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V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo pričeli z 
uvajanjem konstruktivističnih načel pri poučevanju 
naravoslovja ter sledili naslednjemu zaporedju dejav-
nosti: 

1. elicitacija ali odkrivanje otroških idej,
2. rekonstrukcija, kjer so se skušale predstave otrok 

usmeriti v naravoslovno ustreznejše razlage,
3. aplikacija – uporaba novega znanja in
4. pregled sprememb prvotnih idej.

 
Nizozemski kolegi so zgornje korake prevedli v ne-

koliko prijaznejšo in manj eksplicitno obliko: 

1. izvedel/-a boš nekaj novega,
2. poigraj se malo,
3. raziskuj in odkrivaj,
4. povej drugim,
5. učitelj lahko še kaj pove.

V projektu CASE (pospeševanje miselnega razvoja z 
učenjem naravoslovja), ki smo ga v šolski prostor uva-
jali v začetku novega tisočletja in je bil usmerjen pred-
vsem v razvoj naravoslovnih postopkov, so bile učne 
enote strukturirane v naslednjem zaporedju:

1. konkretna priprava, kjer se učenci najprej seznani-
jo z novo terminologijo, pripomočki in konte-
kstom,

2. kognitivni izziv, ko se neka miselna veščina razvija 
pogosto s pomočjo kognitivnega konflikta,

3. metakognicija ali refleksija, 
4. premoščanje, povezovanje prevzetih miselnih ope-

racij z realnimi situacijami.

Pri učenju z raziskovanjem (IBSE) si najpogosteje 
sledijo naslednji koraki:

1. kaj že vem,
2. kaj me še zanima,
3. kako bom to odkril,
4. kako bom to, kar sem odkril, sporočil drugim. 

razvoj 5 E modela

Uporaba modelov poučevanja se je v zadnjih deset-
letjih zelo uveljavila, predvsem v pedagoški praksi. 
Modeli so namreč primarno namenjeni učiteljem za 
lažji prenos teoretičnih pedagoških spoznanj v šolsko 
prakso. V zadnjem desetletju pa je zlasti na zahodu 
precej razširjen pristop k strukturi učnih enot imeno-
van 5 E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Eva-
luate). Njen avtor Rodger W. Bybee (Bybee idr., 
2006) je segel precej daleč v zgodovino naravoslovne-
ga poučevanja in naredil uporabno sintezo različnih 
pristopov. Začel je z modelom Johanna Friedricha 
Herbarta (1776–1841), ta je predlagal naslednje 
stopnje: priprava – predstavitev nove vsebine, pred-
stavitev – nove izkušnje in povezovanje s prejšnjimi, 
posploševanje in uporaba. Poučevanje je potrebno 
začeti s točke trenutnega učenčevega znanja in izku-
šenj o pojmu. Z vključevanjem novih idej bomo sča-
soma pri učencu razvili znanstveno zasnovan pojem, 
kar je cilj pouka naravoslovja. Herbart poudarja, da 
uspešna pedagogika omogoča učencu odkrivanje po-
vezav med izkušnjami. Učitelj pri tem predvsem 
usmerja, sprašuje in sugerira učencu. Nato sledi nepo-
sredno poučevanje, kjer učitelj sistematično razlaga 
ideje, za katere iz izkušenj in študij vemo, da jih uče-
nec samostojno ne more ali težko usvoji. V zadnji fazi 
učitelj učence spodbudi, da uporabijo svoje novo pri-
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5 R ali pet korakov v eni učni uri
Že dolgo učitelji vedo, da morajo učno uro nekako začeti: “Danes se bomo učili o …”. nato 
sledijo razlage: to se zgodi zato, ker …, opisovanja in pripovedovanja ali različne dejavnosti. 
na koncu pa sledi zaključek z utrjevanjem in preverjanjem: “Kaj smo se danes naučili”? 
Z razvojem pedagoških ved so učni koraki ali učne sekvence postale vse bolj premišljene in 
učne ure vse bolj strukturirane.
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dobljeno znanje oziroma pojme v povsem novi situ-
aciji. Herbartov model je nasploh eden prvih modelov 
poučevanja, ki je od preloma 19. stoletja dalje veljal za 
enega prevladujočih več kot sto let.

Drugi model, na katerega se je oprl, je model Johna 
Deweyja (1859–1952), ki je postavil naslednje se-
kvence: začutiti in osvetliti problem, pojasnitev 
problema, oblikovanje hipoteze, preverjanje hipo-
teze, preverjanje preverjanja in sporočanje in upo-
raba ugotovitev. V Deweyjevem času sta prevladovala 
transmisivni model poučevanja in pojmovanje učitelja 
kot tistega, ki poseduje vse znanje in katerega delo je, 
da to znanje prenaša otrokom. Otroci so bili preprosto 
pasivni prejemniki teh znanj, kar je Dewey kritiziral. 
Menil je namreč, da to nasprotuje njihovi naravi. 
Deweyjeva teorija je primer iskanja nove, drugačne 
poti. Po njegovem mnenju bi se moral učni kuriku-
lum ukvarjati predvsem s potrebami otrok, njihovimi 
naravnimi predispozicijami ter načini, kako se učijo, 
in ne zgolj z vnaprej določenim sklopom podatkov, ki 
so povsem ločeni od vsakdanjega življenja učenca. 
Dewey učenje in poučevanje obravnava v socialnem 
kontekstu, širšem od tradicionalnega pojmovanja šole, 
prepleteno z neposredno okolico in širšo družbo. 
Ključen pa je kontekst učenja, saj višji miselni procesi 
vedno potekajo v kontekstu. Oddaljevanje učenja od 
konteksta bi torej pomenilo tudi njegov odmik od re-
levantnosti. Šola mora biti relevantna za otrokovo 
vsakdanje življenje, šolske aktivnosti pa morajo biti 
povezane z vsakdanjimi potrebami in aktivnostmi 
učencev. Šola je mikrokozmos širše družbe (Dewey, 
1963). Če v učilnici zanemarjamo učenčeve predho-
dne izkušnje in vsakdanje življenje, verjame Dewey, 
bo šola v številnih pogledih nujno postala nekoristna.

Bybee je upošteval tudi model Roberta Karplusa 
(1927–1990) iz petdesetih in šestdesetih let dvajsetega 
stoletja, ki se je ukvarjal z začetnim naravoslovjem in 
je v učni cikel vnesel ideje konstruktivizma. Postavil je 
tri učne korake: raziskovanje (ang. exploration), kjer 
se učenci seznanijo z novim pojmom, izumljanje 
(ang. invention), korak, v katerem se seznanijo z novo 
razlago pojma in novo terminologijo (tu je predposta-
vil rekonstrukcijo pojmov), in odkrivanje (ang. disco-
very), kjer je v ospredju uporaba novega pojma v soro-
dnih a drugačnih situacijah. 

V vseh naštetih modelih, še zlasti v zadnjem, je By-
bee zaznal sekvence, ki jih uporablja tudi na primer 
metoda reševanja problemov (ang. Problem Solving 
Method) in učenje z raziskovanjem (ang. Inquary Ba-
sed Science Education).

V modelu 5 E ali v slovenščini 5 R si sledijo nasle-
dnji učni koraki:

Učni koraki opis dejavnosti

razvnemi 
(ang. engage)

Presoja se učenčevo predznanje in 
uvaja v nove pojme s pomočjo krajših 
aktivnosti, ki razvijajo radovednost 
in omogočajo odkrivanje učenčevih 
prvotnih zamisli. Aktivnosti naj bi 
omogočale povezovanje novih in 
starih izkušenj, izpostavljale učenčeve 
prvotne zamisli in organizirale 
razmišljanje v smeri učnih izidov. 

razišči 
(ang. explore)

Ta korak sestavljajo dejavnosti, ki 
omogočajo identifikacijo prvotnih 
pojmov (napačnih pojmov) in olajšajo 
njihovo rekonstrukcijo oziroma 
konstrukcijo novih. Učenci izvajajo 
dejavnosti, ki sprožajo nove zamisli, 
raziskujejo vprašanja in različne 
možnosti ter načrtujejo in izvedejo 
raziskavo. 

razloži 
(ang. explain)

V tem koraku so dejavnosti usmerjene 
v posamično področje učenčevih 
izkušenj in prizadevanj in zagotavljanju 
priložnosti, da učenci svoje novo 
razumevanje, razvite spretnosti in 
stališča prikažejo. Obenem je to 
priložnost, da učitelj neposredno vpelje 
nov pojem ali postopek. Oboje vodi k 
globljemu razumevanju in predstavlja 
kritični del te sekvence. 

razdelaj 
(ang. elaborate)

Učitelj preizkuša in razširja 
razumevanje pojmov in obvladanja 
postopkov. Ob novih primerih in 
dejavnostih učenci razvijajo globlje 
razumevanje, pridobivajo nove 
informacije in razvijajo spretnosti. 

reflektiraj 
(ang. evaluate)

Učence se spodbuja k ocenjevanju 
svojega razumevanja in sposobnosti, 
hkrati je to priložnost za oceno učitelja 
o napredku in doseganju učnih ciljev.
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Primeri uporabe modela 5 r za nekatere biološke vsebine

Primer 1: Dedno pogojene razlike pri posameznikih in skupinah, naravoslovje in tehnika, 4. razred

razvnemi 

V uvodu uporabimo priloženi bingo o človeških lastnostih. Učenci v razredu poiščejo vrstnike, ki imajo v 
razdelkih opisane lastnosti, ter jih prosijo za lastnoročni podpis. Prvi učenec, ki pridobi štiri podpise v navpični 
ali vodoravni smeri, je zmagovalec binga. Učitelj učence tako uvede v obravnavo učne snovi o značilnostih ljudi 
ter o dedno pogojenih razlikah, po katerih se razlikujejo posamezniki in skupine.

razišči 

Učenci nato podrobneje raziščejo eno ali več lastnosti, ki so dedno pogojene (npr. modre oči, zvijanje jezika, 
oblika ušesne mečice, zvijanje palca …). Pri tem si pomagajo z literaturo in usmeritvami učitelja. Raziščejo 
različice fenotipov ter pogostost pojavljanja lastnosti med vrstniki v razredu (npr. barve oči in pogostost v 
razredu, pogostost prirasle in neprirasle ušesne mečice). Izdelajo histograme. 

razloži 
Učenci s pomočjo literature in ob pomoči učitelja spoznajo, da so dedovane lastnosti tiste, ki jih podedujemo 
(z geni, dednim zapisom v celicah) od svojih prednikov. Učitelj s pomočjo slikovnega ali videogradiva predstavi 
pravilne in nepravilne primere lastnosti, ki jih dedujemo.

razdelaj Učenci svoje dedovano pogojene lastnosti primerjajo s starši ter svoje ugotovitve predstavijo v razredu.  

reflektiraj 
Učenci oblikujejo preglednico ter navedejo primere človeških lastnosti iz igre bingo, ki so dedno pogojene 
(npr. barva oči, desničarstvo/levičarstvo, zvijanje jezika), in tiste, ki to niso (npr. dolžina las, uhani, ljubezen do 
branja).
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Bingo o človeških lastnostih

Imam 
modre oči. 

Moje ušesne 
mečice 

so prirasle.

Imam 
svetle lase.

Znam igrati 
glasbeni 

instrument.

Merim 
več kot 
150 cm. 

Nosim 
uhane 

v ušesu.

Imam 
dolge lase.

Ne morem 
zviti jezika.

Rad berem 
knjige. 

Imam 
rjave oči.

Sem 
levičar.

Imam 
očala.

Imam 
privihan nos. 

Lahko izvedem 
gimnastični 

element 
imenovan 

špaga.

Na obrazu 
imam 

vidne pegice.

Lahko ukrivim 
palec nazaj 

(v lok) 
brez pomoči.
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Primer 2: Komunalni odpadki, naravoslovje, 6. razred osnovne šole

razvnemi Učenci prinesejo v šolo različne komunalne odpadke (npr. časopis, stiropor, steklenica, baterijski vložki …), ki so 
nastali v njihovem gospodinjstvu. Predstavijo zgodbe, kako so ti postali odpadki.

razišči Raziščejo odpadke in jih razvrstijo glede na materiale, iz katerih so narejeni. Raziščejo, ali je odpadek nevaren, 
koliko let je potrebnih za njegovo razgradnjo. Naredijo razstavo, kjer predstavijo izsledke. 

razloži 
Pojasnjujejo, kako najbolj smotrno shranjevati, ločevati in reciklirati zbrane odpadke. Primerjajo svoje prakse v 
ravnanju z odpadki. Učitelj v tej fazi uvede nove pojme, kot so 3 R (ang. reduce, reuse, recycle) — zmanjšanje 
odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov.

razdelaj Oblikujejo ideje za ponovno uporabo odpadkov. Poiščejo jim novo uporabno vrednost in jo smiselno 
utemeljijo. Odpadek po potrebi tudi prilagodijo za novo funkcijo.

reflektiraj Učenci razmislijo o svoji lastni praksi pri ravnanju z odpadki, kako kot potrošniki vplivajo na samo nastajanje 
odpadkov. Razmislijo o naučenem in kako bo to vplivalo na njihovo potrošniško vedenje.

Primer 3: Škrge, naravoslovje, 7. razred osnovne šole

razvnemi Učenci si ogledajo fotografiji potapljača z jeklenko. Kako človek diha v vodi? Kako ribe dihajo v vodi? Prikličejo 
svoje znanje o dihalnih organih. 

razišči Ogledajo si vedenje ribe v akvariju – odpiranje ust in škržnih poklopcev. V ribarnici izberejo ribo kostnico in 
secirajo njene škrge. Pri tem si pomagajo s stereo lupo.

razloži Poimenujejo posamezne dele dihalnega sistema pri ribi. Anatomsko zgradbo škrg povežejo z njihovim 
delovanje – s pretakanjem vode preko škržnih lokov, ki so prepleteni s kapilarami. 

razdelaj 
Poiščejo podobnosti in razlike v zgradbi dihal pri človeku in ribi kostnici. Ker so škrge dihalni organ, značilen za 
vodne organizme, poiščejo še druge primere organizmov, kjer lahko opazijo škrge, npr. človeška ribica, potočni 
rak, vrbnica, paglavec žabe ...

reflektiraj Opišejo in narišejo, kako bi spremenili svoj izgled (morfologijo) in habitat, če bi pljuča zamenjali za škrge.
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Primer 4: Biotehnologija, biologija v 9. razredu osnovne šole

razvnemi Ogledajo si kruh in različne pekovske izdelke. Jih tudi prerežejo in opazujejo v prerezu (luknjice). Kako v kruhu 
nastanejo luknjice? Kako naredimo kruh? 

razišči 
Učenci raziskujejo, kaj se dogaja v kvašenem testu ko vzhaja. Izvedejo poskuse, pri katerih spreminjajo 
temperaturo vode, količino sladkorja in kvasa. Merijo koncentracije plinov ogljikov dioksid in kisik v neposredni 
bližini testa ter raven vzhajanja. Pri tem se učijo tudi osnov raziskovanja s pomočjo merilnikov Vernier. 

razloži 
Učenci zbrane podatke interpretirajo in odgovarjajo na vprašanja: Kaj povzroča plin ogljikov dioksid v testu? 
Zakaj so v kruhih različno velike luknjice? Kako temperatura vode vpliva na vzhajanje testa? Zakaj kvasovke 
potrebujejo sladkor? Razmišljajo o uporabi kvasovk v živilski industriji. 

razdelaj 

Razmislijo o vlogah bakterij v čistilnih napravah, v kmetijstvu in v proizvodnji hrane. Pridobljeno razumevanje 
posplošijo tudi na druge vrste organizmov, ki jih ljudje uporabljamo v industrijske namene, v kmetijstvu, 
medicini, veterini in varovanju okolja. V ta namen učenci berejo zapise v učbenikih ter iščejo informacije na 
svetovnem spletu. 

reflektiraj 
Zamislijo si, da so organizem, ki ima pomembno vlogo v biotehnologiji, na primer čopičasta plesen, ki tvori 
antibiotik penicilin in bi se želeli zaposliti v farmacevtskem podjetju. Napisati morajo prošnjo za službo 
čopičaste plesni, ki bo delodajalcu predstavila njene kvalitete.
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