučevanja za kontekst posamezne raziskave. 
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Avtorja pri tem opozarjata na kritičnost do podatkov o obrnjenem učenju in 

poučevanju in spodbujata objavljanje rezultatov raziskav, ki niso dokazale 

njegove učinkovitosti, da bo ta pojav lahko bolj celostno razumljen. 

Bishop in Verleger (2013) sta analizirala akademske odzive na obrnjeno učenje 

in poučevanje. Ugotavljata, da je večina prispevkov člankov v akademskih 

časopisih in na spletnih blogih. Pojavljajo se tudi spletne strani za promoviranje  

koncepta obrnjenega učenja in poučevanja ter podjetja, ki so pojav izkoristila za 

trženjski prodor in želijo s svojimi gradivi ter z izobraževanji pomagati učitelju pri 

implementaciji obrnjenega učenja in poučevanja. Mnogi izmed njih se 

osredotočajo na pomoč pri zasnovi spletnih gradiv, npr. videoposnetkov.  

Bishop in Verleger (2013) sta pripravila pregled 24 raziskav obrnjenega učenja in 

poučevanja, opravljenih do junija 2012, pri katerih sta ovrednotila dejavnosti, ki 

so se izvajale v razredu in zunaj njega. Eden od kriterijev, da sta raziskavo 

vključila v pregled, je bila uporaba videoposnetka, poleg tega pa večino časa v 

razredu niso smela potekati predavanja, ampak interaktivne učne dejavnosti. Le 

dve izmed obravnavanih raziskav nista vključevali raziskovanja stališč učencev 

do obrnjenega učenja in poučevanja. V večini so bila le-ta pozitivna, so se pa 

pojavljala tudi izrazito negativna stališča učencev do takšnega načina dela. 

Učencem so sicer predavanja v živo ljubša od predavanj na videoposnetkih, 

vendar imajo raje interaktivne dejavnosti v živo od predavanj v živo. Dve izmed 

raziskav sta preverjali dosežke študentov (Moravec idr., 2010, v Bishop in 

Verleger, 2013; Day in Foley, 2006, v Bishop in Verleger, 2013). Moravec idr. 

(2010, v Bishop in Verleger, 2013) so vpeljali obrnjeno učenje in poučevanje za 

tri predavanja iz biologije. Pred predavanji so si morali študentje ogledati 

posnetek s PowerPoint predstavitvijo in izpolniti učni list. V razredu sta se 

izmenjevali dejavnosti kratkih 10-minutnih predavanj in 5–7-minutnih aktivnih vaj. 

Posledično so študentje pri vprašanjih iz tako obravnavanih vsebin dosegli za 21 

% boljše rezultate. Raziskava Daya in Foleya (2006, v Bishop in Verleger, 2013) 

je edina, ki je potekala celoten semester. Študentje so si morali doma ogledati 

posnetek s PowerPoint predstavitvijo, v razredu pa so sodelovali v interaktivnih 

dejavnostih. Dosegli so statistično pomembno višje učne dosežke pri domačih 
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nalogah, projektih in preizkusih znanja. Bishop in Verleger (2013) izražata 

potrebo po kontroliranih študijah, ki objektivno merijo dosežke študentov skozi 

celoten semester in pri katerih bodo natančno opisane dejavnosti, ki so potekale 

v razredu in zunaj njega. Hkrati nagovarjata učitelje, naj pri načrtovanju 

dejavnosti, ki jih bodo izvajali v razredu, izhajajo iz že postavljenih teoretskih 

okvirov. 

Bormann (2014) se ukvarja s premiki v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih je 

povzročilo obrnjeno učenje in poučevanje. S pregledom obstoječe teorije 

preučuje vpliv obrnjenega učenja in poučevanja na aktivnost učencev35 in njihove 

učne dosežke pa tudi primerja domet tradicionalnega pouka in obrnjenega 

učenja in poučevanja na sekundarni in terciarni ravni šolanja.  

Bormann (2014) pravi, da se svet zunaj šole hitro spreminja, tradicionalna 

učilnica pa se tem spremembam pogosto ne prilagaja. Učitelji obrnjeno učno 

okolje vidijo kot tisto, ki se bolj približa učenčevemu realnemu svetu zunaj 

učilnice kot tradicionalno učno okolje. Ob tem se pojavlja vprašanje učinkovitosti 

takšnega načina dela, pri čemer je v ospredju predvsem izboljšanje ali 

poslabšanje dosežkov učencev v različnih preizkusih znanja. V več študijah je bil 

ogled videoposnetka doma tisto, kar je naletelo na najbolj raznolik odziv 

učencev. Nekaterim učencem ta dejavnost ni bila všeč, ker ni neposredno 

vplivala na njihovo oceno, drugi učenci pa so jo videli kot pomoč pri doseganju 

boljše ocene, saj so si lahko videoposnetek z razlago vsebine večkrat ogledali 

tudi pred preizkusom znanja. V vseh preučevanih študijah je večina učencev 

ocenila, da so aktivnejši v procesu obrnjenega učenja in poučevanja kot v 

tradicionalnem učnem procesu, zato je bila vsebina zanje bolj smiselna, pouk pa 

kakovostnejši in učinkovitejši. Študije, ki so bile vključene v Bormannov (2014) 

pregled, so učne dosežke učencev pri obrnjenem učenju in poučevanju merile na 

različne načine. Pri kvantitativnih podatkih se izkaže rahla (statistično 

nepomembna) prednost obrnjenega učenja in poučevanja v primerjavi s 

tradicionalnim poukom.  

                                            
35

 Butt (2014, v Bormann, 2014) aktivnost opredeli kot globino učenčeve fizične in kognitivne interakcije z 
učno vsebino. 
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Bormann (2014) predlaga več raziskav po vzoru Wileyja in Gardnerja (2013, v 

Bormann, 2014), ki sta v raziskavo vključila eno skupino učencev, s katerimi je 

polovico semestra pouk potekal tradicionalno, drugo polovico semestra pa je 

potekalo obrnjeno učenje in poučevanje, saj bi tako lahko pridobili najbolj točne 

kvantitativne in kvalitativne rezultate. Avtor priporoča tudi, da se tako vodstvo šol 

kot tudi učitelji usposobijo za implementacijo obrnjenega učenja in poučevanja. 

Treba je naučiti učence, kako obrnjeno učenje in poučevanje poteka, saj to vpliva 

na učinkovitost izvedbe. Učencem je treba jasno predstaviti zahteve in 

pričakovanja, da se bodo pripravljeni in zmožni iz pasivnih prejemnikov znanja 

preleviti v aktivne, vedoželjne in odgovorne posameznike. Bormann (2014) na 

podlagi analize raziskav zaključuje, da prednosti obrnjenega učenja in 

poučevanja pretehtajo v primerjavi z njegovimi pomanjkljivostmi. Meni, da je 

treba obrnjeno učenje in poučevanje uvajati tudi na nižjih stopnjah šolanja (v 

osnovni in srednji šoli), saj bi tako učence že pred prihodom na univerzo 

pripravljali na prevzemanje aktivne vloge pri učenju. V 2. pregledu literature iz 

leta 2014 so raziskovalci (Yarbro, Arfstrom, McKnight in McKnight, 2014) 

ugotovili, da zanimanje za teorijo in raziskave s področja obrnjenega učenja in 

poučevanja nenehno narašča. V obdobju od leta 2012 do 2014 je bilo izdanih pet 

knjižnih publikacij (preglednica 5). 

Preglednica 5: Knjižne izdaje o obrnjenem učenju in poučevanju med letoma 

2012 in 2014 (Yarbro idr., 2014) 

Letnica Avtor Naslov dela 

2012 Bergmann, J. in Sams, A. Flip Your Classroom: Reach Every Student in 
Every Class Every Day  

2013 Bretzmann, J. Flipped 2.0: Practical Strategies for Flipping 
your Class  

2014 Cockrum, T. Flipping Your English Class to Reach All 
Learners: Strategies and Lesson Plans  

Fulton, K. Time for Learning: Top 10 Reasons Why 
Flipping the Classroom Can Change Education  

ur. Scheg, A. G. Critical Assessments of the Flipped Classroom 
Experience.  

Talbert (2017) je s pomočjo baze ERIC analiziral število objavljenih in 

recenziranih člankov od leta 2000 do 2016. Pri iskanju člankov je uporabil ključne 

besede »inverted classroom«, »flipped classroom« in »flipped learning«. Ugotovil 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

145 

 

je, da je bilo skupno število objavljenih člankov od leta 2000 do 2015 146, samo 

v letu 2016 pa je bilo objavljenih kar 131 člankov (5 na temo »inverted 

classroom«, 103 na temo »flipped classroom« in 23 na temo »flipped learning«). 

Skupno število objav od leta 2000 do 2013 je bilo 22, v letu 2014 pa 35. Talbert 

(2017) dodaja, da je bilo v prvi polovici leta 2017 objavljenih 50 člankov, v 

enakem obdobju leta 2016 pa 38, pri čemer je glede na trend naraščanja števila 

predpostavljal, da bo število objav doseglo ali celo preseglo številko 180. Na 

podlagi teh podatkov Talbert (2017) trdi, da ima obrnjeno učenje in poučevanje 

že raziskovalno osnovo, ki eksponentno narašča. Hkrati se avtor zaveda, da 

število objav še ne pomeni, da so te raziskave kakovostne. 

 

 

Slika 15: Število recenziranih člankov na temo obrnjenega učenja in poučevanja 

od leta 2000 do leta 2016 (Talbert, 2017) 

Talbert (2017) poleg tega, da ne obravnava kakovosti objavljenih del, izpostavlja 

še eno pomanjkljivost svoje analize, in sicer vanjo niso zajeta doktorska in 
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magistrska dela. Glede na to, da gre za raziskovalno naravnana dela, ki 

obsegajo tudi pregled teoretičnih izhodišč in tvorijo pomemben del raziskovalne 

baze didaktičnih inovacij, kot je obrnjeno učenje in poučevanje, smo napravili 

pregled desetletnega obdobja. V pregled smo zajeli magistrska in doktorska dela 

od leta 2007 do 2017, ki so prosto dostopna na spletu in so v angleščini. Iskanje 

je potekalo po različnih bazah, vključevalo pa je ključne besede, kot so 

»classroom flip«, »inverted classroom«, »flipped classroom«, »flipped learning« v 

kombinaciji z besednima zvezama »phd dissertation« in »master thesis«. Pregled 

del predstavlja izbor reprezentančnih doktorskih in magistrskih disertacij. 
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Preglednica 6: Pregled tujih36 raziskav v okviru doktorskih disertacij in magistrskih del 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2007 Strayer, J. F.: The effects of the 
classroom flip on  the learning 
environment: a comparison of  
learning activity in a traditional 
classroom and a  flip classroom 
that used an intelligent tutoring 
system 
 

Študenti; 
statistika 

Kakšne so razlike v učnem 
okolju med obrnjeno učilnico in 
tradicionalnim učnim 
procesom? 
Kakšne so razlike v dejavnosti 
v obrnjeni učilnici in pri 
tradicionalnem učnem procesu 
in kakšen je izid učenja? 

Eksperiment (ES: 
N=23, KS: N=26), 1 
semester; opazovanje 

Obrnjeno učenje je 
učinkovitejše, če imajo 
učenci možnost izbire, kako 
bodo obravnavali vsebino 
zunaj razreda; če gre za 
predmetno področje, s 
katerim se učenci prvič 
srečujejo, je treba dejavnosti 
v razredu natančno 
strukturirati po korakih; treba 
je učencem omogočiti 
refleksijo učnega procesa, 
učitelj pa mora ob tem nuditi 
ustrezno povratno 
informacijo. 

Potrebe po 
raziskovanju 
na različnih 
predmetnih 
področjih, 
dejavnosti, ki 
spodbujajo 
poglobljeno 
učenje, 
produktivna 
uporaba IKT v 
učnem 
procesu in 
učiteljeva 
vloga pri tem. 

2012 Chipps, J.: The Effectiveness of 
Using Online Instructional 
Videos with Group Problem-
Solving to Flip the Calculus 
Classroom 

dijaki; 
matematika 
(računstvo) 

Ugotoviti učinkovitost gledanja 
videoposnetkov doma. 
Primerjava učnih rezultatov v 
skupinah, kjer se izvajata 
tradicionalni in obrnjeni pouk. 
Ugotoviti stališča glede 
reševanja problemov v 
matematiki pri učencih, ki so 
bili deležni obrnjenega pouka.  

Eksperiment (ES: N = 
33, KS: N = 39), 
predtest, trajanje: 4 
meseci, posttest; 
kvalitativna študija: 
intervjuji z učenci. 

Obrnjeni pouk je bil zelo 
učinkovit za večino učencev v 
eksperimentalni skupini; v 
primerjavi s kontrolno skupino je 
dosegla statistično višje učne 
rezultate. 
Večina dijakov je izrazila željo, 
da bi v prihodnje pri matematiki 
novo učno snov raje obravnavali 
preko videoposnetkov doma.  
Večina dijakov raje vadi v 
skupini kot individualno.  Dijaki v 
eksperimentalni skupini so čutili 
večjo podporo pri reševanju 
problemov v šoli. 

Kako motivirati 
učence za 
ogled 
videoposnetko
v in 
prevzemanje 
odgovornosti 
za svoje 
učenje.  

  

                                            
36

 V pregled smo vključili doktorske in magistrske raziskave, napisane v angleščini in dostopne na spletu. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2012 Johnson L. W in Renner, J. D.: 
Effect of the flipped classroom 
model on a secondary 
computer applications course:  
student and teacher 
perceptions, questions and 
student achievement 

Študenti; 
računalniš-
tvo 

1. Ali model obrnjene učilnice 
vpliva na izboljšanje znanja 
študentov glede Microsoft 
Office aplikacij? 
2. Kako se tipi učiteljevih 
vprašanj razlikujejo v 
tradicionalnem in v obrnjenem 
učnem okolju? 
3. Kako se tipi študentovih 
vprašanj razlikujejo v 
tradicionalnem in v obrnjenem 
učnem okolju? 
4. Kako se razlikuje učiteljevo 
pojmovanje učnih izkušenj v 
tradicionalnem in obrnjenem 
učnem okolju? 
5. Kako se razlikuje 
študentovo pojmovanje učnih 
izkušenj v tradicionalnem in 
obrnjenem učnem okolju? 

2 skupini študentov, 1 
učitelj; ena skupina 
tradicionalno 
poučevanje 6 tednov 
in obrnjeno učenje 6 
tednov, druga skupina 
obratno; sledi preizkus 
znanja 

Rezultati niso pokazali razlik 
med tradicionalnim in 
obrnjenim poukom, kar se 
tiče učnih dosežkov 
študentov; predmetno 
področje ni ključno za uspeh 
obrnjenega učenja, 
pomembna je motiviranost 
učitelja, ki ga izvaja; 
vprašanja učitelja se 
kakovostno niso spremenila, 
se je pa njihovo število 
zmanjšalo zaradi večjega 
obsega posrednega pouka; 
število vprašanj študentov 
učitelju med obrnjenim 
učenjem se je zmanjšalo; 
učitelj je pri obrnjeni učilnici 
opazil vrednost 
videoposnetkov za učence; 
med študenti ni bilo izrazitih 
pozitivnih ali negativnih 
trendov glede pojmovanja 
obrnjene učilnice, saj so se 
njihova stališča zelo 
razlikovala 

Raziskava naj 
se izvaja, če 
vključeni učitelj 
začuti potrebo 
po vpeljavi 
obrnjene 
učilnice; 
nadaljnja 
raziskava je 
potrebna na 
področju 
uporabe 
mobilne 
tehnologije. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2012 Marlowe, C. A.: The effect of 
the flipped classroom on 
student achievement and stress 

(mag)
 37 

dijaki (2. 
letnik); 
okoljski 
sistemi in 
družba 

V kolikšni meri diferenciacija in 
samostojno učenje v procesu 
obrnjenega učenja 
pripomoreta k uspehu dijakov? 
RV: Ali diferenciacija, ki jo 
omogoča obrnjeno učenje, 
prispeva k večjemu 
razumevanju konceptov? Ali 
obrnjeno učenje zmanjša 
obremenitev učencev doma, 
hkrati pa se vsebinsko znanje 
veča? 

Trajanje: 1 semester; 
primerjava uspeha istih 
dijakov v dveh 
semestrih (en 
semester je potekal 
tradicionalno, del 
drugega oz. 1 mesec 
pa obrnjeno); intervjuji 
z dijaki; z intervjuji je 
učiteljica preverjala 
njihovo znanje, 
interese, težave pri 
učenju in raven truda, 
ki so ga morali vložiti. 
Dijaki so po koncu 
vsakega semestra 
izpolnili vprašalnik o 
stališčih, rešili preizkus 
znanja in izpolnili 
vprašalnik o stresu in 
trudu.  

Pri večini dijakov je bil po 
vpeljanem obrnjenem učenju 
opazen napredek pri učnem 
uspehu pri predmetu, razlika 
je bila statistično pomembna. 
Pri longitudinalni primerjavi 
ocen istih dijakov pri 
predmetu ni bilo razlik. 
Največja razlika se je 
pokazala pri učno šibkejših 
učencih. Pokazalo se je, da 
se je raven stresa pri dijakih 
zmanjšala.  

Raziskava, ki 
bi vključila 
mlajše učence, 
druga 
predmetna 
področja.  

2013 Bishop, J. L.: A controlled study 
of the flipped classroom with 
numerical methods for 
engineers 

študenti; 
numerične 
metode za 
inženirje 

Primerjava tradicionalnega in 
obrnjenega pouka. Ali se je 
izboljšal odnos študentov do 
predmeta? 

Kvazi-eksperiment 
(ES: N = 55, KS: N = 
63). Trajanje: 15 
tednov. 

Razlike v učnih dosežkih 
med ES in KS niso bile 
statistično pomembne. 
Stališča študentov do 
pristopa so bila precej 
negativna.  

Tesnejša 
povezava med 
obveznostmi 
znotraj pouka, 
več osmišljanja 
vsebine in 
uvodnih 
informacij pri 
obravnavi nove 
snovi. 

                                            
37 

Magistrska dela so označena z oznako »mag.« 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2013 Glynn, J.: The effects of a 
flipped classroom on 
achievement and student 
attitudes in secondary 
chemistry (mag) 

dijaki; 
kemija 

Ali se izboljšajo učenčevi učni 
dosežki? Ali je več časa 
posvečenega vodenemu in 
samostojnemu vadenju, 
eksperimentom in 
demonstracijam? Ali se 
izboljšajo stališča učencev do 
kemije? 

Kvalitativna študija: 
intervjuji z učenci. 
Eksperiment (ES: N = 
46, KS: N = 46). 
Trajanje: 9 tednov.  

Ni bilo razlik glede doseganja 
učnih rezultatov. Stališča do 
kemije so se samo rahlo 
izboljšala.  

/ 

2013 Johnson, G. B.: Student 
perceptions of the flipped 
classroom 
  

dijaki treh 
razredov 
srednje 

šole (14–
18 let); 
matematika 

Kako dijaki zaznavajo obrnjeno 
učilnico, presojanje vloge 
družbenih medijev, IKT-ja, 
mojstrskega učenja in lastnega 
tempa učenja, načini, na 
katere obrnjena učilnica 
spodbuja učenje dijakov in 
izboljšave pri nadaljnjem 
uvajanju obrnjene učilnice. 

Kvalitativna in 
kvantitativna 
raziskava; 63 
vključenih dijakov, 
trajanje: 5 mesecev; 
vprašalnik glede 
mnenj, stališč dijakov, 
zaprta in odprta 
vprašanja. 

Dijaki opravljajo manj 
domače naloge v obrnjeni 
učilnici kot pri tradicionalni 
izvedbi pouka; dijaki imajo 
pozitiven odnos do obrnjene 
učilnice, dijaki vidijo posnetek 
kot učinkovito sredstvo za 
obravnavo nove vsebine. 

Raziskava, ki 
bi vključevala 
več razredov, 
različne 
predmete, bolj 
interaktivni 
videoposnetki. 

2014 Farah, M.: The Impact of Using 
Flipped Classroom Instruction 
on the Writing Performance of 
Twelfth Grade Female Emirati 
Students in the Applied 
Technology High School 
(ATHS) (mag) 

dijakinje 
(12. 
razred); 
angleščina 
kot drugi 
jezik  

Ugotoviti vpliv obrnjenega 
učenja na pisno izražanje 
dijakinj. RV: Ali obstajajo 
statistično pomembne razlike v 
pisnem izražanju dijakinj, ki so 
bile deležne obrnjenega 
učenja, in tistimi, ki so bile 
deležne tradicionalnega 
pouka? Kakšna so stališča 
dijakinj do obrnjenega učenja? 

Kvazi-eksperiment, ES 
in KS. Predtest in 
posttest. Trajanje: 15 
tednov.  

Pokazale so se statistično 
pomembne razlike v učnih 
dosežkih v korist 
eksperimentalne skupine. 
Dijakinje so izkazale 
pozitivna stališča do 
obrnjenega učenja. 

Raziskava na 
moški 
populaciji, 
raziskava, ki bi 
vključevala še 
druge 
jezikovne 
veščine in 
druge razrede, 
primerjava 
učencev z 
različnimi 
stopnjami 
motivacije za 
učenje jezika. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2014 Hantla, B. F.: The effects of 
flipping the classroom on 
specific aspects of critical 
thinking in a Christian college: A 
quasi-experimental, mixed-
methods study 
 

študenti; 
predmeti: 
književnost, 
Compositio
n I, 
teologija 

Vpliv obrnjene učilnice na 
kritično mišljenje, izvajanje 
obrnjene učilnice pri 
družboslovno-humanističnih 
predmetih. 

Kvazi-eksperiment, 
predtest, posttest, 
opazovanje (97 
študentov, ES: N = 56; 
KS: N = 41). 
Obrnjenega je bilo 25 
% pouka. 
 

V študiji je bilo ugotovljeno, 
da so učitelji, ki so izvajali 
obrnjeno učenje, čas s 
študenti izkoristili za 
navajanje učencev na 
argumentiranje. Študentje so 
izrazili pozitivna stališča do 
inovacije in do samostojnosti, 
ki so jo pridobili skozi 
individualizacijo pouka. 
Glavna ugotovitev raziskave 
je, da obrnjeno učenje 
omogoči več časa, ki ga je 
možno posvetiti razvijanju 
kritičnega mišljenja. 

Raziskava, v 
kateri bi isti 
učitelj 
poučeval več 
primerljivih 
skupin 
študentov. 
Raziskovanje 
različnih učnih 
dejavnosti na 
učenje. 
Kolikšen delež 
pouka bi moral 
biti obrnjen, da 
bi bil zares 
opazen 
napredek na 
področju 
kritičnega 
mišljenja 
študentov. 
Večji numerus. 
Metaanaliza 
opravljenih 
raziskav.  
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2014 Saunders, J. M.: The flipped 
classroom: its effect on student 
academic achievement  
and critical thinking skills in high 
school mathematics  

dijaki; 
matematika 

Ugotavljanje vpliva obrnjenega 
učenja na učne dosežke pri 
matematiki; vpliv na kritično 
mišljenje dijakov. RV: Ali 
obstaja razlika v akademskih 
dosežkih pri matematiki III med 
dijaki, ki so bili del 
tradicionalnega učnega 
procesa, in tistimi, ki so bili 
deležni obrnjenega učenja? Ali 
obstaja razlika v kritičnem 
mišljenju med dijaki, ki so bili 
del tradicionalnega učnega 
procesa, in tistimi, ki so bili 
deležni obrnjenega učenja? 

Predtest, posttest; ES: 
N = 28, KS; N = 30. 8 
tednov, 2 učitelja. 

Med dosežki ES in KS pri 
matematiki in med 
napredkom na področju 
kritičnega mišljenja dijakov v 
ES in KS ni bilo statistično 
pomembnih razlik. 

Dlje časa 
trajajoča 
raziskava, 
večji vzorec, 
razlike med 
spoloma, med 
etničnimi 
skupinami, 
med dijaki z 
različnimi SES, 
med dijaki s 
posebnimi 
potrebami in 
ostalimi dijaki; 
raziskave v 
osnovni šoli. 

2014 Vaughn, M. A.: The 
Effectiveness of a Flipped 
Classroom Approach Unit on 
Student Knowledge, Skill 
Development, and Perception 
of Collegiate Physical 
Education 

študenti; 
šport  

Ali je obrnjeno učenje vplivalo 
na razvoj psihomotoričnih 
spretnosti? Ali je obrnjeno 
učenje vplivalo na pridobivanje 
in ohranjanje znanja? Kaj 
študenti menijo o obrnjenem 
učenju pri športu? Kaj učitelji 
menijo o učinkovitosti 
obrnjenega učenja pri športu? 
Ali samoregulacija študentov 
vpliva na izvajanje obrnjenega 
učenja? 

Študija primera: 
intervju, opazovanje, 
ček lista, meritve s 
pedometrom. Trajanje: 
12 tednov (trikrat 
tedensko po 50 minut). 

Pokazal se je napredek 
glede znanja študentov in 
glede njihovega pridobivanja 
psihomotoričnih spretnosti. 
Samoregulacija pri študentih 
se je pokazala kot 
pomemben dejavnik 
učinkovitosti obrnjenega 
učenja. Študenti in učiteljica 
so imeli pozitivna stališča 
glede obrnjenega učenja. 

Potrebnih je 
več kvazi-
eksperimental
nih raziskav s 
področja 
športa in 
primerjava po 
spolu. 

  



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

153 

 

(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2014 Willis, J. A.: The effects of 
flipping an undergraduate 
precalculus class 

študenti; 
matematika 

Primerjava obrnjenega učenja 
in tradicionalnega pouka; Ali 
ima obrnjeno učenje vpliv na 
dosežke študentov? Kako 
študenti pojmujejo obrnjeno 
učenje? 

Eksperiment (ES: N = 
21; KS: N = 21). 

Ni bilo statistično pomembnih 
razlik med obema skupinama 
pri končnem preizkusu 
znanja; stališča študentov v 
ES do obrnjenega učenja so 
bila raznolika; vpeljava 
inovacije je imela pozitiven 
učinek na učitelja. 

Raziskava, v 
kateri bo 
inovacija 
vpeljana bolj 
postopno in bo 
s tem 
zmanjšan 
odpor do nje; 
longitudinalne 
študije; 
primerjava 
učinkovitosti 
amaterskih 
posnetkov, ki 
jih pripravi 
učitelj sam in 
profesionalnih 
posnetkov; 
primerjava 
dolžine 
posnetkov. 

2015 Bell, M. R.: An Investigation of 
the Impact of a Flipped 
Classroom Instructional 
Approach on High School 
Students' Content Knowledge 
and AttitudesToward the 
Learning Environment (mag) 

dijaki;  
fizika s 
tehnologijo  

Ugotoviti stališča dijakov do 
obrnjenega učenja. Ugotoviti 
razlike v učnih dosežkih med 
dijaki, ki so bili deležni 
obrnjenega učenja, in tistimi, ki 
ga niso bili deležni. 

Trajanje: 7 ur pouka. 
ES = trije oddelki, KS = 
4 oddelki). Preizkusi 
znanja, vprašalnik. 

Med učnimi dosežki učencev, ki 
so bili deležni obrnjenega 
učenja, in tistimi, ki ga niso bili, 
ni bilo statistično pomembnih 
razlik. Pokazala se je težava z 
rednim ogledom posnetkov 
doma (ogledalo si jih je približno 
68 % dijakov). Stališča dijakov 
do obrnjenega učenja so bila 
pozitivna (80 % jih je želelo biti 
tudi v prihodnje deležnih 
obrnjenega učenja). 

Raziskava na 
učencih z 
različnim 
socialnoekonom
skim statusom, 
primerjava 
različnih 
videoposnetkov, 
vpliv dejanskega 
ogleda posnetka 
na učenčev učni 
dosežek. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2015 Prefume, Y. E.: Exploring a 
Flipped Classroom Approach  
in a Japanese Language 
Classroom:  
A Mixed Methods Study 

študenti; 
japonščina 
(kot tuji 
jezik)  

Ugotavljanje vpliva, ki ga ima 
obrnjeno učenje na učenje 
japonščine kot tujega jezika. 
RV: Kakšne razlike v dosežkih 
študentov se pojavijo v ES in 
KS? Kakšne razlike v 
komunikacijskih vzorcih se 
pojavijo v ES in KS? Kakšna 
stališča imajo študenti do 
obrnjenega učenja? 

Akcijska raziskava, 
ES: N = 19, KS: N = 
20; vprašalniki, 
preizkusi znanja, 
opazovanje, lestvice 
za ustno ocenjevanje, 
statistične analize 
Blackboard, učiteljev 
dnevniški zapis; 
trajanje: polovica 
semestra (6 tednov). 

Obrnjeno učenje v fazi 
predpriprave učitelja zahteva 
veliko časa, v fazi izvedbe 
pouka pa omogoča več 
interakcije med učiteljem in 
študenti. Med ES in KS ni 
bilo statistično pomembnih 
razlik v učnih dosežkih. 
Opisna analiza je pokazala 
učni napredek v ES. 
Kvalitativni podatki kažejo, da 
imajo študenti pozitivna 
stališča do obrnjenega 
učenja. 

Večji vzorec, 
raziskave na 
področju 
poučevanja 
drugih jezikov, 
raziskava 
posameznih 
področij 
raziskovanja 
jezika (pisanje, 
branje, ustno 
izražanje …),  
dlje časa 
trajajoča 
raziskava, 
uporaba 
standardizirani
h testov 
znanja, več 
proučevanih 
spremenljivk. 

2015 Wiley, B. M.: The Impact of the 
Flipped Classroom Model of 
Instruction on Fifth Grade 
Mathematics  
Students  

učenci (5. 
razred); 
matematika  

Preverjanje vpliva, ki ga ima 
obrnjeno učenje na 
osnovnošolske učence. 

112 učencev iz 4 
oddelkov; opazovanje, 
intervjuji z učitelji in 
učenci; posttest, 
vprašalnik o stališčih. 

Na področju decimalnih števil 
so učenci dosegali učne cilje, 
na področju ulomkov pa ne v 
celoti; učencem z nižjimi 
učnimi dosežki je ogled 
videoposnetka doma manj 
dostopen, pogosteje pa jih 
tudi bega ali frustrira. 

Raziskave 
učnih strategij 
in 
zagotavljanja 
enakih 
možnosti za 
učence.  
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2016 Alebrahim, F.: Implementation 
Evaluation Study: Flipped 
Classroom Professional 
Development with Faculty 
Members to Enhance Students' 
Engagement in Higher 
Education 

študenti; 
antropologi-
ja, 
sociologija, 
podjetniš-
tvo  

Ugotavljanje aktivnosti 
študentov v procesu 
obrnjenega učenja. 

Kvalitativna raziskava, 
študija primera: analiza 
spletnega dogajanja, 
opazovanje v živo, 
fokusni intervjuji, 
individualni intervjuji, 
analiza besedil. 
Udeleženci: 14 
študentov. 

Raven aktivnosti študentov v 
procesu obrnjenega učenja 
je odvisna od tega, ali učitelj 
obrne le del pouka ali pouk v 
celoti. 

Raziskava, ki 
bi vključila tudi 
kvantitativne 
podatke. 
Primerjava 
med domačimi 
in tujimi 
študenti. 
Primerjava 
različnih 
dejavnosti z 
namenom 
ugotavljanja, 
katere najbolj 
spodbujajo 
študentovo 
aktivnost. 
Ugotavljanje 
povezanosti 
med 
kakovostjo 
videoposnetka, 
študentovim 
dosežkom na 
izpitu in 
njegovo 
aktivnostjo pri 
dejavnostih v 
živo. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2016 Diab, B. M. in Abdel, K. M..: 
The effect of using flipped 
classroom instruction on 
students’ achievement in the 
new 2016 scholastic 
assessment test mathematics 
skills in the United Arab 
Emirates (mag) 

učenke (11. 
razred); 
matematika 

Ugotavljanje razlik v dosežkih 
pri matematiki med učenkami, 
ki so bile deležne obrnjenega 
učenja, in tistimi, ki ga niso bile 
deležne.  

Kvazieksperiment, ES 
(N = 39) in KS (N = 
40). Trajanje: 6 tednov. 
Predtest in posttest. 

V raziskavi je ugotovljeno, da 
so se pojavile statistično 
pomembne razlike pri treh od 
petih matematičnih področij, 
ki sta jih zajela predtest in 
posttest – ES je na teh treh 
področij dosegala višje 
rezultate. 

Dlje časa 
trajajoča 
raziskava, 
raziskava na 
moški 
populaciji. 

2016 Strohmayer, D.: Student 
Perceptions of Flipped Learning 
in a High School Math 
Classroom 
 

dijaki; 
matematika 

Ugotavljanje izkušenj 
študentov z obrnjenim 
učenjem – vsebina, pouk, 
kritično mišljenje, sodelovanje 
in interakcija 
RV: Kakšna so stališča dijakov 
glede obrnjenega učenja v 
primerjavi s tradicionalnim 
poukom? 
Kako dijaki ocenjujejo 
prispevek obrnjenega učenja k 
njihovemu razumevanju 
vsebine in napredku na 
področju kritičnega mišljenja? 
Kaj dijaki menijo o 
medvrstniškem sodelovanju in 
drugih socialnih vidikih 
obrnjenega učenja? 

Dijaki dveh srednjih 
šol, 7 intervjuvanih 
dijakov, 11 dijakov v 
dveh fokusnih 
skupinah, v katerih je 
potekala diskusija 

Napredek na področju 
kritičnega mišljenja (v 
povezavi z učnimi 
strategijami in zmožnostjo 
samoregulacije učenja); 
zmanjšanje kognitivne 
obremenitve učencev in 
povečanje medsebojnega 
sodelovanja. 

Primerjava 
obrnjenega 
učenja v 
različnih 
situacijah, z 
različnimi 
vsebinami, v 
različnih 
sistemih; 
spodbujanje 
kritičnega 
mišljenja in 
samoregulacija 
učenja v 
procesu 
obrnjenega 
učenja; različni 
strukturni 
modeli 
obrnjenega 
učenja. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2016 Long, T.: Development and 
Initial Validation of a Flipped 
Classroom Adoption Inventory 
in Higher Education 

 Raziskati dejavnike, ki vplivajo 
na pripravljenost 
visokošolskega učitelja za 
vpeljavo obrnjenega učenja. 

Udeleženci: 227 
visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev. 
Kvantitativna študija: 
faktorska analiza. 

Izoblikovali so se trije faktorji, 
ki vplivajo na pripravljenost 
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev za vpeljevanje 
obrnjenega učenja: 
pričakovana učinkovitost, 
tehnološka kompetentnost in 
zunanja podpora.  

Raziskava na 
večjem vzorcu, 
drugačna 
ubeseditev 
postavk, 
razširitev 
modela na več 
faktorjev, 
udeleženci iz 
različnih 
visokošolskih 
ustanov. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2016 Hunley, R. C.: Teacher and 
Student Perceptions on High 
School Science Flipped 
Classrooms: Educational 
Breakthrough or 
Media Hype? 

dijaki, 
učitelji; 
naravoslov-
je  

Ugotoviti stališča 
srednješolskih učiteljev in 
dijakov do obrnjenega pouka 
naravoslovja. 

Kvalitativna 
fenomenološka študija, 
opazovanje treh 
učiteljev, ki so pred 
tem že najmanj 2 leti 
uporabljali obrnjeno 
učenje. Uporabljeni so 
bili tudi vprašalniki za 
dijake (211), intervjuji z 
učitelji in fokusni 
intervjuji z dijaki (9 
dijakov). 

Učiteljem se zdi obrnjeno 
učenje koristno pri 
vzpostavljanju dobrih 
medsebojnih odnosov med 
dijaki, vendar je vpeljevanje 
inovacije dolgotrajen proces. 
Menijo, da se vzpostavi 
pozitiven odnos med 
učiteljem in dijaki. Mnenja 
dijakov glede koristnosti na 
učnem področju so bila 
neenotna. Učitelji menijo, da 
je obrnjeno učenje 
primernejše za učno 
uspešnejše učence. Dijaki so 
bili znotraj obravnavanih 
predmetov obrnjenemu 
učenju naklonjeni, pri 
nekaterih drugih predmetih 
pa se jim ne zdi smiselno. 
Dijaki menijo, da so učitelji pri 
obrnjenem učenju bolj 
angažirani pri poučevanju. 

Potrebne so 
dodatne 
kvalitativne in 
kvantitativne 
raziskave, 
raziskave na 
območjih z 
omejenim 
dostopom do 
spleta, primerjava 
med šolami v 
različnih okoljih 
(mestnih, 
podeželskih), 
raziskave, ki bi se 
osredotočile na 
stališča vodstva 
šole in staršev, 
primerjava 
učinkovitosti 
obrnjenega 
učenja in 
tradicionalnega 
pouka pri enakih 
ključnih vsebinah 
znotraj 
angleščine, 
matematike in 
naravoslovja, da 
bi lahko ugotovili, 
če je obrnjeno 
učenje zares tisti 
skupni dejavnik, 
ki prispeva k 
učnim rezultatom. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2016 Khadragy, S.: The Impact of the 
Flipped Classroom Model of 
Instruction on the Reading 
Achievement of Ninth Grade 
Female Emirati students in the 
Qurtoba Public School (mag) 

učenke (9. 
razred); 
angleščina 
kot drugi 
jezik 
(bralne 
spretnosti) 

Ugotoviti povezanost med 
obrnjenim učenjem in učnimi 
dosežki na področju bralnih 
spretnosti pri predmetu 
angleščina kot drugi jezik. 

Kvazi-eksperiment, ES 
(N = 27) in KS (N = 
28); predtest, posttest. 
Trajanje: 8 tednov. 

Pri učnih dosežkih učenk so 
se pokazale statistično 
pomembne razlike v prid 
eksperimentalni skupini. 
Znotraj eksperimentalne 
skupine se je pokazalo, da je 
najbolj napredovala 
podskupina učno uspešnih 
učenk, podskupini učno 
povprečne in učno manj 
uspešne učenk pa ne toliko. 

Raziskave na 
drugih 
jezikovnih 
spretnostih, 
raziskava na 
moški 
populaciji. 

2017 Butterick, A.: The effectiveness 
of the flipped classroom for 
students with learning 
disabilities in an Algebra I 
resource setting (mag) 

dijaki s 
specifičnimi 
učnimi 
težavami; 
matematika 
(algebra) 

Ugotoviti učinkovitost 
obrnjenega učenja pri 
izboljšanju učnih dosežkov 
dijakov s specifičnimi učnimi 
težavami (SUT). Ugotoviti vpliv 
obrnjenega učenja na redno 
opravljanje domačih nalog pri 
dijakih s SUT. Ovrednotiti 
zadovoljstvo in stališča dijakov 
s SUT do obrnjenega učenja. 

Udeleženci: 5 dijakov s 

SUT (14–15 let). 

Raziskava je potekala 
v štirih fazah (ABAB = 
izmenjevanje 
tradicionalnega pouka 
oz. faza A in 
obrnjenega učenja oz. 
faza B). Trajanje: 6 
tednov. Raziskava je 
spremljala rezultate 
preizkusov učencev in 
njihovo opravljanje 
domačih nalog, 
uporabljen je bil tudi 
vprašalnik o stališčih. 

V času, ko se je izvajalo 
obrnjeno učenje, se je 
izboljšala rednost opravljanja 
domačih nalog. Dijaki so 
izrazili pozitivna stališča do 
obrnjenega učenja. Kar se 
tiče izboljšanja učnih 
dosežkov, je bilo to opazno 
pri dveh dijakih, pri dveh 
dijakih ni prišlo do razlik, pri 
enem pa so učni dosežki 
upadli. 

Potrebnih je še 
več raziskav 
vpliva 
obrnjenega 
učenja na učne 
dosežke 
učencev s SUT 
in učencev z 
drugimi 
posebnostmi pri 
učenju. 
Povečanje 
vzorca. 
Raziskava o 
vplivu 
obrnjenega 
učenja na 
socialne 
veščine. Dlje 
časa trajajoča 
raziskava. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2017 Dixon, K. L.: The effect of the 
flipped classroom on urban high 
school students’ motivation and 
academic achievement in a 
high school science course 

dijaki (12. 
razred); 
naravoslov-
je  

Ugotoviti vpliv obrnjenega na 
motivacijo in učne dosežke 
dijakov pri naravoslovju (STEM 
predmeti). 
RV: Ali obstaja statistično 
pomembna razlika v motivaciji 
za učenje naravoslovja med 
dijaki, ki so bili deležni 
obrnjenega učenja, in tistimi, ki 
ga niso bili deležni? Ali obstaja 
statistično pomembna razlika v 
učnih dosežkih učencev pri 
učni enoti iz naravoslovja med 
dijaki, ki so bili deležni 
obrnjenega učenja, in tistimi, ki 
ga niso bili deležni? 

Kvazi eksperiment, ES 
(N = 64), KS (N = 64); 
predtest, posttest, 
vprašalnik o motivaciji 
za učenje 
naravoslovja. Trajanje: 
4 tedne. 

Glede motivacije za učenje 
naravoslovja so se pokazale 
statistično pomembne razlike 
med dijaki, ki so bili deležni 
obrnjenega učenja, in tistimi, 
ki ga niso bili deležni. V učnih 
dosežkih učencev pri učni 
enoti iz naravoslovja med 
dijaki, ki so bili deležni 
obrnjenega učenja, in tistimi, 
ki ga niso bili deležni, ni bilo 
statistično pomembnih razlik. 
 

Potrebnih je 
več raziskav 
obrnjenega 
učenja na 
področju 
naravoslovja, 
primerjava 
med različnimi 
vrstami šol 
(mestne, 
podeželske, 
med 
predmetnimi 
področji, 
razredi, med 
spoloma, med 
različnimi 
etničnimi 
skupinami). 
Potrebne bi 
bile 
longitudinalne 
študije in dlje 
časa trajajoče 
študije.  

2017 Leo, C.: Flipped Classroom 
Pedagogical Model and Middle-
Level Mathematics Achievment: 
An Action Research Study 

učenci (7. 
razred) - 
učenci z 
nizkimi 
učnimi 
dosežki; 
matematika  

Kakšen je vpliv obrnjenega učenja 
na: 
Razumevanje učencev,  
Odpor do inovacij, 
Odnos učencev do obrnjenega 
učenja. 
Primerjava glede na spol in 
etnično pripadnost. 

Akcijska raziskava. 
Trajanje: 6 tednov. 
Število udeležencev: 
23. Opazovanje, 
predtest, posttest. 

Splošni učni dosežki učencev pri 
matematiki so se na posttestu v 
primerjavi s predtestom 
izboljšali. Na začetku so učenci 
izkazovali odpor do inovacije, ob 
koncu pa se je pokazalo, da 
imajo do obrnjenega učenja 
pozitivna stališča. 

Potreba po 
longitudinalnem 
spremljanju 
dosežkov 
učencev, ki so 
deležni 
obrnjenega 
učenja. 
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(nadaljevanje preglednice 6) 

Leto Avtor/ji raziskave: naslov 
doktorske disertacije oz. 
magistrskega dela 

Vzorec; 
predmet 

Cilji raziskave,  raziskovalna 
vprašanja 

Zasnova raziskave 
(udeleženci, trajanje, 
potek) 

Ugotovitve Potrebe po 
nadaljnjem 
raziskovanju  

2017 Trehkeld, H.: Flipped Learning: 
Understanding the Flipped 
Classroom through the student 
experience (mag) 

učenci (10. 
razred); 
družboslov-
je 

Kako učenci doživljajo 
obrnjeno učenje? 

Študija primera: 
polstrukturirani 
intervjuji z učenci (8 
učencev), opazovanje 
pouka (trikrat; 29 
učencev). Trajanje: 2 
šolski uri obrnjenega 
pouka. 

Obrnjeno učenje ima 
potencial, saj povezuje dva 
družbena svetova mladih – 
šolo in dom, treba pa je 
osveščati povezavo med 
vsebino, ki si jo učenci na 
posnetku ogledajo doma in 
dejavnostmi, ki jih v zvezi s 
tem opravijo v šoli. 

Potrebnih je 
več raziskav. 

2017 Vojtko Rubí, J.: Learning how to 
learn: students’ interactions 
with the online components of a 
flipped Spanish language 
program 

študentje; 
jezikoslovje 
(španščina 
kot tuji 
jezik)  

Ugotoviti, kako obrnjeno 
učenje doživljajo študentje. 

»Grounded-theory«: 
posnetki glasnega 
razmišljanja študentov, 
fokusni intervjuji, 
individualni intervju z 
raziskovalcem. 
Uporabljen je bil 
učbenik za učenje 
španščine, prilagojen 
obrnjenemu učenju 
(Unidos). Udeleženci: 
10 študentov. Trajanje: 
15 tednov. 

V raziskavi so bile glede na 
doživljanje študentov 
izpostavljene tri strategije, ki 
pripomorejo k učinkovitemu 
učenju v obrnjenem učnem 
okolju: samostojno 
preizkušanje in medvrstniško 
sodelovanje, refleksija 
dogajanja in ustrezno 
vodenje učitelja (utemeljitev 
pomena dejavnosti, ki se 
dogajajo v spletnem okolju). 

Raziskave, ki 
bodo 
upoštevale 
dognanja te 
raziskave – 
katere so 
učinkovite 
strategije po 
mnenju 
študentov. 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

162 

 

Pregled izbranih doktorskih in magistrskih del s področja obrnjenega učenja in 

poučevanja od leta 2007 do leta 2017 kaže, da so bili udeleženci raziskav večinoma 

dijaki ali študentje, raziskave na osnovnošolski populaciji pa so redkejše. Pogostejše 

so raziskave na t. i. STEM predmetnih področjih (naravoslovje, tehnologija, 

inženirstvo in matematika) kot pa na področju družboslovja in humanistike. Večina 

raziskav je bila zasnovanih eksperimentalno in je vključevala dve skupini 

udeležencev, pri čemer je pri eni skupini udeležencev pouk potekal kot običajno, pri 

drugi pa je bila uvedena didaktična inovacija obrnjeno učenje in poučevanje. 

Raziskave so potekale od nekaj tednov do nekaj mesecev. Raziskovalci so poskušali 

ugotoviti učinkovitost obrnjenega učenja in poučevanja glede na naslednje kriterije: 

- razlika v učnih dosežkih med eksperimentalno in kontrolno skupino, 

- vpliv na razvoj kritičnega mišljenja pri udeležencih, 

- izkušnje, stališča in mnenja udeležencev do vpeljane inovacije, 

- ocena kognitivne obremenitve in stopnje stresa udeležencev, 

- spremembe glede načinov in strategij pouka v eksperimentalni skupini. 

Ugotovitve raziskav so bile tako različne, da težko izpeljemo enoznačne skupne 

zaključke. V večini raziskav ni bilo statistično pomembnih razlik glede učnih dosežkov 

oz. učnega napredka med eksperimentalno in kontrolno skupino udeležencev. 

Nekatere raziskave, ki so preučevale vpliv na kritično mišljenje, zaključujejo, da je 

napredek na področju kritičnega mišljenja večji v skupinah, kjer je bilo vpeljano 

obrnjeno učenje in poučevanje (druge ne ugotavljajo statistično pomembnih razlik). 

Stališča, mnenja in izkušnje udeležencev so bile zelo različne, tako negativne kot 

pozitivne. Študije, ki so raziskovale kognitivno obremenitev in stres, potrjujejo, da sta 

se pri udeležencih, ki so bili deležni obrnjenega učenja in poučevanja, kognitivna 

obremenitev in stres zmanjšala. Kakovostne spremembe pouka ob vpeljavi 

obrnjenega učenja in poučevanja so se zgodile na račun dodatnega časa, ki je bil na 

voljo zaradi manjšega obsega frontalnega pouka. Raziskave poročajo o povečanju 

samoregulacije, sodelovanja in obsega posrednega pouka, izboljša se učiteljeva 

motivacija za poučevanje, spremeni se njegova vloga, poveča se količina povratne 

informacije. 
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Bolj enotni so sklepi magistrskih in doktorskih del glede potreb po nadaljnjem 

raziskovanju. Avtorji izražajo naslednje potrebe: 

- potrebnih je več raziskav vseh vrst s področja obrnjenega učenja in 

poučevanja, 

- v raziskovanje je treba vključiti vsa predmetna področja, še posebno tista, ki 

so trenutno bolj zapostavljena (družboslovje, humanistika, jezikoslovje), 

- potrebnih je več raziskav na osnovnošolski populaciji, 

- dlje časa trajajoče raziskave in longitudinalne študije, 

- raziskave na večjih vzorcih, 

- raziskave na različnih skupinah udeležencev (npr. nadarjeni, osebe s 

posebnimi potrebami …), 

- v eksperimentalnem delu raziskave mora biti vpeljava inovacije osmišljena za 

učitelje in učence; izbrane morajo biti ustrezne in primerno strukturirane 

dejavnosti, 

- raziskovanje glede interaktivnosti videoposnetka in prevzemanja odgovornosti 

za njegov ogled od udeležencev. 

Iz pregleda raziskav je razvidno, da so bila prva doktorska in magistrska dela 

objavljena na ameriških univerzah, nato pa se je raziskovanje obrnjenega učenja in 

poučevanja razširilo še drugod po svetu (še posebej opazno po letu 2016). V 

nadaljevanju bomo analizirali število in vrsto publikacij na temo obrnjenega učenja in 

poučevanja, objavljenih v Sloveniji. 

3.7 Raziskovanje obrnjenega učenja in poučevanja v Sloveniji 

Didaktična inovacija obrnjeno učenje in poučevanje je v Sloveniji slabo raziskana. V 

vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov Cobiss (b. d.) na to temo najdemo le 

sedem prispevkov, ki so bili pri objavljeni v Sloveniji, od tega eno magistrsko delo 

(2015), en poljudni članek (2014), en pregledni znanstveni članek (2015), tri 

prispevke na konferenci (2013 in 2014) in en predgovor na konferenci (2015).  

I. Medved (2015) je izvedla eksperiment pri matematiki s kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Stališča dijakov je preverila tudi z anketnim vprašalnikom. 
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Izvedla je eno učno uro matematike, v kontrolni skupini na tradicionalen način, v 

eksperimentalni pa po načelih obrnjenega učenja in poučevanja. Ugotovila je, da so 

imeli dijaki premalo časa za ogled videoposnetka doma (1 dan), zato je čas 

eksperimenta podaljšala za pet dni. Kljub temu si je videoposnetek ogledalo le 63 % 

dijakov. Po primerjavi rezultatov posttesta je ugotovila, da so rezultati dijakov v 

kontrolni in eksperimentalni skupini med seboj primerljivi. Dijaki so izrazili stališče, da 

se jim zdi ogled videoposnetka primeren za ponavljanje snovi, ne pa za obravnavo 

nove učne snovi. Menili so tudi, da imajo premalo časa, da bi se na učne ure 

pripravljali že doma in da njihovo učenje v popoldanskih urah ni tako učinkovito kot 

dopoldne. Posnetek se jim je zdel prekratek in prehiter, vsebina v njem pa tako 

strnjena, da so ga morali pogledati večkrat in s tem porabili več časa, kot bi ga pri 

daljšem posnetku. Avtorica (Medved, 2015) je na podlagi ugotovitev oblikovala 

navodila za pripravo kakovostnega videoposnetka. Dejavnosti, ki so potekale v 

razredu (razen ponovitvenega posnetka, predtesta, posttesta in anketnega 

vprašalnika) ni podrobneje opisala. Njen eksperiment je bil torej bolj osredotočen na 

izdelavo videoposnetka kot na vpeljevanje problemskega pouka in sodelovalnega 

učenja v razred (1. faza razvoja – obrnjena učilnica). Na podlagi rezultatov lahko 

sklepamo, da kakovosten videoposnetek še ni zadosten dejavnik za učinkovitost 

obrnjenega pouka, prav tako pa bi moral eksperiment trajati dlje časa (Medved, 

2015).  

V tujini se obrnjeno učenje in poučevanje intenzivno raziskuje, še zlasti v 

univerzitetnem učnem okolju (Bormann, 2014), vendar raziskovalci opozarjajo na 

potrebo po dodatnih kvantitativnih raziskavah na tem področju (Bishop in Verleger, 

2013). Abeysekera in Dawson (2015) pa spodbujata zlasti raziskave manjšega 

obsega, npr. eksperimentov, ki bi ugotavljali učinkovitost obrnjenega učenja in 

poučevanja za točno določen predmet, učno temo in učence. Čeprav so pri 

raziskovanju določene učne inovacije učni dosežki učencev zelo pomembni, pa so za 

celovito presojo njene učinkovitosti bistvene tudi kvalitativne raziskave, ki zajamejo 

tako proces učenja učencev in njihove izkušnje z obrnjenim učenjem in poučevanjem 

(Abeysekera in Dawson, 2015; Fullan, 2016) kot tudi izkušnje učiteljev z 

vpeljevanjem te inovacije.  
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*   *   * 

Frontalni pouk je najbolj racionalen s časovnega, materialnega in organizacijskega 

vidika. Učitelju omogoča nadzor in spremljanje celotnega razreda, s čimer dobi sliko 

o njihovem splošnem učnem napredku ter o razredni klimi. Harmer (2001) tudi pravi, 

da se pri izvajanju te učne oblike učenci in učitelj čutijo varni, ko opravljajo dejavnost 

pod avtoriteto (in odgovornostjo) učitelja. Tudi A. Tomić (2003) izpostavlja, da učitelji 

najpogosteje izvajajo frontalno učno obliko, kot razlog pa navajajo pomanjkanje časa 

za izvajanje drugih učnih oblik. Za doseganje ciljev učinkovitega in sodobnega pouka 

avtorica poudarja pomen kakovostnih socialnih interakcij, pri katerih zmanjšujemo 

obseg vertikalne (učitelj – učenec) in povečujemo obseg horizontalne komunikacije 

(učenec – učenec). Obsežna etapa obravnavanja nove učne snovi se pri obrnjenem 

učenju in poučevanju  premakne iz učilnice v domače okolje, kar znotraj etap 

vadenja, ponavljanja in preverjanja učitelju omogoči prostor in čas za izvajanje 

samostojnega dela, dela v paru in skupinskega dela. Obrnjeno učenje in poučevanje 

jim omogoči postaviti učenca v središče pouka, zmanjšati obseg poučevanja in 

povečati obseg in globino učenja, še zlasti skozi reševanje problemov. Da etapa 

obravnave učne snovi ne bi bila metodično osiromašena, naj učitelj poleg metode 

razlage uporabi tudi demonstracijsko metodo, učence pa k postavljanju vprašanj 

spodbuja, čeprav pogovor ni mogoč – učenci si lahko vprašanja zapisujejo in jih 

učitelju zastavijo po spletu ali v živo. Pri obrnjenem učenju in poučevanju etapa 

uvajanja nastopi na začetku pa tudi ob koncu učne ure – učitelj mora učence 

spodbuditi, da si bodo ogledali videoposnetek, usmeriti mora njihovo pozornost na 

pomembne dele razlage ter jim podati navodila za preverjanje lastnega razumevanja 

– zapisovanje snovi in vprašanj, reševanje spletnega kviza ali izpolnjevanje učnega 

lista ipd..  

Prerez vloge učnih oblik v vzgojno-izobraževalnem procesu kaže, da so bile učne 

oblike močno podvržene vplivom reformske pedagogike in je v določenih obdobjih 

posamezna oblika zato tudi izrazito izstopala kot najučinkovitejša. Dejstvo, da so bile 

prav učne oblike tiste, ki so bile v središču reform, sprememb, novosti, inovacij na 

področju šolstva, kaže, kako pomemben je njihov vpliv na učinkovit pouk in kakovost 

šolstva. Na primeru didaktične inovacije obrnjeno učenje in poučevanje vidimo, da so 
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učne oblike lahko še danes gonilo sprememb v šolski praksi, saj si kljub temu, da se 

pojavljajo, uporabljajo in kombinirajo vse štiri, posredno poučevanje še vedno 

prizadeva, da bi prevladalo nad neposrednim poučevanjem ali se vsaj izenačilo z 

njim.  
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4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN METODOLOGIJA 

Dosedanje raziskave s področja učnih oblik so pokazale prevlado frontalne učne 

oblike, saj se zdi učiteljem najbolj časovno ekonomična, učitelju pa omogoča pregled 

nad potekom dela celotnega razreda. Za doseganje učinkovitega pouka pa je treba 

izvajati tudi ostale, posredne učne oblike (Burns in Myhill, 2004; Galton idr., 2009; 

Harmer, 2001; Strayer, 2007; Tomić, 2003; Veenman idr., 2003) in jih ustrezno 

kombinirati. Glavni namen raziskave je ugotoviti, kako preseči neskladje med 

obstoječim stanjem na področju organizacije učnih oblik in potencialom uporabe 

učnih oblik za doseganje visokih učnih dosežkov učencev in s tem večjo učinkovitost 

pouka. Z raziskavo ugotavljamo, na kakšen način bi ob nespremenjenih časovnih in 

učno-vsebinskih pogojih učitelji lahko v pouk poleg frontalne učne oblike pogosteje in 

v večjem obsegu vključevali še ostale učne oblike in jih med seboj ustrezno 

kombinirali. Eden od ciljev raziskave je analizirati dejavnike, ki so povezani z 

učiteljevo izbiro učnih oblik. Posebno pozornost namenjamo didaktični inovaciji 

obrnjeno učenje in poučevanje, ki ob IKT podpori omogoča, da se v učnem procesu 

zmanjšuje delež frontalne učne oblike, povečuje pa delež individualne in skupinske 

učne oblike ter dela v paru (Abeysekera in Dawson, 2015; Bergmann in Sams, 2014; 

Bishop in Verleger, 2013). Cilj raziskave je ugotoviti poznavanje obrnjenega učenja in 

poučevanja med učitelji, kako je potekal proces vpeljevanja inovacije in kakšne so 

razlike v organizaciji učnih oblik med učitelji, ki inovacijo poznajo ter jo izvajajo, in 

tistimi, ki je ne. Eden od ciljev je tudi preveriti povezanost učiteljevega poznavanja in 

izvajanja te inovacije z njegovo organizacijo učnih oblik. Ob tem je cilj ugotoviti, 

katere elemente inovacije bi bilo mogoče vpeljati v ustaljeno prakso z namenom 

povečanja kakovosti izvajanja učnih oblik in njihovega bolj dinamičnega kombiniranja. 

V okviru pedagoškega eksperimenta ugotavljamo presojanje učnih oblik in 

obrnjenega učenja in poučevanja z vidika učencev ter preverjamo razlike v učnih 

dosežkih učencev, deležnih tradicionalnega pouka, in tistih, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja. 
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4.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Pri raziskovanju so nas vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšen pomen učitelji pripisujejo razmisleku o učnih oblikah? 

2. Na kakšen način učitelji načrtujejo učne oblike?  

3. Kako pogosto učitelji izvajajo posamezne učne oblike in kakšne razlike se 

pojavljajo med učitelji glede pogostosti izvajanja posameznih učnih oblik? 

4. Kako pogosto učitelji izvajajo več učnih oblik hkrati in kakšne razlike se 

pojavljajo med učitelji glede pogostosti sočasnega izvajanja več učnih oblik? 

5. Kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za izvajanje posamezne učne 

oblike in za njihovo kombiniranje? 

6. Kako ekonomična je posamezna učna oblika po presoji učiteljev? 

7. Kako uporabna je posamezna učna oblika po presoji učiteljev? 

8. Kako učinkovita38 je posamezna učna oblika po presoji učiteljev?  

9. Kako pogosto učitelji analizirajo izpeljane učne oblike? 

10. Kako pogosto na podlagi analize učnih oblik učitelji v svoj pouk vpeljejo 

spremembe? 

11. V kolikšni meri so učitelji seznanjeni z didaktično inovacijo obrnjeno učenje in 

poučevanje? 

12. Kako so se učitelji usposobili za izvajanje obrnjenega učenja in poučevanja? 

13. Kako je potekal proces vpeljevanja inovacije obrnjeno učenje in poučevanje? 

14. Kakšna mnenja in stališča imajo učitelji glede obrnjenega učenja in 

poučevanja? 

15. Kakšne razlike se pojavljajo med učenci, ki so deležni obrnjenega učenja in 

poučevanja, in tistimi, ki so deležni tradicionalnega pouka?  

16. S katerimi dejavniki je povezana učiteljeva izbira39 učnih oblik? 

 

                                            
38 

Za merilo učinkovitosti učne oblike smo uvedli sumacijsko spremenljivko, sestavljeno iz naslednjih 
spremenljivk: ekonomičnost posamezne učne oblike in uporabnost posamezne učne oblike. 
39

 Za merilo učiteljeve izbire učnih oblik smo uvedli sumacijsko spremenljivko, sestavljeno iz naslednjih 
spremenljivk: pogostost uporabe posamezne učne oblike po posameznih učnih etapah in delež, ki ga vsaka od 
etap zavzema pri pouku. 
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Zastavili smo si naslednje hipoteze: 

H1: Didaktično inovacijo obrnjeno učenje in poučevanje pozna manj kot 10 % 

učiteljev. 

H2: Učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tisti, ki izvajajo tudi obrnjeno učenje in 

poučevanje, se razlikujejo v pogostosti izvajanja določene učne oblike v posamezni 

učni etapi. 

H3: Učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tisti, ki izvajajo tudi obrnjeno učenje in 

poučevanje, se razlikujejo v presoji učinkovitosti posamezne učne oblike. 

H4: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri matematiki, se 

statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne časovne obremenjenosti z domačim 

delom. 

H5: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri matematiki, se 

statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne aktivnosti pri pouku. 

H6: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri matematiki, se 

statistično pomembno razlikujejo v učnih dosežkih. 

H7: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri angleščini, se 

statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne časovne obremenjenosti z domačim 

delom. 

H8: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri angleščini, se 

statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne aktivnosti pri pouku. 

H9: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri angleščini, se 

statistično pomembno razlikujejo v učnih dosežkih. 

H10: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu, se statistično 

pomembno razlikujejo v presoji učinkovitosti posamezne učne oblike. 
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H11: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z njegovo presojo vpliva učnih ciljev na 

načrtovanje učnih oblik.  

H12: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z načinom načrtovanja učnih oblik. 

H13: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevo evalvacijo že izpeljanih 

učnih oblik. 

H14: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevo presojo vpliva števila 

učencev na načrtovanje učnih oblik. 

H15: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevo presojo, da značilnosti 

učencev, ki jih učitelj poučuje, vplivajo na načrtovanje učnih oblik. 

H16: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevimi izkušnjami z izvajanjem 

inovacije obrnjeno učenje in poučevanje. 

Raziskava je bila opravljena v treh delih, ki so potekali po naslednjem kronološkem 

zaporedju: 

 V prvem delu smo s pomočjo vprašalnika za učitelje ugotavljali, kako 

načrtujejo, izvajajo in evalvirajo učne oblike, ter raziskali s tem povezane 

dejavnike. Preverili smo tudi njihovo poznavanje in izkušnje z inovacijo obrnjeno 

učenje in poučevanje. 

  V drugem delu smo opravili intervjuje z učitelji, ki že imajo izkušnje z 

obrnjenim učenjem in poučevanjem, da bi dopolnili in poglobili raziskovalne 

ugotovitve iz prvega dela raziskave in tako bolj celostno preučili inovacijo.  

 V tretjem delu smo izpeljali pedagoški eksperiment pri dveh učnih predmetih 

(matematika in angleščina), v okviru katerega smo ugotavljali presojanje 

učinkovitosti učnih oblik in obrnjenega učenja in poučevanja z vidika učencev ter 

razlike v učnih dosežkih v kontrolni in eksperimentalni skupini učencev. 

V nadaljevanju bomo za vsak del raziskave posebej predstavili raziskovalno metodo, 

vzorec, postopek zbiranja podatkov, merske instrumente in postopke obdelave 

podatkov. 
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4.2 Prvi del raziskave 

4.2.1 Raziskovalna metoda 

Raziskavo smo izvedli v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabili 

smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja 

(Cencič, 2009; Sagadin, 1993). 

4.2.2 Vzorec 

V raziskavo smo vključili slučajnostno izbrani reprezentativni vzorec učiteljev, ki 

poučujejo v različno velikih osnovnih šolah v Sloveniji. Vključeni so bili vzgojitelji, ki 

poučujejo kot drugi strokovni delavci v prvem razredu, učitelji razrednega pouka in 

učitelji predmetnega pouka. Zagotovili smo ustrezno regionalno pokritost šol vseh 

enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.  

Od Ministrstva za šolstvo smo pridobili podatke o vseh javnih enojezičnih osnovnih 

šolah v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2016/17. Za namen raziskave smo 

večstopenjsko in sistematično oblikovali slučajnostni vzorec šol. Šole smo najprej 

uredili glede na statistično regijo (1. kriterij) in jih znotraj vsake od oblikovanih skupin 

nato uredili po velikosti (2. kriterij), pri čemer smo določili, da so majhne šole tiste, ki 

imajo od 9 do 15 oddelkov, srednje velike tiste, ki imajo od 16 do 23 oddelkov, velike 

pa tiste s 24 in več oddelki. V vsaki od skupin smo šole nato razvrstili po abecednem 

vrstnem redu imena šole (3. kriterij) in iz vsake skupine izbrali prvo šolo ter nato 

vsako tretjo šolo. Naš vzorec je zajemal 160 slovenskih osnovnih šol.  

Ravnateljem vseh šol iz oblikovanega vzorca smo na začetku maja 2017 po 

elektronski pošti poslali nagovor s prošnjo za posredovanje raziskovalnega 

vprašalnika v spletni obliki vsem predmetnim in razrednim učiteljem ter vzgojiteljem, 

ki poučujejo kot drugi strokovni delavci v 1. razredu. Ravnateljem smo ponudili tudi 

možnost posredovanja natisnjenih vprašalnikov za učitelje. Učitelji so se za 

sodelovanje v raziskavi odločali prostovoljno in so bili pri tem anonimni. 

Šolam v vzorcu smo v sredini maja 2017 ponovno poslali prošnjo za sodelovanje v 

raziskavi. Zaradi nizke odzivnosti učiteljev smo oblikovali še en vzorec, ki je zajemal 
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162 šol. Vanj smo izmed preostalih šol, ki niso bile izbrane v 1. krogu, izbrali vsako 

prvo in vsako tretjo šolo s seznama in tako pridobili še en vzorec, v katerem je bilo še 

162 slovenskih šol. Tem šolam smo prošnjo za sodelovanje v raziskavi prvič poslali v 

drugi polovici maja 2017, drugič pa konec maja 2017. Vse šole iz vzorca smo še 

tretjič povabili k sodelovanju v raziskavi, in sicer konec junija 2017. 

Podatke o osnovni populaciji smo pridobili na spletni strani Ministrstva za šolstvo in 

šport in so iz leta 2011/12. V tem šolskem letu je bilo v osnovnih šolah v Sloveniji 

zaposlenih 5248 učiteljev razrednega pouka, 485 drugih strokovnih delavcev v 1. 

razredu in 5756 učiteljev predmetnega pouka, kar skupaj pomeni 11.489 enot v 

osnovni populaciji. Cohen, Manion in Morrison (2007, str. 104) za množico z 10.000 

enotami v osnovni populaciji priporočata velikost vzorca z numerusom 370 enot.  

V vzorec smo zajeli 422 pedagoških delavcev, ki poučujejo na slovenskih osnovnih 

šolah.  

V raziskavi smo zbrali splošne podatke o sodelujočih učiteljih, na podlagi katerih smo 

pripravili strukturo vzorca glede na: 

- spol, 

- starost, 

- leta delovne dobe, 

- strokovno usmeritev (vzgojitelj, učitelj razrednega pouka, učitelj predmetnega 

pouka, drugo), 

- območno enoto Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, kamor spada 

šola, 

- velikost šole, v kateri učitelj poučuje. 

Preglednica 7: Demografski podatki učiteljev v vzorcu 

Spremenljivka f f % 

Spol (n = 422) Moški 26 6,2 

Ženski 396 93,8 

Starost (n = 402) 24–29 let 22 5,5 

30–39 let 106 26,4 

40–49 let 137 34,1 

50 let ali več 137 34,1 
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(nadaljevanje preglednice 7) 

Spremenljivka f f % 

Delovna doba  

(n = 422) 

0–1 leto 12 2,8 

1–3 let 24 5,7 

4–6 let 28 6,6 

7–18 let 154 36,5 

19–30 let 120 28,4 

31  in več let 84 19,9 

Strokovna usmeritev 
(n = 422) 

Vzgojitelj 22 5,2 

Učitelj razrednega 
pouka 

215 50,9 

Učitelj predmetnega 
pouka 

183 43,4 

Drugo 2 0,5 

Območna enota 
Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo  

(n = 422) 

Celje 41 9,7 

Koper 80 19,0 

Kranj 22 5,2 

Ljubljana 117 27,7 

Maribor 37 8,8 

Murska Sobota 21 5,0 

Nova Gorica 39 9,2 

Novo mesto 43 10,2 

Slovenj Gradec 22 5,2 

Velikost šole (n = 422) 9–15 oddelkov 79 18,7 

16–23 oddelkov 173 41,0 

24 oddelkov in več 170 40,3 

Iz preglednice 7 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 396 žensk (93,3 %) in le 26 

moških (6,2 %).  

O svoji starosti sta poročala 402 učitelja, 20 pa jih ni želelo posredovati tega podatka. 

Oblikovali smo štiri starostne kategorije učiteljev. Povprečna starost učiteljev je 44,5 

let (SD = 9,02), pri čemer je najmlajši sodelujoči učitelj star 24 let, najstarejši pa 64 

let.  

Preglednica 7 prikazuje, da največ udeležencev raziskave poučuje od 7 do 18 let 

(36,5 %), sledijo tisti, ki imajo 19–30 let delovne dobe (28,4 %) in več kot 31 let 

delovne dobe (19,9 %). Manjši delež predstavljajo učitelji, ki so v šolstvu zaposleni 4–

6 let (6,6 %) in 1–3 let (5,7 %), najmanjši pa je delež učiteljev začetnikov, zaposlenih 

manj kot eno leto (2,8 %). Zaradi majhnega deleža učiteljev, ki poučujejo do enega 

leta, smo to kategorijo združili z naslednjo in v vseh statističnih izračunih uporabili 
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kategorijo »0–3 let delovne dobe«, v katero spada 36 učiteljev oz. 8,5 % vseh 

sodelujočih učiteljev. 

Iz preglednice 7 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 22 vzgojiteljev, ki so 

zaposleni kot 2. strokovni delavci v 1. razredu, kar predstavlja 5,2 % vseh 

udeležencev raziskave. Večina sodelujočih v raziskavi je zaposlenih na delovnem 

mestu učitelja razrednega pouka (215 oz. 50,9 %). Nekoliko manjši delež 

predstavljajo predmetni učitelji (PP), in sicer 43,4 % oz. 183 posameznikov. Dva 

učitelja (0,5 %) nista opredelila svoje strokovne usmeritve. Za namen statistične 

obdelave podatkov smo združili kategoriji »vzgojitelj« in »razredni učitelj«, vanjo pa 

spada 237 učiteljev oz. 56,1 % vseh sodelujočih učiteljev (RP). 

V preglednici 7 vidimo, da je v raziskavi sodelovalo največ učiteljev, ki poučujejo na 

osnovni šoli v območni enoti Ljubljana (27,7 %), sledijo pa učitelji iz območne enote 

Koper (19,0 %). Približno 10-odstotni delež predstavljajo učitelji iz Celja pa tudi iz 

Maribora, Nove Gorice in Novega mesta. Najmanjši delež sodelujočih je bilo iz Kranja 

in Slovenj Gradca (obe območni enoti po 5,2 %) in iz Murske Sobote (5,0 %).  

Preglednica 7 prikazuje delež učiteljev v vzorcu glede na velikost šole, v kateri so 

zaposleni. Največ učiteljev poučuje v srednje velikih šolah (41,0 %), nekoliko manj v 

velikih (40,3 %), najmanj pa v majhnih šolah (18,7 %).  

Sodelujoče učitelje smo v osrednjem delu vprašalnika prosili, naj se pri svojih 

odgovorih glede učnih oblik navezujejo na konkretne izkušnje z izbranim oddelkom 

učencev in predmetom. Pridobili smo naslednje podatke: 

- razred, ki ga učitelj poučuje, 

- predmet, ki ga poučuje, 

- število učencev v oddelku, 

- število učencev z odločbo o usmerjanju (odločba), 

- število učencev s priporočilom za prilagajanje pouka (priporočilo), 

- število nadarjenih učencev (nadarjeni). 
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Preglednica 8: Podatki o učiteljevem izbranem oddelku za namen analize 

načrtovanja, izvajanja in evalvacije učnih oblik 

Spremenljivka f f % 

V–I obdobje (n = 419) 1. V–I obdobje 166 39,6 

2. V-I obdobje 134 32,0 

3. V-I obdobje 119 28,4 

Izbrani predmet  
(n = 400) 

Družboslovno-
humanistični sklop 

240 60,0 

Naravoslovno-tehnični 
sklop 

160 40,0 

Velikost oddelka  
(n = 416) 

Do 10 učencev v 
skupini 

32 7,7 

11–20 učencev v 
skupini 

178 42,8 

21–28 učencev v 
skupini 

202 48,6 

Več kot 28 učencev v 
skupini 

4 1,0 

Odločba (n = 407) V oddelku ni učencev 
z odločbo 

118 29,0 

V oddelku so učenci z 
odločbo 

289 71,0 

Priporočilo (n = 403) V oddelku ni učencev 
s priporočilom 

99 24,6 

V oddelku so učenci s 
priporočilom 

304 75,4 

Nadarjeni (n = 389) V oddelku ni odkritih 
nadarjenih učencev 

141 36,2 

V oddelku so odkriti 
nadarjeni učenci 

248 63,8 

Iz preglednice 8 je razvidno, da je od sodelujočih v raziskavi 166 učiteljev (39,6 %) za 

podrobnejšo analizo učnih oblik izbralo razred, ki sodi v 1. vzgojno-izobraževalno 

obdobje (od 1. do 3. razreda; 1. V-I obdobje). 134 učiteljev (32,0 %) je izbralo 

oddelek, ki sodi v 2. vzgojno-izobraževalno obdobje (od 4. do 6. razreda; 2. V-I 

obdobje), preostalih 119 učiteljev (28,4 %) pa je izbralo oddelek, ki sodi v 3. vzgojno-

izobraževalno obdobje (od 7. do 9. razreda; 3. V-I obdobje).  

Glede na predmet, ki ga učitelji poučujejo, in so ga izbrali za natančnejšo analizo, 

smo učitelje razdelili na dve skupini in sicer na tiste, ki so izbrali družboslovno-

humanistične predmete in na tiste, ki so izbrali naravoslovno-tehnične predmete. 

Učitelji so v vprašalniku odgovorili na vprašanje, koliko je učencev v oddelku, na 

katerega so vezana konkretna vprašanja v zvezi z učnimi oblikami. Glede na njihove 
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odgovore smo tvorili štiri kategorije. Največ učiteljev je izbralo oddelek, v katerem je 

od 21 do 28 učencev (48,6 %), nekoliko manj (42,8 %) pa oddelek, v katerem je od 

11 do 20 učencev. Oddelek, v katerem je največ 10 učencev, je izbralo le 7,7 % 

sodelujočih učiteljev, izjemo (1,0 %) pa predstavljajo učitelji, ki pravijo, da poučujejo v 

oddelku, kjer je več kot 28 učencev, kar predstavlja veljavni normativ. 

Zanimalo nas je, če so v izbrani oddelek vključeni tudi učenci z odločbo o usmerjanju. 

Večina učiteljev (71,0 %) je izbrala oddelek, v katerem so učenci z odločbo, le slaba 

tretjina (29,0 %) učiteljev pa pravi, da v izbranem oddelku ni učencev z odločbo.  

Podobno razmerje kot pri učencih z odločbo, velja tudi pri učencih s priporočilom za 

prilagajanje pouka. Tri četrtine učiteljev (75,4 %) pravi, da so v oddelek vključeni tudi 

učenci s priporočilom, četrtina (24,6 %) pa, da takšnih učencev v oddelku ni. 

Učitelje smo vprašali tudi, če so v oddelek vključeni nadarjeni učenci. Večina učiteljev 

(63,8 %) pravi, da v oddelku so nadarjeni učenci, 36,2 % pa, da v izbranem oddelku 

ni prepoznanih nadarjenih učencev. 

4.2.3  Postopki zbiranja podatkov 

Ravnateljem izbranih osnovnih šol smo po elektronski pošti poslali dopis, v katerem 

smo jih prosili, da spletno povezavo do vprašalnika po elektronski pošti posredujejo 

učiteljem na svoji šoli, ki smo jih želeli vključiti v vzorec. Za spletni vprašalnik smo se 

odločili zaradi ekonomičnosti pridobivanja podatkov, pa tudi zaradi omogočanja 

prehodov med vprašanji, ki naj bi se jih v pisnih tiskanih vprašalnikih izogibali 

(Cencič, 2009). Učitelji so spletni vprašalnik izpolnili in oddali preko spletne aplikacije, 

s čimer smo zagotovili anonimnost podatkov. Ravnateljem smo v dopisu ponudili tudi 

možnost posredovanja tiskanih vprašalnikov. V postopku zbiranja podatkov smo tako 

pridobili 345 vprašalnikov, izpolnjenih preko spletne aplikacije, in 77 fizičnih 

vprašalnikov, izpolnjenih ročno. 

4.2.4 Opis merskih instrumentov 

Za namen prvega dela raziskave smo oblikovali vprašalnik za učitelje (Priloga 2), ki  

smo ga sestavili na podlagi pregleda izsledkov že opravljenih raziskav s področja 
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učnih oblik (Crumbaugh idr., 2001; Cullingford, 1995; Harmer, 2001; Johnson in 

Johnson, 1999; Morgan, 2000; Pigford, 1990; Veenman idr., 2003), obrnjenega 

učenja in poučevanja (Abeysekera in Dawson, 2015; Bishop in Verleger, 2013; 

Bormann, 2014; Overmyer, 2014) in pedagoških inovacij (Fullan, 2016; Valenčič 

Zuljan idr., 2010; Valenčič Zuljan in Kalin, 2007).  

Vprašalnik je sestavljen iz naslednjih vsebinskih sklopov: splošna vprašanja o 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji učnih oblik; učiteljevo izvajanje učnih oblik v 

določenem oddelku in pri določenem predmetu; učiteljeve izkušnje z obrnjenim 

učenjem in poučevanjem; in splošni podatki o učitelju.  

O udeležencih raziskave smo pridobili naslednje podatke: 

- spol, 

- starost, 

- leta delovne dobe, 

- strokovna usmeritev (vzgojitelj, učitelj razrednega pouka, učitelj predmetnega 

pouka, drugo), 

- območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, kamor spada 

šola, 

- velikost šole, 

- predmet, ki ga učitelj poučuje, 

- razred, v katerem učitelj poučuje, 

- število učencev v oddelku, ki ga učitelj poučuje, 

- število učencev z odločbo v oddelku, 

- število učencev s priporočilom za prilagajanje pouka v oddelku, 

- število nadarjenih učencev v oddelku. 

 

1. vsebinski sklop vprašanj: splošna vprašanja o učnih oblikah 

- Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pomemben se jim zdi 

razmislek o učnih oblikah za načrtovano učno uro. 

- Učitelji so poročali, kako po navadi načrtujejo učne oblike. 

- Učitelji so na petstopenjski lestvici izrazili svoje strinjanje glede dejavnikov, ki 

jih upoštevajo, ko izbirajo učno obliko. 
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- Učitelji so podali oceno o učinkovitosti posamezne učne oblike (na 

petstopenjski lestvici), in sicer glede zahtevnosti priprave, porabe časa za 

pripravo, zahtevnosti izvedbe in porabe časa za izvedbo posamezne učne 

oblike. 

- Učitelji so v odprtih odgovorih pojasnili, na kakšen način po njihovem mnenju 

učne oblike prispevajo h kakovosti učenčevega znanja. 

- Učitelji so na tristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto izvajajo več učnih 

oblik hkrati pri isti učni dejavnosti. Tisti učitelji, ki so ocenili, da to počno 

včasih ali pogosto, so pojasnili razloge za to. 

- Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenili lastno usposobljenost za izvajanje 

vsake od učnih oblik in za njihovo učinkovito kombiniranje. 

- Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenili, v kolikšni meri zanje drži, da 

uporabljene učne oblike analizirajo ter svoje ugotovitve upoštevajo pri 

nadaljnjem načrtovanju in izvajanju učnih oblik. 

2. vsebinski sklop vprašanj: izvajanje učnih oblik v določenem oddelku in pri 

določenem predmetu 

- Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenili, kako pomembni se jim zdijo našteti 

cilji pri poučevanju izbranega predmeta. 

- Učitelji so pri vsaki od učnih etap ocenili, katero učno obliko najpogosteje 

uporabijo. 

- Učitelji so v odprtih odgovorih izrazili, kateri so glavni razlogi oz. prednosti pri 

izvajanju posamezne učne oblike. 

- Učitelji so v odprtih odgovorih izrazili, katere so glavne ovire pri izvajanju 

posamezne učne oblike. 

- Učitelji so izbrali učno obliko, za katero navedene trditve glede lastnosti učnih 

oblik najbolj držijo (sedem trditev). 

3. vsebinski sklop vprašanj: izkušnje z obrnjenim učenjem in poučevanjem ter  

mnenje o tej didaktični inovaciji 

- Učitelji so podali odgovore glede lastne seznanjenosti in izkušenj z obrnjenim 

učenjem in poučevanjem. 
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- Učitelji so na petstopenjski lestvici izrazili strinjanje z osmimi trditvami, ki so 

se navezovale na obrnjeno učenje in poučevanje ter na didaktične inovacije 

na splošno. 

V vprašalniku smo prosili učitelje, ki so zapisali, da že imajo izkušnje z izvajanjem 

obrnjenega učenja in poučevanja ter bi bili pripravljeni sodelovati v nadaljnji raziskavi 

(intervju v živo ali po elektronski pošti), naj nam posredujejo svoj elektronski naslov. 

Vprašalnik smo najprej preizkusili na pilotnem vzorcu enajstih osnovnošolskih 

učiteljev, ki so na vsako vprašanje podali svoje komentarje. Poleg tega smo za 

pregled vprašalnika zaprosili tudi sedem strokovnjakov s področja pedagogike in 

metodologije. Na osnovi zbranih podatkov od učiteljev in njihovih komentarjev ter 

komentarjev strokovnjakov smo vprašalnik dopolnili ter preoblikovali. 

Preverili smo merske karakteristike vprašalnikov za učitelje. Objektivnost smo 

zagotovili z enotnimi, natančnimi, nedvoumnimi in jasnimi navodili za izpolnjevanje in 

s primerljivimi pogoji v fazi zbiranja podatkov. Občutljivost smo zagotovili z ustreznim 

številom stopenj znotraj ocenjevalnih lestvic in lestvic stališč ter z zadostnim številom 

ponujenih odgovorov in postavk.  

Vsebinsko veljavnost smo zagotovili s tem, da smo vprašalnik sestavili na podlagi 

teoretičnih izhodišč in pregleda izsledkov že opravljenih raziskav s področja učnih 

oblik (Crumbaugh idr., 2001; Cullingford, 1995; Harmer, 2001; Johnson in Johnson, 

1999; Morgan, 2000; Pigford, 1990; Veenman idr., 2003), obrnjenega učenja in 

poučevanja (Abeysekera in Dawson, 2015; Bishop in Verleger, 2013; Bormann, 

2014; Overmyer, 2014) in pedagoških inovacij (Fullan, 2016; Valenčič Zuljan idr., 

2010; Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). Pri sestavljanju vprašanj smo izhajali iz ciljev 

raziskave in postavljenih hipotez. Sodelovanje v raziskavi je bilo za udeležence 

prostovoljno in anonimno, zaradi česar sklepamo, da njihovi odgovori odražajo 

njihovo dejansko mnenje. Vsebinsko veljavnost vprašalnika za učitelje je najprej 

preverilo enajst izbranih osnovnošolskih učiteljev, nato pa še sedem strokovnjakov. 

Za določanje konstruktne veljavnosti instrumentov smo uporabili faktorsko analizo, 

zanesljivost vprašalnikov pa smo preverjali s Cronbachovim koeficientom alfa.  
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Preglednica 9: Zanesljivost in veljavnost vprašalnika za učitelje – vrednosti 

Cronbachovega koeficienta alfa, odstotek pojasnjene variance z vsemi faktorji, 

odstotek pojasnjene variance s prvim faktorjem 

Trditev Vrednost 
Cronbachovega 
koeficienta alfa 

Odstotek 
pojasnjene 
variance z 

vsemi faktorji 

Odstotek 
pojasnjene 
variance s 

prvim 
faktorjem 

Strinjanje glede dejavnikov (6 postavk), ki 
jih učitelji upoštevajo, ko izbirajo učno 
obliko (petstopenjska lestvica) 

0,621 59,82 40,56 

Ocena učinkovitosti posamezne učne oblike 
(na petstopenjski lestvici), in sicer glede 
zahtevnosti priprave, porabe časa za 
pripravo, zahtevnosti izvedbe in porabe 
časa za izvedbo posamezne učne oblike (4 
postavke) 

0,873 70,24 35,39 

Ocena lastne usposobljenosti za izvajanje 
vsake od učnih oblik in za njihovo 
učinkovito kombiniranje (5 postavk, 
petstopenjska lestvica) 

0,840 62,58 62,58 

Ocena pomembnosti naštetih ciljev pri 
poučevanju izbranega predmeta (7 postavk, 
petstopenjska lestvica) 

0,749 40,68 40,68 

Strinjanje z osmimi trditvami, ki so se 
navezovale na obrnjeno učenje in 
poučevanje ter na didaktične inovacije na 
splošno (8 postavk, petstopenjska lestvica) 

0,863 70,43 52,72 

4.2.5 Postopki obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili deskriptivno in inferenčno statistiko. Podatke 

smo obdelali s statističnim programom SPSS za Windows (verzija 22).  

Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične postopke: frekvenčno 

porazdelitev podatkov atributivnih spremenljivk in osnovno deskriptivno statistiko 

numeričnih spremenljivk (mere srednje vrednosti in standardnega odklona).  

Za ugotavljanje statistične pomembnosti povezanosti opisnih spremenljivk smo 

uporabili 2-preizkus hipoteze neodvisnosti, v primeru neizpolnjenih pogojev pa 

Kullbackov 2Î-preizkus.  

Za preverjanje korelacije med spremenljivkami smo izračunali Spearmanov 

korelacijski koeficient ρ.  
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Za ugotavljanje veljavnosti merskih instrumentov smo uporabili faktorsko analizo 

(zadostna veljavnost: več kot 20 % pojasnjene variance s prvim faktorjem), za 

preverjanje zanesljivosti pa smo uporabili faktorsko analizo (% pojasnjene variance s 

skupnimi faktorji) in Cronbachov koeficient alfa, pri čemer je zadostna zanesljivost pri 

α ≥ 0,60. 

Med več kot dvema skupinama smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik 

uporabili neparametrični Kruskall-Wallisov preizkus. Za ugotavljanje trenda smo 

uporabili Jonckheere-Terpstra preizkus in velikost učinka r za ta preizkus (Field, 

2009, str. 570). 

Za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med dvema skupinama smo uporabili 

neparametrični Mann-Whitneyev preizkus. 

Velikost učinka za Mann-Whitneyev preizkus smo izračunali po formuli (Rosenthal, 

1991, v Field, 2009, str. 550): 

r = z / √n, 

pri čemer r = 0,1 pomeni majhen učinek, r = 0,3 srednje velik učinek in r = 0,5 velik 

učinek.40 

Normalnost porazdelitve podatkov smo preverili s Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-

Wilkovim preizkusom.  

Odgovori na odprta vprašanja so bili vsebinsko analizirani, ugotovitve pa so bile 

upoštevane pri interpretaciji kvantitativno obdelanih podatkov. Odgovori, ki so jih pri 

kombiniranem tipu vprašanj učitelji podali v kategoriji drugo, so predstavljeni v 

interpretaciji. 

Na vprašanja v vprašalniku za učitelje je odgovarjalo 422 učiteljev, ki poučujejo v 

slovenskih osnovnih šolah. Na nekatera od vprašanj niso odgovorili vsi učitelji, zato 

lahko pri posameznih vprašanjih prihaja do odstopanja v numerusu. 

                                            
40

 Za vse ostale preizkuse, kjer smo izračunali velikost učinka, smo izhajali iz prilagoditev te formule za 
posamezni preizkus (Field, 2009). 
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Podatki iz prvega dela raziskave so predstavljeni v obliki preglednic, grafov in v 

besedilu.  

4.3 Drugi del raziskave 

4.3.1 Raziskovalna metoda 

Drugi del raziskave smo izvedli v skladu s kvalitativno raziskovalno paradigmo. 

Vsebina intervjujev je vsebinsko analizirana, ugotovitve pa so upoštevane pri 

interpretaciji kvantitativno obdelanih podatkov iz prvega dela raziskave. 

4.3.2 Vzorec 

V drugem delu raziskave smo intervjuvali tri učiteljice razrednega pouka in tri 

učiteljice predmetnega pouka, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje. Vključili smo 

učiteljice, ki imajo izkušnje z obrnjenim učenjem in poučevanjem.  

Preglednica 10 prikazuje njihovo strokovno usmeritev, leta delovne dobe, pri 

predmetnih učiteljicah pa tudi predmet, ki ga poučujejo. 

Preglednica 10: Demografski podatki intervjuvanih učiteljic 

Oznaka 
učiteljice 

Strokovna usmeritev Leta delovne 
dobe 

Predmet 

Učiteljica 1 Razredna učiteljica Ni podatka / 

Učiteljica 2 Razredna učiteljica 21 let / 

Učiteljica 3 Razredna učiteljica 40 let, upokojena / 

Učiteljica 4 Predmetna učiteljica 10 let Angleščina 

Učiteljica 5 Predmetna učiteljica 39 let Glasbena umetnost 

Učiteljica 6 Predmetna učiteljica Ni podatka Matematika in fizika 

Poleg tega smo intervjuvali tudi ravnateljico, ki je na šoli za celoten učiteljski kader 

organizirala izobraževanje o obrnjenem učenju in poučevanju. Ravnateljica je že 

dvanajst let, v intervjuju pa je spregovorila o svojem pogledu na inovacije in na 

obrnjeno učenje in poučevanje.  

Intervjuvali smo tudi študentko razrednega pouka, ki je z nami delila svoje izkušnje in 

mnenje o didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje z vidika učenca oz. 

dijaka.  
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4.3.3  Postopki zbiranja podatkov 

V prvem delu raziskave smo pridobili kontaktne podatke osmih učiteljev, ki smo jih 

uporabili pri pridobivanju udeležencev v drugem delu raziskave. Učitelje smo pozvali 

k sodelovanju, vendar se zanj niso odločili, zato smo podatke o učiteljih, ki izvajajo 

obrnjeno učenje in poučevanje, poiskali na spletu in jih povabili k sodelovanju. 

Učiteljice, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje in so bile pripravljene sodelovati 

v raziskavi, smo kontaktirali in jih seznanili z namenom intervjuvanja. Vsem 

učiteljicam smo v polstrukturiranem intervjuju zastavili enaka vprašanja (Priloga 3), ki 

smo jih po potrebi prilagodili, združili ali jim postavili še dodatna podvprašanja.  

Zanimalo nas je, kje so učiteljice izvedele za didaktično inovacijo obrnjeno učenje in 

poučevanje, na kakšen način je potekala vpeljava inovacije v njihovo poučevanje, 

kakšne prednosti in pomanjkljivosti zaznavajo in kakšne podpore sodelavcev, 

vodstva šole in staršev so bile deležne. Njihove odgovore smo snemali, pri čemer 

smo pridobili njihovo dovoljenje za snemanje, in jih seznanili z namenom uporabe 

posnetkov (Cencič, 2009). Med udeleženkami drugega dela raziskave smo izbrali 

učiteljici za sodelovanje v tretjem delu raziskave. 

Vprašanja za intervjuvano ravnateljico in študentko razrednega pouka smo smiselno 

prilagodili. 

Intervjuji so potekali od konca marca 2018 do konca junija 2018. 

Odgovori na vprašanja iz intervjujev so bili vsebinsko analizirani, ugotovitve pa so 

bile upoštevane pri interpretaciji kvantitativno obdelanih podatkov. Rezultati drugega 

dela raziskave so predstavljeni v besedilni obliki. 

4.4 Tretji del raziskave 

4.4.1 Raziskovalna metoda 

Uporabili smo kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja 

(Sagadin, 1993).  
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4.4.2 Vzorec 

V tretjem delu raziskave smo v eksperiment vključili učiteljico matematike in učiteljico 

angleščine ter po dva oddelka 7. razreda, v katerih učiteljici poučujeta. Učiteljici sta v 

kontrolni skupini (v nadaljevanju KS) za izbrani vsebinski sklop izvajali tradicionalni 

pouk, v eksperimentalni (v nadaljevanju ES) pa obrnjeno učenje in poučevanje. 

Učiteljici smo izbrali izmed učiteljev, ki imajo izkušnje z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem in so želeli sodelovati v raziskavi.  

Prvi del pedagoškega eksperimenta je potekal pri matematiki. Vzorec je bil 

neslučajnostni, namenski. Pomembno nam je bilo, da ima učiteljica izkušnje z 

izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja. Vključena sta bila dva oddelka 

sedmega razreda ene od osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji. Eksperiment je bil 

izpeljan v šolskem letu 2017/18. Eden od oddelkov je predstavljal kontrolno, drugi pa 

eksperimentalno skupino. Skupno je bilo vključenih 33 učencev.  

Preglednica 11: Porazdelitev učencev po spolu v kontrolni in eksperimentalni skupini 

pri matematiki (število (f) in odstotek (f %))  

Skupina Spol f f % 

Kontrolna skupina moški 9 52,9 

ženski 8 47,1 

skupaj 17 100,0 

Eksperimentalna skupina moški 8 50,0 

ženski 8 50,0 

skupaj 16 100,0 

Preglednica 11 prikazuje porazdelitev po spolu učencev. V kontrolno skupino so bili 

vključeni štirje učenci z odločbo o usmerjanju in en učenec, ki je bil odkrit kot 

nadarjen. 

V eksperimentalno skupino je bilo vključenih šest nadarjenih učencev in trije učenci z 

odločbo o usmerjanju. 
 
Učence smo povprašali o zaključnih ocenah nekaterih predmetov v preteklem 

šolskem letu, podatke pa prikazujeta preglednici 12 in 13. 
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Preglednica 12: Opisna statistika ocen učencev v eksperimentalni skupini pri 

matematiki 

Predmet N Min Max M SD 

Slovenščina 16 3 5 4,25 0,86 

Matematika 16 2 5 3,75 1,06 

Angleščina 16 2 5 3,44 0,89 

Geografija 16 2 5 4,25 0,93 

Zgodovina 16 0 5 4,00 1,41 

Naravoslovje 15 2 5 3,53 1,19 

Preglednica 13: Opisna statistika ocen učencev v kontrolni skupini pri matematiki 

Predmet N Min Max M SD 

Slovenščina 17 4 5 4,53 0,51 

Matematika 17 3 5 3,82 0,88 

Angleščina 17 2 5 3,41 1,00 

Geografija 17 3 5 4,59 0,71 

Zgodovina 17 3 5 4,53 0,62 

Naravoslovje 17 2 5 3,35 0,93 

Drugi del pedagoškega eksperimenta je potekal pri angleščini. Vzorec je bil 

neslučajnostni, namenski. Pomembno nam je bilo, da ima učiteljica izkušnje z 

izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja. Vključena sta bila dva oddelka 

sedmega razreda ene od osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji. Eksperiment je bil 

izpeljan v šolskem letu 2018/19, vključena sta bila dva oddelka sedmega razreda, od 

katerih je eden predstavljal kontrolno, drugi pa eksperimentalno skupino. Skupno je 

bilo vključenih 32 učencev. Preglednica 14 prikazuje porazdelitev po spolu učencev. 

Preglednica 14: Porazdelitev učencev po spolu v kontrolni in eksperimentalni skupini 

pri angleščini (število (f) in odstotek (f %)) 

Skupina Spol f f % 

Kontrolna skupina moški 7 52,9 

ženski 8 47,1 

skupaj 15 100,0 

Eksperimentalna 
skupina 

moški 9 46,7 

ženski 8 53,3 

skupaj 17 100,0 

V kontrolno skupino so bili vključeni štirje učenci z odločbo o usmerjanju in šest 

nadarjenih učencev. 
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V eksperimentalno skupino je bilo vključenih osem nadarjenih učencev in dva učenca 

z odločbo o usmerjanju. 

Učence smo povprašali o zaključnih ocenah nekaterih predmetov v preteklem 

šolskem letu, podatke pa prikazujeta preglednici 15 in 16. 

Preglednica 15: Opisna statistika ocen učencev v kontrolni skupini pri angleščini 

Predmet N Min Max M SD 

Slovenščina 15 2 5 3,93 0,88 

Matematika 15 1 5 3,40 1,24 

Angleščina 15 2 5 3,27 1,16 

Geografija 15 2 5 4,20 0,86 

Zgodovina 15 2 5 4,20 0,94 

Naravoslovje 15 2 5 4,20 1,08 

Preglednica 16: Opisna statistika ocen učencev v eksperimentalni skupini pri 

angleščini 

Predmet N Min Max M SD 

Slovenščina 16 4,00 5,00 4,50 0,52 

Matematika 16 3,00 5,00 4,31 0,79 

Angleščina 16 2,00 5,00 3,81 0,75 

Geografija 16 3,00 5,00 4,63 0,72 

Zgodovina 16 3,00 5,00 4,69 0,60 

Naravoslovje 16 4,00 5,00 4,63 0,50 

4.4.3  Postopki zbiranja podatkov 

Vsi posamezniki, vključeni v raziskavo, so bili predhodno pisno seznanjeni z vsebino 

in namenom raziskave. Staršem smo preko učencev posredovali soglasje glede 

uporabe podatkov njihovih otrok v raziskovalne namene (Priloga 4). Z namenom 

raziskave smo seznanili ravnateljico, ki je pisno soglašala z izvedbo (Priloga 5). Prav 

tako smo z raziskavo seznanili razrednika obeh oddelkov. 

Pri zbiranju, obdelavi in predstavitvi podatkov smo upoštevali etična načela 

raziskovanja ter varstvo osebnih in občutljivih podatkov. Zagotovili smo, da ne bo 

razkrita identiteta posameznih šol in udeležencev v raziskavi. 

Pri matematiki sta bila v eksperiment vključena dva oddelka sedmega razreda v 

šolskem letu 2017/18 z iste osnovne šole v Sloveniji. V pedagoški proces so bili 

vključeni vsi učenci, zagotovili pa smo prostovoljno izbiro glede vključitve njihovih 
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anonimnih podatkov in rezultatov v raziskavo. Eksperiment je potekal pri pouku 

matematike, in sicer tri tedne oz. 6 pedagoških ur. Pred začetkom eksperimenta smo 

učencem predstavili raziskavo. 

Učenci obeh oddelkov so pred začetkom eksperimenta rešili pisni preizkus znanja41 

(v nadaljevanju PPZZ), ki je trajal 25 minut. Sestavila ga je njihova učiteljica 

matematike, obsegal pa je predznanje, potrebno za obravnavo nove učne snovi. 

Učenci obeh oddelkov so nato izpolnili prvi vprašalnik, vezan na njihova stališča 

glede učnih oblik (Priloga 6). Vsem učencem smo dodelili šifro, ki so jo učenci nalepili 

na vse svoje izdelke, s čimer smo zagotovili njihovo anonimnost.  

Izbrani sklop je bil ploščina likov in sicer štirikotnikov in trikotnikov. V kontrolni skupini 

je učiteljica izbrani učni sklop (dve učni uri) obravnavala tradicionalno oz. »v živo«. 

Uporabila je učne metode razlage, pogovora, demonstracije, pisnih del in grafičnih 

del ter frontalno in individualno učno obliko. Obe učni uri smo posneli in nato s 

programom Movie Maker vse uredili. Izrezali smo dele posnetka, na katerih so bili 

vidni učenci, da smo zagotovili anonimnost. Posnetek je prikazoval učiteljico, kako 

razlaga, demonstrira in vodi pogovor ob uporabi vizualne predstavitve PowerPoint. 

Oba posnetka smo opremili z navodili za učence eksperimentalne skupine – naj 

posnetek pogledajo, si učno snov zapišejo v zvezke in odgovorijo na vprašanja, ki so 

bila integrirana v posnetka. Vprašanja so se navezovala na predznanje učencev in 

obravnavano učno vsebino. Dodana so bila v programu EdPuzzle, preko katerega so 

učenci pogledali posnetek. V ta namen smo za učence pripravili pisna navodila, kako 

naj se prijavijo v program, si ustvarijo svoj spletni račun in dostopajo do 

videoposnetkov.  

Učenci eksperimentalne skupine so imeli 10 dni časa za ogled obeh videoposnetkov. 

V tem času smo spremljali njihovo dejavnost v programu EdPuzzle, učiteljica pa jih je 

pri pouku »v živo« večkrat spodbudila, naj si ogledajo videoposnetek in opravijo 

spremljajoče obveznosti. 

                                            
41

 Pisni preizkus znanja pred začetkom eksperimenta je bil namenjen preverjanju znanja učencev. Rešitve 
učencev smo točkovali, vendar učenci niso prejeli šolske ocene za svoj dosežek, ki bi vplivala na oceno pri 
predmetu. 
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Po koncu eksperimenta so učenci rešili pisni preizkus znanja42 (v nadaljevanju 

PPZK), ki ga je sestavila njihova učiteljica matematike, in izpolnili drugi vprašalnik, ki 

se je navezoval na učne oblike (Priloga 7), pri eksperimentalni skupini pa še na 

mnenje o obrnjenem učenju in poučevanju pri matematiki (Priloga 8). 

Preglednica 17: Potek eksperimenta pri matematiki 

KONTROLNA SKUPINA     EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

15. 5. 
2018 

Predstavitev raziskave, soglasja za starše, soglasje za ravnateljico 

15. 5. 
2018 

Hospitacija pri učni uri matematike v obeh razredih 

21. 5. 
2018 

1. vprašalnik za učence, PPZZ 22. 5. 2018 1. vprašalnik za učence, 
PPZZ, navodila za prijavo 
v EdPuzzle 

22. 5. 
2018 

Snemanje učne ure Obseg in 
ploščina štirikotnikov 

24. 5. 2018 Objava posnetkov v 
programu EdPuzzle 

23. 5. 
2018 

Snemanje učne ure Obseg in 
ploščina trikotnikov 

5. 6. 2018 Rok, do katerega morajo 
učenci pogledati 
posnetka 

5. 6. 2018 Urjenje in vadenje (snemanje 
učne ure) 

7. 6. 2018 Urjenje in vadenje 
(snemanje učne ure) 

8. 6. 2018 PPZK 
2. vprašalnik za učence kontrolne 
skupine 

8. 6. 2018 PPZK 
2. vprašalnik za učence 
eksperimentalne skupine 

Pri angleščini sta bila v eksperiment vključena dva oddelka sedmega razreda v 

šolskem letu 2018/19 z iste osnovne šole v Sloveniji. V pedagoški proces so bili 

vključeni vsi učenci, zagotovili pa smo prostovoljno izbiro glede vključitve njihovih 

anonimnih podatkov in rezultatov v raziskavo. Eksperiment je potekal pri pouku 

angleščine in sicer štiri tedne oz. 5 pedagoških ur. Pred začetkom eksperimenta smo 

učencem predstavili raziskavo. Staršem smo preko učencev posredovali soglasje 

glede uporabe podatkov njihovih otrok v raziskovalne namene (Priloga 4). Z 

namenom raziskave smo seznanili ravnateljico, ki je pisno soglašala z izvedbo 

(Priloga 5). Z raziskavo smo seznanili tudi razrednika obeh oddelkov. 

Učenci obeh oddelkov so pred začetkom eksperimenta rešili PPZZ, ki je trajal 15 

minut. Pri sestavljanju sva sodelovali avtorica disertacije in učiteljica angleščine, 

obsegal pa je tri naloge, vezane na predznanje, ki je bilo potrebno za obravnavo 

                                            
42

 Pisni preizkus znanja po koncu eksperimenta je bil namenjen preverjanju znanja učencev. Rešitve učencev 
smo točkovali, vendar učenci niso prejeli šolske ocene za svoj dosežek, ki bi vplivala na oceno pri predmetu. 
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nove učne snovi, in eno nalogo, vezano na novo učno vsebino. Učenci obeh 

oddelkov so tudi izpolnili prvi vprašalnik, vezan na njihova stališča glede učnih oblik 

(Priloga 9). Vsem učencem smo dodelili šifro, ki so jo učenci nalepili na svoje izdelke, 

s čimer smo zagotovili njihovo anonimnost.  

Izbrani sklop je bil preteklik »Past Simple«. Obema skupinama učencev je učiteljica 

najprej posredovala zapis učne vsebine preko spletne učilnice. Učenci so si morali 

učno vsebino prepisati v zvezek. V kontrolni skupini je učiteljica sklop (tri učne ure) 

obravnavala tradicionalno oz. »v živo«, učenci so vsak del obravnavane učne 

vsebine tudi sproti vadili (trdilne, nikalne, vprašalne povedi). Uporabila je učne 

metode razlage, pogovora in pisnih del ter frontalno in individualno učno obliko.  

V eksperimentalni skupini so učenci učno vsebino obravnavali po principu 

obrnjenega učenja in poučevanja. Učiteljica je učencem posredovala posnetek, ki so 

si ga morali ogledati. Posnetek je prikazoval vizualno predstavitev v programu 

PowerPoint, ob tem pa je bil posnet glas učiteljice, ki je razlagala učno snov. Ob 

ogledu so morali učenci odgovoriti na vprašanja, ki so bila integrirana v posnetek. 

Vprašanja so se navezovala na predznanje učencev in obravnavano učno vsebino. 

Dodana so bila v programu EdPuzzle, preko katerega so učenci pogledali posnetek. 

Predhodno so učenci dobili navodila za registracijo in vpis v program EdPuzzle.  

Učenci eksperimentalne skupine so imeli pet dni časa za ogled videoposnetka. V tem 

času smo spremljali njihovo dejavnost v programu EdPuzzle, učiteljica pa jim je preko 

programa podala sprotno povratno informacijo na njihove odgovore na vprašanja, ki 

jih je vseboval videoposnetek. Učiteljica jih je tako s podvprašanji ali z namigi 

spodbudila, naj svoj odgovor dopolnijo ali spremenijo ali pa jim je sporočila, da so 

podali pravilen odgovor. 

Sledile so tri učne ure, med katerimi so učenci eksperimentalne skupine vadili novo 

učno vsebino. Učenci so individualno reševali vaje in jih frontalno pregledovali, ob 

čemer je učiteljica pojasnjevala pravilne rešitve skupaj z učenci in se ob tem 

navezovala na videoposnetek, ki so si ga ogledali. 
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Po koncu eksperimenta so učenci rešili PPZK (sestavili sva ga avtorica disertacije in 

učiteljica) in izpolnili drugi vprašalnik, ki se je navezoval na učne oblike (Priloga 10), 

pri eksperimentalni skupini pa še na mnenje o obrnjenem učenju in poučevanju 

(Priloga 11). 

Preglednica 18: Potek eksperimenta pri angleščini 

 KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

16. 10. 
2018. 

Predstavitev raziskave, soglasja za starše, soglasje za ravnateljico 

16.11. 
2018. 

Vprašalnik, PPZZ 

30.11. 2018  Navodila za vpis v EdPuzzle, 
navodila za ogled videoposnetka 
(rok: do 4.12. 2018) 

4.12. 2018 Obravnava učne vsebine »v živo« 
Urjenje in vadenje 

Urjenje in vadenje 

5.12. in 
6.12.2018 

Obravnava učne vsebine »v živo« 
Urjenje in vadenje 

Urjenje in vadenje 

7.12. 2018 Obravnava učne vsebine »v živo« 
Urjenje in vadenje 

Urjenje in vadenje 

10. 12. 
2018 

PPZK 
2. vprašalnik za učence kontrolne 
skupine 

PPZK 
2. vprašalnik za učence 
eksperimentalne skupine 

4.4.4 Opis merskih instrumentov 

V obeh delih eksperimenta, tako pri matematiki kot tudi pri angleščini, so učenci rešili 

PPZZ43 in PPZK44 ter izpolnili dva vprašalnika o učnih oblikah in izvedbi pouka, za 

učence eksperimentalnih skupin pa je drugi vprašalnik vseboval tudi vprašanja o 

obrnjenem učenju in poučevanju. 

Objektivnost smo zagotovili z enotnimi, natančnimi, nedvoumnimi in jasnimi navodili 

za izpolnjevanje, s primerljivimi pogoji v fazi zbiranja podatkov ter z uporabo enotnih 

kriterijev ocenjevanja znanja za vse učence na PPZZ in PPZK. Občutljivost smo 

zagotovili z ustreznim številom stopenj znotraj ocenjevalnih lestvic in lestvic stališč, z 

zadostnim številom ponujenih odgovorov in postavk ter z nalogami na obeh 

preizkusih znanja, ki omogočajo ločevanje učencev glede na majhne razlike v 

                                            
43 

Kopiji obeh PPZZ (za matematiko in za angleščino) sta shranjeni pri avtorici doktorske disertacije. 
44 

Kopiji obeh PPZK (za matematiko in za angleščino) sta shranjeni pri avtorici doktorske disertacije. 
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njihovem znanju. Pri sestavljanju vprašanj  v obeh vprašalnikih in nalog pri PPZZ in 

PPZK smo izhajali iz ciljev raziskave in postavljenih hipotez45. 

PPZZ pri matematiki je vseboval štiri naloge in je bil vezan na predznanje učencev. 

Naloge so preverjale predznanje učencev glede značilnosti štirikotnikov, računanja 

obsega in ploščine ter pretvarjanja merskih enot. Število možnih točk na PPZZ je bilo 

32. PPZK je vseboval šest nalog, ki so se nanašale na učne vsebine, obravnavane v 

času izvajanja eksperimenta – obseg in ploščino likov (trikotnik, pravokotnik, kvadrat, 

deltoid, paralelogram, enakokraki trapez, sestavljen lik). Po Bloomovi taksonomiji so 

bile naloge na PPZZ in PPZK na taksonomskih stopnjah znanja, razumevanja in 

uporabe. Število možnih točk na PPZK je bilo 14.  

PPZZ pri angleščini je vseboval štiri naloge. Prve tri so bile povezane s predznanjem 

učencev, vsebina je bila navadni sedanjik – Present Simple. Zadnja naloga je bila 

vezana na novo vsebino – glagol »biti« v navadnem pretekliku – »Past Simple«. Po 

Bloomovi taksonomiji so bile naloge na PPZZ in PPZK na stopnji uporabe znanja46. 

Število možnih točk na PPZZ je bilo 19. PPZK pri angleščini je vseboval štiri naloge. 

Vsebina je bila navadni preteklik – »Past Simple«, in sicer glagol »biti«, trdilne, 

nikalne in vprašalne povedi. Število možnih točk na PPZK je bilo 24.  

Vprašalnik o učnih oblikah, ki je bil učencem posredovan v izpolnjevanje na začetku 

eksperimenta (pred vpeljavo eksperimentalnega dejavnika), je vseboval vprašanja o 

tem, katera učna oblika učencem najbolj ustreza; v kateri učni obliki pouk 

najpogosteje poteka pri posameznih predmetih; lestvico strinjanja s postavkami, 

povezanimi z učnimi oblikami; in podatke o učencu (spol, odločba o usmerjanju, 

priporočilo o prilagajanju pouka, individualizirani program za nadarjene, zaključne 

ocene posameznih predmetov v preteklem šolskem letu). 

                                            
45

 Zaradi manjšega numerusa učencev vključenih v eksperiment pri matematiki (KS: n = 15, ES: n = 16) in pri 
angleščini (KS: n = 15, ES: n = 17) za določanje zanesljivosti in veljavnosti lestvic nismo uporabili Cronbachovega 
koeficienta alfa ter faktorske analize (glej Bartlett idr., 2001, str. 49), podatke posameznih lestvic pa smo v 
nadaljevanju analizirali ločeno. 
46

 Pri obeh pisnih preizkusih je šlo izključno za preverjanje slovničnih vsebin. V preizkusa smo vključili naloge, ki 
od učenca zahtevajo uporabo ustreznega slovničnega časa (Present Simple oz. Past Simple), kar pa vključuje 
tudi učenčevo poznavanje in razumevanje slovničnih pravil.  
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Vprašalnik o učnih oblikah in izvedbi pouka »v živo« je bil učencem posredovan v 

izpolnjevanje po koncu eksperimenta (po vpeljavi eksperimentalnega dejavnika). 

Vseboval je trditve o posameznih učnih oblikah; vprašanja o časovni obremenitvi 

učencev doma v času izvajanja eksperimenta; lestvico strinjanja s trditvami glede 

izvedbe pouka v času eksperimenta; vprašanje v zvezi z miselno aktivnostjo; 

vprašanje v zvezi s sodelovanjem pri pouku in dve odprti vprašanji, ki sta se 

navezovali na dodatna mnenja v zvezi s poukom angleščine v času izvajanja 

eksperimenta. Učenci eksperimentalne skupine so odgovarjali še na vprašanja, 

povezana z obrnjenim učenjem in poučevanjem: kolikokrat so si ogledali 

videoposnetek; lestvica strinjanja v zvezi z videoposnetkom in dve odprti vprašanji, ki 

sta se navezovali na dodatna mnenja v zvezi z obrnjenim učenjem in poučevanjem. 

4.4.5  Postopki obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov, zbranih z vprašalniki, smo uporabili deskriptivno in inferenčno 

statistiko. Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS za Windows (verzija 

22).  

Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične postopke: frekvenčno 

porazdelitev podatkov atributivnih spremenljivk in osnovno deskriptivno statistiko 

numeričnih spremenljivk (mere srednje vrednosti in standardnega odklona).  

Za ugotavljanje statistične pomembnosti povezanosti opisnih spremenljivk smo 

uporabili 2-preizkus hipoteze neodvisnosti, v primeru neizpolnjenih pogojev pa 

Kullbackov 2Î-preizkus.  

Pri podatkih, zbranih s PPZZ in PPZK, smo uporabili parametrične preizkuse za 

ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med dvema skupinama učencev: t-

preizkus za odvisne in neodvisne vzorce in neparametrični Mann-Whitneyev 

preizkus. Uporabili smo tudi neparametrični Wilcoxonov preizkus predznačenih 

rangov. 

Normalnost porazdelitve podatkov smo preverili s Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-

Wilkovim preizkusom.  
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Odgovori, ki so jih pri odprtem tipu vprašanj podali učenci, so predstavljeni v 

interpretaciji. 

Na vprašanja v vprašalnikih za učence je odgovarjalo 65 učencev. Na nekatera od 

vprašanj niso odgovorili vsi učenci, zato lahko pri posameznih vprašanjih prihaja do 

odstopanja v numerusu. 

Podatki iz tretjega dela raziskave so predstavljeni v obliki preglednic, grafov in v 

besedilu.  

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate, pridobljene v raziskavi, predstavljamo v petih vsebinskih sklopih. V prvem 

sklopu smo analizirali in interpretirali rezultate, ki se nanašajo na učiteljevo 

načrtovanje učnih oblik.  

Drugi sklop predstavlja učiteljevo izvajanje učnih oblik, pri čemer smo se posvetili 

predvsem pogostosti izvajanja posameznih učnih oblik pri pouku in v posamezni učni 

etapi. Preučili smo tudi razloge učiteljev za izvajanje več učnih oblik hkrati za isto 

učno dejavnost. 

V tretjem sklopu smo predstavili, kako pogosto učitelji evalvirajo učne oblike in v 

kolikšni meri nadaljnje načrtovanje in izvajanje učnih oblik prilagajajo lastnim 

ugotovitvam. Analizirali smo tudi, kako učitelji presojajo učinkovitost posameznih 

učnih oblik. 

Četrti sklop je namenjen obravnavi didaktične inovacije obrnjeno učenje in 

poučevanje. Analizirali smo seznanjenost slovenskih učiteljev s to inovacijo, njihova 

stališča do nje in do procesa inoviranja na splošno. Analize in interpretacije rezultatov 

v četrtem sklopu smo poglobili z ugotovitvami, izpeljanimi na podlagi osebnih 

intervjujev z učitelji. Predstavili smo tudi rezultate pedagoškega eksperimenta. 

V petem sklopu smo analizirali povezavo med različnimi dejavniki, povezanimi z 

učiteljevo izbiro učnih oblik. Sumacijsko spremenljivko izbira učnih oblik smo 

opredelili v drugem sklopu, v zadnjem sklopu pa smo preverili, kateri dejavniki, ki jih 

najdemo v fazah načrtovanja, izvajanja ali evalvacije učnih oblik, se z njo povezujejo. 
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5.1 Analiza načrtovanja učnih oblik 

Če želi učitelj kakovostno izvajati učne oblike, je zelo pomembno, da jih tudi ustrezno 

načrtuje, saj lahko, kot izpostavljajo Galton idr. (1999), učna oblika podpira ali pa 

zavira izvajanje učnih dejavnosti pri učencih. Načrtovanje učnih oblik je še posebej 

tesno povezano z didaktičnim načelom strukturnosti in sistematičnosti pouka, ki od 

učitelja zahteva njihovo premišljeno razvrščanje in postopnost znotraj artikulacijskih 

stopenj učnega procesa, to pa predstavlja tudi temelj za načrtovanje učnih metod in 

njihovega kombiniranja (Strmčnik, 2001). Najprej nas bo zanimalo, kakšen pomen 

učitelj pripisuje učnim oblikam in premišljeni pripravi nanje ter v kolikšni meri je 

izvedba učnih oblik vnaprej premišljena in v kolikšni meri spontana.  

V tem sklopu smo si zastavili naslednji raziskovalni vprašanji in nanju odgovorili: 

RV1: Kakšen pomen učitelji pripisujejo razmisleku o učnih oblikah? 

RV2: Na kakšen način učitelji načrtujejo učne oblike? 

5.1.1 Pomen učiteljevega razmisleka o učnih oblikah 

Želeli smo ugotoviti, kolikšen pomen učitelji pripisujejo razmisleku o učnih oblikah. 

Učitelji so izbirali odgovore na 4-stopenjski lestvici in razmislek ocenili kot 

nepomemben, manj pomemben, pomemben ali zelo pomemben. Preglednica 19 

prikazuje, kako so bili razporejeni njihovi odgovori. 

Preglednica 19: Odgovori učiteljev glede pomena, ki ga pripisujejo razmisleku o učnih 

oblikah (število (f) in odstotek (f %)) 

Kako pomemben je razmislek o 
učnih oblikah? 

f f % 

Nepomemben 1 0,2 

Manj pomemben 2 0,5 

Pomemben 159 37,7 

Zelo pomemben 260 61,6 

Skupaj 422 100,0 

 

Večina učiteljev (61,6 %) meni, da je razmislek o učnih oblikah, ki jih bodo uporabili 

pri pouku, zelo pomemben. Skoraj vsi ostali učitelji menijo, da je o tem pomembno 

razmišljati (37,7 %), le malo pa je takšnih, ki menijo, da je ta razmislek manj 
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pomemben ali nepomemben (skupaj 0,7 %). Kramar (2009, str. 205) pomembnost 

premišljene organizacije učnih oblik utemelji s trditvijo, da »oblike ne nastajajo same 

po sebi, ampak so rezultat učiteljevih odločitev«. Odgovori učiteljev kažejo na 

zavedanje učiteljev, da je pomembno, da pouk poteka v tisti učni obliki, ki kar najbolje 

upošteva potrebe in značilnosti učencev in čim bolj zanesljivo ter učinkovito prispeva 

k uresničevanju učnih ciljev.  

Iz rezultatov je razvidno, da se učiteljem zdijo učne oblike pomemben dejavnik, ki 

lahko prispeva k učinkovitosti pouka. O tem so poročali tudi v odprtih odgovorih na 

vprašanje: »Na kakšen način po vašem mnenju učne oblike prispevajo h kakovosti 

učenčevega znanja?«. Njihove odgovore smo prešteli in jih uvrstili v vnaprej 

določene kategorije. 

Preglednica 20: Odgovori učiteljev na odprta vprašanja o prispevku učnih oblik h 

kakovosti učenčevega znanja (število (f) in odstotek (f %)) 

Kako po vašem mnenju učne oblike prispevajo h 
kakovosti učenčevega znanja? 

f f % 

Vplivajo na boljšo motivacijo. 66 15,6 

Vplivajo na večjo (miselno) aktivnost učencev. 79 18,7 

Vplivajo na boljše pomnjenje in večjo trajnost znanja. 137 32,5 

Učne oblike vplivajo na doseganje učnih ciljev. 80 19,0 

Omogočajo notranjo diferenciacijo. 62 14,7 

Drugo 112 26,2 

Veliko učiteljev navaja, da učne oblike prispevajo k motivaciji učencev (15,6 %) in na 

večjo (miselno) aktivnost učencev (18,7 %), pri čemer favorizirajo posredne oblike 

pouka. Eden od učiteljev navaja: 

»Učne oblike, ki zahtevajo več učenčeve aktivnosti, so zagotovo bolj učinkovite 

(individualno, pari, skupinsko delo).« 

Učitelji izpostavljajo, da učne oblike prispevajo k notranji diferenciaciji pouka. Eden 

od učiteljev je takole razmišljal o prilagajanju učnih oblik različnim učencem (14,7 %) 

in njihovim individualnim značilnostim: 

»Pri frontalni učni obliki je pozornost usmerjena na vse učence, zato tisti, ki 

težje sledijo pouku in so manj zbrani, zagotovo ne usvojijo vsebin tako hitro. Za 
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te učence je torej bolj ustrezna individualna oblika. Pri skupinskem delu se 

spodbuja medsebojni sodelovalni odnos, kar je super, po drugi strani pa 

zaznavam problem, ker nekateri učenci prevzamejo večino dela, nekateri pa 

zraven bolj malo sodelujejo. Temu problemu se prej izogneš pri delu v dvojicah. 

Menim, da je izbiro oblik dela potrebno skrbno izbrati in pri tem resnično 

upoštevati značajske in vedenjske značilnosti učencev, učne sposobnosti in 

seveda učno vsebino. Le tako bo znanje kakovostnejše.« 

Skozi utemeljitve učiteljev se kaže zavedanje prispevka učnih oblik k trajnosti in 

poglobljenosti učenčevega znanja, kar je največji delež učiteljev prepoznal kot 

pomemben prispevek učnih oblik (32,5 %). Navajamo nekaj utemeljitev: 

»Znanje učencev je trajnejše, čim bolj raznovrstne so učne oblike in če 

zahtevajo njihovo večjo aktivnost.« 

»Pri skupinskem delu učenci v istem času usvojijo manjšo količino 

faktografskega znanja kot pri frontalnem pouku, a je uporabnost in trajnost 

usvojenega znanja višja. Delo v parih in individualno delo sta premo 

sorazmerno nekje vmes.« 

»Izbira učne oblike prispeva k bolj ali manj: poglobljenemu razmišljanju, 

trajnejšemu pomnjenju, uživanju pri pridobivanju znanja.« 

Nekateri učitelji izpostavljajo vpliv, ki ga imajo učne oblike na doseganje učnih ciljev 

(19,0 %), o čemer pišeta tudi Hattie in Zierer (2018).  

Učitelji so pri razmisleku o prispevku učnih oblik h kakovosti pouka učne oblike 

primerjali med seboj, pri čemer pri frontalni obliki pogosto izpostavljajo doseganje 

učnih ciljev na nižjih taksonomskih stopnjah, pri ostalih pa v večji meri tudi doseganje 

višjih stopenj (uporabnost znanja). Eden od vprašanih utemeljuje: 

»Vse je odvisno od ciljev, oblika naj bo ciljem podrejena. Oblika sama po sebi 

ne naredi ničesar, kakovost znanja je odvisna od učenčeve miselne aktivnosti. 

Tudi frontalna oblika je zahtevna, če naravnaš na miselno zahtevnost.« 
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Z učiteljevim mnenjem se strinjamo, saj mnogi avtorji (npr. Hattie in Zierer, 2018; 

Gudjons, 2007; Muijs in Reynolds, 2018) opozarjajo, da je kakovostno izpeljana 

frontalna učna oblika pomembna za učenčevo miselno aktivnost, razumevanje učne 

vsebine in njeno kritično vrednotenje. Pomembno je, da učitelj ustrezno transformira 

oz. problematizira učno vsebino in/ali učne metode v skladu z načelom problemskosti 

pouka (Strmčnik, 1995, 2001). Učitelj lahko v frontalni učni obliki učenca miselno 

aktivira preko različnih učnih metod, denimo pri razlagi z glasnim razmišljanjem in 

modeliranjem reševanja problemov; pri pogovoru in diskusiji z aktualnimi in 

življenjskimi učnimi problemi, z osvetljevanjem različnih vidikov problematike, s 

soočanjem različnih mnenj in stališč udeležencev glede tematike diskusije; pri 

demonstraciji s kakovostno izbranimi učnimi ponazorili, pri čemer to učno metodo 

kombinira z učno metodo pogovora in učencem zastavlja problemska vprašanja 

višjega miselnega nivoja, jih spodbuja k postavljanju predpostavk oz. hipotez pred 

demonstracijo poskusa itd. (Strmčnik, 1995; Valenčič Zuljan, 2002, 2004). 

Nekateri učitelji niso podali neposrednega odgovora na vprašanje, kako po njihovem 

mnenju učne oblike prispevajo h kakovosti znanja, ampak so podali druge odgovore 

(26,2 %), npr. glede moči vpliva, ki ga imajo učne oblike (8,5 %), glede pomena 

raznolikosti in kombiniranja učnih oblik (12,3 %) ter druge, vsebinsko bolj oddaljene 

odgovore. 

Pomembno se jim zdi uporabljati raznolike učne oblike, ki jih je treba med seboj 

premišljeno kombinirati, saj le tako s pomočjo učnih oblik lahko pouk tudi notranje 

diferenciramo in na ta način v pouk vključimo več učencev. Učenci se namreč po 

svojih značilnostih (npr. predznanje, učni stil, interesi, učni tempo, itd.) med seboj 

razlikujejo in jim ustrezajo različne učne oblike. Učitelji navajajo naslednje 

utemeljitve: 

»Če se prilagodijo glede na skupino in glede na snov, definitivno prispevajo k 

boljši kakovosti. Vsaka učna oblika se ne more izvajati v vsaki skupini, niti pri 

vsaki snovi. Pri matematiki je za določene snovi še vedno najboljša frontalna 

oblika in le–ta daje tudi najboljše rezultate (to sem ugotovila po večletnem delu, 

ko sem preizkušala različne načine; vem, da frontalna oblika ni najbolj 
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zaželena, a moje izkušnje kažejo, da je pri matematiki v 7., 8. in 9. razredu 

najbolj učinkovita), ostale oblike se pa pač uporabijo tam, kjer je snov primerna 

in to dopušča. Pa da ne bo pomote, ne zagovarjam vedno frontalnega pouka. In 

sama se poslužujem zelo različnih oblik in metod dela.« 

Ugotavljamo, da se učitelji zavedajo mnogostranskega izobraževalnega in vzgojnega 

prispevka različnih učnih oblik h kakovosti pouka, zanimalo pa nas je tudi, na kakšen 

način učitelji navadno načrtujejo učne oblike, znotraj tega pa predvsem to, če jih 

zapišejo v učno pripravo in če se med poukom prilagajajo učencem in načrtovane 

učne oblike po potrebi spremenijo. 

5.1.2 Način načrtovanja učnih oblik 

Poljak (1974) govori o različnih vrstah oz. vidikih tematske priprave in priprave na 

posamezno učno uro, in sicer o: a) strokovni ali vsebinski pripravi; b) pedagoški 

pripravi ter c) organizacijski in materialno-tehnični pripravi; vse te priprave pa so 

pogoj za dobro d) psihološko pripravo. Pri strokovni pripravi avtor izpostavi učiteljevo 

natančno poznavanje obravnavanih učnih vsebin s poglobitvijo v strokovno literaturo 

oz. vprašanje – KAJ bo učitelj poučeval. Bistvo pedagoške priprave je določanje 

najučinkovitejšega poučevalnega pristopa, učne metode, učne oblike, postopka in 

členjenje pouka na učne etape – KAKO bo učitelj poučeval. Z organizacijsko oz. 

materialno-tehnično pripravo učitelj poskrbi za ustrezen čas, prostor in pripomočke za 

poučevanje – KJE in S ČIM bo poučeval. Vse omenjeno pa je temelj učiteljeve 

psihološke priprave na pouk, pri kateri mora učitelj na podlagi predhodno opravljenih 

priprav »premagati pretirano zaskrbljenost zaradi svojega dela in si ustvariti 

občutek zanesljivosti« (Poljak, 1974, str. 271). 

V okviru učiteljeve pedagoške priprave na pouk nas je zanimalo predvsem, na 

kakšen način učitelji načrtujejo učne oblike, ki jih bodo uporabili pri pouku, ter ali se ta 

proces zgodi premišljeno in načrtno ali spontano. 

Učitelji so imeli pri vprašanju: »Na kakšen način po navadi načrtujete učne oblike?« 

možnost izbirati med odgovori: 

- Vedno načrtujem vnaprej in učne oblike zapišem v učno pripravo. 
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- Učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih ne zapišem v učno pripravo. 

- Učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih med poukom prilagajam. 

- Za učne oblike se odločim sproti med izvajanjem pouka. 

- Učne oblike sproti med poukom predlagajo učenci. 

Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri učitelji razmislek o uporabi učnih oblik opravijo 

vnaprej (in svojo izbiro zapišejo v učno pripravo) in koliko učiteljev se za izbiro učne 

oblike odloča spontano oz. sproti med poukom. Pri tem je zanimiv tudi vidik 

prilagodljivosti učitelja – zanimalo nas je, koliko učiteljev oblike sicer načrtuje in 

zapiše v pripravo, vendar se zavedajo pomena učiteljeve fleksibilnosti in so jih 

zmožni po potrebi prilagoditi učni situaciji. 

Preglednica 21: Odgovori učiteljev glede načrtovanja učnih oblik  (število (f) in 

odstotek (f %)) 

Kako po navadi načrtujete učne oblike? f f % 

Vedno načrtujem vnaprej in učne oblike zapišem v učno 
pripravo. 

100 23,7 

Učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih ne zapišem v učno 
pripravo. 

16 3,8 

Učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih med poukom 
prilagajam. 

296 70,1 

Za učne oblike se odločim sproti med izvajanjem pouka. 9 2,1 

Učne oblike sproti med poukom predlagajo učenci. 1 0,2 

Skupaj 422 100,0 

Večina učiteljev je izbrala možnost Učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih med 

poukom prilagajam (70,1 %). Skoraj četrtina učiteljev (23,7 %) poroča, da učne oblike 

vedno načrtuje vnaprej in jih zapiše v učno pripravo. V manjšini pa so učitelji, ki 

načrtujejo na drugačne načine – ne zapišejo učnih oblik v učno pripravo, se zanje 

odločajo sproti med poukom ali odločitev glede učnih oblik prepuščajo svojim 

učencem (skupaj 6,1 %). Glede na to, da so učitelji pri prvem vprašanju odgovorili, da 

se jim zdi razmislek o učnih oblikah pomemben ali zelo pomemben, je razumljivo, da 

so učitelji odgovorili, da učne oblike načrtujejo vnaprej. Hkrati pa so izrazili tudi 

prilagodljivost glede učnih oblik, na kar opozarja tudi Poljak (1974, str. 276), ki pravi, 

da je pouk živ proces, zato mora učitelj občasno odstopiti od svojega načrta, če tako 

zahteva trenutna situacija. Avtor pri tem svari, da mora biti odstopanje od učne 
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priprave vedno v korist kakovosti pouka in naj bo razmeroma majhno, da učitelj ne 

zaide v spontano improviziranje. Izjemnega pomena je zato sprotna evalvacija 

učnega procesa, ki v prihodnje učitelju omogoča še bolj premišljeno načrtovanje (o 

tem bomo govorili v poglavju 5.3). 

M. Pečar (2018) je v svoji raziskavi o prilagajanju pouka, v katero je bilo vključenih 

723 slovenskih osnovnošolskih učiteljev, med drugim preučevala, kako učitelji 

ocenjujejo pomen prilagajanja različnih elementov pouka, med njimi tudi učnih oblik. 

Ugotovila je, da učitelji pomenu prilagajanja učnih oblik pripisujejo visok pomen, saj 

so ga na petstopenjski lestvici ocenili s povprečno oceno višjo od 4 (x  = 4,21). Višje 

so ocenili le še pomen prilagajanja učnih metod in zahtevnosti nalog. Izsledki 

raziskave se ujemajo tudi z našimi ugotovitvami, da za veliko večino učiteljev (93,3 

%) drži ali popolnoma drži, da učne oblike prilagajajo učencem. 

Preverili smo razlike med učitelji glede načina načrtovanja učnih oblik, in sicer glede 

na leta delovne dobe učiteljev. 

Preglednica 22: Načini načrtovanja učnih oblik glede na delovno dobo učiteljev 

         Način načrtovanja 
 

 
 
 
Delovna doba učiteljev 

Vedno 
načrtujem 
vnaprej in 
učne oblike 
zapišem v 

učno 
pripravo. 

Učne oblike 
načrtujem 
vnaprej, 

vendar jih ne 
zapišem v 

učno 
pripravo. 

Učne oblike 
načrtujem 
vnaprej, 

vendar jih 
med 

poukom 
prilagajam. 

Za učne 
oblike se 
odločim 

sproti med 
izvajanjem 

pouka. 

Učne oblike 
sproti med 

poukom 
predlagajo 
učenci. 

Skupaj 

0–3 let Število 10 0 26 0 0 36 

Odstotek 27,8  % 0,0 % 72,2 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

4–6 let Število 6 0 22 0 0 28 

Odstotek 21,4 % 0,0 % 78,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

7–18 let Število 29 9 112 4 0 154 

Odstotek 18,8 % 5,8 % 72,7 % 2,6 % 0,0 % 100,0 % 

19–30 let Število 35 7 77 1 0 120 

Odstotek 29,2 % 5,8 % 64,2 % 0,8 % 0,0 % 100,0 % 

31 in več let Število 20 0 59 4 1 84 

Odstotek 23,8 % 0,0 % 70,2 % 4,8 % 1,2 % 100,0 % 

Skupaj Število 100 16 296 9 1 422 

Odstotek 23,7 % 3,8 % 70,1 % 2,1 % 0,2 % 100,0 % 

Ugotovili smo, da se učitelji statistično pomembno razlikujejo v načrtovanju učnih 

oblik glede na njihovo delovno dobo (2Î = 27,611; g = 16; p = 0,035). Glede 
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odgovorov so bili učitelji z različno delovno dobo na prvi pogled precej usklajeni – 

približno četrtina jih je odgovarjala, da vedno načrtujejo vnaprej in učne oblike 

zapišejo v učno pripravo, tri četrtine pa, da učne oblike načrtujejo vnaprej, vendar jih 

med poukom prilagajajo. Glavne razlike se pojavijo pri učiteljih z delovno dobo 7–18 

let in 19–30 let, ki so v enakem deležu (5,8 %) odgovarjali tudi, da učne oblike 

načrtujejo vnaprej, vendar jih ne zapišejo v učno pripravo. Učitelji z največ delovne 

dobe, 31 in več let, pa so v večjem deležu kot ostali učitelji (4,8 %) odgovarjali, da se 

za učne oblike odločijo sproti med izvajanjem pouka. 

Ob tem se zastavlja vprašanje, kakšni so razlogi, da učitelji z daljšo delovno dobo na 

videz manj načrtno in premišljeno pristopajo k načrtovanju učnih oblik oz. da jih ne 

zapisujejo v pripravo ali se zanje celo spontano odločajo med poukom. Odgovor 

morda najdemo pri Clarku in Petersonu (1984), ki v svojem delu govorita o 

učiteljevem miselnem procesu pri pripravi. Z raziskavo sta ugotovila, da tudi izkušeni 

učitelji vedno načrtujejo svoje poučevanje, vendar za to potrebujejo bistveno manj 

časa kot učitelji začetniki, pri čemer navajata štiri razloge za to: 

- Izkušeni učitelji si ustvarjajo bazo učinkovitih učnih priprav. 

- Izkušeni učitelji veliko časa posvetijo temu, da učence navadijo na rutinske 

postopke, kar jim v nadaljevanju učnega procesa prihrani čas. 

- Izkušeni učitelji načrtujejo večji obseg učnega procesa naenkrat (tematsko), 

pri čemer so priprave na posamezno učno uro zgolj elementi tematske 

priprave. 

- Izkušeni učitelji kompleksne odločitve sprejemajo intuitivno in hitro, zato so se 

zmožni, medtem ko aktivno poučujejo, prilagajati učencem in njihovim 

potrebam.  

Ukvarjali smo se tudi z vprašanjem, če obstajajo razlike med učitelji v načinu 

načrtovanja, in sicer glede na to, kakšen pomen pripisujejo razmisleku o učnih 

oblikah. Primerjali smo učitelje, ki so odgovorili, da je razmislek pomemben, in tiste, 

ki so odgovorili, da je zelo pomemben, saj sta bila to prevladujoča odgovora (glej 

preglednico 19). 
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Preglednica 23: Način načrtovanja učnih oblik glede na oceno pomena razmisleka o 

učnih oblikah (UO) (pomemben ali zelo pomemben) 

Način načrtovanja 
 
 
 
 

 
Pomen razmisleka 

UO 
načrtujem 
vnaprej in 
zapišem v 

učno 
pripravo 

UO 
načrtujem 
vnaprej, ne 
zapišem uč. 

pripravo 

UO 
načrtujem 
vnaprej, 

vendar jih 
med 

poukom 
prilagajam 

Za UO se 
odločim 
sproti 
med 

izvajanje
m pouka. 

UO sproti 
med 

poukom 
predlagajo 
učenci 

Skupaj 

Pomemben 

Število 26 6 121 6 0 159 

Odstotek 16,4 % 3,8 % 76,1 % 3,8 % 0,0 % 100,0 % 

Zelo 
pomemben 

Število 74 10 172 3 1 260 

Odstotek 28,5 % 3,8 % 66,2 % 1,2 % 0,4 % 100,0 % 

Skupaj 

Število 100 16 293 9 1 419 

Odstotek 23,9 % 3,8 % 69,9 % 2,1 % 0,2 % 100,0 % 

Preverili smo razlike med učitelji pri načinu načrtovanja učnih oblik glede na pomen, 

ki ga pripisujejo razmisleku o učnih oblikah (preglednica 23). Med učitelji, ki 

razmislek o učnih oblikah ocenjujejo kot pomemben in zelo pomemben, se je 

pokazala statistično pomembna razlika (2Î = 11,769; g = 4; p = 0,019). Med učitelji, ki 

menijo, da je razmislek o učnih oblikah pomemben, je takšnih, ki učne oblike 

načrtujejo vnaprej, vendar jih med poukom prilagajajo 76,1 %, medtem ko je takšnih 

učiteljev med tistimi, ki menijo, da je razmislek zelo pomemben, 66,2 %. Med učitelji, 

ki jim je razmislek o učnih oblikah zelo pomemben, jih večji delež (28,5 %) kot 

učiteljev, ki jim je takšen razmislek pomemben (16,4 %), vedno vnaprej načrtuje in 

zapiše v učno pripravo.   

A. Tomić (2003) navaja težave, s katerimi se srečujejo učitelji pri načrtovanju svojega 

dela in med drugim našteva, da učitelji med študijem niso dobili ustrezne teoretične 

podlage, da mnogi izkušeni praktiki ne čutijo potrebe po načrtovanju, da se učitelji ne 

čutijo dovolj usposobljeni za dimenzioniranje in graduiranje učne vsebine, da se v 

veliki meri naslonijo na priprave znotraj učbenikov in priročnikov in da se mnoge 

spremembe v učnih načrtih vpeljejo na začetku šolskega leta ali med njim. Učitelji do 

načrtovanja samega sicer nimajo odklonilnih stališč. Nasprotno s tem pa ima veliko 

učiteljev negativna stališča do (zapisa) neposredne priprave na učno uro, saj se jim 

le-ta zdi nepotrebni formalizem (Tomić, 2003). Blatchford idr. (2007) med tremi 

glavnimi vidiki pri učiteljevem načrtovanju učnih oblik izpostavljajo ustrezno učiteljevo 
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pripravo, saj mora uskladiti velikost in sestavo skupine, učno dejavnost in interakcijo, 

da bi prispeval k učinkovitejši izvedbi učne oblike. 

*   *   * 

V prvem sklopu smo želeli ugotoviti, kako pri učiteljih poteka načrtovanje učnih oblik 

– kakšen pomen pripisujejo razmisleku o učnih oblikah in na kakšen način se 

pripravijo na njihovo izvajanje. Ugotavljamo, da se učitelji zavedajo izobraževalnega 

in vzgojnega prispevka različnih učnih oblik h kakovosti pouka, saj jih velika večina 

meni, da je razmislek o učnih oblikah (zelo) pomemben. Kar tretjina učiteljev 

izpostavlja, da primerno izbrane učne oblike vplivajo na večjo kakovost in trajnost 

znanja. Ugotovili smo tudi, da  večina učiteljev učne oblike zapiše v učno pripravo, 

vendar jih med poukom prilagaja potrebam učencev. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako poteka izvajanje učnih oblik. 

5.2 Analiza izvajanja učnih oblik 

V drugem sklopu se bomo posvetili izvajanju učnih oblik, pri čemer nas bo zanimalo, 

kako pogosto učitelji uporabljajo posamezno učno obliko v vsaki od učnih etap in pri 

celotnem pouku. Preverili bomo, kakšne razlike se med učitelji pojavljajo glede 

pogostosti izvajanja posamezne učne oblike v vsaki učni etapi. Pri tem bomo še 

posebej pozorni na razlike med učitelji, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, in 

tistimi, ki ga ne izvajajo. Poleg tega bomo ugotavljali, kako pogosto učitelji pri pouku 

izvajajo več učnih oblik hkrati oz. sočasno.  

Kot vodilo smo si v poglavju 5.2 zastavili naslednji raziskovalni vprašanji in nanju 

odgovorili: 

RV3: Kako pogosto učitelji izvajajo posamezne učne oblike in kakšne razlike se 

pojavljajo med učitelji glede pogostosti izvajanja posameznih učnih oblik? 

RV4: Kako pogosto učitelji izvajajo več učnih oblik hkrati in kakšne razlike se 

pojavljajo med učitelji glede pogostosti sočasnega izvajanja več učnih oblik? 
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5.2.1. Pogostost izvajanja posamezne učne oblike 

Poljak je v svoji knjigi Didaktika leta 1974 napovedal upad frontalne učne oblike, 

vendar so različni avtorji kasneje ugotavljali, da le-ta pri pouku še vedno prevladuje 

(Blažič idr., 2003; Tomić, 2003). V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako pogosto učitelji 

izvajajo posamezno učno obliko in katero učno obliko najpogosteje izvajajo v 

posamezni učni etapi. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med učitelji glede 

najpogostejšega izvajanja učnih oblik v posamezni učni etapi glede na spol, starost, 

leta delovne dobe, velikost šole, strokovno usmeritev, izbrani predmet, vzgojno-

izobraževalno obdobje, velikost izbranega oddelka, vključenost učencev z odločbo o 

usmerjanju v oddelek, vključenost učencev s priporočilom o prilagajanju pouka v 

oddelek, vključenost nadarjenih učencev v oddelek. Odgovori učiteljev so bili vezani 

na točno določen razred, oddelek in predmet, ki ga poučujejo, zato, da so odgovore 

lažje izbrali. 

Najprej smo se posvetili najpogostejšemu izvajanju učnih oblik po posameznih učnih 

etapah. Učitelji so pri vsaki učni etapi odgovarjali, katero od učnih oblik (frontalno 

učno obliko - FUO, individualno učno obliko - IUO, delo v paru - DVP ali skupinsko 

učno obliko - SUO) v tej učni etapi najpogosteje izpeljejo. Preglednica 24 prikazuje 

zbrane odgovore.  

Preglednica 24: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev glede na najpogosteje 

izvajano učno obliko po posameznih učnih etapah 

        Učna 
etapa 

 
 

Učna oblika  

Uvajanje Obravnav
a nove 
učne 
snovi 

Urjenje 
in 

vadenje 

Ponavlja
-nje 

Preverja-
nje 

Ocenje-
vanje 

Skupaj 

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

 FUO 305 73,0 271 64,8 8 1,9 35 8,4 28 6,7 48 11,5 695 27,7 

 IUO 21 5,0 40 9,6 147 35,2 60 14,4 243 58,6 343 82,1 854 34,1 

 DVP 34 8,1 31 7,4 164 39,2 150 35,9 67 16,1 9 2,2 455 18,2 

 SUO 58 13,9 76 18,2 99 23,7 173 41,4 77 18,6 18 4,3 501 20,0 

Skupaj 418 100,0 418 100,0 418 100,0 418 100,0 415 100,0 418 100,0 2505 100,0 

Iz preglednice 24 je razvidno, da v etapi uvajanja glede na odgovore učiteljev 

prevladuje frontalna učna oblika, saj jo najpogosteje izbere kar 73,0 % vseh 

vprašanih učiteljev. Le 13,9 % učiteljev najpogosteje izvaja skupinsko učno obliko, še 
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manj (8,1 %) delo v paru, najmanj (5,0 %) pa individualno učno obliko. Poljak (1974), 

Blažič idr. (2003) in A. Tomić (2003) navajajo, da učitelji najpogosteje izvajajo 

frontalno učno obliko, tj. neposredno poučevanje zaradi sistematičnosti, časovne 

ekonomičnosti ter zaradi nadzora nad obsegom in globino posredovane učne snovi. 

Strmčnik (2001) k temu dodaja, da ima frontalna učna oblika pomembno mesto v 

etapi uvajanja in poudari, da »šele po frontalnem orisu temeljne strukture in pojmov 

nove učne teme lahko poučevanje preide v uspešno samostojno skupinsko, parno ali 

individualno učenje« (Strmčnik, 2001, str. 104). 

Tudi v etapi obravnave nove učne snovi glede na odgovore vprašanih učiteljev 

prevladuje frontalna učna oblika, najpogosteje jo namreč izbere 64,8 % učiteljev. 

Sledi skupinska učna oblika, ki jo najpogosteje izbere 18,9 % učiteljev. Manjši delež 

učiteljev najpogosteje izbira individualno učno obliko (9,6 %), najmanjši pa delo v 

paru (7,4 %). Prevlada frontalne učne oblike je v tej etapi razumljiva, saj je, kot 

pravijo Blažič idr. (2003, str. 381), primerna za: »posredovanje teoretičnih vsebin, ki 

jih učenci sami ne bi mogli ustrezno dojeti in usvojiti brez učiteljeve neposredne 

pomoči.« Zanimivo je, da se za individualno učno obliko v etapi obravnave nove učne 

snovi najpogosteje ne odloči večji delež učiteljev, saj učitelju omogoča izvajanje učne 

individualizacije (glede na učenčevo predznanje, zmožnosti, interese in drugo), 

učencu pa poglobitev v učno vsebino. Ob ustreznem učiteljevem vodenju in 

kakovostni povratni informaciji na učenčev izdelek, rešitev oz. proces samostojnega 

dela, pa prispeva tako k doseganju izobraževalnih kot tudi vzgojnih ciljev, npr. k 

učenčevi boljši samopodobi, večji samostojnosti, vztrajnosti in odgovornosti (Blažič, 

idr. 2003; Harmer, 2001; Kramar, 2009). 

Kljub prej navedenim prednostim frontalne učne oblike je nujno, da jo učitelj 

kombinira z ostalimi učnimi oblikami. Za doseganje ciljev učinkovitega pouka je 

namreč zelo pomembna kakovost socialnih interakcij, pri katerih zmanjšujemo obseg 

vertikalne (učitelj – učenec) in povečujemo obseg horizontalne komunikacije (učenec 

– učenec) (Tomić, 2003). To pride v naši raziskavi bolj do izraza v etapi vadenja in 

urjenja, v kateri je skoraj enak delež učiteljev, ki najpogosteje izberejo delo v paru 

(39,2 %) in individualno učno obliko (35,2 %). Skoraj četrtina učiteljev (23,7 %) 

poroča, da v tej etapi najpogosteje izpelje skupinsko učno obliko. V tej učni etapi le 
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1,9 % učiteljev pravi, da najpogosteje izvaja frontalno učno obliko. Iz preglednice 24 

je razvidno, da v etapi ponavljanja največji delež učiteljev meni, da najpogosteje 

izvajajo skupinsko učno obliko (41,4 %), v le nekoliko manjšem deležu (35,9 %) pa 

delo v paru. Individualno učno obliko pri ponavljanju po lastni presoji najpogosteje 

izvaja 14,4 % učiteljev, frontalno učno obliko pa samo 8,4 % vseh sodelujočih 

učiteljev. 

V etapi preverjanja večina vprašanih učiteljev (58,6 %) najpogosteje izvaja 

individualno učno obliko. Podoben delež jih izvaja tako skupinsko učno obliko (18,6 

%) kot delo v paru (16,1 %). Najmanjši delež učiteljev (6,7 %) najpogosteje izvaja 

frontalno učno obliko. V etapi ocenjevanja veliko večino (82,1 %) predstavljajo 

učitelji, ki najpogosteje izvajajo individualno učno obliko. Majhen je delež učiteljev, ki 

najpogosteje izvajajo frontalno učno obliko (11,5 %), zelo majhen pa tistih, ki 

najpogosteje izvajajo skupinsko učno obliko (4,3 %) ali delo v paru (2,2 %). 

Sklepamo, da se delo v parih ali skupinska učna oblika v etapi ocenjevanja 

najpogosteje pojavljata pri nekaterih določenih predmetih, npr. pri predmetu tehnika 

in tehnologija, kjer učitelj oceni izdelek, ki je delo dveh ali več učencev; ali pa pri 

športu, kjer učitelj ocenjuje izvajanje določene vaje pri več učencih hkrati oz. oceni 

njihovo igranje ekipnega športa, kot so odbojka, košarka, nogomet ipd. 

Kompetenčni pristop k poučevanju zahteva spremembo vloge učitelja in učenca, saj 

pouk ni več zgolj proces, usmerjen v učitelja in v posredovanje učne vsebine, temveč 

tudi v učenca in v njegovo miselno aktivnost v tem procesu. Rezultati raziskave, ki so 

jo izvedli Gordon idr. (2009), kažejo, da učitelji postopoma le spreminjajo svojo vlogo 

v razredu oz. manj frontalno poučujejo in več časa posvečajo individualnemu delu 

učencev in organizaciji skupinskega dela ter dela v paru, kar se v naši raziskavi kaže 

predvsem v učnih etapah vadenja in urjenja, ponavljanja ter preverjanja. 

Ugotavljali smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji glede 

najpogosteje izvajane učne oblike v posamezni učni etapi glede na splošne 

demografske podatke učiteljev (spol, starost, leta delovne dobe, velikost šole in 

strokovno usmeritev učitelja) in glede na lastnosti oddelka, ki ga je učitelj izbral za 

podrobnejšo analizo učnih oblik (izbrani predmet, vzgojno-izobraževalno obdobje, 
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velikost izbranega oddelka, vključenost učencev z odločbo o usmerjanju v oddelek, s 

priporočilom o prilagajanju pouka in nadarjenih učencev v oddelek). Podatke smo 

zaradi večje preglednosti prikazali v dveh ločenih preglednicah.  

Preglednica 25: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

uvajanja (splošni podatki o učitelju) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g P 

Spol 
učitelja 

Moški Število 22 0 2 2 26 2Î = 4,099 3 0,251 

Odstotek 84,6 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 100,0 % 

Ženski Število 283 21 32 56 392 

Odstotek 72,2 % 5,4 % 8,2 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj Število 305 21 34 58 418 

Odstotek 73,0 % 5,0 % 8,1 % 13,9 % 100,0 % 

Starost 
učitelja (št. 
let) 

24–29  Število 12 0 5 5 22 χ² = 12,609 9 0,181 

Odstotek 54,5 % 0,0 % 22,7 % 22,7 % 100,0 % 

30–39  Število 74 4 10 18 106 

Odstotek 69,8 % 3,8 % 9,4 % 17,0 % 100,0 % 

40–49  Število 100 8 10 17 135 

Odstotek 74,1 % 5,9 % 7,4 % 12,6 % 100,0 % 

50 ali 
več 

Število 104 8 8 16 136 

Odstotek 76,5 % 5,9 % 5,9 % 11,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 290 20 33 56 399 

Odstotek 72,7 % 5,0 % 8,3 % 14,0 % 100,0 % 

Delovna 
doba 
(št. let 
delovne 
dobe) 

0 do 3  Število 21 2 5 8 36 2Î = 13,481 12 0,335 

Odstotek 58,3 % 5,6 % 13,9 % 22,2 % 100,0 % 

4–6  Število 22 1 1 4 28 

Odstotek 78,6 % 3,6 % 3,6 % 14,3 % 100,0 % 

7–18  Število 106 7 14 26 153 

Odstotek 69,3 % 4,6 % 9,2 % 17,0 % 100,0 % 

19–30  Število 95 6 9 8 118 

Odstotek 80,5 % 5,1 % 7,6 % 6,8 % 100,0 % 

31 in 
več  

Število 61 5 5 12 83 

Odstotek 73,5 % 6,0 % 6,0 % 14,5 % 100,0 % 

Skupaj Število 305 21 34 58 418 

Odstotek 73,0 % 5,0 % 8,1 % 13,9 % 100,0 % 

Velikost 
šole (št. 
oddelkov) 

9–15  Število 56 2 5 16 79 χ² = 10,321 6 0,112 

Odstotek 70,9 % 2,5 % 6,3 % 20,3 % 100,0 % 

16–23  Število 131 12 10 18 171 

Odstotek 76,6 % 7,0 % 5,8 % 10,5 % 100,0 % 

24 in 
več 

Število 118 7 19 24 168 

Odstotek 70,2 % 4,2 % 11,3 % 14,3 % 100,0 % 

Skupaj Število 305 21 34 58 418 

Odstotek 73,0 % 5,0 % 8,1 % 13,9 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 

RP Število 160 9 24 41 234 χ² = 10,892 3 0,012 

Odstotek 68,4 % 3,8 % 10,3 % 17,5 % 100,0 % 

PP Število 144 12 10 17 183 

Odstotek 78,7 % 6,6 % 5,5 % 9,3 % 100,0 % 

Skupaj Število 304 21 34 58 417 

Odstotek 72,9 % 5,0 % 8,2 % 13,9 % 100,0 % 
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Preglednica 25 prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne oblike 

v etapi uvajanja. Kot lahko razberemo, med moškimi in ženskami ni statistično 

pomembnih razlik, saj tako moški kot ženske najpogosteje izvajajo frontalno učno 

obliko. Zanimivo je, da med moškimi v vzorcu nihče najpogosteje ne izvaja 

individualne učne oblike, med ženskami pa je takšnih 5,4 %.  

Ko pogledamo starost vprašanih učiteljev, opazimo, da delež učiteljev, ki 

najpogosteje izvajajo frontalno in individualno učno obliko, narašča s starostjo, delež 

učiteljev, ki najpogosteje izvajajo delo v paru in skupinsko učno obliko, pa s starostjo 

pada.  

Glede na leta delovne dobe je iz preglednice 25 razvidno, da sicer vse skupine 

učiteljev najpogosteje izvajajo frontalno učno obliko, vendar je v vzorcu največji delež 

le-teh v skupini učiteljev z delovno dobo 19–30 let (80,5 %).  

Glede velikosti šole ni opaziti razlik med učitelji, ki so zaposleni na majhnih, srednje 

velikih ali velikih šolah.  

Statistično pomembne razlike se pojavijo pri strokovni usmeritvi učitelja (χ² = 

10,892; g = 3; p = 0,012). Najopaznejše razlike se pojavljajo pri izvajanju frontalne in 

skupinske učne oblike, pri izvajanju individualne učne oblike in dela v paru pa so si 

učitelji precej podobni. Razredni učitelji v manjšem deležu (68,4 %) kot predmetni 

učitelji (78,7 %) najpogosteje izvajajo frontalno učno obliko. Ravno nasprotno pa je 

pri skupinski učni obliki, saj jo najpogosteje izvaja manjši delež predmetnih (9,3 %) 

kot razrednih učiteljev (17,5 %).  

Preglednica 26: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

uvajanja (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 167 13 23 34 237 χ² = 3,097 3 0,377 

Odstotek 70,5 % 5,5 % 9,7 % 14,3 % 100,0 % 

Nar.-
teh. 
sklop 

Število 124 8 9 19 160 

Odstotek 77,5 % 5,0 % 5,6 % 11,9 % 100,0 % 

Skupaj Število 291 21 32 53 397 

Odstotek 73,3 % 5,3 % 8,1 % 13,4 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 26) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Vzgojno-
izobraževaln
o obdobje 

1. Število 110 6 14 33 163 χ² =11,989 6 0,062 

Odstotek 67,5 % 3,7 % 8,6 % 20,2 % 100,0 % 

2. Število 98 8 13 14 133 

Odstotek 73,7 % 6,0 % 9,8 % 10,5 % 100,0 % 

3. Število 95 7 6 11 119 

Odstotek 79,8 % 5,9 % 5,0 % 9,2 % 100,0 % 

Skupaj Število 303 21 33 58 415 

Odstotek 73,0 % 5,1 % 8,0 % 14,0 % 100,0 % 

Velikost 
izbranega 
oddelka (št. 
učencev) 

Do 10  Število 25 1 1 5 32 2Î = 7,846 9 0,461 

Odstotek 78,1 % 3,1 % 3,1 % 15,6 % 100,0 % 

11–20  Število 134 11 13 20 178 

Odstotek 75,3 % 6,2 % 7,3 % 11,2 % 100,0 % 

21–28  Število 141 8 20 30 199 

Odstotek 70,9 % 4,0 % 10,1 % 15,1 % 100,0 % 

Več kot 
28  

Število 2 1 0 1 4 

Odstotek 50,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

Skupaj Število 302 21 34 56 413 

Odstotek 73,1 % 5,1 % 8,2 % 13,6 % 100,0 % 

Odločba NE Število 83 8 9 17 117 χ² =1,016 3 0,797 

Odstotek 70,9 % 6,8 % 7,7 % 14,5 % 100,0 % 

DA Število 209 13 25 40 287 

Odstotek 72,8 % 4,5 % 8,7 % 13,9 % 100,0 % 

Skupaj Število 292 21 34 57 404 

Odstotek 72,3 % 5,2 % 8,4 % 14,1 % 100,0 % 

Priporočilo NE Število 73 6 5 14 98 χ² =1,828 3 0,609 

DA Odstotek 74,5 % 6,1 % 5,1 % 14,3 % 100,0 % 

Število 218 15 28 41 302 

Odstotek 72,2 % 5,0 % 9,3 % 13,6 % 100,0 % 

Skupaj Število 291 21 33 55 400 

Odstotek 72,8 % 5,3 % 8,3 % 13,8 % 100,0 % 

Nadarjeni NE Število 100 5 13 21 139 χ² =1,817 3 0,611 

Odstotek 71,9 % 3,6 % 9,4 % 15,1 % 100,0 % 

DA Število 182 15 19 31 247 

Odstotek 73,7 % 6,1 % 7,7 % 12,6 % 100,0 % 

Skupaj Število 282 20 32 52 386 

Odstotek 73,1 % 5,2 % 8,3 % 13,5 % 100,0 % 

Preglednica 26 prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne oblike 

v etapi uvajanja glede na izbrani predmet, ki ga učitelj poučuje, V-I obdobje, velikost 

oddelka in značilnosti učencev v oddelku. 
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Glede na izbrani predmet med učitelji, ki poučujejo naravoslovno-tehnične predmete 

in tistimi, ki poučujejo družboslovno-humanistične predmete, ni bilo opaziti posebnih 

razlik.  

Pri primerjavi odgovorov glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem učitelj 

poučuje, se je v vzorcu pokazalo, da delež učiteljev, ki najpogosteje izvajajo frontalno 

učno obliko narašča od prvega do tretjega obdobja, delež učiteljev, ki najpogosteje 

izvajajo delo v paru in skupinsko učno obliko pa pada od prvega proti tretjemu 

vzgojno-izobraževalnemu obdobju.  

Bistvenih razlik med odgovori učiteljev glede na velikost oddelka, v katerem učitelj 

poučuje, vključenost učencev z odločbo o usmerjanju in poročilom za prilagajanje 

pouka ter vključenost nadarjenih učencev, ni zaslediti. 

Preglednica 27: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

obravnave nove učne snovi (splošni podatki o učitelju) 

 Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 
  
  
  
  

Moški Število 12 1 2 11 26 2Î = 9,467 3 0,024 

Odstotek 46,2 % 3,8 % 7,7 % 42,3 % 100,0 % 

Ženski Število 259 39 29 65 392 

Odstotek 66,1 % 9,9 % 7,4 % 16,6 % 100,0 % 

 Skupaj Število 271 40 31 76 418 

Odstotek 64,8 % 9,6 % 7,4 % 18,2 % 100,0 % 

Starost 
učitelja (št. 
let) 
  
  
  
  
  
  
  
  

24–29  Število 20 2 0 0 22 χ² = 9,923 9 0,085 

Odstotek 90,9 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39  Število 70 11 6 19 106 

Odstotek 66,0 % 10,4 % 5,7 % 17,9 % 100,0 % 

40–49  Število 86 14 11 25 136 

Odstotek 63,2 % 10,3 % 8,1 % 18,4 % 100,0 % 

50  ali 
več 

Število 83 12 12 28 135 

Odstotek 61,5 % 8,9 % 8,9 % 20,7 % 100,0 % 

Skupaj Število 259 39 29 72 399 

Odstotek 64,9 % 9,8 % 7,3 % 18,0 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 27) 

 Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Delovna 
doba 
(št. let) 
  
 

0 do 3  Število 34 1 0 1 36 χ² = 24,754 12 0,016 

Odstotek 94,4 % 2,8 % 0,0 % 2,8 % 100,0 % 

4–6  Število 15 6 2 5 28 

Odstotek 53,6 % 21,4 % 7,1 % 17,9 % 100,0 % 

7–18  Število 93 12 12 37 154 

Odstotek 60,4 % 7,8 % 7,8 % 24,0 % 100,0 % 

19–30 Število 76 12 8 21 117 

Odstotek 65,0 % 10,3 % 6,8 % 17,9 % 100,0 % 

31 in več  Število 53 9 9 12 83 

Odstotek 63,9 % 10,8 % 10,8 % 14,5 % 100,0 % 

Skupaj Število 271 40 31 76 418 

Odstotek 64,8 % 9,6 % 7,4 % 18,2 % 100,0 % 

Velikost 
šole (št. 
oddelkov) 
  
  
  

  
  

9–15  Število 47 11 3 17 78 χ² = 7,615 6 0,268 

Odstotek 60,3 % 14,1 % 3,8 % 21,8 % 100,0 % 

16–23  Število 111 19 14 27 171 

Odstotek 64,9 % 11,1 % 8,2 % 15,8 % 100,0 % 

24 in več Število 113 10 14 32 169 

Odstotek 66,9 % 5,9 % 8,3 % 18,9 % 100,0 % 

Skupaj Število 271 40 31 76 418 

Odstotek 64,8 % 9,6 % 7,4 % 18,2 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 
  
  
  
  

RP Število 158 14 15 46 233 χ² = 10,892 3 0,040 

Odstotek 67,8 % 6,0 % 6,4 % 19,7 % 100,0 % 

PP Število 113 25 16 30 184 

Odstotek 61,4 % 13,6 % 8,7 % 16,3 % 100,0 % 

Skupaj Število 271 39 31 76 417 

Odstotek 65,0 % 9,4 % 7,4 % 18,2 % 100,0 % 

Iz preglednice 27, ki prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne 

oblike v etapi obravnave nove učne snovi, lahko razberemo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med učitelji in učiteljicami (2Î = 9,467; g = 3; p = 0,024). Pri 

izvajanju individualne učne oblike in dela v paru so učitelji precej izenačeni, razlike pa 

se pojavijo pri frontalni učni obliki in individualni učni obliki. Moških, ki obe obliki 

izvajajo najpogosteje, je približno enak delež (46,2 % in 42,3 %), pri ženskah pa 

prednjači frontalna učna oblika (66,1 %) medtem ko manjši delež učiteljic (16,6 %)  

najpogosteje izvaja individualno učno obliko. 

Med različno starimi učitelji kar  90,9 % najmlajših učiteljev v vzorcu (24–29 let) 

najpogosteje izvaja frontalno učno obliko, medtem ko jo najpogosteje izvajata 

približno dve tretjini vseh starejših učiteljev. Nihče od učiteljev v prvi starostni skupini 

ne izvaja najpogosteje dela v paru in individualne učne oblike, v najvišji starostni 
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skupini (50 let ali več) pa jih je kar 20,7 % odgovorilo, da najpogosteje izvajajo 

skupinsko učno obliko.  

Podobna slika se v vzorcu pokaže tudi pri primerjavi po letih delovne dobe (tisti z 

najmanj delovne dobe v kar 94,4 % najpogosteje izvajajo frontalno učno obliko, vsi 

ostali so v odgovorih bolj ali manj izenačeni), v največjem deležu pa najpogosteje 

izvajajo skupinsko učno obliko učitelji z delovno dobo 7–18 let (24,0 %).  

Glede na velikost šole, v kateri poučujejo, se učitelji ne razlikujejo bistveno med 

seboj.  

Statistično pomembne razlike se kažejo med razrednimi in predmetnimi učitelji (χ² 

= 10,892; g = 3; p = 0,040). V približno enakih deležih najpogosteje izvajajo frontalno 

učno obliko (približno dve tretjini učiteljev) in delo v paru (6,4 % in 8,7 %), razlikujejo 

pa se glede individualne in skupinske učne oblike. Večji delež predmetnih (13,6 %) 

kot razrednih učiteljev (6,0 %) najpogosteje izvaja individualno učno obliko, 

skupinsko učno obliko pa najpogosteje izvaja večji delež razrednih (19,7 %) kot 

predmetnih učiteljev (16,3 %).  

Preglednica 28: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

obravnave nove učne snovi (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

 Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 
  
  
  
  

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 152 23 18 46 239 χ² = 0,804 3 0,848 

Odstotek 63,6 % 9,6 % 7,5 % 19,2 % 100,0 % 

Nar.-teh. 
sklop 

Število 106 15 12 25 158 

Odstotek 67,1 % 9,5 % 7,6 % 15,8 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 258 38 30 71 397 

Odstotek 65,0 % 9,6 % 7,6 % 17,9 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževal
no obdobje 

1. 
  

Število 113 9 8 33 163 χ² = 13,729 6 0,033 

Odstotek 69,3 % 5,5 % 4,9 % 20,2 % 100,0 % 

2. 
  

Število 85 14 8 26 133 

Odstotek 63,9 % 10,5 % 6,0 % 19,5 % 100,0 % 

3. 
  

Število 72 16 15 16 119 

Odstotek 60,5 % 13,4 % 12,6 % 13,4 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 270 39 31 75 415 

Odstotek 65,1 % 9,4 % 7,5 % 18,1 % 100,0 % 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

213 

 

(nadaljevanje preglednice 28) 

 Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Velikost 
izbranega 
oddelka 
(št. 
učencev) 

Do 10  Število 22 4 0 5 31 2Î = 12,211 9 0,202 

Odstotek 71,0 % 12,9 % 0,0 % 16,1 % 100,0 % 

11–20  Število 115 22 12 28 177 

Odstotek 65,0 % 12,4 % 6,8 % 15,8 % 100,0 % 

21–28  Število 131 13 18 39 201 

Odstotek 65,2 % 6,5 % 9,0 % 19,4 % 100,0 % 

Več kot 
28  

Število 2 0 1 1 4 

Odstotek 50,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 270 39 31 73 413 

Odstotek 65,4 % 9,4 % 7,5 % 17,7 % 100,0 % 

Odločba 
 

NE 
  

Število 75 11 7 22 115 χ² = 0,429 3 0,934 

Odstotek 65,2 % 9,6 % 6,1 % 19,1 % 100,0 % 

DA 
  

Število 186 27 23 53 289 

Odstotek 64,4 % 9,3 % 8,0 % 18,3 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 261 38 30 75 404 

Odstotek 64,6 % 9,4 % 7,4 % 18,6 % 100,0 % 

Priporočilo 
  
  
  

NE 
  

Število 64 9 6 18 97 χ² = 0,338 3 0,953 

Odstotek 66,0 % 9,3 % 6,2 % 18,6 % 100,0 % 

DA 
  

Število 195 29 24 55 303 

Odstotek 64,4 % 9,6 % 7,9 % 18,2 % 100,0 % 

Skupaj Število 259 38 30 73 400 

Odstotek 64,8 % 9,5 % 7,5 % 18,3 % 100,0 % 

Nadarjeni NE 
  

Število 92 10 7 31 140 χ² = 5,227 3 0,156 

Odstotek 65,7 % 7,1 % 5,0 % 22,1 % 100,0 % 

DA 
  

Število 156 28 22 40 246 

Odstotek 63,4 % 11,4 % 8,9 % 16,3 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 248 38 29 71 386 

Odstotek 64,2 % 9,8 % 7,5 % 18,4 % 100,0 % 

Preglednica 28 prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne oblike 

v etapi obravnave nove učne snovi glede na izbrani predmet, ki ga učitelj poučuje, V-I 

obdobje, velikost oddelka in značilnosti učencev v oddelku. 

Učitelji so bili zelo izenačeni v svojih odgovorih, ki smo jih primerjali glede na to ali so 

izbrali poučevanje naravoslovno-tehniškega ali družboslovno-humanističnega 

predmeta.  
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Statistično pomembne razlike so se pokazale v odgovorih učiteljev glede na 

vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo (χ² = 13,729; g = 6; p = 

0,033). Ffrontalno učno obliko najpogosteje izvaja največji delež učiteljev iz prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja (69,3 %), čeprav je tudi v ostalih dveh obdobjih 

takšnih približno 60 % učiteljev. Najmanjši delež učiteljev prvega izobraževalnega 

obdobja najpogosteje izvaja individualno učno obliko (5,5 %) in delo v paru (4,9 %), 

medtem ko je v ostalih vzgojno-izobraževalnih obdobjih večji delež takšnih učiteljev. 

Učitelji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja so tisti, ki v večjem deležu kot ostali 

najpogosteje izvajajo skupinsko učno obliko (20,2 %), nato pa delež učiteljev, ki 

najpogosteje izvajajo skupinsko učno obliko, pada.  

Glede na velikost oddelka, v katerem poučujejo, so učitelji v vzorcu, ki poučujejo 

največ 10 učencev, tisti, ki v največjem deležu najpogosteje izvajajo frontalno učno 

obliko (71 %), zanimivo pa je, da prav nihče od teh učiteljev ne izvaja najpogosteje 

dela v paru. Glede na vključenost učencev z odločbo, s priporočilom ali nadarjenih 

učencev pri najpogostejšem izvajanju učne oblike v etapi obravnave nove učne 

snovi, ni opaziti posebnih razlik. 

Preglednica 29: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi vadenja 

in urjenja (splošni podatki o učitelju) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 

Moški Število 3 11 7 5 26 2Î = 8,544 3 0,036 

Odstotek 11,50 % 42,30 % 26,90 % 19,20 % 100,00 % 

Ženski Število 5 136 157 94 392 

Odstotek 1,30 % 34,70 % 40,10 % 24,00 % 100,00 % 

 Skupaj Število 8 147 164 99 418 

Odstotek 1,90 % 35,20 % 39,20 % 23,70 % 100,00 % 
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(nadaljevanje preglednice 29) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Starost 
učitelja 
(št. let) 

24–29  Število 1 5 8 8 22 2Î = 6,521 9 0,687 
  

Odstotek 4,50 % 22,70 % 36,40 % 36,40 % 100,00 % 

30–39 Število 1 39 43 23 106 

Odstotek 0,90 % 36,80 % 40,60 % 21,70 % 100,00 % 

40–49  Število 2 53 47 33 135 

Odstotek 1,50 % 39,30 % 34,80 % 24,40 % 100,00 % 

50 ali več Število 4 48 56 28 136 

Odstotek 2,90 % 35,30 % 41,20 % 20,60 % 100,00 % 

 Skupaj Število 8 145 154 92 399 

Odstotek 2,00 % 36,30 % 38,60 % 23,10 % 100,00 % 

Delovna 
doba 
(št. let) 

0–3  Število 1 12 12 11 36 2Î = 6,197 12 0,926 

Odstotek 2,80 % 33,30 % 33,30 % 30,60 % 100,00 % 

4–6  Število 0 7 15 6 28 

Odstotek 0,00 % 25,00 % 53,60 % 21,40 % 100,00 % 

7–18 Število 4 58 55 35 152 

Odstotek 2,60 % 38,20 % 36,20 % 23,00 % 100,00 % 

19–30 Število 2 42 47 28 119 

Odstotek 1,70 % 35,30 % 39,50 % 23,50 % 100,00 % 

31 in več Število 1 28 35 19 83 

Odstotek 1,20 % 33,70 % 42,20 % 22,90 % 100,00 % 

 Skupaj Število 8 147 164 99 418 

Odstotek 1,90 % 35,20 % 39,20 % 23,70 % 100,00 % 

Velikost 
šole (št. 
oddelkov) 

9–15  Število 2 20 33 24 79 2Î = 8,827 6 0,184 

Odstotek 2,50 % 25,30 % 41,80 % 30,40 % 100,00 % 

16–23  Število 1 62 71 38 172 

Odstotek 0,60 % 36,00 % 41,30 % 22,10 % 100,00 % 

24 in več Število 5 65 60 37 167 

Odstotek 3,00 % 38,90 % 35,90 % 22,20 % 100,00 % 

Skupaj  Število 8 147 164 99 418 

Odstotek 1,90 % 35,20 % 39,20 % 23,70 % 100,00 % 

Strokovna 
usmeritev 

RP Število 4 78 84 68 234 2Î = 8,700 3 0,034 

Odstotek 1,70 % 33,30 % 35,90 % 29,10 % 100,00 % 

PP Število 4 68 80 31 183 

Odstotek 2,20 % 37,20 % 43,70 % 16,90 % 100,00 % 

 Skupaj Število 8 146 164 99 417 

Odstotek 1,90 % 35,00 % 39,30 % 23,70 % 100,00 % 
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V preglednici 29 so predstavljene razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane 

učne oblike v etapi vadenja in urjenja. Statistično pomembna razlika se pokaže med 

moškimi in ženskami (2Î = 8,544; g = 3; p = 0,036). Večji delež moških (11,5 %) kot 

žensk (1,3 %) najpogosteje izvaja frontalno učno obliko. Prav tako večji delež moških 

(42,3 %) kot žensk (34,7 %) najpogosteje izvaja individualno učno obliko. Pri delu v 

paru pa je situacija nasprotna: najpogosteje ga izvaja 40,1 % žensk in le 26,9 % 

moških. Tudi pri skupinski učni obliki se izkaže, da jo najpogosteje izvaja večji delež 

žensk (24,0 %) kot moških (19,2 %).  

Glede na starost proučevanih učiteljev je opaziti, da najmlajši učitelji najpogosteje 

izvajajo delo v paru in skupinsko učno obliko (oboje 36,4 % učiteljev). V ostalih 

starostnih obdobjih pa največji delež učiteljev najpogosteje izvaja individualno učno 

obliko in delo v paru, frontalno in skupinsko učno obliko pa manjši delež.  

Pri primerjavi učiteljev v vzorcu po letih delovne dobe je opaziti, da nihče od učiteljev 

z delovno dobo 4–6 let ne izvaja najpogosteje frontalne učne oblike. Individualno 

učno obliko najpogosteje izvaja največji delež učiteljev z delovno dobo 7–18 let, delo 

v paru tistih z delovno dobo 4–6 let, skupinsko učno obliko pa tistih z delovno dobo 

0–3 let.  

V majhnih šolah je večji delež učiteljev v vzorcu, ki najpogosteje izvajajo delo v paru 

in skupinsko učno obliko, v srednje velikih in velikih šolah pa je večji delež učiteljev, 

ki najpogosteje izvajajo individualno učno obliko in delo v paru.  

Statistično pomembna razlika se je pokazala med razrednimi in predmetnimi 

učitelji (2Î = 8,700; g = 3; p = 0,034). Večji delež predmetnih kot razrednih učiteljev 

najpogosteje izvaja individualno učno obliko (predmetni učitelji 37,2 %; razredni 

učitelji 33, 3 %) in delo v paru (predmetni učitelji 43,7 %; razredni učitelji 35,9 %), 

medtem ko večji delež razrednih (29,1 %) kot predmetnih učiteljev (16,9 %) 

najpogosteje izvaja skupinsko učno obliko.  
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Preglednica 30: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi vadenja 

in urjenja (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani predmet 
  
  
  
  

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 4 82 88 65 239 2Î = 4,491 3 0,213 

Odstotek 1,7 % 34,3 % 36,8 % 27,2 % 100,0 % 

Nar-teh. 
sklop 
  

Število 4 58 67 29 158 

Odstotek 2,5 % 36,7 % 42,4 % 18,4 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 8 140 155 94 397 

Odstotek 2,0 % 35,3 % 39,0 % 23,7 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
  
  
  
  
  
  

1. 
  

Število 5 57 58 44 164 2Î = 23,435 6 0,001 

Odstotek 3,0 % 34,8 % 35,4 % 26,8 % 100,0 % 

2. 
  

Število 0 37 54 41 132 

Odstotek 0,0 % 28,0 % 40,9 % 31,1 % 100,0 % 

3. 
  

Število 3 51 51 14 119 

Odstotek 2,5 % 42,9 % 42,9 % 11,8 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 8 145 163 99 415 

Odstotek 1,9 % 34,9 % 39,3 % 23,9 % 100,0 % 

Velikost izbranega 
oddelka (št. 
učencev) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Do 10  Število 0 10 13 9 32 2Î = 4,473 9 0,878 

Odstotek 0,0 % 31,3 % 40,6 % 28,1 % 100,0 % 

11–20  Število 2 63 72 39 176 

Odstotek 1,1 % 35,8 % 40,9 % 22,2 % 100,0 % 

21–28  
  

Število 6 71 75 49 201 

Odstotek 3,0 % 35,3 % 37,3 % 24,4 % 100,0 % 

Več kot 
28  
 

Število 0 2 1 1 4 

Odstotek 0,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 8 146 161 98 413 

Odstotek 1,9 % 35,4 % 39,0 % 23,7 % 100,0 % 

Odločba 
 

NE Število 4 34 50 30 118 χ² = 3,649 
 

3 
 

0,315 
 

Odstotek 3,4 % 28,8 % 42,4 % 25,4 % 100,0 % 

DA Število 4 105 110 67 286 

Odstotek 1,4 % 36,7 % 38,5 % 23,4 % 100,0 % 

 Skupaj Število 8 139 160 97 404 

Odstotek 2,0 % 34,4 % 39,6 % 24,0 % 100,0 % 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 2 27 43 27 99 χ² = 2,882 3 0,410 

Odstotek 2,0 % 27,3 % 43,4 % 27,3 % 100,0 % 

DA Število 6 110 115 70 301 

Odstotek 2,0 % 36,5 % 38,2 % 23,3 % 100,0 % 

 Skupaj Število 8 137 158 97 400 

Odstotek 2,0 % 34,3 % 39,5 % 24,3 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 30) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Nadarjeni NE 
  

Število 4 44 55 36 139 2Î = 2,001 3 0,572 

Odstotek 2,9 % 31,7 % 39,6 % 25,9 % 100,0 % 

DA 
  

Število 3 88 99 57 247 

Odstotek 1,2 % 35,6 % 40,1 % 23,1 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 7 132 154 93 386 

Odstotek 1,8 % 34,2 % 39,9 % 24,1 % 100,0 % 

Preglednica 30 prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne oblike 

v etapi vadenja in urjenja glede na izbrani predmet, ki ga učitelj poučuje, V-I obdobje, 

velikost oddelka in značilnosti učencev v oddelku. 

Glede na predmete, ki jih proučevani učitelji poučujejo, se nekoliko večja razlika 

pojavi le pri skupinski učni obliki, in sicer jo najpogosteje izvaja večji delež učiteljev, ki 

poučujejo družboslovno-humanistične predmete (27,2 %), kot tistih, ki poučujejo 

naravoslovno-tehnične predmete (18,4 %).  

Statistično pomembna razlika se je pokazala glede na vzgojno-izobraževalno 

obdobje, v katerem poučuje učitelj (2Î = 23,435; g = 6; p = 0,001). V 2. V-I obdobju 

nihče od učiteljev najpogosteje ne izvaja frontalne učne oblike. Individualno učno 

obliko najpogosteje izvaja večji delež učiteljev v 3. V-I obdobju (42,9 %) kot v 2. V-I 

obdobju (28,0 %). Delo v paru najpogosteje izvajajo v približno enakem deležu, 

skupinsko učno obliko pa najpogosteje izvaja precej večji delež učiteljev v 2. V-I 

obdobju (31,1 %) kot učiteljev v 3. V-I obdobju (11,8 %).  

Glede na velikost oddelka je v vzorcu opazno, da v najmanjših in največjih oddelkih 

nihče od učiteljev ne izvaja najpogosteje frontalne učne oblike, pri ostalih učnih 

oblikah pa ni večjih razlik.  

Pri primerjavi med učitelji, ki poučujejo v oddelkih, kjer so/niso vključeni učenci z 

odločbo, priporočilom ali nadarjeni učenci, ni posebnih razlik glede najpogostejše 

učne oblike v etapi vadenja in urjenja.  
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Preglednica 31: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

ponavljanja (splošni podatki o učitelju) 

Učna oblika  
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol učitelja 
  
  
  
  

Moški Število 2 5 9 10 26 2Î = 0,505 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,918 
  
  
  
  
  

Odstotek 7,7 % 19,2 % 34,6 % 38,5 % 100,0 % 

Ženski Število 33 55 141 163 392 

Odstotek 8,4 % 14,0 % 36,0 % 41,6 % 100,0 % 

Skupaj Število 35 60 150 173 418 

Odstotek 8,4 % 14,4 % 35,9 % 41,4 % 100,0 % 

Starost 
učitelja (št. 
let) 
  

  
  
  
  

  
  

24–29 Število 0 2 9 11 22 χ² = 7,576 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

0,577 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 9,1 % 40,9 % 50,0 % 100,0 % 

30–39  
  

Število 5 15 43 43 106 

Odstotek 4,7 % 14,2 % 40,6 % 40,6 % 100,0 % 

40–49  
  

Število 15 19 48 53 135 

Odstotek 11,1 % 14,1 % 35,6 % 39,3 % 100,0 % 

50 ali več Število 14 22 45 55 136 

Odstotek 10,3 % 16,2 % 33,1 % 40,4 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 34 58 145 162 399 

Odstotek 8,5 % 14,5 % 36,3 % 40,6 % 100,0 % 

Delovna doba 
(št. let) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 do 3  Število 1 5 13 17 36 χ² = 8,073 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,779 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 2,8 % 13,9 % 36,1 % 47,2 % 100,0 % 

4–6  Število 1 6 12 9 28 

Odstotek 3,6 % 21,4 % 42,9 % 32,1 % 100,0 % 

7–18 Število 14 18 56 65 153 

Odstotek 9,2 % 11,8 % 36,6 % 42,5 % 100,0 % 

19–30 Število 10 16 45 47 118 

Odstotek 8,5 % 13,6 % 38,1 % 39,8 % 100,0 % 

31 in več Število 9 15 24 35 83 

Odstotek 10,8 % 18,1 % 28,9 % 42,2 % 100,0 % 

 Skupaj Število 35 60 150 173 418 

Odstotek 8,4 % 14,4 % 35,9 % 41,4 % 100,0 % 

Velikost šole 
(št. oddelkov) 
  
  
  
  
  

 

9–15  Število 7 6 38 27 78 χ² = 15,040 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,020 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 9,0 % 7,7 % 48,7 % 34,6 % 100,0 % 

16–23  Število 17 34 53 67 171 

Odstotek 9,9 % 19,9 % 31,0 % 39,2 % 100,0 % 

24 in več Število 11 20 59 79 169 

Odstotek 6,5 % 11,8 % 34,9 % 46,7 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 35 60 150 173 418 

Odstotek 8,4 % 14,4 % 35,9 % 41,4 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 31) 

Učna oblika  
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Strokovna 
usmeritev 
  
  
  
  

RP Število 15 28 93 99 235 χ² = 6,488 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,090 
  
  
  
  
  

Odstotek 6,4 % 11,9 % 39,6 % 42,1 % 100,0 % 

PP Število 20 31 57 74 182 

Odstotek 11,0 % 17,0 % 31,3 % 40,7 % 100,0 % 

 Skupaj Število 35 59 150 173 417 

Odstotek 8,4 % 14,1 % 36,0 % 41,5 % 100,0 % 

V preglednici 31, ki prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne 

oblike v etapi ponavljanja, ni opaziti večjih razlik glede najpogosteje izvajanih učnih 

oblik med moškimi in ženskami.  

Glede na starost učiteljev v vzorcu opazimo, da med najmlajšimi učitelji nihče 

najpogosteje ne izvaja frontalne učne oblike, kar 50,0 % pa jih najpogosteje izvaja 

skupinsko učno obliko. Pri individualni učni obliki odstotek učiteljev, ki jo najpogosteje 

izvajajo, s starostjo narašča.  

Pri primerjavi po letih delovne dobe na vzorcu vidimo, da pri najpogostejši izvedbi 

individualne učne oblike prednjačijo učitelji z delovno dobo 4–6 let, ti pa tudi v 

najmanjšem deležu najpogosteje izvajajo skupinsko učno obliko.  

Statistično pomembne razlike se pokažejo pri primerjavi glede na velikost šole (χ² = 

15,040; g = 6; p = 0,020). Individualno učno obliko najpogosteje izvaja največji delež 

učiteljev v srednje velikih šolah (19,9 %), v majhnih in velikih pa manjši delež. Delo v 

paru najpogosteje izvaja največji delež učiteljev na majhnih šolah (48,7 %), 

skupinsko učno obliko pa največji delež učiteljev na velikih šolah (46,7 %). Glede 

frontalne učne oblike med učitelji na različno velikih šolah ni izrazitih razlik.  

Glede strokovne usmeritve med učitelji ni opaznejših razlik pri najpogostejši izvedbi 

učne oblike. 
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Preglednica 32: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

ponavljanja (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

Učna oblika  
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 
  
  
  
  

Druž.-hum. 
sklop 

Število 21 32 82 103 238 χ² = 1,217 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,749 
  
  
  
  
  

Odstotek 8,8 % 13,4 % 34,5 % 43,3 % 100,0 % 

Nar.-teh. 
sklop 

Število 13 23 62 61 159 

Odstotek 8,2 % 14,5 % 39,0 % 38,4 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 34 55 144 164 397 

Odstotek 8,6 % 13,9 % 36,3 % 41,3 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
  
  
  
  
  
  

1. 
  

Število 11 22 62 69 164 χ² = 12,248 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,057 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 6,7 % 13,4 % 37,8 % 42,1 % 100,0 % 

2. 
  

Število 7 15 53 57 132 

Odstotek 5,3 % 11,4 % 40,2 % 43,2 % 100,0 % 

3. 
  

Število 17 22 34 46 119 

Odstotek 14,3 % 18,5 % 28,6 % 38,7 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 35 59 149 172 415 

Odstotek 8,4 % 14,2 % 35,9 % 41,4 % 100,0 % 

Velikost 
izbranega 
oddelka (št. 
učencev) 
  
  
  
  
  

Do 10  Število 2 3 15 12 32 2Î = 12,711 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,176 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 6,3 % 9,4 % 46,9 % 37,5 % 100,0 % 

11–20  Število 17 28 67 64 176 

Odstotek 9,7 % 15,9 % 38,1 % 36,4 % 100,0 % 

21–28  Število 15 26 66 94 201 

Odstotek 7,5 % 12,9 % 32,8 % 46,8 % 100,0 % 

Več kot 28  Število 1 2 1 0 4 

Odstotek 25,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 35 59 149 170 413 

Odstotek 8,5 % 14,3 % 36,1 % 41,2 % 100,0 % 

Odločba NE Število 5 18 48 47 118 χ² = 4,434 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,218 
  
  
  
  
  

Odstotek 4,2 % 15,3 % 40,7 % 39,8 % 100,0 % 

DA Število 28 40 97 121 286 

Odstotek 9,8 % 14,0 % 33,9 % 42,3 % 100,0 % 

 Skupaj Število 33 58 145 168 404 

Odstotek 8,2 % 14,4 % 35,9 % 41,6 % 100,0 % 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 3 15 40 40 98 χ² = 5,241 
  
  

  
  
  

3 
  
  
  

  
  

0,155 
  
  

  
  
  

Odstotek 3,1 % 15,3 % 40,8 % 40,8 % 100,0 % 

DA Število 30 43 103 126 302 

Odstotek 9,9 % 14,2 % 34,1 % 41,7 % 100,0 % 

 Skupaj Število 33 58 143 166 400 

Odstotek 8,3 % 14,5 % 35,8 % 41,5 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 32) 

Učna oblika  
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Nadarjeni NE Število 7 19 52 62 140 χ² = 3,826 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,281 
  
  
  
  
  

Odstotek 5,0 % 13,6 % 37,1 % 44,3 % 100,0 % 

DA Število 26 36 85 99 246 

Odstotek 10,6 % 14,6 % 34,6 % 40,2 % 100,0 % 

 Skupaj Število 33 55 137 161 386 

Odstotek 8,5 % 14,2 % 35,5 % 41,7 % 100,0 % 

Preglednica 32 prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne oblike 

v etapi ponavljanja glede na izbrani predmet, ki ga učitelj poučuje, V-I obdobje, 

velikost oddelka in značilnosti učencev v oddelku. 

Glede predmeta, ki ga poučujejo, med učitelji ni opaznejših razlik pri najpogostejši 

izvedbi učne oblike. Glede na V-I obdobje je iz vzorca opaziti, da večji delež učiteljev 

v 3. V-I obdobju kot tistih v 1. in 2. V-I obdobju najpogosteje izvaja frontalno in 

individualno učno obliko, vendar pa manjši delež učiteljev v 3. V-I obdobju kot v prvih 

dveh najpogosteje izvaja delo v paru in skupinsko učno obliko.  

Pri velikosti oddelka, v katerem učitelj poučuje, se je v vzorcu pokazalo, da delež 

učiteljev, ki najpogosteje izvajajo delo v paru, s številom učencev upada. Kar 46,8 % 

učiteljev, ki poučujejo v oddelkih, kjer je od 21 do 28 učencev, najpogosteje izvaja 

skupinsko učno obliko.  

Pri primerjavi med učitelji, ki poučujejo v oddelkih, kjer so/niso vključeni učenci z 

odločbo, priporočilom ali nadarjeni učenci, ni opaziti posebnih razlik glede 

najpogostejše učne oblike v etapi ponavljanja.  

Preglednica 33: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

preverjanja (splošni podatki o učitelju) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol učitelja Moški Število 3 10 4 9 26 2Î = 6,079 3 0,108 

Odstotek 11,5 % 38,5 % 15,4 % 34,6 % 100,0 % 
Ženski Število 25 233 63 68 389 

Odstotek 6,4 % 59,9 % 16,2 % 17,5 % 100,0 % 

Skupaj Število 28 243 67 77 415 

Odstotek 6,7 % 58,6 % 16,1 % 18,6 % 100,0 % 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

223 

 

(nadaljevanje preglednice 33) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Starost učitelja 
(št. let) 

24–29  Število 4 10 1 7 22 χ² = 17,370 9 0,043 

Odstotek 18,2 % 45,5 % 4,5 % 31,8 % 100,0 % 

30–39 Število 6 65 13 21 105 

Odstotek 5,7 % 61,9 % 12,4 % 20,0 % 100,0 % 

40–49  Število 11 81 20 24 136 

Odstotek 8,1 % 59,6 % 14,7 % 17,6 % 100,0 % 

50 ali več Število 6 74 32 21 133 

Odstotek 4,5 % 55,6 % 24,1 % 15,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 27 230 66 73 396 

Odstotek 6,8 % 58,1 % 16,7 % 18,4 % 100,0 % 

Delovna doba 
(št. let) 

0–3  Število 4 21 2 9 36 χ² = 13,148 1
2 

0,358 

Odstotek 11,1 % 58,3 % 5,6 % 25,0 % 100,0 % 

4–6  Število 2 17 5 4 28 

Odstotek 7,1 % 60,7 % 17,9 % 14,3 % 100,0 % 

7–18  Število 9 93 19 30 151 

Odstotek 6,0 % 61,6 % 12,6 % 19,9 % 100,0 % 

19–30  Število 11 65 24 18 118 

Odstotek 9,3 % 55,1 % 20,3 % 15,3 % 100,0 % 

31 in več  Število 2 47 17 16 82 

Odstotek 2,4 % 57,3 % 20,7 % 19,5 % 100,0 % 

Skupaj Število 28 243 67 77 415 

Odstotek 6,7 % 58,6 % 16,1 % 18,6 % 100,0 % 

Velikost šole 
(št. oddelkov) 

9–15  Število 4 50 14 11 79 χ² = 3,460 6 0,749 

Odstotek 5,1 % 63,3 % 17,7 % 13,9 % 100,0 % 

16–23  Število 12 104 25 31 172 

Odstotek 7,0 % 60,5 % 14,5 % 18,0 % 100,0 % 

24 in več Število 12 89 28 35 164 

Odstotek 7,3 % 54,3 % 17,1 % 21,3 % 100,0 % 

Skupaj Število 28 243 67 77 415 

Odstotek 6,7 % 58,6 % 16,1 % 18,6 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 

RP Število 13 145 34 39 231 χ² = 4,182 3 0,242 

Odstotek 5,6 % 62,8 % 14,7 % 16,9 % 100,0 % 

PP Število 15 97 33 38 183 

Odstotek 8,2 % 53,0 % 18,0 % 20,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 28 242 67 77 414 

Odstotek 6,8 % 58,5 % 16,2 % 18,6 % 100,0 % 

Preglednica 33 kaže, da največji delež učiteljev v etapi preverjanja po pričakovanjih 

poroča, da najpogosteje izvajajo individualno učno obliko. Večji delež moških kot 

žensk v vzorcu pa odgovarja, da najpogosteje izvajajo skupinsko učno obliko.  
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Statistično pomembne razlike se kažejo med različno starimi učitelji (χ² = 17,370; g 

= 9; p = 0,043). Frontalno učno obliko najpogosteje izvaja večji delež najmlajših 

učiteljev (18,2 %) kot ostalih, medtem ko jih pri najmlajših najmanjši delež 

najpogosteje izvaja individualno učno obliko (45,5 %). Najstarejši učitelji v večjem 

deležu kot ostali najpogosteje izvajajo delo v paru (24,1 %), skupinsko učno obliko pa 

najpogosteje izvaja največji delež najmlajših učiteljev (31,8 %).  

Pri primerjavi po letih delovne dobe v vzorcu izstopa le podatek, da le 5,6 % učiteljev 

z najkrajšo delovno dobo najpogosteje izvaja delo v paru.  

Pri primerjavi učiteljev glede na velikost šole in strokovno usmeritev ni bilo opaziti 

posebnosti.  

Preglednica 34: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

preverjanja (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani predmet Druž.-hum. 
sklop 

Število 17 137 41 42 237 χ² = 0,495 3 0,920 

Odstotek 7,2 % 57,8 % 17,3 % 17,7 % 100,0 % 

Nar.-teh. 
sklop 

Število 10 96 24 28 158 

Odstotek 6,3 % 60,8 % 15,2 % 17,7 % 100,0 % 

Skupaj Število 27 233 65 70 395 

Odstotek 6,8 % 59,0 % 16,5 % 17,7 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 

1. Število 11 99 26 25 161 χ² = 4,082 6 0,666 

Odstotek 6,8 % 61,5 % 16,1 % 15,5 % 100,0 % 

2. Število 7 76 19 30 132 

Odstotek 5,3 % 57,6 % 14,4 % 22,7 % 100,0 % 

3. Število 10 66 22 21 119 

Odstotek 8,4 % 55,5 % 18,5 % 17,6 % 100,0 % 

Skupaj Število 28 241 67 76 412 

Odstotek 6,8 % 58,5 % 16,3 % 18,4 % 100,0 % 

Velikost 
izbranega 
oddelka (št. 
učencev) 

Do 10  Število 3 22 5 2 32 2Î = 7,209 9 0,615 

Odstotek 9,4 % 68,8 % 15,6 % 6,3 % 100,0 % 

11–20  Število 12 102 31 32 177 

Odstotek 6,8 % 57,6 % 17,5 % 18,1 % 100,0 % 

21–28  Število 12 113 31 41 197 

Odstotek 6,1 % 57,4 % 15,7 % 20,8 % 100,0 % 

Več kot 28  Število 1 2 0 1 4 

Odstotek 25,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

Skupaj Število 28 239 67 76 410 

Odstotek 6,8 % 58,3 % 16,3 % 18,5 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 34) 

Učna oblika 
Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Odločba NE Število 8 68 24 15 115 χ² = 4,709 3 0,194 

Odstotek 7,0 % 59,1 % 20,9 % 13,0 % 100,0 % 

DA Število 19 165 42 60 286 

Odstotek 6,6 % 57,7 % 14,7 % 21,0 % 100,0 % 

Skupaj Število 27 233 66 75 401 

Odstotek 6,7 % 58,1 % 16,5 % 18,7 % 100,0 % 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 7 63 16 13 99 χ² = 2,838 3 0,417 

Odstotek 7,1 % 63,6 % 16,2 % 13,1 % 100,0 % 

DA Število 20 168 49 61 298 

Odstotek 6,7 % 56,4 % 16,4 % 20,5 % 100,0 % 

Skupaj Število 27 231 65 74 397 

Odstotek 6,8 % 58,2 % 16,4 % 18,6 % 100,0 % 

Nadarjeni NE Število 8 94 20 18 140 χ² = 9,094 3 0,028 

Odstotek 5,7 % 67,1 % 14,3 % 12,9 % 100,0 % 

DA Število 19 126 44 54 243 

Odstotek 7,8 % 51,9 % 18,1 % 22,2 % 100,0 % 

Skupaj Število 27 220 64 72 383 

Odstotek 7,0 % 57,4 % 16,7 % 18,8 % 100,0 % 

Preglednica 34 prikazuje razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane učne oblike 

v etapi preverjanja glede na izbrani predmet, ki ga učitelj poučuje, V-I obdobje, 

velikost oddelka in značilnosti učencev v oddelku. 

Pri primerjavi učiteljev glede na predmet in vzgojno-izobraževalno obdobje ni bilo 

opaziti posebnosti.  

Glede na velikost oddelka, v katerem učitelj poučuje, pa je iz vzorca opazno, da je v 

majhnih šolah najmanjši delež učiteljev, ki najpogosteje izvajajo skupinsko učno 

obliko (6,3 %).  

Pri primerjavi učiteljev glede na vključenost učencev z odločbo in s priporočilom ni 

bilo opaziti izstopajočih razlik.  

Statistično pomembne razlike se pojavijo glede na vključenost nadarjenih učencev 

v oddelek (χ² = 9,094; g = 3; p = 0,028). V oddelkih, v katere ni vključenih nadarjenih 

učencev, je večji delež učiteljev, ki najpogosteje izvajajo individualno učno obliko 

(67,1 %) kot v oddelkih, kjer so nadarjeni učenci (51,9 %). V oddelkih, v katerih so 
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vključeni nadarjeni učenci, večji delež učiteljev najpogosteje izvaja delo v paru (18,1 

% v primerjavi s 14,3 %) in skupinsko učno obliko (22,2 % v primerjavi z 12,9 %). 

Preglednica 35: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

ocenjevanja (splošni podatki o učitelju) 

 Učna oblika 
 Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 
  
  
  
  

Moški Število 2 20 1 3 26 2Î = 3,155 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,368 
  
  
  
  
  

Odstotek 7,7 % 76,9 % 3,8 % 11,5 % 100,0 % 

Ženski Število 46 323 8 15 392 

Odstotek 11,7 % 82,4 % 2,0 % 3,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 48 343 9 18 418 

Odstotek 11,5 % 82,1 % 2,2 % 4,3 % 100,0 % 

Starost 
učitelja (št. 
let) 
  
  
  
  
  
  
  
  

24–29 Število 3 17 0 2 22 2Î  = 8,719 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,464 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 13,6 % 77,3 % 0,0 % 9,1 % 100,0 % 

30–39  Število 10 91 1 3 105 

Odstotek 9,5 % 86,7 % 1,0 % 2,9 % 100,0 % 

40–49  Število 16 115 2 4 137 

Odstotek 11,7 % 83,9 % 1,5 % 2,9 % 100,0 % 

50 ali 
več 

Število 16 105 6 8 135 

Odstotek 11,9 % 77,8 % 4,4 % 5,9 % 100,0 % 

Skupaj Število 45 328 9 17 399 

Odstotek 11,3 % 82,2 % 2,3 % 4,3 % 100,0 % 

Delovna 
doba 
(št. let) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0–3  Število 4 31 0 1 36 2Î  = 18,897 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

0,091 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Odstotek 11,1 % 86,1 % 0,0 % 2,8 % 100,0 % 

4–6  
  

Število 1 25 1 1 28 

Odstotek 3,6 % 89,3 % 3,6 % 3,6 % 100,0 % 

7–18  
  

Število 16 131 1 5 153 

Odstotek 10,5 % 85,6 % 0,7 % 3,3 % 100,0 % 

19–30  
  

Število 19 94 1 5 119 

Odstotek 16,0 % 79,0 % ,8 % 4,2 % 100,0 % 

31 in 
več  

Število 8 62 6 6 82 

Odstotek 9,8 % 75,6 % 7,3 % 7,3 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 48 343 9 18 418 

Odstotek 11,5 % 82,1 % 2,2 % 4,3 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 35) 

 Učna oblika 
 Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Velikost 
šole 
(št. 
oddelkov) 
  
  
  
  
  

9–15  Število 7 69 1 2 79 2Î  = 3,911 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,698 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 8,9 % 87,3 % 1,3 % 2,5 % 100,0 % 

16–23  Število 18 143 5 7 173 

Odstotek 10,4 % 82,7 % 2,9 % 4,0 % 100,0 % 

24 in 
več 

Število 23 131 3 9 166 

Odstotek 13,9 % 78,9 % 1,8 % 5,4 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 48 343 9 18 418 

Odstotek 11,5 % 82,1 % 2,2 % 4,3 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 
  
  
  
  

RP Število 27 195 5 7 234 χ² = 2,284 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,516 
  
  
  
  
  

Odstotek 11,5 % 83,3 % 2,1 % 3,0 % 100,0 % 

PP Število 21 147 4 11 183 

Odstotek 11,5 % 80,3 % 2,2 % 6,0 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 48 342 9 18 417 

Odstotek 11,5 % 82,0 % 2,2 % 4,3 % 100,0 % 

Preglednica 36: Razlike med učitelji v najpogosteje izvajani učni obliki v etapi 

ocenjevanja (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

 Učna oblika 
 Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 
  
  
  
  

Druž.-hum. 
sklop 

Število 32 187 6 13 238 χ² = 5,993 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,112 
  
  
  
  
  

Odstotek 13,4 % 78,6 % 2,5 % 5,5 % 100,0 % 

Nar.-teh. 
sklop 

Število 14 140 3 3 160 

Odstotek 8,8 % 87,5 % 1,9 % 1,9 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 46 327 9 16 398 

Odstotek 11,6 % 82,2 % 2,3 % 4,0 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
  
  
  
  
  
  

1. Število 19 136 4 5 164 2Î = 1,801 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,937 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 11,6 % 82,9 % 2,4 % 3,0 % 100,0 % 

2. Število 13 110 3 6 132 

Odstotek 9,8 % 83,3 % 2,3 % 4,5 % 100,0 % 

3. Število 16 95 2 6 119 

Odstotek 13,4 % 79,8 % 1,7 % 5,0 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 48 341 9 17 415 

Odstotek 11,6 % 82,2 % 2,2 % 4,1 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 36) 

 Učna oblika 
 Spremenljivka 

FUO IUO DVP SUO Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Velikost 
izbranega 
oddelka 
(št. učencev) 
  
  
  
  
  
  
  

Do 10  Število 6 25 1 0 32 2Î = 11,025 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

0,274 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Odstotek 18,8 % 78,1 % 3,1 % 0,0 % 100,0 % 

11–20  Število 20 144 3 11 178 

Odstotek 11,2 % 80,9 % 1,7 % 6,2 % 100,0 % 

21–28  Število 20 168 5 6 199 

Odstotek 10,1 % 84,4 % 2,5 % 3,0 % 100,0 % 

Več kot 28  Število 2 2 0 0 4 

Odstotek 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

 Skupaj Število 48 339 9 17 413 

Odstotek 11,6 % 82,1 % 2,2 % 4,1 % 100,0 % 

Odločba NE Število 10 101 3 4 118 χ² = 2,168 
  

  
  
  
  

3 
  

  
  
  
  

0,538 
  

  
  
  
  

Odstotek 8,5 % 85,6 % 2,5 % 3,4 % 100,0 % 

DA Število 36 231 5 14 286 

Odstotek 12,6 % 80,8 % 1,7 % 4,9 % 100,0 % 

 Skupaj Število 46 332 8 18 404 

Odstotek 11,4 % 82,2 % 2,0 % 4,5 % 100,0 % 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 8 87 3 1 99 2Î = 6,867 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,122 
  
  
  
  
  

Odstotek 8,1 % 87,9 % 3,0 % 1,0 % 100,0 % 

DA Število 38 242 5 16 301 

Odstotek 12,6 % 80,4 % 1,7 % 5,3 % 100,0 % 

 Skupaj Število 46 329 8 17 400 

Odstotek 11,5 % 82,3 % 2,0 % 4,3 % 100,0 % 

Nadarjeni NE Število 13 123 2 3 141 χ² = 4,704 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  

  

0,195 
  
  
  
  

  

Odstotek 9,2 % 87,2 % 1,4 % 2,1 % 100,0 % 

DA Število 31 194 6 14 245 

Odstotek 12,7 % 79,2 % 2,4 % 5,7 % 100,0 % 

 Skupaj Število 44 317 8 17 386 

Odstotek 11,4 % 82,1 % 2,1 % 4,4 % 100,0 % 

V preglednicah 35 in 36 so prikazane razlike med učitelji glede najpogosteje izvajane 

učne oblike v etapi ocenjevanja. Še večji delež učiteljev kot pri etapi preverjanja 

najpogosteje izvaja individualno učno obliko. Pri primerjavi učiteljev po različnih 

spremenljivkah se niso pokazale statistično pomembne razlike med njimi, kar je 

razumljivo glede na naravo te učne etape. 

Tako v etapi uvajanja kot v etapi obravnave nove učne snovi ter v etapi vadenja in 

urjenja so se pokazale statistično pomembne razlike med razrednimi in predmetnimi 
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učitelji. Prvi v večjem deležu uporabljajo skupinsko učno obliko, drugi pa frontalno in 

individualno učno obliko. Rezultate bi lahko povezali z razlikami v načinu poučevanja 

razrednih in predmetnih učiteljev, za bolj poglobljena spoznanja pa bi morali preučiti 

učne načrte študijskih programov razrednih in predmetnih učiteljev ter raziskati, pri 

katerih študijskih predmetih in v kolikšni meri se izobraževalci bodočih učiteljev 

posvečajo teoretičnim in praktičnim utemeljitvam učnih oblik.  

Odgovore učiteljev, katero od učnih oblik najpogosteje izvajajo v posamezni učni 

etapi, smo že predstavili, v nadaljevanju pa bomo ugotavljali, katera od učnih oblik v 

celotnem pouku prevladuje. 

Odgovorov glede najpogostejšega izvajanja posameznih učnih oblik ne moremo 

presojati le z absolutno mero, saj Poljak (1974) pravi, da učne etape obsegajo 

različne deleže celotnega pouka. Avtor navede približne odstotke časa, ki naj bi jih 

učitelji porabili za posamezno učno etapo: 4 % časa za uvajanje, 35 % za obravnavo, 

45 % za vadenje in urjenje, 10 % za ponavljanje in 6 % za preverjanje (in 

ocenjevanje). V preglednici 37 smo upoštevali Poljakova (1974) priporočila in 

izračunali, kolikšen delež pouka po navedbah učiteljev (ob upoštevanju obsega 

posamezne učne etape) zajema posamezna učna oblika. Izračunano sumacijsko 

spremenljivko smo poimenovali izbira učne oblike.  

Preglednica 37: Opisna statistika izbire učnih oblik  

Izbira učnih oblik  n Min Max    SD 

Frontalna učna oblika 418 0 1 0,28 0,18 

Individualna učna oblika 418 0 1 0,25 0,23 

Delo v paru 418 0 1 0,25 0,22 

Skupinska učna oblika 418 0 1 0,22 0,23 

Glede na celoten pouk med učitelji prevladuje izbira frontalne učne oblike (x  = 0,28), 

sledita pa ji individualna učna oblika in delo v paru (obe učni obliki: x  = 0,25). V 

povprečju je v najmanjši meri izbrana skupinska učna oblika (x  = 0,22), treba pa je 

poudariti, da so razlike zares majhne in da je razmerje med vsemi štirimi učnimi 

oblikami precej enakovredno.  
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Pri interpretaciji naših rezultatov in primerjavi z drugimi raziskavami je potrebno 

upoštevati kontekst pridobivanja podatkov, saj so učitelji odgovarjali o najpogosteje 

izpeljani učni obliki za vsako učno etapo in ne za celoten pouk. Njihove odgovore 

smo utežili z deleži, ki jih po Poljaku (1974) v celotnem pouku zavzema vsaka od 

učnih etap. Če bi odgovore utežili z drugačnimi deleži glede razmerja med etapami, 

bi dobili drugačne rezultate glede pogostosti posamezne učne oblike. Najbolj bi bilo 

ustrezno, če bi učitelji sami zapisali, kolikšen delež njihovega celotnega pouka v 

povprečju obsega posamezna učna etapa. V nadaljnjem raziskovanju učnih oblik bi 

bilo treba sistematično opazovati pouk, da bi pridobili dodaten vpogled tako v 

pogostost kot tudi v tudi kakovost izvedbe vsake od učnih oblik. Na takšen način bi 

lahko dopolnili trenutne ugotovitve, ki smo jih pridobili na podlagi poročanja učiteljev 

o svojem delu.  

Rezultati naše raziskave se bistveno razlikujejo od tiste, na katero se sklicuje 

Gudjons (2007) in navaja, da frontalna učna oblika zavzema 76,86 % vsega pouka, 

10,24 % pouka poteka v individualni učni obliki, 7,43 % v skupinski učni obliki (še 

dodatna 2,60 % predstavlja skupinsko delo celotnega kolektiva), le 2,88 % pa je dela 

v paru (Hage, 1985, v Gudjons, 2007; Meyer, 1987, v Gudjons, 2007). Ti podatki in 

pa navedbe številnih avtorjev, da je frontalna učna oblika tista, ki v pouku prevladuje, 

nam vzbujajo številna vprašanja glede rezultatov, ki smo jih pridobili na podlagi 

poročanja učiteljev o najpogosteje izbrani učni obliki. Povsem neposredna primerjava 

rezultatov naše raziskave z navedbami drugih avtorjev sicer ni možna, ker ni bilo 

predstavljeno, s kakšno metodologijo so bili pridobljeni podatki v ostalih virih (Meyer, 

1987, v Gudjons, 2007; Poljak, 1974; Tomić, 2003). 

Razlogi za to, da frontalna učna oblika ne prevladuje več v tolikšni meri kot v 

preteklosti, je morda v sodobnih pojmovanjih pouka, ki poudarjajo, da mora biti v 

središču pouka učenec, ki naj bo čim bolj miselno aktiven. Poleg tega ali pa morda 

tudi zato je med strokovnjaki in učitelji frontalna učna oblika postopoma postajala 

nepriljubljena in označena kot neučinkovita za doseganje ciljev sodobnega pouka. 

Mnogi avtorji takšno pojmovanje ostro zavračajo in menijo, da je premišljeno 

izpeljana frontalna učna oblika še danes temelj kakovostnega pouka (Gudjons, 2007; 

Hattie in Zierer, 2018).  
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Bognar in Matijević (1993) pravita, da učne oblike lahko kombiniramo v različnem 

zaporedju in različnem obsegu, razmerja med količino njihovega izvajanja pa ni 

mogoče določiti. Dodajata pa, da bi moralo biti posrednega pouka vsaj toliko kot 

frontalne učne oblike, saj le tako lahko prispevamo tako k personalizaciji kot tudi k 

socializaciji, hkrati pa sledimo tudi učnemu načelu diferenciacije in individualizacije. 

5.2.2 Sočasno izvajanje več učnih oblik 

Učitelj ne uporablja vedno »čistih« učnih oblik, ampak se kdaj odloči tudi za sočasno 

uporabo več učnih oblik za isto dejavnost. Tako na primer nekaj učencev izvaja učno 

dejavnost v skupinski učni obliki, nekaj v paru, nekaj individualno, z manjšo skupino 

učencev pa učitelj dela frontalno. Takšnemu načinu dela tuji avtorji pravijo »mixed 

organization strategies« oz. mešana učna oblika (Galton, 1992). Zanimalo nas je, 

kako pogosto se sočasno izvajanje več učnih oblik pojavlja pri slovenskih učiteljih. 

Preglednica 38: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učiteljev glede pogostosti 

izvajanja več učnih oblik hkrati 

Pogostost sočasnega izvajanja več učnih oblik f f % 

Nikoli 54 12,8 

Včasih 266 63,0 

Pogosto 102 24,2 

Skupaj 422 100,0 

Preglednica 38 prikazuje zanimive rezultate glede pogostosti hkratne uporabe več 

različnih učnih oblik pri isti učni dejavnosti. Velika večina učiteljev (87,2 %) včasih ali 

pa pogosto uporablja več različnih učnih oblik sočasno. Le 12,8 % učiteljev pravi, da 

tega nikoli ne stori. Razloge za uporabo več učnih oblik hkrati so učitelji pojasnili v 

odprtih odgovorih. Analiza odgovorov je pokazala, da sočasno uporabo več učnih 

oblik v največjem deležu uporabljajo z namenom učne diferenciacije (preglednica 

39). 
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Preglednica 39: Razlogi, ki jih učitelji navajajo za sočasno izvajanje več učnih oblik  

(število (f) in odstotek (f %)) 

Razlog za sočasno izvajanje več učnih oblik f f % 

Učna diferenciacija 
in individualizacija 

Učna diferenciacija in 
individualizacija (splošna navedba) 

153 36,3 % 

Prilagajanje predznanju učencev 52 12,3 % 

Prilagajanje sposobnostim učencev 67 15,9 % 

Prilagajanje učnemu tempu učencev 18 4,3 % 

Prilagajanje interesom učencev 11 2,6 % 

Omogočanje doseganja učnih ciljev 
različnim učencem 

25 5,9 % 

Prilagajanje osebnostnim 
značilnostim učencev (nekateri 
učenci ne znajo ali nočejo sodelovati 
pri skupinskem delu ali delu v paru) 

18 4,3 % 

Skupaj 344 81,5 % 

Doseganje večje 
aktivnosti učencev 
med poukom 

Večja (miselna) aktivnost učencev 
pri pouku 

10 2,4 % 

Večja pestrost in dinamika pouka 31 7,3 % 

Skupaj 41 9,7 % 

Učne etape Obravnava specifične učne vsebine 15 3,6 % 

Ustno preverjanje ali ocenjevanje 5 1,2 % 

Skupaj 20 4,7 % 

Organizacijski 
pogoji 

Izvajanje kombiniranega pouka 5 1,2 % 

Veliko število učencev v oddelku 7 1,7 % 

Skupaj 12 2,8 % 

Največji delež učiteljev (81,5 %) je odgovoril, da sočasno izvajajo več različnih učnih 

oblik z namenom učne diferenciacije in individualizacije, pri čemer nekateri zgolj 

navajajo splošen odgovor, drugi pa konkretnejši vidik prilagajanja (npr. razlike v 

predznanju, tempu, učnih zmožnostih ipd.). Med ostalimi razlogi za sočasno izvajanje 

različnih učnih oblik učitelji navajajo še doseganje večje aktivnosti učencev. Pri tem je 

treba razlikovati med kategorijama odgovorov, ki se pojavljata, oz. si zastaviti 

vprašanje, s kakšnim namenom učitelj izvaja več učnih oblik sočasno – ali gre le za 

zunanjo dinamiko pouka, kar učence pritegne in jim je zanimivo, ali pa je v ozadju 

tudi učiteljev premislek o čim večji miselni angažiranosti učencev pri pouku. Učitelji 

pravijo, da sočasno uporabljajo več učnih oblik tudi zaradi upoštevanja specifike 

učnih etap in organizacijskih pogojev (npr. kombinirani pouk). F. Nolimal in Lasbaher 

(1998) sta raziskovala, katere učne oblike učitelji najpogosteje uporabljajo v 

kombiniranih oddelkih (vzorec je zajemal 5 % slovenskih šol s kombiniranimi oddelki) 

in ugotovila, da slovenski učitelji najpogosteje izberejo frontalno učno obliko, ki ji 
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najbolj zaupajo, po mnenju avtorjev pa njihove odgovore lahko pojasnimo s tem, da 

učitelji najpogosteje poučujejo po zloženem47 učnem načrtu, in z dejstvom, da je 

najpogostejša zaporedna kombinacija dveh programsko sorodnih razredov. 

Preverili smo, če se med učitelji pojavljajo razlike glede sočasnega izvajanja več 

učnih oblik (preglednica 40). 

Preglednica 40: Razlike med učitelji glede sočasnega izvajanja več učnih oblik 

(splošni podatki o učitelju) 

 Pogostost sočasnega  
izvajanja UO 

Spremenljivka 

Nikoli Včasih Pogosto Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 

Moški Število 7 15 4 26 χ² = 5,331 
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  

0,007 
  
  
  
  
  

Odstotek 26,9 % 57,7 % 15,4 % 100,0 % 

Ženski Število 47 251 98 396 

Odstotek 11,9 % 63,4 % 24,7 % 100,0 % 

 Skupaj Število 54 266 102 422 

Odstotek 12,8 % 63,0 % 24,2 % 100,0 % 

Starost 
učitelja 
(št. let) 
  
  
  
  
  
  
  
  

24–29  Število 7 13 2 22 χ² = 19,210 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,004 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 31,8 % 59,1 % 9,1 % 100,0 % 

30–39  Število 19 66 21 106 

Odstotek 17,9 % 62,3 % 19,8 % 100,0 % 

40–49  Število 16 78 43 137 

Odstotek 11,7 % 56,9 % 31,4 % 100,0 % 

50 ali več Število 10 95 32 137 

Odstotek 7,3 % 69,3 % 23,4 % 100,0 % 

 Skupaj Število 52 252 98 402 

Odstotek 12,9 % 62,7 % 24,4 % 100,0 % 

Delovna 
doba (št. 
let) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0–3  Število 13 19 4 36 χ² = 39,641 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 36,1 % 52,8 % 11,1 % 100,0 % 

4–6 Število 9 16 3 28 

Odstotek 32,1 % 57,1 % 10,7 % 100,0 % 

7–18  Število 16 90 48 154 

Odstotek 10,4 % 58,4 % 31,2 % 100,0 % 

19–30 Število 12 81 27 120 

Odstotek 10,0 % 67,5 % 22,5 % 100,0 % 

31 in več Število 4 60 20 84 

Odstotek 4,8 % 71,4 % 23,8 % 100,0 % 

 Skupaj Število 54 266 102 422 

Odstotek 12,8 % 63,0 % 24,2 % 100,0 % 

                                            
47

 Zložena priprava oz. zložen učni načrt (tudi spiralna ali koncentrična priprava, načrt) združuje cilje in vsebine, 
ki v obeh programskih razredih sovpadajo vsebinsko ali po zahtevnosti in se ne razlikujejo. Takšna priprava 
omogoča sočasno poučevanje obeh programskih razredov (Nolimal idr., 2001).   
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(nadaljevanje preglednice 40) 

 Pogostost sočasnega  
izvajanja UO 

Spremenljivka 

Nikoli Včasih Pogosto Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Velikost 
šole 
 (št. 
oddelkov) 
  
  
  
  
  

9–15  Število 7 44 28 79 χ² = 7,291 
  
  
  
  
  
  
  

4 
  
  
  
  
  
  
  

0,121 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 8,9 % 55,7 % 35,4 % 100,0 % 

16–23  Število 25 111 37 173 

Odstotek 14,5 % 64,2 % 21,4 % 100,0 % 

24 in več Število 22 111 37 170 

Odstotek 12,9 % 65,3 % 21,8 % 100,0 % 

Skupaj  Število 54 266 102 422 

Odstotek 12,8 % 63,0 % 24,2 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 
  
  
  
  

RP Število 19 149 69 237 χ² = 14,356 

  
  
  
  
  

2 

  
  
  
  
  

0,001 

  
  
  
  
  

Odstotek 8,0 % 62,9 % 29,1 % 100,0 % 

PP Število 34 117 33 184 

Odstotek 18,5 % 63,6 % 17,9 % 100,0 % 

 Skupaj Število 53 266 102 421 

Odstotek 12,6 % 63,2 % 24,2 % 100,0 % 

Preverili smo razlike med učitelji glede pogostosti sočasnega izvajanja učnih oblik, 

kar prikazuje preglednica 40. Ugotovili smo, da v vzorcu več učnih oblik sočasno 

pogosto izvaja večji delež moških kot žensk.  

Statistično pomembna razlika se je pokazala med skupinami učiteljev glede na 

njihovo starost (χ² = 19,210; g = 6; p = 0,004). Najmanj pogosto sočasno izvaja več 

učnih oblik najmlajša skupina učiteljev (24–29 let), pogosteje pa skupina učiteljev v 

starosti 40–49 let in najstarejša skupina učiteljev (50 let in več).  

Prav tako se statistično pomembne razlike med učitelji kažejo glede na njihova leta 

delovne dobe (χ² = 39,641; g = 8; p = 0,000). Najmanj pogosto učne oblike sočasno 

izvajajo učitelji z najkrajšo delovno dobo (0–3 let), pogosto pa tisti z 31 in večletno 

delovno dobo.  

Statistično pomembne razlike so se med učitelji pokazale glede njihove strokovne 

usmeritve (χ² = 14,356; g = 2; p = 0,001). Približno v enakem odstotku so se 

razredni in predmetni učitelji odločili za možnost, da včasih sočasno izvajajo več 

učnih oblik (okoli dve tretjini učiteljev). Večji delež predmetnih učiteljev (18,5 %) kot 

razrednih učiteljev (8,0 %) pravi, da nikoli sočasno ne izvajajo več učnih oblik. 

Odgovor, da pogosto sočasno izvajajo več učnih oblik, je izbralo 29,1 % razrednih 
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učiteljev in 17,9 % predmetnih učiteljev. Razredni učitelji so torej tisti, ki pogosteje 

sočasno izvajajo več učnih oblik kot predmetni učitelji.  

Preglednica 41: Razlike med učitelji glede sočasnega izvajanja več učnih oblik (glede 

na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

 Pogostost sočasnega  
izvajanja UO 

Spremenljivka 

Nikoli Včasih Pogosto Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 
  
  
  
  

 

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 30 154 56 240 χ² = 0,034 
  
  
  
  
  

 

2 
  
  
  
  
  

 

0,983 
  
  
  
 
 
  
  

Odstotek 12,5 % 64,2 % 23,3 % 100,0 % 

Nar.-teh. 
sklop 

Število 21 102 37 160 

Odstotek 13,1 % 63,8 % 23,1 % 100,0 % 

Skupaj  Število 51 256 93 400 

Odstotek 12,8 % 64,0 % 23,3 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževaln
o obdobje 
  
  
  
  
  
  

1. Število 9 99 58 166 χ² = 25,737 

  
  
  
  
  
  
  

4 

  
  
  
  
  
  
  

0,000 

  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 5,4 % 59,6 % 34,9 % 100,0 % 

2. 
  

Število 23 86 25 134 

Odstotek 17,2 % 64,2 % 18,7 % 100,0 % 

3. 
  

Število 21 80 18 119 

Odstotek 17,6 % 67,2 % 15,1 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 53 265 101 419 

Odstotek 12,6 % 63,2 % 24,1 % 100,0 % 

Velikost 
izbranega 
oddelka 
(št. učencev) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Do 10  
 

Število 3 18 11 32 2Î = 4,081 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,651 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 9,4 % 56,3 % 34,4 % 100,0 % 

11–20  Število 24 113 41 178 

Odstotek 13,5 % 63,5 % 23,0 % 100,0 % 

21–28  Število 25 131 46 202 

Odstotek 12,4 % 64,9 % 22,8 % 100,0 % 

Več kot 28  Število 0 2 2 4 

Odstotek 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj  Število 52 264 100 416 

Odstotek 12,5 % 63,5 % 24,0 % 100,0 % 

Odločba NE Število 10 75 33 118 χ² = 3,226 
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  

0,199 
  
  
  
  
  

Odstotek 8,5 % 63,6 % 28,0 % 100,0 % 

DA Število 41 183 65 289 

Odstotek 14,2 % 63,3 % 22,5 % 100,0 % 

 Skupaj Število 51 258 98 407 

Odstotek 12,5 % 63,4 % 24,1 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 41) 

 Pogostost sočasnega  
izvajanja UO 

Spremenljivka 

Nikoli Včasih Pogosto Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Priporočilo 
  
  
  

NE 
  

Število 13 66 20 99 χ² =1,075 
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  

0,584 
  
  
  
  
  

Odstotek 13,1 % 66,7 % 20,2 % 100,0 % 

DA 
  

Število 37 190 77 304 

Odstotek 12,2 % 62,5 % 25,3 % 100,0 % 

 Skupaj Število 50 256 97 403 

Odstotek 12,4 % 63,5 % 24,1 % 100,0 % 

Nadarjeni NE Število 16 79 46 141 χ² = 7,532 

  
  
  
  
  

2 

  
  
  
  
  

0,023 

  
  
  
  
  

Odstotek 11,3 % 56,0 % 32,6 % 100,0 % 

DA 
  

Število 32 166 50 248 

Odstotek 12,9 % 66,9 % 20,2 % 100,0 % 

 Skupaj 
  

Število 48 245 96 389 

Odstotek 12,3 % 63,0 % 24,7 % 100,0 % 

Preverili smo razlike med učitelji v pogostosti sočasnega izvajanja učnih oblik glede 

na izbrani predmet, ki ga učitelj poučuje, V-I obdobje, velikost oddelka in značilnosti 

učencev v oddelku, kar prikazuje preglednica 41. 

Statistično pomembne razlike so se pokazale glede vzgojno-izobraževalnega 

obdobja, v katerem učitelj poučuje (χ² = 25,737; g = 4; p = 0,000). Odstotek učiteljev, 

ki nikoli sočasno ne izvajajo več učnih oblik, je najmanjši v 1. V-I obdobju (5,4 %), v 

ostalih dveh pa se giblje okoli 17 %. Za odgovor včasih sta se v vseh treh skupinah 

odločili približno dve tretjini učiteljev. Pri odgovoru, da pogosto sočasno izvajajo več 

učnih oblik, pa najbolj izstopajo učitelji 1. V-I obdobja, saj jih je ta odgovor izbralo kar 

34,9 %. V 2. V-I obdobju jih pogosto sočasno izvaja več učnih oblik 18,7 %, v 3. pa le 

še 15,1 %.  

Ko smo skupine učiteljev primerjali glede na različne značilnosti učencev, ki so 

vključeni v analizirani oddelek, se je pokazalo, da med učitelji glede vključenosti 

učencev z odločbo ali s priporočilom za prilagajanje pouka ni posebnih razlik.  

Statistično pomembna razlika se je pokazala med odgovori učiteljev, ki imajo v 

oddelek vključene nadarjene učence, in tistimi, ki ne poučujejo nadarjenih učencev 

(χ² = 7,532; g = 2; p = 0,023). Obe skupini učiteljev sta v približno podobnem 

odstotku izbrali odgovor, da nikoli ne izvajata sočasno več učnih oblik (okoli 12 %). 
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Večji delež učiteljev, ki imajo v oddelek vključene nadarjene učence, pravi, da včasih 

izvajajo več učnih oblik hkrati (66,9 %; tistih, ki ne poučujejo nadarjenih učencev je 

56,0 %). Odgovor, da pogosto izvajajo več učnih oblik hkrati, pa je izbral večji delež 

učiteljev, ki v oddelku nimajo vključenih nadarjenih učencev (32,6 %), kot tistih, ki 

poučujejo nadarjene učence (20,2 %). 

Želeli smo ugotoviti, če se pojavljajo razlike med učitelji glede pomena razmisleka o 

učnih oblikah in pogostosti sočasnega izvajanja več učnih oblik. 

Preglednica 42: Pogostost sočasnega izvajanja učnih oblik glede na pomen 

razmisleka o učnih oblikah  

Pogostost sočasnega 
 Izvajanja UO 

Pomen razmisleka Nikoli Včasih Pogosto Skupaj 

Nepomemben ali manj 
pomemben 

Število 2 0 1 3 

Odstotek 66,7 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 

Pomemben 
 

Število 23 107 29 159 

Odstotek 14,5 % 67,3 % 18,2 % 100,0 % 

Zelo pomemben 
 

Število 29 159 72 260 

Odstotek 11,2 % 61,2 % 27,7 % 100,0 % 

Skupaj 
 

Število 54 266 102 422 

Odstotek 12,8 % 63,0 % 24,2 % 100,0 % 

Preglednica 42 prikazuje razlike glede pogostosti sočasnega izvajanja učnih oblik 

med skupinami učiteljev, ki razmisleku o učnih oblikah pripisujejo različne 

pomene. Med temi učitelji so se pokazale statistično pomembne razlike (2Î = 12,551; 

g = 4; p = 0,014). Med tistimi učitelji, ki menijo, da je razmislek o učnih oblikah zelo 

pomemben, je skoraj tretjina (27,7 %) takšnih, ki pogosto izvajajo več učnih oblik 

hkrati. Učiteljev, ki menijo, da je razmislek pomemben in pogosto sočasno izvajajo 

več učnih oblik, pa je 18,2 %.  

*   *   * 

V drugem sklopu smo se posvetili izvajanju učnih oblik. Ugotovili smo, da največji 

delež učiteljev kot najpogosteje izvajano učno obliko prepoznava frontalno učno 

obliko, sledita pa ji individualna učna oblika in delo v paru. Najmanjši delež učiteljev 

navaja skupinsko učno obliko kot najpogosteje izvajano. Tako v etapi uvajanja kot v 

etapi obravnave nove učne snovi ter v etapi vadenja in urjenja so se pokazale 
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statistično pomembne razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji. Prvi v večjem 

deležu najpogosteje uporabljajo skupinsko učno obliko, drugi pa frontalno in 

individualno učno obliko. Tudi Muijs in Reynolds (2018) poudarjata pomen 

individualne in skupinske učne oblike v etapi vadenja in urjenja. 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto učitelji izvajajo več učnih oblik hkrati za isto učno 

dejavnost. Ugotovili smo, da velika večina učiteljev včasih ali pa pogosto uporablja 

več različnih učnih oblik sočasno. Pojav je pogostejši med razrednimi kot 

predmetnimi učitelji, pri učiteljih z daljšo delovno dobo in pri učiteljih, ki imajo v 

oddelku vključene nadarjene učence. 

V naslednjem sklopu se bomo ukvarjali z evalvacijo učnih oblik, ugotovitve pa bomo 

povezali s sklopoma načrtovanje in izvajanje učnih oblik. 

5.3 Analiza evalvacije učnih oblik 

A. Tomić (2003) med razlogi za prevlado neposrednega poučevanja navaja 

»skromno pedagoško-psihološko in metodično usposobljenost učiteljev za 

organizacijo in izvajanje pouka« (str. 120). Avtorica pravi, da z naraščanjem stopnje 

šolanja narašča tudi uporaba frontalnega dela, kar se posledično odraža tudi na 

neustrezni usposobljenosti in opremljenosti učiteljev začetnikov na področju 

organizacije učnih oblik. 

Premišljena organizacija učnih oblik je neločljivo povezana z učiteljevo refleksijo 

pouka, njegovim pojmovanjem pouka, presojanjem učinkovitosti posamezne učne 

oblike in s pripravljenostjo vnašati spremembe v svoj pouk.  

Zanimalo nas je, kako učitelji presojajo učinkovitost učnih oblik, pri čemer smo bili 

pozorni na dve dimenziji: kako ekonomična je posamezna učna oblika in kako 

uporabna se zdi učiteljem. Učitelje smo tudi vprašali, kako pogosto analizirajo 

izpeljane učne oblike in kako pogosto na podlagi lastnih ugotovitev vpeljejo 

spremembe na področju učnih oblik. 

 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

239 

 

V poglavju Analiza evalvacije učnih oblik smo si zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja in nanje odgovorili: 

RV5: Kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za izvajanje posamezne učne 

oblike in za njihovo kombiniranje? 

RV6: Kako ekonomična je posamezna učna oblika po presoji učiteljev? 

RV7: Kako uporabna je posamezna učna oblika po presoji učiteljev? 

RV8: Kako učinkovita je posamezna učna oblika po presoji učiteljev?  

RV9: Kako pogosto učitelji analizirajo izpeljane učne oblike? 

RV10: Kako pogosto na podlagi analize učnih oblik učitelji v svoj pouk vpeljejo 

spremembe? 

5.3.1 Usposobljenost učiteljev za izvajanje učnih oblik 

Med temelji profesionalizacije učiteljskega poklica Fullan (1992, 1993, v Valenčič 

Zuljan, 2012) navaja oblikovanje lastne vizije, raziskovanje, usposobljenost in 

sodelovanje, pri čemer usposobljenost razume kot učiteljevo strokovno podkovanost, 

pedagoško znanje in spretnosti poučevanja. V naši raziskavi smo učitelje med drugim 

vprašali tudi o njihovi usposobljenosti za izvajanje učnih oblik. 

Če želi učitelj presojati učinkovitost učnih oblik, jih mora najprej poznati in se 

ustrezno usposobiti za njihovo načrtovanje, izvajanje in analizo. Ena od komponent 

pri učiteljevem razmišljanju glede učinkovitosti učne oblike je zagotovo razmislek o 

lastni usposobljenosti za njeno izvajanje (učitelj si npr. zastavlja vprašanja ali je to 

dejansko pomanjkljivost te učne oblike ali je le ne zna izvajati na ustrezen način, ali 

izbere primerno učno obliko za ustrezno učno vsebino, v ustrezni učni etapi itd.). 

Preglednica 43 prikazuje samoocene učiteljev glede usposobljenosti za izvajanje 

posameznih učnih oblik in za njihovo medsebojno izmenjevanje ter dopolnjevanje. 

Učitelji so na petstopenjski lestvici (od 1 – zelo slabo do 5 – zelo dobro) ocenjevali 

lastno usposobljenost za izvajanje učnih oblik. 
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Preglednica 43: Opisna statistika učiteljevih ocen lastne usposobljenosti za izvajanje 

učnih oblik 

Ocena lastne usposobljenosti Min Max    SD 

Ocena lastne usposobljenosti za izvajanje 
frontalne učne oblike 

1 5 4,47 0,65 

Ocena lastne usposobljenosti za izvajanje 
individualne učne oblike 

1 5 4,29 0,70 

Ocena lastne usposobljenosti za izvajanje 
dela v paru 

1 5 4,24 0,68 

Ocena lastne usposobljenosti za izvajanje 
skupinske učne oblike 

1 5 4,18 0,73 

Ocena lastne usposobljenosti za 
učinkovito kombiniranje učnih oblik 

1 5 3,77 0,89 

V splošnem je iz preglednice 43 razvidno, da učitelji menijo, da so dobro usposobljeni 

za izvajanje učnih oblik in njihovo medsebojno kombiniranje. 

Če pogledamo le izvajanje posamezne učne oblike, so učitelji lastno usposobljenost 

z najvišjo povprečno oceno ocenili pri frontalni učni obliki (x   = 4,47), z najnižjo pa pri 

skupinski učni obliki (x   = 4,18). Sicer pa učitelji menijo, da so nekoliko manj 

usposobljeni za kombiniranje učnih oblik (x   = 3,77).   

V raziskavi C. Peklaj idr. (2009) so avtorice ugotovile, da kar 37,1 % dijakov in 23,0 

% učencev nikoli ne dela v skupinah. Razloge za tako majhno zastopanost skupinske 

učne oblike povezujejo s pojmovanji pouka učiteljev in učencev, učiteljevega strahu 

pred nemirom, neredom in neznanjem učencev in z morebitno pomanjkljivo 

usposobljenostjo učiteljev za izvajanje te zahtevne učne oblike.  

Pomembno je, da se učitelji tako teoretično kot izkustveno poglobijo v vsako od učnih 

oblik in v njihovo učinkovito medsebojno kombiniranje. Učitelj se nauči ustrezno 

uporabljati in kombinirati različne učne oblike, če je imel poleg teoretičnega znanja o 

učnih oblikah tudi sam možnost le-te preizkusiti v praksi oz. je bil v njih udeležen kot 

študent. Pozitivne izkušnje z udeležbo v različnih oblikah pouka imajo na bodoče 

učitelje močan vpliv, saj se bodo tako bolje usposobili za uporabo takšnih oblik, ko 

bodo tudi sami vstopili v poklic. B. Marentič Požarnik (1987, str. 63) izpostavlja tudi 

pomen učiteljevega pojmovanja in doživljanja pouka za njegovo učinkovito 

poučevanje. Zelo pomembno vlogo ima proces izobraževanja učiteljev, avtorica pa 
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med drugim izpostavlja, da je za učinkovito izobraževanje učiteljev treba vpeljevati 

izkustveno naravnano učenje tudi pri pedagoško-psiholoških predmetih, izkušnje v 

visokošolskem učnem procesu pa je potrebno reflektirati (Marentič Požarnik 1987, 

str. 87). 

Korthagen (2001) pravi, da je treba pri izobraževanju učiteljev poznati in upoštevati 

njihove potrebe, jih izpostaviti praktičnim problemom in izkušnjam, ki naj jih pridobijo 

v dejanskem šolskem prostoru (npr. na pedagoški praksi), in spodbujati njihov 

profesionalni razvoj. C. Crumbaugh idr. (2001) dodajajo, da morajo izobraževalci 

učiteljev bodočim učiteljem pomagati pri osmislitvi načrtovanja in izvajanja učnih 

oblik, hkrati pa jih usmerjati k ustreznemu kombiniranju oz. dopolnjevanju glede na 

vsebinska področja in učne cilje posamezne učne ure.  S. W. Moody idr. (1997) v 

svoji študiji navajajo pomemben uvid učiteljev – učitelji ocenjujejo, da znajo izbrati 

ustrezno učno obliko za določeno učno dejavnost, vendar pa niso prepričani o svoji 

usposobljenosti za izvajanje učnih oblik.  

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med učitelji v oceni lastne usposobljenosti za 

kombiniranje učnih oblik glede na spol, starost, leta delovne dobe, velikost šole, 

strokovno usmeritev, izbrani predmet, vzgojno-izobraževalno obdobje, velikost 

izbranega oddelka, vključenost učencev z odločbo o usmerjanju v oddelek, 

vključenost učencev s priporočilom o prilagajanju pouka v oddelek, vključenost 

nadarjenih učencev v oddelek. 

Preglednica 44: Razlike med učitelji glede lastne ocene usposobljenosti za 

kombiniranje učnih oblik (splošni podatki o učitelju) 

Ocena usposobljenosti 
 
Spremenljivka 

Zelo 
slabo oz. 

slabo 

Povpreč
no 

Dobro Zelo 
dobro 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 

Moški Število 2 8 10 6 26 χ² = 0,147 3 0,986 

Odstotek 7,7 % 30,8 % 38,5 % 23,1 % 100,0 % 

Ženski Število 29 113 167 86 395 

Odstotek 7,3 % 28,6 % 42,3 % 21,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 31 121 177 92 421 

Odstotek 7,4 % 28,7 % 42,0 % 21,9 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 44) 

Ocena usposobljenosti 
 
Spremenljivka 

Zelo 
slabo oz. 

slabo 

Povpreč
no 

Dobro Zelo 
dobro 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Starost 
učitelja (št. 
let) 

24–29  Število 6 6 8 2 22 χ² = 21,997 9 0,009 

Odstotek 27,3 % 27,3 % 36,4 % 9,1 % 100,0 % 

30–39  Število 10 38 36 22 106 
Odstotek 9,4 % 35,8 % 34,0 % 20,8 % 100,0 % 

40–49  Število 6 37 58 36 137 

Odstotek 4,4 % 27,0 % 42,3 % 26,3 % 100,0 % 

50 ali 
več 

Število 9 35 65 27 136 

Odstotek 6,6 % 25,7 % 47,8 % 19,9 % 100,0 % 
Skupaj Število 31 116 167 87 401 

Odstotek 7,7 % 28,9 % 41,6 % 21,7 % 100,0 % 

Delovna 
doba (št. 
let) 

0–3  Število 7 15 10 4 36 χ² = 23,842 12 0,021 

Odstotek 19,4 % 41,7 % 27,8 % 11,1 % 100,0 % 

4–6  Število 5 7 13 3 28 

Odstotek 17,9 % 25,0 % 46,4 % 10,7 % 100,0 % 

7–18  Število 7 44 62 41 154 

Odstotek 4,5 % 28,6 % 40,3 % 26,6 % 100,0 % 

19–30  Število 7 34 53 26 120 

Odstotek 5,8 % 28,3 % 44,2 % 21,7 % 100,0 % 

31 in 
več  

Število 5 21 39 18 83 

Odstotek 6,0 % 25,3 % 47,0 % 21,7 % 100,0 % 

Skupaj Število 31 121 177 92 421 

Odstotek 7,4 % 28,7 % 42,0 % 21,9 % 100,0 % 

Velikost 
šole (št. 
oddelkov) 

9–15  Število 4 22 39 14 79 χ² = 4,764 6 0,574 

Odstotek 5,1 % 27,8 % 49,4 % 17,7 % 100,0 % 

16–23  Število 13 56 67 37 173 

Odstotek 7,5 % 32,4 % 38,7 % 21,4 % 100,0 % 

24 in 
več 

Število 14 43 71 41 169 

Odstotek 8,3 % 25,4 % 42,0 % 24,3 % 100,0 % 

Skupaj Število 31 121 177 92 421 

Odstotek 7,4 % 28,7 % 42,0 % 21,9 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 

RP Število 12 64 106 55 237 χ² = 6,028 3 0,110 

Odstotek 5,1 % 27,0 % 44,7 % 23,2 % 100,0 % 

PP Število 19 57 70 37 183 

Odstotek 10,4 % 31,1 % 38,3 % 20,2 % 100,0 % 

Skupaj Število 31 121 176 92 420 

Odstotek 7,4 % 28,8 % 41,9 % 21,9 % 100,0 % 
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Preverili smo razlike med učitelji glede presoje lastne usposobljenosti za 

kombiniranje učnih oblik. Iz preglednice 44 je razvidno, da glede na spol med učitelji 

ni posebnih razlik.  

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med učitelji glede na njihovo starost (χ² = 

21,997; g = 9; p = 0,009). Med najmlajšimi učitelji (24–29 let) je kar tretjina takšnih, ki 

menijo, da so za kombiniranje učnih oblik zelo slabo ali slabo usposobljeni (27,3 %). 

Pri starejših učiteljih je delež takšnih, ki menijo, da so za kombiniranje zelo slabo ali 

slabo usposobljeni, precej manjši (pod 10 %). Približno tretjina učiteljev v vseh 

skupinah meni, da so za kombiniranje povprečno usposobljeni in še nadaljnja tretjina, 

da so dobro usposobljeni. Da so za kombiniranje učnih oblik zelo dobro usposobljeni, 

je odgovoril najmanjši delež učiteljev, starih od 24 do 29 let (9,1 %); tako pa meni tudi 

20,8 % učiteljev v starosti 30–39 let; 26,3 % učiteljev, starih od 40 do 49 let in 19,9 % 

učiteljev, starih 50 let ali več. 

Statistično pomembne razlike med učitelji se kažejo tudi glede na njihovo delovno 

dobo (χ² = 23,842; g = 12; p = 0,021). Med učitelji, ki menijo, da so za kombiniranje 

učnih oblik zelo slabo ali slabo usposobljeni, najbolj izstopajo učitelji, ki imajo manj 

kot 3 leta delovne dobe (19,4 %), in tisti z delovno dobo od 4 do 6 let (17,9 %), saj jih 

skoraj petina meni, da niso dovolj dobro usposobljeni za kombiniranje učnih oblik. Pri 

izkušenejših učiteljih tako meni okoli 6 % učiteljev. Učitelji, ki imajo najkrajšo delovno 

dobo (0–3 let), se v največjem deležu počutijo povprečno usposobljeni za 

kombiniranje učnih oblik (41,7 %). Tako ocenjuje svojo usposobljenost približno 

četrtina vseh ostalih učiteljev. Od 40 do 50 % učiteljev z delovno dobo od 4 let dalje 

svojo usposobljenost za kombiniranje ocenjuje kot dobro. Najvišje svojo 

usposobljenost ocenjujejo učitelji z delovno dobo 7–18 let, saj jih je kar 26,6 % 

odgovorilo, da so zelo dobro usposobljeni za to nalogo, medtem ko le približno 10 % 

učiteljev z delovno dobo od 0 do 6 let meni, da so zelo dobro usposobljeni. 

Zbrane rezultate lahko primerjamo s Chickeringovim modelom učiteljevega 

profesionalnega razvoja (1991, v Valenčič Zuljan, 2012). V prvi, t. i. samovarovalni, 

fazi učitelj deluje kot prenašalec znanja in spretnosti, najpogosteje pa poučuje s 

predavanji, iz česar lahko sklepamo, da je v ospredju frontalna učna oblika. V 
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naslednji, konformistični fazi, si učitelj želi »receptov« za poučevanje, njegove 

odločitve pa temeljijo na zunanjih avtoritetah. Učne situacije so vnaprej predvidene in 

zelo strukturirane, prevladuje pa metoda učnega pogovora, pri čemer še vedno 

prednjači frontalni pouk. V fazi vestnosti je učitelj zmožen večje empatije do učencev 

in upoštevanja njihovih potreb. Skladno s tem izvaja več posrednega poučevanja, 

tudi programirani pouk (torej individualno učno obliko), pri učencih pa spodbuja večjo 

miselno aktivnost kot v prejšnjih fazah. V avtonomni fazi je učitelj bolj kritičen do 

pedagoške stvarnosti, jo analizira in reflektira. V pouk vključuje učence in jim ga 

dovoli sooblikovati, pri čemer so učne situacije slabo strukturirane. V zadnji, 

integrirani fazi, pa je učiteljeva neodvisnost pri izvajanju pouka še bolj poudarjena. 

Glede na velikost šole med učitelji ni bilo vidnih večjih razlik, prav tako ne glede na 

učiteljevo strokovno usmeritev.   

Preglednica 45: Razlike med učitelji glede lastne ocene usposobljenosti za 

kombiniranje učnih oblik (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

Ocena lastne  
usposobljenosti 

 
Spremenljivka 

Zelo 
slabo oz. 

slabo 

Povpreč-
no 

Dobro Zelo 
dobro 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 19 79 88 53 239 χ² = 5,923 3 0,115 

Odstotek 7,9 % 33,1 % 36,8 % 22,2 % 100,0 % 

Nar.-teh. 
sklop 

Število 12 38 77 33 160 

Odstotek 7,5 % 23,8 % 48,1 % 20,6 % 100,0 % 

Skupaj Število 31 117 165 86 399 

Odstotek 7,8 % 29,3 % 41,4 % 21,6 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 

1. Število 4 50 69 43 166 χ² = 13,169 6 0,040 

Odstotek 2,4 % 30,1 % 41,6 % 25,9 % 100,0 % 

2. Število 13 35 61 24 133 

Odstotek 9,8 % 26,3 % 45,9 % 18,0 % 100,0 % 

3. Število 14 35 45 25 119 

Odstotek 11,8 % 29,4 % 37,8 % 21,0 % 100,0 % 

Skupaj Število 31 120 175 92 418 

Odstotek 7,4 % 28,7 % 41,9 % 22,0 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 45) 

Ocena lastne  
usposobljenosti 

 
Spremenljivka 

Zelo 
slabo oz. 

slabo 

Povpreč-
no 

Dobro Zelo 
dobro 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Velikost 
izbranega 
oddelka 
(št. učencev) 

Do 10  Število 0 9 17 6 32 2Î = 10,172 9 0,337 

Odstotek 0,0 % 28,1 % 53,1 % 18,8 % 100,0 % 

11–20  Število 14 54 75 35 178 

Odstotek 7,9 % 30,3 % 42,1 % 19,7 % 100,0 % 

21–28  Število 16 56 80 49 201 

Odstotek 8,0 % 27,9 % 39,8 % 24,4 % 100,0 % 

Več kot 
28  

Število 0 2 2 0 4 

Odstotek 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj Število 30 121 174 90 415 

Odstotek 7,2 % 29,2 % 41,9 % 21,7 % 100,0 % 

Odločba NE Število 7 35 50 26 118 χ² = 0,706 3 0,872 

Odstotek 5,9 % 29,7 % 42,4 % 22,0 % 100,0 % 

DA Število 24 84 120 60 288 

Odstotek 8,3 % 29,2 % 41,7 % 20,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 31 119 170 86 406 

Odstotek 7,6 % 29,3 % 41,9 % 21,2 % 100,0 % 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 4 33 43 19 99 χ² = 3,236 3 0,357 

Odstotek 4,0 % 33,3 % 43,4 % 19,2 % 100,0 % 

DA Število 26 83 128 66 303 

Odstotek 8,6 % 27,4 % 42,2 % 21,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 30 116 171 85 402 

Odstotek 7,5 % 28,9 % 42,5 % 21,1 % 100,0 % 

Nadarjeni NE Število 7 44 60 30 141 χ² = 2,244 3 0,523 

Odstotek 5,0 % 31,2 % 42,6 % 21,3 % 100,0 % 

DA Število 22 69 102 54 247 

Odstotek 8,9 % 27,9 % 41,3 % 21,9 % 100,0 % 

Skupaj Število 29 113 162 84 388 

Odstotek 7,5 % 29,1 % 41,8 % 21,6 % 100,0 % 

Preverili smo razlike med učitelji glede kombiniranja učnih oblik, kar prikazuje 

preglednica 45.  

Glede na izbrano predmetno področje med učitelji ni bilo vidnih večjih razlik. 

Statistično pomembne razlike so se pojavile glede vzgojno-izobraževalnega 

obdobja, v katerem učitelji poučujejo (χ² = 13,169; g = 6; p = 0,040). Tu je opaziti 

trend, da se za kombiniranje učnih oblik počutijo slabše usposobljeni učitelji 2. in 3. 

V-I obdobja v primerjavi s 1. V-I obdobjem. Pri ocenah, da so povprečno in dobro 

usposobljeni, med učitelji različnih V-I obdobij ni posebnih razlik. Pri najvišji oceni 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

246 

 

usposobljenosti pa je razvidno, da se 25,9 % učiteljev 1. V-I obdobja počuti zelo 

dobro usposobljene, manjši pa je delež takšnih učiteljev v 3. (21,0 %) in 2. V-I 

obdobju (18,0 %). 

Glede velikosti izbranega oddelka in vključenosti učencev z odločbo, s priporočilom 

za prilagajanje pouka oz. nadarjenih učencev med učitelji ni bilo posebnih razlik. 

Ugotavljali smo razlike v pogostosti sočasnega izvajanja učnih oblik glede na različne 

samoocene usposobljenosti za kombiniranje učnih oblik (preglednica 46). 

Preglednica 46: Pogostost sočasnega izvajanja učnih oblik glede na učiteljevo oceno 

usposobljenosti za kombiniranje učnih oblik  

Pogostost  
sočasnega izvajanja 

Ocena  
usposobljenosti za  
kombiniranje

 
 

Nikoli Včasih Pogosto Skupaj 

Zelo slabo oz. 
slabo 

Število 15 15 1 31 

Odstotek 48,4 % 48,4 % 3,2 % 100,0 % 

Povprečno Število 25 84 12 121 

Odstotek 20,7 % 69,4 % 9,9 % 100,0 % 

Dobro Število 7 121 49 177 

Odstotek 4,0 % 68,4 % 27,7 % 100,0 % 

Zelo dobro Število 7 46 39 92 

Odstotek 7,6 % 50,0 % 42,4 % 100,0 % 

Skupaj Število 54 266 101 421 

Odstotek 12,8 % 63,2 % 24,0 % 100,0 % 

Med učitelji, ki so različno ocenili svojo usposobljenost za kombiniranje učnih oblik, 

so se pokazale statistično pomembne razlike glede pogostosti hkratnega izvajanja 

več učnih oblik (χ² = 83,819; g = 6; p = 0,000). Delež tistih, ki so svojo 

usposobljenost ocenili kot zelo dobro in pogosto izvajajo več učnih oblik hkrati, je kar 

42,2 %. Pri teh dveh skupinah učiteljev je tudi najmanjši delež tistih, ki nikoli sočasno 

ne izvajajo več učnih oblik. Delež učiteljev, ki so svojo usposobljenost za 

kombiniranje učnih oblik ocenili kot dobro in hkrati pogosto sočasno izvajajo več 

učnih oblik, je 27,7 %. 

Kljub razmeroma visokim ocenam lastne usposobljenosti na področju izvajanja učnih 

oblik je pomembno, da se jim poglobljeno posvečamo tako v procesu začetnega kot 
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tudi nadaljnjega usposabljanja učiteljev. Največje potrebe po izobraževanju in 

usposabljanju se na podlagi rezultatov kažejo pri skupinski učni obliki, pa tudi pri 

kombiniranju učnih oblik in njihovem sočasnem izpeljevanju. Pomen načrtnega 

usposabljanja za kakovostno načrtovanje, izvajanje in evalvacijo učnih oblik potrjujejo 

tudi tuje raziskave - Blatchford idr. (2005) so v analizi eksperimentalnega dela 

raziskave, ki je potekal eno šolsko leto in v katerem so učitelje in učence usposabljali 

za kakovostnejše izvajanje učnih oblik, dokazali pozitivne vplive na učne dosežke 

učencev, odnos do šolanja in razredno klimo. 

V nadaljevanju bomo predstavili, kako učitelji presojajo učinkovitost vsake od učnih 

oblik.  

5.3.2 Odgovori učiteljev glede ekonomičnosti učnih oblik 

Najprej smo ugotavljali ekonomičnost vsake od učnih oblik po mnenju učiteljev. 

Učitelji so presojali štiri vidike: zahtevnost priprave, porabo časa za pripravo, 

zahtevnost izvedbe in porabo časa za izvedbo pri vsaki od učnih oblik. Vsako od njih 

so ocenili z ocenami od 1 (najmanj zahtevna/porabim najmanj časa) do 5 (najbolj 

zahtevna/porabim največ časa), kar prikazuje preglednica 47. 

Preglednica 47: Opisna statistika učiteljevih ocen zahtevnosti priprave posamezne 

učne oblike; časa, potrebnega za pripravo posamezne učne oblike; zahtevnosti 

izvedbe posamezne učne oblike; in časa, potrebnega za izvedbo posamezne učne 

oblike  

 Ocene zahtevnosti in porabe časa za 
pripravo in izvedbo učne oblike 

n Min Max    SD 

Ocena 
zahtevnosti 
priprave 

Frontalna učna oblika 422 1 5 2,86 0,96 

Individualna učna oblika 422 1 5 3,75 0,97 

Delo v paru 422 1 5 3,86 0,73 

Skupinska učna oblika 422 1 5 4,24 0,81 

Ocena porabe 
časa za pripravo 

Frontalna učna oblika 422 1 5 2,87 0,85 

Individualna učna oblika 422 1 5 3,77 0,93 

Delo v paru 422 1 5 3,85 0,73 

Skupinska učna oblika 422 1 5 4,26 0,80 

Ocena 
zahtevnosti 
izvedbe 

Frontalna učna oblika 422 1 5 2,89 0,95 

Individualna učna oblika 422 1 5 3,51 1,01 

Delo v paru 422 1 5 3,62 0,79 

Skupinska učna oblika 422 1 5 4,12 0,85 
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(nadaljevanje preglednice 47) 

 Ocene zahtevnosti in porabe časa za 
pripravo in izvedbo učne oblike 

n Min Max    SD 

Ocena porabe 
časa za izvedbo 

Frontalna učna oblika 422 1 5 2,87 0,86 

Individualna učna oblika 422 1 5 3,52 0,94 

Delo v paru 422 1 5 3,68 0,80 

Skupinska učna oblika 422 2 5 4,12 0,87 

Iz preglednice 47 je videti, da v vseh štirih vidikih učitelji kot najmanj časovno 

zamudno tako za pripravo (x  = 2,87) kot tudi za izvedbo (x  = 2,87) ocenjujejo 

frontalno učno obliko. Kot nekoliko bolj časovno zamudni so ocenili individualno učno 

obliko (priprava x  = 3,77; izvedba x  = 3,52) in delo v paru (priprava x  = 3,85; izvedba 

x  = 3,68). Kot najbolj časovno zamudno učno obliko so učitelji v obeh vidikih ocenili 

skupinsko učno obliko, ki je po njihovem najbolj dolgotrajna tako za pripravo (x  = 

3,86) kot tudi za izvedbo (x  = 4,12). Skupinska učna oblika se jim zdi glede izvedbe 

časovno zamudnejša kot glede priprave, pri individualni učni obliki in delu v paru, pa 

se jim zdi priprava časovno obsežnejša kot izvedba. 

Zanimalo nas je tudi, kako zahtevna se zdi učiteljem posamezna učna oblika za 

pripravo in izvedbo. Pokazalo se je, da enako kot pri porabi časa učitelji tudi pri 

zahtevnosti ocenjujejo, da je najmanj zahtevna tako za pripravo (x  = 2,86) kot za 

izvedbo (x  = 2,89) frontalna učna oblika, sledita ji individualna učna oblika (priprava x  

= 3,75; izvedba x  = 3,51) in delo v paru (priprava x  = 3,86; izvedba x  = 3,62), najbolj 

zahtevna pa se učiteljem zdi skupinska učna oblika (priprava x  = 4,24; izvedba x  = 

4,12). Vse učne oblike razen frontalne se zdijo učiteljem zahtevnejše za pripravo 

kakor za izvedbo. 

Želeli smo izračunati ekonomičnost48 posamezne učne oblike, ki bi pokazala, kako 

ekonomična je vsaka od učnih oblik glede časa in truda oz. dela, ki ga mora vložiti 

učitelj v njeno pripravo in izvedbo. Za merilo ekonomičnosti smo uvedli sumacijsko 

spremenljivko naslednjih spremenljivk: čas, potreben za pripravo posamezne učne 

oblike; zahtevnost priprave posamezne učne oblike; čas, potreben za izvedbo 

posamezne učne oblike, in zahtevnost izvedbe posamezne učne oblike. Lestvico 

                                            
48

 V koncept ekonomičnosti smo zajeli tudi načelo racionalnosti, ki pravi, naj z optimalnim vložkom moči, 
sredstev in časa dosežemo maksimalni vzgojno-izobraževalni učinek (Poljak, 1974; Strmčnik, 2001), kar smo 
povezali s kategorijo zahtevnosti priprave/izvedbe. 
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vrednosti smo obrnili, tako da višja povprečna ocena pomeni višjo ekonomičnost in 

obratno. Izračunali smo srednje vrednosti ekonomičnosti vsake od učnih oblik 

(preglednica 48). 

Preglednica 48: Opisna statistika ocen ekonomičnosti posamezne učne oblike po 

presoji učiteljev 

Učne oblike n Min Max    SD 

Frontalna učna oblika 422 4 20 12,51 3,02 

Individualna učna oblika 422 4 19 10,10 2,88 

Delo v paru 422 4 17 8,99 2,46 

Skupinska učna oblika 422 4 17 7,26 2,70 

Preglednica 48 prikazuje, da so učitelji kot najbolj ekonomično učno obliko ocenili 

frontalno učno obliko (x  = 12,51), sledi ji individualna učna oblika (x  = 10,10). Delo v 

paru (x  = 8,99) se zdi učiteljem bolj ekonomično od skupinske učne oblike (x  = 7,26).   

Pri vidiku ekonomičnosti pouka Poljak (1974) opozarja, da je »artikulacija pouka 

odvisna tudi od uporabe didaktičnega sistema pouka, tj. od tega, ali se uporablja 

neposredno poučevanje (frontalno delo), samostojno delo učencev (skupinsko in 

individualno delo) ali sistem programiranega pouka« (str. 219). Učenci potrebujejo za 

samostojno in skupinsko delo več časa, saj njihova spretnost pri samostojnem učenju 

ni enaka učiteljevi spretnosti pri neposrednem poučevanju, zato bo v sistemu 

samostojnega dela učencev prevladovala ena komponenta učnega procesa. Pri 

frontalnem pouku je mogoče zajeti več učnih etap, saj je pri njem učitelj spretnejši, 

zato je takšen način dela bolj ekonomičen, kar se sklada tudi z odgovori učiteljev v 

naši raziskavi. 

5.3.3 Odgovori učiteljev glede uporabnosti učnih oblik 

Učitelje smo vprašali, katera od učnih oblik je po njihovem mnenju najprimernejša za 

doseganje različnih namenov (preglednica 49). 

Postavke so se glasile: 

1. Učna oblika, ki v največji meri omogoča doseganje ciljev predmeta. 

2. Učna oblika, ki je najbolj primerna za starost učencev v izbranem oddelku. 
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3. Učna oblika, ki je najbolj primerna za nadarjene učence. 

4. Učna oblika, ki je najbolj primerna za učence z učnimi težavami. 

5. Učna oblika, ki je najbolj primerna pri diferenciaciji pouka po težavnosti. 

6. Učna oblika, ki je najbolj primerna pri diferenciaciji pouka po obsegu. 

7. Učna oblika, ki je najbolj primerna pri diferenciaciji pouka po interesu. 

 

Učitelji so pri vsaki postavki izbrali učno obliko, ki se jim je zdela najprimernejša. 

Preglednica 49: Odgovori učiteljev na vprašanje, katero učno obliko izvajajo za 

določen namen (število (f) in odstotek (f %)) 

 Namen 
Učne 
oblike 

Učni cilji Starost Nadarjeni Učne 
težave 

Dif. po 
težavnosti 

Dif. po 
obsegu 

Dif. po 
interesu 

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

FUP 225 55,1 128 31,5 7 1,7 15 3,7 10 2,5 34 8,3 2 0,5 

IUO 90 22,1 50 12,3 190 46,8 309 75,6 133 32,6 92 22,5 108 26,5 

DVP 28 6,9 100 24,6 82 20,2 71 17,4 98 24,0 73 17,9 105 25,8 

SUO 65 15,9 128 31,5 127 31,3 14 3,4 167 40,9 209 51,2 192 47,2 

Skupaj 408 100,0 406 100,0 406 100,0 409 100,0 408 100,0 408 100,0 407 100,0 

Iz preglednice 49 je razvidno, da največji delež učiteljev frontalno učno obliko presoja 

kot tisto, ki omogoča doseganje učnih ciljev (55,1 %) in je skupaj s skupinsko učno 

obliko tudi najprimernejša za starost učencev, ki jo poučujejo (31,5 %). Za nadarjene 

učence in učence z učnimi težavami se zdi učiteljem najprimernejša individualna 

učna oblika (46,8 % in 75,6 %). Zanimivo pa je, da se zdi za diferenciacijo po 

težavnosti, obsegu in interesu učiteljem ustreznejša skupinska učna oblika (40,9 %; 

51,2 %; 47,2%) kot pa individualna učna oblika, sledi delo v paru, kot najmanj 

ustrezno pa ocenjujejo frontalno učno obliko. 

Za merilo uporabnosti smo prešteli, kolikokrat je bila pri vsaki od postavk, ki so 

označevale uporabnost, izbrana posamezna učna oblika. Izračunali smo srednje 

vrednosti uporabnosti za vsako od učnih oblik (preglednica 50).  
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Preglednica 50: Opisna statistika ocen uporabnosti posamezne učne oblike po 

presoji učiteljev  

Učne oblike n Min Max    SD 

Frontalna učna oblika 422 0 6 1,00 0,94 

Individualna učna oblika 422 0 7 2,30 1,32 

Delo v paru 422 0 5 1,32 1,06 

Skupinska učna oblika 422 0 7 2,14 1,34 

Ugotovili smo, da učitelji kot najuporabnejši ocenjujejo individualno učno obliko (x  = 

2,30) in skupinsko učno obliko (x  = 2,14). Precej manj uporabni se jim zdita delo v 

paru (x  = 1,32) in frontalna učna oblika (x  = 1,00). Zanimivo je, da tako po 

ekonomičnosti kot tudi po uporabnosti izstopa individualna učna oblika. 

5.3.4 Odgovori učiteljev glede učinkovitosti posamezne učne oblike 

Želeli smo ugotoviti, kako učinkovita se zdi učiteljem posamezna učna oblika. Za 

merilo učinkovitosti smo uvedli sumacijsko spremenljivko, sestavljeno iz spremenljivk 

ekonomičnost in uporabnost, pri čemer smo obe spremenljivki utežili z ustreznim 

faktorjem, da smo zagotovili enakomeren vpliv na končni rezultat. Tako smo dobili 

novo sumacijsko spremenljivko učinkovitost posamezne učne oblike (preglednica 

51). 

Preglednica 51: Opisna statistika ocen učinkovitosti posamezne učne oblike po 

presoji učiteljev 

Učna oblika n Min Max    SD 

Frontalna učna oblika 422 1,00 3,73 2,35 0,43   

Individualna učna oblika 422 1,00 4,02 2,42 0,52    

Delo v paru 422 1,00 3,27 2,00 0,43  

Skupinska učna oblika 422 1,00 3,50 2,02 0,51    

Ko smo izračunali vrednosti nove spremenljivke, in sicer učinkovitost učnih oblik, smo 

ugotovili, da so učitelji z najvišjo povprečno oceno ocenili individualno učno obliko (x  

= 2,42). Sledita ji frontalna učna oblika (x  = 2,35) in skupinska učna oblika (x  = 2,02). 

Delo v paru je ocenjeno z najnižjo povprečno oceno (x  = 2,00). 

Razlogov za to, da so učitelji najvišjo povprečno oceno namenili individualni učni 

obliki, je veliko: učencem omogoča učenje z odkrivanjem in reševanjem problemov, 
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spodbuja njihovo samostojnost in prevzemanje odgovornosti za lastno učenje, 

primerna je za pridobivanje spretnosti skozi etapo vadenja in urjenja. Individualna 

učna oblika podpira individualizacijo, učitelj pa se lahko bolj posveti posameznemu 

učencu kot pri drugih učnih oblikah (Blažič idr., 2003; Harmer, 2001; Pletenac, 1991). 

Frontalna učna oblika pa je tista, ki se tesno povezuje z načeli reda, strukture in 

jasnosti, še posebno pri usvajanju osnovnih spretnosti, kar po mnenju Veenmana idr. 

(2003) ter Muijsa in Reynoldsa (2018) prispeva k zagotavljanju učinkovitosti pouka.  

Kot smo predstavili že v teoretičnem uvodu, je učinkovitost koncept, ki ga ni 

enostavno definirati. Poleg meril ekonomičnosti in uporabnosti učnih oblik je treba v 

kontekstu njihove učinkovitosti gledati širše in ugotoviti, kaj še tvori koncept 

učinkovitosti. 

Učitelje smo zato prosili, naj v odprtih odgovorih pojasnijo, kaj so prednosti in kaj 

pomanjkljivosti posamezne učne oblike, s tem pa smo pridobili bolj poglobljen 

vpogled v njihovo presojo učinkovitosti učnih oblik. Njihove odgovore smo združili po 

različnih vidikih in jih prikazujejo preglednice 52, 53, 54 in 55. 
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Preglednica 52: Odgovori učiteljev na vprašanje, kaj so prednosti in pomanjkljivosti frontalne učne oblike 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Zahtevnost priprave 
in izvedbe za učitelja 

Enostavna za izvedbo  11 2,6 % Učitelj porabi več energije med poukom  1 0,2 % 

Vzame malo časa za pripravo 1 0,2 % Učitelj jo prepogosto uporabi  1 0,2 % 

Učiteljev pregled nad 
dogajanjem v razredu 

Nadzor nad delom učencev (spremljanje njihovega 
odziva – ali sledijo razlagi, jo razumejo)  

30 7,1 % Nemir 31 7,4 % 

Usmerjanje (pozornosti, razmišljanja) 37 8,8 % Učitelj nima pregleda nad znanjem vseh  16 3,8 % 

Motivacija 22 5,2 %   
  
  

  
  
  

  
  
  

Vzpostavljanje reda 3 0,7 % 

Primerna za preverjanje predznanja  14 3,3 % 

Učne metode, 
didaktične strategije 

Primerna za razlago  53 12,6 %    
  
  
  

  
  
  
  

Primerna za pogovor  3 0,7 % 

Primerna za diskusijo  2 0,5 % 

Primerna za demonstracijo  22 5,2 % 

Učna načela Sistematičnost, jasnost, preglednost, urejenost učne 
vsebine   

14 3,3 % Racionalnosti in ekonomičnosti (premalo 
materiala in pripomočkov, premajhen 
prostor, časovna neekonomičnost) 

17 4,1 % 

Racionalnosti in ekonomičnosti (časovna in 
prostorska ekonomičnost, racionalna uporaba 
materiala in pripomočkov) 

86 20,5 % Učne diferenciacije in individualizacije (ni 
prilagojena različnim učencem) 

46 11,0 % 

Primernosti 5 1,2 %       

Aktivnosti (vsi učenci so vključeni hkrati - dobijo 
enaka navodila, informacije); učenci se učijo drug od 
drugega, sodelujejo 

88 20,9 % Aktivnosti (monotonost, pasivnost, 
nezbranost, nezainteresiranost) 

191 45,5  % 

Učne etape 
  
  

Uvajanje 26 6,2 %   
  
  

  
  
  

  
  
  

Obravnava nove učne snovi  42 10,0 % 

Ponavljanje  1 0,2 % 
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(nadaljevanje preglednice 52) 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Učni cilji 
  
  
  

Učni cilji so jasno postavljeni 1 0,2 % Preobsežen učni načrt 2 0,5 % 

Primerna za zahtevnejše in nove učne vsebine 7 1,7 % Slab prenos znanja, učenci se malo 
naučijo  

2 0,5 % 

Primerna za sledenje učnemu načrtu 1 0,2 %   
  

  
  

  
  Primerna za usvajanje (temeljnih) učnih ciljev 13 3,1 % 

Spretnosti in 
metakognitivne 
spretnosti 

Razvijanje poslušanja 8 1,9 % Ni urjenja spretnosti 2 0,5 % 

Drugo   1 0,2 %   5 1,2 % 
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Učitelji so navedli številne prednosti frontalne učne oblike. Med odgovori, ki smo jih 

združili v pomensko sorodne kategorije, prevladuje odgovor, da učitelji frontalno učno 

obliko izvajajo zato, da bi hkrati vključili vse učence oz. bi vsi dobili enake informacije, 

enaka navodila (ta odgovor je podalo 20,9 % učiteljev). Učiteljem se zdi frontalna 

učna oblika tudi zelo časovno ekonomična, kar je navedlo 20,5 % učiteljev. Oba 

najpogostejša odgovora se med seboj povezujeta, saj to, da vsi učenci informacije 

prejmejo hkrati, vpliva tudi na časovno komponento – da je ta proces torej izpeljan 

hitreje kot pri drugih učnih oblikah. Frontalno učno obliko učitelji v svojih odgovorih 

najpogosteje povezujejo z učno metodo razlage (12,6 %), presenetljivo pa je, da jo 

zelo malo učiteljev povezuje z metodo pogovora in diskusije (0,5 %). Med učnimi 

metodami, ki jih izvajajo v frontalni učni obliki, učitelji navajajo še demonstracijo (5,2 

%). Med učnimi etapami izstopa etapa obravnave nove učne snovi (10,0 %), sledi pa 

ji etapa uvajanja (6,2 %). Dejstvo, da je najpogosteje omenjena etapa obravnave 

nove učne snovi, ne preseneča, saj se logično povezuje z najpogosteje navedeno 

učno metodo, razlago. Ena od prednosti, ki jo učitelji pogosto navajajo, je pregled 

nad delom učencev in takojšnja povratna informacija glede učenčevega 

(ne)razumevanja učne vsebine (7,1 %). Učiteljem se zdi pomembno tudi to, da lahko 

preverijo predznanje učencev, usmerjajo njihovo pozornost, poudarijo ključne 

informacije in jih usmerjajo pri razmišljanju in učenju. 

Ko smo učitelje vprašali, kakšne ovire doživljajo pri izvajanju frontalne učne oblike, 

jih je kar 19 eksplicitno zapisalo, da ni nikakršnih ovir. Sklepamo, da se ti učitelji 

zavedajo, da je treba frontalno učno obliko premišljeno izpeljevati in jo kombinirati z 

ustreznimi učnimi metodami tako, da zagotovimo miselno aktivnost učencev in 

njihovo čim bolj številčno vključenost. Možno pa je tudi, da kdo izmed teh učiteljev ne 

prepozna pomanjkljivosti frontalne učne oblike zaradi nezadostne refleksije svojega 

pedagoškega dela. Zanimivo se nam je zdelo, da je eden od vprašanih učiteljev kot 

oviro zapisal, da ravnateljica ni naklonjena tej učni obliki, sam pa jo vidi kot 

pomembno. Eden izmed učiteljev pa pravi, da ga v izvajanje frontalne učne oblike sili 

razporeditev miz v učilnici. Največkrat so učitelji kot oviro navedli, da učenci (nekateri 

ali vsi) med frontalno učno obliko postanejo pasivni, s čimer so povezani tudi drugi 

njihovi odgovori, npr. nezanimivost in monotonost, zaradi česar učencem upade 
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pozornost, težko sledijo in so med frontalno učno obliko nezbrani (45,4 %), pogosto 

pa se pojavljata tudi klepetanje in motenje pouka (7,4 %). Kot pomembno oviro 

učitelji zaznavajo, da se pri frontalni učni obliki ne morejo v tolikšni meri prilagoditi 

različno zmožnim učencem, pa tudi razlikam v njihovem predznanju, tempu in drugim 

individualnim značilnostim (11,0 %). 

Če primerjamo, v katerih kategorijah učitelji zaznavajo predvsem prednosti frontalne 

učne oblike in v katerih predvsem ovire oz. pomanjkljivosti, ugotovimo, da učitelji 

frontalno učno obliko zaznavajo kot tisto, ki se dobro povezuje z učnima metodama 

razlage in demonstracije ter je pomembna v etapah uvajanja in obravnave nove učne 

snovi, prav tako pa tudi, če želimo slediti didaktičnemu načelu sistematičnosti. V teh 

kategorijah učitelji ne izpostavljajo nobenih pomanjkljivosti frontalne učne oblike, so 

pa te toliko bolj očitne, ko gre za miselno aktivnost učencev, njihovo vključenost v 

pouk, pozornost, koncentracijo in motivacijo za učenje in pa za prilagajanje pouka 

različnim značilnostim učencev (izvajanje učne diferenciacije in individualizacije). 

Tudi Harmer (2001) pravi, da frontalna učna oblika prispeva k učinkovitosti pouka s 

svojo sistematičnostjo, ekonomičnostjo in racionalno izrabo časa. Njene prednosti so 

tudi velika mera pregleda, ki ga ima učitelj nad razredom, ter varnost, sprejetost in 

pripadnost, ki jo znotraj takšne oblike čutijo učenci, saj so vsi deležni enakih učnih 

izkušenj, kar jih povezuje.  

Hattie in Zierer (2018) predstavita velikost učinka frontalne učne oblike na 

učinkovitost pouka (d = 0,59), pri čemer pa opozarjata na to, da je frontalna učna 

oblika pogosto predstavljena ali pa razumljena napačno. Avtorja pravita, da si 

frontalne učne oblike ne smemo predstavljati kot monotonega učiteljevega 

samogovora, pri katerem sledi vnaprej določenim »receptom« za poučevanje brez 

lastnega razmisleka in avtonomije. V takšnem primeru gre namreč za nekakovostno 

izpeljano frontalno učno obliko. Avtorja izrazito poudarita pomen dialoga pri frontalni 

učni obliki in naštejeta sedem lastnosti kakovostno izpeljane frontalne učne oblike 

(Hattie in Zierer, 2018, str. 109): 

a) Pomembni so jasni učni cilji. 
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b) Učitelju in učencem so znani kriteriji za ocenjevanje in kateri deli učne 

vsebine bodo predmet ocenjevanja.  

c) Frontalna učna dejavnost pri učencih spodbuja angažiranost in miselno 

aktivnost. 

d) Učitelj učno vsebino predstavi s pomočjo modeliranja in podajanja življenjskih 

primerov ter preverja razumevanje učne vsebine pri učencih. 

e) Učitelj dovolj časa nameni vodenemu vadenju in urjenju, pri čemer ima vsak 

učenec možnost pokazati svoje znanje, učitelj pa mu poda povratno informacijo 

in dodatno razlago. 

f) Učna ura ima vsebinski zaključek, v katerem učitelj učencem pomaga 

sintetizirati bistvo učne ure in ga osmisliti. 

g) Pomemben del frontalne učne oblike je tudi samostojno vadenje in urjenje.  

Tudi Hattie in Zierer (2018) podobno kot Gudjons (2007) menita, da je frontalna učna 

oblika neupravičeno na slabem glasu zaradi nekakovostnega izvajanja oz. 

neustreznih kompetenc učiteljev49. Na podlagi metaraziskovalnih ugotovitev 

izpostavljata, da ima frontalni pouk, če je izpeljan kakovostno, pomemben učinek na 

doseganje zastavljenih učnih ciljev in s tem na kakovost pouka. Podobno ugotavljata 

tudi Muijs in Reynolds (2018). 

Pomanjkljivost frontalne učne oblike je predvsem v tem, da učitelj zaradi usmerjenosti 

v celotno skupino težje spremlja posameznika; učencem pa lahko, zlasti če ta oblika 

traja dlje časa, upade pozornost in postanejo pasivni sprejemniki posredovanih 

informacij, izgubijo zanimanje in nadzor nad svojim učenjem, zanj pa jim ni treba 

prevzemati odgovornosti (Blažič idr., 2003; Harmer, 2001). Marsikateremu učencu se 

je neprijetno izpostavljati pred sošolci, zato ne sodelujejo s svojimi odgovori ali 

predlogi. Frontalna učna oblika od učencev zahteva »uniformnost« – vsi opravljajo 

enako dejavnost pod enakimi pogoji, istočasno in z enakim tempom. V ospredju je 

                                            
49

 Avtorja predlagata, da bi se spremenila terminologija in bi se za frontalno učno obliko (ang. »direct 
instruction«) pričel uporabljati drug izraz, s čimer bi se zmanjšala negativna konotacija. Do določene mere se je 
to v angleško govorečih državah že začelo dogajati, pojavljajo se namreč alternativni izrazi: »direct instruction« 
(kakovostno izpeljana frontalna učna oblika) v nasprotju z »didactic teaching« (nekakovostno izpeljana 
frontalna učna oblika); »DI« (»Direct Instruction« – kakovostno izpeljana frontalna učna oblika) v nasprotju z 
»di« (»direct instructon« – nekakovostno izpeljana frontalna učna oblika), Hattie in Zierer (2018) pa predlagata 
izraz »DTL« (»deliberate teaching and learning« – namerno poučevanje in učenje).  
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pogosto prenos znanja z učitelja na učenca, manj pa učenčevo lastno odkrivanje in 

učenje – s tem učenci izgubljajo nadzor nad svojim učenjem in jim zanj ni treba 

prevzemati odgovornosti. V veliki skupini oz. razredu je težko komunicirati na relaciji 

učenec – učenec. Določene cilje torej lažje dosežemo v manjših skupinah učencev 

(npr. govorno izražanje pri učenju tujega jezika) (Harmer, 2001). Poljak (1974) 

dodaja, da je zaradi učiteljeve angažiranosti in intenzivnosti dela z večjo skupino 

učencev ta oblika bolj utrudljiva kot ostale. Ugotovljene pomanjkljivosti frontalne učne 

oblike lahko presežemo s kombinacijo različnih učnih oblik, pestrim naborom 

uporabljenih učnih oblik in z njihovim dinamičnim izmenjevanjem.   
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Preglednica 53: Odgovori učiteljev na vprašanje, kaj so prednosti in pomanjkljivosti individualne učne oblike 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Zahtevnost priprave in izvedbe 
za učitelja 

Enostavna za izvedbo  1 0,2 % Zahtevna priprava za učitelja  8 1,9 % 

   
  
  

  
  
  

Zahtevna izvedba za učitelja 8 1,9 % 

Veliko časa za pripravo 18 4,3 % 

Zelo dobro poznavanje vseh učencev  5 1,2 % 

Učiteljev pregled nad 
dogajanjem v razredu 

Učitelj lahko nudi povratno 
informacijo in dodatna pojasnila 
učencu  

22 5,2 % Učitelj nima nadzora in pregleda nad 
delom vseh učencev  

19 4,5 % 

Učiteljeva pomoč učencem  28 6,7 % Nemir 8 1,9 % 

Učitelj ima pregled nad 
razumevanjem posameznega 
učenca in nad tem, v kolikšni meri je 
posameznik dosegel zastavljene 
učne cilje  

35 8,3 % Učitelj težko vsem poda povratno 
informacijo o znanju  

4 1,0 % 

  
  

  
  

  
  

Učitelj nima pregleda nad znanjem 
vseh  

3 0,7 % 

Učitelj težko vsem nudi pomoč  7 1,7 % 

Učne metode, didaktične 
strategije 

Omogoča raziskovanje in izkustveno 
učenje  

2 0,5 %      

Učne etape 
  

Obravnava nove učne snovi  7 1,7 %   
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

Primerna za vadenje in urjenje  35 8,3 % 

Ponavljanje  9 2,1 % 

Preverjanje (30) in ocenjevanje (29) 59 14,1 % 
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(nadaljevanje preglednice 53) 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Učni cilji 
 
 
 
 
 
 

Kritičnost do lastnega znanja  2 0,5 % Posamezni učenci ne znajo delati 
samostojno  

20 4,8 % 

Učenci se učijo problemskega 
razmišljanja 

2 0,5 % Negotovi učni rezultati 3 0,7 % 

Spodbuja posameznikovo  
Ustvarjalnost  

7 1,7 % Pretirano se poudarja individualizem, ni 
komunikacije in sodelovanja 

 7  1,7  % 

Razvija odgovornost 1 0,2 %   
  

  

  
  
  

  
  
  

Učenje na ravni pomnjenja  1 0,2 % 

Uporaba znanja  7 1,7 % 

Razvijanje samostojnosti  39 9,3 % 

Poglabljanje učne vsebine  7 1,7 % 

Spretnosti in metakognitivne 
spretnosti 

Samoregulacija učenja 14 3,3 %   
  

  
  

  
  Samopreverjanje znanja  25 6,0 % 

Učna načela 
  
  

Racionalnosti in ekonomičnosti 
(časovna in prostorska 
ekonomičnost, racionalna uporaba 
materiala in pripomočkov) 

2 0,5 % Racionalnosti in ekonomičnosti 
(časovna in prostorska ekonomičnost, 
racionalna uporaba materiala in 
pripomočkov) 

102 24,3 % 

Sistematičnosti 1 0,2 % Primernosti 3 0,7 % 

Učne diferenciacije in 
individualizacije  

127 30,2 % Učne diferenciacije in individualizacije 
(težko je vse učence ustrezno zaposliti) 

38 9,1 % 

Aktivnosti (vsak posameznik je 
miselno aktiven, daljša pozornost, 
motiviranje posameznika) 

37 8,9  % Aktivnosti (posamezniki niso aktivni 
nekateri učenci odnehajo z učenjem ko 
naletijo na težave ali ko jim pade 
koncentracija, učenci niso motivirani, 
zainteresirani za delo, ni zanimivo za 
učence) 

49 11,7  % 

Drugo   6 1,4 %   11 2,6 % 
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Vprašani učitelji prednosti individualne učne oblike najbolj povezujejo s kategorijo 

učne diferenciacije in individualizacije. Kar 30,2 % učiteljev je podalo splošen 

odgovor, da učna oblika omogoča učno diferenciacijo in individualizacijo, ali pa 

odgovor, da omogoča prilagajanje učnemu tempu učencev. Nekateri učitelji so kot 

prednost navajali tudi, da omogoča prilagajanje potrebam, sposobnostim, učnemu 

stilu, interesom in predznanju učencev. Učitelji so kot pomembno prednost zaznali 

tudi to, da omogoča aktivnost učencev, kar je navedlo 8,9 % učiteljev. Z vidika 

učitelja je individualna učna oblika pomembna, ker jim omogoča pregled nad 

razumevanjem učne vsebine posameznega učenca (8,3 %), zaradi česar jim lahko 

nudijo dodatna pojasnila (5,2 %) in pomoč (6,7 %). Z vidika učnih etap ima po 

mnenju učiteljev individualna učna oblika največjo vlogo pri preverjanju in 

ocenjevanju (14,0 %) ter pri vadenju in urjenju (8,3 %). Manjšo vlogo ima pri 

obravnavi nove učne snovi in ponavljanju, nihče od učiteljev pa ni izpostavil njenih 

prednosti v etapi uvajanja. Učitelji so izpostavili tudi samopreverjanje (6,0 %) in 

samoregulacijo učenja (3,3 %), metakognitivni spretnosti, ki ju je mogoče razvijati 

skozi individualno učno obliko. 

15 učiteljev je zapisalo, da ovir pri individualni učni obliki ni. Najpogosteje so se ovire 

oz. pomanjkljivosti navezovale na čas, pri čemer so učitelji izpostavili več komponent, 

kot so časovna neekonomičnost pri učiteljevi pripravi (4,3 %); časovno 

neekonomična izvedba, časovna neekonomičnost z vidika posameznega učenca in 

pomanjkanje učiteljevega časa za individualno delo s posameznim učencem ter 

število učencev v razredu (skupaj 24,3 %), za katere je težko pripraviti enakovredno 

(diferencirano) zaposlitev (9,0 %), zaradi česar ima učitelj manjši pregled nad delom 

in znanjem razreda (4,5 %), nekateri učenci pa zato postanejo nemirni in prenehajo z 

delom. 

Ob primerjavi prednosti in ovir pri izvajanju individualne učne oblike ugotovimo, da 

učitelji kot glavno prednost izpostavljajo, da omogoča učno diferenciacijo in 

individualizacijo, po drugi strani pa jih časovni in prostorski pogoji ter število in 

raznolikost učencev v razredu ovirajo pri njeni kakovostni izvedbi. 
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Individualna učna oblika učencem omogoča učenje z odkrivanjem in reševanjem 

problemov, spodbuja njihovo samostojnost in prevzemanje odgovornosti za lastno 

učenje, primerna je za pridobivanje spretnosti skozi etapo vadenja in urjenja. 

Individualna učna oblika v večji meri podpira individualizacijo, učitelj se lahko bolj 

posveti posameznemu učencu kot pri drugih učnih oblikah. Učitelju omogoča 

poglobljeno spoznavanje in spremljanje posameznika, analizo težav in napak pri 

posamezni učni snovi ter posredovanje poglobljene in individualizirane povratne 

informacije (Blažič idr., 2003; Harmer, 2001).  

Pomanjkljivosti individualne učne oblike za učitelja sta dolgotrajnejša priprava ter 

veliko več učnega materiala, ki ga mora učitelj priskrbeti ali zasnovati. Pri izvajanju 

pouka pa mu posvečanje posameznemu učencu vzame veliko več časa v primerjavi 

s frontalno učno obliko. Pomanjkljivost individualne učne oblike je tudi, da ne 

spodbuja pripadnosti skupini, medsebojnega sodelovanja in medvrstniške pomoči. 

Poleg tega se lahko zgodi, da učenec naleti na problem, ki ga ne zna ali ne zmore 

sam rešiti, ne glede na to, kolikokrat to poskuša. Individualna učna oblika pridobiva 

na pomembnosti tudi zaradi vse večje heterogenosti učencev v skupini, kar pa za 

učitelja pomeni dodaten premislek pri načrtovanju ustreznih učnih dejavnosti in 

primerne učne diferenciacije ter individualizacije. Učenci, ki imajo slabši učni uspeh, 

lahko pri tej obliki doživljajo frustracije, saj vedno končajo med zadnjimi ali pa njihovi 

rezultati niso pravilni (Halliday, 1996). Učence je torej treba motivirati za individualno 

delo, jim omogočati individualizirane učne dejavnosti in gradiva, jim podati dodatna 

individualna navodila, jih med samostojnim delom po potrebi usmerjati in jim nuditi 

podvprašanja, namige in spodbude ter jim podati čim bolj sprotno povratno 

informacijo o učenju (pregled nad delom posameznika med izvajanjem učne 

dejavnosti, pregled pravilnosti rešitev po koncu učne dejavnosti ipd.).  
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Preglednica 54: Odgovori učiteljev na vprašanje, kaj so prednosti in pomanjkljivosti dela v paru 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Zahtevnost priprave in izvedbe za 
učitelja 

Enostavna za izvedbo  2 0,5 % Zahtevna priprava za učitelja  11 2,6 % 

      Učitelj težko določi ustrezne in 
učinkovite pare  

38 9,1 % 

Učiteljev pregled nad dogajanjem v 
razredu 

Učitelj ima pregled nad 
razumevanjem 
posameznega učenca in 
nad tem, v kolikšni meri je 
posameznik dosegel 
zastavljene učne cilje  

2 0,5 % Učitelj nima nadzora in pregleda nad 
delom vseh učencev  

24 5,7 % 

  
  

  
  

  
  

Nemir 48 11,4 % 

Učitelj težko vsem poda povratno 
informacijo o znanju  

1 0,2 % 

Učne metode, didaktične strategije Raziskovanje, problemski 
pouk 

4 1,0 %   

  

  
  
  

  
  
  Eksperimentiranje 6 1,4 % 

Igra vlog 1 0,2 % 

Učne etape Uvajanje 2 0,5 %     
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Obravnava nove učne snovi  3 0,7 % 

Primerna za vadenje in 
urjenje  

39 9,3 % 

Ponavljanje  16 3,8 % 

Preverjanje (23) in 
ocenjevanje (1) 

24 5,7 % 
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(nadaljevanje preglednice 54) 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Učni cilji 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvijanje kritičnega 
mišljenja  

7 1,7 % Lahko pride do napak v znanju  2 0,5 % 

Kakovostnejše znanje  6 1,4 %   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Doseganje zahtevnejših 
učnih ciljev  

3 0,7 % 

Uporaba znanja  6 1,4 % 

Lažje doseganje učnih ciljev  1 0,2 % 

Prevzemanje odgovornosti  4 1,0 % 

Socializacija učencev  14 3,3 % 

Razvijanje samostojnosti  5 1,2 % 

Sodelovanje med učenci  80 19,1 % 

Omogoča sodelovalno 
učenje  

24 5,7 % 

Medsebojna pomoč  113 26,9 % 

Spretnosti in metakognitivne 
spretnosti 

Medsebojno preverjanje  27 6,4 % Učenci ne sodelujejo kakovostno 
(zaradi preteklih nesoglasij, ker ne 
znajo sodelovati v paru, so konfliktni, je 
eden dominanten ipd.)  

44 10,5 % 

    0,0 % Slabo razvite komunikacijske veščine  1 0,2 % 

Razvijanje komunikacijskih 
spretnosti  

114 27,1 %   
  

  

  
  
  

  
  
  Medvrstniško učenje in 

poučevanje  
48 11,4 % 

Učenje učenja  4 1,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 54) 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Učna načela Racionalnosti in 
ekonomičnosti (časovna in 
prostorska ekonomičnost, 
racionalna uporaba 
materiala in pripomočkov) 

3 0,7 % Racionalnosti in ekonomičnosti 
(premalo materiala in pripomočkov, 
premajhen prostor, časovna 
neekonomičnost) 

27 6,4 % 

Učne diferenciacije in 
individualizacije  

5 1,2 % Učne diferenciacije in individualizacije 
(težko je primerno zaposliti vse učence) 

18 4,3 % 

Aktivnosti (učenci so 
motivirani za delo, 
popestritev pouka, zanimivo 
za učence vsi učenci so 
(miselno) aktivni) 

 39  9,3 % Aktivnosti (nekateri učenci ne želijo 
sodelovati z drugimi, v paru je le eden 
od učencev (miselno) aktiven, učenci 
naloge ne jemljejo resno ali pa se 
oddaljijo od teme, učenci niso motivirani 
za delo) 

92 21,90 % 

   Primernosti 1 0,2 % 

Drugo   12 2,9 %   1 0,2 % 
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Prednost dela v paru, ki jo je izrazil največji delež učiteljev (26,9 %), je medsebojna 

pomoč učencev, izpostavljajo pa tudi druge, sorodne razloge za uporabo dela v paru: 

omogoča sodelovalno učenje (5,7 %); medvrstniško učenje in poučevanje (11,4 %) ter 

medsebojno preverjanje znanja (6,4 %). Učiteljem se zdi pomembno, da učenci delijo 

svoje ideje, mnenja in izkušnje ter da s tem dopolnjujejo svoje znanje, razvijajo 

komunikacijske spretnosti (27,1 %) in so aktivni (9,3 %). Kar se tiče učnih etap, v katerih 

se zdi učiteljem smiselno izvajanje dela v paru, izstopa etapa vadenja in urjenja (9,3 %). 

Devetnajst učiteljev je zapisalo, da ni ovir pri izvajanju dela v paru. Ovira, ki jo je omenilo 

9,0 % učiteljev, je to, da učitelj težko določi ustrezne pare. Posledično se zgodi, da je v 

paru (miselno) aktiven le eden od učencev, pogosto pa se tudi zgodi, da učenci ne želijo 

sodelovati v paru zaradi različnih razlogov (različno predznanje, osebnostne lastnosti itd.) 

(21,9 %). Učitelje motijo tudi klepetanje, nemir in hrup (11,4 %). 

Če primerjamo razloge za uporabo dela v paru in ovire pri tem, opazimo, da so prednosti 

večinoma vezane na doseganje vzgojnih ciljev pouka (sodelovanje, pomoč), preko 

katerih posameznik lažje doseže tudi izobraževalne cilje pouka (dopolnjevanje, 

poglabljanje, razširjanje znanja). Pri ovirah pa izstopa otežen pregled učitelja nad 

dogajanjem v razredu, saj delo v paru pogosto spremljata hrup in klepetanje, kar lahko 

pomeni, da so se učenci oddaljili od teme in cilji učne ure ne bodo doseženi. Učitelji se 

zavedajo pomena ustrezne sestave parov, da bo njihovo medsebojno sodelovanje 

učinkovito in učni cilji uresničeni. 

Tako kot individualna učna oblika tudi delo v paru spodbuja samostojnost, vendar hkrati 

nudi oporo sošolca, učitelj pa ima medtem možnost, da se posveti parom, ki najbolj 

potrebujejo njegovo pomoč. Učenci krepijo medsebojne odnose in prijateljske vezi, pri 

učenju si delijo odgovornost in se zaradi tega uspešneje lotevajo tudi zahtevnejših nalog. 

Za učitelja je prednost dela v paru v tem, da je priprava kratkotrajna, izvajanje pa 

organizacijsko nezahtevno (Harmer, 2001).  

Podobno kot ugotavljajo učitelji v naši raziskavi, tudi Harmer (2001) in N. Storch (2002) 

opozarjata, da pomanjkljivosti dela v paru lahko nastopijo, če učitelj parov ne tvori 

ustrezno in se učenca osebnostno ne ujameta, pri učenju pa ne znata ali ne želita 

učinkovito sodelovati. 
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Nekatere učence in učitelje pri delu v paru moti hrup, ki nastane v učilnici, zato je 

pomembno, da učitelj poda natančna navodila glede sedežnega reda parov in glede 

glasnosti, ki je sprejemljiva pri reševanju naloge. Učiteljeva kontrola učencev pri delu v 

paru se lahko zelo zmanjša, učenci pa priložnost pogosto izkoristijo in se oddaljijo od 

učne teme, ki naj bi jo obravnavali (Bognar in Matijević, 1993; Strmčnik, 1987). 
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Preglednica 55: Odgovori učiteljev na vprašanje, kaj so prednosti in pomanjkljivosti skupinske učne oblike 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Zahtevnost priprave in 
izvedbe za učitelja 

  
  
  

  
  
  

 Zahtevna priprava za učitelja  13 3,1 % 

Zahtevna izvedba 2 0,5 % 

Učitelj težko določi ustrezne in 
učinkovite skupine 

12 2,9 % 

Učiteljev pregled nad 
dogajanjem v razredu 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Učitelj nima nadzora in pregleda 
nad delom vseh učencev  

30 7,1 % 

Nemir 80 19,1 % 

Učitelj težko vsem poda povratno 
informacijo o znanju  

1 0,2 % 

Učne metode, didaktične 
strategije 

Raziskovanje, problemski pouk 17 4,1 %    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Terenske vaje  3 0,7 % 

Eksperimentiranje 13 3,1 % 

Pogovor, diskusija 5 1,2 % 

Delo z besedilom  1 0,2 % 

Igra vlog, dramatizacija 9 2,1 % 

Učne etape Uvajanje 3 0,7 %     
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Obravnava nove učne snovi  12 2,9 % 

Primerna za vadenje in urjenje  32 7,6 % 

Ponavljanje  11 2,6 % 

Preverjanje (11) in ocenjevanje (1) 12 2,9 % 
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(nadaljevanje preglednice 55) 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Učni cilji 
 
 
 
 
 
 

Razvijanje kritičnega mišljenja 5 1,2 % Skupina ne opravi dela 3 0,7 % 

Razvijanje kritičnega mišljenja  5 1,2 % Ne razumejo dovolj poglobljeno 
rezultatov, do katerih so prišle 
skupine z drugačnimi zadolžitvami  

2 0,5 % 

Razvijanje logičnega sklepanja  4 1,0 % Učenci niso dovolj samostojni  2 0,5 % 

Uporaba znanja  7 1,7 %   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Trajnejše, kakovostnejše znanje  4 1,0 % 

Sodelovanje med učenci  104 24,8 % 

Medsebojna pomoč  33 7,9 % 

Razvijanje (so)odgovornosti 23 5,5 % 

Sodelovalno učenje  47 11,2 % 

Ustvarjalnost  17 4,1 % 

Socializacija 10 2,4 % 

Samostojnost 5 1,2 % 

Dvig samopodobe 5 1,2 % 

Primerna je za doseganje 
zahtevnejših učnih ciljev  

5 1,2 % 

Spretnosti in 
metakognitivne spretnosti 

Medsebojno preverjanje  2 0,5 % Člani skupine si ne znajo 
enakomerno porazdeliti dela  

14 3,3 % 

Medvrstniško učenje in poučevanje  24 5,7 % Ne znajo sodelovati  63 15,0 % 

Razvijanje komunikacijskih spretnosti  135 32,1 %   
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

Preizkušanje v različnih vlogah 13 3,1 % 

Delitev dela 19 4,5 % 

Socialne veščine 14 3,3 % 

Učenje učenja  4 1,0 % 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

270 

 

(nadaljevanje preglednice 55) 

VIDIKI PREDNOSTI Število Odstotek POMANJKLJIVOSTI Število Odstotek 

Učna načela Racionalnosti in ekonomičnosti 
(časovna in prostorska 
ekonomičnost, racionalna uporaba 
materiala in pripomočkov) 

14 3,3 % Racionalnosti in ekonomičnosti 
(premalo materiala in 
pripomočkov, premajhen prostor, 
časovna neekonomičnost) 

57 13,6 % 

Učne diferenciacije in 
individualizacije  

13 3,1 % Učne diferenciacije in 
individualizacije (težko je primerno 
zaposliti vse učence) 

14 3,3 % 

Aktivnosti (vsi so miselno aktivni, 
motivacija učencev) 

 21 5,0  % Aktivnosti (nekateri člani skupine 
so aktivni, drugi pa ne, nekateri 
učenci niso pripravljeni sodelovati, 
so individualisti, hitro pade 
koncentracija, niso motivirani) 

113 27,0  % 

   Sistematičnosti (ni sistematično) 1 0,2 % 

Drugo   36 8,6 %   8 1,9 % 
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Trije učitelji so zapisali, da skupinske učne oblike nikoli ne izvajajo. Med razlogi 

za njeno uporabo oz. med prednostmi izstopa odgovor sodelovanje (24,8 %), 

sledi pa mu sodelovalno učenje (11,2 %). S tem se povezuje tudi razvijanje 

timskega dela, izmenjevanja mnenj, izkušenj in znanja ter razvijanje 

komunikacijskih spretnosti oz. spretnosti dogovarjanja, strpnosti, usklajevanja, 

prilagajanja in prevzemanja odgovornosti (32,1 %). V manjšem deležu kot pri 

delu v paru učitelji izpostavljajo pomen medsebojne pomoči med učenci (7,9 %) 

in (miselno) aktivnost vseh učencev (5,0 %). Med učnimi metodami in 

didaktičnimi strategijami izstopajo raziskovalno učenje in problemski pouk (4,0 %) 

ter eksperimentiranje (3,1 %). Učitelji skupinsko učno obliko najbolj povezujejo z 

etapo vadenja in urjenja (7,6 %). 

Enajst učiteljev pravi, da jih pri izvajanju skupinske učne oblike nič ne ovira. Kot 

oviro za izvajanje so učitelji v največjem deležu navedli neaktivnost vseh članov 

skupine (27,0 %), dodajajo pa, da učenci med seboj ne znajo sodelovati (15,0 

%). Učitelje ovirajo tudi časovna neekonomičnost te učne oblike (13,6 %) ter 

hrup, nemir in klepetanje (19,0 %), ki nastanejo pri izvajanju. Prav tako pravijo, 

da pri skupinski učni obliki težko nadzirajo delo v razredu in delo posameznega 

učenca (7,1 %). 

Pri prednostih skupinske učne oblike so se učitelji najbolj osredotočali na 

sodelovanje in razvijanje komunikacijskih spretnosti, vendar je po drugi strani 

največja ovira ravno skrb zaradi nesodelovanja oz. neaktivnosti posameznikov. 

Pri prednostih naštevajo dogovarjanje, komunikacijo, argumentiranje, vendar se 

pri pomanjkljivostih posledično pojavljajo hrup, nemir in konflikti. 

Slavin (1995) poudarja pomen socialnega povezovanja v skupini, ki se krepi 

zaradi medsebojnega sodelovanja in pomoči članov, ki jim ni vseeno za drugega 

in si za svoje sošolce želijo, da bi bili uspešni.  

Učenci skupaj postajajo samostojnejši v procesu pridobivanja znanja in vse bolj 

neodvisni od učitelja. V skupini je načeloma zaželena čim večja aktivnost njenih 

članov, vendar se kot prednost za nekatere učence (npr. za introvertirane) izkaže 

možnost izbire, kako in koliko želijo prispevati (Harmer, 2001).  
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Hattie in Zierer (2018) na podlagi Hattiejeve zgodnejše metaanalize raziskav o 

učinkovitem pouku predstavita velik vpliv sodelovalnega učenja na učinkovitost 

pouka50. Sodelovalno učenje je po ugotovitvah avtorjev učinkovitejše od 

individualiziranega učenja in tudi od tekmovalno naravnanega učenja (npr. v 

frontalno zasnovani učni situaciji). Velikost učinka narašča z naraščanjem starosti 

učencev, kar po besedah avtorjev kaže na to, da se je treba sodelovalnega 

učenja naučiti. Vse prevečkrat so namreč učenci le razdeljeni v skupine, znotraj 

njih pa vsak opravlja individualno učno zadolžitev. Hattie in Zierer (2018) sta 

močno naklonjena uvajanju sodelovalnega učenja v osnovno šolo, saj se učenci 

tako postopoma učijo njegovih zakonitosti in ga vse bolj vešče izvajajo. To, 

poudarjata, velja tudi za druge učne metode in učne oblike. Hattie in Zierer 

(2018) tudi pravita, da je sodelovalno učenje primerno, ko učenci že imajo nekaj 

predznanja o učni vsebini, za doseganje nižjih, enostavnejših učnih ciljev, npr. 

zapomnitve, pa ni nujno učinkovitejša od drugih učnih oblik. Sodelovalno učenje 

kot tudi druge posredne učne oblike zmanjšuje obseg učiteljevega govora in 

omogoča več časa, da učenci izrazijo, česa so se naučili, kar hkrati učitelju 

omogoča preverjanje doseženih učnih ciljev. 

Ena od pomanjkljivosti oz. zahtev za kakovostno izpeljavo skupinske učne oblike 

je, da je učence treba učenja v takšni učni obliki naučiti, da bi jo znali uporabljati, 

da v skupinah ne bi le klepetali ali površinsko izmenjali mnenj, ampak bi se 

dejansko posvetili obravnavi učne snovi ali vadili. Poleg tega je za učitelja težko 

nadzorovati in popraviti napake, ki se v procesu pojavljajo, ter ob koncu učenja v 

skupinah vsakogar pravično oceniti glede na njegov vložek v skupni rezultat. Na 

učinkovitost posamezne skupine vpliva tudi učiteljevo načrtovanje delitve v 

skupine. Pomembno pa je, da ne pride do pasivnosti učencev in da preprečimo, 

da so nekateri učenci ves čas v dominantnem, drugi pa v pasivnem položaju 

(Harmer, 2001). 

                                            
50

 Velikosti učinkov: sodelovalno učenje v primerjavi z individualiziranim učenjem (d = 0,59); sodelovalno 
učenje v primerjavi s tekmovalno naravnanim učenjem (d = 0,54); tekmovalno učenje v primerjavi z 
individualiziranim učenjem (d = 0,24). 
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Ugotavljamo, da se odgovori učiteljev, ki so jih podali na vprašanje o prednostih 

in ovirah vsake od učnih oblik, dobro ujemajo s tistimi prednostmi in ovirami oz. 

pomanjkljivostmi, ki jih izpostavljajo tudi različni avtorji (Bognar in Matijević, 1993; 

Cullingford, 1995; Gudjons, 2007; Halliday, 1996; Harmer, 2001; Johnson in 

Johnson, 1999; Kutnick idr., 2005; Lioe idr., 2005; McDonald, 1996; Morgan, 

2000; Muijs in Reynolds, 2018; Pletenac, 1991; Rowe, 2006; Slavin, 1995; 

Strmčnik, 2001; Storch, 2002; Tomić, 2003; Veenman idr., 2003).  

V nadaljevanju bomo ugotavljali, v kolikšni meri se učitelji dejansko in redno 

sprašujejo o učinkovitosti učnih oblik oz. njihovo izvedbo sproti analizirajo. 

5.3.5 Učiteljeva sprotna analiza učnih oblik 

Razmišljujoči učitelj ves čas evalvira svoje pojmovanje učenčevega učenja in 

učinkovitega poučevanja (Slomanson, 2014). Hattie in Zierer (2018, str. ix) še bolj 

revolucionarno zapišeta, da je to, »kako razmišljamo o vplivu tega, kar delamo, 

pomembnejše od tega, kaj delamo«. Učitelji se v tradicionalnem učnem procesu, 

ki predpisuje dinamiko izmenjevanja učnih etap in določa njihove nosilce, 

pogosto znajdejo v strokovni dilemi, saj si želijo uporabiti širok nabor učnih oblik, 

ki bi zagotavljal večjo miselno aktivnost učenca, hkrati pa jih lahko omejujejo 

različni dejavniki, npr. prostorska ureditev učilnice, opremljenost šole, število 

učencev v oddelku in drugo. 

Učitelje smo vprašali, v kolikšni meri drži, da redno analizirajo učne oblike 

(preglednica 56) in jih nato na podlagi opravljene evalvacije tudi prilagajajo 

(preglednica 57). Preverili smo tudi razlike med učitelji glede na različne 

spremenljivke. 

Učitelji so na petstopenjski lestvici izrazili strinjanje s trditvijo, da redno analizirajo 

uporabljene učne oblike. 
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Preglednica 56: Odgovori učiteljev glede redne analize uporabljene učne oblike 

(število (f) in odstotki (f %)) 

V kolikšni meri drži, da redno analizirate 
uporabljene učne oblike? f f % 

Nikakor ne drži 2 0,5 

Ne drži 38 9,0 

Delno drži 207 49,2 

Drži 149 35,4 

Popolnoma drži 25 5,9 

Skupaj 421 100,0 

Na vprašanje, v kolikšni meri zanje drži, da redno evalvirajo izvedbo učnih oblik, 

je skoraj polovica učiteljev (49,2 %) odgovorila, da to zanje delno drži, 35,4 % pa 

jih je odgovorilo, da drži. Da trditev popolnoma drži, meni le 5,9 % učiteljev, 

majhen pa je tudi delež tistih, ki analize ne opravljajo redno ali pa je ne opravijo 

nikoli (skupaj 9,5 %). 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med učitelji glede analize učnih oblik, in 

sicer glede na spol, starost, leta delovne dobe, velikost šole, strokovno 

usmeritev, izbrani predmet, vzgojno-izobraževalno obdobje, velikost izbranega 

oddelka, vključenost učencev z odločbo o usmerjanju v oddelek, vključenost 

učencev s priporočilom o prilagajanju pouka v oddelek, vključenost nadarjenih 

učencev v oddelek. 

Preglednica 57: Razlike med učitelji glede redne analize uporabljenih učnih oblik 

(splošni podatki o učitelju) 

Strinjanje glede redne analize 
učnih oblik 

 
Spremenljivka 

Nikakor 
ne drži 
oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno-
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 
  
  
  
  

Moški Število 2 17 5 2 26 2Î = 3,766 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,288 
  
  
  
  
  

Odstotek 7,7 % 65,4 % 19,2 % 7,7 % 100,0 % 

Ženski 
  

Število 38 190 144 23 395 

Odstotek 9,6 % 48,1 % 36,5 % 5,8 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 40 207 149 25 421 

Odstotek 9,5 % 49,2 % 35,4 % 5,9 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 57) 

Strinjanje glede redne analize 
učnih oblik 

 
Spremenljivka 

Nikakor 
ne drži 
oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno-
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Starost 
učitelja (št. 
let) 
  
  
  
  
  
  
  
  

24–29 Število 2 10 10 0 22 χ² = 19,733 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 9,1 % 45,5 % 45,5 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 Število 19 56 26 5 106 

Odstotek 17,9 % 52,8 % 24,5 % 4,7 % 100,0 % 

40–49 
  

Število 12 65 49 10 136 

Odstotek 8,8 % 47,8 % 36,0 % 7,4 % 100,0 % 

50 ali 
več  

Število 6 65 57 9 137 

Odstotek 4,4 % 47,4 % 41,6 % 6,6 % 100,0 % 

Skupaj  Število 39 196 142 24 401 

Odstotek 9,7 % 48,9 % 35,4 % 6,0 % 100,0 % 

Delovna 
doba 
 (št. let) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0–3  Število 4 20 11 1 36 2Î = 7,339 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,834 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 11,1 % 55,6 % 30,6 % 2,8 % 100,0 % 

4–6  
  

Število 4 13 9 2 28 

Odstotek 14,3 % 46,4 % 32,1 % 7,1 % 100,0 % 

7–18 
  

Število 18 74 50 11 153 

Odstotek 11,8 % 48,4 % 32,7 % 7,2 % 100,0 % 

19–30  
  

Število 9 62 43 6 120 

Odstotek 7,5 % 51,7 % 35,8 % 5,0 % 100,0 % 

31 in 
več  
  

Število 5 38 36 5 84 

Odstotek 6,0 % 45,2 % 42,9 % 6,0 % 100,0 % 

Skupaj  Število 40 207 149 25 421 

Odstotek 9,5 % 49,2 % 35,4 % 5,9 % 100,0 % 

Velikost 
šole (št. 
oddelkov) 
  
  
  
  
  
  

9–15  Število 6 42 28 2 78 χ² = 3,779 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,707 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 7,7 % 53,8 % 35,9 % 2,6 % 100,0 % 

16–23  
  

Število 20 81 60 12 173 

Odstotek 11,6 % 46,8 % 34,7 % 6,9 % 100,0 % 

24 in 
več 
  

Število 14 84 61 11 170 

Odstotek 8,2 % 49,4 % 35,9 % 6,5 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 40 207 149 25 421 

Odstotek 9,5 % 49,2 % 35,4 % 5,9 % 100,0 % 

  



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

276 

 

(nadaljevanje preglednice 57) 

Strinjanje glede redne analize 
učnih oblik 

 
Spremenljivka 

Nikakor 
ne drži 
oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno-
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Strokovna 
usmeritev 
  
  
  
  

RP  Število 19 121 85 11 236 χ² = 3,324 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,344 
  
  
  
  
  

Odstotek 8,1 % 51,3 % 36,0 % 4,7 % 100,0 % 

PP  Število 21 85 64 14 184 

Odstotek 11,4 % 46,2 % 34,8 % 7,6 % 100,0 % 

Skupaj 
  

Število 40 206 149 25 420 

Odstotek 9,5 % 49,0 % 35,5 % 6,0 % 100,0 % 

Preverili smo, če obstajajo razlike med učitelji glede analize učnih oblik 

(preglednica 57). Pri spolu se je v vzorcu pokazalo, da je večji delež žensk kot 

moških odgovorilo, da drži ali popolnoma drži, da po vsaki učni uri analizirajo 

izpeljane učne oblike (42,8 % žensk; 26,9 % moških). Največji delež moških je 

odgovorilo, da delno drži, da po vsaki učni uri analizirajo učne oblike (65,4 %). 

Statistično pomembne razlike glede sprotne analize učnih oblik so se pokazale 

pri skupinah učiteljev različnih starosti (χ² = 19,733; g = 9; p = 0,020). V skupini 

najmlajših učiteljev (24–29 let) ni nihče odgovoril, da popolnoma drži, da sproti 

analizirajo učne oblike, 45,5 % jih je odgovorilo, da delno drži, da učne oblike 

sproti analizirajo, enak odstotek pa tudi, da to drži. V skupini učiteljev, starih od 

30 do 39 let, je med vsemi skupinami največji delež tistih, ki pravijo, da nikakor 

ne drži oz. ne drži, da sproti analizirajo izpeljane učne oblike (17,9 %). V vseh 

skupinah učiteljev je opaziti, da je delež tistih, pri katerih nikakor ne drži, ne drži 

ali pa delno drži, da sproti analizirajo učne oblike, večji kot pa delež tistih 

učiteljev, ki pravijo, da drži ali popolnoma drži, da sproti analizirajo učne oblike. 

Podoben trend je v vzorcu opaziti tudi pri spremenljivki leta delovne dobe, kjer pa 

se statistično pomembne razlike niso pokazale.  

Glede na ostale spremenljivke med učitelji ni bilo posebnih razlik. 

Fox (1983, v Valenčič Zuljan, 2012) svoja štiri pojmovanja pouka nasloni na 

učenčevo aktivnost pri pouku, kar se povezuje tudi z izbiro učnih oblik. Pri 

kategoriji pouka kot prenašanje znanja, kar je najnižje pojmovanje, sta v ospredju 

učna vsebina in učitelj kot strokovnjak na svojem predmetnem področju, nikakor 
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pa ne učenčeva aktivna vloga pri učenju. Najpogostejša učna metoda je 

predavanje, v osnovnošolskem okolju bi verjetno lahko sklepali, da razlaga, torej 

pouk, ki poteka v frontalni učni obliki. Učitelj na učence prenaša svoje znanje, 

procesov poučevanja in učenja pa ne reflektira in se ne sprašuje o smiselnosti ter 

učinkovitosti svoje prakse. Pri pojmovanju pouka kot procesa oblikovanja so 

učenci postavljeni v na videz aktivnejšo vlogo, vendar Fox  (1983, v Valenčič 

Zuljan, 2012) pravi, da pojmovanje ni nujno bistveno višje od prvega. Gre namreč 

za učenje po modelu, pri čemer učitelj poda zelo jasna navodila in povratno 

informacijo, s tem pa usmerja proces učenja učencev, vendar jih hkrati tudi 

omejuje pri njihovem samostojnem odkrivanju in ustvarjalnosti. Čeprav so učenci 

aktivnejši kot pri prvi kategoriji pojmovanj pouka in ne prevladuje več nujno 

frontalna učna oblika, ampak učitelj vpeljuje tudi druge učne oblike, sta še vedno 

v ospredju učiteljev nadzor in velika strukturiranost učnih nalog (prim. Peklaj, 

1996) ter učnih situacij. Pri nadaljnjih dveh kategorijah pojmovanj gre za večjo 

povezanost procesov poučevanja in učenja, torej mora učitelj svoje ravnanje in s 

tem tudi učenje učencev ustrezno reflektirati, učencu pa dopustiti vlogo aktivnega 

usmerjevalca lastnega učenja, pri čemer mu nudi ustrezno podporo. Pri 

pojmovanju pouka kot procesa odkrivanja učitelja vodi spoznanje, da korakov v 

procesu učenja ne more opraviti namesto svojih učencev, ampak jih pri tem lahko 

le usmerja in podpira. Učitelj svoje poučevanje evalvira, ga spreminja in vpeljuje 

novosti na podlagi svojih ugotovitev. Pri tem se razvija v razmišljujočega praktika, 

za katerega M. Valenčič Zuljan, Vogrinc, C. Bizjak, Z. Krištof in J. Kalin (2007) 

pravijo, da kritično reflektira svoje kompleksne praktične izkušnje. Najvišje 

pojmovanje, pouk kot proces osebnostne rasti, vključuje veliko mero učiteljeve 

fleksibilnosti in sposobnosti prilagajanja. Učitelj svoja pojmovanja primerja z 

učenčevimi in s premislekom vpliva na pojmovanja, ki jih imajo učenci glede 

pouka, učenja in znanja. Tako svoja in njihova pojmovanja vse bolj usklajuje, 

temu prilagaja svoje poučevanje, zato se lahko nadeja večje učinkovitosti in 

boljših učnih rezultatov. V pouk lahko vpeljuje izkustveno učenje ali projektno 

učno delo in tako učencem omogoči, da prevzemajo aktivno vlogo v procesu 

učenja (Fox, 1983, v Valenčič Zuljan, 2012). 
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Preglednica 58: Razlike med učitelji glede redne analize uporabljenih učnih oblik 

(glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

Strinjanje glede redne analize učnih 
oblik 

 
Spremenljivka 

Nikakor 
ne drži 
oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 
  
  
  
  

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 25 117 84 14 240 χ² = 0,403 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,940 
  
  
  
  
  

Odstotek 10,4 % 48,8 % 35,0 % 5,8 % 100,0 % 

Nar. -teh. 
sklop 

Število 14 77 59 10 160 

Odstotek 8,8 % 48,1 % 36,9 % 6,3 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 39 194 143 24 400 

Odstotek 9,8 % 48,5 % 35,8 % 6,0 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 
  
  
  
  
  
  

1. Število 14 83 60 8 165 χ² = 6,375 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,383 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 8,5 % 50,3 % 36,4 % 4,8 % 100,0 % 

2. 
  

Število 13 72 43 6 134 

Odstotek 9,7 % 53,7 % 32,1 % 4,5 % 100,0 % 

3. 
  

Število 13 49 46 11 119 

Odstotek 10,9 % 41,2 % 38,7 % 9,2 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 40 204 149 25 418 

Odstotek 9,6 % 48,8 % 35,6 % 6,0 % 100,0 % 

Velikost 
izbranega 
oddelka 
(št. učencev) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Do 10  Število 2 12 16 2 32 2Î = 9,061 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,432 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 6,3 % 37,5 % 50,0 % 6,3 % 100,0 % 

11–20  Število 17 96 56 9 178 

Odstotek 9,6 % 53,9 % 31,5 % 5,1 % 100,0 % 

21–28  Število 21 94 73 13 201 

Odstotek 10,4 % 46,8 % 36,3 % 6,5 % 100,0 % 

Več kot 
28  

Število 0 1 2 1 4 

Odstotek 0,0 % 25,0 % 50,0 % 25,0 % 100,0 % 

 Skupaj Število 40 203 147 25 415 

Odstotek 9,6 % 48,9 % 35,4 % 6,0 % 100,0 % 

Odločba 
 
 
 
 
 
 
 

NE Število 12 63 36 7 118 χ² = 1,755 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,625 
  
  
  
  
  

Odstotek 10,2 % 53,4 % 30,5 % 5,9 % 100,0 % 

DA  Število 26 137 107 18 288 

Odstotek 9,0 % 47,6 % 37,2 % 6,3 % 100,0 % 

Skupaj  Število 38 200 143 25 406 

Odstotek 9,4 % 49,3 % 35,2 % 6,2 % 100,0 % 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 12 48 32 7 99 χ² = 1,289 
 
 
 
  

3 
  
  
  
  
  

0,732 
  
  
  
  
  

Odstotek 12,1 % 48,5 % 32,3 % 7,1 % 100,0 % 

DA 
  

Število 27 149 110 18 304 

Odstotek 8,9 % 49,0 % 36,2 % 5,9 % 100,0 % 

Skupaj 
  

Število 39 197 142 25 403 

Odstotek 9,7 % 48,9 % 35,2 % 6,2 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 58) 

Strinjanje glede redne analize učnih 
oblik 

 
Spremenljivka 

Nikakor 
ne drži 
oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Nadarjeni NE 
  

Število 12 77 45 7 141 χ² = 2,718 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,437 
  
  
  
  
  

Odstotek 8,5 % 54,6 % 31,9 % 5,0 % 100,0 % 

DA 
  

Število 21 115 96 16 248 

Odstotek 8,5 % 46,4 % 38,7 % 6,5 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 33 192 141 23 389 

Odstotek 8,5 % 49,4 % 36,2 % 5,9 % 100,0 % 

Glede na spremenljivke, ki jih prikazuje preglednica 58 med učitelji ni bilo 

statistično pomembnih razlik. 

Sprotna evalvacija izpeljanih učnih oblik je šele prvi korak, ki ga mora učitelj 

opraviti, če želi izboljšati kakovost pouka. V nadaljevanju bomo predstavili, v 

kolikšni meri drži, da učitelji na podlagi opravljene evalvacije učnih oblik tudi 

vnesejo spremembe v svoje poučevanje. 

5.3.6 Prilagajanje izbire učne oblike na podlagi opravljene analize 

Želeli smo izvedeti, če učitelji učne oblike zgolj analizirajo ali nato svoje 

ugotovitve tudi upoštevajo pri nadaljnji izbiri učnih oblik. 

Učitelji so s pomočjo štiristopenjske lestvice odgovorili, v kolikšni meri zanje drži, 

da prilagajajo učne oblike na podlagi predhodne evalvacije učnih oblik 

(preglednica 59). 

Preglednica 59: Odgovori učiteljev glede prilagajanja izbire učnih oblik na podlagi 

opravljene evalvacije (število (f) in odstotki (f %)) 

V kolikšni meri drži, da prilagajate izbiro 
učnih oblik na podlagi evalvacije 

f f % 

Ne drži 1 0,2 

Delno drži 27 6,5 

Drži 185 44,3 

Popolnoma drži 205 49,0 

Skupaj 418 100,0 

Zanimalo nas je, če učitelji na podlagi opravljene evalvacije spreminjajo svojo 

nadaljnjo prakso izvajanja učnih oblik pri enaki ali podobni dejavnosti. Skoraj 
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polovica (49,0 %) učiteljev meni, da zanje popolnoma drži, da v prihodnje učne 

oblike prilagodijo svojim ugotovitvam na podlagi evalvacije. Še 44,3 % učiteljev 

pa je podalo oceno, da zanje to drži. Le majhen delež je takšnih učiteljev, ki ne 

spreminjajo svoje prakse na podlagi ugotovitev evalvacije ali pa jo spreminjajo le 

delno – odgovora ne drži in delno drži skupaj znašata 6,7 %. 

Kramar (2009) pravi, da mora učitelj s sprotno analizo preverjati pravilnost svoje 

odločitve za določeno učno obliko, njeno izvedbo in dosežke učencev, hkrati pa 

priporoča, da si učitelj svoje ugotovitve zapiše in jih upošteva pri svojem 

nadaljnjem delu. 

V nadaljevanju nas je zanimalo ali med učitelji obstajajo razlike glede doslednosti 

pri prilagajanju izbire učnih oblik ugotovitvam, ki izhajajo iz njihove analize 

učinkovitosti (preglednica 60). 

Preglednica 60: Razlike med učitelji glede prilagajanja na podlagi evalvacije 

učnih oblik (splošni podatki o učitelju) 

 Prilagajanje UO 
 
Spremenljivka  

Nikako
r ne 
drži 

oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno-
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 
  
  
  
  

Moški Število 0 3 18 5 26 2Î = 10,854 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,013 
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 11,5 % 69,2 % 19,2 % 100,0 % 

Ženski 
  

Število 1 24 167 200 392 

Odstotek 0,3 % 6,1 % 42,6 % 51,0 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 1 27 185 205 418 

Odstotek 0,2 % 6,5 % 44,3 % 49,0 % 100,0 % 

Starost 
učitelja (št. 
let) 
  
  
  
  
  
  
  
  

24–29 Število 0 0 11 11 22 2Î = 9,165 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,422 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

30–39 Število 0 9 46 51 106 

Odstotek 0,0 % 8,5 % 43,4 % 48,1 % 100,0 % 

40–49 
  

Število 0 11 53 72 136 

Odstotek 0,0 % 8,1 % 39,0 % 52,9 % 100,0 % 

50 ali 
več  

Število 1 7 66 60 134 

Odstotek 0,7 % 5,2 % 49,3 % 44,8 % 100,0 % 

Skupaj  Število 1 27 176 194 398 

Odstotek 0,3 % 6,8 % 44,2 % 48,7 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 60) 

 Prilagajanje UO 
 
 
 
Spremenljivka  

Nikako
r ne 
drži 

oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno-
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Delovna 
doba 
(št. let) 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

0–3  Število 0 2 18 16 36 2Î = 9,396 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,669 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 5,6 % 50,0 % 44,4 % 100,0 % 

4–6  
  

Število 0 3 11 14 28 

Odstotek 0,0 % 10,7 % 39,3 % 50,0 % 100,0 % 

7–18 
  

Število 0 12 58 83 153 

Odstotek 0,0 % 7,8 % 37,9 % 54,2 % 100,0 % 

19–30  
  

Število 1 5 56 57 119 

Odstotek 0,8 % 4,2 % 47,1 % 47,9 % 100,0 % 

31 in več  
  

Število 0 5 42 35 82 

Odstotek 0,0 % 6,1 % 51,2 % 42,7 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 1 27 185 205 418 

Odstotek 0,2 % 6,5 % 44,3 % 49,0 % 100,0 % 

Velikost 
šole (št. 
oddelkov) 
  
  
  
  
  
  

9–15  Število 0 8 34 37 79 2Î = 4,217 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,647 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 10,1 % 43,0 % 46,8 % 100,0 % 

16–23  
  

Število 0 11 75 85 171 

Odstotek 0,0 % 6,4 % 43,9 % 49,7 % 100,0 % 

24 in več 
  

Število 1 8 76 83 168 

Odstotek 0,6 % 4,8 % 45,2 % 49,4 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 1 27 185 205 418 

Odstotek 0,2 % 6,5 % 44,3 % 49,0 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 
  
  
  
  

RP  Število 0 12 105 119 236 2Î = 3,527 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,317 
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 5,1 % 44,5 % 50,4 % 100,0 % 

PP  Število 1 15 80 85 181 

Odstotek 0,6 % 8,3 % 44,2 % 47,0 % 100,0 % 

Skupaj   Število 1 27 185 204 417 

Odstotek 0,2 % 6,5 % 44,4 % 48,9 % 100,0 % 

Preglednica 60 prikazuje razlike med učitelji glede prilagajanja učnih oblik na 

podlagi njihove sprotne evalvacije. Ugotovili smo statistično pomembne razlike 

med spoloma (2Î = 10,854; g = 3; p = 0,013). Razlike so vidne predvsem pri 

odgovorih drži in popolnoma drži, saj je večji delež žensk kot moških odgovorilo, 

da popolnoma drži, da prilagajajo učne oblike glede na evalvacijo poučevanja, 

večji delež moških kot žensk pa, da to drži.  

Pri starosti učiteljev in letih delovne dobe med učitelji ni bilo statistično 

pomembnih razlik, večina odgovorov učiteljev v vzorcu je bila, da drži ali 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

282 

 

popolnoma drži, da učne oblike prilagajajo glede na evalvacijo pouka. Enako 

velja za velikost šole. 

Preglednica 61: Razlike med učitelji glede prilagajanja na podlagi evalvacije 

učnih oblik (glede na izbrani predmet in značilnosti oddelka) 

 Prilagajanje UO 
 
Spremenljivka  

Nikakor 
ne drži 
oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno-
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 
  
  
  
  

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 1 15 108 112 236 2Î = 1,499 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,628 
  
  
  
  
  

Odstotek 0,4 % 6,4 % 45,8 % 47,5 % 100,0 % 

Nar. -teh. 
sklop 

Število 0 11 68 81 160 

Odstotek 0,0 % 6,9 % 42,5 % 50,6 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 1 26 176 193 396 

Odstotek 0,3 % 6,6 % 44,4 % 48,7 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraževal
no obdobje 
  
  
  
  
  
  

1. Število 0 5 72 88 165 2Î = 13,157 
  
  

  
  
  
  
  

6 
  

  
  
  
  
  
  

0,041 
  

  
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 3,0 % 43,6 % 53,3 % 100,0 % 

2. 
  

Število 0 8 65 58 131 

Odstotek 0,0 % 6,1 % 49,6 % 44,3 % 100,0 % 

3. 
  

Število 1 14 47 57 119 

Odstotek 0,8 % 11,8 % 39,5 % 47,9 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 1 27 184 203 415 

Odstotek 0,2 % 6,5 % 44,3 % 48,9 % 100,0 % 

Velikost 
izbranega 
oddelka 
(št. 
učencev) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Do 10  Število 0 3 16 13 32 2Î = 13,802 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,097 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 9,4 % 50,0 % 40,6 % 100,0 % 

11–20  Število 0 19 70 87 176 

Odstotek 0,0 % 10,8 % 39,8 % 49,4 % 100,0 % 

21–28  Število 1 5 93 101 200 

Odstotek 0,5 % 2,5 % 46,5 % 50,5 % 100,0 % 

Več kot 
28  

Število 0 0 2 2 4 

Odstotek 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 Skupaj Število 1 27 181 203 412 

Odstotek 0,2 % 6,6 % 43,9 % 49,3 % 100,0 % 

Odločba 
  
  
  

NE Število 0 11 55 52 118 2Î = 3,929 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,269 
  
  
  
  
  

 
DA 
  

Odstotek 0,0 % 9,3 % 46,6 % 44,1 % 100,0 % 

Število 1 15 122 147 285 

 

Skupaj 
  

Odstotek 0,4 % 5,3 % 42,8 % 51,6 % 100,0 % 

Število 1 26 177 199 403 

Odstotek 0,2 % 6,5 % 43,9 % 49,4 % 100,0 % 

  



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

283 

 

(nadaljevanje preglednice 61) 

 Prilagajanje UO 
 
Spremenljivka  

Nikakor 
ne drži 
oz. ne 
drži 

Delno 
drži 

Drži Popolno-
ma drži 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 0 8 44 47 99 2Î = 1,186 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,756 
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 8,1 % 44,4 % 47,5 % 100,0 % 

DA 
  

Število 1 18 130 151 300 

Odstotek 0,3 % 6,0 % 43,3 % 50,3 % 100,0 % 

Skupaj 
  

Število 1 26 174 198 399 

Odstotek 0,3 % 6,5 % 43,6 % 49,6 % 100,0 % 

Nadarjeni NE 
  

Število 0 8 61 70 139 2Î = 1,262 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,738 
  
  
  
  
  

Odstotek 0,0 % 5,8 % 43,9 % 50,4 % 100,0 % 

DA 
  

Število 1 18 106 121 246 

Odstotek 0,4 % 7,3 % 43,1 % 49,2 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 1 26 167 191 385 

Odstotek 0,3 % 6,8 % 43,4 % 49,6 % 100,0 % 

Pri strokovni usmeritvi in izbranem predmetu med učitelji ni bilo statistično 

pomembnih razlik, večina odgovorov je bila, da drži ali popolnoma drži, da učne 

oblike prilagajajo glede na evalvacijo pouka.  

Med učitelji so glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo, 

opazne statistično pomembne razlike (2Î = 13,157; g = 6; p = 0,04). Učitelji, ki 

poučujejo v 3. V-I obdobju, so v večjem deležu (11,8 %) kot učitelji v ostalih dveh 

V-I obdobjih odgovorili, da le delno drži, da prilagajajo učne oblike glede na 

lastno evalvacijo pouka. Na drugi strani pa so učitelji v 1. V-I tisti, ki so v 

največjem deležu (53,3 %) odgovorili, da popolnoma drži, da to počnejo.  

Glede na velikost izbranega oddelka in značilnosti učencev v njem med učitelji ni 

bilo opaziti statistično pomembnih razlik, večinoma pa so učitelji v vzorcu 

odgovarjali, da drži ali popolnoma drži, da učne oblike prilagajajo glede na 

ugotovitve ob samoevalvaciji. 

*   *   * 

V tretjem sklopu smo se ukvarjali z učiteljevo presojo lastne usposobljenosti za 

izvajanje učnih oblik, oceno učinkovitosti učnih oblik in mnenjem o sprotni analizi 

in prilagajanju učnih oblik. Če pogledamo le izvajanje posamezne učne oblike, so 
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učitelji lastno usposobljenost z najvišjo povprečno oceno ocenili pri frontalni učni 

obliki, z najnižjo pa pri skupinski učni obliki. Učitelji so kot najbolj ekonomično 

učno obliko ocenili frontalno učno obliko, sledi pa ji individualna učna oblika. 

Ugotovili smo, da učitelji kot najuporabnejši ocenjujejo individualno učno obliko in 

skupinsko učno obliko, manj uporabni se jim zdita delo v paru in frontalna učna 

oblika. Učitelji so z najvišjo povprečno oceno ocenili učinkovitost individualne 

učne oblike. Sledita ji frontalna učna oblika in skupinska učna oblika, z najnižjo 

povprečno oceno pa je bilo ocenjeno delo v paru. 

Velika večina učiteljev je odgovorila, da zanje drži ali vsaj delno drži, da učne 

oblike sproti analizirajo in da učne oblike v nadaljnjem pouku tudi prilagodijo tem 

ugotovitvam. 

Zanima nas, kako bi učiteljem lahko omogočili, da bi na podlagi evalvacije 

svojega poučevanja lahko v pouk vnašali pozitivne spremembe tudi v smislu 

učinkovitejšega izvajanja učnih oblik in njihovega medsebojnega kombiniranja. V 

naslednjem sklopu se bomo zato posvetili obrnjenemu učenju in poučevanju, 

učne oblike pa bomo osvetlili z zornega kota te didaktične inovacije. 

5.4 Učne oblike in obrnjeno učenje in poučevanje 

V prejšnjih sklopih raziskave smo ugotovili, da se ocene učiteljev glede porabe 

časa in zahtevnosti za pripravo in izvedbo polarizirajo, in sicer sta na eni strani 

frontalna in individualna učna oblika, ki ju učitelji dojemajo kot časovno 

ekonomični, nezahtevni za pripravo in izvedbo ter uporabni za doseganje učnih 

ciljev, individualna učna oblika pa še za poučevanje nadarjenih učencev in 

učencev z učnimi težavami. Na drugi strani pa sta delo v paru in skupinska učna 

oblika, ki sta bili ocenjeni kot časovno zamudnejši, zahtevnejši tako za pripravo 

kot tudi za izvedbo, pri čemer se zdi učiteljem skupinska učna oblika 

najprimernejša za diferenciacijo (po težavnosti, obsegu in interesu), delo v paru 

pa ne izstopa po oceni uporabnosti. Skladno s tem so učitelji odgovorili, da 

najpogosteje uporabljajo frontalno učno obliko, sledi pa ji individualna učna 

oblika. Preseneča pa podatek, da skupinsko učno obliko uporabljajo pogosteje 
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kot delo v paru, kar bi lahko pojasnili s predstavljenimi ocenami uporabnosti učnih 

oblik po mnenju učiteljev.  

Predpostavkam didaktikov, da je frontalna učna oblika v osnovnih šolah 

najpogostejša (Poljak, 1974; Tomić, 2003), lahko po podatkih naše raziskave 

dodamo, da individualna učna oblika po pogostosti ne zaostaja bistveno za njo, 

seveda glede na samopresojo učiteljev. Glede na to, da učitelji zaznavajo mnoge 

prednosti skupinske učne oblike pa tudi dela v paru, glavna ovira pri obeh učnih 

oblikah pa je njuna neekonomičnost, bomo v nadaljevanju raziskali didaktično 

inovacijo obrnjeno učenje in poučevanje kot možno rešitev za prihranek časa in 

uporabo interaktivnih posrednih učnih oblik. 

Obrnjeno učenje in poučevanje je didaktična inovacija, ki je nastala na podlagi 

evalviranja lastne prakse pri učiteljih in iskanja ideje za izboljšanje svojega 

poučevanja ter povečanja učinkovitosti učenja učencev (Bergmann in Sams, 

2014). Talbert (2017) trdi, da ima obrnjeno učenje in poučevanje že raziskovalno 

osnovo, ki eksponentno narašča, za Slovenijo pa ugotavljamo, da je didaktična 

inovacija obrnjeno učenje in poučevanje še slabo raziskana. Zaradi slabega 

poznavanja inovacije s strani učiteljev in omejenih raziskovalnih ugotovitev v 

Sloveniji smo se odločili, da obrnjeno učenje in poučevanje dodatno raziščemo. 

Naredili smo posnetek stanja in pri tem preverili poznavanje te inovacije s strani 

učiteljev, prav tako pa so nas zanimala tudi njihova mnenja, stališča in izkušnje. 

Na podlagi pedagoškega eksperimenta smo preverili, kakšne razlike v učnih 

dosežkih, oceni lastne obremenjenosti z domačim delom, lastne aktivnosti pri 

pouku in v presoji učinkovitosti posamezne učne oblike se pojavljajo med učenci, 

ki so deležni obrnjenega učenja in poučevanja in tistimi, ki so deležni 

tradicionalnega pouka. 

V tem poglavju si zastavljamo naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV11: V kolikšni meri so učitelji seznanjeni z didaktično inovacijo obrnjeno 

učenje in poučevanje? 

RV12: Kako so se učitelji usposobili za izvajanje obrnjenega učenja in 

poučevanja? 
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RV13: Kako je potekal proces vpeljevanja inovacije obrnjeno učenje in 

poučevanje? 

RV14: Kakšna mnenja in stališča imajo učitelji glede obrnjenega učenja in 

poučevanja? 

RV15: Kakšne razlike se pojavljajo med učenci, ki so deležni obrnjenega 

učenja in poučevanja, in tistimi, ki so deležni tradicionalnega pouka?  

Odgovore na raziskovalna vprašanja smo pridobili z obdelavo podatkov, zbranih 

v vseh treh delih raziskave; na 11. raziskovalno vprašanje smo odgovorili s 

pomočjo podatkov iz vprašalnika za učitelje, na 12., 13. in 14. raziskovalno 

vprašanje s pomočjo odgovorov intervjuvanih učiteljic in ravnateljice, na 15. 

vprašanje pa z obdelavo podatkov, pridobljenih v pedagoškem eksperimentu. 

5.4.1 Seznanjenost z obrnjenim učenjem in poučevanjem 

Zanimalo nas je, koliko slovenskih učiteljev pozna didaktično inovacijo obrnjeno 

učenje in poučevanje. Glede na to, da se malo raziskuje in da najdemo podatke 

le o posameznih primerih izvajanja obrnjenega učenja in poučevanja, smo 

sklepali, da je obrnjeno učenje in poučevanje med učitelji v Sloveniji slabo 

poznano, konkretne izkušnje z izvajanjem te inovacije pa ima zelo omejeno 

število učiteljev.  

Zastavili smo si hipotezo H1: Didaktično inovacijo obrnjeno učenje in 

poučevanje pozna manj kot 10 % učiteljev. 

Preglednica 62: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev glede na njihovo 

seznanjenost z obrnjenim učenjem in poučevanjem 

V kolikšni meri ste seznanjeni z obrnjenim 
učenjem? 

f f % 

Ne poznam obrnjenega učenja. 172 40,8 

Slišal sem že za obrnjeno učenje. 170 40,3 

Obrnjeno učenje dobro poznam, ampak ga ne 
izvajam. 

53 12,6 

Imam izkušnje z izvajanjem obrnjenega učenja. 27 6,4 

Skupaj 422 100,0 
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Iz preglednice 62 je razvidno, da je možnost ne poznam obrnjenega učenja 

izbralo 40,8 % učiteljev, torej jih je večina (59,2 %) seznanjena z obrnjenim 

učenjem in poučevanjem. 40,3 % učiteljev je namreč izrazilo, da so za obrnjeno 

učenje že slišali, torej ta pojem poznajo51. Precej manjši je delež učiteljev, ki ne 

poznajo le pojma obrnjeno učenje, ampak so dobro seznanjeni s takšnim 

načinom dela (12,6 %), najmanjši delež (6,4 %) pa je učiteljev, ki so obrnjeno 

učenje in poučevanje tudi preizkusili v praksi.  

Hipotezo H1, ki pravi, da didaktično inovacijo obrnjeno učenje in poučevanje 

pozna manj kot 10 % učiteljev, na podlagi zbranih podatkov zavrnemo. 

Raziskave, ki so proučevale učiteljevo seznanjenost z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem, so od leta 2012 dalje izvajali tudi v Združenih državah Amerike, 

seveda na ustrezno večjem vzorcu. J. Yarbro idr. (2014) poročajo o raziskavi, ki 

je bila izpeljana v okviru mreže Flipped Learning Network (b. d.), v kateri so 

ugotavljali, koliko učiteljev prepozna pojem obrnjeno učenje in poučevanje (ang. 

»flipped learning«). Raziskava je bila izpeljana v dveh korakih, prvič leta 2012 in 

drugič leta 2014. Leta 2012 sta bili izpeljani dve ločeni raziskavi (v eni je 

sodelovalo več kot 56.000 učiteljev, v drugi pa 450 učiteljev). Rezultate obeh 

raziskav so kasneje združili in utežili, leta 2014 pa izpeljali raziskavo, ki je 

omogočala primerjavo z raziskovalnimi ugotovitvami iz leta 2012. Leta 2014 je v 

raziskavi sodelovalo 2358 učiteljev, ki so odgovorili na 36 vprašanj. Leta 2012 je 

pojem prepoznalo 74 % vprašanih učiteljev, leta 2014 pa že 96 % vprašanih 

učiteljev. Ko so učitelje vprašali po konkretnih izkušnjah z izvajanjem obrnjenega 

učenja in poučevanja, so dobili podatke, da je leta 2012 imelo izkušnje z 

izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja 48 % vprašanih učiteljev, leta 2014 

pa že 78 %. Od teh jih je 96 % odgovorilo, da bi obrnjeno učenje in poučevanje 

priporočili tudi svojim kolegom. Če primerjamo rezultate ameriške in naše 

raziskave, lahko vidimo, da je že leta 2012 pojem obrnjeno učenje in poučevanje 

v Ameriki poznalo kar 74 % učiteljev, pri nas pa ga je leta 2017 poznalo 59,3 % 

                                            
51

 V vprašalniku za učitelje smo pojem obrnjeno učenje pojasnili, saj smo želeli zagotoviti, da ga učitelji 
prepoznajo. Uporabili smo izraz obrnjeno učenje, ki je v javnosti bolje poznan, in ne izraza obrnjeno učenje 
in poučevanje. 
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učiteljev. Že leta 2012 je v ZDA 48 % učiteljev imelo lastne praktične izkušnje z 

izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja, pri nas pa je leta 2017 imelo 

praktične izkušnje le 6,4 % učiteljev. Glede na to, da se je didaktična inovacija 

obrnjeno učenje in poučevanje porajala prav v ZDA in je bila tam deležna velike 

pozornosti pa tudi (medijskega) promoviranja, je razumljivo, da se poznavanje 

inovacije v ZDA širi veliko hitreje kot pri nas. S tem, ko se veča poznavanje in 

predstavljajo prednosti obrnjenega učenja in poučevanja (nekoliko manj pa 

morda dileme, omejitve, pasti), pa se seveda tudi širi krog učiteljev, ki to inovacijo 

bolj ali manj dosledno, smiselno in učinkovito preizkušajo v svoji praksi. 

V nadaljevanju nas zanima, če obstajajo razlike med učitelji glede poznavanja 

didaktične inovacije obrnjeno učenje in poučevanje. Preverili smo, ali obstajajo 

razlike med učitelji glede na spol, starost, leta delovne dobe, velikost šole, 

strokovno usmeritev, izbrani predmet, vzgojno-izobraževalno obdobje, velikost 

izbranega oddelka, vključenost učencev z odločbo o usmerjanju, vključenost 

učencev s priporočilom o prilagajanju pouka in vključenost nadarjenih učencev. 

Preglednica 63: Razlike med učitelji glede poznavanja didaktične inovacije 

obrnjeno učenje in poučevanje (OUP) (splošni podatki o učitelju) 

Seznanjenost z OUP 
 
 
 
Spremenljivka 

Ne 
poznam 

OUP. 

Slišal 
sem 
že za 
OUP. 

OUP 
dobro 

poznam 
a ga ne 
izvajam. 

Imam 
izkuš-
nje z 
OUP. 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Spol 
učitelja 
  
  
  
  

Moški Število 7 13 2 4 26 2Î = 5,244 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,155 
  
  
  
  
  

Odstotek 26,9 % 50,0 % 7,7 % 15,4 % 100,0 % 

Ženski 
  

Število 165 157 51 23 396 

Odstotek 41,7 % 39,6 % 12,9 % 5,8 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 172 170 53 27 422 

Odstotek 40,8 % 40,3 % 12,6 % 6,4 % 100,0 % 

Starost 
učitelja (št. 
let) 
  
  
  
  
  
  
  
  

24–29 Število 11 8 3 0 22 χ² = 0,736 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,294 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 50,0 % 36,4 % 13,6 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 Število 52 38 10 6 106 

Odstotek 49,1 % 35,8 % 9,4 % 5,7 % 100,0 % 

40–49 
  

Število 53 59 14 11 137 

Odstotek 38,7 % 43,1 % 10,2 % 8,0 % 100,0 % 

50 ali 
več  

Število 45 61 22 9 137 

Odstotek 32,8 % 44,5 % 16,1 % 6,6 % 100,0 % 

Skupaj  Število 161 166 49 26 402 

Odstotek 40,0 % 41,3 % 12,2 % 6,5 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 63) 

Seznanjenost z OUP 
 
 
 
Spremenljivka 

Ne 
poznam 

OUP. 

Slišal 
sem 
že za 
OUP. 

OUP 
dobro 

poznam 
a ga ne 
izvajam. 

Imam 
izkuš-
nje z 
OUP. 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Delovna 
doba 
(št. let) 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

0–3  Število 19 14 3 0 36 χ² = 
28,833 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,021 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 52,8 % 38,9 % 8,3 % 0,0 % 100,0 % 

4–6  
  

Število 14 8 5 1 28 

Odstotek 50,0 % 28,6 % 17,9 % 3,6 % 100,0 % 

7–18 
  

Število 71 52 18 13 154 

Odstotek 46,1 % 33,8 % 11,7 % 8,4 % 100,0 % 

19–30  
  

Število 41 63 11 5 120 

Odstotek 34,2 % 52,5 % 9,2 % 4,2 % 100,0 % 

31 in 
več  
  

Število 27 33 16 8 84 

Odstotek 32,1 % 39,3 % 19,0 % 9,5 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 172 170 53 27 422 

Odstotek 40,8 % 40,3 % 12,6 % 6,4 % 100,0 % 

Velikost 
šole (št. 
oddelkov) 
  
  
  
  
  
  

9–15  Število 27 42 6 4 79 χ² = 9,957 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,126 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 34,2 % 53,2 % 7,6 % 5,1 % 100,0 % 

16–23  
  

Število 67 69 23 14 173 

Odstotek 38,7 % 39,9 % 13,3 % 8,1 % 100,0 % 

24 in 
več 
  

Število 78 59 24 9 170 

Odstotek 45,9 % 34,7 % 14,1 % 5,3 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 172 170 53 27 422 

Odstotek 40,8 % 40,3 % 12,6 % 6,4 % 100,0 % 

Strokovna 
usmeritev 
  
  
  
  

RP  Število 97 104 24 12 237 χ² = 5,813 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,121 
  
  
  
  
  

Odstotek 40,9 % 43,9 % 10,1 % 5,1 % 100,0 % 

PP  Število 74 66 29 15 184 

Odstotek 40,2 % 35,9 % 15,8 % 8,2 % 100,0 % 

Skupaj 
  

Število 171 170 53 27 421 

Odstotek 40,6 % 40,4 % 12,6 % 6,4 % 100,0 % 

Ko smo primerjali poznavanje obrnjenega učenja in poučevanja po spolu, se je v 

vzorcu izkazalo, da ima večji delež vprašanih moških kot žensk izkušnje z 

izvajanjem obrnjenega učenja, hkrati pa tudi večji delež žensk kot moških pravi, 

da obrnjenega učenja in poučevanja ne pozna. Razlike med spoloma niso bile 

statistično pomembne. 

V proučevanem vzorcu s starostjo učitelja pada delež nepoznavanja obrnjenega 

učenja in poučevanja. V starostni skupini 24–29 let ni niti enega učitelja, ki bi imel 

izkušnje z izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja. Največji delež učiteljev z 

izkušnjami z obrnjenim učenjem in poučevanjem je v starostni skupini 40–49 let. 

Razlike med njimi niso bile statistično pomembne. 
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Med učitelji obstajajo statistično pomembne razlike glede poznavanja obrnjenega 

učenja in poučevanja glede na leta delovne dobe (χ² = 28,833; g = 3; p = 0,021). 

Iz preglednice 63 je razvidno, da je poznavanje inovacije obrnjeno učenje in 

poučevanje povezano z leti delovne dobe. Manj izkušeni učitelji v večjem deležu 

kot izkušenejši poročajo, da inovacije ne poznajo. Obratno pa velja pri praktičnih 

izkušnjah z obrnjenim učenjem in poučevanjem – največ jih imajo učitelji z 

najdaljšim delovnim stažem (9,5 %), nekoliko manj tisti, ki so zaposleni 7–18 let 

(8,4 %), še manj tisti z delovno dobo 19–30 let (4,2 %), najmanj pa učitelji z 

delovno dobo 0–3 let (0,0 %). Med učitelji, ki so se opredelili, da obrnjeno učenje 

dobro poznajo, ampak ga ne izvajajo, je prav tako največji delež učiteljev z 

najdaljšo delovno dobo (19,0 %), med tistimi, ki so za obrnjeno učenje in 

poučevanje že slišali, pa prednjačijo učitelji z delovno dobo 19–30 let (52,5 %).  

Glede na velikost šole je delež vprašanih učiteljev v vzorcu, ki poučujejo v 

majhnih in srednje velikih šolah in ne poznajo obrnjenega učenja in poučevanja, 

podoben, medtem ko je delež učiteljev, ki niso seznanjeni z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem (dobra tretjina) in so zaposleni na veliki šoli, večji, in predstavlja 

skoraj polovico učiteljev (45,9 %). Med učitelji, ki so zaposleni na majhni šoli, jih 

več kot polovica odgovarja, da so za obrnjeno učenje in poučevanje že slišali, na 

ostalih šolah pa je delež takšnih učiteljev nekoliko manjši. Delež učiteljev, ki 

pravijo, da obrnjeno učenje dobro poznajo, a ga ne izvajajo, je največji na velikih 

šolah (14,4 %), na majhnih pa ga dobro pozna le 7,6 % učiteljev. Glede izkušenj 

z izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja pa so v ospredju srednje velike 

šole, kjer je delež učiteljev, ki ima tovrstne izkušnje, 8,1 %, na ostalih šolah pa ta 

delež znaša dobrih 5 % učiteljev. Razlike med učitelji niso bile statistično 

pomembne. 

Pri učiteljih, vključenih v raziskavo, ni opaziti večjih razlik glede strokovne 

usmeritve v deležu učiteljev, ki ne poznajo obrnjenega učenja in poučevanja – 

tako pri vzgojiteljih in razrednih učiteljih kot tudi pri predmetnih učiteljih znaša ta 

delež približno 40 %. Da so za obrnjeno učenje in poučevanje že slišali, pravi 

večji delež razrednih kot predmetnih učiteljev, dobro pa ga teoretično pozna večji 
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delež predmetnih kot razrednih učiteljev. Izkušnje z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem ima večji delež predmetnih (8,2 %) kot razrednih učiteljev (5,1 %).  

V primerjalni raziskavi, ki jo navajajo J. Yarbro in sodelavci (2014) in smo jo že 

opisali, avtorji predstavijo zanimive ugotovitve glede na delovno dobo. Tako leta 

2012 kot tudi leta 2014 je bilo ugotovljeno, da ima v povprečju 80 % vprašanih 

učiteljev, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, več kot 6 let delovnih 

izkušenj. Kar 42 % učiteljev pa poučuje že več kot 16 let. Učitelji, ki izvajajo to 

inovacijo, torej niso le novopečeni učitelji, navdušeni nad sodobno tehnologijo in 

novimi pristopi k poučevanju. V večini gre za učitelje, ki so glede na stopnjo 

profesionalnega razvoja po Berlinerju (1988,1992, v Valenčič Zuljan, 2012) vsaj v 

fazi uspešnega učitelja, ki jo je mogoče doseči po petih letih pedagoških delovnih 

izkušenj. Pomembna osnova te faze je, da učitelj svoja ravnanja intuitivno, a 

hkrati celostno analizira. Za svoja ravnanja se vnaprej odloča premišljeno na 

osnovi opravljene refleksije, zmožen pa je predvideti, kako bo npr. vpeljava neke 

inovacije vplivala na učni proces. Ker učitelju ni več treba vlagati toliko časa in 

truda v pripravo učne vsebine, ampak to zanj postane delovna rutina (prim. 

Huberman, 1992, v Valenčič Zuljan, 2012), se lahko posveti eksperimentiranju in 

izboljševanju svoje prakse poučevanja ter s tem vplivu na boljše dosežke 

učencev. Učitelj odklanja rutino, zato se želi posvečati novim izzivom. Kot 

raziskovalec lastne prakse, ki sproti evalvira svoje delo, se tako večkrat kot kolegi 

z manj izkušnjami odloča za preizkušanje novosti.  

Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da imajo največ izkušenj z obrnjenim učenjem 

in poučevanjem učitelji z najdaljšim delovnim stažem, t. j., 31 in več let delovne 

dobe (9,5 %), nekoliko manj tisti, ki so zaposleni 7–18 let (8,4 %), še manj tisti, ki 

imajo 19–30 let delovne dobe (4,2 %) in 4–6 let delovne dobe (3,6 %), nič pa 

učitelji z delovno dobo 0–3 let. 

Primerjalna raziskava (Yarbro idr., 2014) kaže, da je bila večina učiteljev, ki 

izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, leta 2014 zaposlena v srednji šoli, se je 

pa v dveh letih povečal odstotek osnovnošolskih učiteljev, ki so začeli izvajati 

obrnjeni pouk. Omenjena raziskava ne poroča o razlikah med razrednimi in 
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predmetnimi učitelji v osnovni šoli, v naši raziskavi pa smo ugotovili, da ima 

izkušnje z obrnjenim učenjem in poučevanjem nekoliko več predmetnih (8,2 %) 

kot razrednih učiteljev (5,1 %) v vzorcu. 

Preglednica 64: Razlike med učitelji glede poznavanja didaktične inovacije 

obrnjeno učenje in poučevanje (OUP) (glede na izbrani predmet in značilnosti 

oddelka) 

Seznanjenost z (OUP) 
 

 
 
Spremenljivka 

Ne 
poznam 

OUP. 

Slišal 
sem že 
za OUP. 

OUP 
dobro 

poznam 
a ga ne 
izvajam. 

Imam 
izkušn

je z 
OUP. 

Skupaj Rezultat 
preizkusa 

g p 

Izbrani 
predmet 
  
  
  
  

Druž.-
hum. 
sklop 

Število 97 92 32 19 240 χ² = 2,160 
  
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,540 
  
  
  
  
  

Odstotek 40,4 % 38,3 % 13,3 % 7,9 % 100,0 % 

Nar.-
teh. 
sklop 

Število 67 66 20 7 160 

Odstotek 41,9 % 41,3 % 12,5 % 4,4 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 164 158 52 26 400 

Odstotek 41,0 % 39,5 % 13,0 % 6,5 % 100,0 % 

Vzgojno-
izobraže-
valno 
obdobje 
  
  
  
  
  
  

1. Število 66 74 16 10 166 χ² = 8,173 
  
  
  
  
  
  
  

6 
  
  
  
  
  
  
  

0,226 
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 39,8 % 44,6 % 9,6 % 6,0 % 100,0 % 

2. 
  

Število 55 55 19 5 134 

Odstotek 41,0 % 41,0 % 14,2 % 3,7 % 100,0 % 

3. 
  

Število 49 40 18 12 119 

Odstotek 41,2 % 33,6 % 15,1 % 10,1 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 170 169 53 27 419 

Odstotek 40,6 % 40,3 % 12,6 % 6,4 % 100,0 % 

Velikost 
izbranega 
oddelka 
(št. 
učencev) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Do 10  Število 12 18 0 2 32 2Î = 

14,297 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,112 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Odstotek 37,5 % 56,3 % 0,0 % 6,3 % 100,0 % 

11–20  Število 74 73 20 11 178 

Odstotek 41,6 % 41,0 % 11,2 % 6,2 % 100,0 % 

21–28  Število 82 74 32 14 202 

Odstotek 40,6 % 36,6 % 15,8 % 6,9 % 100,0 % 

Več kot 
28  

Število 2 2 0 0 4 

Odstotek 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

 Skupaj Število 170 167 52 27 416 

Odstotek 40,9 % 40,1 % 12,5 % 6,5 % 100,0 % 

Odločba 
  
  
  

NE Število 45 56 13 4 118 χ² = 5,527 3 
  
  
  
  
  

0,137 

Odstotek 38,1 % 47,5 % 11,0 % 3,4 % 100,0 % 

DA 
  

Število 122 106 39 22 289 

Odstotek 42,2 % 36,7 % 13,5 % 7,6 % 100,0 % 

Skupaj 
  

Število 167 162 52 26 407 

Odstotek 41,0 % 39,8 % 12,8 % 6,4 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 64) 

Seznanjenost z (OUP) 
 

 
 
Spremenljivka 

Ne 
poznam 

OUP. 

Slišal 
sem že 
za OUP. 

OUP 
dobro 

poznam 
a ga ne 
izvajam. 

Imam 
izkušn-

je z 
OUP. 

Skupaj Rezult
at 

preizk
usa 

g p 

Priporočilo 
  
  
  

NE Število 42 44 11 2 99 χ² = 
5,152 
  
  
  
  

3 
  
  
  
  
  

0,161 
  
  
  
  
  

Odstotek 42,4 % 44,4 % 11,1 % 2,0 % 100,0 % 

DA 
  

Število 122 118 39 25 304 

Odstotek 40,1 % 38,8 % 12,8 % 8,2 % 100,0 % 

Skupaj 
  

Število 164 162 50 27 403 

Odstotek 40,7 % 40,2 % 12,4 % 6,7 % 100,0 % 

Nadarjeni NE 
  

Število 59 66 11 5 141 χ² = 
10,211 

  
  
  
  
  

3 

  
  
  
  
  

0,017 

  
  
  
  
  

Odstotek 41,8 % 46,8 % 7,8 % 3,5 % 100,0 % 

DA 
  

Število 98 90 40 20 248 

Odstotek 39,5 % 36,3 % 16,1 % 8,1 % 100,0 % 

Skupaj  
  

Število 157 156 51 25 389 

Odstotek 40,4 % 40,1 % 13,1 % 6,4 % 100,0 % 

Statistično pomembne razlike so se pokazale med učitelji, ki imajo v svoj oddelek 

vključene nadarjene učence in tistimi, ki takšnih učencev nimajo (χ² = 10,211; g 

= 3; p = 0,017). Učitelji, ki imajo v oddelek vključene nadarjene učence, so v 

večjem deležu kot druga skupina učiteljev odgovorili, da obrnjeno učenje in 

poučevanje dobro poznajo, ampak ga ne izvajajo in da imajo tudi izkušnje z 

njegovim izvajanjem. 

Glede ostalih spremenljivk se razlike med skupinama učiteljev niso pokazale. 

Glede predmetnih področij, na katerih se izvaja obrnjeno učenje in poučevanje, 

primerjalna raziskava (Yarbro idr., 2014) kaže, da se je število predmetnih 

področij, na katerih učitelji izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, med letoma 

2012 in 2014 povečalo. Obrnjeno učenje in poučevanje je začelo izvajati več 

učiteljev angleščine, raziskava iz leta 2014 pa je pokazala tudi, da se je obrnjeno 

učenje in poučevanje začelo pojavljati pri družboslovju, tehnologiji in 

računalništvu, tujih jezikih in v manjšem obsegu tudi pri umetnosti, glasbi in 

športu. Tako v letu 2012 kot tudi v letu 2014 pa glede izkušenj z izvajanjem 

obrnjenega učenja in poučevanja prevladujejo učitelji matematike in fizike. 
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V naši raziskavi so učitelji z izkušnjami z obrnjenim učenjem in poučevanjem 

navajali naslednje predmete, ki jih poučujejo (ni pa izključeno, da ne uporabljajo 

obrnjenega učenja in poučevanja tudi pri drugih predmetih): slovenščina (6), 

spoznavanje okolja (2), matematika (2), naravoslovje, angleščina (4), geografija, 

družba, likovna umetnost (2), tehnika in tehnologija, šport, biologija, glasbena 

umetnost, izbirni predmet multimedija in izbirni predmet sodobna priprava hrane. 

Učiteljice, ki smo jih intervjuvali, imajo podobno mnenje glede tega, kateri 

predmeti so primerni za izvajanje obrnjenega učenja in poučevanja. Vse menijo, 

da so primerni vsi šolski predmeti, pomembno pa je, da zna učitelj presoditi, 

katera vsebina znotraj posameznega predmeta je primerna za takšen način dela. 

Zanimivo je, da se vseh šest intervjuvank odloča z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem poučevati zahtevnejše učne vsebine, saj menijo, da tako prihranijo 

čas pri pouku, učenci pa imajo posnetek učne vsebine možnost večkrat pogledati 

doma in zato učno snov bolje razumejo. 

Poleg tega, v kolikšni meri poznajo obrnjeno učenje in poučevanje, nas je 

zanimalo tudi, kdaj in kje so se učitelji, ki ga uporabljajo, z njim seznanili. To 

vprašanje smo zastavili intervjuvanim učiteljicam. Dve od učiteljic razrednega 

pouka (poučujeta na isti šoli) sta povedali, da ju je leta 2013 z njim seznanila 

izkušenejša kolegica, ki pripravlja izobraževanja za učitelje. Tretja učiteljica 

razrednega pouka je na pojem obrnjeno učenje leta 2013 naletela po naključju, 

ko je brskala po spletu. Tri predmetne učiteljice, ki prihajajo z iste šole, so se z 

obrnjenim učenjem seznanile leta 2015 na izobraževalnem seminarju, ki ga je za 

vse učitelje pred začetkom šolskega leta organizirala šola. Na tej šoli so imeli 

učitelji prosto izbiro, če želijo obrnjeno učenje vključiti v svoj pouk. Tisti, ki so se 

za uvedbo inovacije odločili, so na koncu šolskega leta svojo izkušnjo in 

ugotovitve predstavili svojim kolegom na mednarodni konferenci ob zaključku 

tega projekta.  
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5.4.2 Razlike v pogostosti izvajanja posamezne učne oblike v posamezni 

učni etapi med učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tistimi, ki izvajajo 

tudi obrnjeno učenje in poučevanje 

Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike v pogostosti izvajanja posamezne učne 

oblike v posamezni učni etapi med učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tistimi, 

ki izvajajo tudi obrnjeno učenje in poučevanje. Pri tem smo si zastavili naslednjo 

hipotezo: 

 

H2: Učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tisti, ki izvajajo tudi obrnjeno 

učenje in poučevanje, se razlikujejo v pogostosti izvajanja določene učne 

oblike v posamezni učni etapi. 

Preglednica 65: Razlike v najpogosteje izvajani učni obliki v posamezni učni etapi 

med učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tistimi, ki izvajajo tudi obrnjeno 

učenje in poučevanje 

NAJPOGOSTEJŠA UČNA OBLIKA V ETAPI UVAJANJA 

     Učna oblika 
 

Izvajanje OUP   FUO IUO DVP SUO Skupaj 
Rezultat 

preizkusa g p 

Ne izvaja 
  

Število 287 20 32 52 391 2Î = 1,530 3 0,675 

Odstotek 73,40 % 5,10 % 8,20 % 13,30 % 100,00 % 

Izvaja 
  

Število 18 1 2 6 27 

Odstotek 66,70 % 3,70 % 7,40 % 22,20 % 100,00 % 

Skupaj 

  

Število 305 21 34 58 418 

Odstotek 73,00 % 5,00 % 8,10 % 13,90 % 100,00 % 

NAJPOGOSTEJŠA UČNA OBLIKA V ETAPI OBRAVNAVE NOVE UČNE SNOVI 

Učna oblika 
 
Izvajanje OUP FUO IUO DVP SUO Skupaj 

Rezultat 
preizkusa g p 

Ne izvaja 
  

Število 258 37 30 66 391 2Î = 6,494 3 0,090 

Odstotek 66,0 % 9,5 % 7,7 % 16,9 % 100,0 % 

Izvaja  

Število 13 3 1 10 27 

Odstotek 48,1 % 11,1 % 3,7 % 37,0 % 100,0 % 

Skupaj 
 

Število 271 40 31 76 418 

Odstotek 64,8 % 9,6 % 7,4 % 18,2 % 100,0 % 
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(nadaljevanje preglednice 65) 

NAJPOGOSTEJŠA UČNA OBLIKA V ETAPI VADENJA IN URJENJA 

Učna oblika 
 
Izvajanje OUP   FUO IUO DVP SUO Skupaj 

Rezultat 
preizkusa g p 

Ne izvaja 
  

Število 6 142 153 90 391 2Î = 6,516 3 0,089 

Odstotek 1,5 % 36,3 % 39,1 % 23,0 % 100,0 % 

Izvaja 
  

Število 2 5 11 9 27 

Odstotek 7,4 % 18,5 % 40,7 % 33,3 % 100,0 % 

Skupaj 
  

Število 8 147 164 99 418 

Odstotek 1,9 % 35,2 % 39,2 % 23,7 % 100,0 % 

NAJPOGOSTEJŠA UČNA OBLIKA V ETAPI PONAVLJANJA 

     Učna oblika 
 
Izvajanje OUP   FUO IUO DVP SUO Skupaj 

Rezultat 
preizkusa g p 

Ne izvaja 
 

Število 33 55 143 160 391 2Î = 1,537 3 0,674 

Odstotek 8,4 % 14,1 % 36,6 % 40,9 % 100,0 % 

Izvaja 
 

Število 2 5 7 13 27 

Odstotek 7,4 % 18,5 % 25,9 % 48,1 % 100,0 % 

Skupaj 
 

Število 35 60 150 173 418 

Odstotek 8,4 % 14,4 % 35,9 % 41,4 % 100,0 % 

NAJPOGOSTEJŠA UČNA OBLIKA V ETAPI PREVERJANJA 

     Učna oblika 
 
Izvajanje OUP   FUO IUO DVP SUO Skupaj 

Rezultat 
preizkusa g p 

Ne izvaja Število 27 233 62 66 388 2Î = 9,008 3 0,029 

Odstotek 7,0 % 60,1 % 16,0 % 17,0 % 100,0 % 

Izvaja Število 1 10 5 11 27 

Odstotek 3,7 % 37,0 % 18,5 % 40,7 % 100,0 % 

Skupaj Število 28 243 67 77 415 

Odstotek 6,7 % 58,6 % 16,1 % 18,6 % 100,0 % 

NAJPOGOSTEJŠA UČNA OBLIKA V ETAPI OCENJEVANJA 

     Učna oblika 
 
Izvajanje OUP   FUO IUO DVP SUO Skupaj 

Rezultat 
preizkusa g p 

Ne izvaja 
  

Število 44 325 7 15 391 2Î = 5,723 3 0,126 

Odstotek 11,3 % 83,1 % 1,8 % 3,8 % 100,0 % 

Izvaja 
  

Število 4 18 2 3 27 

Odstotek 14,8 % 66,7 % 7,4 % 11,1 % 100,0 % 

Skupaj 

  
Število 48 343 9 18 418 

Odstotek 11,5 % 82,1 % 2,2 % 4,3 % 100,0 % 
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V etapi uvajanja med učitelji, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, ter tistimi, 

ki ga ne, ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Najpogosteje obe skupini 

učiteljev v vzorcu izvajata frontalno učno obliko.  

V etapi obravnave nove učne snovi frontalno učno obliko najpogosteje izvaja 

večji delež učiteljev v vzorcu, ki ne izvajajo obrnjenega učenja in poučevanja 

(66,0 %), kot tistih, ki izvajajo obrnjeno učenje (48,1 %). Skupina učiteljev, ki 

izvaja obrnjeni pouk v etapi obravnave najpogosteje izvaja skupinsko učno obliko  

v večjem deležu (37,0 %) kot skupina učiteljev, ki obrnjenega učenja in 

poučevanja ne izvaja (16,9 %). Razlike med skupinama učiteljev niso statistično 

pomembne. 

V etapi vadenja in urjenja frontalno učno obliko v večjem deležu najpogosteje 

izvajajo učitelji v vzorcu, ki izvajajo tudi obrnjeno učenje (7,4 %), kot tisti, ki ga ne 

(1,5 %). Največja razlika pa se pojavi pri individualni učni oblike: najpogosteje jo v 

etapi vadenja in urjenja izvaja 36,3 % učiteljev, ki ne izvajajo obrnjenega učenja 

in poučevanja in le 18,5% učiteljev, ki ga izvajajo (ti v večjem deležu najpogosteje 

izvajajo skupinsko učno obliko). Razlike med skupinama učiteljev niso statistično 

pomembne. 

V etapi ponavljanja delo v paru v večjem deležu najpogosteje izvajajo učitelji v 

vzorcu, ki ne izvajajo obrnjenega učenja in poučevanja (36,6 %), kot tisti, ki ga 

izvajajo (25,9 %), le-ti v večjem deležu najpogosteje izvajajo skupinsko učno 

obliko (48,1 %; učitelji, ki ne izvajajo obrnjenega učenja in poučevanja pa 40,9 

%). Razlike med skupinama učiteljev niso statistično pomembne. 

Statistično pomembne razlike se pojavijo v etapi preverjanja (2Î = 9,008; g = 3; 

p = 0,029). Najopaznejše so razlike pri izvajanju individualne in skupinske učne 

oblike. Individualno učno obliko najpogosteje izvaja kar 60,1 % učiteljev, ki ne 

izvajajo obrnjenega učenja in poučevanja, ter le 37,0 % učiteljev, ki ga izvajajo. 

Pri skupinski učni obliki pa je slika ravno obratna: v večjem deležu jo 

najpogosteje izvajajo učitelji, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje (40,7 %), 

v manjšem pa učitelji, ki ga ne izvajajo (17,0 %).  
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V etapi ocenjevanja po pričakovanjih največji delež obeh skupin učiteljev v vzorcu 

najpogosteje izvaja individualno učno obliko, manjši pa ostale učne oblike. 

Med učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk in tistimi, ki izvajajo tudi obrnjeno učenje 

in poučevanje, ni statistično pomembnih razlik v pogostosti izvajanja določene 

učne oblike v vseh učnih etapah, zato hipotezo H2 zavrnemo. 

5.4.3 Stališča učiteljev do obrnjenega učenja in poučevanja 

Stališča v zvezi z obrnjenim učenjem in poučevanjem so v vprašalniku podali vsi 

vprašani učitelji, tako tisti, ki ga poznajo in izvajajo, kot tudi tisti, ki doslej zanj še 

niso slišali. Učitelji so svoje strinjanje izrazili na petstopenjski lestvici. Izkazalo se 

je, da ima večina učiteljev pozitivna stališča do te inovacije. 

Učitelji so izrazili svoje strinjanje oz. nestrinjanje z naslednjimi trditvami: 

1. Obrnjeno učenje se mi zdi zanimivo. 

2. Želel bi izvedeti več o obrnjenem učenju. 

3. Obrnjeno učenje bi si želel preizkusiti v praksi. 

4. Želel bi se udeležiti izobraževanja o obrnjenem učenju. 

5. Želel bi hospitirati pri učni uri, ki poteka po principu obrnjenega učenja. 

Preglednica 66: Strinjanje učiteljev s trditvami o obrnjenem učenju in poučevanju 

(OUP) (število (f) in odstotek (f %)) 

Stopnja strinjanja 
 

 
Trditve 
v zvezi OUP 

Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se 
strinjam 

Povsem 
se 

strinjam 

Ne morem 
se odločiti/ 
o tem še 

nisem 
razmišljal 

Skupaj 

OUP je 
zanimivo. 

f 2 15 216 100 88 421 

f % 0,5 3,6 51,3 23,8 20,9 100 

Želel bi izvedeti 
več o OUP. 

f 2 18 197 154 51 422 

f % 0,5 4,3 46,7 36,5 12,1 100 
OUP bi si želel 
preizkusiti v 
praksi. 

f 5 18 199 135 65 422 

f % 1,2 4,3 47,2 32 15,4 100 

Želel bi se 
udeležiti 
izobraževanja o 
OUP. 

f 7 28 196 137 54 422 

f % 1,7 6,6 46,4 32,5 12,8 100 
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(nadaljevanje preglednice 66) 

Stopnja strinjanja 
 

 
Trditve 
v zvezi OUP 

Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se 
strinjam 

Povsem 
se 

strinjam 

Ne morem 
se odločiti/ 
o tem še 

nisem 
razmišljal 

Skupaj 

Želel bi 
hospitirati pri 
učni uri, ki 
poteka po 
principu OUP. 

f 1 15 158 203 44 421 

f % 0,2 3,6 37,5 48,2 10,5 100 

S postavko, da je obrnjeno učenje zanimivo, se je večina učiteljev (75,1 %) 

strinjala ali povsem strinjala, le majhen odstotek učiteljev pa meni, da obrnjeno 

učenje ni zanimiva inovacija (4,1 %). Petina učiteljev o tem še ni razmišljala oz. 

se ni mogla odločiti.  

Učitelji so na petstopenjski lestvici izrazili tudi svoje strinjanje s trditvijo, da bi 

želeli izvedeti več o obrnjenem učenju. Kar 83,2 % učiteljev je izkazalo velik 

interes za inovacijo, saj so se s to trditvijo strinjali oz. popolnoma strinjali. Le 4,8 

% vprašanih ne bi želelo izvedeti več o tej inovaciji, 12,1 % pa se jih ni mogel 

odločiti.  

Presenetljivo visok odstotek učiteljev (79,2 %) bi želelo inovacijo preizkusiti v 

praksi, česar jih ne želi storiti le 5,5 %, medtem ko se jih 15,4 % glede tega ni 

moglo odločiti. 

Obrnjeno učenje in poučevanje je bilo v prakso vpeljano po modelu od spodaj 

navzgor, saj so bili pobudniki inovacijskega procesa učitelji sami, inoviranje pa je 

zanje izredno subjektivna izkušnja, pri kateri ne pride le do sprememb v 

delovanju, ampak tudi v stališčih in pojmovanjih učenja in poučevanja (Sentočnik, 

2006) ter lastnega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 1997). Pri 

inovacijah, ki so vpeljane od spodaj navzgor, učitelji izhajajo iz lastnega interesa 

in potreb, zato ob procesu vpeljevanja in izvajanja čutijo večjo motiviranost. Ob 

tem je zanje zelo pomembno, da ne občutijo pritiska, da morajo spremembo 

vpeljati na zahtevo vodstva šole ali celo države. Prav zato ne preseneča dejstvo, 

da se učiteljem v tako veliki meri zdi inovacija obrnjeno učenje in poučevanje 

zanimiva, jo želijo bolje spoznati in celo preizkusiti v lastni praksi. J. Yarbro in 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

300 

 

sodelavci (2014) poročajo, da je kar 93 % odstotkov učiteljev, ki izvajajo inovacijo 

obrnjeno učenje in poučevanje, le-to vpeljala samoiniciativno, pri čemer jih je 74 

% izrazilo, da imajo tudi podporo vodstva šole. Menimo, da celo tisti učitelji, ki 

inovacije do takrat, ko so izpolnjevali vprašalnik, niso poznali, tudi le na podlagi 

grobega orisa v inovaciji prepoznavajo zase potencialno zanimivo novost. 

Sodelujočih šest učiteljic smo v intervjuju vprašali, kaj menijo, da je pogoj za 

učinkovito uvajanje inovacije obrnjeno učenje in poučevanje. Razredne učiteljice 

so si bile enotne, da je pomembno, da je učitelj vešč uporabe IKT pri pouku in da 

zna z njo pripraviti strokovno ustrezen posnetek oz. drugo gradivo. Učiteljice 

predmetnega pouka so poudarile tudi seznanjanje učencev z namenom 

obrnjenega učenja in poučevanja ter sprotno motivacijo za ogled posnetka. Vse 

tri predmetne učiteljice so izpostavile, da se morajo učenci zavedati svojega dela 

odgovornosti, saj  le to lahko zagotavlja uspeh pri obrnjenem učenju in 

poučevanju. Vseh šest intervjuvanih učiteljic meni, da je prav, da so starši 

obveščeni o takšnem načinu dela, razredne učiteljice pa ga staršem tudi 

natančneje predstavijo na roditeljskem sestanku, kjer jim pojasnijo njihovo vlogo 

v celotnem procesu. 

Podpora staršev je izjemnega pomena za učiteljevo motivacijo in vztrajnost pri 

uvajanju inovacije. Avtorja priročnika o uvajanju obrnjenega učenja in poučevanja 

Bogan in Ogles (2014) opisujeta lastno izkušnjo sodelovanja s starši, ki so izrazili 

svoje zadovoljstvo ob uvedbi obrnjenega učenja in poučevanja, saj so imeli tako 

boljši pregled nad učno vsebino, ki se je je moral otrok naučiti.  

Tudi s trditvijo želel bi se udeležiti izobraževanja o obrnjenem učenju so se učitelji 

v veliki večini strinjali oz. povsem strinjali (78,9 %). Izobraževanja se ne želi 

udeležiti 8,3 % učiteljev, 12,8 % pa jih o tem še ni razmišljalo oz. se jih ni moglo 

odločiti.  

Zadnja postavka se je glasila želel bi hospitirati pri učni uri, ki poteka po principu 

obrnjenega učenja in tudi pri tej postavki je večina učiteljev izrazila pozitivno 

stališče do inovacije, 85,7 % se jih je namreč s trditvijo strinjalo ali povsem 

strinjalo, 3,8 % se jih s tem ni strinjalo, 10,5 % pa se jih ni opredelilo. Rezultati se 
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ujemajo s tistimi v že predstavljeni raziskavi J. Yarbro in sodelavcev (2014), v 

kateri je kar 89 % učiteljev odgovorilo, da bi se radi naučili (še) več o obrnjenem 

učenju in poučevanju. 

Velika večina učiteljev torej poroča, da bi se želeli o didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje naučiti več, tako teoretično (npr. z udeležbo na 

izobraževalnem dogodku) kot tudi praktično (npr. z opazovanjem kolega, ki 

inovacijo izvaja). To so pomembna izhodišča za nadaljnji razmislek, kako med 

učitelji razširiti informacije o obrnjenem učenju in poučevanju ter jih za izvajanje 

tudi primerno teoretično in praktično usposobiti. Spodbudni so namreč podatki, 

da učitelji za to izkazujejo interes, kar je prav gotovo nujno potreben temelj za 

nadaljnje korake. 

Tri od intervjuvanih učiteljic (vse tri so predmetne učiteljice) so predstavile svojo 

izkušnjo seznanjanja z obrnjenim učenjem in poučevanjem. Spoznale so ga na 

skupnem izobraževanju za vse učitelje pred začetkom šolskega leta. Skozi 

celoten proces uvajanja in izvajanja inovacije so vse intervjuvanke čutile, da 

imajo s strani šole tehnično podporo (na voljo jim je bila potrebna tehnična 

oprema), pa tudi vodstvo šole jim je izražalo podporo in jih spodbujalo. 

Motivacijsko je na predmetne učiteljice vplivala tudi zaključna mednarodna 

konferenca na šoli, kjer so lahko predstavile svoje izkušnje z obrnjenim učenjem 

in poučevanjem. Ravnateljica, ki smo jo intervjuvali, je povedala, da se sistemsko 

spremembe v šolstvu dogajajo počasi, vendar imajo šole avtonomijo, da se same 

odločajo glede načina, na kakršnega bodo uresničevali doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Šola, na kateri je ravnateljica, se je preko Comeniusovega 

projekta povezala s šolo na Islandiji, ki je bila nosilka projekta, vezanega na 

obrnjeno učenje in poučevanje. Za učitelje so organizirali izobraževanje o 

obrnjenem učenju in poučevanje, v čemer so se učitelji v tistem letu nato 

praktično preizkusili na lastno željo. Zaključna konferenca mednarodnega 

projekta se je odvila na njihovi osnovni šoli. Sama obrnjeno učenje in poučevanje 

vidi kot učinkovito didaktično inovacijo, vendar je potrebno veliko angažmaja in 

časa posameznih učiteljev. Ravnateljica ocenjuje, da so se za uvajanje inovacije 

obrnjeno učenje in poučevanje odločali predvsem učitelji, ki so tudi sicer zelo 
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angažirani, ustvarjalni in naklonjeni novostim pri poučevanju, torej je na odločitev 

močno vplivala subjektivna nota oz. osebnost vsakega učitelja. 

Dve intervjuvani razredni učiteljici sta povedali, da je prednost obrnjenega učenja 

in poučevanja razlaga, ki je podana strokovno in na učencem zanimiv način, čas 

v šoli pa je namenjen intenzivnemu in aktivnemu reševanju učnih nalog, hkrati pa 

jim omogoča izvajanje sodelovalnega učenja. Predmetne učiteljice so se strinjale, 

da je glavna prednost možnost ponovnega ogleda videoposnetka z razlago, saj 

lahko učenec tako izboljša svoje razumevanje in si posnetek ogleda tudi pred 

preizkusom znanja. Posebno pomembno se jim to zdi pri učencih, ki so v etapi 

obravnave nove učne snovi odsotni od pouka, in sicer ne bi imeli možnosti slišati 

učiteljeve razlage. Dve razredni učiteljici menita, da so učenci pri obrnjenem 

učenju in poučevanju doma manj časovno obremenjeni, saj so posnetki kratki in 

redki, ena od predmetnih učiteljic pa meni, da jim ogled posnetka in reševanje 

spremljajočih nalog vzame več časa kot tradicionalna domača naloga. Tretja 

razredna učiteljica, ki pri obrnjenem učenju in poučevanju ni uporabljala 

posnetkov, ampak PowerPoint predstavitve in pisno ter slikovno gradivo, pa je 

učencem olajšala delo doma z zelo natančnimi, jasnimi in sistematičnimi navodili. 

Učiteljica je učencem tudi predlagala urnik izpolnjevanja obveznosti in jih 

razdelila po dnevih. Meni, da so dobro strukturirana navodila, s katerimi učitelj 

učence na čim bolj oseben način vodi skozi zadane naloge še posebej v pomoč 

učno šibkejšim učencem. 

Nezanemarljiv se učiteljicam zdi prihranek časa pri pouku in tudi kakovostnejše 

izvajanje pouka: 

»Učenci so prisiljeni v timsko delo, pomagajo si med seboj, veliko bolj so 

aktivni, saj so postavljeni pred naloge, veliko je individualnega dela. Če je 

prišlo na področju učenja, vedenja do kakšnih sprememb, ne morem z 

gotovostjo trditi, vsekakor pa so učenci celo uro aktivno vključeni v miselne 

procese in lahko rečem, da je tista snov dobro utrjena in shranjena v 

učenčevi glavi.« (učiteljica 2) 

Ena od razrednih učiteljic je takole povzela prednost obrnjenega učenja in 
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poučevanja za učence: 

»Učencem se zdi prednost, da lahko sami načrtujejo in razporedijo čas za 

učenje, ob tem pa se počutijo prijetno v svojem domačem okolju.« (učiteljica 

3) 

K prednostim, ki so jih navedle učiteljice, je intervjuvana ravnateljica dodala, da je 

pomembno učno vsebino, ki so si jo učenci ogledali na posnetku, v šoli nadgraditi 

in poglobiti ter notranje diferencirati.  

Pri izvajanju obrnjenega učenja in poučevanja se intervjuvane učiteljice srečujejo 

z različnimi ovirami. Ugotavljajo, da nedostopnost računalnika in spleta večinoma 

ne predstavlja večje ovire, saj imajo učenci možnost ogleda videoposnetka pri 

sošolcih ali v šoli, ko ni pouka, kar jim tudi omogočijo. Pomembno pa je, 

poudarjajo, da učitelj vnaprej preveri, če ima vsak učenec možnost ogleda. 

Predmetne učiteljice so izpostavile problematiko neopravljenih obveznosti 

učencev. Večina učencev si sicer videoposnetek ogleda doma, glede učencev, ki 

tega ne storijo, pa učiteljice ukrepajo na različne načine. Tri učiteljice (dve 

razredni in ena predmetna učiteljica) učence vključijo v delo brez ogleda 

posnetka in ne ponavljajo svoje razlage. Razredni učiteljici sta povedali, da 

včasih tem učencem omogočita ogled posnetka med odmorom, da lažje sledijo 

delu med poukom. Tretja razredna učiteljica je povedala, da je dala učencem 

vedno na voljo dovolj časa, da so gradivo predelali doma, tako da se ni soočala z 

neopravljenimi obveznostmi. Drugi dve predmetni učiteljici razlago ponovita pri 

pouku, saj menita, da bi sicer učno šibkejši učenci težko sledili pouku.  

Pomanjkljivost, ki so jo izpostavile vse učiteljice, je tudi zahtevnost in 

dolgotrajnost učiteljeve priprave, še posebno, ko se prvič sooča s takšnim 

načinom dela: 

»Začetek je zelo zahteven, saj je za pripravo tehnično in strokovno dobrega 

posnetka potrebnega veliko truda in časa.« (učiteljica 1) 

Izpostavile so tudi potreben premislek glede primernosti in količine učnih vsebin, 

ki se obravnavajo na takšen način. 
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Z dilemami, ki so jih v zvezi z obrnjenim učenjem in poučevanjem izpostavile 

intervjuvanke, se ukvarjajo mnogi avtorji, ki izvajajo in preučujejo obrnjeno učenje 

in poučevanje (Bergmann in Sams, 2012, 2014; Bogan in Ogles, 2014). Tako 

naše intervjuvane učiteljice kot tudi mnogi drugi učitelji, vključeni v različne 

raziskave, najpogosteje izražajo zaskrbljenost glede naslednjih področij (Bogan 

in Ogles, 2014): a) dostopnost računalnikov in spleta za učence; b) učenčevo 

neizpolnjevanje domačih obveznosti (npr. ogled videoposnetka); c) 

preobremenjenost učencev z domačim delom; d) preobremenjenost učitelja s 

pripravo videoposnetkov in zanimivih sodelovalnih učnih dejavnosti za pouk »v 

živo« in e) učenčevo izgubljanje stika z realnostjo zaradi čezmernega preživljanja 

časa za računalnikom.  

Glede učiteljeve obremenjenosti Bogan in Ogles (2014) učiteljem svetujeta, naj 

obrnjeno učenje in poučevanje uvajajo sproti, le nekaj učnih ur vsako leto, čemur 

pravita hibridno obrnjeno učenje in poučevanje (ang. »hybrid flip«). Postopno 

uvajanje močno zagovarjata tudi Bergmann in Sams (2012, 2014). 

Pri vpeljevanju didaktičnih inovacij je, kot je izpostavila tudi intervjuvana 

ravnateljica, izjemnega pomena učiteljeva splošna naklonjenost za vpeljevanje 

sprememb v pouk, kar smo preverili tudi pri učiteljih, vključenih v našo raziskavo. 

5.4.4 Učiteljeva naklonjenost inovacijam 

Pri odločanju za vpeljavo inovacij v svoj pouk sta pomembna učiteljev proces 

evalvacije lastne prakse in njegova naklonjenost do vpeljevanja sprememb. M. 

Valenčič Zuljan in J. Kalin (2007) med dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo 

pripravljenost za vpeljevanje sprememb v svojo pedagoško prakso, izpostavljata: 

- Učiteljeva zaznava problemske situacije in nezadovoljstvo s trenutno 

prakso – na didaktični ravni pouka, ki ga sam izvaja, na ravni šole ali na 

družbeni ravni. 

- Učiteljeva pojmovanja pouka – višja pojmovanja pouka so povezana z 

večjo mero pripravljenosti na vnašanje sprememb. 
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- Podpora okolja – učiteljem sta pri uvajanju inovacij pomembni spodbuda in 

podpora vodstva šole, kolegov na šoli in tudi zunanjih sodelavcev. 

- Širše razumevanje učiteljevega lastnega profesionalnega razvoja – učitelj 

kritično reflektira, želi se razvijati, pripravljen je prevzeti tveganje in 

odgovornost v procesu inoviranja, če to lahko pripelje do učinkovitejše 

prakse. 

Na podlagi teh izhodišč smo v raziskavi preverjali učiteljevo splošno naklonjenost 

inovacijam, kar prikazuje preglednica 67. Svoje odgovore so učitelji podali na 

petstopenjski lestvici. 

Svoje strinjanje oz. nestrinjanje so učitelji izrazili v zvezi z naslednjimi trditvami: 

1. Zdi se mi pomembno, da učitelj pozna didaktične inovacije. 

2. Zdi se mi pomembno, da učitelj evalvira lastno poučevalno prakso. 

3. Zdi se mi pomembno, da učitelj na podlagi samoevalvacije spreminja 

lastno prakso. 

Preglednica 67: Strinjanje učiteljev s trditvami o naklonjenosti inovacijam (število 

(f) in odstotek (f %)) 

Stopnja strinjanja 
 
 

Trditve v 
zvezi z inovacijami 

Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se 
strinjam 

Povsem 
se 

strinjam 

Ne morem 
se 

odločiti/ o 
tem še 
nisem 

razmišljal 

Skupaj 

Zdi se mi 
pomembno, da 
učitelj pozna 
didaktične inovacije. 

f 0 2 110 251 57 420 

f(%) 0 0,5 26,2 59,8 13,6 100 

Zdi se mi 
pomembno, da 
učitelj evalvira 
lastno poučevalno 
prakso. 

f 0 2 139 227 54 422 

f(%) 0 0,5 32,9 53,8 12,8 100 

Zdi se mi 
pomembno, da 
učitelj na podlagi 
samoevalvacije 
spreminja lastno 
prakso. 

f 0 3 110 250 56 419 

f(%) 0 0,7 26,3 59,7 13,4 100 

Učitelji so svoje strinjanje s tremi trditvami v zvezi z inovacijami podajali na 

petstopenjski lestvici, vendar nihče od njih pri nobeni od postavk ni izbral ocene, 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

306 

 

da se sploh ne strinja s trditvijo. Tudi oceno, da se ne strinjajo s trditvami o 

pomenu inovacij in evalviranja lastne prakse, je podalo le 0,5 % oz. 0,7 % 

vprašanih učiteljev. Okoli 13 % učiteljev se pri vseh treh trditvah ni moglo odločiti, 

kakšen je pomen evalvacije in vpeljevanja novosti v lastno prakso. Pri vseh treh 

trditvah prevladujejo skrajno pozitivne ocene učiteljev glede inovacij, evalvacije 

prakse in spreminjanja lastne prakse.  

Kar 86 % učiteljev se strinja ali povsem strinja, da je pomembno, da učitelj pozna 

didaktične inovacije. V enakem deležu se učitelji strinjajo ali povsem strinjajo tudi 

s trditvijo, da je pomembno na podlagi samoevalvacije spreminjati lastno 

poučevalno prakso. Delež tistih, ki se strinjajo ali povsem strinjajo, da je 

pomembno, da učitelj evalvira lastno prakso, pa je še višji (86,7 %). 

O razlogih za uvajanje obrnjenega učenja in poučevanja ter o tem, kako so se 

seznanile z inovacijo, smo v intervjujih vprašali tudi sodelujoče učiteljice. 

Razredni učiteljici 1 in 2, ki sta sodelavki in sta se za uvajanje obrnjenega učenja 

in poučevanja odločili skupaj, sta v intervjuju povedali, da sta iskali novosti, ki bi 

jih vpeljali v pouk. Pri obrnjenem učenju in poučevanju ju je prepričalo dejstvo, da 

so pri takšnem načinu pouka učenci lahko v večji meri miselno aktivni. Tudi 

dolgoletna razredna učiteljica (učiteljica 3) je skozi celotno učiteljsko kariero 

stremela k izboljševanju pedagoškega procesa, obrnjeno učenje in poučevanje 

pa je odkrila po naključju, ko je na spletu iskala nove možnosti za posodabljanje 

pouka. Učiteljice 4, 5 in 6 so obrnjeno učenje in poučevanje kot didaktično 

inovacijo spoznale, ko so se z njim srečale na izobraževalnem seminarju, ki ga je 

organizirala njihova šola. Za uvedbo inovacije so se odločile, ker rade preizkušajo 

novosti in so naklonjene IKT-ju pri pouku. 

Navadno so spremembe v izobraževanje vpeljane, ker bolje zadovoljijo potrebe 

kot trenutna praksa (Fullan, 2016), pa naj bo to na ravni posameznega učitelja in 

njegovega pouka ali pa na nacionalni ravni. Pri tem je za uspeh inovacije in 

učiteljevo zadovoljstvo precejšnjega pomena, kdo in s kakšnim namenom sproži 

iniciativo. Za uspešno inoviranje mora učitelj poznati teoretično ozadje inovacije, 

imeti mora možnost razreševanja dvomov ob vpeljevanju inovacije in pri tem 
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prejemati konstruktivne povratne informacije ter pomoč (Valenčič Zuljan, 1997). 

Slovenska raziskava je dokazala, da inovacije v svojo prakso pogosteje uvajajo 

učitelji v šolah, kjer so sodelavci in vodstvo bolj naklonjeni inoviranju (Valenčič 

Zuljan idr., 2010), pri čemer ima še posebej pomembno vlogo ravnatelj kot 

spodbujevalec v inovacijskem procesu ter osrednji akter pri vzpostavljanju šolske 

klime (Valenčič Zuljan, 1996). 

Pri vpeljevanju inovacij se pojavljata dve vprašanji: kaj inovirati in kako. S prvim 

vprašanjem se ukvarjajo teorije s področja izobraževanja, z drugim pa teorije s 

področja sprememb, pri čemer je pomembno, da se za uspešno inoviranje teorije 

z obeh področij povežejo (Fullan, 2001). Fullan (2001) pravi, da sta največji 

težavi, s katerima se na področju inovacij srečujejo šole velika razdrobljenost in 

preveliko število inovacij. Poleg tega se šole skoraj vedno počutijo na nek način 

prisiljene k uvajanju inovacij. Med šolami je le malo takšnih, ki bi uvajale 

inovacije, podkrepljene z dognanji kognitivne znanosti, za katere Fullan (2001) 

pravi, da so kompleksnejše in imajo globlji pomen kot ostale. Pri uvajanju 

inovacije se je treba zavedati, da vsaka šola in vsak posamezni učitelj izhajata iz 

lastnega konteksta in spremembi, ki se obeta, pripišeta svoj osebni pomen glede 

na pretekle izkušnje, ne glede na to, kakšen pomen ima ta inovacija za druge 

ljudi.  

Fullan (2001) predstavi dve vrsti inovacij: prve so že obstoječe inovacije, pri 

katerih je nujno potrebno, da jih učitelj natančno prenese v svojo poučevalno 

prakso; druge pa so inovacije, ki se ves čas spreminjajo in nadgrajujejo. 

Fullan (2001) govori tudi o multidimenzionalnosti inovacije, saj pri uvedbi 

inovacije pride do spremembe treh dimenzij pouka: 

- Sprememba na ravni virov in materialov, npr. učnih načrtov, tehnologije; 

na tej ravni so spremembe najbolj konkretne in najhitreje vidne. 

- Sprememba na ravni učnih pristopov, npr. nove učne strategije ali 

dejavnosti; tu je spremembo težje doseči, potrebno je, da učitelj usvoji 

nove poučevalne spretnosti. 
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- Sprememba na ravni stališč in pojmovanj, učiteljevih osebnih teorij pouka; 

te spremembe so najtežje uresničljive, saj izzivajo učiteljeva pojmovanja in 

vrednote. 

Če želimo ustvariti začetne pogoje za uvedbo inovacije, je nujno treba upoštevati 

spremembe vseh treh vidikov (Fullan, 2001).  

Za uspešnost inoviranja šolske prakse je izjemnega pomena tudi sodelovalno 

strokovno okolje (Fullan, 2001). S tem se strinja tudi K. Fulton (2014), ki 

sodelovanje in kolegialno podporo izpostavlja v kontekstu obrnjenega učenja in 

poučevanja ter dodaja, da je obrnjeno učenje in poučevanje lahko dobra 

priložnost za profesionalni razvoj, saj učitelji s tem, ko obrnejo svoje poučevanje 

obrnejo tudi svoje učenje. 

Ko govorimo o inovacijah, je neizogibno vprašanje, kdaj gre za dejansko 

inovacijo v smislu nečesa novega, kdaj za relativno inovacijo, ki predstavlja 

novost le tistim učiteljem, ki o njej niso informirani, kdaj pa gre za inovacije, ki to 

pravzaprav niso, ampak gre za že znane koncepte, predstavljene na drugačen 

način. Terhart (2003) npr. govori o konstruktivistični didaktiki, za katero pravi, da 

ne prinaša novih didaktičnih konceptov, ampak le že poznane ideje v novi 

preobleki. Učenje z raziskovanjem, sodelovalno učenje, samostojno učenje so po 

njegovem prepričanju dobro poznani načini poučevanja in učenja še iz časov 

reformske pedagogike, ki pa se niso v zadostni meri izvajali v praksi. K temu 

dodaja, da reformske pedagogike ne moremo opredeliti kot zgodovinskega 

obdobja v šolski pedagogiki, ampak kritično razmišljanje o pedagoškem procesu 

in njegovem izboljševanju predstavlja stalnico in motiv pedagoškega diskurza in 

prakse.  

Na podlagi predstavljenih izhodišč o učiteljevem pojmovanju inovacij smo želeli 

ugotoviti, če obstajajo razlike v presoji učinkovitosti posamezne učne oblike med 

učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tistimi, ki izvajajo tudi obrnjeno učenje in 

poučevanje. Zastavili smo si naslednjo hipotezo: 
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H3: Učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in tisti, ki izvajajo tudi obrnjeno 

učenje in poučevanje, se razlikujejo v presoji učinkovitosti posamezne 

učne oblike. 

Razlike v presoji učinkovitosti posamezne učne oblike med skupinama učiteljev 

smo preverili z neparametričnim Mann-Whitneyevim preizkusom. Rezultati so 

prikazani v preglednici 68. 

Preglednica 68: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v oceni učinkovitosti učnih oblik med učitelji, ki 

izvajajo in tistimi, ki ne izvajajo obrnjenega učenja in poučevanja (OUP), in 

velikost učinka r 

Ocena 
učinkovitosti 
učne oblike 

Učitelji 
(izvajanje 
OUP) 

n     (SD) Me Povprečn
i rang 

Mann-
Whitney 

U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Ne izvaja 
OUP 

395 2,35 
(0,43) 

2,29 211,52 5326,500 
 

-0,010 
 

0,992 
 

-0,000 

Izvaja OUP 27 2,31 
(0,47) 

2,38 211,28 

Skupaj 422     

Individualna 
učna oblika 

Ne izvaja 
OUP 

395 2,43 
(0,51) 

2,41 213,92 4377,500 
 

-1,558 
 

0,119 
 

-0,076 

Izvaja OUP 27 2,28 
(0,65) 

2,16 176,13 

Skupaj 422     

Delo v paru Ne izvaja 
OUP 

395 2,00 
(0,43) 

2,00 212,30 5018,000 
 

-0,514 
 

0,607 
 

-0,025 

Izvaja OUP 27 1,97 
(0,47) 

1,86 199,85 

Skupaj 422     

Skupinska 
učna oblika 

Ne izvaja 
OUP 

395 2,00 
(0,50) 

1,98 207,58 3784,000 
 

-2,527 
 

0,011 
 

-0,123 

Izvaja OUP 27 2,30 
(0,66) 

2,29 268,85 

Skupaj 422    

Rezultat Mann-Whitneyevega preizkusa je pokazal statistično pomembne razlike 

pri oceni učinkovitosti skupinske učne oblike (U = 3784,000; z = -2,527; p = 

0,011; r = -0,12). Učitelji, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, višje 

ocenjujejo učinkovitost skupinske učne oblike kot pa tisti, ki ga ne. 
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Glede ocene učinkovitosti frontalne učne oblike sta skupini učiteljev v vzorcu zelo 

izenačeni, pri individualni učni obliki in delu v paru pa višje ocenjujejo njuno 

učinkovitost učitelji, ki ne izvajajo obrnjenega učenja in poučevanja, kot pa tisti, ki 

ga. 

Statistično pomembne razlike med skupinama učiteljev se niso pojavile pri vseh 

učnih oblikah, zato hipotezo H3, da se učitelji, ki izvajajo tradicionalni pouk, in 

tisti, ki izvajajo tudi obrnjeno učenje in poučevanje, razlikujejo v presoji 

učinkovitosti posamezne učne oblike, zavrnemo. 

Slavin (1995) vidi skupinsko učno obliko kot obliko, ki lahko vodi k uresničitvi 

ciljev tradicionalnega pouka in inovativnih učnih pristopov. V naši raziskavi so se 

pokazale razlike v presojanju skupinske učne oblike med tistimi učitelji, ki izvajajo 

le tradicionalni pouk, in učitelji, ki izvajajo tudi didaktično inovacijo obrnjeno 

učenje in poučevanje. Rezultati, ki so se pokazali pri presoji učinkovitosti 

skupinske učne oblike, se dobro ujemajo z značilnostmi obrnjenega učenja in 

poučevanja. Obrnjeno učenje in poučevanje s spremembami, ki jih prinaša v 

pouk glede učnih ciljev, učnih etap, učnih metod in učnih načel, omogoča manjši 

obseg frontalne učne oblike in večji obseg posrednih učnih oblik, s čimer lahko 

učitelj preseže oviro neekonomičnosti skupinske učne oblike.  

Baloche (1998, v Morgan, 2000) pravi, da morajo biti učenci in učitelji vztrajni ter 

potrpežljivi, če želijo učinkovito izvajati skupinsko delo, saj se njihovo 

obvladovanje te oblike ne bo razvijalo, če jo bodo uporabljali poredko (enkrat na 

teden ali štirinajst dni). Ker ima učitelj za izvedbo pri obrnjenem učenju in 

poučevanju več časa, jo lažje izpelje bolj pogosto pa tudi bolj kakovostno, tako da 

pripravi učne dejavnosti, preko katerih bodo vsi učenci miselno vključeni v delo in 

se bo pasivnost posameznikov, ki jo je mnogo učiteljev izpostavilo kot pomembno 

oviro, pojavljala v manjši meri.  

Zelo pomembno je, da učitelj po koncu skupinskega dela skupaj z učenci evalvira 

tako doseganje učnih ciljev v skupini kot tudi učinkovitost delovanja v skupini in 

počutje posameznikov v njej, saj bodo le tako učenci osmislili namen skupnega 

doseganja učnih ciljev (Muijs in Reynolds, 2018; Tomić, 2003). S tem se lahko 
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izboljša doseganje tako izobraževalnih kot tudi vzgojnih dosežkov pa tudi 

zadovoljstvo učencev in učitelja ob izvajanju skupinske učne oblike. Posledično 

se učitelj tudi pogosteje, bolj kakovostno in bolj suvereno loti izvajanja skupinske 

učne oblike. 

Predstavili smo presojo učiteljev glede obrnjenega učenja in poučevanja ter 

analizirali njihova stališča do inovacij, ugotovitve pa smo podkrepili tudi s 

spoznanji, do katerih smo prišli v intervjujih. Preverili smo razlike v presoji 

učinkovitosti posamezne učne oblike med učitelji, ki izvajajo obrnjeno učenje in 

poučevanje in tistimi, ki ga ne. Svoje ugotovitve v zvezi z didaktično inovacijo 

obrnjeno učenje in poučevanje bomo v nadaljevanju tega sklopa poglobili in 

njeno učinkovitost preverili s spoznanji, ki jih je prinesla izvedba pedagoškega 

eksperimenta. Pomemben prispevek k razumevanju inovacije pomenijo mnenja 

učencev o učnih oblikah in obrnjenem učenju in poučevanju, pa tudi razlike v 

njihovih učnih dosežkih. 

5.4.5 Mnenja učencev glede učnih oblik 

Vse učence, vključene v eksperiment, smo vprašali po njihovem mnenju o učnih 

oblikah. Vprašanih je bilo skupno 65 učencev, od tega 32 deklic (49,2 %) in 33 

dečkov (50,8 %). Učenci so v prvem vprašalniku (pred začetkom eksperimenta) 

odgovorili na vprašanje, v kolikšni meri jim ustreza posamezna učna oblika. 

Odgovore so izbirali na tristopenjski lestvici: 1 – ne ustreza mi, 2 – srednje mi 

ustreza, 3 – zelo mi ustreza. 

Preglednica 69: Opisna statistika ocen učencev glede ustreznosti posamezne 

učne oblike 

Učna oblika N Min Max M SD 

Frontalna učna 
oblika 

65 1 3 2,46 0,53 

Individualna učna 
oblika 

64 1 3 1,83 0,63 

Delo v paru 65 1 3 2,55 0,59 

Skupinska učna 
oblika 

64 1 3 2,48 0,62 
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Učenci so kot njim najustreznejšo učno obliko izbrali delo v paru (M = 2,55), 

sledita ji frontalna (M = 2,46) in skupinska učna oblika (M = 2,48), kot njim 

najmanj ustrezno pa so izbrali individualno učno obliko (M = 1,82).  

Zanimalo nas je, katero učno obliko po mnenju učencev najpogosteje izvajajo 

učitelji posameznih predmetov. Njihovi odgovori so prikazani v preglednici 70. 

Preglednica 70: Najpogostejše izvajanje učne oblike pri različnih predmetih po 

presoji učencev (število (f) in odstotek (f %)) 

Učna oblika 
 

Predmet 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska učna 
oblika 

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

Slovenščina 55 84,6 4 6,2 3 4,6 3 4,6 

Matematika 48 73,8 6 9,2 4 6,2 7 10,8 

Angleščina 48 73,8 13 20,0 2 3,1 2 3,1 

Geografija 43 66,2 9 13,8 10 15,4 3 4,6 

Zgodovina 47 72,3 10 15,4 6 9,2 2 3,1 

Naravoslovje 50 76,9 7 10,8 3 4,6 5 7,7 

Povprečje 
pri vseh 
predmetih (v 
%) 

 
74,6 

 
12,6 

 
7,2 

 
5,6 

Po mnenju vprašanih učencev pri vseh predmetih prevladuje frontalna učna 

oblika, z največjim deležem pri slovenščini (84,6 %) in najmanjšim pri geografiji 

(66,2 %). 20,0 % učencev meni, da se individualna učna oblika najpogosteje 

pojavlja pri angleščini, manjši delež učencev pa meni da je najpogostejša pri 

drugih predmetih. 15,4 % učencev je odgovorilo, da se pri geografiji najpogosteje 

pojavlja delo v paru, pri drugih predmetih pa je ta delež nižji. Kar se tiče 

skupinske učne oblike, je največji delež učencev (10,8 %) odgovoril, da se 

najpogosteje pojavlja pri matematiki.  

Vzorca učiteljev in učencev, ki smo ju vključili v raziskavo, se seveda bistveno 

razlikujeta med seboj tako po velikosti in reprezentativnosti kot po značilnostih, 

zato njihovih odgovorov ne moremo neposredno primerjati. Vseeno pa je 

zanimivo, kako različni so njihovi odgovori glede pogostosti učnih oblik. Mnenje 

učencev v vzorcu, da pri vseh predmetih prevladuje frontalna učna oblika, je v 

nasprotju z rezultati, da v podobnih deležih najpogosteje izvajajo vse učne oblike 
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(glej poglavje 5.2.1). Podobno neskladje med odgovori učencev in učiteljev je bilo 

ugotovljeno tudi v raziskavi, ki so jo leta 2008 izvedli J. Kalin, M. Valenčič Zuljan 

in Vogrinc. V raziskavi je sodelovalo 790 dijakov srednjih šol in 99 srednješolskih 

učiteljev. V raziskavi so ugotovili statistično pomembne razlike (χ² = 76,706; g = 

4; p = 0,000) med učitelji in dijaki. 42,1 % učiteljev je poročalo, da dijaki pogosto 

ali vedno izvajajo skupinsko učno obliko, medtem ko je tako odgovorilo le 18,3 % 

dijakov. Največji delež dijakov, 42,4 %, je odgovoril, da redko ali nikoli ne delajo v 

skupinah (tak odgovor je dalo 18,2 % učiteljev). Deleža odgovorov »včasih« sta 

bila pri učiteljih in dijakih podobna.   

J. Kalin idr. (2008) poročajo, da se je statistično pomembna razlika med učitelji in 

dijaki pokazala tudi pri individualni učni obliki (χ² = 38,679; g = 4; p = 0,000). 

Odgovor, da pri pouku dijaki pogosto ali vedno delajo individualno, je podalo kar 

71,0 % učiteljev in slaba polovica oz. 47,7 % dijakov. 37,5 % dijakov in 23,4 % 

učiteljev je odgovorilo, da dijaki individualno delajo včasih. Odgovor, da nikoli ne 

delajo individualno ali pa le redko, pa je podalo 14,9 % dijakov in 5,6 % učiteljev. 

Razkorak med odgovori učiteljev in učencev morda lahko pojasnimo s 

predpostavko, da imajo učitelj in učenci različne zaznave, kako hitro jim v 

posamezni obliki »teče čas«. Morda čas učiteljem »teče hitreje«, ko izvajajo 

frontalno učno obliko, ker so medtem zelo miselno aktivni, posledično pa je 

njihova percepcija, da je ne izvajajo v tako velikem obsegu, kot to zaznavajo 

učenci. Tem pa čas med frontalno učno obliko zaradi nenehnega vzdrževanja 

pozornosti »teče počasneje« kot pri drugih učnih oblikah, zato imajo občutek, da 

frontalna učna oblika poteka pogosteje in v večjem obsegu, kot se to dejansko 

dogaja.  

Učence smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami o posamezni učni 

obliki pri pouku matematike in angleščine. Odgovore so podali na štiristopenjski 

lestvici, od 1 – ne strinjam se do 4 – popolnoma se strinjam. Povprečne vrednosti 

njihovih ocen so prikazane v preglednici 71. 
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Preglednica 71: Opisna statistika strinjanja učencev s trditvami o učnih oblikah pri 

matematiki in angleščini 

 Trditve 

Matematika Angleščina 

N Min Max M SD N Min Max M SD 

1. Kadar učitelj poučuje cel razred 
hkrati, nas vse vključuje in vsi 
sodelujemo. 

33 2 4 2,97 0,77 32 1 4 3,00 0,95 

2. Kadar učitelj poučuje cel razred 
hkrati, sproti preverja, če vsi 
razumemo vsebino. 

33 2 4 3,39 0,66 31 1 4 3,06 0,77 

3. Pri delu v paru najpogosteje 
sodelujem s sošolcem, ki si ga sam 
izberem. 

33 2 4 3,03 0,77 32 1 4 2,91 1,06 

4. Snov bolje razumem, če mi jo 
razloži sošolec kot pa učitelj. 

33 1 4 2,21 1,02 32 1 4 1,97 0,93 

5. Moti me, če sem v paru s sošolcem 
nasprotnega spola. 

33 1 4 1,42 0,71 32 1 3 1,59 0,71 

6. Pri skupinskem delu se po navadi 
dobro razumem z ostalimi člani 
skupine. 

33 2 4 3,30 0,68 31 2 4 3,03 0,66 

7. Pri skupinskem delu se pogosto 
pogovarjamo o čem drugem, ne o 
nalogi, ki jo moramo opraviti. 

32 1 4 2,16 0,72 32 1 4 2,28 0,77 

8. Pri skupinskem delu ne vložijo vsi 
dovolj truda v opravljanje naloge. 

33 1 4 2,48 0,94 32 1 4 2,63 0,87 

9. Moti me hrup, ki v razredu nastane, 
ko delamo v skupinah. 

33 1 4 2,55 1,06 32 1 4 2,22 1,01 

10. Kadar delamo samostojno, sem 
hitrejši od svojih sošolcev. 

33 1 4 2,18 0,92 32 1 4 2,16 1,02 

11. Kadar delamo samostojno, 
potrebujem veliko učiteljeve pomoči. 

33 1 3 1,79 0,70 32 1 3 1,47 0,62 

12. Kadar delamo samostojno, mi 
pogosto pomaga kdo od sošolcev. 

32 1 4 2,16 1,14 32 1 4 1,75 0,80 

13. Kadar delamo samostojno, vsi 
rešujemo enako zahtevne naloge. 

33 1 4 2,58 0,90 32 1 4 3,00 0,92 

Učenci se za pouk matematike v največji meri strinjajo s trditvijo kadar učitelj 

poučuje cel razred hkrati, sproti preverja, če vsi razumemo vsebino (M = 3,39), ki 

se nanaša na frontalno učno obliko. V odprtih odgovorih na vprašanje glede 

prednosti in ovir pri izvajanju frontalne učne oblike (poglavje 5.3.4), je 7,1 % 

učiteljev zapisalo, da jim frontalna učna oblika omogoča spremljanje učenčevega 

razumevanja, medtem, ko jih je 3,8 % menilo, da med izvajanjem frontalne učne 

oblike tega pregleda nimajo. Vprašani učenci se strinjajo tudi s trditvijo kadar 

učitelj poučuje cel razred hkrati, nas vse vključuje in vsi sodelujemo (M = 2,97 pri 

matematiki in M = 3,06 pri angleščini), kar se prav tako nanaša na frontalno učno 
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obliko in sklada z mnenji učiteljev, da so vsi učenci vključeni v pouk (19,5 %, 

poglavje 5.3.4).  

Na individualno učno obliko se nanaša trditev kadar delamo samostojno, vsi 

rešujemo enako zahtevne naloge, s katero se vprašani učenci v precejšnji meri 

strinjajo (M  = 2,58 pri matematiki in M  = 3,00 pri angleščini), kar pomeni, da 

učitelji individualne učne oblike ne uporabijo v tolikšni meri za individualizacijo, 

čeprav je prav to prednost individualne učne oblike, ki jo navaja velik delež 

učiteljev (30,2 %, poglavje 5.3.4). Na individualno učno obliko se navezuje tudi 

trditev kadar delamo samostojno, potrebujem veliko učiteljeve pomoči, s katero 

se učenci ne strinjajo (M  = 1,79 pri matematiki in M  = 1,47 pri angleščini), torej z 

njo krepijo samostojnost, kar meni tudi 9,3 % učiteljev. 

Strinjajo se tudi s trditvijo glede dela v paru, da v paru najbolje sodelujejo s 

sošolcem, ki ga sami izberejo, kar je povezano s presojo učiteljev, da je v fazi 

priprave za učitelja zahtevno oblikovati učinkovite pare (9,1 %, poglavje 5.3.4). 

Na delo v paru je vezana tudi trditev moti me, če sem v paru s sošolcem 

nasprotnega spola, s katero pa se učenci manj strinjajo (M  = 1,42 pri matematiki 

in M  = 1,59), kar je vsekakor spodbuden podatek, ki govori o tem, da učencev ne 

moti, če so pari mešani po spolu. 

Učenci se v precejšnji meri strinjajo s trditvijo pri skupinskem delu se po navadi 

dobro razumem z ostalimi člani skupine (M  = 3,30 pri matematiki in M  = 3,03 pri 

angleščini), hkrati pa kar 15 % učiteljev pravi, da učenci med seboj ne znajo 

sodelovati. 

Aritmetična sredina se pri ostalih trditvah giblje okoli 2,00, torej se učenci z njimi 

srednje močno strinjajo. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na razlike med eksperimentalno in kontrolno 

skupino v pedagoškem eksperimentu. Razlike v učnih dosežkih bomo predstavili 

ločeno po predmetih (matematika, angleščina), pri presoji učinkovitosti učnih 

oblik pa bomo združili učence eksperimentalne skupine pri matematiki in 
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angleščini ter učence kontrolne skupine pri matematiki in angleščini in ti dve 

skupini primerjali med seboj. 

5.4.6 Razlike med učenci, ki so bili deležni obrnjenega učenja in 

poučevanja, in tistimi, ki so bili deležni le tradicionalnega pouka 

Bishop in Verleger (2013) izražata potrebo po kontroliranih študijah, ki objektivno 

merijo dosežke učencev in pri katerih bodo natančno opisane dejavnosti, ki so 

potekale v razredu in zunaj njega. Bormann (2014) na podlagi analize raziskav 

zaključuje, da prednosti obrnjenega učenja in poučevanja pretehtajo v primerjavi 

z njegovimi pomanjkljivostmi. Meni, da je treba obrnjeno učenje in poučevanje 

uvajati tudi na nižjih stopnjah šolanja, saj bi tako učence pripravljali na 

prevzemanje aktivne vloge pri učenju na višjih stopnjah šolanja. Ugotovitve 

navedenih avtorjev smo upoštevali pri izvedbi tretjega dela naše raziskave. 

Izpeljali smo pedagoški eksperiment pri matematiki in angleščini. V kontrolni 

skupini (KS) je pouk potekal kot sicer, v eksperimentalni skupini (ES) pa po 

načelih obrnjenega učenja in poučevanja. Ena od dejavnosti, ki je za učence v 

ES potekala doma, je ogled videoposnetka, kjer smo upoštevali že uveljavljena 

načela za pripravo učinkovitih e-gradiv. Namenjena so zmanjševanju nepotrebne 

kognitivne obremenitve, uravnavanju nujnega procesiranja podatkov in 

vzpostavljanju osebnega stika s pomočjo multimedije. Mayer in Fiorella (2014), 

Mayer in C. Pilegard (2014) in Mayer (2014) govorijo o naslednjih načelih 

multimedije, pri katerih bomo zapisali, kako smo jih upoštevali v našem 

eksperimentu: 

- Načelo koherence – učna gradiva ne smejo vsebovati odvečnih 

informacij (besed, slik in zvokov); načelo je bilo upoštevano tako pri 

posnetku za angleščino (to je izrazil tudi eden od učencev) kot pri posnetkih 

za matematiko, kjer smo posnetek uredili tako, da so bile vključene le 

bistvene informacije. 
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- Načelo signalizacije – ključni podatki naj bodo poudarjeni in smiselno 

organizirani; pri vseh posnetkih smo sistematično in po logičnem zaporedju 

predstavili učno vsebino. 

- Načelo redundance – bolje je, če so pojmi predstavljeni le enkrat (npr. 

s pomočjo grafike in govorjenih besed in ne s pomočjo grafike, 

govorjenih in pisanih besed). 

- Načelo prostorske povezanosti – slike in opisi, ki so povezani, naj se 

pojavljajo skupaj; ne smejo biti prostorsko oddaljeni: to načelo je bilo 

upoštevano pri vseh treh videoposnetkih, kjer je bila učiteljeva razlaga 

podkrepljena tudi z demonstracijo. 

- Načelo časovne povezanosti – grafika in govorjena razlaga naj bosta 

predstavljeni simultano, ne pa časovno zamaknjeno; razlaga in 

demonstracija sta se pri vseh videoposnetkih pojavili sočasno, integrirana 

pa so bila tudi smiselno povezana vprašanja za učence. 

- Načelo segmentacije – učno gradivo naj bo predstavljeno v delih, 

postopoma, učenec naj ima nadzor nad tempom učenja; pri matematiki 

je bila vsebina ene učne ure razdeljena na dva videoposnetka (obseg in 

ploščina štirikotnikov in obseg in ploščina trikotnikov), pri angleščini pa je bil 

predstavljen le en slovnični čas (»Past Simple«), razdeljen na več delov 

(trdilne, vprašalne in nikalne povedi ter glagol »biti«). Pri vseh 

videoposnetkih je imel učenec možnost videoposnetek ustaviti in ga večkrat 

pogledati.  

- Načelo predznanja – učenci morajo imeti dovolj bistvenih informacij 

oz. predznanja, da bi razumeli nove učne vsebine; vsebina vseh 

videoposnetkov se je smiselno navezovala na predznanje učencev, ki sta 

ga učiteljici predhodno preverili, prav tako pa smo ga preverili s PPZZ. 

- Načelo modalnosti – učenci se lažje učijo ob kombinaciji grafike in 

govorjene razlage kot pa ob kombinaciji animacije in pisne razlage 
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- Načelo multimedije – učenec se uči bolje iz slik in besed kot pa zgolj iz 

slik ali zgolj iz besed; pri vseh videoposnetkih je šlo za učenje ob 

kombinaciji slik in besedne razlage. 

- Načelo personalizacije – pogovorni jezik učencem olajša učenje, 

navodila naj bodo podana v osebni obliki (napiši, poslušaj…); pri 

posnetkih za matematiko je učiteljica dejansko poučevala (kontrolno 

skupino), tako da je bilo načelo personalizacije vključeno, pri angleščini pa 

je učiteljica učence v posnetku osebno nagovarjala. 

- Načelo glasu – učenec lažje spremlja znani glas svojega učitelja kot pa 

računalniško sintetiziran glas ali glas neznanca; na vseh videoposnetkih 

so učenci spremljali učiteljici, ki jih tudi sicer poučujeta. 

- Načelo prikaza govorca med razlaganjem – učenci se lažje učijo, če 

med razlago opazujejo govorčevo obrazno mimiko, gestikulacijo in 

očesni stik; temu načelu sta sledila videoposnetka pri matematiki. 

- Načelo statične podobe govorca – ko je govorčeva (učiteljeva) statična 

podoba vidna na zaslonu, lahko učencem to oteži učenje, saj jim 

odvrača pozornost; pri angleščini so učenci spremljali zapisano besedilo 

(PowerPoint) in slišali glas svoje učiteljice, njena podoba pa ni bila vidna, 

tako da jim ni odvračala pozornosti.  

Poleg ustreznosti videoposnetka je pomembna njegova dolžina, pa tudi 

interaktivnost posnetka (Johnson, 2013) in pa zagotavljanje učenčevega ogleda 

(Bell, 2015). Pri dolžini smo se držali priporočil Bergmanna in Samsa (2012, 

2014), naj posnetek ne presega 10 minut. Interaktivnost smo zagotovili z 

integracijo vprašanj, na katera so učenci med ogledom videoposnetka 

odgovarjali, dejanski ogled in število ogledov videoposnetka pa smo imeli 

možnost preveriti v programu EdPuzzle, preko katerega so učenci do 

videoposnetka dostopali. Za program EdPuzzle smo se odločili zaradi številnih 

prednosti: 
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- Program je enostaven za uporabo tako za učence kot tudi za 

učitelja/skrbnika. 

- Program omogoča enostavno dodatno urejanje posnetka. 

- Program omogoča vstavljanje vprašanj in ustavljanje videoposnetka, da 

lahko učenci učno snov prepišejo v zvezek. 

- Učenci program poznajo, saj so ga že uporabljali pri enem od ostalih 

predmetov. 

- Program učitelju/skrbniku omogoča spremljanje števila prijavljenih 

učencev, če so si ogledali posnetek in kolikokrat so si ga ogledali, na 

katera vprašanja so odgovorili in če so odgovorili pravilno. 

- Program omogoča, da učitelj učencem poda takojšnjo povratno informacijo 

– podvprašanje, namig oz. informacijo o pravilnosti odgovora. 

V eksperimentalni skupini je nato sledil pouk »v živo«, kjer je bil čas namenjen 

predvsem vadenju in pa odpravljanju nerazumevanja vsebine, razložene na 

videoposnetkih. 

Zanimale so nas razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino učencev, in 

sicer glede učnih rezultatov, njihove lastne presoje časovne obremenjenosti z 

domačim delom, njihove presoje učinkovitosti učnih oblik in glede lastne presoje 

v zvezi z miselno aktivnostjo pri pouku »v živo«.  

5.4.6.1 Razlike med ES in KS pri matematiki  

Pri matematiki je eksperiment potekal tako, da smo posneli dve učni uri »v živo«, 

ki ju je učiteljica izpeljala s kontrolno skupino. Oba posnetka smo skrajšali in 

uredili ter ju učencem objavili v programu EdPuzzle, kjer smo tudi dodali 

vprašanja o učni vsebini, na katera so učenci odgovorili. Ena od nalog učencev je 

bila tudi, da so si učno vsebino sproti zapisovali v zvezek. 

Zanimala so nas stališča učencev v zvezi z videoposnetkoma pri matematiki, kar 

prikazujeta preglednici 72 in 73. 
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Učenci so svoje strinjanje s trditvami o videoposnetkih izrazili na štiristopenjski 

lestvici (1 – se sploh ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – se strinjam, 4 – 

popolnoma se strinjam). 

Preglednica 72: Opisna statistika strinjanja učencev ES s trditvami glede prvega 

posnetka  pri matematiki (štirikotniki) 

Trditve N Min Max M SD 

1. Videoposnetek je bil ravno prav dolg. 15 2 4 3,00 0,65 
2. Ob ogledu videoposnetka sem aktivno 
razmišljal. 

16 2 4 3,19 0,54 

3. Vsebino videoposnetka sem razumel.  16 2 4 3,13 0,62 
4. Za razumevanje videoposnetka sem 
potreboval pomoč drugih (staršev, starih 
staršev, brata, sestre itd.). 

16 1 4 1,88 1,09 

5. Znal sem odgovoriti na vsa vprašanja v 
zvezi z videoposnetkom. 

16 2 4 2,88 0,72 

6. Zapisovanje snovi v zvezek mi ni povzročalo 
težav. 

16 1 4 3,19 0,98 

7. Ogled videoposnetka mi je vzel več časa, 
kot mi ga po navadi vzame domača naloga pri 
matematiki. 

16 1 4 2,44 0,96 

8. Želim si, da bi večkrat obravnavali novo 
snov tako, da bi si doma ogledali 
videoposnetek. 

15 2 4 2,67 0,72 

9. Pri učiteljevi razlagi v živo se naučim več kot 
ob ogledu posnetka. 

16 2 4 2,94 0,77 

10. Če bi obrnjeno učenje pogosteje izvajali, bi 
po mojem mnenju bolje znal matematiko. 

16 1 4 2,44 0,89 

Prvi posnetek pri matematiki se je učencem zdel razumljiv (M = 3,13) in jim ni 

povzročal težav pri sprotnem zapisu v zvezek (M = 3,19). S povprečno oceno 

3,19 so ocenili strinjanje s trditvijo, da so bili miselno aktivni pri ogledu 

videoposnetka. Učenci so se v najmanjši meri strinjali s trditvijo, da so za 

razumevanje posnetka potrebovali pomoč drugih oseb (M = 1,88). 

Preglednica 73: Opisna statistika strinjanja učencev ES s trditvami glede drugega 
posnetka  pri matematiki (trikotniki) 

Trditve N Min Max M SD 

1. Videoposnetek je bil ravno prav dolg. 16 2 4 2,94 0,57 
2. Ob ogledu videoposnetka sem aktivno 
razmišljal. 

16 2 4 3,06 0,44 

3. Vsebino videoposnetka sem razumel.  15 2 4 3,13 0,74 
4. Za razumevanje videoposnetka sem 
potreboval pomoč drugih (staršev, starih 
staršev, brata, sestre itd.). 

16 1 4 2,00 0,97 
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(nadaljevanje preglednice 73) 

Trditve N Min Max M SD 

5. Znal sem odgovoriti na vsa vprašanja v 
zvezi z videoposnetkom. 

16 2 4 2,81 0,75 

6. Zapisovanje snovi v zvezek mi ni povzročalo 
težav. 

16 1 4 3,31 0,95 

7. Ogled videoposnetka mi je vzel več časa, 
kot mi ga po navadi vzame domača naloga pri 
matematiki. 

16 1 4 2,56 1,03 

8. Želim si, da bi večkrat obravnavali novo 
snov tako, da bi si doma ogledali 
videoposnetek. 

16 1 4 2,56 0,81 

9. Pri učiteljevi razlagi v živo se naučim več kot 
ob ogledu posnetka. 

16 2 4 3,00 0,82 

10. Če bi obrnjeno učenje pogosteje izvajali, bi 
po mojem mnenju bolje znal matematiko. 

16 1 4 2,38 0,89 

Podobno kot pri prvem posnetku, so se tudi pri drugem učenci strinjali, da so 

razumeli vsebino videoposnetka (M = 3,13), še v večji meri kot pri prvem 

posnetku pa so se strinjali, da jim zapisovanje v zvezek ni povzročalo težav (M = 

3,31). Nekoliko bolj kot pri prvem posnetku pa so potrebovali pomoč drugih oseb, 

da so videoposnetek razumeli (M = 2,00). 

Pri odgovorih na vprašanje o prednostih in pomanjkljivostih videoposnetkov pri 

matematiki je bilo petim učencem všeč zapisovanje (npr. lahko ustaviš posnetek), 

dva učenca sta zapisala, da jima je bilo zanimivo, eden, da je bilo nazorno 

razloženo, trem učencem je bilo všeč, da lahko posnetek pogledaš večkrat, štirim 

je bilo všeč, da so dobro slišali učiteljico oz. da jih nihče ni motil, en učenec je 

zapisal, da je z ogledom prihranil čas, enemu pa je bilo všeč, da si je posnetek 

lahko ogledal od doma. 

Dva učenca so motile tehnične pomanjkljivosti posnetka (slaba vidljivost, 

posnetek se je vmes ustavljal), enega učenca je motilo, da je moral vmes 

odgovarjati na integrirana vprašanja, tri pa to, da niso mogli vprašati učitelja po 

dodatni razlagi. 

V drugem delu raziskave smo intervjuvali študentko, ki je bila tudi sama deležna 

obrnjenega učenja in poučevanja matematike v času, ko je bila še dijakinja. 

Bistvena prednost spremljanja razlage na posnetkih se ji zdi, da lahko razlagi 

slediš v svojem tempu in posnetek vmes ustaviš, ponovno pogledaš. 
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Pomanjkljivost izvajanja obrnjenega učenja in poučevanja se ji zdi, da posnetka 

ne pogledajo vsi in da vsi učenci morda nimajo dostopa do računalnika. V njenem 

razredu so vsi dijaki imeli dostop do računalnika oz. so imeli možnost pogledati 

posnetek v šolski knjižnici. Po njenem mnenju je bilo obrnjeno učenje in 

poučevanje všeč večini dijakov v razredu. 

Učence ES smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo, da bi se obrnjeno učenje in 

poučevanje večkrat izvajalo (M = 2,56) in če se jim zdi učinkovito (M = 2,38). 

Podobno kot pri Willisovi raziskavi (2014) se je pokazalo, da so stališča učencev 

do te didaktične inovacije raznolika. V nasprotju s tem pa Bell (2015) in Y. E. 

Prefume (2015) poročata o izrazito pozitivnih stališčih učencev o obrnjenem 

učenju in poučevanju. 

Primerjali smo presojo časovne obremenjenosti doma med učenci v 

eksperimentalni in učenci v kontrolni skupini. Zastavili smo si naslednjo hipotezo: 

H4: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

matematiki, se statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne časovne 

obremenjenosti z domačim delom. 

Učence smo vprašali, koliko časa so v času eksperimenta povprečno porabili na 

dan za matematiko. Učenci v KS so povprečno porabili 51,5 minut na dan za 

matematiko, učenci ES pa 45,0 minut na dan, torej je bilo v povprečju le dobrih 

pet minut razlike. 

Zanimalo nas je, če se jim to zdi premalo, ravno prav ali preveč. Odgovore 

učencev v kontrolni in v eksperimentalni skupini smo med seboj primerjali. 

Rezultati so prikazani v preglednici 74. 
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Preglednica 74: Razlike med učenci v ES in KS v presoji o ustreznosti porabe 

časa za domače delo pri matematiki v času eksperimenta 

Presoja ustreznosti 
obremenjenosti 

Skupina  

ES KS Skupaj 

Premalo Število 0 5 5 

Odstotek 0,0% 29,4% 15,2% 

Ravno prav Število 14 9 23 
Odstotek 87,5% 52,9% 69,7% 

Preveč Število 2 3 5 

Odstotek 12,5% 17,6% 15,2% 

Skupaj Število 16 17 33 

Odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 

Med učenci v ES in KS so se pokazale statistično pomembne razlike v presoji 

ustreznosti porabe časa doma (2Î = 8,198; g = 2; p = 0,017). Velika večina 

učencev v eksperimentalni skupini je odgovorila, da so bili v času eksperimenta 

doma ravno prav obremenjeni (87,5 %), medtem ko je tako odgovorila polovica 

učencev v kontrolni skupini (52,9 %). Zanimivo je tudi, da v ES ni nihče odgovoril, 

da so bili premalo obremenjeni, v KS pa jih je tako odgovorilo pet (15,2 %). 

Hipotezo H4, da se učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so 

bili deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

matematiki, statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne časovne 

obremenjenosti z domačim delom, potrdimo. 

Manjšo časovno obremenitev učencev, ki so bili deležni obrnjenega učenja in 

poučevanja doma v svoji raziskavi ugotavlja tudi Johnson (2013), ki manjšo 

časovno obremenjenost povezuje tudi s posledično pozitivnim odnosom učencev 

do te inovacije in z njihovim stališčem, da je obrnjeno učenje in poučevanje 

učinkovito. 

Kot pravita Bergmann in Sams (2012, 2014) je pomembno, da se pri obrnjenem 

učenju in poučevanju ne vpelje le tehnologije (videoposnetka), ampak da se 

kakovostno predrugači predvsem pouk »v živo«. Zanimalo nas je, v kolikšni meri 

se je to zgodilo v našem eksperimentu. Pouk matematike smo v času 

eksperimenta opazovali tako v kontrolni kot v eksperimentalni skupini. V kontrolni 
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skupini smo najprej posneli dve učni uri obravnave nove učne snovi, ko je 

učiteljica frontalno razlagala vsebino učnega sklopa (Obseg in ploščina 

štirikotnikov in trikotnikov). Posneti material smo uredili in napravili dva kratka 

posnetka, ki sta bila posredovana učencem ES preko okolja EdPuzzle. Ko je ES 

pogledala videoposnetek, je v obeh skupinah sledila etapa vadenja in urjenja. 

Učiteljica je pri tem v obeh skupinah nudila dodatno razlago ob morebitnem 

nerazumevanju delov učne vsebine, učenci pa so v manjših skupinah reševali 

naloge na pripravljenih delovnih listih. Zanimalo nas je, če učenci ES zaznavajo 

kakšne spremembe pri izvajanju pouka. Njihove odgovore smo primerjali z učenci 

KS. 

Učence smo prosili, naj svoje strinjanje glede pouka »v živo« označijo na 

štiristopenjski lestvici (1 – se sploh ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – se 

strinjam, 4 – popolnoma se strinjam). 

Preglednica 75: Opisna statistika strinjanja učencev ES in KS o učni uri »v živo« 

pri matematiki 

Trditve ES KS 
N Min Max M SD N Min Max M SD 

1. Pouk matematike je bil to 
uro drugačen kot po navadi. 

16 1 4 2,25 0,77 16 1 4 2,88 0,72 

2. Učiteljica je več razlagala 
vsem učencem hkrati. 

16 2 4 3,06 0,44 16 2 4 3,06 0,68 

3. Več smo delali 
individualno (vsak sam). 

16 1 3 2,25 0,68 16 1 4 2,00 0,73 

4. Več smo delali v paru s 
sošolcem. 

16 1 3 2,00 0,63 16 1 4 2,38 1,09 

5. Več smo delali v manjši 
skupini. 

16 1 4 2,25 0,77 16 1 4 2,75 1,06 

6. Pouku sem z lahkoto 
sledil. 

16 2 4 3,13 0,72 16 1 4 3,00 0,89 

7. Vaje sem reševal 
uspešneje kot po navadi. 

16 2 4 2,81 0,66 16 1 4 2,63 0,72 

8. Bilo mi je bolj zanimivo kot 
po navadi. 

16 1 4 2,63 0,81 16 1 4 3,19 0,83 

9. Razumel sem več kot po 
navadi. 

16 1 4 2,63 0,72 16 1 4 2,75 1,00 

Presenetljivo je, da so učenci KS zaznali večje spremembe v izvedbi pouka kot 

učenci ES (M = 2,88 proti M = 2,25), prav tako se je učencem KS v večji meri kot 

učencem ES zdelo, da so več delali v paru in v manjši skupini kot običajno. 

Učenci KS so z višjo povprečno oceno kot učenci ES ocenili, da jim je bil pouk 
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bolj zanimiv kot po navadi in da so tudi več razumeli. Učenci ES pa so podali 

višje povprečne ocene kot učenci KS glede tega, kako so uspeli slediti pouku in 

kako uspešno so reševali naloge. Ta dva odgovora ustrezata našim 

pričakovanjem, saj so ti učenci imeli možnost že predhodno obravnavati učno 

vsebino z ogledom videoposnetka. 

Zanimalo nas je, če je obrnjeno učenje in poučevanje (in s tem predpriprava 

učencev na pouk) pripomoglo k večji miselni aktivnosti učencev eksperimentalne 

skupine pri pouku »v živo«. Zastavili smo si naslednjo hipotezo:  

H5: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

matematiki, se statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne aktivnosti 

pri pouku. 

Učence smo vprašali, kako ocenjujejo svojo miselno aktivnost pri pouku 

matematike pri učni uri. Učenci so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: 

a) nisem bil miselno aktiven, 

b) bil sem miselno aktiven, vendar ne celo uro, 

c) celo uro sem bil miselno aktiven. 

Preglednica 76: Razlike med učenci ES in KS glede miselne aktivnosti pri učni uri 

matematike »v živo« 

Presoja miselne aktivnosti 

Skupina 

Skupaj ES KS 

Nisem bil miselno 
aktiven 

Število 1 0 1 
Odstotek 6,3% 0,0% 3,2% 

Bil sem miselno 
aktiven, vendar ne 
celo uro 

Število 10 10 20 
Odstotek 62,5% 66,7% 64,5% 

Celo uro sem bil 
miselno aktiven 

Število 5 5 10 
Odstotek 31,3% 33,3% 32,3% 

Skupaj Število 16 15 31 
Odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 

Med ES in KS se niso pokazale statistično pomembne razlike v presoji miselne 

aktivnosti pri matematiki (2Î = 1,354; g = 2; p = 0,508). 
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Hipotezo H5, da se učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so 

bili deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

matematiki, statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne aktivnosti pri pouku, 

zavrnemo. 

V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, če obstajajo razlike v učnih dosežkih pri 

matematiki med učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini. Zastavili smo si 

naslednjo hipotezo: 

H6: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

matematiki, se statistično pomembno razlikujejo v učnih dosežkih. 

V preglednici 77 so prikazani podatki glede dosežkov učencev ES in KS na PPZZ 

in PPZK pri matematiki. 

Preglednica 77: Opisna statistika učnih rezultatov učencev v ES in KS pri 

matematiki 

Skupina 
Dosežek na 
PPZZ (v %) 

Dosežek na 
PPZK (v %) 

ES M 34,47 38,39 

SD 12,32 23,46 

Me 29,69 39,29 

Min 21,88 0,00 

Max 59,38 71,43 

KS M 41,36 40,13 

SD 14,82 17,29 

Me 39,06 42,86 

Min 15,63 10,71 

Max 71,88 64,29 

Skupaj M 38,02 39,29 

SD 13,90 20,20 

Me 35,94 39,29 

Min 15,63 0,00 

Max 71,88 71,43 

V preglednici 77 so prikazani podatki glede dosežkov učencev ES in KS na PPZZ 

in PPZK pri matematiki. Število točk na PPZZ in PPZK pri matematiki se je 

razlikovalo, zato smo dosežke iz točk pretvorili v odstotke, da smo jih med seboj 
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lahko primerjali. Aritmetična sredina v ES je bila na PPZZ 34,47 %, na PPZK pa 

38,39 %. V KS je bila aritmetična sredina na PPZZ 41,36 %, na PPZK pa 40,13 

%.  

Iz preglednice 77 je razvidno, da je ES svoj dosežek na PPZK v primerjavi s 

PPZZ izboljšala, KS pa poslabšala. V nadaljevanju bomo s parametričnimi in 

neparametričnimi preizkusi preverili, če je primerjava med ES in KS upravičena 

(če med njima v dosežkih na PPZZ ni statistično pomembnih razlik) in če so 

ugotovljene razlike med skupinama statistično pomembne. 

Za preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov smo uporabili Kolmogorov-

Smirnov preizkus in Shapiro-Wilkov preizkus. Oba sta pokazala, da rezultati 

PPZZ v ES niso normalno porazdeljeni, medtem ko so rezultati PPZK v ES, pa 

tudi PPZZ in PPZK v KS normalno porazdeljeni (preglednica 78). 

Preglednica 78: Rezultati preizkusov normalnosti porazdelitve podatkov v ES in 

KS pri PPZZ in PPZK pri matematiki 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Rezultat g p Rezultat g p 

ES Dosežek na 
PPZZ 

0,228 16 0,026 0,859 16 0,019 

Dosežek na 
PPZK 

0,115 16 0,200 0,945 16 0,419 

 KS Dosežek na 
PPZZ 

0,101 17 0,200 0,982 17 0,970 

Dosežek na 
PPZK 

0,136 17 0,200 0,939 17 0,307 

Podatke smo najprej obdelali s parametričnima preizkusoma – s t-preizkusom za 

odvisne in neodvisne vzorce. Glede na to, da so rezultati preizkusov normalnosti 

porazdelitve pokazali, da v ES dosežki na PPZZ niso bili normalno porazdeljeni, 

smo nato uporabili še neparametrične preizkuse za ugotavljanje razlik v dosežkih 

med ES in KS. 
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Preglednica 79: Rezultati t-preizkusa za odvisne vzorce med dosežkom na PPZZ 

in PPZK za ES in KS pri matematiki 

 N M SD Korelacije t-preizkus Velikost 
učinka r r p t g p 

ES Dosežek na 
PPZZ 

16 34,47 12,32 0,376 0,151 -0,712 15 0,487 0,181 

Dosežek na 
PPZK 

16 38,39 23,47 

KS Dosežek na 
PPZZ 

17 41,36 14,82 0,763 0,000 0,451 16 0,658 0,028 

Dosežek na 
PPZK 

17 40,13 17,29 

 

Rezultati t-preizkusa za odvisne vzorce so pokazali, da v nobeni od skupin ni 

prišlo do statistično pomembnega napredka pri učnih dosežkih (ES: t = -0,712; g 

= 15; p = 0,487 in KS: t = 0,451; g = 16; p = 0,658).  

Preglednica 80: Rezultati t-preizkusa za neodvisne vzorce med ES in KS na 

PPZZ in PPZK pri matematiki 

 N M SD Korelacije t-preizkus Velikost 
učinka 

r 
r p t g p 

Dosežek 
na PPZZ 

ES 16 34,47 12,32 0,325 
  

0,573 
  

-1,446 
  

31 
  

0,158 
  

0,050 

KS 17 41,36 14,82 

Dosežek 
na PPZK 

ES 16 38,39 23,46 2,014 
  

0,166 
  

-0,243 
  

31 
  

0,810 
  

0,042 

KS 17 40,13 17,29 

Ugotovili smo, da med ES in KS pri rezultatih PPZZ in PPZK ni statistično 

pomembnih razlik (ES: t = -1,446; g = 31; p = 0,158 in KS: t = -0,243; g = 31; p = 

0,810).  
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Slika 16: Prikaz dosežkov v ES in KS na PPZZ in PPZK pri matematiki 

Razlike med učenci v ES in KS smo preverili tudi z neparametričnim Mann-

Whitneyevim preizkusom. 

Preglednica 81: Rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa statistične 

pomembnosti razlik med dosežki ES in KS na PPZZ in PPZK pri matematiki in 

velikost učinka r 

 
Skupina N 

Povprečni 
rang U z p 

Velikost 
učinka r 

Dosežek 
na PPZZ 

ES 16 14,41 94,500 -1,497 0,134 -0,260 

KS 17 19,44         

Skupaj 33           

Dosežek 
na PPZK 

ES 16 16,81 133,000 -0,108 0,914  -0,019 

KS 17 17,18         

Skupaj 33           

Mann-Whitneyev preizkus ni potrdil statistično pomembnih razlik med ES in KS 

ne pri PPZZ (U = 94,500; z = -1,497; p = 0,134) ne pri PPZK (U = 133,000; z = -

1,108; p = 0,914). 
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Preglednica 82: Rezultati Wilcoxonovega preizkusa statistične pomembnosti 

razlik v ES in KS med prvim in drugim merjenjem pri matematiki 

Skupina  N Povprečni 
rang 

z p r 

ES Dosežek na PPZK 
– Dosežek na 
PPZZ 

Negativni 
rangi 

7 8,14 -0,569 0,569 0,100 

Pozitivni 
rangi 

9 8,78 

Skupaj 16  

KS Dosežek na PPZK 
– Dosežek na 
PPZZ 

Negativni 
rangi 

11 7,73 -0,402 0,687 0,069 

Pozitivni 
rangi 

6 11,33 

Skupaj 17  

Rezultati Wilcoxonovega preizkusa kažejo, da med prvim in drugim merjenjem ne 

pri ES (T = 7; z = -0,569; p = 0,569; r = 0,100) ne pri KS (T = 6; z = -0,402; p = 

0,687; r = 0,069) ni prišlo do statistično pomembnih razlik. 

 
Slika 17: Prikaz dosežkov na PPZZ in PPZK v ES in KS pri matematiki 

Iz slike 17 je razvidno, da je bila KS tako na PPZZ kot tudi na PPZK bolj 

homogena glede dosežkov kot ES. 
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Pri matematiki se statistično pomembne razlike v učnih dosežkih med ES in KS 

niso pokazale. Hipotezo H6, da se učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, 

in tisti, ki so bili deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem 

vsebinskem sklopu pri matematiki, statistično pomembno razlikujejo v učnih 

dosežkih, zavrnemo. 

Tudi rezultati primerljivih raziskav, ki so ugotavljale razlike med ES in KS v učnih 

dosežkih (Bell, 2015; Dixon, 2017; Glynn, 2013; Johnson in Renner, 2012; 

Prefume, 2015; Saunders, 2014; Willis, 2014) niso pokazali statistično 

pomembnih razlik med dosežki ES in KS.  

Ob koncu eksperimenta pri matematiki smo razmišljali o izboljšavah pri izvedbi 

naslednjega dela eksperimenta. Chipps (2012) poudarja pomen motivacije 

učencev za ogled videoposnetkov in prevzemanje odgovornosti za svoje učenje. 

Drugi avtorji pa izpostavljajo tudi, naj bo inovacija vpeljana postopno, naj jo učitelj 

učencem predhodno predstavi in s tem zmanjša odpor do nje (Bishop, 2015; 

Willis, 2014). Bell (2015) pri možnostih za nadaljnje raziskovanje opozarja tudi na 

primerjavo vpliva različnih posnetkov na dosežke učencev.  

V nadaljevanju bomo predstavili, kako je potekal eksperiment pri angleščini in 

kakšne so bile ugotovitve. 

5.4.6.2 Razlike med ES in KS pri angleščini  

Na podlagi naših spoznanj glede eksperimenta pri matematiki in ugotovitev 

drugih raziskovalcev smo v drugem delu eksperimenta (pri angleščini) vnesli 

nekaj sprememb v izvedbo eksperimenta. Učiteljica angleščine je na začetku 

učencem eksperimentalne skupine podrobno predstavila eksperiment in jih 

motivirala za ogled videoposnetka. Učenci so imeli že predhodne izkušnje z 

obrnjenim učenjem in poučevanjem iz prejšnjega šolskega leta, torej je tudi 

vpeljava inovacije potekala bolj postopno oz. so učenci že vedeli, kako bo 

potekala in čemu je namenjena. Učenci so si morali ogledati le en videoposnetek, 

s čimer smo zmanjšali njihovo obremenitev doma. Preverili smo, kako se učenci 

odzivajo na drugačne vrste posnetek – tokrat je bila na posnetku prikazana 

PowerPoint predstavitev učne vsebine, ob tem pa je bil posnet učiteljičin glas, ki 
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je razlagal prikazano učno vsebino. Učenci so imeli v spletni učilnici že vnaprej 

pripravljen zapis učne vsebine, ki so si jo pred ogledom videoposnetka zapisali v 

zvezek. Učiteljica je vsakemu učencu, ki je odgovoril na vprašanja, integrirana v 

posnetku, takoj podala povratno informacijo o pravilnosti in jim dala podvprašanja 

ali namige, ki so jih vodili do pravih odgovorov.  

V preglednici 83 predstavljamo stališča učencev ES o videoposnetku pri 

angleščini. Učenci so svoje strinjanje s posamezno trditvijo izrazili na 

štiristopenjski lestvici od 1 – se sploh ne strinjam do 4 – popolnoma se strinjam. 

Preglednica 83: Opisna statistika strinjanja učencev ES s trditvami o posnetku  

pri angleščini 

Trditve N Min Max M SD 

1. Videoposnetek je bil ravno prav dolg. 14 2 4 3,00 0,39 

2. Ob ogledu videoposnetka sem aktivno 
razmišljal. 

14 3 4 3,36 0,50 

3. Vsebino videoposnetka sem razumel.  14 3 4 3,43 0,51 

4. Za razumevanje videoposnetka sem 
potreboval pomoč drugih (staršev, starih 
staršev, brata, sestre itd.). 

14 1 3 1,93 0,73 

5. Znal sem odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi 
z videoposnetkom. 

14 2 4 3,00 0,78 

6. Zapisovanje snovi v zvezek mi ni povzročalo 
težav. 

14 1 4 3,21 0,89 

7. Ogled videoposnetka mi je vzel več časa, kot 
mi ga po navadi vzame domača naloga pri 
angleščini. 

14 1 4 2,50 1,09 

8. Želim si, da bi večkrat obravnavali novo snov 
tako, da bi si doma ogledali videoposnetek. 

15 1 4 2,53 0,92 

9. Pri učiteljevi razlagi v živo se naučim več kot 
ob ogledu posnetka. 

15 2 4 2,87 0,52 

10. Če bi obrnjeno učenje pogosteje izvajali, bi 
po mojem mnenju bolje znal angleščino. 

15 1 4 2,53 0,83 

Zanimalo nas je, kaj učenci menijo o videoposnetku, ki so si ga ogledali doma. Z 

najvišjo povprečno oceno strinjanja (M = 3,43) so ocenili postavko, da so 

razumeli vsebino videoposnetka, kar je pravzaprav najpomembnejše. Z zelo 

visoko povprečno oceno strinjanja je bila ocenjena tudi postavka ob ogledu 

videoposnetka sem aktivno razmišljal (M = 3,36). Z najnižjo povprečno oceno 

strinjanja je bila ocenjena postavka glede pomoči drugih oseb (M = 1,93), kar 
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potrjuje, da je bil videoposnetek razumljiv in na primerni ravni za vključene 

učence. 

Učence smo v odprtih vprašanjih prosili, naj še sami dodajo, kaj jim je bilo pri 

videoposnetku všeč in kaj jih je motilo.  

Sedem učencev je odgovorilo, da je učiteljica jasno razložila učno vsebino, štirje, 

da je prednost to, da lahko videoposnetek večkrat pogledajo, po en učenec pa, 

da so bile besede označene z različnimi barvami, da je bilo mogoče odgovarjati 

na vprašanja in da so lahko uporabljali računalnik. 

Dva učenca je motilo, da učiteljice med razlago ne moreš vprašati za dodatno 

pojasnilo, enega pa, da pri ogledu nisi mogel preskočiti delov posnetka. 

Učence smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo, da bi se obrnjeno učenje in 

poučevanje večkrat izvajalo (8. trditev) in če se jim zdi učinkovito (10. trditev), 

svoje strinjanje pa so pri obeh trditvah ocenili s povprečno oceno 2,53. V 

nasprotju s tem pa Bell (2015) in Y. E. Prefume (2015) poročata o izrazito 

pozitivnih stališčih učencev o obrnjenem učenju in poučevanju. 

Primerjali smo presojo časovne obremenjenosti doma med učenci v 

eksperimentalni in učenci v kontrolni skupini. Zastavili smo si naslednjo hipotezo: 

H7: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

angleščini, se statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne časovne 

obremenjenosti z domačim delom. 

Učence smo vprašali, koliko časa so v času eksperimenta povprečno porabili na 

dan za angleščino. Učenci v KS so povprečno porabili 40,7 minut na dan za 

angleščino, učenci ES pa 22,5 minut na dan, torej skoraj pol manj. V 

nadaljevanju nas je zanimalo, če se jim zdi ta poraba časa ustrezna. Učenci so 

izbirali med odgovori, da je bilo porabljenega časa premalo, ravno prav ali 

preveč. 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

334 

 

Preglednica 84: Razlike med učenci v ES in KS glede presoje o ustreznosti 

porabe časa za domače delo pri angleščini v času eksperimenta 

Presoja ustreznosti 
obremenjenosti 

Skupina Skupaj 

ES KS 

Premalo Število 2 3 5 

Odstotek 13,3 % 21,4 % 17,2 % 

Ravno 
prav 

Število 12 10 22 

Odstotek 80,00 % 71,4 % 75,9 % 

Preveč Število 1 1 2 

Odstotek 6,7 % 7,1 % 6,9 % 

Skupaj Število 15 14 29 

Odstotek 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Pri angleščini se razlike med učenci glede presoje časovne obremenjenosti doma 

niso pokazale (2Î = 0,349; g = 2; p = 0,840). Tudi pri tem predmetu je velika 

večina učencev v ES odgovorila, da so bili ravno prav obremenjeni (80,0 %), 

vendar je tudi večina učencev v KS odgovorila tako (71,4 %). Zanimivo je, da je 

večji delež učencev v KS (21,4 %) kot v ES (13,3 %) odgovoril, da so bili premalo 

obremenjeni, čeprav so poročali, da so za delo doma porabili skoraj dvakrat toliko 

časa kot učenci v ES. 

Hipotezo H7, da se učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka in tisti, ki so bili 

deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

angleščini, statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne časovne 

obremenjenosti z domačim delom, zavrnemo. 

Videoposnetku je takoj sledila ura »v živo«, kjer so učenci vadili učne vsebine, 

predstavljene na posnetku. 

Ko so učenci ES pogledali posnetek z razlago celotne vsebine učnega sklopa 

(Past Simple), smo opazovali učne ure, ki so potekale »v živo«. V ES so učenci 

takoj začeli z vadenjem in urjenjem učne vsebine. Pouk je štiri ure potekal v 

kombinaciji individualne učne oblike, ko so učenci reševali vaje na učnih listih, in 

frontalne učne oblike, ko je učiteljica preverjala pravilnost rezultatov in učence 

skozi učni pogovor vodila k pravilnim odgovorom ter spodbujala, naj svojo rešitev 

argumentirajo. V KS je učiteljica v času eksperimenta izpeljala štiri učne ure »v 
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živo« (ravno tako učni sklop »Past Simple«). Pri urah sta se izmenjevali etapa 

obravnave nove učne vsebine in etapa vadenja in urjenja. Učenci so najprej 

obravnavali del učne vsebine, ki jo je učiteljica frontalno razložila (npr. trdilne 

povedi), nato pa so individualno reševali vaje, vezane na ta del učne vsebine, pri 

čemer so skupaj z učiteljico frontalno preverili rešitve (učiteljica jih je spodbujala, 

naj svoje rešitve utemeljijo in jih z namigi ter podvprašanji usmerjala k pravim 

odgovorom). Zanimalo nas je, če učenci ES in KS menijo, da je bil pouk v času 

eksperimenta drugačen kot sicer. Po ogledu posnetka je sledilo več ur pouka »v 

živo«, zato se vprašanja ne navezujejo na posamezno uro, ampak na vse ure, 

izpeljane v času eksperimenta oz. po ogledu videoposnetka v ES.  

Učence smo prosili, naj svoje strinjanje glede pouka »v živo« označijo na 

štiristopenjski lestvici (1 – se sploh ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – se 

strinjam, 4 – popolnoma se strinjam). 

Preglednica 85: Opisna statistika strinjanja učencev o pouku »v živo« pri 

angleščini 

Trditve ES KS 
N Min Max M SD N Min Max M SD 

1. Pouk angleščine je bil 
drugačen kot po navadi. 

16 1 3 2,63 0,62 13 1 4 2,31 0,85 

2. Učiteljica je več razlagala 
vsem učencem hkrati kot po 
navadi. 

16 1 3 2,31 0,70 12 1 3 2,33 0,78 

3. Več smo delali 
individualno (vsak sam) kot 
po navadi. 

16 2 4 2,56 0,63 13 2 3 2,31 0,48 

4. Več smo delali v paru s 
sošolcem kot po navadi. 

16 1 2 1,81 0,40 13 1 2 1,54 0,52 

5. Več smo delali v manjši 
skupini kot po navadi. 

16 1 3 1,63 0,62 13 1 2 1,54 0,52 

6. Pouku sem z lahkoto 
sledil. 

16 3 4 3,19 0,40 13 2 4 3,08 0,49 

7. Vaje sem reševal 
uspešneje kot po navadi. 

16 2 4 2,75 0,58 12 1 4 2,58 0,79 

8. Bilo mi je bolj zanimivo kot 
po navadi. 

16 2 4 2,75 0,58 13 1 4 2,54 0,78 

9. Razumel sem več kot po 
navadi. 

16 2 4 2,69 0,70 13 1 4 2,54 0,97 

Ocene učencev ES so bile pri trditvah, ki se nanašajo na spremembe, ki jih 

prinaša inovacija obrnjeno učenje in poučevanje, nekoliko višje kot ocene 

učencev KS (vse trditve razen druge). Učenci obeh skupin so najvišjo oceno 
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podali pri trditvi pouku sem z lahkoto sledil (M = 3,19 v ES in M = 3,08 v KS). 

Najnižji oceni sta dobili trditvi glede dela v paru (4. trditev) in v skupini (5. trditev) 

(M = 1,81 in M = 1,63 v ES; M = 1,54 in M = 1,54 v KS). Oceni ne presenečata, 

saj je bil izbrani učni sklop iz slovničnih vsebin, kjer na začetku učenci potrebujejo 

veliko individualnih vaj, da bi utrdili razumevanje pravil, v kasnejših učnih urah pa 

bi verjetno lažje sledilo tudi bolj interaktivno učno delo. 

Zanimalo nas je, če je obrnjeno učenje in poučevanje (in s tem predpriprava 

učencev na pouk), pripomoglo k večji miselni aktivnosti učencev eksperimentalne 

skupine pri pouku angleščine. Zastavili smo si naslednjo hipotezo:  

H8: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

angleščini, se statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne aktivnosti pri 

pouku. 

Učence smo vprašali, kako ocenjujejo svojo miselno aktivnost pri pouku 

angleščine pri učni uri. Učenci so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: 

a) nisem bil miselno aktiven, 

b) bil sem miselno aktiven, vendar ne celo uro, 

c) celo uro sem bil miselno aktiven 

Nihče od učencev ni podal odgovora, da med učno uro ni bil miselno aktiven. 

Preglednica 86: Razlike v presoji lastne miselne aktivnosti med učenci ES in KS 

pri angleščini 

Presoja o lastni miselni aktivnosti Skupina Skupaj 

ES KS 

Bil sem miselno aktiven, vendar 
ne celo uro 

Število 5 8 13 

Odstotek 35,7% 66,7% 50,0% 

Celo uro sem bil miselno 
aktiven 

Število 9 4 13 

Odstotek 64,3% 33,3% 50,0% 

Skupaj Število 14 12 26 

Odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 

Med ES in KS se niso pokazale statistično pomembne razlike v presoji miselne 

aktivnosti pri  angleščini (χ² = 1,393; g = 1; p = 0,238).  
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Hipotezo H8, da se učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so 

bili deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

angleščini, statistično pomembno razlikujejo v oceni lastne aktivnosti pri pouku, 

zavrnemo. 

5.4.7 Primerjava učnih dosežkov pri angleščini med učenci v 

eksperimentalni (ES) in kontrolni skupini (KS) 

Želeli smo ugotoviti, če obstajajo razlike v učnih dosežkih pri angleščini med 

učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini. Zastavili smo si naslednjo hipotezo: 

H9: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

angleščini, se statistično pomembno razlikujejo v učnih dosežkih. 

Preglednica 87 prikazuje rezultate PPZZ in PPZK pri učencih ES in KS pri 

angleščini. 

Preglednica 87: Opisna statistika rezultatov PPZZ in PPZK pri učencih ES in KS 

pri angleščini 

Skupina   Dosežek 
na PPZZ 

Dosežek 
na PPZK 

ES M 68,42 83,72 

SD 18,02 14,95 

Me 65,79 87,50 

Min 36,84 35,42 

Max 97,37 97,92 

KS M 57,89 52,22 

SD 21,59 18,87 

Me 55,26 45,83 

Min 10,53 29,17 

Max 86,84 87,50 

Skupaj M 63,49 68,48 

SD 20,16 23,11 

Me 63,16 75,00 

Min 10,53 29,17 

Max 97,37 97,92 
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Število točk na PPZZ in PPZK pri angleščini se je razlikovalo, zato smo dosežke 

iz točk pretvorili v odstotke, da smo jih med seboj lahko primerjali. Aritmetična 

sredina v ES je bila na PPZZ 68,42 %, na PPZK pa 83,72 %. V KS je bila 

aritmetična sredina na PPZZ 57,89 %, na PPZK pa 52,22 %. Iz preglednice 87 je 

razvidno, da je ES svoj dosežek na PPZK v primerjavi s PPZZ izboljšala, KS pa 

poslabšala. V nadaljevanju bomo s parametričnimi in neparametričnimi preizkusi 

preverili, če je primerjava med ES in KS upravičena (če med njima v dosežkih na 

PPZZ ni statistično pomembnih razlik) in če so ugotovljene razlike med 

skupinama statistično pomembne. 

Za preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov smo uporabili Kolmogorov-

Smirnov preizkus in Shapiro-Wilkov preizkus.  

Preglednica 88: Rezultati preizkusov normalnosti porazdelitve podatkov v KS in 

ES pri PPZZ in PPZK pri angleščini 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Rezultat g p Rezultat g p 

Dosežek 
na PPZZ 

ES 0,107 16 0,200 0,959 16 0,643 

KS 0,118 15 0,200 0,951 15 0,534 

Dosežek 
na 
PPZK 

ES 0,233 16 0,021 0,732 16 0,000 

KS 0,179 15 0,200 0,907 15 0,123 

Za preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov smo uporabili Kolmogorov-

Smirnov preizkus in Shapiro-Wilkov preizkus. Oba sta pokazala, da so rezultati 

PPZZ v ES in KS normalno porazdeljeni, medtem ko rezultati PPZK v ES niso 

normalno porazdeljeni, rezultati PPZK v KS pa so. 

Preverili smo, ali se dosežen rezultat PPZK pri ES in KS razlikuje glede na PPZZ. 

Za primerjavo smo uporabili t-preizkus za odvisne in neodvisne vzorce. Rezultati 

so prikazani v preglednici 89. 
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Preglednica 89: Rezultati t-preizkusa za odvisne vzorce med dosežkom na PPZZ 

in PPZK za ES in KS pri angleščini 

 N M SD Korelacija t-preizkus Velikost 
učinka r r p t g p 

ES Dosežek na 
PPZZ 

16 67,76 18,40 0,687 0,003 -4,704 15 0,000 0,772 

Dosežek na 
PPZK 

16 83,72 14,95 

KS Dosežek na 
PPZZ 

15 57,89 21,59 0,168 0,549 0,839 14 0,415 0,057 

Dosežek na 
PPZK 

15 52,22 18,87 

Rezultat t-preizkusa za odvisne vzorce je pokazal, da se je dosežek ES 

statistično pomembno izboljšal, in sicer za 15,3 odstotne točke (t = -4,704; g = 

15, p = 0,000, r = 0,772). Pri KS se je dosežek znižal za 5,67 odstotne točke, 

vendar ne gre za statistično pomembno razliko (t = 0,839; g = 14, p = 0,415; r = 

0,057). 

Preglednica 90: Rezultati t-preizkusa za neodvisne vzorce med ES in KS na 

PPZZ in PPZK pri angleščini 

 N M SD Korelacija t-preizkus Velikost 
učinka r 

r p t g p 

Dosežek 
na PPZZ 

ES 17 68,42 18,02 0,112 0,740 1,504 30 0,143 0,047 

KS 15 57,89 21,59 

Dosežek 
na PPZK 

ES 16 83,72 14,95 3,451 0,073 5,169 29 0,000 0,692 

KS 15 52,22 18,87 

Pri dosežkih na PPZZ ne moremo potrditi statistično pomembne razlike med 

skupinama (t = 1,504; g = 30; p = 0,143; r = 0,047). Pri PPZK pa na podlagi t-

preizkusa za neodvisne vzorce potrdimo statistično pomembne razlike (t = 5,169; 

g = 29; p = 0,000; r = 0,692). ES je bila na PPZK uspešnejša kot KS. 
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Slika 18: Prikaz dosežkov na PPZZ in PPZK v ES in KS pri angleščini 

Razlike med ES in KS pri angleščini smo preverili tudi z neparametričnimi 

preizkusi. 

Preglednica 91: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med ES in KS v dosežkih na PPZZ in PPZK pri 

angleščini in velikost učinka r 

 Skupina N Povprečni 
rang 

Mann-
Whitney 

U  

z p r 

Dosežek na 
PPZZ 

ES 17 18,35 96,000 -1,191 

 

0,234 -0,210 

KS 15 14,40 

Skupaj 32  

Dosežek na 
PPZK 

ES 16 22,03 23,500 -3,841 0,000 -0,690 

KS 15 9,57 

Skupaj 31  
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Mann-Whitneyev preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med ES in KS 

v dosežkih na PPZZ (U = 96,000; z = -1,191; p = 0,234; r = -0,210). Statistično 

pomembne razlike med ES in KS v dosežkih so se pokazale pri PPZK (U = 

23,500; z = -3,841; p = 0,000; r = -0,690). Dosežki ES so bili statistično 

pomembno višji od dosežkov KS. 

Preglednica 92: Rezultati Wilcoxonovega preizkusa statistične pomembnosti 

razlik med prvim in drugim merjenjem pri ES in KS pri angleščini 

Skupina   N Povprečni 
rang 

z p 
 

r 

ES Dosežek 
na PPZK 
– 
Dosežek 
na PPZZ 
  

Negativni 
rangi 

2 3,0 -3,206 0,001 -0,567 

Pozitivni rangi 14 9,3 

Skupaj 16   

KS Dosežek 
na PPZK 
– 
Dosežek 
na PPZZ 
  

Negativni 
rangi 

10 7,9 -1,079 0,281 -0,197 

Pozitivni rangi 5 8,2 

Skupaj 15   

Wilcoxonov preizkus je potrdil, da se je pri ES rezultat statistično pomembno 

izboljšal (T = 2; z = -3,206; p = 0,001; r = -0,567), pri KS pa statistično 

pomembnih razlik ni bilo (T = 5; z = -1,079; p = 0,218; r = -0,197). 
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Slika 19: Prikaz dosežkov ES in KS na PPZZ in PPZK pri angleščini 

Iz slike 19 je razvidno, da je bila ES bolj homogena pri rezultatih PPZK kot KS. 

Tako parametrični kot neparametrični preizkusi so potrdili, da pri KS ni prišlo do 

statistično pomembnih razlik v dosežkih, v ES pa je. 

Hipotezo H9, da se učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka in tisti, ki so bili 

deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu pri 

angleščini, statistično pomembno razlikujejo v učnih dosežkih, potrdimo. 

Statistično pomembne razlike v učnih dosežki med učenci, ki so bili deležni 

obrnjenega učenja in poučevanja, ter tistimi, ki ga niso bili, so bili ugotovljeni tudi 

v drugih primerljivih raziskavah (Chipps, 2012; Diab in Abdel, 2016; Farah, 2014; 

2016; Khadragy, 2016).  

5.4.8 Primerjava med ES in KS glede presojanja učinkovitosti učnih oblik 

Vprašanje glede učinkovitosti učnih oblik smo učencem zastavili v 2. vprašalniku, 

in sicer ob koncu eksperimenta. V preglednici 93 najprej prikazujemo odgovore 
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vseh učencev v obeh delih eksperimenta (N = 65). Učenci so pri vsaki trditvi 

izbrali, za katero učno obliko najbolj velja. 

Preglednica 93: Uporabnost učnih oblik po mnenju učencev (število (f) in 

odstotek (f %)) 

Trditve 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika 

Delo v paru Skupinska učna 
oblika 

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

1. Najbolj 
aktivno 
sodelujem, ko 

25 40,3 10 16,1 13 21,0 14 22,6 

2. V razredu je 
najbolj hrupno, 
ko 

11 17,2 5 7,8 2 3,1 46 71,9 

3. Pri pouku se 
najbolje 
počutim, ko 

17 27,0 9 14,3 23 36,5 14 22,2 

4. Največ se 
naučim, ko 

34 54,0 9 14,3 13 20,6 7 11,1 

5. Največ truda 
moram vložiti, 
da kaj 
razumem, ko 

11 17,2 42 65,5 4 6,3 7 10,9 

6. Največ časa 
porabim, da se 
kaj naučim, ko 

10 15,9 32 50,8 6 9,5 15 23,8 

7. Sošolci mi 
pomagajo pri 
učenju, ko 

4 6,5 4 6,5 34 54,8 20 32,3 

8. Jaz 
pomagam 
drugim 
sošolcem pri 
učenju, ko 

3 4,9 3 4,9 26 42,6 29 47,5 

Frontalno učno obliko je največji delež učencev izbralo kot tisto, pri kateri najbolj 

sodelujejo (40,3 %), in kot učno obliko, pri kateri se največ naučijo (54,0 %).  

Pri individualni učni obliki najbolj izstopata odgovora, da morajo učenci vložiti 

največ časa (50,8 %) in največ truda (65,5 %), da učno vsebino razumejo. 

Izpostavili so torej dve njeni pomanjkljivosti. Da je individualna učna oblika 

neekonomična, se strinja v odprtih odgovorih tudi 24,3 % učiteljev (poglavje 

5.3.4). 

Pri delu v paru se največji delež učencev najbolje počuti (36,5 %) in tudi prejme 

največ pomoči od sošolcev (54,8 %). Medsebojno pomoč so kot pomembno 

prednost dela v paru navajali tudi učitelji v svojih odprtih odgovorih (26,9 %) 

(poglavje 5.3.4). 
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Za skupinsko učno obliko kar 71,9 % učencev meni, da je povezana z največ 

hrupa v razredu, tako pa meni tudi 11,4 % učiteljev (poglavje 5.3.4). Skoraj 

polovica učencev (47,5 %) meni, da lahko pri skupinski učni obliki pomagajo 

svojim sošolcem, kar je skladno tudi z mnenjem učiteljev, od katerih jih 26,9 % 

meni, da je pomembna prednost skupinske učne oblike medsebojna pomoč 

učencev (poglavje 5.3.4). 

V nadaljevanju smo preverili razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino 

glede presoje učinkovitosti učnih oblik. V skupini so bili združeni učenci obeh 

učnih predmetov. Zastavili smo si naslednjo hipotezo: 

H10: Učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so bili 

deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu, 

se statistično pomembno razlikujejo v presoji učinkovitosti posamezne 

učne oblike. 

Učinkovitost učne oblike po presoji učencev smo izračunali tako, da smo prešteli, 

kolikokrat so učenci pri trditvah posamezno učno obliko izbrali kot ustrezno in 

kolikokrat kot neustrezno. 

Preglednica 94: Rezultati preizkusa normalnosti porazdelitve podatkov 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Rezultat g p Rezultat g p 

Frontalna 
učna oblika 

0,13 65 0,009 0,937 65 0,002 

Individualna 
učna oblika 

0,19 65 0 0,887 65 0,000 

Delo v paru 0,278 65 0 0,898 65 0,000 

Skupinska 
učna oblika 

0,222 65 0 0,918 65 0,000 

S preizkusi normalnosti porazdelitve smo ugotovili, da podatki niso normalno 

porazdeljeni, zato smo za primerjavo med učenci v ES in KS uporabili 

neparametrične preizkuse. 
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Preglednica 95: Opisna statistika presoje učencev o učinkovitosti posamezne 

učne oblike 

Skupina Frontalna 
učna 

oblika 

Individualna 
učna oblika 

Delo v 
paru 

Skupinska 
učna 
oblika 

ES M 1,21 -0,85 0,24 -0,64 

SD 1,67 1,68 1,32 1,45 

Min -3 -3 -2 -3 

Max 3 3 4 3 

Me 2 -1 0 -1 

KS M 0,09 -0,75 0,66 -0,09 

SD 1,44 1,52 1,31 1,42 

Min -3 -3 -2 -2 

Max 3 3 3 3 

Me 0 -1 0 0 

Skupaj M 0,66 -0,80 0,45 -0,37 

SD 1,65 1,59 1,32 1,45 

Min -3 -3 -2 -3 

Max 3 3 4 3 

Me 1 -1 0 -1 

Učenci so z najvišjo povprečno oceno ocenili učinkovitost frontalne učne oblike 

(M = 0,66), sledi ji delo v paru (M = 0,45).  

Preglednica 96: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med ES in KS v presoji učinkovitosti učnih oblik in 

velikost učinka r 

 
Skupina 

N Povprečni 
rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

ES 33 39,33 319,000 -2,785 

 

0,005 

 

-0,345 

 
KS 32 26,47 

Skupaj 65   

Individualna 
učna oblika 

ES 33 31,82 489,000 

 

-0,526 

 

0,599 

 

-0,065 

 
KS 32 34,22 

Skupaj 65   

Delo v paru ES 33 30,21 436,000 

 

-1,283 

 

0,199 

 

-0,159 

 
KS 32 35,88 

Skupaj 65   

Skupinska 
učna oblika 

ES 33 29,7 419,000 

 

-1,479 

 

0,139 

 

-0,183 

 
KS 32 36,41 

Skupaj 65   
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Statistično pomembne razlike med ES in KS so se pokazale pri frontalni učni 

obliki (U = 319,000; z = -2,785; p = 0,005; r = 0,345). Učenci eksperimentalne 

skupine so frontalno učno obliko ocenili kot ustreznejšo kot pa učenci kontrolne 

skupine. Učenci kontrolne skupine so višje ocenili individualno učno obliko, delo v 

paru in skupinsko učno obliko kot pa učenci v eksperimentalni skupini. 

Hipotezo H10, da se učenci, ki so bili deležni tradicionalnega pouka, in tisti, ki so 

bili deležni obrnjenega učenja in poučevanja pri izbranem vsebinskem sklopu, 

statistično pomembno razlikujejo v presoji učinkovitosti posamezne učne oblike, 

zavrnemo, saj so se statistično pomembne razlike pokazale le pri eni učni obliki. 

Ascherleben (1986, v Gudjons, 2007) o priljubljenosti učnih oblik med učenci 

pravi, da je na prvem mestu po priljubljenosti frontalna učna oblika (63 % 

učencev), sledi ji skupinska učna oblika (48 % učencev), pri učencih pa je 

najmanj priljubljena individualna učna oblika (28 % učencev). Razloge za takšne 

rezultate morda lahko iščemo v učenčevih pojmovanjih pouka, za katere B. Šteh 

Kure (1998) na podlagi svoje raziskave pravi, da so na nižjem nivoju. Učenci 

učenje pogosto dojemajo kot proces pridobivanja, kopičenja in uporabe znanja. 

Učencem je pomemben odnos učitelja do učencev, vendar od njega ne 

pričakujejo, da jih bo miselno aktiviral, prav tako pa ne želijo sami aktivno 

sodelovati pri pouku. Frontalna oblika je torej tista, ki takšnim pojmovanjem 

učencev najbolje ustreza.  

Na kratko bomo povzeli ugotovitve eksperimenta glede opazovanih spremenljivk: 

razlike med ES in KS v časovni obremenjenosti doma, presoji miselne aktivnosti 

pri pouku »v živo«, učnih dosežkih in presoji učinkovitosti učnih oblik.  

Pri eksperimentu pri matematiki smo ugotovili, da so se učenci ES čutili ravno 

prav obremenjeni pri delu doma, učenci KS pa ne v tolikšni meri. Razlike med 

skupinama so bile statistično pomembne. Pri angleščini se statistično pomembne 

razlike med ES in KS glede tega niso pokazale. Učenci ES so pri obeh predmetih 

izrazili pozitivna stališča glede videoposnetkov. 
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Pri obeh predmetih se je pokazalo, da glede presoje lastne miselne aktivnosti pri 

pouku »v živo« med učenci ES in KS ni statistično pomembnih razlik.  

Pri matematiki se po učnih dosežkih ES in KS nista statistično pomembno 

razlikovali, je pa ES na PPZK v primerjavi s PPZZ napredovala, KS pa ne. Pri 

angleščini sta se ES in KS statistično pomembno razlikovali v učnih dosežkih, in 

sicer so učenci v ES na PPZK v primerjavi z PPZZ napredovali, učenci v KS pa 

ne. 

Zanimalo nas je, kaj učenci v splošnem menijo o učnih oblikah. Pred začetkom 

eksperimenta so kot najustreznejšo učno obliko izbrali delo v paru, ki sta mu 

tesno sledili frontalna in skupinska učna oblika, nato pa še individualna učna 

oblika. Učenci menijo, da se pri pouku najpogosteje izvaja frontalna učna oblika 

(tri četrtine učencev meni, da se pri izbranih predmetih najpogosteje izvaja), 

sledijo pa ji individualna, delo v paru in skupinska učna oblika. Po koncu 

eksperimenta so se pokazale statistično pomembne razlike med učenci v 

presojanju frontalne učne oblike, in sicer so jo učenci ES ocenili kot učinkovitejšo 

od učencev v KS. Ta rezultat je na prvi pogled presenetljiv, vendar je v skladu s 

pozitivnimi stališči ES glede videoposnetkov in z višjimi učnimi dosežki učencev v 

ES, saj so bili pravzaprav učenci v ES ravno tako izpostavljeni frontalni učni 

obliki, kjer so preko videoposnetka učiteljevo razlago spremljali od doma, le da ni 

bilo prisotnih ostalih sošolcev. Pri tem se odpira vprašanje, če gre še vedno za 

klasično frontalno učno obliko ali morda le-ta že prehaja v individualno. Učitelj 

svojo razlago namreč izpelje monološko in frontalno, kot bi jo tudi pred celotnim 

razredom, dejanska socialna formacija pa tega ne odraža, saj je učenec pri 

spremljanju razlage sam, gre torej hkrati za direktno poučevanje in individualno 

zasnovano učno okolje (prim. Blažič idr., 2003; Kramar, 2009, Strmčnik, 1978). 

Na podlagi vseh zbranih rezultatov eksperimenta ugotavljamo podobno kot 

Hantla (2014), da je treba podrobneje preučiti raziskovanje različnih učnih 

dejavnosti na učenje. Obrnjeno učenje in poučevanje je namreč pristop z 

raznolikimi dejavnostmi, ki se odvijajo doma in v šoli, vsaka od njih pa lahko 

prispeva drugačen delež h končnim rezultatom eksperimenta. V nadaljnjih 
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raziskavah bi bilo treba te dejavnosti natančneje definirati in preveriti vpliv vsake 

od njih, npr. ugotavljati razlike v dosežkih in stališčih neposredno po ogledu 

posnetka, nato pa ponovno po izpeljani učni uri »v živo«.  

Eksperiment, ki smo ga izpeljali, je potekal v avtentičnem okolju. Želeli smo čim 

manj vplivati na običajen potek pouka in poučevalni stil učiteljic. Prednost 

takšnega pristopa je tako za učence kot za učitelje manjši stres ob vpeljavi 

inovacije, saj ta ne prinese radikalnih sprememb v kognitivni in časovni 

obremenjenosti udeležencev. Pomanjkljivost pa je, da imamo manjši vpliv na 

izpeljane dejavnosti, kar se je pokazalo predvsem pri izpeljavi učnih ur »v živo«. 

Pri tem bi bilo namreč v prihodnje dobro upoštevati dognanja Bergmanna in 

Samsa (2012, 2014) ter drugih raziskovalcev, ki poudarjajo, da se mora pri 

obrnjenem učenju in poučevanju bistveno spremeniti pouk »v živo« in sicer tako, 

da vpeljemo več posrednih učnih oblik, problemskega pouka in projektnega 

učnega dela. To bi nam omogočilo daljše izvajanje eksperimenta in predhoden 

dogovor z učiteljicama glede načina dela pri pouku »v živo«. S tem bi morda prišli 

do drugačnih stališč glede obrnjenega učenja in poučevanja pri učencih v 

eksperimentalni skupini, pri miselni aktivnosti učencev in s tem posledično tudi do 

dolgoročnejših učinkov na njihove učne dosežke. Dodatne izboljšave pri izvedbi 

eksperimenta bi prineslo tudi daljše trajanje eksperimenta, več ponovitev 

eksperimenta pri drugih učnih sklopih, vključitev drugih učnih predmetov in 

učiteljev v raziskavo ter razširitev vzorca na druge oddelke, razrede in šole. 

*   *   * 

V četrtem sklopu smo predstavili rezultate, ki smo jih zbrali glede obrnjenega 

učenja in poučevanja. Pri učiteljih smo preverili njihovo poznavanje, izkušnje in 

mnenja o obrnjenem učenju in poučevanju. Podatke, ki smo jih pridobili z izvedbo 

anketnega vprašalnika, smo poglobili z analizo intervjujev o obrnjenem učenju in 

poučevanju. Analizirali pa smo tudi rezultate eksperimenta, kjer so nas zanimale 

razlike v učnih dosežkih učencev v ES in KS, njihova mnenja glede 

obremenjenosti doma, njihova presoja lastne miselne aktivnosti pri pouku in 

njihova presoja učinkovitosti posameznih učnih oblik. 
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Ugotovili smo, da je obrnjeno učenje in poučevanje med slovenskimi učitelji bolj 

prepoznavno, kot smo pričakovali, saj je z njim seznanjenih skoraj 60 % učiteljev, 

le 6 % od njih pa ima s to didaktično inovacijo tudi praktične izkušnje. 

Intervjuvane učiteljice so se z njim seznanile na različne načine: preko 

izkušenejše kolegice, na izobraževanju za učiteljski kolektiv in pa ena povsem 

naključno. Pri vpeljevanju te inovacije se zdita učiteljem izrednega pomena 

tehnična usposobljenost in podpora pa tudi podpora okolja: vodstva šole, 

sodelavcev, staršev in nenazadnje tudi učencev. Pri njih je še posebej ključno, da 

jim inovacijo učitelj dobro predstavi in poudari njene prednosti, jih motivira za delo 

in sproti spremlja, če so ga opravili. Pomembno je tudi, da učitelj skupaj z učenci 

proces evalvira in ga sproti nadgrajuje in izboljšuje glede na potrebe učencev. 

V tem sklopu smo ugotovili tudi, da imajo slovenski učitelji izredno pozitivna 

stališča glede obrnjenega učenja in poučevanja ter da se jih velika večina 

(popolnoma) strinja, da bi si želeli usposabljanja o tej didaktični inovaciji. 

Pri eksperimentu pri matematiki smo ugotovili, da so se učenci ES čutili ravno 

prav obremenjeni pri delu doma, učenci KS pa ne v tolikšni meri. Učenci ES so 

pri obeh predmetih izrazili pozitivna stališča glede videoposnetkov. Pri obeh 

predmetih je ES na PPZK v primerjavi s PPZZ napredovala, KS pa ne, pri 

angleščini so bile te razlike statistično pomembne.  

Učenci menijo, da se pri pouku najpogosteje izvaja frontalna učna oblika. Čeprav 

neposredna primerjava z vzorcem učiteljev ni mogoča, pa so vseeno očitne 

velike razlike v presoji pogostosti učnih oblik učencev in učiteljev, saj so po 

njihovem poročanju vse štiri učne oblike pri pouku zastopane skoraj v enaki meri.   

V zadnjem sklopu bomo predstavili dejavnike učiteljevega izbora učne oblike, pri 

čemer bomo med drugim preverili tudi povezavo med obrnjenim učenjem in 

poučevanjem ter izbiro učnih oblik. 
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5.5 Dejavniki učiteljeve izbire učnih oblik 

V zadnjem sklopu nas bo vodilo raziskovalno vprašanje  

RV16: S katerimi dejavniki je povezana učiteljeva izbira učnih oblik? 

Pri svoji odločitvi glede izbire učne oblike učitelj izhaja iz načrtovanih učnih ciljev, 

didaktičnih sredstev in okolja, lastnih didaktičnih kompetenc, števila ter 

značilnosti učencev; učence pa lahko grupira glede na njihove sposobnosti, 

dosežke, interese, učno vsebino itd. v homogene ali heterogene skupine (Blažič 

idr., 2003; Crumbaugh idr., 2001; Kramar, 2009; Pigford, 1990). Vse tri faze, ki 

smo jih obravnavali v prejšnjih poglavjih, načrtovanje, izvajanje in evalvacija 

učnih oblik, so med seboj neločljivo povezane in se preko različnih dejavnikov 

povezujejo z učiteljevo izbiro52 učnih oblik.  

Preverili smo, v kolikšni meri so z izbiro učnih oblik povezani učiteljev spol, 

starost, leta delovne dobe, velikost šole, strokovna usmeritev, predmet, ki so ga 

učitelji izbrali za analizo, vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem učitelji 

poučujejo, velikost oddelka, število učencev v oddelku in značilnosti učencev v 

oddelku. Zanimalo nas je še, če je z izbiro učne oblike povezan učiteljev način 

načrtovanja učnih oblik, evalvacija že izpeljanih učnih oblik, učiteljeva presoja 

pomembnosti učnih ciljev in njegovo poznavanje obrnjenega učenja in 

poučevanja.  

5.5.1 Povezanost izbire učnih oblik s spolom učitelja 

Za ugotavljanje povezanosti med spolom učitelja in njegovo izbiro posamezne 

učne oblike smo izračunali Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultate 

prikazuje preglednica 97. 

 

 

                                            
52

 V 2. poglavju smo že pojasnili, da je izbira učne oblike sumacijska spremenljivka, ki smo jo izračunali 
tako, da smo učitelje vprašali po najpogosteje izpeljani učni obliki v vsaki od etap, nato pa smo upoštevali 
obseg vsake etape (Poljak, 1974) in tako pridobljeno najpogosteje izvajano učno obliko za celoten pouk 
poimenovali »izbira«. 
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Preglednica 97: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med izbiro posamezne učne oblike in spolom učitelja) 

 Izbira učne oblike 

Frontalna 
učna oblika 

Individualna 
učna oblika 

Delo v paru Skupinska 
učna oblika 

Spol učitelja ρ -0,008    -0,006    0,061    -0,082    

p 0,867     0,900    0,212    0,092    

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med izbiro 

posamezne učne oblike in spolom učitelja. V nadaljevanju smo razlike med 

moškimi in ženskami glede izbire posamezne učne oblike preverili z 

neparametričnim Mann-Whitneyevim preizkusom. 

Preglednica 98: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med učitelji glede 

na spol in velikost učinka r 

Izbira 
učne 
oblike 

Spol n    
(SD) 

Me Povprečni 
rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna 
učna 
oblika 

Moški  26 0,26 
(0,20) 

0,37 215,29 5049,500 -0,169    
 

0,866    
 

-0,008 

Ženske 396 0,28 
(0,18) 

0,38 211,25 

Skupaj 422     

Individual
na učna 
oblika 

Moški  26 0,26 
(0,23) 

0,13 214,35 5074,000 
 

-0,124    
 

0,901    
 

-0,006 

Ženske 396 0,25 
(0,23) 

0,09 211,31 

Skupaj 422     

Delo v 
paru 

Moški  26 0,19 
(0,20) 

0,10 182,56 4395,500 
 

-1,270    
 

0,204    
 

-0,062 
 

Ženske 396 0,25 
(0,22) 

0,13 213,40 

Skupaj 422     

Skupinska 
učna 
oblika 

Moški  26 0,29 
(0,24) 

0,35 250,42 4136,000 
 

-1,699    
 

0,089    
 

-0,083 

Ženske 396 0,22 
(0,23) 

0,10 208,94 

Skupaj 422     
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Glede na spol se učitelji pri izbiri učnih oblik niso statistično pomembno 

razlikovali. Opaziti pa je, da delo v paru v vzorcu pogosteje izbirajo ženske (Me = 

0,13) kot moški (Me = 0,10), pri skupinski učni obliki pa je ravno obratno (moški: 

Me = 0,35; ženske: Me = 0,10). 

5.5.2 Povezanost izbire učnih oblik s starostjo učitelja 

Za ugotavljanje povezanosti med starostjo učitelja in njegovo izbiro posamezne 

učne oblike smo izračunali Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultate 

prikazuje preglednica 99. 

Preglednica 99: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med starostjo učitelja in izbiro posamezne učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna 

učna oblika 

Individualna 

učna oblika Delo v paru 

Skupinska 

učna oblika 

Starost učitelja ρ -0,024 0,017 0,016 -0,003 

p 0,628 0,734 0,743 0,954 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med izbiro 

posamezne učne oblike in starostjo učitelja. V nadaljevanju smo razlike med 

različno starimi učitelji glede izbire posamezne učne oblike preverili z 

neparametričnim Kruskal-Wallisovim preizkusom. 

Preglednica 100: Opisna statistika, rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med učitelji glede 

na starost  

Izbira učne 
oblike 

Starost n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 
 

24–29 let 22 0,37 
(0,14) 

0,39 243,93 3,398 3 0,334    
 

30–39 let 106 0,27 
(0,17) 

0,35 196,20 

40–49 let 137 0,27 
(0,19) 

0,35 199,69 

50 let ali 
več 

137 0,27 
(0,18) 

0,38 200,60 

Skupaj 402     
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(nadaljevanje preglednice 100) 

Izbira učne 
oblike 

Starost n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Individualna 
učna oblika 
 

24–29 let 22 0,18 
(0,21) 

0,06 153,11 5,168 
 

3 0,160    
 

30–39 let 106 0,26 
(0,24) 

0,10 204,13 

40–49 let 137 0,27 
(0,23) 

0,16 211,42 

50 let ali 
več 

137 0,25  
(0,24) 

0,10 197,32 

Skupaj 402     

Delo v paru 
 
 
 
 
 
 

24–29 let 22 0,22 
(0,21) 

0,10 196,66 1,899 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

0,594    
 
 
 
 
 
 

30–39 let 106 0,25 
(0,23) 

0,12 206,64 

40–49 let 
 

137 0,23 
(0,22) 

0,10 191,18 

50 let ali 
več 

137 0,26 
(0,22) 

0,14 208,62 

Skupaj 402     

Skupinska 
učna oblika 

24–29 let 22 0,24 
(0,23) 

0,10 220,84 0,790    
 
 

3 0,852    
 

30–39 let 106 0,21 
(0,24) 

0,10 196,96 

40–49 let 137 0,22 
(0,23) 

0,13 201,66 

50 let ali 
več 

137 0,21 
(0,21) 

0,10 201,75 

Skupaj 402     

Glede na starost se učitelji pri izbiri učnih oblik niso statistično pomembno 

razlikovali.  

5.5.3 Povezanost izbire učnih oblik z leti delovne dobe 

Za ugotavljanje povezanosti med delovno dobo učitelja in njegovo izbiro 

posamezne učne oblike smo izračunali Spearmanov korelacijski koeficient. 

Rezultate prikazuje preglednica 101. 
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Preglednica 101: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med delovno dobo učitelja in izbiro posamezne učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna 
učna oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Delovna doba 
učitelja 

ρ -0,021 -0,002 0,033 -0,022 

p 0,662 0,963 0,498 0,647 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med izbiro 

posamezne učne oblike in delovno dobo učitelja. V nadaljevanju smo razlike med 

učitelji z različno delovno dobo glede izbire posamezne učne oblike preverili z 

neparametričnim Kruskal-Wallisovim preizkusom. 

Preglednica 102: Opisna statistika, rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med učitelji glede 

na leta delovne dobe 

Izbira učne 
oblike 

Delovna 
doba 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 
 

0–3 let 36 0,38 
(0,11) 

0,39 262,94 10,098 4 0,039 

4–6 let 28 0,23 
(0,18) 

0,35 182,77 

7–18 let 154 0,26 
(0,19) 

0,35 201,53 

19–30 let 120 0,28 
(0,18) 

0,39 218,52 

31 in več 
let 

84 0,27 
(0,17) 

0,37 207,29 

Skupaj 422     

Individualna 
učna oblika 
 

0–3 let 36 0,22 
(0,23) 

0,06 197,81 0,937 
 

4 0,919    
 

4–6 let 28 0,26 
(0,27) 

0,06 212,23 

7–18 let 154 0,25 
(0,23) 

0,10 217,55 

19–30 let 120 0,25 
(0,23) 

0,09 208,49 

31 in več 
let 

84 0,25 
(0,24) 

0,12 210,34 

Skupaj 422     
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(nadaljevanje preglednice 102) 

Izbira učne 
oblike 

Delovna 
doba 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Delo v paru 
 

0–3 let 36 0,19 
(0,20) 

0,10 188,56 4,533 
 

4 0,339    
 

4–6 let 28 0,32 
(0,24) 

0,45 246,79 

7–18 let 154 0,23 
(0,22) 

0,10 205,16 

19–30 let 120 0,25 
(0,23) 

0,13 212,89 

31 in več 
let 

84 0,26 
(0,22) 

0,35 219,21 

Skupaj 422     

Skupinska 
učna oblika 

0–3 let 36 0,21 
(0,24) 

0,10 212,82 1,652 
 

4 0,799    
 
 4–6 let 28 0,20 

(0,23) 
0,10 196,38 

7–18 let 154 0,24 
(0,24) 

0,13 220,45 

19–30 let 120 0,21 
(0,22) 

0,10 205,61 

31 in več 
let 

84 0,21 
(0,21) 

0,10 207,98 

Skupaj 422     

Statistično pomembne razlike glede na leta delovne dobe so se med učitelji 

pokazale v pogostosti izbire frontalne učne oblike (H = 10,098; g = 4; p = 0,039) 

Jonckheere-Terpstra preizkus ni pokazal statistično pomembnega trenda. 

Najpogosteje jo izbirajo učitelji z delovno dobo 0–3 let (Me = 0,39).  

Opazimo lahko, da v vzorcu delo v paru najpogosteje izbirajo učitelji z delovno 

dobo 4–6 let (Me = 0,45), skupinsko učno obliko pa tisti z delovno dobo 7–18 let 

(Me = 0,13). 

5.5.4 Povezanost izbire učnih oblik z velikostjo šole 

Za ugotavljanje povezanosti med velikostjo šole in učiteljevo izbiro posamezne 

učne oblike smo izračunali Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultate 

prikazuje preglednica 103. 
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Preglednica 103: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med velikostjo šole in učiteljevo izbiro posamezne učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna 

učna oblika 

Individualna 

učna oblika Delo v paru 

Skupinska 

učna oblika 

Velikost šole ρ 0,067 0,001 -0,051 0,004 

p 0,172 0,989 0,298 0,932 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in velikostjo šole, na kateri je zaposlen. 

V nadaljevanju smo razlike med učitelji z različno velikih šol glede izbire 

posamezne učne oblike preverili z neparametričnim Kruskal-Wallisovim 

preizkusom. 

Preglednica 104: Opisna statistika, rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med učitelji glede 

na velikost šole 

Izbira učne 
oblike 

Velikost 
šole 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 
 
 
 

9–15 
oddelkov 

79 0,26 
(0,20) 

0,35 196,09 2,044 

 

 

2 
 
 
 
 

0,360    

 

 
16–23 
oddelkov 

173 0,27 
(0,18) 

0,39 211,09 

24 
oddelkov 
in več 

170 0,29 
(0,17) 

0,38 219,08 

Skupaj 422     

Individualna 
učna oblika 
 

9–15 
oddelkov 

79 0,22 
(0,21) 

0,06 200,55 1,692 

 

2 0,429    

 

16–23 
oddelkov 

173 0,26 
(0,24) 

0,16 220,10 

24 
oddelkov 
in več 

170 0,24 
(0,23) 

0,10 207,84 

Skupaj 422     
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(nadaljevanje preglednice 104) 

Izbira učne 
oblike 

Velikost 
šole 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Delo v paru 
 

9–15 
oddelkov 

79 0,26 
(0,22) 

0,13 225,63 1,414 

 

2 0,493    

 

16–23 
oddelkov 

173 0,25 
(0,24) 

0,13 209,90 

24 
oddelkov 
in več 

170 0,23 
(0,21) 

0,10 206,56 

Skupaj 422     

Skupinska 
učna oblika 
 
 
 

9–15 
oddelkov 

79 0,26 
(0,25) 

0,14 226,63 3,736 

 

2 0,154    

 

16–23 
oddelkov 
 

173 0,20 
(0,22) 

0,10 198,43 

24 
oddelkov 
in več 

170 0,22 
(0,23) 

0,10 217,77 

Skupaj 422    

Glede na velikost šole se učitelji pri izbiri učnih oblik niso statistično pomembno 

razlikovali. Opaziti je, da v vzorcu pogostost frontalne in individualne učne oblike 

z velikostjo šole narašča, pogostost dela v paru in skupinske učne oblike pa 

pada. 

5.5.5 Povezanost izbire učnih oblik z učiteljevo strokovno usmeritvijo 

Za ugotavljanje povezanosti med učiteljevo strokovno usmeritvijo in njegovo 

izbiro posamezne učne oblike smo izračunali Spearmanov korelacijski koeficient. 

Rezultate prikazuje preglednica 105. 

Preglednica 105: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med učiteljevo strokovno usmeritvijo in njegovo izbiro posamezne učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna 
učna oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Strokovna 
usmeritev učitelja 

ρ 0,048 0,085 0,048 -0,146 

p 0,330 0,080 0,326 0,003 
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Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in njegovo strokovno usmeritvijo. V 

nadaljevanju smo razlike med učitelji z različno strokovno usmeritvijo (RP ali PP) 

glede izbire posamezne učne oblike preverili z neparametričnim Mann-

Whitneyevim preizkusom. 

Preglednica 106: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med učitelji glede 

na strokovno usmeritev in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Učitelji n    
(SD) 

Me Pov-
prečni 
rang 

Mann-
Whitney 

U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

RP 237 0,28 
(0,17) 

0,35 206,04 20629,000 -0,979 

 

0,328    

 

-0,048    

 PP 184 0,27 
(0,19) 

0,39 217,39 

Skupaj 421     

Individualna 
učna oblika 

RP 237 0,23 
(0,23) 

0,06 201,94 19656,500 

 

-1,756    

 

0,079    

 

-0,086    

 PP 184 0,27 
(0,24) 

0,16 222,67 

Skupaj 421     

Delo v paru RP 237 0,23 
(0,22) 

0,10 206,19 20663,500 

 

-0,936    

 

0,349    

 

-0,046    

 PP 184 0,27 
(0,23) 

0,26 217,20 

Skupaj 421     

Skupinska 
učna oblika 

RP 237 0,25 
(0,24) 

0,14 226,31 18176,000 

 

-2,963    

 

0,003    

 

-0,144    

 PP 184 0,18 
(0,21) 

0,10 191,28 

Skupaj 421     

Statistično pomembne razlike so se med učitelji glede na strokovno usmeritev 

pokazale pri skupinski učni obliki (U = 18176,000; z = -2,963; p = 0,003; r = -

0,144). Razredni učitelji pogosteje izbirajo skupinsko učno obliko kot predmetni 

učitelji (Me = 0,14 proti Me = 0,10). Pri vseh ostalih treh oblikah pa podatki 

kažejo, da jih v vzorcu pogosteje izbirajo predmetni kot razredni učitelji. M. 

Cencič, M. Cotič in V. Medved Udovič se naslanjajo na B. Marentič Požarnik 

(2005, v Cencič idr., 2008) in pravijo, da bi bilo dobro, če bi se razredni učitelji pri 
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poučevanju kdaj zgledovali po vzgojiteljih, predmetni učitelji pa po razrednih. 

Glede na to, da A. Tomić (2003) pravi, da obseg frontalne učne oblike s stopnjo 

šolanja narašča in glede na ugotovitve naše raziskave o pogostosti skupinske 

učne oblike, se strinjamo z avtoricami, da je pomembno, da bi tudi predmetni 

učitelji pogosteje uporabljali skupinsko učno obliko. 

5.5.6 Povezanost izbire učnih oblik s predmetom, ki ga učitelj poučuje 

Za izračun povezanosti med učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in 

predmetom, ki ga učitelj poučuje, smo izračunali Spearmanov korelacijski 

koeficient. Rezultate prikazuje preglednica 107. 

Preglednica 107: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med predmetom, ki ga učitelj poučuje in njegovo izbiro posamezne učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna 
učna oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Predmet, ki ga 
učitelj poučuje 

ρ 0,033 0,040 0,058 -0,146 

p 0,515 0,421 0,249 0,003 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in predmetom, ki ga učitelj poučuje. V 

nadaljevanju smo razlike med učitelji, ki poučujejo različne predmete glede izbire 

posamezne učne oblike preverili z neparametričnim Mann-Whitneyevim 

preizkusom. 

Preglednica 108: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med učitelji glede 

na izbrani predmet in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Sklop n    
(SD) 

Me Povprečni 
rangi 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Druž.-
hum. 
sklop 

240 0,27 
(0,18) 

0,35 197,51 18483,000 -0,653    

 

0,514    

 

-0,033    

 

Nar.-teh. 
sklop 

160 0,29 
(0,18) 

0,39 204,98 

Skupaj 400     
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(nadaljevanje preglednice 108) 

Izbira učne 
oblike 

Sklop n    
(SD) 

Me Povprečni 
rangi 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Individualna 
učna oblika 

Druž.-
hum. 
sklop 

240 0,24 
(0,23) 

0,07 196,74 18296,500 

 

-0,808    

 

0,419    

 

-0,040    

 

Nar.-teh. 
sklop 

160 0,26 
(0,23) 

0,15 206,15 

Skupaj 400     

Delo v paru 
 
 

Druž.-
hum. 
sklop 

240 0,24 
(0,22) 

0,12 195,61 18026,000 

 

-1,053    

 

0,292    

 

-0,053    

 

Nar.-teh. 
sklop 

160 0,26 
(0,23) 

0,13 207,84 

Skupaj 400     

Skupinska 
učna oblika 

Druž.-
hum. 
sklop 

240 0,24 
(0,23) 

0,13 214,06 15945,000 

 

-2,907    

 

0,004    

 

-0,145    

 

Nar.-teh. 
sklop 

160 0,18 
(0,22) 

0,10 180,16 

Skupaj 400    

Pri skupinski učni obliki so se pokazale statistično pomembne razlike med 

učitelji (U = 15945,000; z = -2,907; p = 0,004; r = -0,145). Učitelji pri predmetu, ki 

spada v družboslovno-humanistični sklop, pogosteje izvajajo skupinsko učno 

obliko (Me = 0,13), kot tisti, katerih poučevani predmet spada v naravoslovno-

tehnični sklop (Me = 0,10). Frontalno učno obliko, delo v paru in skupinsko učno 

obliko pa pogosteje izbirajo učitelji v vzorcu, ki poučujejo predmet iz 

naravoslovno-tehničnega sklopa. 

5.5.7 Povezanost izbire učnih oblik z vzgojno-izobraževalnim obdobjem 

Za ugotavljanje povezanosti med učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in 

vzgojno-izobraževalnim obdobjem, v katerem učitelj poučuje, smo izračunali 

Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultate prikazuje preglednica 109. 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

361 

 

Preglednica 109: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med vzgojno-izobraževalnim obdobjem, v katerem učitelj poučuje, in njegovo 

izbiro posamezne učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna 
učna oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Vzgojno-
izobraževalno 
obdobje 

ρ 0,030 0,103 0,061 -0,166 

p 0,536 0,035 0,215 0,001 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in vzgojno-izobraževalnim obdobjem, v 

katerem učitelj poučuje. V nadaljevanju smo razlike med učitelji, ki poučujejo 

različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih, glede izbire posamezne učne oblike 

preverili z neparametričnim Kruskal-Wallisovim preizkusom. 

Preglednica 110: Opisna statistika, rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbire posamezni učne oblike med učitelji glede 

na vzgojno-izobraževalno obdobje 

Izbira učne 
oblike 

V-I 
obdobje 

n     
(SD) 

Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 
 

1. V-I 
obdobje 

166 0,29 
(0,17) 

0,37 
 

210,53 2,567 2 0,277    

 2. V-I 
obdobje 

134 0,26 
(0,17) 

0,35 198,53 

3. V-I 
obdobje 

119 0,28 
(0,19) 

0,39 222,18 

Skupaj 419     

Individualna 
učna oblika 
 

1. V-I 
obdobje 

166 0,23 
(0,23) 

0,06 201,96 7,767 

 

2 0,021    

 2. V-I 
obdobje 

134 0,22 
(0,22) 

0,06 197,18 

3. V-I 
obdobje 

119 0,30 
(0,24) 

0,38 235,65 

Skupaj 419     

Delo v paru 
 
 

1. V-I 
obdobje 

166 0,22 
(0,21) 

0,10 200,70 1,703 

 

2 
 
 

0,427    

 2. V-I 
obdobje 

134 0,25 
(0,23) 

0,13 214,90 

3. V-I 
obdobje 

119 0,27 
(0,24) 

0,35 217,45 

Skupaj 419     
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(nadaljevanje preglednice 110) 

Izbira učne 
oblike 

V-I 
obdobje 

n     
(SD) 

Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Skupinska 
učna oblika 

1. V-I 
obdobje 

166 0,24 
(0,23) 

0,14 223,78 18,163 

 

2 0,000    

 2. V-I 
obdobje 

134 0,26 
(0,25) 

0,14 227,98 

3. V-I 
obdobje 

119 0,15 
(0,19) 

0,10 170,53 

Skupaj 419     

Statistično pomembne razlike so se med učitelji pokazale pri pogostosti izbire 

individualne učne oblike (H = 7,767; g = 2; p = 0,021). Jonckheere-Terpstra 

preizkus je pokazal statistično pomemben trend (J = 31841,500; p = 0,031; r = 

0,106). Najpogosteje jo izberejo učitelji, ki poučujejo v tretjem VI- obdobju, sledijo 

učitelji v prvem V-I obdobju in nato še učitelji v drugem V-I obdobju. 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri skupinski učni obliki (H = 

18,163; g = 2; p = 0,000). Jonckheere-Terpstra preizkus je pokazal statistično 

pomemben trend (J = 24481,000; p = 0,001; r = 0,165). Približno enako pogosto 

jo izberejo učitelji v prvem in drugem V-I obdobju, učitelji v tretjem V-I obdobju pa 

manj pogosto. 

5.5.8 Povezanost izbire učnih oblik z velikostjo oddelka 

Za ugotavljanje povezanosti med učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in 

velikostjo oddelka, v katerem učitelj poučuje, smo izračunali Spearmanov 

korelacijski koeficient. Rezultate prikazuje preglednica 111. 

Preglednica 111: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med velikostjo oddelka, v katerem učitelj poučuje, in njegovo izbiro posamezne 

učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna 
učna oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Velikost oddelka, 
v katerem učitelj 
poučuje 

ρ -0,019 -0,029 -0,032 0,097 

p 0,698 0,555 0,509 0,048 
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Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

učiteljevo izbiro posamezne učne oblike in velikostjo oddelka, v katerem učitelj 

poučuje. V nadaljevanju smo razlike med učitelji, ki poučujejo različno velikih 

oddelkih, glede izbire posamezne učne oblike preverili z neparametričnim 

Kruskal-Wallisovim preizkusom. 

Preglednica 112: Opisna statistika, rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med učitelji glede 

na velikost oddelka 

Najpogosteje 
izbrana učna 
oblika 

Velikost 
oddelka 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna učna 
oblika 
 

Do 10 
učencev v 
skupini 

32 0,29 
(0,17) 

0,39 222,16 0,571    3 0,903    
 

11–20 
učencev v 
skupini 

178 0,28 
(0,19) 

0,38 207,42 

21–28 
učencev v 
skupini 

202 0,28 
(0,17) 

0,38 207,66 

Več kot 28 
učencev v 
skupini 

4 0,24 
(0,23) 

0,23 189,63 

Skupaj 416     

Individualna 
učna oblika 
 
 
 

Do 10 
učencev v 
skupini 

32 0,24 
(0,26) 

0,06 203,27 0,173    
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 0,366    
 
 
 
 

11–20 
učencev v 
skupini 

178 0,26 
(0,23) 

0,16 215,54 

21–28 
učencev v 
skupini 

202 0,24 
(0,23) 

0,07 201,55 

Več kot 28 
učencev v 
skupini 

4 0,32 
(0,27) 

0,31 288,00 

Skupaj 416     

Delo v paru 
 

Do 10 
učencev v 
skupini 

32 0,24 
(0,22) 

0,12 211,94  0,672    
 

3  0,880    
 

11–20 
učencev v 
skupini 

178 0,25 
(0,23) 

0,13 212,06 

21–28 
učencev v 
skupini 

202 0,24 
(0,22) 

0,13 205,52 

Več kot 28 
učencev v 
skupini 

4 0,23 
(0,26) 

0,23 173,25 

Skupaj 416     
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(nadaljevanje preglednice 112) 

Najpogosteje 
izbrana učna 
oblika 

Velikost 
oddelka 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Skupinska 
učna oblika 

Do 10 
učencev v 
skupini 

32 0,23 
(0,25) 

0,10 203,30 4,977    
 

3 0,174    
 

11–20 
učencev v 
skupini 

178 0,20 
(0,23) 

0,10 194,70 

21–28 
učencev v 
skupini 

202 0,24 
(0,22) 

0,13 221,69 

Več kot 28 
učencev v 
skupini 

4 0,22 
(0,22) 

0,21 198,50 

Skupaj 416     

Glede na velikost oddelka se učitelji pri izbiri učnih oblik niso statistično 

pomembno razlikovali. Zanimivo je, da v vzorcu z velikostjo oddelka pogostost 

frontalne oblike pada, prav tako pa pada pogostost dela v paru. Skupinska oblika 

je najpogostejša v oddelkih, v katere je vključenih od 21 do 28 učencev. 

Učitelji so se na petstopenjski lestvici (od 1 – sploh se ne strinjam do 5 – povsem 

se strinjam) odločali, kaj je povezano z njihovo izbiro učnih oblik pri pouku. Izbirali 

so med naslednjimi odgovori: 

1. Število učencev 

2. Značilnosti učencev 

3. Učni cilji 

4. Učna vsebina 

5. Učna dejavnost 

6. Smernice v učbeniku, delovnem zvezku ali v priročniku za učitelja 

Preglednica 113: Opisna statistika ocen učiteljev glede vpliva različnih dejavnikov 

na načrtovanje učnih oblik 

Dejavniki Min Max    SD 

Vpliv števila učencev na 
načrtovanje učnih oblik 

1 5 3,82 1,01 

Vpliv značilnosti učencev na 
načrtovanje učnih oblik 

1 5 4,34 0,67 

Vpliv učnih ciljev na načrtovanje 
učnih oblik 

1 5 4,34 0,64 
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(nadaljevanje preglednice 113) 

Dejavniki Min Max    SD 

Vpliv učne vsebine na načrtovanje 
učnih oblik 

1 5 4,32 0,63 

Vpliv učne dejavnosti na 
načrtovanje učnih oblik 

1 5 4,34 0,60 

Vpliv smernic v učbeniku, 
delovnem zvezku ali priročniku za 
učitelja na načrtovanje učnih oblik 

1 5 3,06 0,94 

Kot prikazuje preglednica 113, na izbiro učiteljev po njihovi lastni presoji v enaki 

meri vplivajo značilnosti učencev, učni cilji in učna dejavnost, ki jo načrtujejo (vsi 

dejavniki so bili ocenjeni s povprečno oceno 4,34). Podobno moč vpliva ima po 

mnenju učiteljev tudi učna vsebina (x  = 4,32). Nekoliko manj na izbiro učnih oblik 

vpliva število učencev v oddelku (x  = 3,82), najmanj pa smernice v učbeniku, 

delovnem zvezku ali priročniku za učitelje (x  = 3,06). Pri odgovorih na to 

vprašanje se je pokazalo, da se učitelji zavedajo pomena učnih ciljev, ki jim je 

treba slediti, s čimer je povezana tudi vsebina oz. učna dejavnost. Prav tako se 

učitelji zavedajo, da je treba izbiro učnih oblik prilagoditi značilnostim učencev. 

Dejstvo, da se učitelji v nekoliko manjši meri zanašajo na priročnike, učbenik in 

delovni zvezek ter priporočila v tem gradivu glede uporabe učnih oblik kaže, da 

zaupajo svojo presoji in strokovni avtonomiji pri izbiri ustreznih učnih oblik. 

V nadaljevanju bomo analizirali povezanost med učiteljevo izbiro učne oblike in 

nekaterimi izmed naštetih dejavnikov.  

5.5.9 Povezanost izbire učnih oblik z učnimi cilji 

Kramar (2009, str. 215) pravi, naj pouk vedno poteka »v tisti didaktični obliki, ki 

se najbolj prilega značilnostim subjektov, konstitutivnim sestavinam in karseda 

zanesljivo in učinkovito vodi k doseganju ciljev.« Izhajajoč iz te predpostavke nas 

je zanimalo, v kakšni povezavi so učni cilji z učiteljevo izbiro učne oblike.  

Učitelje smo najprej vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da učni cilji 

vplivajo na njihovo izbiro posamezne učne oblike. Učitelji so odgovarjali na 

petstopenjski lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti niti, 4 – 

se strinjam in 5 – povsem se strinjam). 
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Preglednica 114: Število (f) in odstotek učiteljev (f %), ki so glede trditve učni cilji 

vplivajo na izbiro učne oblike izrazili različne stopnje strinjanja 

Učni cilji vplivajo na izbiro 
učne oblike. 

f f % 

Sploh se ne strinjam 1 0,2 

Se ne strinjam 3 0,7 

Niti niti 21 5,0 

Se strinjam 218 51,7 

Povsem se strinjam 172 40,8 

Skupaj 415 98,3 

 

V preglednici 114  vidimo, da se večina učiteljev (51,7 %) strinja, da učni cilji 

vplivajo na njihovo izbiro učnih oblik, kar 40,8 % učiteljev pa se s tem povsem 

strinja. Zelo majhen odstotek učiteljev se glede trditve ne more opredeliti (5 %) ali 

pa se ne strinja (0,7 %) oz. sploh ne strinja (0,2 %), da učni cilji vplivajo na izbiro 

učne oblike.  

Želeli smo preveriti, če med učiteljevo izbiro učnih oblik in njihovo presojo glede 

vpliva učnih ciljev na načrtovanje učnih oblik obstaja povezanost. Zastavili smo si 

naslednjo hipotezo: 

H11: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z njegovo presojo vpliva učnih 

ciljev na načrtovanje učnih oblik.  

Izračunali smo Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultate prikazuje 

preglednica 115. 

Preglednica 115: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med presojo vpliva učnih ciljev na načrtovanje učnih oblik in izbiro posamezne 

učne oblike) 

 

Izbira učne oblike 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Presoja vpliva učnih 
ciljev na načrtovanje 
učnih oblik 

ρ -0,004 -0,080 -0,027 0,140 

p 0,941 0,106 0,577 0,004 

 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

presojo vpliva učnih ciljev na načrtovanje učnih oblik in izbiro posamezne učne 
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oblike, zato hipotezo H11, da je učiteljeva izbira učnih oblik povezana z njegovo 

presojo vpliva učnih ciljev na načrtovanje učnih oblik, zavrnemo. 

Za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik glede najpogostejše izbire učne 

oblike med učitelji, ki izražajo različno stopnjo strinjanja glede izjave, da učni cilji 

vplivajo na njihovo izbiro učne oblike, smo uporabili Mann-Whitneyev preizkus. 

Primerjali smo učitelje, ki se povsem strinjajo (40,8 %) in tiste, ki se strinjajo (51,7 

%), da učni cilji vplivajo na izbiro učne oblike.  

Preglednica 116: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različno stopnjo strinjanja glede 

vpliva učnih ciljev na načrtovanje učne oblike in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Stopnja 
strinjanja 

n x  (SD) Me Povpreč-
ni rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Se strinjam 218 0,27 
(0,18) 

0,37 193,87 18392,500 -0,332 0,740 -0,017 

Povsem se 
strinjam 

172 0,28 
(0,17) 

0,38 197,57 

Skupaj 390    

Individualna 
učna oblika 

Se strinjam 218 0,25 
(0,24) 

0,10 200,08 17749,500 
 

-0,915 0,360 -0,046 

Povsem se 
strinjam 

172 0,23 
(0,22) 

0,06 189,69 

Skupaj 390    

Delo v paru Se strinjam 218 0,27 
(0,23) 

0,26 203,23 17062,500 
 

-1,551 0,121 -0,079 

Povsem se 
strinjam 

172 0,22 
(0,21) 

0,10 185,70 

Skupaj 390    

Skupinska 
učna oblika 

Se strinjam 218 0,20 
(0,23) 

0,10 183,18 16061,500 
 

-2,459 0,014 -0,125 

Povsem se 
strinjam 

172 0,26 
(0,24) 

0,13 211,12 

Skupaj 390    

Ugotovili smo, da se med učitelji statistično pomembne razlike pojavljajo pri 

skupinski učni obliki (U = 16061,500; z = -2,459; p = 0,014; r = -0,125). Učitelji, 

ki se povsem strinjajo, da učni cilji vplivajo na načrtovanje učne oblike (Me = 

0,13) pogosteje kot tisti, ki se s tem strinjajo (Me = 0,10), izbirajo skupinsko učno 

obliko (preglednica 116). Glede izbire ostalih učnih oblik med skupinama 
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učiteljev, ki so izrazili različni stopnji strinjanja z navedeno izjavo, ni statistično 

pomembnih razlik. 

V nadaljevanju smo učitelje prosili, naj ocenijo pomen posameznega učnega cilja. 

Učitelji so na petstopenjski lestvici (od 1 – nepomemben do 5 – zelo pomemben) 

ocenili pomembnost nekaterih izbranih učnih ciljev in sicer: 

1. Spodbujanje miselne aktivnosti učencev pri pouku. 

2. Spodbujanje samostojnosti učencev. 

3. Razvijanje kritičnega mišljenja pri učencih. 

4. Razvijanje komunikacijskih spretnosti učencev. 

5. Spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih. 

6. Omogočanje sodelovanja med učenci. 

7. Razvijanje samoregulacije učenja pri učencih. 

Odgovori učiteljev so prikazani v preglednici  117. 

Preglednica 117: Opisna statistika ocen učiteljev glede pomembnosti učnih ciljev 

pri poučevanju izbranega predmeta 

Učni cilj Min Max     SD 

Spodbujanje miselne aktivnosti učencev pri 
pouku 

3 5 4,78 0,43 

Spodbujanje samostojnosti učencev 2 5 4,76 0,45 

Razvijanje kritičnega mišljenja pri učencih 2 5 4,64 0,56 

Razvijanje komunikacijskih spretnosti učencev 1 5 4,59 0,59 

Spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih 1 5 4,58 0,62 

Omogočanje sodelovanja med učenci 2 5 4,57 0,56 

Razvijanje samoregulacije učenja pri učencih 2 5 4,32 0,62 

Najvišje so učitelji ocenili pomen cilja spodbujanje miselne aktivnosti učencev pri 

pouku (x  = 4,78), najnižje pa razvijanje samoregulacije učenja pri učencih (x  = 

4,32). V povprečju so vsi cilji ocenjeni kot pomembni oz. zelo pomembni.  
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Preglednica 118: Pomembnost posameznih učnih ciljev po mnenju učiteljev 

Učni cilj 
  

Nepomemb-
no 

Manj 
pomembno 

Niti niti Pomembno Zelo 
pomembno 

Skupaj 

Miselna 
aktivnost 

Število 0 0 3 85 327 415 
Odstotek 0,0 % 0,0 % 0,7 % 20,5 % 78,8 % 100,0 % 

Samostojnost Število 0 1 2 90 325 418 
Odstotek 0 0,2 0,5 21,5 77,8 100 

Kritično 
mišljenje 

Število 0 3 11 123 281 418 
Odstotek 0,0 % 0,7 % 2,6 % 29,4 % 67,2 % 100,0 % 

Komunikacij-
ske spretnosti 

Število 1 1 13 140 265 420 
Odstotek 0,2 % 0,2 % 3,1 % 33,3 % 63,1 % 100,0 % 

Ustvarjalnost Število 1 2 17 132 266 418 
Odstotek 0,2 % 0,5 % 4,1 % 31,6 % 63,6 % 100,0 % 

Sodelovanje Število 0 1 11 153 253 418 
Odstotek 0,0 % 0,2 % 2,6 % 36,6 % 60,5 % 100,0 % 

Samoregulaci-
ja učenja 

Število 0 1 32 219 165 417 
Odstotek 0,0 % 0,2 % 7,7 % 52,2 % 39,6 % 100,0 % 

V nadaljevanju smo preverili statistično pomembnost razlik med učitelji z 

različnimi ocenami pomembnosti (pomemben in zelo pomemben) vsakega od 

zgoraj navedenih učnih ciljev.  

Preglednica 119: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različnimi ocenami pomembnosti 

učnega cilja spodbujanje miselne aktivnosti učencev pri pouku glede izbire 

različnih učnih oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti 

n    
(SD) 

Me Povprečni 
rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Pomembno 85 0,30 
(0,18) 

0,39 221,02 12663,500 -1,303 0,193 -0,064 

Zelo 
pomembno 

327 0,27 
(0,18) 

0,35 202,73 

Skupaj 412    
Individualna 
učna oblika 

Pomembno 85 0,27 
(0,24) 

0,16 212,74 13367,000 -0,549 0,583 -0,027 

Zelo 
pomembno 

327 0,25 
(0,23) 

0,07 204,88 

Skupaj 412    
Delo v paru Pomembno 85 0,21 

(0,20) 
0,13 192,87 12739,000 -1,204 0,228 -0,059 

Zelo 
pomembno 

327 0,25 
(0,22) 

0,13 210,04 

Skupaj 412    
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(nadaljevanje preglednice 119) 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti 

n    
(SD) 

Me Povprečni 
rang 

Mann-
Whitney 

U 

z p r 

Skupinska 
učna oblika 

Pomembno 85 0,20 
(0,21) 

0,10 196,82 13074,500 -0,851 0,395 -0,042 

Zelo 
pomembno 

327 0,23 
(0,23) 

0,10 209,02 

Skupaj 412    

Mann-Whitneyev preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji, ki 

se jim zdi spodbujanje miselne aktivnosti pri učencih pomembno, in tistimi, ki se 

jim zdi ta cilj zelo pomemben. Opazimo pa lahko, da proučevani učitelji, ki se jim 

zdi ta cilj pomemben pogosteje izbirajo tako frontalno kot tudi individualno učno 

obliko v primerjavi z učitelji, ki se jim zdi ta cilj zelo pomemben. Delo v paru in 

skupinsko učno obliko pa pogosteje izbirajo učitelji, ki se jim zdi ta cilj zelo 

pomemben kot tisti, ki se jim zdi ta cilj pomemben. 

Učni cilj spodbujanje miselne aktivnosti učencev pri pouku, ki so ga učitelji 

prepoznali kot najpomembnejšega, je povezan z didaktičnim načelom aktivnosti, 

za katerega Strmčnik (2001) pravi, da zajema izobraževalne in vzgojne vidike 

pouka. Učencu lastna učna aktivnost omogoča razvoj in učno osamosvajanje 

(Poljak, 1974). Glede na kakovost učno aktivnost delimo na reproduktivno, 

produktivno in ustvarjalno (Strmčnik, 2001). Učitelj lahko aktivnost spodbuja in 

omogoča na različne načine: skrbi za sproščeno delovno ozračje, pestro in dobro 

organizacijo dela, individualizira pouk, upošteva učenčevo predznanje, povezuje 

pouk in vsakdanje življenje. Z didaktične plati pouka so za spodbujanje učenčeve 

miselne aktivnosti pomembne raznolike, še posebej posredne socialne učne 

oblike in z njimi povezane učne metode, problemskost pouka in sodobna učna 

tehnologija, ki omogoča učenje in raziskovanje v neposrednem stiku z učno 

vsebino (Strmčnik, 2001, str. 326; Štefanc, 2011). 
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Preglednica 120: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različnimi ocenami pomembnosti 

učnega cilja spodbujanje samostojnosti pri učencih glede izbire različnih učnih 

oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti 

n    
(SD) 

Me Povpreč
ni rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna učna 
oblika 

Pomembno 90 0,28 
(0,17) 

0,39 210,08 14437,500 
  
  

-0,192 
  
  

0,848 
  
  

-0,009 
  
  Zelo 

pomembno 
325 0,28 

(0,18) 
0,38 207,42 

Skupaj 415       

Individualna 
učna oblika 

Pomembno 90 0,26 
(0,22) 

0,16 216,54 13856,000 
  
  

-0,774 
  
  

0,439 
  
  

-0,038 
  
  Zelo 

pomembno 
325 0,25 

(0,24) 
0,07 205,63 

Skupaj 415       

Delo v paru Pomembno 90 0,24 
(0,22) 

0,13 206,21 14463,500 
  
  

-0,163 
  
  

0,870 
  
  

-0,008 
  
  Zelo 

pomembno 
325 0,25 

(0,22) 
0,13 208,50 

Skupaj 415       

Skupinska učna 
oblika 

Pomembno 90 0,21 
(0,23) 

0,10 203,62 14230,500 
  

-0,396 
  
  

0,692 
  
  

-0,019 
  
  Zelo 

pomembno 

325 0,22 
(0,23) 

0,10
  

209,21 

Skupaj 
415       

Mann-Whitneyev preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji, ki 

se jim zdi spodbujanje samostojnosti pri učencih pomembno in tistimi, ki se jim 

zdi ta učni cilj zelo pomemben. Podatki v preglednici 120 kažejo, da učitelji v 

vzorcu, ki se jim zdi ta cilj pomemben, pogosteje izbirajo tako frontalno kot tudi 

individualno učno obliko kot učitelji, ki se jim zdi ta cilj zelo pomemben. Delo v 

paru in skupinsko učno obliko pa pogosteje izbirajo učitelji, ki se jim zdi ta cilj zelo 

pomemben, kot tisti, ki se jim zdi ta cilj pomemben.  

Presenetljivo je, da ne izbira individualne učne oblike pogosteje več učiteljev, ki 

spodbujanje samostojnosti ocenjujejo kot zelo pomembno, kot pa tistih, ki to 

ocenjujejo kot pomembno, saj je prav individualna učna oblika tista, ki učence 

postopoma vse bolj vodi k samostojnosti. Po drugi strani pa Strmčnik (2001) 
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pravi, da so za doseganje vzgojnih ciljev samostojnosti sicer učinkovitejše 

posredne učne oblike, vendar jo lahko dosežemo tudi preko frontalne učne 

oblike. Delo v paru in skupinska učna oblika prav tako podpirata samostojnost 

učencev v smislu večje neodvisnosti od učitelja in odgovornosti za lastno učenje, 

s tem da imajo ob tem podporo in pomoč sošolcev. 

Preglednica 121: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različnimi ocenami pomembnosti 

učnega cilja razvijanje kritičnega mišljenja pri učencih glede izbire različnih učnih 

oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti n    

(SD) 
Me Povpreč

ni rang 
Mann-

Whitney U 
z p r 

Frontalna učna 
oblika 

Pomembno 123 0,28 
(0,17) 

0,39 211,05 16229,500 
 
 

-1,004 
 
 

0,315 
 
 

-0,050 
 
 Zelo 

pomembno 
 
281 

0,27 
(0,18) 

0,35 
 

 
198,76 

Skupaj     

Individualna 
učna oblika 

Pomembno 404 0,28 
(0,24) 

0,35 
 

217,09 
 

15487,000 -1,682 0,093 -0,084 

Zelo 
pomembno 

123 0,24 
(0,23) 

0,07 196,11 

Skupaj     

Delo v paru Pomembno 281 0,22 
(0,23) 

0,10 191,25 15898,00 
 
 

-1,302 
 
 

0,193 
 
 

-0,065 
 
 Zelo 

pomembno 
404 0,26 

(0,22) 
0,14  

207,42 
Skupaj 123    

 Skupinska 
učna oblika 

Pomembno 281 0,19 
(0,23) 

0,10 
 

 
185,30 

15165,500 
 
 

-1,982 
 
 

0,047 
 
 

-0,099 
 
 Zelo 

pomembno 
404 0,23 

(0,23) 
0,10 
 

210,03 

Skupaj 123    

Mann-Whitneyev preizkus je pri skupinski učni obliki pokazal statistično 

pomembne razlike med učitelji, ki jim je zelo pomembno razvijanje kritičnega 

mišljenja pri učencih, in učitelji, ki jim je ta cilj pomemben (U = 15997,00; z = -

1,954; p = 0,047; r = -0,099). Učitelji, ki so navedeni cilj ocenili kot zelo 

pomemben, pogosteje izbirajo skupinsko učno obliko kot tisti, ki jim je ta cilj 

pomemben.  
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Pri ostalih treh učnih oblikah se statistično pomembne razlike niso pokazale. Iz 

preglednice pa lahko razberemo enako kot pri prejšnjih dveh ciljih: frontalno in 

individualno učno obliko pogosteje izbirajo proučevani učitelji, ki se jim zdi 

razvijanje kritičnega mišljenja pri učencih pomembno, kot tisti, ki sem jim to zdi 

zelo pomembno, pri delu v paru pa ravno obratno. 

Z razvijanjem kritičnosti pri učencih je povezano učiteljevo strukturiranje učne 

naloge. Učenci morajo izkazati več kritičnega mišljenja pri bolj odprtih, slabo 

strukturiranih nalogah, za katere C. Peklaj (1996) pravi, da omogočajo doseganje 

višjih spoznavnih ciljev. Skupinska učna oblika učencem skozi sodelovanje 

omogoča, da drug ob drugem razvijajo kritičnost in se podpirajo ob učnih naporih. 

Če želimo prednosti skupinske učne oblike v polnosti izkoristiti, je pomembno, da 

je njena izpeljava zasnovana po ustreznih korakih (Harmer, 2001; Jelavić, 1995; 

Kramar, 2009; Poljak, 1974; Tomić, 2003): 

1. V frontalnem uvodu učitelj predstavi namen in cilje dejavnosti ter poda 

natančna vsebinska in organizacijska navodila. 

2. Učenci se razdelijo v učne skupine, pri čemer je pomembno, da učitelj 

vnaprej razmisli, kako bodo strukturirane glede na predznanje učencev, 

socialno shemo razreda, interese, spol itd.. 

3. Učenci v skupinah izvajajo učno dejavnost, oblikujejo ugotovitve, pripravijo 

poročilo. V tem času jim učitelj nudi podporo, preverja njihovo delo, jih usmerja 

in jim pomaga. 

4. Predstavniki skupin poročajo o vsebinskih ugotovitvah. 

5. Učitelj frontalno povzame delo vseh skupin in sintetizira njihove ugotovitve.  

6. Učenci skupaj z učiteljem analizirajo, v kolikšni meri so dosegli učne cilje kot 

posamezniki, kot skupina in kot celoten kolektiv. Evalvirajo učinkovitost dela v 

skupini in medsebojne odnose. 

Učenci se tako v skupinski učni obliki učijo kritičnosti do učnih virov, lastnega in 

skupinskega dela, kritično presojajo doseganje učnih ciljev in medsebojno 

sodelovanje. 
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Preglednica 122: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različnimi ocenami pomembnosti 

učnega cilja razvijanje komunikacijskih spretnosti učencev glede izbire različnih 

učnih oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti n    

(SD) 
Me Povprečni 

rang 
Mann-

Whitney U 
z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Pomembno 140 0,26 
(0,18) 

0,39 200,4 18186,500 -0,335 0,738 -0,017 

Zelo 
pomembno 

265 0,28 
(0,18) 

0,38  
204,37 

Skupaj 405    

Individualna 
učna oblika 

Pomembno 140 0,27 
(0,25) 

0,15  
213,77 

17042,000 -1,363 0,173 -0,068 

Zelo 
pomembno 

265 0,24 
(0,23) 

0,07 197,31 

Skupaj 405    

Delo v paru Pomembno 140 0,23 
(0,23) 

0,10 194,58 17371,000 -1,069 0,285 -0,053 

Zelo 
pomembno 

265 0,25 0,13 207,45 
 

(0,22) 

Skupaj 405    

Skupinska 
učna oblika 

Pomembno 140 0,22 
(0,24) 

0,10 196,16 
 

17592,500 -0,864 0,387 -0,043 

Zelo 
pomembno 

265 0,23 
(0,23) 

0,10 206,61 

Skupaj 405    

Statistično pomembne razlike v izbiri različnih učnih oblik glede na oceno 

pomembnosti učnega cilja se med učitelji niso pokazale. Zanimivo je, da frontalno 

učno obliko pogosteje izberejo proučevani učitelji, ki jim je razvijanje 

komunikacijskih spretnosti pri učencih zelo pomembno, kot tisti, ki jim je ta cilj 

pomemben, čeprav bi pričakovali drugače. Obe učni obliki, ki temeljita na 

medsebojni interakciji med učenci, delo v paru in skupinska učna oblika, 

pogosteje izberejo učitelji, ki se jim zdi ta učni cilj zelo pomemben, kot tisti, ki se 

jim zdi ta učni cilj pomemben. Učitelji, ki se jim zdi ta učni cilj pomemben, v 

primerjavi z učitelji, ki se jim zdi ta učni cilj zelo pomemben, pogosteje izberejo 

individualno učno obliko, kar je razumljivo, saj je pri individualni učni obliki 

najmanjša možnost, da bi učenec razvijal komunikacijske veščine. 
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Strmčnik (2001) izpostavi, da pri komunikaciji v učnem procesu niso pomembna 

le vsebinsko-logična izhodišča, ampak tudi socialni in sodelovalni odnosi med 

učiteljem in učenci ter med učenci samimi. Z neupoštevanjem potreb po 

medsebojni komunikaciji med vrstniki in med učiteljem ter učenci, učitelj težko 

približa učno vsebino učencem in v procesu izobraževanja zagotavlja tudi 

element vzgojnosti. Zelo pomembna je kakovost socialnih interakcij, pri katerih 

zmanjšujemo obseg vertikalne (učitelj – učenec) in povečujemo obseg 

horizontalne komunikacije (učenec – učenec) (Tomić, 2003). 

Preglednica 123: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različnimi ocenami pomembnosti 

učnega cilja spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih glede izbire različnih učnih 

oblik in velikost učinka r 

Izbira 
učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti n    

(SD) 
Me Povpreč

ni rang 
Mann-

Whitney U 
z p r 

Frontalna 
učna 
oblika 

Pomembno 132 0,28 
(0,17) 

0,37 200,07 17480,500 -0,072 0,943 -0,004 

Zelo 
pomembno 

266 0,27 
(0,18) 

0,38 199,22 

Skupaj 398    

Individual
na učna 
oblika 

Pomembno 132 0,27 
(0,24) 

0,16 208,59 16355,500 -1,126 0,260 -0,056 

Zelo 
pomembno 

266 0,24 
(0,23) 

0,07 194,99 

Skupaj 398    

Delo v 
paru 

Pomembno 132 0,26 
(0,22) 

0,14 206,1 16684,500 -0,820 0,412 -0,041 

Zelo 
pomembno 

266 0,24 
(0,22) 

0,13 196,22 

Skupaj 398    

Skupinska 
učna 
oblika 

Pomembno 132 0,19 
(0,21) 

0,10 180,73 15078,000 -2,318 0,020 -0,116 

Zelo 
pomembno 

266 0,24 
(0,24) 

0,13 208,82 

Skupaj 398    

Mann-Whitneyev preizkus je pri skupinski učni obliki pokazal statistično 

pomembne razlike med učitelji, ki jim je zelo pomembno spodbujanje 

ustvarjalnosti pri učencih, in učitelji, ki se jim to zdi pomembno (U = 15078,000; z 

= -2,318; p = 0,020; r = -0,116). Učitelji, ki jim je ta cilj zelo pomemben, pogosteje 
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izberejo skupinsko učno obliko (Me = 0,13) kot tisti, ki jim je ta cilj pomemben (Me 

= 0,10).  

Strmčnik (2001) pravi, da je za doseganje ustvarjalnosti pri učencih posredni 

pouk učinkovitejši kot neposredni pouk. Tako ne preseneča, da tisti učitelji, ki jim 

je spodbujanje ustvarjalnosti zelo pomembno, pogosteje uporabljajo skupinsko 

učno obliko. Skozi to učno obliko namreč prihaja do živahne izmenjave idej med 

učenci (Harmer, 2001). Ustvarjalnost dodatno spodbuja stopnja strukturiranja 

učne naloge, pri čemer so slabo strukturirane naloge tiste, ki od učencev 

zahtevajo analiziranje, argumentiranje, kritičnost in ustvarjalnost (npr. skupinske 

raziskave in skupinske diskusije) (Peklaj, 1996).  

Če želimo pri učencih spodbujati ustvarjalnost, je pomembno, da kot učitelji 

vemo, kako učenci pojmujejo pouk. S tem se je ukvarjala slovenska avtorica B. 

Šteh Kure (1998), ki na podlagi svoje raziskave pravi, da so pojmovanja učencev 

na nižjem nivoju. Učenci učenje dojemajo kot proces pridobivanja, kopičenja in 

uporabe znanja, kar 43 % sodelujočih v raziskavi jih namreč vidi vlogo učitelja kot 

»prenašalca znanja«, ki je bolj kot v učenca usmerjen v predmet poučevanja, to 

pa predstavlja oviro za ustvarjalno mišljenje in miselno aktivacijo učencev. Če si 

učitelj želi krepiti ustvarjalnost pri učencih, je pomembno, da razume njihova 

pojmovanja pouka in jim tudi skozi druge učne oblike odstira pogled na pouk kot 

proces spreminjanja in ustvarjanja, ne zgolj sprejemanja informacij. 
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Preglednica 124: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različnimi ocenami pomembnosti 

učnega cilja spodbujanje sodelovanja med učenci glede izbire različnih učnih 

oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti n    

(SD) 
Me Povprečni 

rang 
Mann-

Whitney U 
z p r 

Frontalna 
učna oblika 
 

Pomembno 153 0,28 
(0,17) 

0,39 210,7 18252,500 
  
  

-0,992 
 
 

0,321 
 
 

-0,049 
 
 Zelo 

pomembno 
253 0,27 

(0,18) 
0,35 199,14 

Skupaj 406    

Individualna 
učna oblika 

Pomembno 153 0,27 
(0,24) 

0,16 217,53 17208,000 
  
  

-1,898 0,058 -0,094 

Zelo 
pomembno 

253 0,23 
(0,23) 

0,06 195,02 

Skupaj 406    

Delo v paru Pomembno 153 0,23 
(0,22) 

0,13 196,93 18350,000 
  
  

-0,891 0,373 -0,044 

Zelo 
pomembno 

253 0,25 
(0,22) 

0,13 207,47 

Skupaj 406    

Skupinska 
učna oblika 

Pomembno 153 0,19 
(0,21) 

0,10 188,8 17105,000 -1,985 0,047 -0,099 

Zelo 
pomembno 

253 0,24 
(0,24) 

0,13 212,39 

Skupaj 406    

Mann-Whitneyev preizkus je pri skupinski učni obliki pokazal statistično 

pomembne razlike med učitelji, ki jim je zelo pomembno omogočanje sodelovanja 

med učenci, in učitelji, ki se jim ta cilj zdi pomemben (U = 17105,000; z = -1,985; 

p = 0,047; r = -0,099). Učitelji, ki ta cilj ocenjujejo kot zelo pomemben, pogosteje 

izberejo skupinsko učno obliko (Me = 0,13) kot tisti, ki jim je ta cilj pomemben (Me 

= 0,10).  

Iz preglednice 124 je razvidno, da učitelji v vzorcu, ki jim je sodelovanje med 

učenci pomembno, pogosteje izberejo frontalno in individualno učno obliko kot 

učitelji, ki jim je ta cilj zelo pomemben. Ravno obratno pa je pri delu v paru in 

skupinski učni obliki, saj sta to obliki, pri katerih najlažje spodbujamo 

sodelovanje, medsebojno pomoč in medvrstniško učenje ter poučevanje.  
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Sodelovanje je eden od vzgojnih ciljev, ki jih je lažje doseči preko posrednih 

učnih oblik kot pa preko neposrednega poučevanja oz. frontalne učne oblike 

(Strmčnik, 2001). Skupinska učna oblika, še posebej pa sodelovalno učenje, je 

zagotovo tista učna oblika, s katero lahko najbolj razvijamo sodelovanje med 

učenci. Slavin (1995) pri tem poudarja pomen socialnega povezovanja skupine, 

ki se krepi zaradi medsebojnega sodelovanja in pomoči članov, kar pozitivno 

vpliva na celotno klimo v razredu, zaradi česar so lahko posledično učinkoviteje 

izpeljane tudi ostale učne oblike. 

C. Peklaj (2001) zagovarja, da mora pri skupnem delu vsak posameznik prevzeti 

svojo funkcijo in s tem nositi tudi del odgovornosti za opravljeno nalogo. To pa od 

učitelja zahteva skrbno in natančno načrtovanje sodelovalnega dela. Za 

uspešnost takšne oblike dela je potrebno, da učitelj jasno definira pravila vedenja 

v skupini, zahteva primerno glasnost ter nedvoumno nakaže prehode med 

različnimi oblikami učenja. Med procesom sodelovalnega učenja ima učitelj 

opazovalno vlogo, v skupino pa poseže, ko učenci potrebujejo usmeritev glede 

medsebojne komunikacije ali ko poda povratno informacijo v zvezi z reševanjem 

nalog ali s sodelovalnimi odnosi v skupini.  

Preglednica 125: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji z različnimi ocenami pomembnosti 

učnega cilja razvijanje samoregulacije učenja pri učencih glede izbire različnih 

učnih oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti n    (SD) Me Povprečni 

rang 
Mann-

Whitney U 
z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Pomembno 219 0,27 
(0,17) 

0,35 189,97 17513,500 -0,531 0,596 -0,027 

Zelo 
pomembno 

165 0,28 
(0,19) 

0,38 195,86 

Skupaj 384    

Individualna 
učna oblika 

Pomembno 219 0,25 
(0,23) 

0,13 197,46 16981,500 
 
 

-1,021 
 
 

0,307 
 
 

-0,052 
 
 Zelo 

pomembno 
 
165 

0,23 
(0,23) 

0,06 
 

185,92 

Skupaj     
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(nadaljevanje preglednice 125) 

Izbira učne 
oblike 

Ocena 
pomembnosti n    (SD) Me Povprečni 

rang 
Mann-

Whitney U 
z p r 

Delo v paru Pomembno 384 
219 

0,23 
(0,22) 

0,10 
 

183,05 15997,000 
 
 

-1,954 
 
 

0,051 
 
 

-0,100 
 
 Zelo 

pomembno 
 
165 

0,27 
(0,22) 

0,14 
 

205,05 

Skupaj     

Skupinska 
učna oblika 

Pomembno 384 
219 

0,24 
(0,22) 

0,13 
 

199,48 16539,000 
 
 

-1,435 
 
 

0,151 
 
 

-0,073 
 
 Zelo 

pomembno 
 
165 

0,21 
(0,23) 

0,10 
 

183,24 

Skupaj     

Mann-Whitneyev preizkus je pri delu v paru pokazal statistično pomembne 

razlike med učitelji, ki jim je zelo pomembno razvijanje samoregulacije učenja, in 

učitelji, ki jim je ta cilj pomemben (U = 15165,500; z = -1,982; p = 0,051; r = -

0,100). Učitelji, ki jim je zelo pomembno razvijanje samoregulacije učenja, 

pogosteje izberejo delo v paru (Me = 0,14) kot tisti, ki jim je ta cilj pomemben (Me 

= 0,10).  

Pričakovali bi, da bo samoregulacija bolj povezana z individualno učno obliko kot 

pa z delom v paru. Glede na to, da se učenci v osnovni šoli samoregulacije 

učenja še privajajo in se je učijo, pa lahko sklepamo, da učitelji za doseganje 

tega cilja pogosteje uporabljajo delo v paru, ker si s tem sošolca med seboj 

nudita oporo pri razvijanju metakognitivnih spretnosti. Učenca v paru si lahko pri 

razvijanju metakognicije pomagata tako, da drug drugemu opisujeta miselno pot, 

ki sta jo prehodila pri reševanju naloge. Prednost dela v paru je bolj zaupno in 

varno okolje, v katerem je učencu lažje izraziti svoja razmišljanja kot v večji 

skupini. V paru je tudi omogočeno, da oba učenca v enaki meri izrazita svoja 

razmišljanja, medtem ko ni nujno, da imajo vsi člani večje skupine čas in 

možnost, da to naredijo (Whimbey in Lochhead, 1999, v Lioe idr., 2005). C. S. 

McDonald (1996) priporoča, da bi se trening metakognitivnih strategij v paru 

redno izvajal, saj bi tako lažje izkoristili njihove pozitivne učinke na učenje 

učencev.  
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S. Pečjak (2012a) poudarja, da učitelji učencem omogočajo razvoj 

metakognitivnih sposobnosti tako, da jih »zavestno in sistematično vključujejo v 

proces poučevanja« (str. 6). Učitelj naj kombinira neposredno in posredno 

poučevanje, tako da učenci postopoma prehajajo od učiteljevega vodenja pri 

usvajanju metakognitivnih sposobnosti k čim bolj samostojnemu medsebojnemu 

poučevanju in samopoučevanju (2012b). Brown in Palincsar (1984, v Pečjak 

2012b) ter Palincsar in Brown (1989, v Pečjak, 2012b) izpostavljata npr. 

recipročno poučevanje, ki se je pri razvijanju metakognicije izkazalo kot uspešno. 

Zanj je pomembno sodelovalno okolje, v katerem učitelj s pomočjo modeliranja 

učence seznanja s tehnikami napovedovanja vsebine, postavljanja vprašanj, 

pojasnjevanja in povzemanja vsebine. Učenci postopoma vse bolj prevzemajo 

učiteljevo vlogo, razvijata se medvrstniško učenje in poučevanje.  

Vsaka od učnih oblik omogoča tako doseganje izobraževalnih ciljev kot tudi 

vzgojnih, ne bi pa bilo skladno z načeli kakovostnega pouka, da bi nekatere 

uporabljali le za doseganje izobraževalnih ciljev (npr. frontalne učne oblike za 

doseganje razumevanja vsebine), drugih pa le z namenom doseganja vzgojnih 

ciljev (npr. skupinske učne oblike za doseganje sodelovanja med učenci). 

5.5.10 Povezanost izbire učnih oblik z načinom načrtovanja učnih oblik 

Kot vodilo pri ugotavljanju povezanosti med učiteljevim načinom načrtovanja 

učnih oblik in njegovo izbiro učnih oblik smo si zastavili naslednjo hipotezo: 

H12: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z načinom načrtovanja učnih 

oblik. 

Za ugotavljanje povezanosti učiteljeve izbire učnih oblik z njegovim načrtovanjem 

učnih oblik smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Rezultati so v 

preglednici 126.  
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Preglednica 126: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med načinom načrtovanja učnih oblik in izbiro posamezne učne oblike) 

  
Izbira učne oblike 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Način načrtovanja 
učnih oblik 

ρ -0,094 -0,044 0,069 0,016 

p 0,055 0,372 0,160 0,745 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

načinom načrtovanja učnih oblik in izbiro posamezne učne oblike, zato hipotezo 

H12, da je učiteljeva izbira učnih oblik povezana z njegovim načinom načrtovanja 

učnih oblik, zavrnemo. 

Preglednica 127  prikazuje, kako učitelji po navadi načrtujejo učne oblike. 

Preglednica 127: Odgovori učiteljev glede načina načrtovanja učnih oblik (število 

(f) in odstotek (f %)) 

 Kako po navadi načrtujete 
učne oblike? 

f f % 

Vedno načrtujem vnaprej in učne 
oblike zapišem v učno pripravo. 

100 23,7 

Učne oblike načrtujem vnaprej, 
vendar jih ne zapišem v učno 
pripravo. 

16 3,8 

Učne oblike načrtujem vnaprej, 
vendar jih med poukom prilagajam. 

296 70,1 

Za učne oblike se odločim sproti 
med izvajanjem pouka. 

9 2,1 

Učne oblike sproti med poukom 
predlagajo učenci. 

1 0,2 

Skupaj 422 100,0 

Glede izbire posamezne učne oblike smo primerjali učitelje, ki so odgovorili 

vedno načrtujem vnaprej in učne oblike zapišem v učno pripravo, in učitelje, ki so 

odgovorili učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih med poukom prilagajam, saj 

sta bila to prevladujoča odgovora. V nadaljevanju bomo z neparametričnimi 

preizkusi analizirali razlike med učitelji, ki različno načrtujejo pouk, glede njihove 

izbire učnih oblik. 
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Preglednica 128: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji v izbiri različnih učnih oblik glede na 

način načrtovanja učnih oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Način 
načrtovanja 

n    (SD) Me Povpreč
-ni rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Načrtujem 
vnaprej in 
zapišem. 

100 0,30  
(0,18) 

0,39 
 

213,59 13291,000 
 

-1,572 
 

0,116 
 

-0,079 

Načrtujem 
vnaprej, 
vendar 
prilagajam. 

296 0,26 
(0,18) 

0,35 193,40 

Skupaj 396     
Individualna 
učna oblika 

Načrtujem 
vnaprej in 
zapišem. 

100 0,26 
(0,23) 

0,12 203,84 14266,000 
 

-0,547 
 

0,585 
 

-0,027 

Načrtujem 
vnaprej, 
vendar 
prilagajam. 

296 0,25 
(0,23) 

0,10 196,70 

Skupaj 396     

 
Delo v paru 

Načrtujem 
vnaprej in 
zapišem. 

100 0,21 
(0,22) 

0,10 185,01 13451,000 
 

-1,386 
 

0,166 
 

-0,070 

Načrtujem 
vnaprej, 
vendar 
prilagajam. 

296 0,25 
(0,22) 

0,14 203,06 

Skupaj 396     

 
Skupinska 
učna oblika 

Načrtujem 
vnaprej in 
zapišem. 

100 0,22 
(0,22) 

0,10 195,58 14508,000 
 

-0,299 
 

0,765 
 

-0,015 

Načrtujem 
vnaprej, 
vendar 
prilagajam. 

296 0,23 
(0,23) 

0,10 199,49 

Skupaj 396     

Mann-Whitneyev preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med 

primerjanima skupinama učiteljev. Učitelji v vzorcu, ki učne oblike načrtujejo 

vnaprej in jih tudi zapišejo v učno pripravo, pogosteje izberejo frontalno in 

individualno učno obliko kot učitelji, ki učne oblike načrtujejo vnaprej, vendar jih 

med poukom prilagajajo. Ravno nasprotno pa je pri delu v paru in skupinski učni 

obliki – pogosteje ju izberejo učitelji, ki učne oblike načrtujejo vnaprej, vendar jih 

med poukom prilagajajo kot tisti, ki jih načrtujejo vnaprej in zapišejo v pripravo. 

Ugotovitve bi lahko povezali z odgovori učiteljev na vprašanja o prispevku učnih 

oblik h kakovostnemu znanju. Učitelji namreč izrazito poudarjajo pomen 

sodelovanja učencev in medsebojne pomoči pri učenju, hkrati pa izpostavljajo, da 

mora učitelj fleksibilno izmenjevati učne oblike, da bi omogočal učencem 

doseganje vzgojnih in izobraževalnih ciljev pouka.  
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Zaradi izredne kompleksnosti dejavnikov, ki vplivajo na pouk, v učni praksi 

prihaja do zelo različnih pedagoških odločitev, za katere Strmčnik (2001) meni, 

da pogosto niso tiste, ki so najučinkovitejše, ampak tiste, pri kateri so »učinki« 

najhitreje vidni, zaradi česar po mnenju različnih avtorjev prevladuje frontalna 

učna oblika (Blatchford idr., 2008; Strmčnik, 2001). Frontalna učna oblika je 

najbolj racionalna s časovnega, materialnega in organizacijskega vidika. Učitelju 

omogoča nadzor in spremljanje celotnega razreda, s čimer dobi določeno sliko o 

splošnem učnem napredku učencev ter o razredni klimi. Harmer (2001) tudi 

pravi, da se pri izvajanju te učne oblike učitelj in učenci čutijo varni, saj učenci 

opravljajo dejavnost pod avtoriteto (in odgovornostjo) učitelja. Učitelji, ki so 

usmerjeni k upoštevanju individualnih učnih potreb vsakega učenca pa ob tem 

čutijo nezadovoljstvo s kakovostjo svojega poučevanja (Blatchford, Baines, 

Rubie-Davies, Bassett in Chowne, 2006). 

Cilji vzgoje in izobraževanja so odvisni od personalizacije in socializacije, torej je 

treba zadovoljevati potrebe posameznika in skupine. Skupina podpira razvoj 

posameznika, razvoj skupine pa je odvisen od značilnosti posameznikov v njej. 

Zaradi te soodvisnosti med razvojem posameznika in razvojem skupine je treba v 

pouk vpeljevati vse učne oblike in jih med seboj kombinirati (Bognar in Matijević, 

1993). Blatchford idr. (2008) na podlagi raziskovalnih ugotovitev prav tako trdijo, 

da se je treba bolj usmeriti v učinkovito izbiro in uporabo učnih oblik, saj je to 

dejavnik, ki ima večji vpliv na učne dosežke učencev kot pa spreminjanje učnih 

načrtov in priporočil za izvajanje zunanje diferenciacije. Ob učiteljevem 

dolgotrajnem izvajanju poučevanja, ki je načrtno usmerjeno v razvijanje 

medsebojnih odnosov (npr. ustrezna kombinacija učnih oblik), se pri učencih 

izboljšajo učni dosežki, vedenje v razredu in stališča do učenja in izobraževanja. 

5.5.11 Povezanost izbire učnih oblik z učiteljevo evalvacijo že izpeljanih 

učnih oblik 

Za kakovostno vodenje pouka je pomembno, da se učitelji zavedajo prednosti in 

pomanjkljivosti posamezne učne oblike, prav tako pa je pomembno, da poznajo 

poglede in stališča učencev do posameznih učnih oblik. B. Elbaum idr. (1997) 
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odpirajo dve vprašanji glede učinkovitosti učnih oblik: katero učno obliko izbrati in 

kakšna naj bo sestava parov ali skupin – heterogena ali homogena. Avtorice 

trdijo, da učinkov različnih učnih oblik ne moremo razumeti, če v raziskovanje ne 

vključimo učencev, saj lahko njihova stališča glede učnih dejavnosti pomembno 

vplivajo na njihovo učno motivacijo. Da bi lahko učenci presojali učinkovitost 

učnih oblik, morajo imeti izkušnje z njimi – doživeti morajo frontalno učno obliko, 

pa tudi dobiti priložnost za samoregulacijo učenja in sodelovanje s sošolci 

(Elbaum idr., 1999). Krog organizacije učnih oblik bo torej smiselno sklenjen le, 

če bodo učitelji načrtovanje in izvajanje učnih oblik sproti spremljali, analizirali 

njihove prednosti in pomanjkljivosti v specifičnih učnih situacijah, na podlagi 

ugotovitev pa v svoje poučevanje vnašali ustrezne spremembe. 

Zanimalo nas je, če je učiteljeva izbira učnih oblik povezana z njegovo evalvacijo 

že izpeljanih učnih oblik. Zastavili smo si hipotezo H13. 

H13: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevo evalvacijo že 

izpeljanih učnih oblik. 

Za izračun povezanosti smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, 

rezultati so prikazani v preglednici 129. 

Preglednica 129: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med učiteljevo evalvacijo že izpeljanih učnih oblik in izbiro posamezne učne 

oblike) 

  
Izbira učne oblike 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Redna analize 
uporabljene učne 
oblike 

ρ -0,103 -0,069 0,003 0,122 

p 0,035 0,157 0,950 0,012 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

učiteljevo evalvacijo že izpeljanih učnih oblik in izbiro posamezne učne oblike. 

Hipotezo H13, da je učiteljeva izbira učnih oblik povezana z učiteljevo evalvacijo 

že izpeljanih učnih oblik, zavrnemo. 
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V nadaljevanju bomo predstavili, kakšne razlike se pojavljajo med učitelji, za 

katere v različni meri drži, da učne oblike sproti analizirajo, glede izbire učnih 

oblik. 

Učitelje smo vprašali, v kolikšni meri drži, da učne oblike sproti analizirajo. Izbirali 

so med odgovori 1 – nikakor ne drži, 2 – ne drži, 3 – delno drži, 4 – drži in 5 – 

popolnoma drži. 

Preglednica 130: Odgovori učiteljev glede sprotne analize učnih oblik (število (f) 

in odstotek (f %)) 

 Učne oblike sproti analiziram f f % 

Nikakor ne drži 2 0,5 

Ne drži 38 9,0 

Delno drži 207 49,2 

Drži 149 35,4 

Popolnoma drži 25 5,9 

Skupaj 421 100,0 

Glede izbire posamezne učne oblike smo primerjali učitelje, za katere 

(popolnoma) drži, da sproti analizirajo učne oblike (41,3 %), z učitelji, za katere to 

delno drži (49,2 %), in učitelji, za katere (nikakor) ne drži, da analizirajo izpeljane 

učne oblike (9,5 %). 

Za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med temi skupinami učiteljev smo 

uporabili neparametrični Kruskal-Wallisov preizkus. 

Preglednica 131: Opisna statistika in rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med skupinami učiteljev, za katere v različni meri 

drži sprotna analiza učnih oblik, glede izbire učne oblike 

Izbira učne 
oblike 

Učitelji/analiza n     
(SD) 

Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 
 

(Nikakor) ne 
drži 

40 0,34 
(0,14) 

0,39 250,45 6,061 2 0,048 

Delno drži 207 0,28 
(0,17) 

0,39 212,70 

(Popolnoma) 
drži 

174 0,26 
(0,19) 

0,35 199,91 

Skupaj 421     
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(nadaljevanje preglednice 131) 

Izbira učne 
oblike 

Učitelji/analiza n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Individualna 
učna oblika 
 

(Nikakor) ne 
drži 

40 0,28 
(0,24) 

0,27 233,68 2,351 
 

2 0,309 

Delno drži 207 0,25 
(0,24) 

0,10 213,59 

(Popolnoma) 
drži 

174 0,23 
(0,23) 

0,07 202,70 

Skupaj 421     

Delo v paru 
 

(Nikakor) ne 
drži 

40 0,16 
(0,19) 

0,10 165,34 9,245 
 

2 0,010 

Delno drži 207 0,27 
(0,23) 

0,14 225,21 

(Popolnoma) 
drži 

174 0,24 
(0,22) 

0,13 204,59 

Skupaj 421     

Skupinska 
učna oblika 

(Nikakor) ne 
drži 

40 0,22 
(0,25) 

0,10 200,50 8,884 
 

2 0,012 

Delno drži 207 0,19 
(0,21) 

0,10 195,59 

(Popolnoma) 
drži 

174 0,26 
(0,24) 

0,14 231,75 

Skupaj 421     

Izpeljali smo Kruskal-Wallisov preizkus. Statistično pomembne razlike so se 

pokazale pri izbiri frontalne učne oblike (H = 6,061; g = 2; p = 0,048). 

Jonckheere-Terpstra preizkus je pokazal statistično pomemben trend (J = 

22965,500; p = 0,034; r = -0,103): frontalno učno obliko najpogosteje izberejo 

učitelji, za katere (nikakor) ne drži, da analizirajo učne oblike (Me = 0,39), sledijo 

tisti, pri katerih to delno drži (Me = 0,39), najmanj pogosto jo izberejo tisti, za 

katere (popolnoma) drži, da učne oblike sproti analizirajo (Me = 0,35).  

Pri izbiri individualne učne oblike se med primerjanimi skupinami učiteljev niso 

pokazale statistično pomembne razlike. V vzorcu se je pokazalo, da individualno 

učno obliko pogosteje izberejo učitelji, ki  pravijo, da zanje (nikakor) ne drži, da 

redno analizirajo učne oblike (Me = 0,27), manj pogosto pa učitelji, ki so 

odgovorili delno drži (Me = 0,10), in tisti, ki pravijo, da zanje (popolnoma) drži, da 

učne oblike redno analizirajo (Me = 0,07). 
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Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri delu v paru (H = 9,245; g = 

2; p = 0,010). Delo v paru najpogosteje izberejo tistih učitelji, za katere delno drži, 

da analizirajo učne oblike (Me = 0,14), sledijo tisti, pri katerih to (popolnoma) drži 

(Me = 0,13), najmanj pogosto pa tisti, za katere sprotno analiziranje (nikakor) ne 

drži (Me = 0,10). Jonckheere-Terpstra preizkus ni pokazal statistično 

pomembnega trenda. 

Statistično pomembne razlike so se pokazale pri skupinski učni obliki (H = 

8,884; g = 2; p = 0,012). Skupinsko učno obliko najpogosteje izberejo učitelji, za 

katere (popolnoma) drži, da analizirajo učne oblike (Me = 0,14); manj pogosto pa 

tisti, pri katerih to (nikakor) ne drži ali delno drži (pri obeh skupinah: Me = 0,10). 

Vrednosti povprečnega ranga pri učiteljih, za katere delno drži, in tiste, za katere 

(nikakor) ne drži, sta med seboj zelo podobni, torej sklepamo, da se razlike 

pojavljajo med učitelji, za katere (popolnoma) drži, da učne oblike redno 

analizirajo, in vsemi ostalimi učitelji. Jonckheere-Terpstra preizkus kaže na 

statistično pomembnost trenda (J = 29132,500; p = 0,006; r = 0,133). 

Ugotovitev, da učitelji, ki sproti evalvirajo učne oblike, najpogosteje izvajajo delo v 

paru in skupinsko učno obliko, tisti učitelji, za katere to drži v manjši meri, pa 

najpogosteje uporabljajo neposredno oz. frontalno poučevanje, lahko povežemo 

z utemeljitvami različnih avtorjev, ki izpostavljajo pomen učiteljeve evalvacije in 

refleksije pouka za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Na pouk vpliva 

mnogo dejavnikov (npr. učna vsebina, učni cilji, udeleženci, situacije, sredstva in 

pripomočki ter antropogeno-sociokulturne značilnosti učne skupine), zaradi česar 

je pouk treba nujno diferencirati ter učne oblike ves čas evalvirati, da ne bi 

prihajalo do neželenih učinkov (Pranjić, 2005).  

M. Valenčič Zuljan (2012) pravi, da profesionalna rast učiteljev poteka hkrati na 

dveh ravneh  –  na ravni učiteljevih pojmovanj in na ravni njegovih ravnanj. Obe 

ravni sta med seboj povezani, saj učiteljeva pojmovanja usmerjajo njegovo 

ravnanje in mu ga pomagajo interpretirati; učiteljevo ravnanje pa hkrati 

predstavlja temelj za njegovo analizo in refleksijo lastne prakse, ki ga vodi k 

ozaveščanju pojmovanj za izboljšanje poučevanja. Učitelji z višjimi pojmovanji 
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pouka več premisleka pri načrtovanju namenjajo spodbujanju miselne aktivnosti 

učencev pri pouku in se pogosteje odločajo za posredne učne oblike ter za 

kompleksnejše kombiniranje učnih oblik. Pri učiteljih z nižjimi pojmovanji pa je 

refleksija lastne prakse manj prisotna, zato pogosteje uporabljajo frontalno učno 

obliko kot preizkušeno možnost, ki so je že vajeni in jim ne povzroča večjega 

napora (Valenčič Zuljan, 2012), kar se ujema tudi z izsledki naše raziskave. 

Hattie in Zierer (2018) sta kritična do pestrosti pri izvajanju učnih metod in oblik 

zavoljo pestrosti same. Avtorja zagovarjata, da je sicer pomembno, da ne 

prevladuje le ena učna metoda ali učna oblika, vendar je bistveno, da se učitelj 

zaveda, kaj želi z njo doseči. Zgolj aktivnost oz. zaposlenost učencev med učno 

uro še ni zadosten pokazatelj, da je učna ura tudi učinkovita, ampak mora ob 

koncu učne ure učitelj znanje oz. uresničitev učnih ciljev tudi preveriti. Hattie in 

Zierer (2018) pravita, da ne zagovarjata omejevanja na le eno učno metodo ali 

obliko oz. na le nekaj njih, ampak da mora učitelj preizkušati čim več učnih metod 

in oblik pod pogojem, da ob koncu s preverjanjem doseženih učnih ciljev evalvira 

njihovo učinkovitost v dani učni situaciji. Avtorja menita, da bi moralo biti 

doseganje ciljev najpomembnejši kriterij pri izboru učnih metod in oblik.  

M. Valenčič Zuljan (2012) zapiše, da so učiteljeva višja pojmovanja pouka 

povezana s spodbujanjem učenčeve aktivnosti v vseh učnih etapah (Fox, 1983, v 

Valenčič Zuljan, 2012; Scardamalia in Bereiter, 1989, v Valenčič Zuljan, 2012; 

Kember, 1997, v Valenčič Zuljan, 2012). Poleg tega sta za višja pojmovanja 

pouka značilni tudi »povečana odgovornost in pestrost oblik poučevanja, pri 

katerih imajo učenci veliko priložnosti za prevzemanje pobud in odgovornosti za 

svoj proces učenja in razvoja« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 78). Scardamalia in 

Bereiter (1989, v Valenčič Zuljan, 2012) profesionalni razvoj učitelja vidita kot 

ponotranjenje višjih pojmovanj pouka, po katerih se učiteljeva vloga iz posrednika 

znanja vse bolj spreminja v usmerjevalca in spodbujevalca učenja. 

Pomemben vidik je prožnost in tudi prilagodljivost učitelja, pri čemer je pri učitelju 

začetniku pomembno, da čim hitreje osvoji rutinske postopke pri izvajanju pouka 

in razrednem vodenju. To jim omogoča, da svojo pozornost in kognitivni potencial 
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usmerijo na reševanje problemov, ki se pojavljajo, in na spremembe, ki so 

potrebne za izboljševanje pouka. Pri tem so učitelji eksperti bolj sistematični in 

poglobljeni, medtem ko učitelji začetniki probleme zaznavajo bolj površinsko in se 

nanje odzovejo impulzivno (Bereiter in Scardamaila, 1993, v Berliner, 2001; 

Swanson, O'Conner in Cooney, 1990, v Berliner, 2001). 

Kot pravi M. Valenčič Zuljan (2012), ne moremo enačiti izkušenosti učitelja z leti 

delovne dobe, ampak postanejo izkušnje vir učenja šele, če jih učitelj analizira in 

pridobljena spoznanja kritično preizkusi v svojem delu (str. 79). Podlaga za 

refleksijo je učiteljeva zmožnost vrednotenja svojih dejanj.  

5.5.12 Povezanost izbire učnih oblik s številom učencev 

Število učencev se pogosto pojavlja med dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo izbiro 

učne oblike (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009; Strmčnik, 2001). Zanimalo nas je, 

če bodo takšnega mnenja tudi učitelji, vključeni v našo raziskavo. Zastavili smo si 

hipotezo: 

H14: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevo presojo vpliva 

števila učencev na načrtovanje učnih oblik. 

Za izračun povezanosti smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, 

rezultati so prikazani v preglednici 132. 

Preglednica 132: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med presojo vpliva števila učencev na načrtovanje učne oblike in izbiro 

posamezne učne oblike) 

  Izbira učne oblike 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika 

Delo v paru Skupinska 
učna oblika 

Presoja vpliva 
števila učencev na 
načrtovanje učne 
oblike 

ρ 0,044 0,007 -0,015 -0,031 

p 0,372 0,880 0,760 0,523 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

spremenljivkama, zato hipotezo H14, da je učiteljeva izbira posamezne učne 
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oblike povezana z učiteljevo presojo vpliva števila učencev na načrtovanje učnih 

oblik, zavrnemo. 

Z neparametričnim preizkusom smo preverili, kakšne razlike se pri izbiri učne 

oblike pojavljajo med učitelji, ki se v različni meri strinjajo, da število učencev 

vpliva na izbiro učne oblike. 

Učitelje smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da število učencev 

vpliva na njihovo izbiro učne oblike. Učitelji so lahko izbirali med odgovori na 

petstopenjski lestvici: od 1 – sploh se ne strinjam do 5 – povsem se strinjam. 

Preglednica 133: Strinjanje učiteljev glede vpliva števila učencev na načrtovanje 

učne oblike (število (f) in odstotek (f %)) 

Število učencev vpliva na 
načrtovanje učnih oblik. 

f f % 

Sploh se ne strinjam 16 3,8 

Se ne strinjam 32 7,7 

Niti niti 57 13,7 

Se strinjam 215 51,6 

Povsem se strinjam 97 23,3 

Skupaj 417 100,0 

 

Glede izbire posamezne učne oblike smo med seboj primerjali tri skupine 

učiteljev: tiste, ki se (popolnoma) strinjajo, tiste, ki so odgovorili niti niti, in tiste, ki 

se (sploh) ne strinjajo, da učno obliko izbirajo glede na število učencev v oddelku. 

Preglednica 134: Opisna statistika in rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik v izbiri posamezne učne oblike med skupinami 

učiteljev, ki se v različni meri strinjajo, da število učencev vpliva na načrtovanje 

učnih oblik 

Izbira učne 
oblike  

Stopnja 
strinjanja 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 

(Sploh) se 
ne strinjam 

48 0,25 
(0,18) 

0,35 194,55 1,133 2 
 

0,567 
 

Niti niti 57 0,26 
(0,18) 

0,39 203,05 

(Popolnoma) 
se strinjam 

312 0,29 
(0,18) 

0,38 212,31 

Skupaj 417     
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(nadaljevanje preglednice 134) 

Izbira učne 
oblike 

Stopnja 
strinjanja 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Individualna 
učna oblika 

(Sploh) se 
ne strinjam 

48 0,20 
(0,21) 

0,06 183,74 3,925 
 

2 0,141 
 

Niti niti 57 0.30 
(0,27) 

0,16 229,92 

(Popolnoma) 
se strinjam 

312 0,25 
(0,23) 

0,10 209,06 

Skupaj 417     

Delo v paru (Sploh) se 
ne strinjam 

48 0,28 
(0,23) 

0,35 221,68 0,839 
 

2 0,657 
 

Niti niti 57 0,21 
(0,21) 

0,10 200,61 

(Popolnoma) 
se strinjam 

312 0,24 
(0,23) 

0,13 208,58 

Skupaj 417     

Skupinska 
učna oblika 

(Sploh) se 
ne strinjam 

48 0,26 
(0,24) 

0,14 239,33 3,575 
 

2 0,167 
 

Niti niti 57 0,23 
(0,25) 

0,13 201,59 

(Popolnoma) 
se strinjam 

312 0,21 
(0,22) 

0,10 205,69 

Skupaj 417     

Kruskal-Wallisov preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med 

primerjanimi skupinami učiteljev. Iz preglednice 134 je razvidno, da v vzorcu 

frontalno učno obliko najpogosteje izberejo učitelji, ki se (popolnoma) strinjajo, da 

število učencev vpliva na načrtovanje učne oblike, sledijo učitelji, ki so podali 

odgovor niti niti, in tisti, ki se s tem (sploh) ne strinjajo. Individualno učno obliko 

najpogosteje izberejo učitelji, ki so podali odgovor niti niti, sledijo jim učitelji, ki se 

(popolnoma) strinjajo s trditvijo in nato učitelji, ki se z njo (sploh) ne strinjajo. Delo 

v paru najpogosteje izberejo učitelji, ki se (sploh) ne strinjajo, da število učencev 

vpliva na izbiro učne oblike. Manj pogosto ga izberejo učitelji, ki se s tem 

(popolnoma) strinjajo, najmanj pogosto pa tisti, ki so odgovorili niti niti. Skupinsko 

učno obliko najpogosteje izberejo učitelji, ki se (sploh) ne strinjajo, da število 

učencev vpliva na njihovo izbiro učne oblike, manj pogosto učitelji, ki so 

odgovorili, da se s trditvijo (popolnoma) strinjajo, najmanj pogosto pa tisti, ki so 

podali odgovor niti niti. 

Tudi različne druge raziskave so preučevale vpliv velikosti oddelkov na 

načrtovanje učnih oblik in njihovo izvajanje pri pouku. J. K. Rice (1999) npr. 
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ugotavlja, da velikost oddelka pomembno vpliva na izvajanje skupinske učne 

oblike, in sicer je združevanje učencev v majhne skupine pogostejše v manjših 

oddelkih. 

5.5.13  Povezanost izbire učnih oblik z značilnostmi učencev 

Blažič idr. (2003) med dejavniki, ki jih učitelj upošteva pri izbiri učnih oblik, 

navajajo tudi značilnosti učencev in pravijo, da učitelj učence lahko grupira v 

homogene ali heterogene skupine glede na njihove sposobnosti, dosežke, 

interese itd. Zanimalo nas je, če tudi učitelji, vključeni v našo raziskavo, menijo, 

da različne značilnosti učencev vplivajo na njihovo načrtovanje učnih oblik. 

Zanimalo nas je tudi, kako so z učiteljevo izbiro učne oblike povezane specifične 

značilnosti učencev, natančneje njihove posebne učne potrebe (učenci z odločbo 

ali s priporočilom za prilagajanje pouka) ali odkrita nadarjenost pri učencih. 

Zastavili smo si naslednjo hipotezo: 

H15: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevo presojo, da 

značilnosti učencev, ki jih učitelj poučuje, vplivajo na načrtovanje učnih 

oblik. 

Za izračun povezanosti smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, 

rezultati so prikazani v preglednici 135. 

Preglednica 135: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med učiteljevo presojo, da značilnosti učencev, ki jih učitelj poučuje, vplivajo na 

načrtovanje učnih oblik, in izbiro posamezne učne oblike) 

  
Izbira učne oblike 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Presoja vpliva 
značilnosti učencev 
na načrtovanje učnih 
oblik 

ρ 0,023 -0,065 -0,032 0,129 

p 0,645 0,184 0,520 0,008 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

spremenljivkama, zato hipotezo H15, da je učiteljeva izbira posamezne učne 
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oblike povezana z učiteljevo presojo, da na načrtovanje učnih oblik vplivajo  

značilnosti učencev, ki jih učitelj poučuje, zavrnemo. 

Učitelje smo vprašali, v kolikšni meri se strinjajo, da značilnosti učencev vplivajo 

na njihovo izbiro učne oblike. 

Preglednica 136: Strinjanje učiteljev s trditvijo, da značilnosti učencev v oddelku 

vplivajo na načrtovanje učnih oblik (število (f) in odstotek (f %)) 

 Značilnosti učencev vplivajo 
na načrtovanje učnih oblik. 

f f % 

Sploh se ne strinjam 2 0,5 

Se ne strinjam 6 1,4 

Niti niti 15 3,6 

Se strinjam 222 53,0 

Povsem se strinjam 174 41,5 

Skupaj 419 100,0 

Večinska odgovora, ki so ju podali učitelji, sta bila se strinjam (53,0 %) in povsem 

se strinjam (41,5 %), zato smo ti dve skupini učiteljev v nadaljevanju primerjali 

med seboj.  

Preglednica 137: Opisna statistika, rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji v izbiri različnih učnih oblik glede na 

to, v kolikšni meri se strinjajo, da značilnosti učencev vplivajo na načrtovanje 

učnih oblik in velikost učinka r 

Izbira učne 
oblike 

Stopnja 
strinjanja 

n      
(SD) 

Me Povpreč
ni rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Frontalna 
učna oblika 

Se strinjam 222 0,28 
(0,19) 

0,39 199,13 19173,500 -0,128 
 

0,898 
 

-0,006 

Popolnoma 
se strinjam 

174 0,28 
(0,16) 

0,38 197,69 

Skupaj 396    

Individualna 
učna oblika 

Se strinjam 222 0,25 
(0,24) 

0,12 202,33 18463,000 
 

-0,763 
 

0,445 
 

-0,038 

Popolnoma 
se strinjam 

174 0,23 
(0,23) 

0,06 193,61 

Skupaj 396    

Delo v paru Se strinjam 222 0,25 
(0,23) 

0,13 201,79 18584,000 
 

-0,657 
 

0,511 
 

-0,033 

Popolnoma 
se strinjam 

174 0,23 
(0,22) 

0,10 194,30 

Skupaj 396    
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(nadaljevanje preglednice 137) 

Izbira učne 
oblike 

Stopnja 
strinjanja 

n      
(SD) 

Me Povpreč
ni rang 

Mann-
Whitney U 

z p r 

Skupinska 
učna oblika 

Se strinjam 222 0,20 
(0,23) 

0,10 185,32 16389,000 
 

-2,618 
 

0,009 
 

-0,132 

Popolnoma 
se strinjam 

174 0,25 
(0,23) 

0,13 215,31 

Skupaj 396    

Rezultati Mann-Whitneyevega preizkusa (U = 16389,000; z = -2,618; p = 0,009; r 

= -0,132) so pokazali statistično pomembne razlike pri uporabi skupinske učne 

oblike. Učitelji, ki se povsem strinjajo, da se prilagajajo značilnostim učencev, 

pogosteje izberejo skupinsko učno obliko (Me = 0,13) kot učitelji, ki se strinjajo, 

da se prilagajajo značilnostim učencev (Me = 0,10).  

Pri ostalih treh učnih oblikah ni bilo statistično pomembnih razlik. Na vzorcu se je 

pokazalo, da vse tri učne oblike pogosteje uporabljajo učitelji, ki se strinjajo, da 

značilnosti učencev vplivajo na izbiro učne oblike kot tisti, ki se s tem popolnoma 

strinjajo.  

V nadaljevanju bomo prikazali, kakšne razlike se v izbiri učnih oblik pojavljajo 

med učitelji glede na različne značilnosti učencev, ki jih poučujejo. 

Preverili smo razlike med učitelji, ki imajo v oddelek, ki ga poučujejo, vključene 

učence z različnimi značilnostmi, in sicer učence z odločbo o usmerjanju, učence 

s priporočilom za prilagajanje pouka in/ali nadarjene učence. Učitelje smo 

razdelili na tri skupine: na tiste, ki učencev z omenjenimi značilnostmi nimajo, na 

tiste, ki imajo enega takšnega učenca, in na tiste učitelje, ki imajo v oddelku dva 

ali več učencev z določeno značilnostjo. 

Preglednica 138: Število (f) in odstotek učencev (f %) z odločbo o usmerjanju v 

oddelku, ki ga učitelj poučuje 

Število učencev z odločbo f f % 

Nič 118 29,0 

Eden 114 28,0 

Dva ali več 175 43,0 

Skupaj 407 100,0 
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Preglednica 139: Opisna statistika in rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji v izbiri različnih učnih oblik, glede na 

število učencev z odločbo 

Izbira učne 
oblike 

Št. 
učencev 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 

Nič 118 0,27 
(0,18) 

0,39 203,72 2,677 2 0,262 

Eden 114 0,26 
(0,18) 

0,35 190,51 

Dva ali več 175 0,29 
(0,18) 

0,39 212,98 

Skupaj 407    

Individualna 
učna oblika 

Nič 118 0,22 
(0,22) 

0,06 195,07 1,927 2 0,382 

Eden 114 0,27 
(0,24) 

0,15 215,88 

Dva ali več 175 0,24 
(0,23) 

0,10 202,28 

Skupaj 407    

Delo v paru Nič 118 0,26 
(0,23) 

0,13 216,03 1,828 2 0,401 

Eden 114 0,23 
(0,22) 

0,10 197,55 

Dva ali več 175 0,25 
(0,22) 

0,14 200,09 

Skupaj 407    

Skupinska 
učna oblika 

Nič 118 0,23  
(0,22) 

0,13 208,38 0,396 2 0,820 

Eden 114 0,23 
(0,23) 

0,10 205,61 

Dva ali več 175 0,22 
(0,24) 

0,10 200,00 

Skupaj 407    

Kruskal-Wallisov preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinami 

učiteljev, ki smo jih primerjali, pri nobeni od učnih oblik. Na vzorcu se je pokazalo, 

da frontalno učno obliko najpogosteje izbirajo učitelji, ki imajo dva ali več učencev 

z odločbo o usmerjanju, sledijo učitelji brez takšnih učencev ali z enim takšnim 

učencem. Individualno učno obliko pogosteje izberejo učitelji, ki imajo enega 

učenca z odločbo kot ostali dve skupini učiteljev. Delo v paru in skupinsko učno 

obliko pogosteje izberejo učitelji brez učencev z odločbo o usmerjanju kot ostali 

dve skupini učiteljev. 
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Nekatere raziskave so primerjale mnenja učiteljev in učencev glede izvajanja 

učnih oblik za učence z učnimi težavami ter brez njih in pokazale, da je za 

učence z učnimi težavami izrednega pomena, da se jim učitelj prilagodi tudi na 

ravni učnih oblik ter ne izvaja le frontalne učne oblike, ampak uporablja in 

kombinira tudi ostale. Rezultati so namreč pokazali, da so v oddelkih, kjer je 

učitelj uporabljal pretežno frontalno učno obliko in enako učno gradivo za vse 

učence, učenci z učnimi težavami le malo napredovali, pa tudi njihov odnos do 

učenja se ni izboljševal. Pri tem ni pomembno le to, katero učno obliko učitelj 

izbere, ampak predvsem, kako znotraj nje dela z učenci in da jih razporeja tako v 

homogene kot v heterogene skupine. Nezanemarljiv je tudi pomen izobraževanja 

učiteljev za učinkovitejše prilagajanje in izvajanje učnih oblik za učence z učnimi 

težavami, da bi zagotovili tako socialni kot tudi učni napredek učencev (Elbaum 

idr., 1999; Moody idr., 1997; Schumm idr., 2000). 

Preglednica 140: Število (f) in odstotek učencev (f %) s priporočilom o 

prilagajanju pouka v oddelku, ki ga učitelj poučuje 

Število učencev s priporočilom f f % 

Nič 99 24,6 

Eden 84 20,8 

Dva ali več 220 54,6 

Skupaj 403 100,0 

Preglednica 141: Opisna statistika in rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji v izbiri učne oblike, glede na število 

učencev s priporočilom 

Izbira učne 
oblike 

Št. 
učencev 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 

Nič 99 0,27 
(0,17) 

0,39 203,02 0,352 2 0,839 

Eden 84 0,25 
(0,18) 

0,35 195,55 

Dva ali več 220 0,29 
(0,18) 

0,38 204,00 

Skupaj 403    

Individualna 
učna oblika 

Nič 99 0,22 
(0,22) 

0,06 196,46 0,946 2 0,623 

Eden 84 0,26 
(0,24) 

0,13 212,36 

Dva ali več 220 0,25 
(0,23) 

0,10 200,54 

Skupaj 403    
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(nadaljevanje preglednice 141) 

Izbira učne 
oblike 

Št. 
učencev 

n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Delo v paru Nič 99 0,26 
(0,23) 

0,13 212,63 3,162 2 0,206 

Eden 84 0,27 
(0,22) 

0,26 213,70 

Dva ali več 220 0,23 
(0,22) 

0,12 192,75 

Skupaj 403    

Skupinska 
učna oblika 

Nič 99 0,24 
(0,24) 

0,10 204,60 1,153 2 0,562 

Eden 84 0,21 
(0,22) 

0,10 190,01 

Dva ali več 220 0,22 
(0,22) 

0,13 205,41 

Skupaj 403    

Kruskal-Wallisov preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinami 

učiteljev, ki smo jih primerjali. Frontalno in skupinsko učno obliko pogosteje 

izberejo učitelji v vzorcu, ki imajo dva ali več učencev s priporočilom o 

prilagajanju pouka kot učitelji brez takšnih učencev ali z enim takšnim učencem. 

Individualno učno obliko in delo v paru pogosteje izberejo učitelji, ki imajo enega 

učenca s priporočilom, kot ostali dve skupini učiteljev.  

Preglednica 142: Število (f) in odstotek učencev (f %), ki so bili odkriti kot 

nadarjeni v oddelku, ki ga učitelj poučuje 

Število nadarjenih učencev  f f % 

Nič 141 36,2 

Eden 30 7,7 

Dva ali več 218 56,0 

Skupaj 389 100,0 
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Preglednica 143: Opisna statistika in rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji v izbiri učne oblike glede na število 

nadarjenih učencev v oddelku 

Izbira učne 
oblike 

Št. učencev n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna učna 
oblika 

Nič 141 0,28 
(0,18) 

0,35 191,48 1,605 2 0,448 

Eden 30 0,32 
(0,20) 

0,39 218,88 

Dva ali več 218 0,26 
(0,18) 

0,38 193,99 

Skupaj 389    

Individualna 
učna oblika 

Nič 141 0,23 
(0,23) 

0,06 190,52 0,980 2 0,613 

Eden 30 0,23 
(0,22) 

0,06 182,58 

Dva ali več 218 0,26 
(0,23) 

0,15 199,61 

Skupaj 389    

Delo v paru Nič 141 0,24 
(0,22) 

0,13 192,10 6,352 2 0,042 

Eden 30 0,16 
(0,20) 

0,10 149,48 

Dva ali več 218 0,27 
(0,23) 

0,26 203,14 

Skupaj 389    

Skupinska 
učna oblika 
 

Nič 141 0,25 
(0,23) 

0,14 205,86 4,768 
 
 

2 
 
 

0,092 
 
 Eden 30 0,28 

(0,26) 
0,26 219,88 

Dva ali več 218 0,20 
(0,22) 

0,10 184,55 

Skupaj 389    

Rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa so pri delu v paru pokazali statistično 

pomembne razlike med učitelji (H = 6,352; g = 2; p = 0,042). Učitelji z dvema ali 

več nadarjenimi učenci v oddelku najpogosteje izberejo delo v paru (Me = 0,26), 

sledijo jim učitelji brez nadarjenih učencev v oddelku (Me = 0,13) in nato učitelji z 

enim nadarjenim učencem vključenim v oddelek (Me = 0,10).  

Pri ostalih treh učnih oblikah se statistično pomembne razlike med skupinami 

učiteljev niso pokazale. Frontalno in skupinsko učno obliko pogosteje izberejo 

proučevani učitelji, ki imajo enega nadarjenega učenca, kot učitelji brez takšnih 

učencev ali z dvema oz. več nadarjenimi učenci. Individualno učno obliko 
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pogosteje izberejo učitelji, ki imajo dva ali več nadarjenih učencev, kot ostali dve 

skupini učiteljev.  

Pomembno je, da učitelj nadarjene učence vključuje v heterogene skupine (glede 

na učne dosežke), ko gre za usvajanje ciljev na ravni socialnih veščin, sicer pa je 

primernejše združevanje nadarjenih učencev v homogene učne skupine znotraj 

oddelka ali med oddelki (Rogers, 1991; Tieso, 2005). 

5.5.14 Povezanost izbire učnih oblik z učiteljevim poznavanjem obrnjenega 

učenja in poučevanja 

Želeli smo ugotoviti, če je poznavanje obrnjenega učenja in poučevanja 

povezano z učiteljevo izbiro učne oblike.  

Zastavili smo si naslednjo hipotezo: 

H16: Učiteljeva izbira učnih oblik je povezana z učiteljevimi izkušnjami z 

izvajanjem inovacije obrnjeno učenje in poučevanje. 

Za izračun povezanosti smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, 

rezultati so prikazani v preglednici 144. 

Preglednica 144: Rezultati Spearmanovega korelacijskega koeficienta (korelacija 

med učiteljevimi izkušnjami z izvajanjem inovacije obrnjeno učenje in poučevanje 

in izbiro posamezne učne oblike) 

  
Izbira učne oblike 

Frontalna učna 
oblika 

Individualna 
učna oblika Delo v paru 

Skupinska 
učna oblika 

Seznanjenost 
učiteljev z obrnjenim 
učenjem in 
poučevanjem 

ρ -0,105  -0,086 0,053 0,120 

p 0,031 0,077 0,274 0,014 

Spearmanov korelacijski koeficient je pokazal zanemarljivo korelacijo med 

spremenljivkama, zato hipotezo H16, da je učiteljeva izbira učnih oblik povezana z 

njegovimi izkušnjami z izvajanjem inovacije obrnjeno učenje in poučevanje, 

zavrnemo. 
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V nadaljevanju bomo s pomočjo neparametričnih preizkusov preverili razlike v 

izbiri učnih oblik glede na učiteljevo poznavanje obrnjenega učenja in 

poučevanja. 

Preglednica 145: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev glede na njihovo 

seznanjenost z obrnjenim učenjem in poučevanjem 

V kolikšni meri ste seznanjeni z obrnjenim 
učenjem? 

f f % 

Ne poznam obrnjenega učenja. 172 40,8 

Slišal sem že za obrnjeno učenje. 170 40,3 

Obrnjeno učenje dobro poznam, ampak ga ne 
izvajam. 

53 12,6 

Imam izkušnje z izvajanjem obrnjenega učenja. 27 6,4 

Skupaj 422 100,0 

Preverili bomo razlike med temi skupinami učiteljev glede na njihovo izbiro učne 

oblike. 

Preglednica 146: Opisna statistika in rezultati Kruskal-Wallisovega preizkusa 

statistične pomembnosti razlik med učitelji v izbiri učne oblike glede na  različne 

stopnje poznavanja obrnjenega učenja in poučevanja  

Izbira učne 
oblike 

Učitelji n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Frontalna 
učna oblika 

Ne pozna 172 0,29 
(0,18) 

0,39 222,68 5,462 3 0,141 

Že slišal 170 0,28 
(0,17) 

0,38 212,37 

Dobro 
pozna a ne 
izvaja 

53 0,24 
(0,17) 

0,35 188,23 

Izvaja 27 0,24 
(0,24) 

0,35 180,48 

Skupaj 422     

Individualna 
učna oblika 
 

Ne pozna 172 0,27 
(0,24) 

0,16 224,36 7,240 
 
 

3 
 
 

0,065 
 
 

Že slišal 170 0,23 
(0,22) 

0,06 202,16 

Dobro 
pozna a ne 
izvaja 

53 0,27 
(0,24) 

0,16 222,75 

Izvaja 27 0,17 
(0,20) 

0,06 166,35 

Skupaj 422     



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

401 

 

(nadaljevanje preglednice 146) 

Izbira učne 
oblike 

Učitelji n     (SD) Me Povprečni 
rang 

Kruskal-
Wallis H 

g p 

Delo v paru Ne pozna 172 0,23 
(0,22) 

0,10 203,80 2,025 3 0,567 

Že slišal 170 0,25 
(0,24) 

0,13 215,51 

Dobro 
pozna a ne 
izvaja 

53 0,26 
(0,21) 

0,17 227,92 

Izvaja 27 0,23 
(0,22) 

0,10 203,06 

Skupaj 422     

Skupinska 
učna oblika 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pozna 172 0,20 
(0,22) 

0,10 196,57 9,810 3 0,020 

Že slišal 170 0,23 
(0,23) 

0,10 216,66 

Dobro 
pozna a ne 
izvaja 

53 0,22 
(0,21) 

0,14 212,44 

Izvaja 27 0,35 
(0,28) 

0,35 272,26 

Skupaj 422     

Rezultat Kruskal-Wallisovega preizkusa je pokazal statistično pomembne razlike 

med učitelji pri skupinski učni obliki (H = 9,810; g = 3; p = 0,020). Najpogosteje 

izberejo skupinsko učno obliko učitelji, ki imajo izkušnje z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem (Me = 0,35), sledijo tisti, ki so zanj že slišali, nato tisti, ki ga 

poznajo, a ne uporabljajo, in tisti, ki obrnjenega učenja in poučevanja ne poznajo. 

Jonckheere-Terpstra preizkus je potrdil statistično pomembnost trenda pri 

skupinski učni obliki (J = 32299,000; p = 0,014; r = 0,120). 

Jonckheere-Terpstra preizkus je pokazal statistično pomembnost trenda tudi pri 

frontalni učni obliki (J = 26194,000; p = 0,030; r = -0,105). Najpogosteje izbirajo 

frontalno učno obliko proučevani učitelji, ki obrnjenega učenja in poučevanja ne 

poznajo (Me = 0,39), sledijo tisti, ki so zanj že slišali (Me = 0,38), nato tisti, ki ga 

dobro poznajo (Me = 0,35), najmanj pogosto pa tisti učitelji, ki imajo izkušnje z 

izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja (Me = 0,35). 

Pri individualni učni obliki in delu v paru se statistično pomembne razlike med 

učitelji niso pokazale. Individualno učno obliko najpogosteje izberejo učitelji v 
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vzorcu, ki obrnjenega učenja in poučevanja ne poznajo, manj pogosto tisti, ki ga 

dobro poznajo, a ga ne izvajajo, sledijo tisti, ki so zanj že slišali, najmanj pogosto 

pa učitelji, ki imajo izkušnje z izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja. Delo 

v paru najpogosteje izberejo učitelji, ki obrnjeno učenje in poučevanje dobro 

poznajo, a ga ne izvajajo, sledijo učitelji, ki so zanj že slišali, manj pogosto tisti, ki 

obrnjenega učenja in poučevanja ne poznajo, kot tudi tisti, ki imajo izkušnje z 

njegovim izvajanjem. 

V tradicionalnem učnem procesu se znotraj etape obravnave nove učne snovi 

veliko uporabljata metodi razlage in pogovora, ki potekata v frontalni učni obliki 

(Strmčnik, 2001), v obrnjenem učenju in poučevanju pa ta učna etapa zavzema 

manjši del, zato je tudi frontalnega pouka manj. Učitelj in učenci se bolj posvečajo 

vadenju, urjenju in ponavljanju, pri čemer stopijo v ospredje učne oblike, pri 

katerih gre za intenzivnejšo interakcijo med učenci samimi ali med učencem in 

učiteljem – delo v paru, skupinska učna oblika in individualna učna oblika, kar se 

je potrdilo tudi pri primerjavi učiteljev, ki izvajajo le tradicionalni pouk, in tistih, ki 

imajo izkušnje tudi z obrnjenim učenjem in poučevanjem. 

*   *   * 

V zadnjem, petem sklopu smo predstavili dejavnike, ki so povezani z učiteljevo 

izbiro učne oblike. Zanimali so nas razlogi, zakaj učitelji pogosteje izberejo 

določeno učno obliko, zato smo sledili enemu od pomembnih ciljev raziskave - 

analizirati dejavnike, ki so povezani z učiteljevo izbiro učnih oblik. Ugotovili smo, 

da z izbiro učne oblike ne korelira nobeden od dejavnikov, za katere smo 

predvidevali, da bodo. Z uporabo neparametričnih preizkusov smo ugotovili, da 

se pri nobenem od dejavnikov niso pokazale razlike med učitelji pri vsaki od 

učnih oblik, se pa pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji pri 

posamezni učni obliki. Na podlagi rezultatov smo izdelali  model učiteljeve izbire 

učne oblike, ki prikazuje, pri katerih dejavnikih se je pri posamezni učni obliki 

pokazala statistično pomembna razlika med primerjanimi skupinami učiteljev 

(slika 20).  
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 Slika 20: Model učiteljeve izbire učne oblike 

Model prikazuje, pri katerih dejavnikih se je pri posamezni učni obliki pokazala 

statistično pomembna razlika med primerjanimi skupinami učiteljev oz. izpostavi, 

katera od primerjanih skupin učiteljev najpogosteje izbere določeno učno obliko. 

Model nam tako lahko pomaga pri vprašanju, po čem se učitelji, ki najpogosteje 

izberejo posamezno učno obliko, razlikujejo od ostalih učiteljev. V nadaljevanju 

bomo povzeli odgovore, ki nakazujejo odgovore na to vprašanje.  

Frontalna učna oblika zavzema večji del pouka pri učiteljih, za katere ne drži, 

da sproti analizirajo učno uro, kot pa tistih, za katere to bolj drži. Najpogosteje jo 

izbirajo učitelji z delovno dobo 0–3 let. Pri obrnjenem učenju in poučevanju pa je 

pomemben trend, da pogosteje izbirajo frontalno učno obliko učitelji, ki 

obrnjenega učenja in poučevanja ne poznajo, sledijo tisti, ki so zanj že slišali, 

nato tisti, ki ga dobro poznajo, najmanj pogosto pa učitelji, ki imajo izkušnje z 

izvajanjem obrnjenega učenja in poučevanja. 
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Najpogosteje individualno učno obliko izberejo učitelji, ki poučujejo v tretjem V-

I obdobju, sledijo učitelji v prvem V-I obdobju in nato še učitelji v drugem V-I 

obdobju. 

Delo v paru pogosteje izbirajo učitelji, ki jim je zelo pomembno razvijanje 

samoregulacije učenja, kot tisti, ki jim je ta cilj pomemben. Delo v paru pogosteje 

izbirajo učitelji, za katere delno drži, da analizirajo učno uro, sledijo tisti, pri 

katerih to (popolnoma) drži, najmanj pogosto pa tisti, za katere sprotno 

analiziranje (nikakor) ne drži. Delo v paru pogosteje izbirajo učitelji z dvema ali 

več nadarjenimi učenci v oddelku, sledijo jim učitelji brez nadarjenih učencev v 

oddelku, najmanj pogosto pa ga izbirajo učitelji z enim nadarjenim učencem, 

vključenim v oddelek.  

Pri skupinski učni obliki se je pokazalo največ statistično pomembnih razlik 

med učitelji. Razredni učitelji pogosteje izbirajo skupinsko učno obliko kot 

predmetni učitelji. Učitelji pri predmetu, ki spada v družboslovno-humanistični 

sklop, pogosteje izvajajo skupinsko učno obliko kot tisti, katerih poučevani 

predmet spada v naravoslovno-tehnični sklop. Približno enako pogosto jo 

izberejo učitelji v prvem in drugem V-I obdobju, učitelji v tretjem V-I obdobju pa 

manj pogosto. Skupinsko učno obliko pogosteje izbirajo učitelji, ki se povsem 

strinjajo, da učni cilji vplivajo na izbiro učne oblike kot tisti, ki se s tem strinjajo. 

Pogosteje jo izbirajo tisti učitelji, ki so jim zelo pomembni naslednji cilji (v 

primerjavi s tistimi, ki so jim ti cilji pomembni): a) razvijanje kritičnega mišljenja pri 

učencih, b) spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih in c) omogočanje sodelovanja 

med učenci. 

Prav tako jo pogosteje izberejo učitelji, za katere (popolnoma) drži, da analizirajo 

učno uro; sledijo tisti, pri katerih to (nikakor) ne drži, najmanj pogosto pa učitelji, 

za katere sprotna analiza delno drži.  

Pogosteje izberejo skupinsko učno obliko učitelji, ki se povsem strinjajo, da se pri 

načrtovanju učnih oblik prilagajajo značilnostim učencev kot učitelji, ki se s tem 

strinjajo.  
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Pogosteje jo izberejo učitelji, ki imajo izkušnje z obrnjenim učenjem in 

poučevanjem, kot tisti, ki so zanj že slišali, sledijo tisti, ki ga poznajo, ampak ga 

ne uporabljajo, in tisti, ki obrnjenega učenja in poučevanja ne poznajo.  

Skozi analizo pogostosti posamezne učne oblike lahko opazimo, da se najmanj 

statistično pomembnih razlik med učitelji pojavlja pri individualni učni obliki, 

največ pa pri skupinski učni obliki. 

Muijs in Reynolds (2018) na podlagi svojih in pregleda drugih raziskav (Mortimore 

idr., 1988, v Reynolds in Muijs, 2018; mednarodne primerjave učnih dosežkov 

učencev) strneta, da je za učinkovit pouk nujna kombinacija frontalne, 

individualne in skupinske učne oblike, njegove značilnosti pa so: (1) jasna 

artikulacija učne ure; (2) jasna in sistematična razlaga; (3) primeren učni tempo; 

(4) učiteljevo modeliranje; (5) pojasnjevanje razmerij med deli kompleksne učne 

vsebine s pomočjo miselnih vzorcev in (5) interaktivnost oz. kakovostno izpeljan 

učni pogovor. Tudi slovenski avtorji zagovarjajo kombiniranje in izmenjavo vseh 

učnih oblik za doseganje vzgojnih in izobraževalnih ciljev (Strmčnik, 2001; 

Štefanc, 2011). 
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6. SKLEP 

Z učinkovitim poukom je povezana množica dejavnikov, ki jih mora spremljati 

šolska politika, šola kot institucija in tudi vsak posamezni učitelj, ki ima pri 

dejavnikih, ki vplivajo na didaktično zasnovo pouka, še posebno pomembno 

vlogo. Eden od dejavnikov, ki vplivajo na učinkovit pouk, so učne oblike, ki 

zavzemajo osrednje mesto v doktorski disertaciji. Kutnick idr. (2002) navajajo, da 

sicer obstajajo številne študije učinkovitosti pouka, ki pa prinašajo le malo 

ugotovitev povezanih s kompleksnostjo socialnega konteksta učenja, npr. z 

izvajanjem različnih učnih oblik. Raziskovanje učnih oblik se jim zdi izrednega 

pomena, saj učenci vse svoje šolsko življenje preživijo znotraj takšne ali 

drugačne učne oblike.  

Izhajajoč iz predpostavk Muijsa in Reynoldsa (2018), da je za celovito 

raziskovanje pedagoške problematike potrebna kvantitativna širina v kombinaciji 

s kvalitativno globino, smo zasnovali raziskavo, s katero smo naredili pregled 

stanja na področju učnih oblik v slovenskih osnovnih šolah. Raziskava je 

potekala v treh delih. V prvem delu smo v raziskavo vključili reprezentativni 

vzorec 422 učiteljev, ki so podali svoja mnenja in stališča v zvezi z načrtovanjem, 

izvajanjem in evalvacijo učnih oblik. Izrazili so tudi stopnjo svojega poznavanja 

didaktične inovacije obrnjeno učenje in poučevanje ter stopnjo splošne 

naklonjenosti didaktičnim inovacijam. V drugem delu smo vključili tri predmetne in 

tri razredne učiteljice ter z njimi izvedli intervjuje o procesu vpeljevanja 

obrnjenega učenja in poučevanja. V tretjem delu pa smo izpeljali pedagoški 

eksperiment, v katerega je bilo vključenih 65 učencev 7. razreda in je potekal pri 

dveh učnih predmetih (matematika in angleščina). Ugotovitve raziskave smo 

predstavili v petih vsebinskih sklopih. 

Ugotovili smo, da se učitelji zavedajo izobraževalnega in vzgojnega prispevka 

različnih učnih oblik h kakovosti pouka, saj jih velika večina meni, da je razmislek 

o učnih oblikah (zelo) pomemben (99,3 %). Kar tretjina učiteljev izpostavlja, da 

primerno izbrane učne oblike vplivajo na večjo kakovost in trajnost učenčevega 

znanja (32,5 %). Ugotovili smo tudi, da večina učiteljev učne oblike zapiše v učno 
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pripravo, vendar jih med poukom prilagaja potrebam učencev (70,1 %), kar 

pritrjuje ugotovitvam raziskave M. Pečar (2018). 

V preteklosti je bilo večkrat izpostavljeno, da večji del pouka zavzema frontalna 

učna oblika (Blatchford idr., 2008; Gudjons, 2007; Poljak, 1974; Strmčnik, 2001; 

Tomić, 2003). Zanimalo nas je, če se je stanje do danes spremenilo. V pričujoči 

raziskavi smo na podlagi mnenj učiteljev ugotovili, da pri pouku najpogosteje 

izberejo frontalno učno obliko (x  = 0,28), sledita pa ji individualna učna oblika (x  = 

0,25) in delo v paru (x  = 0,25). Najmanj pogosto je izbrana skupinska učna oblika 

(x  = 0,22). Razlike med povprečnimi ocenami glede pogostosti izvajanja učnih 

oblik so zelo majhne, kar se ne sklada z ugotovitvami preteklih raziskav. Razlogi 

za to, da frontalna učna oblika ne prevladuje več v tolikšni meri kot v preteklosti, 

je morda v sodobnih pojmovanjih pouka, ki poudarjajo, da mora biti v središču 

pouka učenec, ki naj bo čim bolj miselno aktiven. Poleg tega ali pa morda tudi 

zato je med strokovnjaki in učitelji prišlo do poenostavljenega mnenja, da je 

frontalna učna oblika neučinkovita za doseganje ciljev sodobnega pouka (Muijs in 

Reynolds, 2018). Mnogi avtorji takšno pojmovanje ostro zavračajo in menijo, da 

je premišljeno izpeljana frontalna učna oblika tudi danes temelj kakovostnega 

pouka (Gudjons, 2007; Hattie in Zierer, 2018; Muijs in Reynolds, 2018). Pri 

interpretaciji naših rezultatov in primerjavi z drugimi raziskavami je (kot smo v 

delu že izpostavili) potrebno upoštevati kontekst pridobivanja podatkov, saj so 

učitelji odgovarjali o najpogosteje izpeljani učni obliki za vsako učno etapo in ne 

za pouk na splošno.  

V tretjem delu naše raziskave smo tudi vključene učence tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja med drugim vprašali, katera učna oblika se jim zdi 

najpogosteje uporabljena pri posameznem predmetu. Učenci pravijo, da se pri 

pouku najpogosteje izvaja frontalna učna oblika (tako menijo tri četrtine učencev 

oz. 74,6 %), sledijo pa ji individualna učna oblika (12,6 %), delo v paru (7,2 %) in 

skupinska učna oblika (5,6 %). Razmerje med podatki o pogostosti učnih oblik je 

zelo podobno, kot ga predstavi Meyer (1987, v Gudjons, 2007). Ob tem je 

pomemben še podatek o presoji učencev glede tega, katera učna oblika jim 

najbolj ustreza, pri čemer je v ospredju delo v paru (M = 2,55), sledita  mu 
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skupinska (M  = 2,48) in frontalna učna oblika (M  = 2,46), kot njim najmanj 

ustrezno pa so izbrali individualno učno obliko (M  = 1,82).  

Čeprav neposredna primerjava z vzorcem učiteljev ni mogoča, pa so vseeno 

opazne velike razlike v presoji pogostosti učnih oblik proučevanih učencev in 

učiteljev, saj so po poročanju slednjih vse štiri učne oblike pri pouku zastopane 

skoraj v enaki meri. Ob tej primerjavi znova ugotavljamo, da je ocena pogostosti 

uporabe posamezne učne oblike zelo zahtevna tako za učitelje kot tudi za 

učence. Razkorak med njihovimi odgovori morda lahko pojasnimo s 

predpostavko, da učitelj in učenci različno doživljajo čas, porabljen za izpeljavo 

posrednih in neposrednih učnih oblik. Zdi se nam nujno, da bi v nadaljnjem 

raziskovanju učnih oblik vpeljali tudi tehniko opazovanja pouka v daljšem 

časovnem obdobju in pri različnih učnih vsebinah, ki bi ga lahko opravili zunanji 

opazovalci (lahko tudi kot kolegialne hospitacije), ali pa bi učitelji sami poročali o 

časovnem obsegu oz. deležu posamezne učne oblike pri svojem poučevanju. 

Poleg pogostosti bi bilo treba opazovati tudi kakovost izvedbe vsake od učnih 

oblik. Na takšen način bi lahko dopolnili trenutne ugotovitve in se še dodatno 

približali oceni realnega stanja glede izvajanja učnih oblik v slovenskih šolah.  

Pri izvajanju učnih oblik smo se posvetili tudi sočasnemu izvajanju različnih učnih 

oblik, za katerega v slovenskem šolskem prostoru nismo našli raziskovalnih 

ugotovitev, v tujini pa so ga že preučevali (Galton, 1992). Zanimalo nas je 

namreč, če slovenski osnovnošolski učitelji sočasno izvajajo več učnih oblik za 

isto učno dejavnost in kako pogosto se to dogaja. Gre za pomemben vidik, ki se 

najtesneje povezuje z notranjo diferenciacijo in individualizacijo (Strmčnik, 1987, 

2001). Ugotovili smo, da velika večina učiteljev uporablja več različnih učnih oblik 

hkrati (87,2 %) in sicer včasih (63,0%) ali pa pogosto (24,2 %). Pojav je 

pogostejši med razrednimi kot predmetnimi učitelji, pri učiteljih z daljšo delovno 

dobo in pri učiteljih, ki imajo v oddelku vključene nadarjene učence. Rezultati 

kažejo na to, da v praksi sočasno izvajanje več učnih oblik obstaja in se 

razmeroma pogosto dogaja, zato se nam zdi potrebno, da damo temu ustrezen 

poudarek tudi v procesu izobraževanja bodočih učiteljev. Kot učitelji pojasnjujejo 

v svojih odgovorih, sočasno izvajanje učnih oblik uporabljajo predvsem z 
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namenom učne diferenciacije in individualizacije, ki prav gotovo predstavlja izziv 

marsikateremu učitelju, zato bi bilo dobro, da bi ozavestili tudi možnost izvajanja 

učnih oblik na takšen, na prvi pogled nekoliko nekonvencionalen način. Kot pravi 

Jelavić (1995), optimizacija učnega procesa med drugim vključuje didaktično 

utemeljeno uporabo in izmenjevanje učnik oblik, ki vzpostavljajo optimalno 

socialno okolje za učenje posameznika, kar bi bilo po našem mnenju mogoče 

doseči s sočasno uporabo več učnih oblik.  

Strmčnik (2001) opozarja na pomen poglobljenega raziskovanja pedagoških 

pojavov, izboljšanja učnih pogojev, predvsem pa kakovostnejšega usposabljanja 

učiteljev, da lahko učitelj pridobi in nadgradi kompetence, s katerimi bo lahko 

preko izkustvenega, sodelovalnega, k dosežkom usmerjenega in problemsko 

zasnovanega učenja učinkovito razvijal tudi ključne kompetence učencev. 

Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za izvajanje učnih 

oblik in njihovo ustrezno kombiniranje. V splošnem so učitelji ocenili, da so za 

izvajanje učnih oblik dobro usposobljeni (povprečna ocena usposobljenosti nad 4 

na petstopenjski ocenjevalni lestvici). Lastno usposobljenost so najvišje ocenili pri 

frontalni učni obliki (x   = 4,47), najnižje pa pri skupinski učni obliki (x   = 4,18), kar 

se ujema tudi z odgovori glede pogostosti njunega izvajanja. Nekoliko nižja je bila 

samoocena glede učinkovitega kombiniranja učnih oblik (x   = 3,77).  

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako preseči neskladje med obstoječim 

stanjem na področju organizacije učnih oblik in potencialom uporabe učnih oblik 

za doseganje visokih učnih dosežkov učencev in s tem večjo učinkovitost pouka. 

Pri iskanju možnih rešitev smo posebno pozornost namenili obrnjenemu učenju 

in poučevanju. V sedanjem času je z vidika učinkovitosti pouka (tudi v kontekstu 

učnih oblik), pomembno raziskovanje vloge in vpliva IKT v učnem procesu, saj 

gre po mnenju Muijsa in Reynoldsa (2018) za raziskovalno področje, ki je 

premalo preučeno. 

Obsežna etapa obravnave nove učne snovi, v kateri običajno prevladuje frontalna 

učna oblika, kar je pokazala tudi naša raziskava (najpogosteje jo izbere 64,8 % 

učiteljev), se pri obrnjenem učenju in poučevanju premakne iz učilnice v domače 
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okolje, kar znotraj etap vadenja, ponavljanja in preverjanja učitelju v šoli omogoči 

prostor in čas za izvajanje individualne učne oblike, dela v paru in skupinske 

učne oblike. Obrnjeno učenje in poučevanje omogoči zmanjšanje obsega 

neposrednega poučevanja in povečanje obsega in globine samostojnega učenja, 

še zlasti skozi reševanje problemov.  

Pri učiteljih smo v prvem delu raziskave preverili njihovo poznavanje, izkušnje in 

mnenja o obrnjenem učenju in poučevanju. Ugotovili smo, da je obrnjeno učenje 

in poučevanje med slovenskimi učitelji bolj prepoznavno, kot smo pričakovali, saj 

je z njim seznanjenih skoraj 60 % učiteljev, le 6 % od njih pa ima s to didaktično 

inovacijo tudi praktične izkušnje. V naši raziskavi smo ugotovili še, da imajo 

slovenski učitelji izredno pozitivna stališča glede obrnjenega učenja in 

poučevanja (okoli 80 % učiteljev se je s trditvami glede obrnjenega učenja in 

poučevanja strinjalo ali povsem strinjalo) in da se jih velika večina (popolnoma) 

strinja, da bi si želeli usposabljanja o tej didaktični inovaciji (78,9 %). 

Podatke, ki smo jih pridobili z izvedbo anketnega vprašalnika, smo poglobili z 

analizo intervjujev o obrnjenem učenju in poučevanju. Intervjuvane učiteljice so 

se z njim seznanile na različne načine: preko izkušenejše kolegice, na 

izobraževanju za učiteljski kolektiv in pa ena povsem naključno. Pri vpeljevanju te 

inovacije se zdita učiteljicam izrednega pomena tehnična usposobljenost in 

podpora, pa tudi podpora okolja: vodstva šole, sodelavcev, staršev in nenazadnje 

tudi učencev. Pri njih je še posebej ključno, da jim inovacijo učitelj dobro 

predstavi in poudari njene prednosti, jih motivira za delo in sproti spremlja, če so 

ga opravili. Pomembno je tudi, da učitelj skupaj z učenci proces evalvira in ga 

sproti nadgrajuje ter izboljšuje glede na potrebe učencev. 

Analizirali pa smo tudi rezultate eksperimenta (tretji del raziskave), pri čemer so 

nas zanimale razlike v učnih dosežkih učencev v eksperimentalni (ES) in 

kontrolni skupini (KS), njihova mnenja glede časovne obremenjenosti doma, 

njihova presoja lastne miselne aktivnosti pri pouku in njihova presoja učinkovitosti 

posameznih učnih oblik. Fazo obrnjenega učenja in poučevanja, ki poteka v 

domačem okolju, smo v eksperimentu izpeljali s pomočjo videoposnetka 
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učiteljičine razlage. Učenci ES so pri obeh predmetih izrazili pozitivna stališča 

glede videoposnetkov, pri čemer je bilo še posebno pomembno to, da je bil 

videoposnetek razumljiv, zaradi česar so učenci domačo zadolžitev lahko opravili 

samostojno brez pomoči drugih oseb. 

V eksperimentu pri matematiki smo ugotovili, da velika večina učencev ES meni, 

da so bili ravno prav časovno obremenjeni pri delu doma (87,5 %), delež učencev 

KS, ki menijo tako, pa je manjši (52,9 %). Razlike med skupinama so bile 

statistično pomembne (2Î = 8,198; g = 2; p = 0,017). Tudi pri angleščini je večji 

delež učencev ES (80,0 %) kot učencev KS (71,4 %) menil, da so bili ravno prav 

časovno obremenjeni doma, vendar te razlike niso bile statistično pomembne. 

Menimo, da je zelo pomembno, da se učenci počutijo z učenjem in domačo 

nalogo ravno prav obremenjeni, saj se pri preveliki obremenjenosti lahko veča 

stres učencev zaradi šole. V naši raziskavi se je pokazalo, da so se učenci pri 

obrnjenem učenju in poučevanju počutili bolj primerno obremenjeni kot pri 

tradicionalnem učnem procesu. 

Pri obeh predmetih je ES na pisnem preizkusu znanja po koncu eksperimenta 

(PPZK) napredovala v primerjavi s preizkusom pred začetkom eksperimenta 

(PPZZ), KS pa ne. Pri angleščini pa so bile te razlike statistično pomembne (t = 

5,169; g = 29; p = 0,000; r = 0,692). Prednost obrnjenega učenja in poučevanja 

je, da pri učencih spodbuja sprotno učenje. Z drugačno artikulacijo pouka, pri 

kateri večina etape obravnave nove učne snovi poteka doma, učitelji lahko 

pridobijo več časa, da se pri pouku v šoli bolj posvetijo etapam vadenja in urjenja, 

ponavljanja pa tudi preverjanja. To je povezano tudi z učnimi cilji, saj obrnjeno 

učenje in poučevanje temelji na doseganju učnih ciljev nižje taksonomske ravni 

(znanje in razumevanje) doma, v šoli pa učenci ob pomoči sošolcev in učitelja 

stremijo k doseganju višjih izobraževalnih ciljev (uporaba, analiza, sinteza, 

vrednotenje). Ko govorimo o vzgojnih ciljih pouka, npr. o medsebojni pomoči med 

učenci, pa prideta še posebno do izraza skupinska učna oblika in delo v paru. 

Pomanjkljivosti obrnjenega učenja in poučevanja, ki so jih navajali tako 

intervjuvani učitelji kot učenci, udeleženi v raziskavi, so vezane predvsem na 
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učenčevo izoliranost v etapi obravnave nove učne snovi, ko za dodatno razlago 

ne more vprašati učitelja, prav tako pa mu ta ne more podati povratne informacije 

v zvezi z razumevanjem učne vsebine. Učenci so v naši raziskavi sicer 

izpostavili, da so bili pri obrnjenem učenju in poučevanju doma ustrezno časovno 

obremenjeni, vendar bi se lahko pojavil tudi pomislek, da so v popoldanskem 

času bolj utrujeni kot pa v dopoldanskih urah v šoli, zaradi česar je usvajanje 

nove učne snovi zanje miselno napornejše. Po drugi strani pa gre vendarle za 

učne cilje nižjih taksonomskih ravni, tako da je pri tradicionalnem učenju doma in 

pri domači nalogi, ki od njih pogosto zahteva uporabo, analizo, sintezo in 

vrednotenje učne snovi, miselna »spočitost« še toliko pomembnejša.  

Pri implementaciji in analizi vsake didaktične inovacije je potrebno kritično 

premisliti tudi celoten kontekst vpeljevanja inovacije (Valenčič Zuljan, 1996; 

Valenčič Zuljan in Kalin, 2007; Fullan, 2016). Če se za didaktično inovacijo 

obrnjeno učenje in poučevanje na šoli odloči le en učitelj ali pa jo občasno izvaja 

manjše število učiteljev, je za učence to dobrodošla sprememba in jim ne 

predstavlja večje časovne obremenitve doma. Če pa bi na takšen način pogosto 

poučevalo veliko učiteljev, bi se učenčeva obremenitev doma zelo povečala. Prav 

tako je treba upoštevati, da imajo učenci v popoldanskem času tudi druge 

zadolžitve doma ali pa interesne dejavnosti, zaradi katerih si morda kdo ne bo 

ogledal videoposnetka, kar ga bo pri nadaljnjem pouku v šoli oviralo pri 

razumevanju in uporabi nove učne vsebine. Glede na to, da je ta didaktična 

inovacija vezana na tehnologijo, imajo lahko učenci tudi tehnične ovire – morda 

doma nimajo računalnika ali pa povezave s spletom in zato svojih obveznosti ne 

morejo opraviti.  

Učitelje lahko pri izvajanju didaktične inovacije obrnjeno učenje in poučevanje 

ovira slabša tehnična usposobljenost za uporabo IKT pa tudi njihova pojmovanja 

pouka. Izjemnega pomena je učiteljevo zavedanje, da ni pomembna le kakovost 

videoposnetka, ki ga pripravi za učence, ampak predvsem kakovostno izpeljan 

pouk »v živo«, kjer posebno mesto zavzemajo tudi učne oblike. 
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Na podlagi naših izsledkov, do katerih smo prišli v vseh treh delih raziskave, 

ocenjujemo, da je obrnjeno učenje in poučevanje didaktična inovacija, ki 

učencem in učiteljem omogoča prostorsko, časovno in tudi kakovostno drugačno 

izpeljevanje in izmenjevanje učnih oblik kot pri tradicionalnem učnem procesu. 

Rezultati so pokazali njeno učinkovitost tako z vidika učnih dosežkov kot tudi z 

vidika učenčeve časovne obremenjenosti in možnosti, da sodeluje v različnih, 

tudi bolj interaktivnih učnih oblikah, kjer poteka komunikacija tako vertikalno kot 

horizontalno. Strinjamo pa se s Strmčnikom (2001), ki pravi, da je le malo 

didaktičnih konceptov, ki bi bili zares novi in pri katerih se ne bi vsaj njihovi 

elementi v takšni ali drugačni obliki pojavili že v preteklosti in ob tem tudi 

opozarja, da se je treba izogibati poenostavljenemu razumevanju didaktičnih 

konceptov ter njihovemu poveličevanju na eni strani oz. izključevanju na drugi 

strani, kar je po našem mnenju primerno vodilo tako za snovalce inovacij na 

sistemski ravni, kot tudi za vodstva šol in učitelje. 

Ker se učiteljeva didaktična kompetentnost tudi na področju učnih oblik razvija 

postopoma, smo naredili pregled odgovorov proučevanih učiteljev glede na leta 

delovne dobe oz. fazo profesionalnega razvoja. 

Ugotovili smo, da učitelji z delovno dobo 0–3 let v celotnem obsegu pouka v 

primerjavi z ostalimi pogosteje izbirajo frontalno učno obliko. M. Valenčič Zuljan 

(1999, 2012) ugotavlja podobno – učitelji na začetku svojega profesionalnega 

razvoja, ki imajo nižja pojmovanja pouka, pogosteje uporabljajo frontalno učno 

obliko, ker jo dobro poznajo in jim ne povzroča večjih naporov. Največji delež teh 

učiteljev (94,4 %) je tudi odgovoril, da v etapi obravnave nove učne snovi 

najpogosteje izbirajo frontalno učno obliko. Prav tako je ta skupina učiteljev tista, 

ki najmanj pogosto sočasno izvaja več učnih oblik. Glede svoje usposobljenosti 

za kombiniranje učnih oblik jih je 19,4 % odgovorilo, da so zelo slabo ali slabo 

usposobljeni, 41,7 % pa, da so povprečno usposobljeni za to nalogo. Učitelji z 

najkrajšo delovno dobo tudi nimajo izkušenj z izvajanjem obrnjenega učenja in 

poučevanja. V prvi fazi profesionalnega razvoja je namreč učitelj usmerjen 

predvsem vase in v svojo vlogo v razredu, pri čemer sta mu zelo pomembna 

pregled in nadzor nad razredom, zato rezultati naše raziskave, da se učitelji v 
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tem obdobju močno zanašajo na frontalno učno obliko kot tudi da najmanj 

pogosto sočasno izvajajo več učnih oblik, niso presenetljivi (Chickering, 1991, v 

Valenčič Zuljan, 1999, 2012; Huberman, 1992, v Valenčič Zuljan, 1999, 2012; 

Javrh, 2007). 

Proučevani učitelji z delovno dobo 4–6 let v celotnem pouku v primerjavi z 

ostalimi skupinami učiteljev najpogosteje izbirajo delo v paru, najmanj pogosto pa 

frontalno učno obliko. Največji delež učiteljev v tej skupini v etapi ponavljanja 

najpogosteje izvaja individualno učno obliko, najmanjši pa skupinsko učno obliko. 

Skoraj petina (17,9 %) teh učiteljev meni, da niso dovolj dobro usposobljeni za 

kombiniranje učnih oblik. Huberman (1992, v Valenčič Zuljan, 1999, 2012) in P. 

Javrh (2007) to obdobje poimenujeta faza stabilizacije, v kateri je učitelj 

profesionalno že bolj suveren in fleksibilen pri poučevanju, se pa v rezultatih naše 

raziskave kaže, da ti učitelji glede svoje usposobljenosti vendarle še niso povsem 

suvereni.  

Med skupinami učiteljev z različnimi delovnimi dobami izstopajo učitelji z 

delovno dobo 7–18 let, saj je ta skupina učiteljev tista, ki pri celotnem pouku 

najpogosteje izbere skupinsko učno obliko, kar 24,0 % učiteljev v tej skupini pa 

tudi najpogosteje izbere skupinsko učno obliko v etapi uvajanja. 24 % učiteljev v 

tej skupini tudi meni, da so zelo dobro usposobljeni za kombiniranje učnih oblik. 

Za to fazo je po Hubermanu (1992, v Valenčič Zuljan, 1999, 2012) značilno, da 

se učitelj na podlagi svojih izkušenj počuti še bolj suveren kot v prejšnji fazi, 

hkrati pa poučevanje zanj postane do te mere intuitivno ali rutinirano, da je 

pripravljen na uvajanje novosti v pouk. 

Skupina učiteljev z delovno dobo 19–30 let glede pogostosti izbire učnih oblik 

pri celotnem pouku ne izstopa. Ta skupina učiteljev je v največjem deležu (52,5 

%) že slišala za obrnjeno učenje in poučevanje. Po Hubermanu (1992, v Valenčič 

Zuljan, 1999, 2012) je za to fazo značilno, da učiteljeva energija postopoma 

upada, učitelj občuti večjo umirjenost, saj ne čuti več tako velike potrebe po 

profesionalnem dokazovanju kot v prejšnjih fazah. Zastavlja si realnejše cilje, 

zaradi česar občuti večje poklicno zadovoljstvo in samozaupanje. 
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Med učitelji z najdaljšo delovno dobo, 31 in več let, je največji delež učiteljev, ki 

so že slišali za obrnjeno učenje in poučevanje (52,5 %), pa tudi tistih, ki imajo 

izkušnje z njegovim izvajanjem (9,5 %). Ti učitelji tudi najpogosteje sočasno 

izvajajo več učnih oblik (95,2 % jih je podalo odgovor, da sočasno izvajajo učne 

oblike včasih ali pogosto). P. Javrh (2007) na podlagi svoje raziskave pravi, da so 

učitelji v tej fazi naklonjeni preizkušanju različnih novosti, za katere se odločajo 

informirano, reflektirano, avtonomno in jih kritično presojajo na podlagi svojih 

bogatih praktičnih izkušenj. M. Valenčič Zuljan (1999, 2008) pa ugotavlja, da 

učitelji z višjimi pojmovanji pouka omogočajo učencem prevzemanje 

odgovornosti za svoje učenje, kar je pomembna značilnost didaktične inovacije 

obrnjeno učenje in poučevanje (Bergmann in Sams, 2012, 2014).  

Pri izbiri učne oblike torej ni pomembna le učiteljeva usposobljenost za njeno 

izvajanje, ampak tudi, kako jo učitelji pojmujejo. V raziskavi smo jih zato vprašali, 

kako presojajo nekatere vidike učinkovitosti vsake od učnih oblik (ekonomičnost 

in uporabnost). Učitelji so kot najbolj ekonomično ocenili frontalno učno obliko (x  

= 12,51), sledi ji individualna učna oblika (x  = 10,10). Ti odgovori se povezujejo 

tudi s prednostmi, ki so jih učitelji navajali glede frontalne učne oblike ter z 

odgovori glede njene pogostosti v različnih učnih etapah in v celotnem pouku.  

Ugotovili smo, da so učitelji z najvišjo povprečno oceno ocenili uporabnost 

individualne učne oblike (x  = 2,30). Tudi pri tem vidiku učitelji v odprtih odgovorih 

še posebej izpostavljajo pomen individualizacije pouka glede na učne zmožnosti, 

učni tempo, interese učenca ipd. Glede uporabnosti individualni učni obliki sledi  

skupinska učna oblika (x  = 2,14). Z nižjo povprečno oceno je bilo ocenjeno delo v 

paru (x  = 1,32), z najnižjo pa frontalna učna oblika (x  = 1,00).  

Ko smo izračunali vrednosti nove spremenljivke, učinkovitost učnih oblik, smo 

ugotovili, da so učitelji z najvišjo povprečno oceno ocenili individualno učno 

obliko. Sledita ji frontalna učna oblika in skupinska učna oblika. Delo v paru je 

bilo ocenjeno z najnižjo povprečno oceno. Ugotovili smo tudi, da se učitelji, ki 

izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, in tisti, ki ga ne, ne razlikujejo v presoji 

učinkovitosti vseh učnih oblik. Statistično pomembna razlika se je pokazala le pri 
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skupinski učni obliki (U = 3784,000; z = -2,527; p = 0,011; r = -0,125). Učitelji, ki 

izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje, višje ocenjujejo učinkovitost skupinske 

učne oblike kot tisti, ki ga ne.  

Skozi odgovore učiteljev se kaže dihotomen odnos do dela v paru. V odprtih 

odgovorih mu učitelji priznavajo številne prednosti (medsebojna pomoč, 

spodbudno in varno učno okolje ipd.), po drugi strani pa iz njihovega poročanja 

pri zaprtih odgovorih razberemo, da ga izbirajo manj pogosto in ga pri presoji 

učinkovitosti uvrščajo na zadnje mesto. 

Zanimali so nas razlogi, zakaj učitelji pogosteje izberejo določeno učno obliko, 

zato smo sledili enemu od pomembnih ciljev raziskave – analiza dejavnikov, ki so 

povezani z učiteljevo izbiro učnih oblik. Na podlagi rezultatov smo izdelali  model 

učiteljeve izbire učne oblike, ki prikazuje, pri katerih dejavnikih se je pri 

posamezni učni obliki pokazala statistično pomembna razlika med primerjanimi 

skupinami učiteljev. Model nam tako lahko pomaga odgovoriti na vprašanje, v 

čem se učitelji, ki pogosteje izberejo posamezno učno obliko, razlikujejo od 

ostalih učiteljev.  

Ugotovili smo, da se med učitelji, ki izbirajo frontalno in individualno učno obliko 

ter delo v paru pojavlja malo statistično pomembnih razlik, med tistimi, ki izbirajo 

skupinsko učno obliko, pa zelo veliko. Rezultati naše raziskave so v skladu z 

ugotovitvami M. Valenčič Zuljan (1999, 2008, 2012), da frontalno učno obliko 

pogosteje izbirajo učitelji na začetku svoje poklicne poti in tisti z nižjimi 

pojmovanji pouka –  v naši raziskavi so to učitelji  z delovno dobo 0–3 let; učitelji, 

ki učnih oblik ne analizirajo sproti; in tisti, ki ne poznajo didaktične inovacije 

obrnjeno učenje in poučevanje. Pri individualni učni obliki se edina razlika med 

učitelji pojavi glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, in sicer jo najpogosteje 

izberejo učitelji, ki poučujejo v 7., 8. ali 9. razredu, kar je glede na razvojno 

stopnjo in s tem samostojnost učencev pri učenju, razumljivo. Razlike med 

učitelji, ki se pojavljajo pri izbiri dela v paru, kažejo na nekoliko višja pojmovanja 

pouka, pri katerih učitelji evalvirajo svoje odločitve in je refleksija pouka bolj 

prisotna, zavedajo pa se tudi metakognitivne dimenzije pouka ter pomena 
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prilagajanja pouka različnim učencem (Valenčič Zuljan, 1999, 2008) – pogosteje 

ga namreč izbirajo tisti učitelji, za katere vsaj delno drži ali pa drži, da učne oblike 

sproti analizirajo; učitelji, ki jim je zelo pomemben cilj razvijanje samoregulacije 

učenja pri učencih; in tisti, ki imajo v oddelek vključena vsaj dva nadarjena 

učenca. Kot smo že omenili, se največ statistično pomembnih razlik med učitelji 

pojavlja pri skupinski učni obliki. Pogosteje jo izbirajo razredni kot predmetni 

učitelji; učitelji predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa kot učitelji 

predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa; učitelji v 1. in 2. kot učitelji v 3. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju; učitelji, ki se povsem strinjajo, da učni cilji 

vplivajo na načrtovanje učnih oblik kot tisti, ki se s tem strinjajo; učitelji, ki so jim 

zelo pomembni cilji razvijanje kritičnega mišljenja, spodbujanje ustvarjalnosti in 

omogočanje sodelovanja med učenci kot tisti, ki so jim ti cilji pomembni; učitelji, 

za katere (povsem) drži, da sproti analizirajo učne oblike; učitelji, ki se povsem 

strinjajo, da značilnosti učencev vplivajo na načrtovanje učne oblike; in učitelji, ki 

imajo izkušnje z izvajanjem didaktične inovacije obrnjeno učenje in poučevanje 

kot učitelji, ki jih nimajo. Zbrani rezultati nakazujejo učiteljeva višja pojmovanja 

pouka, pri katerih je v ospredju učenčev razvoj tako na kognitivnem kot tudi na 

vzgojnem področju, didaktično-metodična diferenciacija pouka, refleksija 

poučevanja in učenja ter odprtost za inoviranje pedagoškega procesa (Valenčič 

Zuljan, 1999, 2008). 

Pri presoji učinkovitosti pouka moramo upoštevati, da so dejavniki med seboj 

povezani in jih ne moremo preučevati ločeno (Blatchford idr., 2008; Kyriakides 

idr., 2010). V tej luči moramo tudi rezultate naše raziskave razumeti kot le delno 

pojasnitev razlogov, zakaj se učitelji pogosteje odločajo za posamezno učno 

obliko. Muijs in Reynolds (2018) na podlagi svojih in pregleda drugih raziskav 

(Mortimore idr., 1988, v Reynolds in Muijs, 2018; mednarodne primerjave učnih 

dosežkov učencev) strneta, da je za učinkovit pouk nujna kombinacija frontalne, 

individualne in skupinske učne oblike (k njej prištevata tudi delo v paru).  

Učnih oblik ne moremo deliti na tradicionalne (npr. frontalna učna oblika) in 

sodobne (npr. individualna učna oblika, delo v paru in skupinska učna oblika) 

(Muijs in Reynolds, 2018), ampak je pomembno, kako kakovostno je določena 
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učna oblika izpeljana. Vsaka od njih je lahko izpeljana na ustrezen ali neustrezen 

način, odvisno od številnih dejavnikov (učiteljeve didaktične usposobljenosti, 

učiteljevih in učenčevih pojmovanj pouka itd.). Delež posamezne učne oblike v 

celotnem pouku ni najpomembnejši kriterij sodobnega pouka, ampak je bolj 

pomembno, da jih učitelj izbira preudarno in jih med seboj ustrezno kombinira. Na 

podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov naše raziskave smo zasnovali smernice 

za učinkovitejše načrtovanje, izvajanje in evalvacijo učnih oblik. 

Kot smo že omenili, učitelji učnim oblikam pripisujejo velik prispevek h kakovosti 

in trajnosti učenčevega znanja. Na sistemski ravni je zato pomembno ustrezno 

začetno in nadaljnje izobraževanje ter usposabljanje na področju kakovostnega 

izvajanja in učinkovitega kombiniranja učnih oblik. To usmeritev podpirajo tudi 

druge raziskave, ki ugotavljajo, da je sistematično usposabljanje učiteljev za 

kakovostno izvajanje učne oblike (npr. frontalne učne oblike) povezano z višjimi 

učnimi dosežki učencev (Blatchford idr., 2005; Fitzpatrick, 1982, v Muijs in 

Reynolds, 2018; Good in Grouws, 1979, v Muijs in Reynolds, 2018). Največje 

potrebe po izobraževanju in usposabljanju se na podlagi rezultatov naše 

raziskave kažejo pri skupinski učni obliki pa tudi pri kombiniranju učnih oblik in 

njihovem sočasnem izpeljevanju. Posebno pozornost je treba v nadaljnjem 

raziskovanju in pri izobraževanju ter usposabljanju učiteljev posvetiti tudi 

načrtovanju in izvedbi dela v paru. 

Učitelji pri svojem poučevanju sledijo učnim ciljem, zastavljenim na sistemski 

ravni, ki morajo biti doseženi v določenem časovnem roku, kar je eden od 

razlogov, da se pogosteje odločajo za časovno bolj ekonomično frontalno učno 

obliko. Smiselna uporaba IKT jim lahko omogoči bolj racionalno izrabo časa pri 

pouku, s čimer pridobijo možnost za izvajanje tudi drugih učnih oblik. Eno od 

didaktičnih inovacij, ki vključuje tudi uporabo IKT, obrnjeno učenje in poučevanje, 

smo predstavili tudi v naši disertaciji. Pomembno je, da imajo učitelji na voljo 

dovolj informacij glede didaktičnih inovacij in možnosti usposabljanja za njihovo 

učinkovito vpeljevanje. 
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Na sistemski ravni in ravni šole se je treba posvetiti razvijanju medosebnih in 

sodelovalnih veščin pri učencih, kar je povezano s spremembo aktivnosti 

učencev pri pouku, njihovega odnosa do učenja in vedenja v razredu (Blatchford 

idr., 2008). Poleg tega je treba bolj eksplicitno poudariti pomen razvijanja 

samoregulacije učenja (Muijs in Reynolds, 2018) in kompetence učenje učenja  

skozi vse učne oblike. 

Na ravni šole je bistvenega pomena podpora vodstva šole pri udeležbi na 

izobraževanjih v zvezi z učnimi oblikami in pri spodbujanju učiteljev, ki si 

prizadevajo za čim bolj učinkovito izvajanje pouka, tudi z izmenjevanjem in 

kakovostnim izvajanjem učnih oblik. Učitelju so lahko v veliko oporo aktivi in timi 

učiteljev, ki skupaj razmišljajo o vlogi učnih oblik pri pouku in pomenu notranje 

diferenciacije pouka. Nezanemarljiv je tudi pomen opremljenosti šole in 

razporeditve pohištva v učilnicah, ki naj bo čim bolj fleksibilno, da ga učitelji lahko 

prilagajajo različnim učnim oblikam (Cencič in Bahovec, 2012). 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na pouk, so tisti na ravni učitelja 

(Hargreaves in Fullan, 2012; Kyriakides in Creemers, 2008). Pri načrtovanju 

učnih oblik mora učitelj upoštevati različna didaktična načela, še zlasti didaktična 

načela aktivnosti, učne diferenciacije in individualizacije ter strukturnosti in 

sistematičnosti pouka, ki omogočajo premišljeno in postopno razvrščanje učnih 

oblik znotraj učnih etap, s tem pa doseganje optimalnih aktivnosti učencev v 

skupini (Strmčnik, 2001). Učne oblike lahko pomembno prispevajo k doseganju 

učnih ciljev, ključno pa je, da se učitelj vselej zaveda, s kakšnim namenom oz. 

ciljem naj uporabi vsako od učnih oblik. Pomembno je, da učitelji sproti spremljajo 

izvajanje učnih oblik (tako lastno izvajanje kot tudi, kako učne oblike izvajajo 

učenci), analizirajo njihove prednosti in pomanjkljivosti v specifičnih učnih 

situacijah, na podlagi ugotovitev pa v svoje poučevanje vnašajo ustrezne 

spremembe, kar je temelj učiteljevega profesionalnega razvoja. 

Na ravni učenca je pomemben dejavnik učenčevo pojmovanje učnih oblik pa tudi 

učenčeva usposobljenost za izvajanje učnih oblik in njegove značilnosti. Učitelj 

mora učence postopno in sistematično seznanjati z izvajanjem učnih oblik, jim 
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posredovati lastna pričakovanja glede njihove vloge in odgovornosti ter se 

seznaniti s pričakovanji in izkušnjami učencev. Po koncu izvajanja učne oblike pa 

je bistveno, da učitelj učence povabi k refleksiji, da tudi oni ozavestijo, s kakšnim 

namenom je bila učna dejavnost izpeljana ravno v tej učni obliki in kakšne 

izobraževalne ter vzgojne cilje so s tem dosegli. Učitelj lahko občasno skupaj z 

učenci načrtuje učne oblike za določene učne dejavnosti (npr. projektno učno 

delo) in s tem prispeva k njihovemu prevzemanju odgovornosti za lastno učenje, 

k učenju učenja in k postopnemu preoblikovanju njihovega pojmovanja učnih 

oblik.  

V disertaciji smo naredili pregled načrtovanja, izvajanja in evalvacije učnih oblik z 

vidika njihovega vpliva na učinkovit pouk, predstavili in analizirali pa smo tudi 

didaktično inovacijo obrnjeno učenje in poučevanje. Raziskovalni izsledki 

dopolnjujejo ostale raziskave na področju učinkovitega pouka in pomenijo 

znanstveni in aplikativni prispevek na področju didaktike in visokošolske 

didaktike. Z raziskavo, ki je prva v slovenskem prostoru v takšnem obsegu 

preučevala (vse) učne oblike in njihove specifike, smo predstavili poglede 

učiteljev na učne oblike in osvetlili razloge, zakaj se učitelji odločajo za 

posamezno učno obliko. Učne oblike, ki so danes tradicionalen, stalen in stabilen 

didaktični koncept, smo povezali z didaktično inovacijo obrnjeno učenje in 

poučevanje, ki učitelju omogoča, da učne oblike izpelje na nekonvencionalen 

način in s tem prispeva k učenčevi samoregulaciji učenja, miselni aktivnosti, 

višjim učnim dosežkom, ustrezni časovni obremenitvi ter višjim pojmovanjem 

pouka. 
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Priloga 1: Preglednica 147: Pregled raziskav s področja učnih oblik v Sloveniji 

 Letnica 
izdaje 

Avtor(ji) Naslov, tip dela Predmetne oznake Cobiss (b.d.) 

Oblike dela 

1.  1983 Piciga, Darja 

Novak, Helena,  

Kunst-Gnamuš, Olga 

Kramar, Martin 

Gobec, Dora 

Žerovnik, Angelca 
 

Posodabljanje vsebine, metod in oblik pouka v 
osnovni šoli, raziskovalno poročilo 

Celodnevna osnovna šola, jezikovna vzgoja v osnovni šoli, 
družbenomoralna vzgoja v osnovni šoli, estetska vzgoja v 
osnovni šoli, pedagoški,psihološki, medicinski, sociološki, 
defektološki, faktorji postopnega prehajanja vzgoje otrok, ki so 
moteni v razvoju v integrirane oblike vzgojnega dela 

2.  1988 Žagar, Barbara Oblike skupinskega bibliopedagoškega dela v 
šolski knjižnici na osnovni šoli: 5.–8. razred: 
diplomska naloga 

Diplomske naloge/delo z bralci/knjižna vzgoja/šolske 
knjižnice/izobraževanje uporabnikov/knjižnična vzgoja 

3.   1989  Škrabar, Marjanca Metode pouka pri predmetu obramba in zaščita, 
oblike dela s težiščem na skupinskem pouku: 
diplomska naloga. 

Obramboslovje/pouk/šolski predmeti/diplomska naloga 

4.  1989 Brinovec, Slavko Oblike dela pri pouku geografije, članek / 

5.  1990 Brinovec, Slavko Posredne oblike dela pri pouku geografije Geografija/pouk geografije/metodika 

6.  1997 Zupanc, Romana Specifične vsebine, oblike in metode dela pri 
glasbeni vzgoji za razvijanje posameznih 
glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj na 
začetni stopnji OŠ: diplomsko delo 

Glasbena vzgoja 

Didaktična igra 

Osnovna šola 

Glasbene sposobnosti 
 

7.   1998  Boltin, Tanja, 
Gregorin, Mojca 

Nekatera sodobna učna sredstva in učila, 
metode ter oblike dela pri pouku geografije: 
diplomska naloga 

Pedagogika/didaktika/učna sredstva/izobraževalna tehnologija 

8.   2001  Ružič, Natalija Avtentične oblike dela ter preverjanja in 
ocenjevanja, članek 

Ocenjevanje/odnos med učiteljem in učencem/osnovna 
šola/avtentične oblike dela 

9.  2001 Bezjak, Jožica Didaktika – tehnike, didaktične oblike dela pri 
pouku tehnike 

Tehnični pouk – metodika pouka 

10.  2002 Kavčič, Barbara Sodelovanje šolskega knjižničarja in učitelja 
slovenskega jezika v zadnjem triletju devetletke: 
diplomsko delo  

Šolske knjižnice – bibliotekarji – učitelji – diplomske naloge, 

devetletka/slovenščina/knjižnična vzgoja/šolske knjižnice 
 

11.  2003 Trafela, Darja Aktivne oblike in metode dela pri pouku 
spoznavanje družbe v 4. razredu 9-letne OŠ: 
diplomsko delo 

Razredni pouk/spoznavanje družbe/metode 
dela/devetletka/diplomska dela 
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12.   2004  Vivod, Natalija Zaznavanje konstruktivističnega pristopa pri 
pouku učencev 3. in 7. razreda: diplomsko delo 

Konstruktivizem pri pouku/pridobivanje znanja/oblike 
dela/didaktične igre/pripomočki/preverjanje znanja/diplomska 
dela 

13.  2004 Duh, Matjaž Vrednotenje in ocenjevanje pri likovni vzgoji v 
osnovni šoli, članek 

Likovna pedagogika/preverjanje znanja/likovna 
vzgoja/ocenjevanje/evalvacija/osnovna šola/metode 
dela/oblike dela /opisno ocenjevanje/številčno ocenjevanje 

14.  2005 Braniselj, Marija Metode in oblike dela pri pouku likovne vzgoje v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 
diplomsko delo. 

Likovna vzgoja, didaktična metoda, osnovna šola, likovni 
pojmi/problemski pouk 

15.  2006 Kukanja-Gabrijelčič, 
Mojca 

Alternativne oblike dela z nadarjenimi učenci pri 
pouku zgodovine v osnovni šoli, članek 

Pouk zgodovine/nadarjeni učenci/osnovna šola/metode dela 

16.  2007 Rižnik, Vesna Aktivne oblike in metode dela pri pouku 
slovenščine v zadnjem triletju 9-letne osnovne 
šole: diplomsko delo 

Slovenščina/učno delo/oblike/aktivnosti/učne 
metode/devetletka/diplomska dela 

17.  2008 Težak, Suzana Učinkovite dejavnosti in oblike dela s 
hiperaktivnimi nadarjenimi učenci v OPB, 
prispevek na konferenci 

Izobraževanje – nadarjeni učenci 

18.  2009 Škabar, Barbara 

Florjančič, Viktorija 
 

Uporaba računalnika in interneta v prvem triletju 
osnovne šole, članek 

Izobraževanje / osnovna šole/prvo 
triletje/metode/internet/IKT/računalniki 

19.   2010  
 

Kukovica, Lea Aktivne oblike dela s poudarkom na 
astronomskih opazovanjih za učence na 
razredni stopnji: diplomsko delo. 

Razredni pouk/astronomija/opazovanja/učenci/aktivne oblike 
dela/optika/pripomočki/seminarji/diplomska dela 

20.  2010 Pucihar, Tina Raziskave oblike in metod dela pri pouku v petih 
mednarodnih revijah s področja izobraževanja v 
letih 2004–2008: diplomsko delo 

Naravoslovna vzgoja in izobraževanje 

raziskovanje znanstvene literature 
 

21.  2011  Brečević, Nina Nadarjeni učenci pri predmetu matematike: 
diplomsko delo. 

Nadarjenost/matematična 
nadarjenost/učitelji/učenci/starši/svetovalni delavci/problemi 
odkrivanja/oblike dela. 

22.  2012 Čačić, Tina Nadarjeni učenci pri pouku matematike: 
diplomsko delo. 

Nadarjeni učenci/pouk matematike/odkrivanje in identifikacija 
nadarjenih učencev/modeli in oblike dela z nadarjenimi 

Učne oblike 

1.  1988 Barba, Valter Učne oblike pri predmetu obramba in zaščita: 
frontalna in skupinska oblika: diplomska naloga 

SLO/pouk/družbena samozaščita/šolski predmeti/metodika 
pouka/diplomska naloga 

2.  1991 Otič, Marta Učne oblike in njihova uspešnost pri pouku 
geografije: diplomsko delo 

Diplomska dela/geografija/pouk 

3.  1993 Blažič, Marjan Medij, učne metode in socialne učne oblike, 
članek 

Mediji/učne metode/pouk/šolstvo 

4.  1995 Maguša, Zorica Individualizirano skupinsko delo v kemijskem Kemija/kemijsko izobraževanje/učne metode/učne 
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izobraževanju: diplomska naloga oblike/srednja šola/učila/didaktika/bibliografska baza 
podatkov/vprašalniki/ankete/diplomska dela 

5.  1998 Petek, Sonja  Učne oblike dela pri pouku zemljepisa v šestem 
razredu osnovne šole – na primeru severne 
Evrope: diplomsko delo 

Diplomska dela/osnovne šole/preverjanje 
znanja/eksperimentiranje 

6.  2000 Potočnik, Melita Učne oblike pri pouku geografije v osnovni šoli: 
na primeru skupinskega dela: diplomsko delo 

Geografija/pouk geografije/osnovne šole/diplomska dela 

7.  2001 Lamut, Nevenka  Komunikacija pri zastavljanju vprašanj pri pouku 
spoznavanja narave in družbe v 3. razredu 
osnovne šole: specialistično delo 

Učne oblike/učne metode/metodika 

8.  2002 Poljanšek, Urška Didaktični vidiki pouka geografije v osnovni šoli: 
diplomsko delo 

Učni načrt/učne oblike in metode/učni pripomočki ter 
didaktična sredstva/didaktične novosti in 
spremembe/diplomska dela 

9.  2002 Hus, Vlasta Primerjava nekaterih didaktičnih dimenzij pouka 
spoznavanje okolja in spoznavanje narave in 
družbe v prvem razredu osnovne šole 

Vzgoja in izobraževanje/ urikularna prenova / spoznavanje 
okolja/spoznavanje narave in družbe/učne oblike/učne 
metode/učna sredstva/viri znanja 

10.  2003 
 

Benčič, Polonca Učne oblike in metode v osnovni šoli: diplomsko 
delo 

Pouk/poučevanje/učne metode/učitelji/učenci/pedagoška 
psihologija/diplomska dela 

11.  2003 Vlasta Hus The prevailing teaching forms and methods in 
the lessons environmental studies 

Vzgoja in izobraževanje/okoljska vzgoja/metode dela/učne 
oblike 

12.  2004 Remše Starovasnik, 
Petra 

Učne oblike pri pouku zgodovine: diplomsko 
delo 

Metodika/pedagogika 

13.  2004 Praznic, Saša Didaktične značilnosti učne teme Gozd v 7. 
razredu devetletne osnovne šole: diplomsko 
delo 

Učno gradivo/učna tema Gozd/učne oblike in metode/vrste 
pouka/didaktična sredstva in pripomočki/diplomska dela 

14.  2004 Hus, Vlasta Nekatere didaktične dimenzije pri predmetu 
Spoznavanje okolja 

Kurikularna prenova/spoznavanje 
okolja/domoznanstvo/spoznavanje narave in družbe/učne 
oblike/učne metode/osnovne šole/razredni pouk 

15.  2004 Dagarin Fojkar, Mateja Razredna interakcija in komunikacijske strategije 
pri učenju angleščine kot tujega jezika, članek 

Angleščina/metodika pouka/tuji jeziki/interakcija/komunikacija 

16.  2005 Paškič, Valerija Učne oblike pri pouku zgodovine v osnovni šoli: 
diplomsko delo 

Metodika/didaktika/pouk zgodovine 

17.  2005 Paškič, Valerija Akcijsko vključevanje aktivnih metod pri 
predmetnem področju sociologija: [diplomsko 
delo] 

Izobraževanje/učne metode/učne oblike/predmetno 
poučevanje/aktivni pouk/sociologija 

18.  2005 Šmigoc, Majda Didaktične značilnosti vsebinskega sklopa 
Celinske vode v 7. razredu devetletne osnovne 
šole: diplomsko delo 

Biologija/učno gradivo/učne oblike/metode/metodika/vrste 
pouka/didaktična sredstva/pripomočki/diplomska dela 

19.  2005 Kovač, Marjeta, Strel, Učne metode in oblike pri športni vzgoji, članek Športna vzgoja/učne metode/učitelji/učenci 
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Janko, Jurak, Gregor 

20.  2006 Glavič, Tanja Motiviranost učencev pri predmetu spoznavanje 
okolja v 3. razredu osnovne šole: diplomsko delo 

Razredni pouk/spoznavanje okolja/učna motivacija/oblike 
motivacije/učne oblike/učne metode/diplomska dela 

21.  2006 Krpač, Franc, Sršen, 
Maja 

Efektivni čas pri urah športne vzgoje učencev na 
razredni stopnji, prispevek na konferenci 

Učne priprave 

Osnovna šola 

Športna vzgoja 

Efektivni čas / učne oblike 
 

22.  2006 Černigoj, Angel Učitelj družboslovja – avtonomni raziskovalec – 
profesionalec ali posrednik, članek 

Družbene vede/družboslovje/pouk/metodika/akcijsko 
raziskovanje/didaktika/učne oblike 

23.  2006 Gregorc, Helena Pedagoška vloga šolskih knjižnic: diplomsko 
delo 

Učenci/informacijsko opismenjevanje/didaktični pristopi/šolska 
knjižnica/učne oblike/diplomske naloge 

24.  2007 Strniša, Lea Diferenciacija in individualizacija pri pouku 
geografije v osnovni in srednji šoli: diplomsko 
delo 

Geografija/pouk/osnovne šole/srednje 
šole/diferenciacija/individualizacija/učni načrti/učne 
oblike/učne metode/diplomska dela 

25.  2008 Kukovič, Tanja Didaktične značilnosti pri pouku spoznavanje 
okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole: 
diplomsko delo 

Razredni pouk/spoznavanje okolja/devetletka/osnovne 
šole/didaktika značilnosti/spoznavanje narave/spoznavanje 
družbe/učna motivacija/učne oblike/učne metode/preverjanje 
znanja/ocenjevanje/učni viri/učni viri/učna sredstva/diplomska 
dela 

26.  2008 Petek, Nevenka Didaktične značilnosti vsebinskega sklopa Morje 
v 7. razredu devetletne osnovne šole: diplomsko 
delo 

Biologija/didaktika/vsebinski sklopi/morje/devetletka/učni 
cilji/učna gradiva/učne oblike/metode/naravoslovje/ diplomska 
dela 

27.  2008 Vrbek, Anja Konstruktivizem v učbeniških kompletih za 
predmet spoznavanje okolja v 3. razredu 
osnovne šole skozi oči učiteljev: diplomsko delo 

Razredni pouk/konstruktivizem/učenje/poučevanje/aktivno 
učenje/spoznavanje okolja/metodika /učne oblike/ 
dejavnosti/učbeniški kompleti/diplomska dela 

28.  2008 Čutura, Danijela Metodološki model merjenja učinkovitosti 
izobraževanja o dobri higienski praksi 

Diplomsko delo/sanitarno 
inženirstvo/izobraževanje/proizvodnja/živila/zgodovina/poklicn
o usposabljanje/metode/učne oblike/načrtovanje/osebna 
higiena 

29.  2009 Bukovec, Sanja Delo z nadarjenimi učenci pri pouku slovenščine 
v osmem in dvetem razredu osnovne šole: 
diplomsko delo 

Slovenščina/pouk slovenščine/jezikovna didaktika/osnovna 
šola/nadarjeni učenci/individualizirani učni programi/učne 
oblike/učne metode/diplomsko delo 

30.  2009 Faflek Lukač, Iris Sodobni pouk zgodovine v luči devetletne 
osnovne šole: diplomsko delo 

Zgodovina/pouk/sodobni pouk/devetletka/osnovne šole/učni 
načrt/učne oblike/učne metode/učna sredstva/učni 
pripomočki/raziskovalno učenje/diplomska dela 

31.  2010 Urbančič, Andreja Bralne navade učencev, starih 8-9 let: izbrana 
šola v Sloveniji in na Nizozemskem: diplomsko 
delo 

Učenec/učitelj/branje/bralno okolje/motivacija/spodbujanje 
branja/bralna gradiva/didaktični pripomočki/učne metode in 
učne oblike dela 
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32.  2010 Remih, Tanja Verbalna in neverbalna komunikacija pri pouku 
tehnike in tehnologije: diplomsko delo 

Verbalna komunikacija 

Neverbalna komunikacija 

Didaktična metoda 

Tehnika 

Učne oblike 
 

33.  2010 Maričnik, Mojca Priljubljenost predmeta družba med učenci 5. 
razreda osnovne šole: diplomsko delo 

Razredni pouk/predmet družba/priljubljenost/osnovne šole/peti 
razred/učenci/motivacija/učna motivacija/učne oblike/drugo 
triletje/diplomska dela 

34.  2010 Potočnik, Tina Kaj je učencem pri predmetu družba všeč in 
česa ne marajo: diplomsko delo 

Družba 

Motivacija za učenje 

Didaktična metoda 

Spoznavanje družbe / učne oblike 
 

35.  2010 Cvetko, Matej,  

Gerlič, Ivan 

Milfelner, Maja 

Repnik, Robert 

Ambrožič, Milan 
 

Priljubljenost fizike v osnovni in srednji šoli, 
članek 

Naravoslovni predmeti/priljubljenost/anketne 
raziskave/statistična analiza/fizika 

36.  2011 Kocbek, Janja Študentova samoocena lastne kompetentnosti s 
področja učnih metod in oblik: diplomsko delo 

Didaktična metoda 

Učitelj 

Poklicni razvoj 

Učne oblike / kompetence učiteljev 
 

37.  2011 Kremesec, Nadja Nadarjeni dijaki pri pouku slovenščine v prvem 
letniku splošne gimnazije: diplomsko delo 

Slovenščina/književna didaktika/učni načrti/učne oblike/učne 
metode/gimnazije/nadarjenost/čustvene potrebe/socialne 
potrebe/diplomsko delo 

38.  2011 Kolander, Rok Značilnosti vadbe v fitnesu pri otrocih v tretjem 
triletju osnovne šole: diplomska naloga 

Športna rekreacija/športna vzgoja/vadba/fitnes/tretje 
triletje/osnovna šola/moč/razvoj/učne oblike/otroci 

39.  2011 Frigelj, Jožica Prezrta vzgojna komponenta aktivnih učnih 
metod, članek 

Vzgoja in izobraževanje/metodika/učne metode/učne oblike 

40.  2011 Globovnik, Nina 

Vovk Korže, Ana 

Interaktivno poučevanje in učenje s pomočjo e-
gradiv za okolje in trajnostni razvoj, prispevek na 

E-gradiva/interaktivni pouk/trajnostni razvoj/izkustveno učenje 
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 Iz povzetka je razvidno, da avtorji govorijo tudi o delu v paru, delo v skupinah in individualnem delu na eni ter »klasičnih oblikah pouka« na drugi strani. 
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 Iz povzetka je razvidno, da avtor govori o frontalnem pouku in samostojnem delu dijakov. 

Križan, Jerneja 

Kokot, Mojca 
 

konferenci
53

 

41.  2012 Mlakar, Petra Kombinirani pouk z vidika učiteljev: diplomsko 
delo 

Kombinirani pouk/organizacija/poučevanje/učne metode/učne 
oblike/strokovno spopolnjevanje učiteljev 

42.  2012 Mišigoj, Romina Uporaba učnih metod in oblik pri rednem in 
izrednem študiju: diplomsko delo  

Vseživljenjsko učenje/vseživljenjsko izobraževanje/formalno 
izobraževanje/andragoški ciklus/učne oblike/učne metode 

43.  2012 Zwitter, Savina Pedagoško delo v šolski knjižnici, strokovna 
monografija 

Učenci/dijaki/didaktični pristopi/učne oblike/bibliopedagoške 
ure/bralna pismenost/informacijska pismenost/dijaki s 
posebnimi potrebami/bibliotekarstvo 

44.  2012 Filipič, Polona, 
Hočevar, Primož 

Učenje brez poučevanja: uspešnost odprtih 
učnih oblik poučevanja, članek 

Arhitekturne delavnice/projektno učno delo/izkustveno 
učenje/usmerjeno poučevanje/odprte učne oblike 

45.  2013 Ivanič, Mateja Primerjava sodelovalnega učenja in frontalne 
učne oblike pri pouku naravoslovja v sedmem 
razredu osnovne šole: diplomsko delo/Mateja 
Ivanič 

Naravoslovna vzgoja in izobraževanje 

Osnovna šola 

Trajnostni razvoj/kompetence/eksperiment 
 

46.  2016 Buh, Tamara Uporaba učnih oblik v kombiniranih in 
nekombiniranih oddelkih: diplomsko delo 

Učne oblike/kombinirani pouk/nekombinirani pouk/frontalna 
učna oblika/individualna učna oblika/skupinska učna 
oblika/učna oblika delo v paru 

Frontalna učna oblika (frontalni pouk) 

1.  1998 Cigler, Nevenka Značilnosti pouka in preverjanja znanja v 
različnih didaktičnih sistemih, članek 

Didaktična tehnika 

Didaktična metoda 

Frontalni pouk 

Ocenjevanje 

Hevristični sistem / eksemplarni sistem / mentorski sistem 
 

2.  2001 Golež, Tine ... in narediti merljivo, česar se še ne da meriti, 
prispevek na konferenci
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Fizika/kinematika/dinamika/računalniško podprti fizikalni 
poskusi  

3.  2006 Sirk, Vesna Frontalna učna oblika z različnimi metodami na 
temo Državljanske vojne v ZDA v srednji šoli, 
članek 

Metodika/učne metode/pouk/zgodovina/srednje šole 

4.  2006 Ašič, Mojca Netradicionalna frontalna učna oblika na temo 
Reformacija na Slovenskem v osnovni šoli, 
članek 

Metodika/učne metode/pouk/zgodovina/osnovne šole 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22učne%20oblike%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22kombinirani%20pouk%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22nekombinirani%20pouk%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22frontalna%20učna%20oblika%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22frontalna%20učna%20oblika%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22individualna%20učna%20oblika%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22skupinska%20učna%20oblika%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22skupinska%20učna%20oblika%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22učna%20oblika%20delo%20v%20paru%22
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 Iz povzetka je razvidno, da avtorica govori tudi o delu v paru, skupinski učni obliki in individualni učni obliki. 

Individualna učna oblika, individualno delo, individualno učenje, samostojno delo, samostojno učenje 

1.  1975 Jože Režonja Teoretična izhodišča programiranega pouka in 
uporaba posameznih segmentov v naši praksi  

Samoizobraževanje/programiran pouk/individualno delo 

2.  1997 Andreja Lavrič Individualno učenje s pomočjo multimedijskih 
računalniških programov, članek 

Učenci/učenje/samostojno učenje/učna 
sredstva/multimedia/informacijska tehnologija/računalniški 
programi 

3.  2003 Irena Žorž Individualno delo učencev doma in v šoli: 
diplomska seminarska naloga  

Geografija/didaktika/pouk geografije/diplomske/seminarske 
naloge 

4.  2004 Cirila Peklaj Tekmovanje, sodelovanje in individualno učenje 
ter razvoj različnih kompetenc, članek 

Učenje / sodelovalno učenje/kompetence/tekmovanje 

5.  2005 Antonija Verovnik Individualno delo pri pouku filozofije, članek  Filozofija/didaktika/metodika pouka 

6.  2006 Tanja Mirtič Individualno delo za temo Starega Egipta v 
srednji šoli, članek 

Metodika/učne metode/individualno 
delo/pouk/zgodovina/osnovne šole 

7.  2008 Anja Kondič Komunikacija pri pouku matematike v prvih dveh 
triletjih osnovne šole: diplomsko delo 

Razredni pouk/matematika/pouk/komunikacija/osnovne 
šole/diferenciacija/skupinsko delo/individualno delo/problemi / 
reševanje / diplomska dela 

Delo v paru (delo v parih, parna učna oblika, delo v dvojicah, učenje v paru, tandem) 

1.  2000 Kruder, Brigita Laboratorijsko in eksperimentalno delo kot 
kvaliteta pouka biologije, prispevek na 
konferenci
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Vzgoja in izobraževanje/didaktika/pouk/biologija/laboratorijske 
vaje 

2.  2006 Verovnik, Antonija Delo v dvojicah, članek Filozofija/gimnazije/metodika pouka 

3.  2006 Fister, Petra Parna učna oblika pri pouku zgodovine v 
osnovni šoli za temo Geografska odkritja, članek 

Metodika/učne metode/skupinsko delo/pouk/zgodovina / 
osnovne šole 

4.  2006 Makovec Steiner, 
Barbara 

Tandem - metoda učenja tujih jezikov: 
diplomsko delo 

Didaktika/učenje tujih jezikov/metodika / izkustveno učenje 

5.  2010 Tomažinčič, Špela Učenje rabe mobilnega navigatorja v 5. razredu 
- model za delo v parih: diplomsko delo 

Družba 

Učni pripomočki 

Osnovna šola 
Mobilni navigator / orientacija/terensko delo 

 

6.  2012 Grginič, Marija Delo v paru in manjših skupinah – učenje in 
druženje, prispevek na koneferenci 

Delo v paru/začetno opismenjevanje 

Skupinska učna oblika (skupinsko delo, skupinsko učenje, delo v skupini, delo v skupinah, sodelovalno učenje, sodelovalni pouk) 

1.   
1996 

Sikošek, Darinka 

Preskar, Stanka 
 

Kako pri pouku kemije uporabiti individualizirano 
skupinsko delo, prispevek na konferenci 

Pouk kemije/individualizirano skupinsko delo 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22programiran%20pouk%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22individualno%20delo%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22učenci%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22učenje%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22samostojno%20učenje%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22učna%20sredstva%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22učna%20sredstva%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22multimedia%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22informacijska%20tehnologija%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22računalniški%20programi%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22računalniški%20programi%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22geografija%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22didaktika%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22pouk%20geografije%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22diplomske%20seminarske%20naloge%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22diplomske%20seminarske%20naloge%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1840247970438752&PF=SU&term=%22učenje%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1840247970438752&PF=SU&term=%22sodelovalno%20učenje%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1840247970438752&PF=SU&term=%22kompetence%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1840247970438752&PF=SU&term=%22tekmovanje%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22filozofija%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22didaktika%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22metodika%20pouka%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1750336269160729&PF=SU&term=%22metodika%22
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2.  2006 Naji, Majda Delo v skupini, članek  Delovna metoda  

Skupinsko delo 

3.  1965 Kuclar, Minka Skupinsko delo pri pouku slovenskega jezika Slovenščina/slovenska književnost/pouk slovenščine 

4.  1988 Schmidt, Majda Skupinsko delo z vedenjsko težavnejšimi učenci 
na Osnovni šoli Gustav Šilih Maribor, članek 

Defektologija/šole s prilagojenim programom/prilagojeni 
programi/učenci 

5.  1988 
 

Šega, Saša Ura pravljic kot skupinska oblika 
bibliopedagoškega dela v šolski knjižnici: 
diplomska naloga 

Diplomske naloge/knjižna vzgoja/šolske knjižnice/delo z bralci 

6.  1991 Madeley, Breda Učenci kot partnerji, članek Učenci/skupinsko delo/pouk/ocenjevanje 

7.  1991 Rotar, Ljudmila Skupinsko individualizirano delo pri vadenju in 
ponavljanju ori matematiki v nižjih razredih 
osnovne šole, članek 

Matematika/razredni pouk 

8.  1994 Vidmar, Zdenka Kooperativno učenje pri matematiki v 5. razredu, 
1994, članek 

Metodika/matematika/osnovne šole/kooperacija/skupinsko 
delo/integrirani pouk 

9.  1995 Globočnik, Janez Skupinsko delo pri pouku zgodovine, članek Pouk/zgodovina/skupinsko delo 

10.  1996 Centrih, Melani Še o skupinskem pouku Osnovne šole/pouk/organizacija pouka/metodika/skupinsko 
delo/učenci/učitelji 

11.  1996 Durant, Alan Načrtovanje skupinske dejavnosti: študij 
primera, članek 

Književnost/pouk/metodika/skupinsko delo/organizacija 

12.  1996 Centrih, Melani Skupinski pouk, članek Skupinsko delo/šolstvo/vzgoja 

13.  1996 Maraž, Kristina Skupinska učna oblika pri pouku likovne vzgoje 
v prvem razredu osnovne šole: diplomsko delo 

Likovna vzgoja 

Osnovnošolski pouk 

Didaktična metoda – timski pouk 
 

14.  1996 Peklaj, Cirila Vpliv sodelovalnega učenja na spoznavne, 
socialno-čustvene in motivacijske procese pri 
učencih: doktorsko delo 

Učenje/učenci/sodelovalno učenje/socialna 
interakcija/motivacija/kognitivni procesi/kognitivni 
stil/pedagoška psihologija/disertacije 

15.  1997 Pačnik, Ana Kooperativno učenje v 1. razredu, članek Osnovne šole/kooperativno učenje/skupinsko 
delo/učenci/sodelovanje/pouk/metodik/učne metode 

16.  1997 Mihevc, Andreja Basen v 6. razredu: (skupinska učna oblika), 
članek 

Slovenščina/osnovne šole/metodika/pouk/literarna 
teorija/literarne vrste/basen 

17.  1998 Hölscher, Petra Učne postaje – skupinska in individualna oblika 
aktivnega učenja, članek 

Materinščina/jezikovni pouk/metodika/modeli/organizacija 
pouka/učenci/učenje/motivacija 

18.  1999 Horvat Markovič, 
Marija 

Skupinsko učno delo: diplomsko delo Didaktična metoda 

Skupinsko delo 

Osnovna šola 
 

19.  1999 Keber, Mirjana Učitelj v podaljšanem bivanju: diplomsko delo Osnovna šola 
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 Iz povzetka je razvidno, da avtorica v članku govori o sodelovalnem učenju in frontalni učni obliki. 

Odnos med učiteljem in učencem 

Skupinsko delo 

Podaljšano bivanje 
 

20.  2000 Kolar, Metoda Sodelovalno učenje v šolah, članek Učenje 

Sodelovanje 

Skupinsko delo 

Sodelovalno učenje 
 

21.  2001 Peklaj, Cirila Sodelovalno učenje ali Kdaj več glav več ve Učenci / sodelovalno učenje / učitelji / učni proces / pedagoška 
psihologija / skupinsko delo / metode poučevanja/slovenski 
jezik/matematika/tehnična vzgoja/likovna vzgoja/osnovna šola 

22.  2001 Sevšek, Mira Kdaj več glav več ve, članek Timski pouk 

Skupinsko delo 

Osnovna šola 

Sodelovalno učenje 
 

23.  2001 Kubale, Valentin Skupinska učna oblika, priročnik Skupinski pouk/učenje/učni proces/učne metode 

24.  2002 Bele, Brigita Skupinsko učno delo: diplomsko delo Didaktična metoda 

Skupinsko delo 

Osnovna šola 

Sodelovalno učenje 
 

25.  2002 Ritonija, Nataša 
Murko, Polona 

Za aktivnejši pouk: vrste učnih metod pri pouku: 
različne aktivnosti za delo v skupinah: uporaba 
glasbe pri pouku, priročnik 

 Izobraževanje - učne metode 
 

26.  2002 Lipovšek-Hrga, Nataša Afrika po borovniško, članek
56

 Šolska geografija/metodika geografije/učne teme/Afrika 

27.  2003 Bagola, Marjeta 

Vrbec, Zdenka 
 

Sodelovalno učenje v okoljski vzgoji, članek Sodelovalno učenje/skupinsko delo/medosebna 
komunikacija/okoljska vzgoja/osnovne šole 

28.  2003 Škof, Vladka Sodelovalno učenje, članek Sodelovalno učenje/skupinsko delo/medosebna komunikacija 

29.  2003 Vodopivec, Irena Kaj prinaša sodelovalno učenje, članek Sodelovalno učenje/skupinsko delo 

30.  2003 Jelen Madruša, Mojca Tudi sodelovanja se učimo, članek Sodelovalno učenje/skupinsko delo/metode 

31.  2003 Tomažič, Mira Sodelovalno učenje – pot k uspehu Sodelovalno učenje/skupinsko 
delo/metodika/metode/prometna vzgoja 

32.  2003 Turk, Marija Sodelovalno učenje in obravnavanje energije v 
osnovni šoli: diplomsko delo 

Fizika 
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Skupinsko učenje 

Osnovna šola 

Sodelovalno učenje 
 

33.  2003 Štrucl, Klavdija Sodelovalno učenje pri pouku fizike: diplomsko 
delo 

Fizika 

Skupinsko učenje 

Osnovna šola 

Sodelovalno učenje 
 

34.  2003 Paliska, Denis Učenje v skupini: diplomska naloga Učenje/skupinsko učenje/sodelovanje/skupinski 
projekt/komuniciranje/diplomska dela 

35.  2004 
 

Metljak, Uroš Skupinska dinamika: v doživljajski pedagogiki, 
članek 

Skupina 

Skupinsko delo 

Skupinska dinamika 
 

36.  2005 Keglovič, Urška Samostojno delo učencev v prvem razredu 
devetletke pri družboslovnih temah: diplomsko 
delo 

Osnovna šola 

Samostojno delo 

Skupinsko delo 

Spoznavanje okolja / devetletka 
 

37.  2006 
 

Planinec, Urša Skupinsko delo v osnovni šoli na temo 
Napoleona, članek 

Metodika/učne metode/skupinsko 
delo/pouk/zgodovina/osnovne šole 

38.  2006 
 

Kostanjšek, Darinka Preverjanje znanja pri eksperimentalnem pouku 
kemije v osnovni šoli: diplomsko delo 

Kemija 

Ocenjevanje 

Skupinsko delo 

Dvetletka/eksperimentalni pouk/preverjanje znanja/avtentične oblike 
 

39.  2007 Perko, Katja Skupinska učna oblika: predkolumbovske 
civilizacije v 8. razredu osnovne šole, članek 

Metodika/učne metode/skupinsko 
delo/pouk/zgodovina/osnovne šole 

40.  2007 Sikošek, Lea Skupinska učna oblika: raziskovanje Novega 
sveta v 7. razredu osnovne šole, članek 

Metodika/učne metode/skupinsko 
delo/pouk/zgodovina/osnovne šole 

41.  2007 Nives Gabrič Nekaj vidikov uspešnega in učinkovitega 
upravljanja teamov: diplomsko delo  

Delo v skupini/vodenje/spodbujanje/motivacija/dober 
vodja/izobraževanje/doseganje dobrih rezultatov 

42.  2008 Rednak Gradišek, 
Mateja, Skribe-Dimec, 
Darja 

Se bo naš mlinček vrtel?: priporočila za 
skupinsko delo, članek 

Naravoslovna vzgoja in izobraževanje 

Timski pouk 

Osnovna šola 
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 Iz povzetka je razvidno, da avtorica govori tudi o individualni in skupinski učni obliki. 

43.  2008 Fras, Danijela 
Krajnc, Majda 
Glavič, Peter 

Netradicionalne metode poučevanja in učenja, 
prispevek na konferenci 

Izobraževalni proces/aktivno poučevanje/aktivno učenje / 
sodelovalno delo/netradicionalne metode/e-učenje 

44.  2008 Tatjana Ažman Učenje učenja – kako učiti in se naučiti 
spretnosti vseživljenjskega učenja: priročnik za 
učence, dijake, učitelje, razrednike in svetovalne 
delavce   

Zaposlovanje/delavnice/praktično delo/skupine/delo v 
skupinah/priprava na učenje/načrtovanje 
učenja/učenje/delovni listi/CD-rom 

45.  2012 Kerbler, Janja Sodelovalno učenje pri pouku slovenščine: 
diplomsko delo 

diplomska dela/slovenščina/sodelovalno 
učenje/učenci/učitelji/poučevanje/skupinsko delo 

46.  2012 Grginič, Marija Delo v paru in manjših skupinah – učenje in 
druženje, prispevek na konferenci 

Začetno učenje 

Skupinsko delo 

Osnovna šola 

Delo v paru/začetno opismenjevanje 
 

47.  2012 Pečjak, Sonja Razvoj metakognitivnih sposobnosti pri učenju in 
vloga učitelja, članek

57
 

učenje/metakognitivne sposobnosti/znanje/učenci/učitelji 

48.  2016 Krančan, Suzana Mnenja osnovnošolskih učiteljev o sodelovalnem 
in tekmovalnem učenju: diplomsko delo 

Diplomska dela/pedagogika/pedagoška 
psihologija/učenje/sodelovalno učenje/tekmovalno 
učenje/pedagoška metodologija 
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Priloga 2: Vprašalnik za učitelje58 

Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji  

obrnjeno učenje in poučevanje 

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji!   
 

Prosimo vas za sodelovanje v raziskavi glede organizacije učnih oblik. Zanimajo nas vaša stališča 

glede učnih oblik in vaše izkušnje z obrnjenim učenjem. Vprašalnik je namenjen razrednim in 

predmetnim učiteljem ter vzgojiteljem, ki poučujejo v 1. razredu.  
 

Vprašalnik vsebuje 4 sklope vprašanj: 

1. sklop sestavljajo splošna vprašanja o učnih oblikah. 

2. sklop se navezuje na izvajanje učnih oblik v določenem oddelku in pri določenem predmetu. 

3. sklop sestavljajo vprašanja v zvezi z obrnjenim učenjem. 

4. sklop vsebuje vprašanja, vezana na podatke o učitelju.  

 

Vprašalnik je anonimen, zagotovljena je zaupnost glede podatkov o posamezniku in o šoli, na 

kateri poučuje. V vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega 

spola (npr. učitelj), veljajo pa kot nevtralni za moške in ženske. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo 

vzelo približno 10 minut časa.  

 

Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri ugotavljanju, kaj osnovnošolski učitelji v Sloveniji 

menijo o učnih oblikah in kakšne izkušnje imajo z obrnjenim učenjem. 

 

Za sodelovanje v raziskavi se vam iskreno zahvaljujemo in vam želimo vse dobro!   

 

Romina Plešec Gasparič 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Za vse dodatne informacije sem vam na voljo na naslovu:  

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, UL 

Kardeljeva pl. 16 

1000 Ljubljana 

romina.plesec@pef.uni-lj.si        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Kako pomemben se vam zdi učiteljev razmislek o učnih oblikah za načrtovano učno uro 

(katero učno obliko bo izbral za določeno dejavnost, s kakšnim namenom, kako jih bo 

kombiniral, kakšne skupine bo oblikoval, ipd.)? Obkrožite črko pred izbranim odgovorom.   

 

a) Nepomemben  

b) Manj pomemben  

c) Pomemben  

d) Zelo pomemben  
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 V disertaciji prilagamo tiskano različico vprašalnika. V spletni različici so bili prehodi med vprašanji 
avtomatično urejeni. 
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2. Kako po navadi načrtujete, katere učne oblike boste uporabili pri pouku? Obkrožite črko 

pred izbranim odgovorom.   
 

a) Vedno načrtujem vnaprej in učne oblike zapišem v učno pripravo.  

b) Učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih ne zapišem v učno pripravo.  

c) Učne oblike načrtujem vnaprej, vendar jih med poukom prilagajam.  

d) Za učne oblike se odločim sproti med izvajanjem pouka.  

e) Učne oblike sproti med poukom predlagajo učenci.  

f) Drugo: _______________________________________________ 

3. Z znakom (x) označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami. 
 

Učno obliko izberem glede na... 

  Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

1. število učencev v oddelku,      
2. značilnosti učencev v oddelku,      
3. cilje učne ure,      
4. vsebino učne ure,      
5. načrtovano učno dejavnost,      
6. smernice v priročniku za učitelje, učbeniku 

ali delovnem zvezku,      

7. drugo: ___________________________      
 

4.  Ocenite, kako potekata priprava in izvedba posamezne učne oblike.  
 

Zapišite ustrezno številko od 1 do 5 za vsak vidik. 

1 – zelo malo 

2 – malo 

3 – srednje 

4 – veliko 

5 – zelo veliko                                
 

Učna oblika Zahtevnost 

priprave 

Poraba časa 

za pripravo 

Zahtevnost 

izvedbe 

Poraba časa 

za izvedbo 

Frontalna učna oblika     

Individualna učna oblika     

Delo v paru     

Skupinska učna oblika     

 

5. Na kakšen način po vašem mnenju učne oblike prispevajo h kakovosti učenčevega 

znanja?  
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6. Kako pogosto pri posamezni učni dejavnosti izvajate več učnih oblik hkrati (npr. nekaj 

učencev dela individualno, drugi pa v manjših skupinah)? Obkrožite črko pred izbranim 

odgovorom.   
   

a) Nikoli (nadaljujte z 8. vprašanjem) 

b) Včasih (nadaljujte s 7. vprašanjem) 

c) Pogosto (nadaljujte s 7. vprašanjem) 
 

7. S kakšnim razlogom izvajate več učnih oblik hkrati pri isti učni dejavnosti? 

  

 

8. Z znakom (x) označite, kako ocenjujete lastno usposobljenost za izvajanje učnih oblik. 

  

 

Zelo slabo Slabo Povprečno Dobro Zelo 

dobro 

1. Frontalna učna oblika      
2. Individualna učna oblika      
3. Delo v paru      
4. Skupinska učna oblika      
5. Učinkovito kombiniranje učnih oblik      

9. Z znakom (x) označite, v kolikšni meri spodnji trditvi držita za vas.    

 

 Nikakor 

ne drži 

Ne drži Delno drži Drži Popolnom

a drži 

1. Po vsaki učni uri analiziram uporabljene 

učne oblike.      

2. Če ugotovim, da izbira učne oblike za 

določeno učno dejavnost ni bila ustrezna, 

naslednjič za enako (ali podobno) dejavnost 

izberem drugo učno obliko. 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vprašanja v tem sklopu se navezujejo neposredno na vaše poučevanje.  

Prosimo, da izberete enega od PREDMETOV in enega od ODDELKOV, v katerem 

poučujete. 
 

Pri odgovorih v celotnem sklopu vprašanj imejte v mislih izbrani predmet in oddelek.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Z znakom (x) označite izbrani razred, ki ga poučujete:    

 1. razred  

 2. razred  

 3. razred  

 4.razred  

 5. razred  

 6. razred  

 7. razred  

 8. razred  

 9. razred  
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11. Zapišite ime izbranega predmeta: ____________________________________________ 

  

12. Kakšno je število učencev v izbranem oddelku? Zapišite ustrezni odgovor: __________ 
 

13. Koliko učencev v izbranem oddelku ima odločbo o usmerjanju? ____________________ 
  

14. Koliko učencev v izbranem oddelku ima priporočilo za prilagajanje pouka? _________ 

  

15. Koliko učencev v izbranem oddelku je spoznanih za nadarjene? ___________________ 

  

16. Z znakom (x) označite, kako pomembni so za vas pri poučevanju izbranega predmeta 

spodaj našteti cilji. 

  

 

Nepomembno Manj 

pomembno 

Niti niti Pomembno Zelo 

pomembno 

1. Razvijanje komunikacijskih spretnosti 

učencev.      

2. Razvijanje kritičnega mišljenja pri učencih.      
3. Razvijanje samoregulacije učenja pri 

učencih.      

4. Spodbujanje samostojnosti učencev.      
5. Omogočanje sodelovanja med učenci.      
6. Spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih.      
7. Spodbujanje miselne aktivnosti učencev pri 

pouku.      

8. Drugo: ___________________________      

 

17. Pri vsaki trditvi z znakom (x) označite učno obliko, za katero trditev najbolj drži.  

 

V mislih imejte izbrani oddelek in predmet, ki ga poučujete. 

 

Pogosteje kot druge oblike jo izberem v etapi... 

  Frontalna 

učna oblika 

Individualna 

učna oblika 

Delo v paru Skupinska 

učna oblika 

1. uvajanja,     
2. obravnave nove učne snovi,     
3. urjenja in vadenja,     
4. ponavljanja,     
5. preverjanja,     
6. ocenjevanja.     
 

18. Prosimo, navedite glavne razloge (prednosti), zaradi katerih se odločate za izvajanje 

posamezne učne oblike. V mislih imejte izbrani oddelek in predmet, ki ga poučujete. 

 

Frontalna učna oblika: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Individualna učna oblika: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Delo v paru: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Skupinska učna oblika: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

19. Prosimo, navedite glavne ovire, s katerimi se srečujete pri izvajanju posamezne učne oblike. 

V mislih imejte izbrani oddelek in predmet, ki ga poučujete. 

Frontalna učna oblika: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Individualna učna oblika: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Delo v paru: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Skupinska učna oblika: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20.  Pri vsaki trditvi z znakom (x) označite učno obliko, za katero trditev najbolj drži.   

V mislih imejte izbrani oddelek in predmet, ki ga poučujete. 

  

  Frontalna 

učna oblika 

Individualna 

učna oblika 

Delo v paru Skupinska 

učna oblika 

1. Omogoča doseganje ciljev predmeta.     
2. Primerna je za starost učencev, ki jih 

poučujem.     

3. Primerna je za delo z nadarjenimi učenci.     
4. Primerna je za delo z učenci z učnimi 

težavami.      

5. Izberem jo, ko želim pouk diferencirati po 

težavnosti snovi.     

6. Izberem jo, ko želim pouk diferencirati po 

obsegu snovi.     

7. Izberem jo, ko želim pouk diferencirati po 

interesu učencev.     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na obrnjeno učenje. Obrnjeno učenje je kombinacija 

učnih pristopov, ki zmanjšajo obseg tradicionalnega frontalnega poučevanja v smislu 

prenosa znanja z učitelja na učence. Pred učno uro učenec doma obravnava novo učno snov 

s pomočjo videoposnetka z učiteljevo razlago. Čas v razredu je namenjen učnim 

dejavnostim, ki zahtevajo aktivnost učencev in socialno interakcijo (manj je frontalnega 

pouka in več samostojnega raziskovanja in diskutiranja v parih in v skupinah).   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. V kolikšni meri ste seznanjeni z obrnjenim učenjem?  
 

 Ne poznam obrnjenega učenja. (nadaljujte s 24. vprašanjem) 

 Slišal sem že za obrnjeno učenje. (nadaljujte s 24. vprašanjem) 
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 Obrnjeno učenje dobro poznam, ampak ga ne izvajam. (nadaljujte s 24. vprašanjem) 

 Imam izkušnje z izvajanjem obrnjenega učenja. (nadaljujte z 22. vprašanjem) 
 

22.  Koliko učnih ur ste že izvedli po principu obrnjenega učenja? 

________________________ 

 

23. Učitelje, ki bi bili pripravljeni deliti z nami svoje mnenje in izkušnje z obrnjenim 

učenjem v obliki intervjujev v živo ali po elektronski pošti, prosimo, da zapišejo svoj 

elektronski naslov:  
 

_________________________________________________________________ 
 

24. Označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami. 
  

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Se strinjam Povsem se 

strinjam 

Ne morem se 

odločiti / o tem 

še nisem 

razmišljal 

1. Obrnjeno učenje se mi zdi zanimivo.      
2. Želel bi izvedeti več o obrnjenem učenju.      
3. Obrnjeno učenje bi si želel preizkusiti v 

praksi.      

4. Želel bi se udeležiti izobraževanja o 

obrnjenem učenju.      

5. Želel bi hospitirati pri učni uri, ki poteka po 

principu obrnjenega učenja.      

6. Zdi se mi pomembno, da učitelj pozna 

didaktične inovacije.      

7. Zdi se mi pomembno, da učitelj evalvira 

lastno poučevalno prakso.      

8. Zdi se mi pomembno, da učitelj na podlagi 

samoevalvacije spreminja lastno prakso.      

 

PODATKI O UČITELJU: Vprašalnik je anonimen, zagotovljena je zaupnost glede 

podatkov o posamezniku in o šoli, na kateri poučuje.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Spol (obkrožite črko pred odgovorom):  

 

a) Moški  

b) Ženski  

 

26. Starost (zapišite s številko): _____________________ 

 

27. Koliko časa že poučujete v osnovni šoli? Obkrožite črko pred odgovorom.  

 

a) 0–1 leto  

b) 1–3 leta  
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c) 4–6 let  

d) 7–18 let  

e) 19–30 let  

f) 31 in več let  

 

28.  Kakšna je vaša strokovna usmeritev? Obkrožite črko pred odgovorom. 

  

a) Vzgojitelj  

b) Učitelj razrednega pouka  

c) Učitelj predmetnega pouka  

d) Drugo: _____________________________________ 

 

29. V katero območno enoto Zavoda Republike Slovenije za šolstvo spada vaša šola? 

Obkrožite črko pred izbranim odgovorom.   

 

a) Celje  

b) Koper  

c) Kranj  

d) Ljubljana  

e) Maribor  

f) Murska Sobota  

g) Nova Gorica  

h) Novo mesto  

i) Slovenj Gradec  

 

30. Kako velika je šola, na kateri poučujete? Obkrožite črko pred izbranim odgovorom.   

 

Šola ima  

a) 9–15 oddelkov  

b) 16–23 oddelkov  

c) 24 oddelkov in več  

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tem vprašalniku. Zahvaljujemo se vam za vaše 

sodelovanje in vam želimo vse dobro! 
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Priloga 3: Intervju z učitelji, ki izvajajo obrnjeno učenje in poučevanje 
 

Delovna doba: 

Izobrazba: 

Razred, v katerem poučujete: 

 
 

1. Kako in kdaj ste se seznanili z obrnjenim učenjem in poučevanjem? 

 

2. Zakaj ste se odločili, da ga želite bolje spoznati, kaj vas je prepričalo? 

 

3. Kako in kje ste se usposobili za izvajanje obrnjenega učenja in poučevanja? Prosim, 

opišite proces od seznanjanja z inovacijo do dejanske izvedbe. 

 

4. Kako dolgo že izvajate obrnjeno učenje in poučevanje? 

 

5. Kaj so po vašem mnenju ključni dejavniki, pogoji, ki učitelju omogočajo izvajanje 

obrnjenega učenja in poučevanja? 

 

6. Kolikšen delež vašega pouka je obrnjen oz. kako pogosto izvajate obrnjeno učenje in 

poučevanje? 

 

7. Kateri predmeti/vsebine so po vašem mnenju najprimernejši za obrnjeno učenje in 

poučevanje in zakaj? 

 

8. Se vaša učilnica, ko izvajate obrnjeno učenje in poučevanje, po videzu, sedežnem 

redu, opremljenosti kaj razlikuje od ostalih učilnic na vaši šoli? 

 

9. Na kakšen način izvajate obrnjeno učenje (doma: npr. pisno gradivo, videoposnetki, 

učni listi, naloge na računalniku ... in v šoli: individualno, frontalno, v skupini, v paru; 

problemski pouk, projektno učno delo; diskusije …)? Kaj je bistvena razlika pri 

pouku v šoli? 

 

10. Kakšne videoposnetke uporabljate (lastne – snemanje obraza; lastne – snemanje glasu; 

najdene na spletu)? Katere računalniške programe uporabljate za pripravo, urejanje, 

objavo posnetka? Katero platformo uporabljate za posredovanje videoposnetka 

učencem (Youtube, TedEd, EdPuzzle, spletno učilnico šole/razreda…)? 

11. Ali uporabljate kakšne spremljevalne naloge (elektronske, pisne) za učence ob 

gledanju posnetkov?  

12. Kako zagotovite, da imajo vsi učenci možnost pogledati posnetek? Ali to preverjate, 

poiščete alternativne možnosti? 

13. Ali si vsi učenci ogledajo videoposnetek doma? Kaj naredite, če učenci ne pogledajo 

videoposnetka doma?  
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14. Kakšen je odziv učencev na obrnjeno učenje in poučevanje? Ali se učenci počutijo 

bolj ali manj obremenjeni kot običajno z domačo nalogo? Ali izražajo zadovoljstvo 

glede drugačnega načina dela doma/v šoli? 

15. Ali ste starše predhodno seznanili z značilnostmi obrnjenega učenja in poučevanja ter 

z dejstvom, da ga boste začeli uvajati v pouk? 

16. Kakšen je (bil) odziv staršev?  

 

17. Do kakšnih sprememb je prišlo/pride v razredu, ko izvajate obrnjeno učenje in 

poučevanje? Se je pri učencih kaj spremenilo na področju učenja, vedenja, 

medsebojnih odnosov? 

 

18. Kako se vi počutite ob izvajanju obrnjenega učenja in poučevanja (pozitivno – bolj 

zadovoljni, motivirani za poučevanje … ali negativno – bolj utrujeno, terja več truda 

in časa…)? 

 

19. Ste kdaj empirično, morda z eksperimentom, preučevali učne dosežke, vedenje, 

stališča do obrnjenega učenja in poučevanja? Npr. primerjava dosežkov pri izvajanju 

pouka v dveh skupinah učencev (v eni je potekalo obrnjeno učenje in poučevanje, v 

drugi pa je potekal pouk tradicionalno)? 

 

20. Na kakšen način vas podpira vodstvo šole?  

21. S kom sodelujete glede obrnjenega učenja in poučevanja – kritično prijateljstvo, 

podpora med sodelavci, drugimi učitelji? 

22. Ali imate zagotovljeno tudi tehnično podporo? Na kakšen način? 

23. S kakšnimi težavami se soočate pri izvajanju obrnjenega učenja in poučevanja? 

24. Koliko učiteljev na vaši šoli izvaja obrnjeno učenje in poučevanje, koliko vaših 

kolegov/kolegic zunaj šole? Zakaj se po vašem mnenju več učiteljev ne odloča za 

izvajanje obrnjenega učenja in poučevanja? 

 

25. Ali čutite potrebo po dodatnem usposabljanju glede obrnjenega učenja in poučevanja, 

morda po povezovanju v posebno mrežo učiteljev, ki izvajajo obrnjeno učenje in 

poučevanje? Zakaj da/ne? 

26. Če povzamemo vse, o čemer smo se pogovarjali, kaj so po vašem mnenju prednosti in 

pomanjkljivosti obrnjenega učenja in poučevanja (z vidika učenca, učitelja, staršev, 

šole…)? 

 

27. Bi želeli še kaj dodati? 

 

Iskreno se vam zahvaljujem za odgovore na moja vprašanja in za čas, ki ste mi ga 

namenili. 

 

Želim vam veliko uspeha pri vašem delu in vse dobro!  



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

 

Priloga 4: Soglasje staršev/skrbnikov za uporabo rezultatov otroka v raziskovalne 

namene59
 

Spoštovani starši/skrbniki! 

 

Sem Romina Plešec Gasparič, asistentka na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Po 

dogovoru z ravnateljico Osnovne šole Savsko naselje mag. Verico Šenica Pavletič in 

učiteljico Tito Horvat vam posredujem informacije o načrtovani raziskavi. 

 

V novembru 2018 bo v obeh 7. razredih pri pouku angleščine potekala raziskava z naslovom 

Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in 

poučevanje. Namen raziskave je primerjava učinkovitosti običajnega (tradicionalnega) pouka 

in sodobnih učnih pristopov. 

 

Pouk angleščine bo potekal podobno kot običajno, saj učiteljica že več let izvaja obrnjeno 

učenje. Učenci, ki bodo vsebino obravnavali po pristopu obrnjenega učenja, si bodo namesto 

domače naloge ogledali videoposnetek učiteljičine razlage in odgovorili na vprašanja preko 

spleta. 

 

Učenci bodo izpolnili dva vprašalnika in rešili dva kratka pisna preizkusa znanja (ki ne bosta 

ocenjena in služita le namenu raziskave). V procesu celotne raziskave bodo osebni podatki 

učencev skrbno varovani, vsi učenci pa bodo popolnoma anonimni, saj jim bomo dodelili 

šifre. V nobeni fazi raziskave ne bomo uporabljali imen otrok, staršev/skrbnikov, učiteljev ali 

šole, na kateri bo raziskava potekala, s čimer bomo zagotovili varovanje osebnih podatkov. 

 

Podatki, ki jih bomo zbrali v raziskavi, ne bodo imeli vpliva na ocene učenca/učenke pri 

angleščini. Menimo pa, da bo za učence koristen razmislek o tem, na kakšen način se radi 

učijo in kakšen pouk se jim zdi učinkovit. Pridobljeni rezultati nam bodo v pomoč pri 

vpeljevanju inovacij za izboljšanje pouka.  

 

Za dodatne informacije sem dosegljiva na elektronskem naslovu: romina.plesec@pef.uni-lj.si 
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Prosim, izpolnite spodnjo izjavo, v kateri izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje glede 

uporabe rezultatov učenca/učenke v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene. 

Izpolnjeno in podpisano izjavo naj otrok vrne učiteljici Titi Horvat do dogovorjenega 

termina. 

 

Iskreno se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje in za sodelovanje učenca/učenke, saj to 

predstavlja pomemben prispevek k preučevanju učenja in poučevanja. 

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro! 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IZJAVA 

Spodaj podpisana/-i ________________________________________________________ 

(ime in priimek enega od staršev/skrbnikov) 

 

 

SOGLAŠAM       /         NE SOGLAŠAM 

(obkrožite) 

 

da se zbrani rezultati učena/učenke  _______________________________________ 

                                                (ime in priimek učenca/učenke) 

uporabijo za namen raziskave Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični 

inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje. 

Podpis staršev/skrbnikov:  _____________________________________  
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Priloga 5: Soglasje ravnateljice za izvedbo raziskave60 

Spoštovana gospa ravnateljica mag. Verica Šenica Pavletič! 

 

Sem Romina Plešec Gasparič, asistentka na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Po 

dogovoru z učiteljico Tito Horvat vas prosim za soglasje k izvedbi raziskave na vaši šoli, 

Osnovna šola Savsko naselje.  

 

V novembru 2018 bo v obeh 7. razredih pri pouku angleščine potekala raziskava z naslovom 

Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in 

poučevanje. Namen raziskave je primerjava učinkovitosti običajnega (tradicionalnega) pouka 

in sodobnih učnih pristopov. Raziskava poteka pod mentorstvom prof. dr. Milene Valenčič 

Zuljan. 

 

Pouk angleščine bo potekal podobno kot običajno, saj učiteljica že več let izvaja obrnjeno 

učenje. Učenci, ki bodo vsebino obravnavali po pristopu obrnjenega učenja, si bodo namesto 

domače naloge ogledali videoposnetek učiteljičine razlage in odgovorili na vprašanja preko 

spleta.  

 

Učenci bodo izpolnili dva vprašalnika in rešili dva kratka pisna preizkusa znanja (ki ne bosta 

ocenjena in služita le namenu raziskave). V procesu celotne raziskave bodo osebni podatki 

učencev skrbno varovani, vsi učenci pa bodo popolnoma anonimni, saj jim bomo dodelili 

šifre. V nobeni fazi raziskave ne bomo uporabljali imen otrok, staršev/skrbnikov, učiteljev ali 

šole, na kateri bo raziskava potekala, s čimer bomo zagotovili varovanje osebnih podatkov. 

Starši/Skrbniki se bodo lahko prostovoljno odločili, ali dovolijo, da se rezultati njihovih otrok 

lahko uporabijo v raziskovalne namene. 

 

Podatki, zbrani v raziskavi, ne bodo imeli vpliva na ocene učencev pri angleščini. Menimo pa, 

da bo za učence koristen razmislek o tem, na kakšen način se radi učijo in kakšen pouk se jim 

zdi učinkovit. Pridobljeni rezultati nam bodo v pomoč pri vpeljevanju inovacij za izboljšanje 

pouka.  

 

Za dodatne informacije sem dosegljiva na elektronskem naslovu: romina.plesec@pef.uni-lj.si. 

                                            
60

 Soglasje za ravnateljico glede eksperimenta pri matematiki je bilo podobno, le z drugimi podatki glede 
termina izvajanja raziskave. Podpisani soglasji ravnateljice glede izvedbe eksperimenta pri obeh predmetih sta 
arhivirani pri avtorici raziskave. 

mailto:romina.plesec@pef.uni-lj.si


Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

 

 

Prosim, izpolnite spodnjo izjavo, v kateri izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje glede 

izvedbe raziskave na Osnovni šoli Savsko naselje.  

 

Iskreno se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje, saj to predstavlja pomemben prispevek k 

preučevanju učenja in poučevanja. 

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro! 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IZJAVA 

Spodaj podpisana ________________________________________________________ 

(ime in priimek) 

 

 

SOGLAŠAM       /         NE SOGLAŠAM, 

(obkrožite) 

 

da se na OŠ Savsko naselje izpelje raziskava Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in 

pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje. 

 

Podpis ravnateljice:  _____________________________________  

 

 

  



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

 

Priloga 6: 1. vprašalnik za učence - matematika 

                                                                                          Šifra: 

UČNE OBLIKE  Z VIDIKA UČENCA 

 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

 

Prosim te za sodelovanje v raziskavi. Zanima me, kaj meniš o različnih oblikah pouka: ko učitelj 

hkrati poučuje vse učence v razredu; ko delaš sam; v paru ali v manjši skupini. Izpolnjevanje 

vprašalnika ti ne bo vzelo veliko časa, saj je večino odgovorov potrebno le označiti. Vprašalnik je 

anonimen, tvoji osebni podatki bodo skrbno varovani. V vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so 

zapisani v slovnični obliki moškega spola (npr. učenec), veljajo pa kot nevtralni za moške in ženske.  

 

Za sodelovanje v raziskavi se ti iskreno zahvaljujem in ti želim vse dobro! 

 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1. V kolikšni meri ti osebno ustrezajo spodaj naštete oblike pouka? Označi svoje odgovore (po 

enega v vsaki vrstici). 

 Ne ustreza 

mi. 

Srednje mi 

ustreza. 

Zelo mi 

ustreza. 

1. Učitelj hkrati poučuje vse učence v razredu.    

2. Učne dejavnosti izvajam sam.    

3. Delam v paru s sošolcem.    

4. Učne dejavnosti izvajam v manjši skupini.    

 

2. Kako pouk najpogosteje poteka pri posameznem predmetu? Označi svoje odgovore (po enega 

v vsaki vrstici). 

 UČITELJ 

hkrati 

poučuje VSE 

UČENCE. 

Vsak učenec 

SAM izvaja 

učne 

dejavnosti. 

Delamo v 

PARU. 

Razdeljeni 

smo v 

manjše 

SKUPINE. 

1. slovenščina     

2. matematika     

3. angleščina     

4. geografija     

5. zgodovina     

6. naravoslovje     

 

3. Označi, v kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo za predmet MATEMATIKA (v vsaki 

vrstici označi po en odgovor). 

 Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnom

a se 

strinjam. 

1. Kadar učitelj poučuje cel razred 

hkrati, nas vse vključuje in vsi 
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sodelujemo. 

2. Kadar učitelj poučuje cel razred 

hkrati, sproti preverja, če vsi razumemo 

vsebino. 

    

3. Pri delu v paru najpogosteje 

sodelujem s sošolcem, ki si ga sam 

izberem. 

    

4. Snov bolje razumem, če mi jo razloži 

sošolec kot pa učitelj. 

    

5. Moti me, če sem v paru s sošolcem 

nasprotnega spola. 

    

6. Pri skupinskem delu se po navadi 

dobro razumem z ostalimi člani skupine. 

    

7. Pri skupinskem delu se pogosto 

pogovarjamo o čem drugem, ne o 

nalogi, ki jo moramo opraviti. 

    

8. Pri skupinskem delu ne vložijo vsi 

dovolj truda v opravljanje naloge. 

    

9. Moti me hrup, ki v razredu nastane, 

ko delamo v skupinah. 

    

10. Kadar delamo samostojno, sem 

hitrejši od svojih sošolcev. 

    

11. Kadar delamo samostojno, 

potrebujem veliko učiteljeve pomoči. 

    

12. Kadar delamo samostojno, mi 

pogosto pomaga kdo od sošolcev. 

    

13. Kadar delamo samostojno, vsi 

rešujemo enako zahtevne naloge. 

    

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PODATKI O UČENCU 

Spol (obkroži): moški/ženski 

Ali imaš odločbo o usmerjanju? 

a) Da b) Ne 

Ali imaš priporočilo za prilagajanje pouka od Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše? 

a) Da b) Ne 

Ali imaš individualizirani program za nadarjene učence? 

a) Da 

b) Ne
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Kakšna je bila tvoja zaključna ocena pri spodaj navedenih predmetih v lanskem šolskem letu? 

1. slovenščina  

2. matematika  

3. angleščina  

4. geografija  

5. zgodovina  

6. naravoslovje  

 

HVALA ZA TVOJE ODGOVORE IN SODELOVANJE!  
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Priloga 7: 2. vprašalnik za učence KS – matematika 

                                                                                                              Šifra:_____________                              

 

 

UČNE OBLIKE IN POUK MATEMATIKE Z VIDIKA UČENCA 

 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

 

Prosim te za sodelovanje v drugem delu raziskave. Zanima me, kaj meniš o različnih oblikah pouka: 

ko učitelj hkrati poučuje vse učence v razredu; ko delaš sam; v paru ali v manjši skupini. Prav tako me 

zanima, kaj meniš o pouku matematike v zadnjem mesecu. Izpolnjevanje vprašalnika ti ne bo vzelo 

veliko časa, saj je večino odgovorov treba le označiti. Vprašalnik je anonimen, tvoji osebni podatki 

bodo skrbno varovani. V vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega 

spola (npr. učenec), veljajo pa kot nevtralni za moške in ženske.  

 

Za sodelovanje v raziskavi se ti iskreno zahvaljujem in ti želim vse dobro! 

 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1. Dokončaj povedi, kot se ti zdi najbolj ustrezno. Izberi po en odgovor v vsaki vrstici in ga 

označi. 

 

 UČITELJ 

hkrati 

poučuje 

vse 

učence. 

SAM 

izvajam 

učne 

dejavnosti 

delam v 

PARU. 

smo 

razdeljeni 

manjše 

SKUPIN

E. 

1. Najbolj aktivno sodelujem, ko     

2. V razredu je najbolj hrupno, ko     

3. Pri pouku se najbolje počutim, ko     

4. Največ se naučim, ko     

5. Največ truda moram vložiti, da kaj razumem, 

ko 

    

6. Največ časa porabim, da se kaj naučim, ko     

7. Sošolci mi pomagajo pri učenju, ko     

8. Jaz pomagam drugim sošolcem pri učenju, ko     
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2. Pri matematiki ste v preteklem mesecu obravnavali  OBSEG IN PLOŠČINO 

ŠTIRIKOTNIKOV in TRIKOTNIKOV. Prosim te za mnenje o tej izkušnji. 

Ko smo obravnavali to snov,  sem pri predmetu MATEMATIKA za delo doma porabil  

a) manj časa kot po navadi 

b) enako časa kot po navadi 

c) več časa kot po navadi 

 

Napiši, koliko časa približno si doma za opravljanje obveznosti za matematiko pri snovi OBSEG 

IN PLOŠČINA ŠTIRIKOTNIKOV in TRIKOTNIKOV porabil na dan (npr. 30 minut):  

___________________ 

 

To se mi zdi: 

a) premalo 

b) ravno prav 

c) preveč 

 

a) V torek (5.6.2018) ste v šoli vadili OBSEG in PLOŠČINO ŠTIRIKOTNIKOV in 

TRIKOTNIKOV. Prosim, označi, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami: 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma 

se 

strinjam. 

1. Pouk matematike je bil to uro drugačen kot po 

navadi. 

    

2. Učiteljica je več razlagala vsem učencem hkrati.     

3. Več smo delali individualno (vsak sam).     

4. Več smo delali v paru s sošolcem.     

5. Več smo delali v manjši skupini.     

6. Pouku sem z lahkoto sledil.     

7. Vaje sem reševal uspešneje kot po navadi.     

8. Bilo mi je bolj zanimivo kot po navadi.     

9. Razumel sem več kot po navadi.     

 

Kako ocenjuješ svojo miselno aktivnost pri pouku MATEMATIKE pri tej uri? Obkroži 

ustrezen odgovor. 

a) Nisem bil miselno aktiven. 

b) Bil sem miselno aktiven, vendar ne celo uro. 

c) Celo uro sem bil miselno aktiven. 
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Kako ocenjuješ svoje sodelovanje pri pouku MATEMATIKE pri tej uri? Obkroži ustrezen 

odgovor. 

a) Nisem sodeloval. 

b) Malo sem sodeloval. 

c) Precej sem sodeloval. 

d) Zelo sem sodeloval. 

 

 

Napiši, kaj ti je bilo všeč pri tej uri matematike: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Napiši, kaj te je motilo pri tej uri matematike: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

HVALA ZA TVOJE ODGOVORE IN SODELOVANJE! 
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Priloga 8: 2. vprašalnik za učence ES – matematika 

                                                                                                             Šifra:_____________                              

 

UČNE OBLIKE IN OBRNJENO UČENJE Z VIDIKA UČENCA 

 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

 

Prosim te za sodelovanje v drugem delu raziskave. Zanima me, kaj meniš o različnih oblikah pouka: 

ko učitelj hkrati poučuje vse učence v razredu; ko delaš sam; v paru ali v manjši skupini. Prav tako me 

zanima, kaj meniš o obrnjenem učenju pri matematiki, ko si si doma ogledal videoposnetek z razlago 

in v šoli reševal vaje v zvezi z njo. Izpolnjevanje vprašalnika ti ne bo vzelo veliko časa, saj je večino 

odgovorov treba le označiti. Vprašalnik je anonimen, tvoji osebni podatki bodo skrbno varovani. V 

vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega spola (npr. učenec), veljajo 

pa kot nevtralni za moške in ženske.  

 

Za sodelovanje v raziskavi se ti iskreno zahvaljujem in ti želim vse dobro! 

 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Dokončaj povedi, kot se ti zdi najbolj ustrezno. Izberi po en odgovor v vsaki vrstici in ga 

označi. 

 UČITELJ 

hkrati 

poučuje 

vse 

učence. 

SAM 

izvajam 

učne 

dejavnosti

. 

delam v 

PARU. 

smo 

razdeljeni 

manjše 

SKUPIN

E. 

1. Najbolj aktivno sodelujem, ko     

2. V razredu je najbolj hrupno, ko     

3. Pri pouku se najbolje počutim, ko     

4. Največ se naučim, ko     

5. Največ truda moram vložiti, da kaj razumem, 

ko 

    

6. Največ časa porabim, da se kaj naučim, ko     

7. Sošolci mi pomagajo pri učenju, ko     

8. Jaz pomagam drugim sošolcem pri učenju, ko     

 

2. Pri matematiki ste v preteklem mesecu obravnavali OBSEG IN PLOŠČINA 

ŠTIRIKOTNIKOV in TRIKOTNIKOV s pomočjo obrnjenega učenja. Prosim te za mnenje o tej 

izkušnji. 

 

b) Najprej si si doma ogledal videoposnetek Obseg in ploščina ŠTIRIKOTNIKOV. 

Kolikokrat si si ogledal posnetek? 

a) Nikoli 

b) Enkrat 

c) Večkrat; napiši, kolikokrat: ________ 
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c) Prosim, označi, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami: 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Se 

strinjam. 

Popolno

ma se 

strinjam. 

1. Videoposnetek je bil ravno prav dolg.     

2. Ob ogledu videoposnetka sem aktivno 

razmišljal. 

    

3. Vsebino videoposnetka sem razumel.      

4. Za razumevanje videoposnetka sem 

potreboval pomoč drugih (staršev, starih staršev, 

brata, sestre itd.). 

    

5. Znal sem odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi 

z videoposnetkom. 

    

6. Zapisovanje snovi v zvezek mi ni povzročalo 

težav. 

    

7. Ogled videoposnetka mi je vzel več časa, kot 

mi ga po navadi vzame domača naloga pri 

matematiki. 

    

8. Želim si, da bi večkrat obravnavali novo snov 

tako, da bi si doma ogledali videoposnetek. 

    

9. Pri učiteljevi razlagi v živo se naučim več kot 

ob ogledu posnetka. 

    

10. Če bi obrnjeno učenje pogosteje izvajali, bi 

po mojem mnenju bolje znal matematiko. 

    

 

Pri obravnavi snovi OBSEG IN PLOŠČINA ŠTIRIKOTNIKOV sem za delo doma porabil:  

a) manj časa kot po navadi 

b) enako časa kot po navadi 

c) več časa kot po navadi 

 

Napiši, koliko časa približno si doma za opravljanje obveznosti za matematiko porabil na dan 

(npr. 30 minut): ___________________ 

 

To se mi zdi: 

a) premalo 

b) ravno prav 

c) preveč 

 

Napiši, kaj ti je bilo všeč pri ogledu videoposnetka: 

 

Napiši, kaj te je motilo pri ogledu videoposnetka: 

 

 

2. Pri matematiki ste v preteklem mesecu obravnavali OBSEG IN PLOŠČINA 

ŠTIRIKOTNIKOV in TRIKOTNIKOV s pomočjo obrnjenega učenja. Prosim te za mnenje o tej 

izkušnji. 

 



Plešec Gasparič, R. (2019). Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno 

učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. 

 

a) Najprej si si doma ogledal videoposnetek Obseg in ploščina ŠTIRIKOTNIKOV. 

Kolikokrat si si ogledal posnetek? 

 

a) Nikoli 

b) Enkrat 

c) Večkrat; napiši, kolikokrat: ________ 

b) Prosim, označi, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami: 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Se 

strinjam. 

Popolno

ma se 

strinjam. 

1. Videoposnetek je bil ravno prav dolg.     

2. Ob ogledu videoposnetka sem aktivno 

razmišljal. 

    

3. Vsebino videoposnetka sem razumel.      

4. Za razumevanje videoposnetka sem 

potreboval pomoč drugih (staršev, starih staršev, 

brata, sestre itd.). 

    

5. Znal sem odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi 

z videoposnetkom. 

    

6. Zapisovanje snovi v zvezek mi ni povzročalo 

težav. 

    

7. Ogled videoposnetka mi je vzel več časa, kot 

mi ga po navadi vzame domača naloga pri 

matematiki. 

    

8. Želim si, da bi večkrat obravnavali novo snov 

tako, da bi si doma ogledali videoposnetek. 

    

9. Pri učiteljevi razlagi v živo se naučim več kot 

ob ogledu posnetka. 

    

10. Če bi obrnjeno učenje pogosteje izvajali, bi 

po mojem mnenju bolje znal matematiko. 

    

 

Pri obravnavi snovi obseg in ploščina TRIKOTNIKOV sem za delo doma porabil:  

a) manj časa kot po navadi 

b) enako časa kot po navadi 

c) več časa kot po navadi 

 

Napiši, koliko časa približno si doma za opravljanje obveznosti za matematiko porabil na dan 

(npr. 30 minut): ___________________ 

 

To se mi zdi: 

a) premalo 

b) ravno prav 

c) preveč 

 

Napiši, kaj ti je bilo všeč pri ogledu videoposnetka: 
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Napiši, kaj te je motilo pri ogledu videoposnetka: 

 

 

c) V šoli ste v četrtek (7. 6. 2018) vadili Obseg in ploščino štirikotnikov in trikotnikov. 

Prosim, označi, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami: 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma 

se 

strinjam. 

1. Pouk matematike je bil to uro drugačen kot po 

navadi. 

    

2. Učiteljica je več razlagala vsem učencem hkrati.     

3. Več smo delali individualno (vsak sam).     

4. Več smo delali v paru s sošolcem.     

5. Več smo delali v manjši skupini.     

6. Pouku sem z lahkoto sledil.     

7. Vaje sem reševal uspešneje kot po navadi.     

8. Bilo mi je bolj zanimivo kot po navadi.     

9. Razumel sem več kot po navadi.     

 

Kako ocenjuješ svojo miselno aktivnost pri pouku MATEMATIKE pri tej uri? Obkroži 

ustrezen odgovor. 

a) Nisem bil miselno aktiven. 

b) Bil sem miselno aktiven, vendar ne celo uro. 

c) Celo uro sem bil miselno aktiven. 
 

Kako ocenjuješ svoje sodelovanje pri pouku MATEMATIKE pri tej uri? Obkroži ustrezen 

odgovor. 

a) Nisem sodeloval. 

b) Malo sem sodeloval. 

c) Precej sem sodeloval. 

d) Zelo sem sodeloval. 
 

Napiši, kaj ti je bilo všeč pri tej uri matematike: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Napiši, kaj te je motilo pri tej uri matematike: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Želiš še kaj dodati v zvezi z obrnjenim učenjem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

HVALA ZA TVOJE ODGOVORE IN SODELOVANJE! 

Priloga 9: 1. vprašalnik za učence – angleščina 
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                                                                                          Šifra: 

UČNE OBLIKE  Z VIDIKA UČENCA 

 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

 

Prosim te za sodelovanje v raziskavi. Zanima me, kaj meniš o različnih oblikah pouka: ko učitelj 

hkrati poučuje vse učence v razredu; ko delaš sam; v paru ali v manjši skupini. Izpolnjevanje 

vprašalnika ti ne bo vzelo veliko časa, saj je večino odgovorov treba le označiti. Vprašalnik je 

anonimen, tvoji osebni podatki bodo skrbno varovani. V vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so 

zapisani v slovnični obliki moškega spola (npr. učenec), veljajo pa kot nevtralni za moške in ženske.  

 

Za sodelovanje v raziskavi se ti iskreno zahvaljujem in ti želim vse dobro! 

 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1. V kolikšni meri ti osebno ustrezajo spodaj naštete oblike pouka? S križcem (X) v vsaki vrstici 

označi po en odgovor. 

 Ne ustreza 

mi. 

Srednje mi 

ustreza. 

Zelo mi 

ustreza. 

1. Učitelj hkrati poučuje vse učence v razredu.    

2. Učne dejavnosti izvajam sam.    

3. Delam v paru s sošolcem.    

4. Učne dejavnosti izvajam v manjši skupini.    

 

2. Kako pouk najpogosteje poteka pri posameznem predmetu? S križcem (X) v vsaki vrstici 

označi po en odgovor. 

 UČITELJ 

hkrati 

poučuje VSE 

UČENCE. 

Vsak učenec 

SAM izvaja 

učne 

dejavnosti. 

Delamo v 

PARU. 

Razdeljeni 

smo v 

manjše 

SKUPINE. 

1. slovenščina     

2. matematika     

3. angleščina     

4. geografija     

5. zgodovina     

6. naravoslovje     

 

3. V kolikšni meri se strinjaš s posamezno trditvijo za predmet ANGLEŠČINA? S križcem (X) v 

vsaki vrstici označi po en odgovor. 

 Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnom

a se 

strinjam. 

1. Kadar učitelj poučuje cel razred 

hkrati, nas vse vključuje in vsi 

sodelujemo. 
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2. Kadar učitelj poučuje cel razred 

hkrati, sproti preverja, če vsi razumemo 

vsebino. 

    

3. Pri delu v paru najpogosteje 

sodelujem s sošolcem, ki si ga sam 

izberem. 

    

4. Snov bolje razumem, če mi jo razloži 

sošolec kot pa učitelj. 

    

5. Moti me, če sem v paru s sošolcem 

nasprotnega spola. 

    

6. Pri skupinskem delu se po navadi 

dobro razumem z ostalimi člani skupine. 

    

7. Pri skupinskem delu se pogosto 

pogovarjamo o čem drugem, ne o 

nalogi, ki jo moramo opraviti. 

    

8. Pri skupinskem delu ne vložijo vsi 

dovolj truda v opravljanje naloge. 

    

9. Moti me hrup, ki v razredu nastane, 

ko delamo v skupinah. 

    

10. Kadar delamo samostojno, sem 

hitrejši od svojih sošolcev. 

    

11. Kadar delamo samostojno, 

potrebujem veliko učiteljeve pomoči. 

    

12. Kadar delamo samostojno, mi 

pogosto pomaga kdo od sošolcev. 

    

13. Kadar delamo samostojno, vsi 

rešujemo enako zahtevne naloge. 

    

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PODATKI O UČENCU 

 

Spol (obkroži): moški / ženski 

 

Ali imaš odločbo o usmerjanju (v šoli obiskuješ učitelja/učiteljico dodatne strokovne pomoči, ki ti 

pomaga pri učenju)? 

a) Da. b) Ne. 

 

Ali imaš priporočilo za prilagajanje pouka od Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše 

(preizkuse znanja lahko pišeš dlje časa, v drugem prostoru ipd.)? 

a) Da. 

      b) Ne. 
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Ali imaš individualizirani program za nadarjene učence (si odkrit kot nadarjen učenec)? 

a) Da.                                                                                         b) Ne. 

Kakšna je bila tvoja zaključna ocena pri spodaj navedenih predmetih v lanskem šolskem 

letu? 

1. slovenščina  

2. matematika  

3. angleščina  

4. geografija  

5. zgodovina  

6. naravoslovje  

 

HVALA ZA TVOJE ODGOVORE IN SODELOVANJE! 
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Priloga 10: 2. vprašalnik za učence KS – angleščina 

                                                                                                                     Šifra:_____________                              

 

UČNE OBLIKE IN POUK ANGLEŠČINE Z VIDIKA UČENCA 

 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

 

Prosim te za sodelovanje v drugem delu raziskave. Zanima me, kaj meniš o različnih oblikah pouka: 

ko učitelj hkrati poučuje vse učence v razredu; ko delaš sam; v paru ali v manjši skupini. Prav tako me 

zanima, kaj meniš o pouku angleščine v zadnjih dveh tednih. Izpolnjevanje vprašalnika ti ne bo vzelo 

veliko časa, saj je večino odgovorov treba le označiti. Vprašalnik je anonimen, tvoji osebni podatki 

bodo skrbno varovani. V vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega 

spola (npr. učenec), veljajo pa kot nevtralni za moške in ženske.  

 

Za sodelovanje v raziskavi se ti iskreno zahvaljujem in ti želim vse dobro! 

 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1. Dokončaj povedi, kot se ti zdi najbolj ustrezno. Izberi po en odgovor v vsaki vrstici in ga 

označi. 

 

 UČITELJ 

hkrati 

poučuje 

vse 

učence. 

SAM 

izvajam 

učne 

dejavnosti 

delam v 

PARU. 

smo 

razdeljeni 

manjše 

SKUPIN

E. 

1. Najbolj aktivno sodelujem, ko     

2. V razredu je najbolj hrupno, ko     

3. Pri pouku se najbolje počutim, ko     

4. Največ se naučim, ko     

5. Največ truda moram vložiti, da kaj razumem, 

ko 

    

6. Največ časa porabim, da se kaj naučim, ko     

7. Sošolci mi pomagajo pri učenju, ko     

8. Jaz pomagam drugim sošolcem pri učenju, ko     
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2. Pri angleščini ste v preteklih dveh tednih obravnavali  PAST SIMPLE. Prosim te za mnenje o 

tej izkušnji. 

 

a) Ko smo obravnavali to snov,  sem pri predmetu ANGLEŠČINA za delo doma porabil  

 

a) manj časa kot po navadi 

b) enako časa kot po navadi 

c) več časa kot po navadi 

 

b) Napiši, koliko časa približno si doma za opravljanje obveznosti za angleščino pri snovi PAST 

SIMPLE porabil na dan (npr. 30 minut):  ___________________ 

 

To se mi zdi: 

a) premalo 

b) ravno prav 

c) preveč 

 

3. V preteklih dveh tednih ste v šoli vadili PAST SIMPLE. Prosim, označi, v kolikšni meri se 

strinjaš s spodnjimi trditvami: 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma 

se 

strinjam. 

1. Pouk angleščine je bil v tem obdobju drugačen 

kot po navadi. 

    

2. Učiteljica je več razlagala vsem učencem hkrati 

kot po navadi. 

    

3. Več smo delali individualno (vsak sam) kot po 

navadi. 

    

4. Več smo delali v paru s sošolcem kot po navadi.     

5. Več smo delali v manjši skupini kot po navadi.     

6. Pouku sem z lahkoto sledil.     

7. Vaje sem reševal uspešneje kot po navadi.     

8. Bilo mi je bolj zanimivo kot po navadi.     

9. Razumel sem več kot po navadi.     

 

a) Kako ocenjuješ svojo miselno aktivnost pri pouku ANGLEŠČINE v tem obdobju? Obkroži 

ustrezen odgovor. 

a) Nobeno uro nisem bil miselno aktiven. 
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b) Bil sem miselno aktiven, vendar ne vsako uro. 

c) Vsako uro sem bil miselno aktiven. 

 

b) Kako ocenjuješ svoje sodelovanje pri pouku ANGLEŠČINE pri tej uri? Obkroži ustrezen 

odgovor. 

a) Nobeno uro  nisem sodeloval. 

b) Sodeloval sem pri malo urah. 

c) Sodeloval sem pri večini ur. 

d) Sodeloval sem pri vseh urah. 

 

 

c) Napiši, kaj ti je bilo všeč pri angleščini v zadnjih dveh tednih: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

d) Napiši, kaj te je motilo pri angleščini v zadnjih dveh tednih: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

HVALA ZA TVOJE ODGOVORE IN SODELOVANJE! 
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Priloga 11: 2. vprašalnik za učence ES - angleščina 

                                                                                                              Šifra:_____________                              

 

UČNE OBLIKE IN OBRNJENO UČENJE Z VIDIKA UČENCA 

 

Spoštovana učenka, spoštovani učenec! 

 

Prosim te za sodelovanje v drugem delu raziskave. Zanima me, kaj meniš o različnih oblikah pouka: 

ko učitelj hkrati poučuje vse učence v razredu; ko delaš sam; v paru ali v manjši skupini. Prav tako me 

zanima, kaj meniš o obrnjenem učenju pri angleščini, ko si si doma ogledal videoposnetek z razlago in 

v šoli reševal vaje v zvezi z njo. Izpolnjevanje vprašalnika ti ne bo vzelo veliko časa, saj je večino 

odgovorov treba le označiti. Vprašalnik je anonimen, tvoji osebni podatki bodo skrbno varovani. V 

vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega spola (npr. učenec), veljajo 

pa kot nevtralni za moške in ženske.  

 

Za sodelovanje v raziskavi se ti iskreno zahvaljujem in ti želim vse dobro! 

 

Romina Plešec Gasparič 

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Dokončaj povedi, kot se ti zdi najbolj ustrezno. Izberi po en odgovor v vsaki vrstici in ga 

označi. 

 UČITELJ 

hkrati 

poučuje 

vse 

učence. 

SAM 

izvajam 

učne 

dejavnosti 

delam v 

PARU. 

smo 

razdeljeni 

manjše 

SKUPIN

E. 

1. Najbolj aktivno sodelujem, ko     

2. V razredu je najbolj hrupno, ko     

3. Pri pouku se najbolje počutim, ko     

4. Največ se naučim, ko     

5. Največ truda moram vložiti, da kaj razumem, 

ko 

    

6. Največ časa porabim, da se kaj naučim, ko     

7. Sošolci mi pomagajo pri učenju, ko     

8. Jaz pomagam drugim sošolcem pri učenju, ko     

 

2. Pri angleščini ste pred dvema tednoma obravnavali  PAST SIMPLE s pomočjo obrnjenega 

učenja. Prosim te za mnenje o tej izkušnji. 

 

a) Najprej si si doma ogledal videoposnetek PAST SIMPLE. Kolikokrat si si ogledal 

posnetek? 

 

a) Nikoli 

b) Enkrat 

c) Večkrat; napiši, kolikokrat: ________ 
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b) Prosim, označi, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami: 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Se 

strinjam. 

Popolno

ma se 

strinjam. 

1. Videoposnetek je bil ravno prav dolg.     

2. Ob ogledu videoposnetka sem aktivno 

razmišljal. 

    

3. Vsebino videoposnetka sem razumel.      

4. Za razumevanje videoposnetka sem 

potreboval pomoč drugih (staršev, starih staršev, 

brata, sestre itd.). 

    

5. Znal sem odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi 

z videoposnetkom. 

    

6. Zapisovanje snovi v zvezek mi ni povzročalo 

težav. 

    

7. Ogled videoposnetka mi je vzel več časa, kot 

mi ga po navadi vzame domača naloga pri 

angleščini. 

    

8. Želim si, da bi večkrat obravnavali novo snov 

tako, da bi si doma ogledali videoposnetek. 

    

9. Pri učiteljevi razlagi v živo se naučim več kot 

ob ogledu posnetka. 

    

10. Če bi obrnjeno učenje pogosteje izvajali, bi 

po mojem mnenju bolje znal angleščino. 

    

 

c) Ko smo obravnavali to snov,  sem pri predmetu ANGLEŠČINA za delo doma porabil  

 

a) manj časa kot po navadi 

b) enako časa kot po navadi 

c) več časa kot po navadi 

 

d) Napiši, koliko časa približno si doma za opravljanje obveznosti za angleščino pri snovi PAST 

SIMPLE porabil na dan (npr. 30 minut):  ___________________ 

 

To se mi zdi: 

a) premalo 

b) ravno prav 

c) preveč 

 

e) Napiši, kaj ti je bilo všeč pri ogledu videoposnetka: 

 

 

f) Napiši, kaj te je motilo pri ogledu videoposnetka: 
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3. V preteklih dveh tednih ste v šoli vadili PAST SIMPLE. Prosim, označi, v kolikšni meri se 

strinjaš s spodnjimi trditvami: 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma 

se 

strinjam. 

1. Pouk angleščine je bil v tem obdobju drugačen 

kot po navadi. 

    

2. Učiteljica je več razlagala vsem učencem hkrati 

kot po navadi. 

    

3. Več smo delali individualno (vsak sam) kot po 

navadi. 

    

4. Več smo delali v paru s sošolcem kot po navadi.     

5. Več smo delali v manjši skupini kot po navadi.     

6. Pouku sem z lahkoto sledil.     

7. Vaje sem reševal uspešneje kot po navadi.     

8. Bilo mi je bolj zanimivo kot po navadi.     

9. Razumel sem več kot po navadi.     

 

a) Kako ocenjuješ svojo miselno aktivnost pri pouku ANGLEŠČINE v tem obdobju? Obkroži 

ustrezen odgovor. 

a) Nobeno uro nisem bil miselno aktiven. 

b) Bil sem miselno aktiven, vendar ne vsako uro. 

c) Vsako uro sem bil miselno aktiven. 

 

b) Kako ocenjuješ svoje sodelovanje pri pouku ANGLEŠČINE v tem obdobju? Obkroži 

ustrezen odgovor. 

a) Nobeno uro  nisem sodeloval. 

b) Sodeloval sem pri malo urah. 

c) Sodeloval sem pri večini ur. 

d) sodeloval sem pri vseh urah. 

 

c) Napiši, kaj ti je bilo všeč pri angleščini v zadnjih dveh tednih: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Napiši, kaj te je motilo pri angleščini v zadnjih dveh tednih: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

e) Želiš še kaj dodati v zvezi z obrnjenim učenjem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

HVALA ZA TVOJE ODGOVORE IN SODELOVANJE! 


