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POVZETEK 

V magistrskem delu so prikazane značilnosti sodelovalnega učenja in kombiniranega 
pouka. V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili sodelovalno učenje, njegov 
pomen in ključna načela ter strukture nalog pri sodelovalnem učenju. V nadaljevanju 
smo podrobneje opredelili kombinirani pouk. Predstavili smo vlogo učitelja in vlogo 
učenca v kombiniranem oddelku in pri sodelovalnem učenju ter poiskali vzporednice 
med kombiniranim oddelkom ter sodelovalnim učenjem. Posebno pozornost smo 
namenili kombiniranemu pouku pri predmetu druţba v 4. in 5. razredu z vidika 
moţnosti vključevanja sodelovalnega učenja. 

V empiričnem delu so nas zanimala mnenja in izkušnje učiteljev kombiniranega 
pouka glede sodelovalnega učenja in uporabe le-tega. Za namene raziskave smo 
oblikovali anketni vprašalnik in med učitelji kombiniranega pouka izvedli anketo. 
Zanimalo nas je, kakšna je njihova opredelitev sodelovalnega učenja, kje so se z 
njim seznanili, kakšna je njihova usposobljenost za izvajanje sodelovalnega učenja, 
pri katerih predmetih in kako pogosto vključujejo sodelovalno učenje v pouk, kateri so 
vzroki za to, da ga oz. da ga ne vključujejo v pouk, katere sodelovalne strukture 
najpogosteje uporabljajo, s katerimi cilji vpeljujejo sodelovalno učenje v pouk, koliko 
se ga izvaja pri pouku druţbe, pri katerih temah pri druţbi je moţno vpeljevati 
sodelovalno učenje, kje učitelji kombiniranih oddelkov vidijo prednosti in 
pomanjkljivosti sodelovalnega učenja ter katere teţave se pojavljajo pri izvajanju le-
tega. Zanimalo nas je tudi, v katerih kombiniranih oddelkih anketiranci poučujejo oz. 
so ţe kadarkoli poučevali, koliko znanja o kombiniranem pouku so pridobili v času 
študija ter pri katerih urah kombiniranega pouka najpogosteje vpeljujejo sodelovalno 
učenje. 

Ugotovili smo, da se največ anketiranih učiteljev strinja z opredelitvijo sodelovalnega 
učenja po C. Peklaj, ki meni, da je sodelovalno učenje učenje v majhnih skupinah, v 
katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko 
skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem 
skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost posameznega člana skupine.  
Učitelji, ki pri svojem delu vpeljujejo sodelovalno učenje, so se z njim najpogosteje 
seznanili na študijskih skupinah. V pouk ga vpeljujejo s ciljem, da učence navajajo na 
sodelovanje in spodbujajo miselne aktivnosti vsakega posameznega učenca. Vsak 
način dela pri pouku ima določene prednosti in pomanjkljivosti oz. omejitve. Tudi 
sodelovalno učenje pri tem ni izjema. Ugotovili smo, da učitelji vidijo glavne prednosti 
sodelovalnega učenja v večji aktivnosti učencev, v boljšem učinku pouka, zavedanju 
odgovornosti vseh za dosego skupnega cilja, boljšem sodelovanju učencev in večji 
krepitvi medsebojnih odnosov. Učitelji izpostavljajo tudi nekatere pomanjkljivosti 
sodelovalnega učenja. Te so po njihovem mnenju povezane z večjo obremenitvijo 
učiteljev, s teţavami glede časa za realizacijo in z neaktivnostjo vseh učencev. 
Nekateri učitelji sodelovalnega učenja pri pouku ne uporabljajo. Kot najpogostejši 
razlog za neuporabo sodelovalnega učenja pri pouku navajajo nepoznavanje 
sodelovalnega učenja. 

Raziskava je pokazala, da učitelji pri druţbi v 4. in 5. razredu pogosto uporabljajo 
sodelovalno učenje. Sodelovalno učenje je moţno uporabljati pri vseh temah. Še 
posebej pogosto ga uporabljajo pri obravnavi zgodovinskih vsebin, vsebin o Sloveniji, 
domači pokrajini in druţini. Sodelovalno učenje uporabljajo tako pri istotemnih kot pri 
različnotemnih kombiniranih učnih urah. 

Ključne besede: sodelovalno učenje, kombinirani pouk, druţba 



 
 

ABSTRACT  

The MA thesis introduces the characteristics of cooperative learning and combined 
classes. The theoretical part discusses cooperative learning, its meaning and key 
principles and structure of tasks in more detail. Then combined classes are defined 
further. The role of the teacher and the pupil in the combined class are introduced 
and parallels between cooperative learning and combined classes are established. 
Special emphasis has been placed on combined classes of Social Studies in 4th and 
5th grades and the possibility of introducing cooperative learning. 

The empirical part focuses on the opinions and experiences of teachers of combined 
classes about cooperative learning and its use. 

For the purpose of the study, a survey was created and distributed to teachers of 
combined classes. The questions focused on their understanding of cooperative 
learning, where they learned about it, what their training of it was, how often they 
include it and for which topics, why they do or do not include it, which cooperative 
methods they use most often, what are their goals in using cooperative learning, how 
much it is used in Social Studies, which Social Studies topics it can be used with, 
what are its advantages and disadvantages, and what issues occur using it. The 
teachers also had to answer questions about which combined classes they teach or 
have taught, how much knowledge they have about combined classes from their 
studies, and in which combined classes they use cooperative learning the most. 

The results show that most of the surveyed teachers agree with the definition of 
cooperative learning by C. Peklaj, who states that cooperative learning is learning in 
small groups where work is set out in such a way that there is a positive connection 
between group members, using direct learning interaction to achieve a common goal. 
This group work maintains the responsibility of individual team members. Teachers 
who use cooperative learning have most often learned about it in study groups. The 
goals of introducing cooperative learning are to get the pupils familiar with 
cooperation and encourage participation of each individual pupil. Each method has 
its advantages and disadvantages or limitations. Cooperative learning is no 
exception. The teachers see the primary advantages as increased student 
participation, higher impact of the class, increased awareness of the responsibility of 
the group to attain common goals, and better cooperation and improved relationships 
between the pupils. The teachers also highlighted some disadvantages, which are 
higher workload for the teachers, increased time required for implementation, and 
inactivity of some pupils. Some teachers do not use cooperative learning in their 
classes and the most common reason for that is them not being familiar with it. 

The research shows that 4th and 5th grade Social Studies teachers often use 
cooperative learning. It can be used in all topics. It is especially frequently used for 
historical topics, topics about Slovenia, its landscape and family life. Cooperative 
learning is used both in same-topic and different-topic combined classes. 

Key words: cooperative learning, combined class, social studies 
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1 UVOD 

V letu, ko pišem magistrsko delo, sem dopolnila več kot dvajset let dela na 
podruţnični šoli. V tem času sem bila učiteljica (sprva še v osemletki) v 
kombiniranem oddelku 3. in 4. razreda, učiteljica v kombiniranem oddelku 
podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda ter učiteljica v kombiniranem oddelku v 
devetletki v 4. in 5. razredu.  

Kmalu na začetku svoje poklicne poti sem se na eni od študijskih skupin srečala s 
temo sodelovalnega učenja. Tema me je pritegnila in zato sem določene strukture 
sodelovalnega učenja začela uvajati v pouk. Izkazale so se za zelo uspešne in med 
učenci priljubljene. Ugotovila sem, da imam s tega področja premalo znanj, zato sem 
ves čas spremljala strokovno literaturo na temo sodelovalnega učenja. 

Kombinirani pouk je na podruţnični šoli pogost. V kombiniranem oddelku sta 
najpogosteje dva razreda, lahko pa tudi več. Učitelj ne more vsega učnega časa 
nameniti posameznemu razredu, zato je pomembno, da delo organizira tako, da 
lahko sočasno vodi pouk z dvema ali več razredi in tako realizira dva ali več učnih 
načrtov. To zahteva več samostojnega dela učencev v posameznem razredu, ki ga 
lahko organiziramo tudi z uporabo struktur sodelovalnega učenja. Učenci morajo priti 
do posameznih ciljev sami, s sodelovalnim delom v skupini. Eden ključnih ciljev 
učnega procesa v sodobni druţbi je kompetenca učenje učenja oz. sposobnost 
pridobivanja znanja – učljivost posameznika.  

C. Peklaj (2008) meni, da je druţba znanja pravzaprav druţba neprestanega učenja. 
Tudi v Beli knjigi (2011) je navedeno, da bi morala naloga šole postati predvsem to, 
da nauči učenca, kako se učiti ali kako priti do ţelenih informacij. Učenje v sodobni 
šoli ne pomeni več le pomnjenja vsebin, temveč predvsem proces usvajanja znanj z 
razumevanjem, kritičnim premislekom in zmoţnostjo uporabe naučenega. Pri tem je 
učence treba navajati na samostojno učenje, razmišljanje, raziskovanje, hkrati pa tudi 
na razvijanje komunikacijskih veščin in zdravih medsebojnih odnosov. Za uspešno 
delovanje v druţbi je pomemben celosten razvoj posameznika. Človek je druţbeno 
bitje, zato mora tudi njegov razvoj potekati v interakciji s socialnim okoljem. Najprej je 
to druţina, kmalu tudi vrtec, šola. Učence je treba navajati na delo, ki bo vplivalo na 
razvoj njihovih spoznavnih, čustvenih in socialnih procesov. K razvoju vsega tega pa 
lahko pozitivno vpliva sodelovalno učenje, kar so dokazale številne raziskave, 
izvedene po letu 1970 (Peklaj, 2001). 

C. Peklaj (2001) je sodelovalno učenje opredelila kot učenje v majhnih skupinah, kjer 
bo cilj doseţen, če bodo člani skupine med seboj povezani, če bodo medsebojno 
sodelovali in če bo vsak član prispeval svoj del. Ideja o sodelovalnem učenju sega ţe 
daleč v zgodovino, a je sodelovalno učenje v taki obliki, kot smo ga definirali, še 
vedno aktualno tudi v sodobni šoli. Sodobna šola naj bi učencem razvijala ključne 
kompetence, ki so potrebne v 21. stoletju. V Evropski skupnosti so opredelili osem 
ključnih kompetenc, ki naj bi jih posamezniki pridobili v času izobraţevanja. Ena 
izmed njih je tudi učenje učenja, ki je opredeljena kot sposobnost učiti se in vztrajati 
pri učenju, individualno in skupinsko (Aţman, T., Brejc, M., Koren, A., 2014). 
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2 SODELOVALNO UČENJE 

2.1 OPREDELITEV SODELOVALNEGA UČENJA 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika besedo »sodelovati« opredeljuje kot biti dejavno 
povezan zaradi skupne dejavnosti (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2000). Iz 
tega lahko razumemo, da morajo biti tisti, ki sodelujejo v skupini, med seboj 
povezani, aktivni in vsi prispevati k skupni dejavnosti oz. cilju. 

Bon (2000) navaja: »Sodelovanje je vrsta spretnosti, ki jih mora posameznik 
obvladati, da je uspešen v socialnih odnosih« (str. 207).  

Slavin (1987, v Peklaj 2001) ter Johnson in Johnson (1987, v Johnson in Johnson, 
1996a) opredeljujejo sodelovanje kot skupno delo za doseganje skupnega cilja. 

Tako, kot je več različnih opredelitev sodelovanja, je tudi več opredelitev 
sodelovalnega učenja.  

Kagan (1989, po Peklaj, 2001) opredeljuje sodelovalno učenje kot delo (učenje) v 
majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak učenec doseţe najboljši učinek pri 
lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da doseţejo vsi kar najboljše rezultate. 
Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini.                                                                                                                          

Johnson in Johnson (1987, po Peklaj, 2001) opredeljujeta sodelovalno učenje kot 
učenje v majhnih skupinah, da bi učenci dosegli skupen cilj (se naučili učno snov ali 
rešili nek problem). Učenje je oblikovano tako, da se vsak član skupine nauči svoje 
gradivo oz. opravi svojo nalogo in se obenem prepriča, da so se tudi drugi člani 
skupine naučili svoje gradivo oz. da so opravili svoje naloge. To je treba upoštevati in 
vedeti, ker nekateri enačijo oz. zamenjujejo sodelovalno učenje s skupinskim delom. 
Pri skupinskem delu se rado zgodi, da sta v skupini aktivna član ali dva, ostali učenci 
pa prispevajo manj ali celo ne prispevajo nič. 

Slavin (1987, po Peklaj, 2001, str. 8) navaja, da »sodelovalno učenje (cooperative 
learning) opredeljuje metode, uporabljene v procesu učenja, pri katerih učence 
spodbujamo oz. od njih zahtevamo, da medsebojno sodelujejo pri izvajanju nalog«. 

Pri sodelovalnem učenju učenci prevzemajo individualno in skupinsko odgovornost 
za učenje in doseganje skupnih in individualnih ciljev. Je netekmovalno in temelji na 
pozitivni odvisnosti in timskem sodelovanju (Terminološki slovar vzgoje in 
izobraţevanja, 2008–2009). 

Opredelitev sodelovalnega učenja je veliko, C. Peklaj (2001) jih je zdruţila v 
naslednjo definicijo: »Sodelovalno učenje je torej učenje v majhnih skupinah, v 
katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko 
skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem 
skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost posameznega člana skupine« (str. 
9). Vsak član v skupini je odgovoren za končni cilj, ki ga bo skupina dosegla le, če 
bodo učenci v skupini med seboj sodelovali. Kot trdi De Corte (2013), »učinkovito 
učenje ni le ʺsoloʺ, ampak je predvsem ʺporazdeljenaʺ dejavnost: konstrukcija 
individualnega znanja se odvija s pomočjo procesov interakcije, pogajanja in 
sodelovanja« (str. 45). 
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2.2 POMEN UVAJANJA SODELOVALNEGA UČENJA V ŠOLO 

Današnji čas je čas hitrih sprememb, napredka in razvoja – še posebej na področju 
informacijske tehnike in tehnologije. Strinjamo se s C. Peklaj (2001), ki meni, da 
mora šola zato učence opremiti ne le s temeljnimi veščinami, temveč tudi z višjimi 
miselnimi veščinami, z veščinami reševanja problemov, obvezno pa tudi s 
komunikacijskimi in socialnimi veščinami. 

Slavin (2013) trdi, da sodelovalno učenje pogosto navajajo kot sredstvo za razvijanje 
veščin mišljenja in spodbujanje višjih ravni učenja, kot alternativo za odpravljanje 
vrzeli v znanju in tudi kot način priprave učencev za vedno bolj sodelovalen svet 
dela. Slavin (2013) tudi navaja, da sodelovalno učenje skoraj vedno izboljša 
afektivne cilje in da na splošno deluje dobro na vse učence, tako na tiste najboljše, 
kot tudi šibkejše.  

Sodelovalno učenje ima mnogo prednosti, a Ediger (2001) nas opozarja, da moramo 
biti pri uvajanju le-tega v proces pouka previdni, ker se učenci med seboj razlikujejo 
glede druţabnosti, prav tako učenci niso vajeni takega načina dela. Nekateri učenci 
so rivalski in tekmovalno usmerjeni, pojavljajo pa se tudi različne oblike agresivnosti 
in celo sovraţnosti. Zagotovo pa je več učencev, ki radi sodelujejo in ţelijo delati v 
skupini. Strinjamo se z Edigerjem, da vsi učenci ne ţelijo delati v skupinah. 
Predpostavljamo, da imajo ti učenci slabše razvite sodelovalne veščine. Ker je človek 
po naravi druţbeno bitje, si mora te veščine nujno pridobiti za uspešno delovanje v 
druţbi. Z Edigerjem se strinjamo tudi v tem, da je treba upoštevati, da nekateri učenci 
ţelijo delati individualno in biti sami odgovorni za svoje delo in da je zato pri pouku 
treba najti ustrezno razmerje med skupinskim in individualnim delom.  

Sodelovalno učenje uvajamo v pouk tudi zato, ker moramo slediti ciljem 
osnovnošolskega izobraţevanja. Pripomore k uresničevanju teh ciljev, ker spodbuja 
področje znanja oz. spoznavne procese, socialne odnose in čustveno-motivacijske 
procese (Peklaj, 2001).  
 
Sodelovalno učenje in pridobivanje znanja 

C. Peklaj (2001) navaja, da je eden od osnovnih ciljev izobraţevanja kakovostna 
izobrazba. Pri tem ne gre le za kakovostno znanje v smislu pridobivanja količine 
informacij. Poudarek mora biti na tem, da učence seznanimo in naučimo strategij ter 
postopkov za reševanje problemov, s katerimi se bodo srečevali, da pouk usmerjamo 
k razvijanju učenčevih veščin, ki se nanašajo na miselne procese, iskanje novih 
informacij ter operiranja z njimi (analiza, sinteza, vrednotenje). 

Sodelovalno učenje učence spodbuja k večji aktivnosti, ker morajo svoje zamisli 
utemeljiti, navesti razloge za pravilne rešitve ter rešitve podkrepiti tudi s primeri, da 
bodo le-te razumljive vsem članom skupine. To pa pomeni, da bo učenec postavljen 
v situacijo, ko bo moral razloţiti snov tudi drugim učencem. Tako bo snov povezal in 
tudi razumel na višji miselni ravni, kot če bi se učil samo zase. Poleg tega bo 
uporabljal več strategij za organiziranje učnega gradiva (Peklaj, 2001). Ker bo 
učenec svoje rešitve, ugotovitve in spoznanja moral posredovati ostalim v skupini, bo 
s tem razvijal tudi svoje komunikacijske veščine (prav tam).  
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Učenci v skupini imajo lahko na rešitve, ugotovitve in utemeljitve različne poglede, 
zato se o le-teh med seboj pogovarjajo in jih tudi večkrat ponovijo. Zaradi 
večkratnega ponavljanja utrdijo svoje znanje in lahko tudi primerjajo svoje znanje z 
znanjem drugih, s tem pa pridobijo tudi povratno informacijo o tem, kaj ţe znajo 
oziroma kaj se morajo še naučiti. Zaradi različnih pogledov, mnenj, stališč, informacij 
in rešitev, lahko med učenci znotraj skupine prihaja do konflikta na miselni ravni 
(Peklaj, 2001). »Konflikt na miselni ravni je pogosto pogoj za to, da začnemo 
razmišljati na drugačen način, da kritično ovrednotimo lastne poglede, jih primerjamo 
s pogledi in rešitvami drugih ter se na podlagi tehtanja različnih moţnosti odločimo za 
najboljšo moţno rešitev« (Peklaj, 2001, str. 12). 

Delo v sodelovalnih skupinah je pomembno tudi zato, ker skupine sestavljajo učenci, 
ki imajo različne sposobnosti, spretnosti, znanje, osebnostne lastnosti in izkušnje. V 
tej paleti raznolikosti vidimo vir ustvarjalnosti, »saj vsak učenec lahko prispeva svojo, 
drugačno zamisel, nov pogled na reševanje problemov ali novo strategijo« (Peklaj, 
2001, str. 12). Zaradi tega lahko v skupini poiščejo več rešitev problemov, pri čemer 
so rešitve bolj izvirne. 

C. Peklaj (2001) navaja, da učenci pogosto bolje razumejo razlago, ki jim jo 
posredujejo njihovi vrstniki. Podobno meni tudi Ediger (2001), ki navaja, da učenci, ki 
se hitreje učijo, pomagajo počasnejšim učencem, da doseţejo cilj. Hkrati pa se tudi 
hitrejši učenci na ta način učijo od počasnejših – spoznavajo, da imamo ljudje 
različne sposobnosti in da je to treba upoštevati ter spoštovati. Pri delu v skupini 
učenci pogosto opazijo, če kdo izmed njih potrebuje pomoč in mu na pomoč tudi 
priskočijo. Sodelovalno učenje omogoča takšno sodelovanje med učenci. 

Najpomembnejše je, da vse zgoraj omenjene aktivnosti, ki jih spodbuja sodelovalno 
učenje, prinašajo dobre učne rezultate. To so dokazale obseţne raziskave po letu 
1980, ki so primerjale sodelovalno učenje z drugimi načini učenja (Peklaj, 2001). C. 
Peklaj (2001) je predstavila rezultate treh raziskav. Leta 1981 sta brata Johnson s 
sodelavci ugotovila, da sodelovanje pripelje do boljših rezultatov kot tekmovanje. Pri 
tem je sodelovalno učenje v prednosti predvsem takrat, ko so skupine manjše. 
Primerjava doseţkov med sodelovalnim in individualnim učenjem je bila v prid 
sodelovalnemu učenju. Slavin se je leta 1983 v raziskavi omejil samo na primerjavo 
sodelovalnega, individualnega in tekmovalnega učenja. Rezultati so pokazali, da so 
bili učni rezultati najboljši pri sodelovalnem učenju. Pri boljših rezultatih so pomembni 
jasni skupinski cilji in posameznikova odgovornost za prispevek v skupini. Leta 1995 
so Qin ter brata Johnson raziskovali, katere vrste problemov učenci najbolje rešujejo 
pri sodelovalnem učenju. Ugotovili so, da je vpliv sodelovalnega učenja najbolj 
pozitiven pri nejezikovnih problemih, pri jezikovnih problemih ter pri odprtih in zaprtih 
problemih (prav tam). 

Sodelovalno učenje in socialni razvoj 

Ljudje smo socialna bitja, zato mora imeti vsak posameznik ustrezno razvite socialne 
in komunikacijske veščine, da lahko goji uspešne odnose z drugimi ljudmi. 
Pomembno je, da otrok (ţe) v druţini razvija socialne spretnosti, da dobi dovolj 
izkušenj v medsebojnem dogovarjanju, medsebojni pomoči in skupnem reševanju 
problemov, v deljenju stvari z brati in s sestrami itd. V sodobnih druţinah so starši 
veliko odsotni, saj njihove sluţbene obveznosti pogosto presegajo osemurni 
delavnik. Tako je »čas, ki ga druţine preţivijo skupaj, vse krajši« (Peklaj, 2001, str. 
14). Poleg tega ima na področju socialnega razvoja velik vpliv tudi sodobna 
tehnologija – računalniki, televizija, tablice, mobilni telefoni … Vsa ta tehnologija pa 
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»vzgaja« otroke v individualizem, saj za rokovanje z njo otroci ne potrebujejo okoli 
sebe nobene druţbe. Strinjamo se s C. Peklaj (2001), ki navaja, da »računalnik lahko 
iz koristnega orodja, ki olajša marsikatero delo, in moţnega vira informacij, postane 
vir zasvojenosti« (str. 15). 

Prav tako je ena ključnih nalog šole, da poskrbi za njihov miselni, socialni in čustveni 
razvoj. Pomembno je učence navajati in vzgajati v duhu sodelovanja z drugimi, 
spoštovanja drugih in pomagati drugim. Menimo, da tu lahko veliko prispeva učitelj 
oziroma razrednik tako z načinom dela pri pouku kot z ustvarjanjem ugodnega 
učnega okolja ter vzgojnim prizadevanjem razrednika. C. Peklaj (2001) navaja 
rezultate raziskav, s katerimi so dokazali, da je sodelovalno učenje pozitivno vplivalo 
na medsebojne odnose med učenci, na boljše vzdušje v razredu ter večjo 
pripravljenost na sodelovanje s sošolci v šoli in izven nje. Učence je treba navajati 
tudi na sprejemanje in spoštovanje drugačnosti – ne le do učencev s posebnimi 
potrebami, temveč tudi do pripadnikov drugih ras in nacionalnosti. Do teh učencev in 
tudi med njimi vlada veliko predsodkov in stereotipov, zato imajo učitelji zahtevno in 
pomembno nalogo, da med učenci doseţejo medsebojno spoštovanje in 
sodelovanje. »Samo pozitivne izkušnje oz. izkušnje, ki se ne skladajo s temi 
predsodki, sodelovanje z »drugačnimi« bo spremenilo te predsodke. Sodelovalno 
učenje se je ravno na tem področju pokazalo kot zelo uspešna metoda« (Peklaj, 
2001, str. 15). 

Sodelovalno učenje in čustveno-motivacijski procesi 

Pomemben izziv za vsakega učitelja je spodbuditi motivacijo, ki bo k delu in 
vztrajnosti pritegnila vse učence – tudi tiste, ki jim delo v šoli ne pomeni veliko. Kot 
navaja C. Peklaj (2001), ima sodelovalno učenje pri motivaciji pomembno vlogo, saj 
kakovostna interakcija znotraj skupine lahko vpliva na razvoj notranje motivacije pri 
vseh učencih, zmoţnejših in šibkejših. Pri šibkejših učencih je pogosto prisotna slaba 
učna samopodoba. V skupini vsak prispeva po svojih zmoţnostih in ob uspešnem 
končanju učne naloge doţivi tudi svoj uspeh. Učni uspeh pa bo vse učence vodil k 
temu, da se bodo verjetno še raje lotevali nalog in vztrajali, da jih bodo rešili. 

2.3 OSNOVNA NAČELA SODELOVALNEGA UČENJA 

C. Peklaj (2001) navaja, da morajo učitelji, če ţelijo vzpostaviti ustrezno sodelovalno 
interakcijo, upoštevati pet osnovnih načel sodelovalnega učenja: delo v skupinah, 
pozitivna soodvisnost članov skupine, odgovornost posameznega člana skupine, 
ustrezna struktura naloge ter sodelovalne veščine. 

Po C. Peklaj (2001) je delo v skupinah temeljna značilnost sodelovalnega učenja. 
Pri oblikovanju skupin je treba paziti na heterogenost skupin – glede na spol 
učencev, njihovih sposobnosti, predznanja, interesov, nacionalne pripadnosti itd. 
Heterogenost je nujna, saj omogoča različne miselne procese, ki pripeljejo do 
boljšega rezultata, izboljšuje medrasne in mednacionalne odnose ter lajša delo v 
skupinah, ker lahko boljši učenci pomagajo slabšim. Heterogene učne skupine se 
lahko oblikujejo na tri načine (Peklaj, 2001): lahko jih določi učitelj, lahko se oblikujejo 
naključno ali jih oblikujejo učenci sami. Najboljše je, da skupine strokovno 
premišljeno oblikuje učitelj, saj bo tako heterogenost nedvomno zagotovljena. Če 
skupino oblikujemo naključno, ne moremo zagotoviti heterogenosti po vseh kriterijih. 
Če skupino oblikujejo učenci sami, pa se lahko zgodi, da bodo v eni skupini skupaj 
zmoţnejši, v drugi pa bodo ostali samo šibkejši. C. Peklaj (2001) navaja, da so se pri 
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sodelovalnem učenju kot najbolj učinkovite izkazale skupine s štirimi člani, ker 
omogočajo večjo moţnost za medsebojno komunikacijo med učenci.  

Načelo pozitivne soodvisnosti (Peklaj, 2001) govori o tem, da se vsak učenec v 
skupini zaveda, da je uspeh skupine odvisen od slehernega člana skupine. Po drugi 
strani pa uspeh skupine koristi vsakemu članu. Če v skupini obstaja pozitivna 
soodvisnost, bodo učenci začutili skupne interese, obveznosti, odgovornosti, pa tudi 
koristi. Pozitivna soodvisnost se kaţe v tem, da se vsi člani skupine zavedajo, da je 
uspeh skupine toliko odvisen od vsakega posameznika, da vsi skupaj plavajo ali pa 
skupaj potonejo (Johnson, Johnson in Johnson Holubec, 1991). Ključno vlogo pri 
razvijanju pozitivne soodvisnost v skupini ima učitelj. C. Peklaj (2001) navaja, da 
razlikujemo pozitivno soodvisnost ciljev (le-ta obstaja, kadar se učenci v skupini 
zavedajo, da imajo vsi skupen cilj), pozitivno soodvisnost nagrad (to so lahko ocene, 
dodatne točke vsem članom skupine, posebne nagrade, nagrade skupini kot celoti 
…), pozitivno soodvisnost virov (vsak učenec dobi le del virov, ki so potrebni za 
dokončanje določene skupinske naloge), pozitivno soodvisnost vlog (vsak učenec 
ima v skupini določeno vlogo), pozitivno soodvisnost nalog (naloge so razdeljene 
tako, da je nihče v skupini ne more končati sam). 

Tretje načelo po C. Peklaj (2001) je posameznikova odgovornost. Včasih je 
moţno, da sodelovalno učenje ne prinese takih rezultatov kot individualno učenje. To 
se zgodi, ko posamezniki niso nagrajeni sorazmerno z njihovim delom v skupini. Tudi 
pri sodelovalnem učenju se lahko zgodi, da niso aktivni vsi člani v skupini – kar se 
sicer pogosto dogaja v skupinski učni obliki. Temu se izognemo tako, da učitelj 
vsakemu učencu v skupini natančno določi njegovo nalogo oz. še posebej skrbno 
pripravi strukturo naloge, da vsak učenec izbere eno izmed delnih nalog. Učitelj mora 
pri tem upoštevati učenčeve sposobnosti, saj naj bi vsak dobil nalogo, ki jo bo 
uspešno rešil. C. Peklaj (2001) meni, da bodo učenci svoje delo v skupini opravili 
odgovornejše, če bodo morali na koncu svoj odgovor povedati pred celim razredom.  

Sodelovalne veščine »so tiste veščine, ki posamezniku omogočajo, da se v 
socialnem prostoru učinkovito obnaša, da vstopa v zadovoljive socialne odnose, da 
se nauči sporazumevati z drugimi in reševati konflikte« (Vodopivec idr., 2003, str. 4). 
Sodobni čas s hitro razvijajočo se tehnologijo vzgaja vedno bolj individualistične 
posameznike, zato se pomanjkanje sodelovalnih veščin kaţe tudi pri učencih. Učenci 
imajo teţave sodelovati z drugimi, z njimi komunicirati, jim pomagati in sami prositi za 
pomoč. Preko sodelovalnega učenja spodbujamo razvijanje socialnih veščin, saj brez 
uporabe le-teh skupina ne bo dosegla skupnega cilja. Učenci socialnih veščin ne 
bodo razvili spontano, sami od sebe in v trenutku, temveč je tu pomembna naloga 
učitelja, da jih na to postopoma navaja. Treba jih je ozaveščati o pomenu teh 
spretnosti, da jim bodo te prišle prav v njihovem nadaljnjem ţivljenju in delovanju v 
druţbi. Po I. Vodopivec idr. (2003) so glavne socialne veščine komunikacijske 
veščine, nudenje medsebojne pomoči, spoznavanje učinkov svojega dela in dela 
drugih, strpnost do drugačnosti, pomoč šibkejšim sošolcem, zavzemanje za 
skupinski cilj in upoštevanje dogovorov in pravil. Vse to pa so tudi veščine, ki si jih od 
posameznikov ţeli vsaka druţba.  

Sledi načelo sodelovalnega učenja, ki se imenuje struktura nalog (Peklaj, 2001). 
Gre za obliko organiziranja interakcije med učenci v skupinah. Učitelj mora biti pri 
strukturiranju dela pozoren na to, kakšno raven znanja pričakuje od učencev in 
katere socialne veščine bi rad razvijal. Same strukture niso vezane na konkretne 
vsebine, namenjene so doseganju ciljev na miselni in socialni ravni (Kagan,1989, 
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Kagan in Kagan, 1994, v Peklaj, 2001). Struktur nalog je veliko, znotraj njih so tudi 
različne izvedbe. Kagan (1989) meni, da je tako veliko število struktur nujno, saj ima 
vsaka struktura svojo nalogo oziroma področje uporabe. Pomembno je tudi, da tako 
učitelj kot učenci usvojijo neko strukturo, zato je treba strukture uvajati postopoma. 
Učitelj mora učencem pri vsaki strukturi dati točna navodila, kaj se od njih pričakuje. 
Ko učenci ţe poznajo določeno strukturo, pa lahko navodila postanejo manj 
strukturirana. Na tak način bodo učenci ponotranjili sodelovalne veščine.  

2.4 STRUKTURE SODELOVALNEGA UČENJA 

Sodelovalno učenje lahko organiziramo na različne načine. Pri poimenovanju teh 
načinov avtorji niso enotni. Tako Kagan govori o strukturah sodelovalnega učenja 
(Kagan, 1989), prav tako jih opredeli C. Peklaj (2001). B. Marentič-Poţarnik (2003) 
govori o različnih modelih sodelovalnega učenja, I. Vodopivec idr. (2003) pa navajajo 
metode sodelovalnega učenja. Odločili smo se, da bomo v nadaljevanju uporabljali 
termin strukture, saj jih je večina povzetih pa Kaganu. 

Strukture so običajno sestavljene iz več elementov vedenja v razredu. Primer takega 
elementa je učiteljevo navodila za določeno delo in aktivnost izvajalcev – učencev, ki 
je skladna z učiteljevim navodilom. Učitelj ustrezne elemente izbira glede na cilj, ki ga 
ţeli doseči (Peklaj, 2001). 

C. Peklaj (2001) navaja naslednje skupine sodelovalnih struktur: 
 

− strukture za utrjevanje znanja, 
− strukture za razvoj pojmov, 
− sodelovalne projekte, 
− sestavljene strukture, 
− programi za učenje veščin.  

 
Vse te strukture imajo vpliv tako na spoznavno kot na socialno področje. 

2.4.1 Strukture za utrjevanje znanja  

2.4.1.1 Sodelovalne karte 

Učitelj strukturo nalog izbira glede na cilj, ki ga ţeli doseči. Kadar je cilj po Bloomovi 
taksonomiji postavljen na raven znanja, so primerna sodelovalna struktura 
sodelovalne karte. Sodelovalne karte so namenjene za učenje dejstev in podatkov, ki 
si jih mora učenec zapomniti na podlagi avtomatizma (Vodopivec idr., 2003).  

Pri sodelovalnih kartah učenci delajo v parih in izmenično prevzemajo vlogo učenca 
in učitelja (Peklaj, 2001). V prvem krogu vsak učenec v paru napiše kartico za pojem, 
podatek, ki ga ne obvlada. Če navedem primer iz druţboslovja: na eno stran kartice 
napiše, npr. zgodovinski dogodek, na drugo stran pa letnico, kdaj se je zgodil. 
Učenca si izmenjata vse kartice. Sledi delo v paru. Učenec »učitelj« pokaţe učencu 
drugo za drugo vse kartice z besedami, ki jih ta ni znal. Besede lahko ponovi, jih 
zapiše ali si jih zapomni na kak drug način. V drugem krogu »učitelj« učencu pokaţe 
eno stran kartice, učenec pa mora povedati odgovor, ki je na drugi strani kartice, ne 
da bi ga prej videl. Če odgovori pravilno, dobi kartico in ga »učitelj« pohvali. V 
primeru napačnega odgovora, mu pravilni odgovor pove »učitelj« in le-ta obdrţi 
kartico. Ta krog traja toliko časa, da »učitelj« učencu vrne vse kartice. Sledi tretji 
krog, ki je teţji, saj mora učenec pokazati aktivno znanje in odgovor povedati brez 
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pomoči. Ob pravilnem odgovoru mora biti pohvaljen. Tudi ta krog se ponavlja toliko 
časa, da učenec dobi vse kartice. Učenca nato vloge zamenjata (prav tam). 

C. Peklaj (2001) navaja, da so izkušnje pokazale, da imajo učenci to strukturo zelo 
radi. Največ časa porabijo za pisanje kartončkov, ki jih učenci napišejo sami. Naloga 
učitelja je, da preveri njihovo pravilnost. Kartončki naj bodo veliki vsaj 5 x 6 cm. 
Učenci naj na kartončke pišejo z večjimi tiskanimi črkami. Praktično je, da so 
kartončki iz tršega kartona, saj bodo tako bolj obstojni. 

Sodelovalne karte so namenjene vsem učencem, še posebej pa šibkejšim učencem, 
ki imajo teţave s pomnjenjem. 

Primeri uporabe: poštevanka, besede in nepravilni glagoli pri tujem jeziku, kemijski 
elementi … Na področju druţboslovja s sodelovalnimi kartami lahko utrjujemo letnice 
in dogodke (prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, vojna za osamosvojitev 
Slovenije …), drţavne praznike, šege in navade, vrste druţin, geografske podatke, 
orientacijo idr. 

2.4.1.2 Več glav več ve 

Strukturo več glav več ve (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) učitelji lahko uporabijo za 
ponavljanje in utrjevanje znanja. Preko te strukture učenci še enkrat preletijo celotno 
snov in preverijo, ali jo razumejo. Zaradi tega je struktura več glav več ve primerna 
za ponavljanje in preverjanje znanja pred ocenjevanjem. Z uporabo te strukture se 
učitelj izogne frontalnemu preverjanju znanja (spraševanju) v razredu.                                                                                                                 

To strukturo izvedemo tako, da učence razdelimo v skupine, npr. po štiri člane. Vsak 
v skupini dobi eno od številk od ena do štiri. Učitelj nato postavi vprašanje zaprtega 
tipa in določi čas, v katerem bo dobil odgovor. Učenci se v skupini pogovorijo o 
odgovoru. Nato učitelj pokliče samo eno od številk in določi učenca, ki ima to 
številko. Učenci z enako številko iz drugih skupin pa povedo, ali se z odgovorom 
sošolca strinjajo ali ne. Učenci ne vedo vnaprej, kdo bo odgovarjal, zato so 
motivirani, da vsi v skupini pripravijo pravilen odgovor. Na tak način učitelj preveri, ali 
vsi učenci poznajo določeno snov. Učenci lahko odgovarjajo tudi drugače – svoje 
odgovore lahko zapišejo na tablo, lahko odgovarjajo z dvigom kartonov (rdeč karton, 
če se z odgovorom ne strinjajo in zelenega, če se z odgovorom strinjajo). Skupine 
naj za pravilen odgovor dobijo nagrado (plus, pohvalo ali kakšno drugo nagrado) 
(Peklaj, 2001). 

Na področju druţboslovja lahko na tak način ponavljamo učne vsebine oz. razlago 
pojmov, npr. naštej sosednje drţave Slovenije, kaj pomeni pojem nadmorska višina/ 
relativna višina, naštej pokrajine v Sloveniji, naštej rastlinske višinske pasove, 
imenuj/opiši površinske in podzemne kraške pojave, kaj je ponikalnica, naštej 
pripomočke za prikazovanje Zemlje, imenuj/razloţi številčno, opisno, grafično merilo 
na zemljevidu, imenuj vrste druţin, razloţi pojem mediacija, kaj je kompas, naštej 
glavne strani neba, kaj je relief, razloţi pojem naravna dediščina, razloţi pojem 
samopodoba, katere vrste pravil poznamo, naštej vrste druţin, kaj je bonton, kaj je 
predsodek, kaj je stereotip ipd. 

2.4.1.3 Preverjanje v parih  

Struktura preverjanje v parih (Kagan, 1989) je namenjena vaji in utrjevanju določenih 
veščin in se izvaja s pomočjo učnih listov. Učne liste pripravi učitelj. 
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Učenci so razdeljeni v skupine po štiri. Znotraj skupine delajo po parih. En učenec v 
paru rešuje nalogo, drugi jo preveri, ali je rešitev pravilna. Nato učenca zamenjata 
vlogi. Po dveh rešenih nalogah preverita njune rešitve z rešitvami drugega para v 
skupini. C. Peklaj (2001) navaja, da učenca pri tej metodi izmenično prevzemata 
vlogo učenca in učitelja. Tako si učenci izmenjujejo povratne informacije, drug 
drugemu razlagajo pravilne postopke in se tudi pohvalijo za pravilne rešitve. Kadar 
so v dvomih glede pravilnosti rešitve nalog in med seboj ne najdejo skupne rešitve, 
se obrnejo na učitelja. Pri tej strukturi se lahko zgodi, da bodo nekatere skupine 
končale prej kot druge, zato mora učitelj za tak primer na učni list dodati še kakšno 
zabavno nalogo. 

Na področju druţboslovja bi to strukturo lahko uporabili pri razvrščanju in značilnostih 
zgodovinskih dob (npr.: nekatere značilnosti posamezne dobe, najpomembnejša 
odkritja posamezne dobe, posamezna doba na naših tleh …), za utrjevanje znanja o 
posamezni pokrajini Slovenije (npr.: lega pokrajine, površje, podnebje, vodovje, 
rastlinstvo in ţivalstvo, gospodarstvo nekoč in danes, poselitev, posebnosti …), 
reliefne oblike, gospodarske in negospodarske dejavnosti, načini orientiranja v 
naravi, obrti, storitvene dejavnosti, pravila v skupnosti, vrste skupnosti ipd.  

2.4.1.4 Okrogla miza 

Okrogla miza (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) je namenjena predvsem izmenjavi 
informacij, utrjevanju znanja in veščin. Gre za tehniko ustvarjalnega mišljenja, ki bi jo 
lahko primerjali z moţgansko nevihto. V skupinah jo lahko izvajamo v pisni ali ustni 
obliki. Pri pisni obliki poteka tako, da učenci v skupini dobijo list papirja in nanj pišejo 
odgovore na vprašanje, ki ga zastavi učitelj. Vprašanje mora biti odprto in imeti vsaj 
toliko moţnih odgovorov, kolikor je učencev v skupini. Vsak učenec napiše po en 
odgovor in list da naprej. Pri ustni izvedbi pa učenci svoje odgovore povedo in jih 
lahko posnamejo, lahko pa jih eden v skupini zapiše.  

Strukturo okrogla miza lahko uporabimo tudi za izdelavo skupinskega ustvarjalnega 
izdelka ali projekta. Pri tem enakopravno sodelujejo in prispevajo vsi člani skupine, 
kar je izredno pomembno za razvoj skupine in njene identitete (Peklaj, 2001). 

Na področju druţboslovja bi strukturo lahko uporabili za izdelavo predstavitve 
domačega kraja/pokrajine/drţave, za predstavitev značilnosti posamezne pokrajine 
(npr.: Predstavljajte si, da delate v turistični agenciji. Sestavite predstavitev, kaj vse bi 
lahko turistom povedali o Alpskih/Predalpskih/Obpanonskih/Obsredozemskih/ 
Dinarskokraških pokrajinah …), naravna in kulturna dediščina domačega kraja, obrt 
in industrija v domačem kraju nekoč in danes, storitvene dejavnosti v domačem 
kraju, promet v domačem kraju – kako je urejen in kaj bi lahko na tem področju 
spremenili – predvsem s področja varnosti pešcev, otrokove pravice in dolţnosti ipd.  

2.4.1.5 Pošiljanje vprašanj  

Struktura pošiljanje vprašanj (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) je predvsem namenjena 
ponavljanju in utrjevanju znanja ter preverjanju razumevanja pojmov pred 
ocenjevanjem znanja. Učenci v skupini sestavijo vprašanja o določeni snovi in jih 
pošljejo drugi skupini, ki poskuša odgovoriti nanje. Da bodo v skupini res aktivni vsi 
učenci, mora vsak učenec v skupini napisati vsaj eno vprašanje. Ko so vsa vprašanja 
zapisana, jih v skupini pregledajo, se o njih pogovorijo in se dogovorijo, katera 
vprašanja bodo poslali sosednji skupini. Vprašanja morajo biti jasna, konvergentna, 
tako da je moţen točen odgovor. Odgovor tudi napišejo na hrbtno stran. Učenci si 
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nato zamenjajo vprašanja in začnejo nanje odgovarjati. En učenec v skupini prebere 
vprašanje in nanj najprej odgovori vsak učenec sam pri sebi. Nato se med seboj 
pogovorijo in skupaj uskladijo odgovor. Pravilnost odgovora preverijo na hrbtni strani. 
Na tak način rešijo vsa vprašanja in jih vrnejo skupini, ki jim jih je poslala. Skupaj se 
pogovorijo o odgovorih. 

Na področju druţboslovja lahko to strukturo uporabljamo za ponavljanje in utrjevanje 
definicije pojmov pri vseh obravnavanih temah, npr. pojem samopodobe, pojem 
mediacije, vrste druţin, kaj je tloris, kaj je dolina, kaj kotlina, kaj je rudarstvo, kaj je 
kmetijstvo, pojem plastnica, sestavine zemljevida, vrsta merila zemljevida, napiši 
nadmorsko višino Ljubljane (ali poljubnega kraja), izračunaj relativno višino med 
dvema krajema, vrste zgodovinskih virov, vrste nasilja ipd. 

2.4.1.6 Dejstvo ali izmišljotina 

Strukturo dejstvo ali izmišljotina (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) I. Vodopivec (2003) 
poimenuje resnica ali izmišljotina. Po našem mnenju je za niţje razrede osnovne šole 
to poimenovanje bolj uporabno, saj jim je beseda resnica bliţje kot beseda dejstvo. 

Strukturo dejstvo ali izmišljotina bo učitelj uporabil za ponavljanje in utrjevanje snovi. 
Učenci v skupini na določeno temo postavijo neko trditev, ki je lahko resnična, lahko 
pa izmišljena. Ena skupina pove svojo trditev drugim skupinam. Le-te po premisleku 
izrazijo svoje mnenje o trditvi – ali je pravilna ali ne. Lahko odgovarjajo samo 
posamezni učenci v skupini. Pravilnost oziroma nepravilnost trditve lahko izrazijo z 
dvigom kartončkov različnih barv. Skupina, ki ji je uspelo postaviti tako trditev, da jo 
ostale skupine niso pravilno opredelile kot resnico ali izmišljotino, dobi točko. Zmaga 
skupina, ki ji je uspelo pretentati čim več skupin ali posameznikov (Peklaj, 2001). 

Tak način dela vsebuje elemente tekmovalnosti, zato je še posebej pomembno, da 
so skupine sestavljene heterogeno glede na sposobnosti učencev. 

Primeri trditev iz druţboslovja:  

− Kompas na severnem polu tudi kaţe proti severu. 
− Vzpetina ima lahko uravnan vrh. 
− Druţina ne more biti istospolna. 
− John je črne polti, zato se z njim ne bom druţil. 
− Odrasli imajo dolţnosti, otroci pa samo pravice. 
− V Obpanonskih pokrajinah smo občudovali čudovite doline. 
− Himna Evropske unije je Zdravljica. 

2.4.1.7 Učne skupine za večje dosežke – STAD  

STAD (students team achievement divisions) (Slavin, 1994, v Dumont, 2013) je 
najprimernejša za učenje novih informacij, dejstev, za doseganje dobro opredeljenih 
ciljev pri matematiki, jeziku, druţboslovju in tudi pri ostalih predmetih. 

Učence razdelimo v štiričlanske skupine, ki so heterogene po spolu, učnem uspehu, 
rasni pripadnosti. Učitelj jim frontalno predstavi določeno vsebino. To vsebino se 
učenci potem učijo znotraj skupine toliko časa, da jo obvladajo vsi člani skupine. 
Sledi individualen preizkus znanja, pri katerem učenci odgovarjajo vsak zase, 
medsebojna pomoč ni več dovoljena.  
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Rezultati preizkusov znanja se primerjajo s prejšnjimi rezultati in točke dobijo tisti, ki 
so dosegli enako točk ali bili boljši od prejšnjih doseţkov. Točke posameznikov v 
skupini se seštejejo in tako se oblikuje ocena skupine. Skupine dobijo nagrado ali 
pohvalo na podlagi vsote individualnih točk za napredovanje.  

Celotna struktura (od učiteljeve razlage, dela v skupini in individualnega preizkusa 
znanja) traja tri do pet šolskih ur. 

Pri STAD-u se krepi individualna odgovornost za uspeh skupine. Kot navaja Slavin 
(1995, v Dumont, 2013), so številne študije dokazale pozitivne učinke programa 
STAD na tradicionalne učne doseţke pri matematiki, jezikovnem pouku, naravoslovju 
in drugih predmetih. 

2.4.2 Strukture za razvoj pojmov 

2.4.2.1 Skupinska diskusija 

Skupinska diskusija (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) se uporablja za uvod v obravnavo 
nove teme ali za učenje novih pojmov in zakonitosti. Učitelj skupinam postavi eno ali 
več vprašanj. Izbira vprašanj je ključnega pomena. Vprašanja morajo biti odprtega 
tipa in imeti več moţnih odgovorov. Skupine imajo določen čas, da se pogovorijo in 
poiščejo ugotovitve oziroma rešitve. Sledi poročanje. Posamezna skupina lahko 
poroča celemu razredu ali samo sosednji skupini. Ugotovitve lahko napišejo na tablo 
ali na plakat. Ugotovitve lahko predstavi le skupina, ki meni, da ima najbolj zanimive 
predloge, rešitve. 

Skupinska diskusija je pomembna struktura, saj spodbuja različne miselne procese 
po vseh taksonomskih stopnjah – od znanja, razumevanja, analize, sinteze, uporabe 
do vrednotenja. Učenci pri tej strukturi razvijajo poslušanje, predlagajo, pohvalijo in 
spodbujajo člane skupine, sodelujejo v pogovoru. 

Pri druţboslovju bi to strukturo med drugim lahko uporabili pri temah, ki se nanašajo 
na Slovenijo – drţavna ureditev, drţavni simboli, drţavni prazniki, prebivalci, narodne 
skupnosti, Slovenci v zamejstvu, o pravicah in dolţnostih ljudi, o nasilju, predsodkih 
ipd. 

2.4.2.2 Intervju v treh stopnjah  

Intervju v treh stopnjah (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) je struktura, ki je namenjena 
učenju in razumevanju novih pojmov. Poteka v treh korakih in zahteva aktivnost vseh 
članov skupine. Najbolje deluje v štiričlanski skupini. Učenci se razdelijo v pare. V 
vsakem paru je en učenec v vlogi intervjuvanca, drugi pa v vlogi spraševalca. Nato si 
vlogi zamenjata. Sledi okrogla miza, pri kateri vsak učenec v skupini pove, kaj se je 
pri intervjuju naučil. 

Vsebina intervjuja je lahko katera koli tema. Izvedba intervjuja v treh korakih 
omogoča, da učenci v učne teme lahko vključijo tudi svoje izkušnje. Kadar ţelimo, da 
je v intervjuju tudi ţe znanje o neki vsebini, lahko to strukturo uporabimo ob zaključku 
obravnavane enote, da naredimo povzetek le-te (prav tam). 

Pri intervjuju pridejo v ospredje komunikacijske veščine, ki se kaţejo v postavljanju 
odprtih vprašanj, aktivnemu poslušanju in spremljanju odgovorov intervjuvanca. Te 
spretnosti pri učencih lahko gradi učitelj s pomočjo igre vloga ali z modelnim 
učenjem. 
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Primeri uporabe pri druţboslovju: Kaj bi se zgodilo, če v Triglavskem narodnem 
parku ne bi bilo določenih pravil oziroma prepovedi? Lahko bi učencem povedali 
zgodbo o nekem dogodku, zaradi katerega sta se sprla dva fanta in bi učence nato 
intervjuvali na to temo. Lahko bi v intervju vključili/vpeljali še mediatorja. Kako lahko ti 
kot prostovoljec pomagaš vrstnikom, staršem, starejšim ljudem? ... 

2.4.2.3 Razmisli, pogovori se v paru, povej  

Pri strukturi razmisli, pogovori se v paru, povej (Lyman, po Kagan, 1989, v Peklaj, 
2001) učitelj postavlja učencem vprašanja o določeni temi. Učencem da nekaj časa, 
da razmislijo in se nato obrnejo k najbliţjemu sošolcu in se z njim pogovorijo o 
odgovoru. Učenci lahko odgovor povedo tudi celemu razredu. 

V primerjavi s frontalnim postavljanjem vprašanj ta struktura pri učencih spodbudi 
večjo aktivnost in diskusijo. Primerna je za vse starostne stopnje in vse skupine. 

Pri postavljanju vprašanj mora biti učitelj pozoren na to, da vprašanja spodbujajo 
višje miselne procese, postavljanje hipotez, induktivno in deduktivno razmišljanje ter 
uporabo naučenega (prav tam). 

Primeri vprašanj iz druţboslovja: Kaj bi bilo danes s Slovenci/Slovenijo, če bi v drugi 
svetovni vojni zmagala Nemčija? Če bi bil ti predsednik Slovenije, kaj bi naredil, da bi 
zmanjšal onesnaţevanje okolja/revščino? Zakaj je tebi pomembno, da ţiviš v 
druţini? 

2.4.2.4 Skupinska pojmovna mreža in miselni vzorci  

Pojmovne mreţe in miselne vzorce (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) uporabljamo za 
utrjevanje znanja in razumevanje pojmov ter odnosov med posameznimi pojmi. 
Strukturo izvajamo tako, da učencem najprej damo prazen list in ključen pojem, ki ga 
zapišejo na sredino lista. Učenci v okrogli mizi določijo pojme, povezane s ključnim 
pojmom. V naslednjem koraku pa tem pojmom dopišejo podredne pojme in povezave 
med njimi. 

Učitelj lahko da učencem list, na katerem so ključni pojmi ţe napisani in učenci 
dodajajo le še podredne. 

Pri druţboslovju bi lahko na tak način utrdili znanje o posamezni pokrajini Slovenije 
(npr. na list bi zapisali lega pokrajine, površje, podnebje, vodovje, rastlinstvo in 
ţivalstvo, gospodarstvo nekoč in danes, poselitev, posebnosti), o zemljevidu (kaj je, 
sestavni deli zemljevida, merilo, orientiranje zemljevida …), o gospodarskih in 
storitvenih dejavnostih, človekovih pravicah in dolţnostih, človekoljubnih 
organizacijah, spremembah v druţinah ipd. 

2.4.2.5 Bloomovi učni listi  

Učencem je pri pouku pogosto dolgočasno, kadar morajo vsak zase reševati učne 
liste. Večje zanimanje za delo in večjo motiviranost bo učitelj dosegel z učnimi listi, ki 
bodo spodbujali razmišljanje in učenje ter jih bodo učenci reševali skupaj (Kagan, 
1989, v Peklaj, 2001). 

Najbolj zahtevno pri tej strukturi je sestavljanje dobrega učnega lista, ki zahteva 
poglobljen razmislek in znanje. Učitelj mora pri sestavljanju učnega lista za delo v 
skupini upoštevati naslednje: 
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− jasnost: navodila morajo biti jasna, saj bodo učenci preveč časa porabili za 
razpravljanje o tem, kaj morajo narediti. Če ţelimo, da učenci naštejejo 
značilnosti, ne uporabimo navodila: »Naštejte značilnosti …« temveč navodilo 
»Naštejte štiri značilnosti …« Tako bodo učenci točno vedeli, koliko značilnosti 
pričakujemo od njih in o tem ne bodo razpravljali, temveč se bodo osredotočili 
na vsebino. 

− »skupinski« jezik: učitelj naj v navodilih uporablja mnoţino, saj so namenjena 
vsem članom skupine (razmislite, napišite, ugotovite …). 

− razvrstitev vprašanj po teţavnosti: učni list naj na začetku vsebuje laţja 
vprašanja (naštejte, imenujte, poiščite …), nato pa vedno zahtevnejša 
(primerjajte, poiščite razlike, ocenite, utemeljite …). Vprašanja naj si sledijo po 
Bloomovi taksonomiji.  

− odprto zadnje vprašanje: zadnje vprašanje naj bo odprto, saj nekatere skupine 
končajo prej kot druge. Hitrejšim skupinam odprto vprašanje omogoča, da mu 
lahko posvetijo več časa. 

− uporaba Bloomove taksonomije je pomembna, da lahko vsakdo prispeva k 
rešitvi učnega lista. Šibkejši učenci bodo odgovorili na laţja, preprosta 
vprašanja, zahtevnejša vprašanja pa bodo spodbudila zmoţnejše učence. 

− okvir za razmišljanje: oblika učnega lista vpliva na to, koliko interakcije in 
razmišljanja bo v skupini. Okvir za razmišljanje omogoči, da bodo učenci na 
vprašanje odgovorili bolj poglobljeno, z več informacijami in ne samo z enim 
stavkom (Peklaj, 2001). 
 

Pri druţboslovju bi to strukturo sodelovalnega učenja lahko uporabili pri kateri koli 
temi. Ena od moţnosti je tudi ta, da bi lahko na tak način navedli razlike med alpsko 
in panonsko hišo. Ne bi smeli postaviti samo vprašanja: V čem se alpska hiša 
razlikuje od panonske? V miselni okvir bi dodali tudi kriterije, npr. velikost, osnovni 
gradbeni material, kritina, oblika. Odprto zadnje vprašanje bi bilo lahko: Podedoval si 
staro alpsko/panonsko hišo, ki je potrebna obnove. Kaj boš naredil z njo? … 

2.4.3 Sodelovalni projekti 

Sodelovalni projekti so projekti, pri katerih je delo znotraj skupine porazdeljeno in 
specializirano, in tako omogočajo prispevek vsakega posameznega učenca v skupini 
k skupnemu cilju. Sodelovalni projekti so lahko zastavljeni preprosto in trajajo kratek 
čas, lahko pa so zastavljeni tudi bolj kompleksno in trajajo dlje – tudi po več tednov 
(Peklaj, 2001). 

2.4.3.1 Preprosti projekt  

Preprosti projekt lahko (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) uporabimo za uvod v učno uro 
– kot motivacijo, lahko pa poteka celo učno uro. 

Učitelj učencem predstavi nalogo in določi čas, v katerem jo morajo izvesti. Ko jo 
izvedejo, jo v skupini predstavijo vsem v razredu.  

2.4.3.2 Krog 

Struktura kroga (Maskit, 1986, po Hertz-Lazarowitz, 1992, v Peklaj, 2001) je 
sestavljena struktura, saj obsega štiri elemente: izbiro, poglabljanje v nalogo, 
predstavitev drugim in skupinsko produkcijo. Spodbuja analizo in sintezo ter 
deduktivno in induktivno mišljenje. 
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Pri krogu učitelj učencem frontalno razloţi vsebino oziroma učno temo. Nato 
učencem predstavi naloge, ki jih bodo reševali v skupinah. Vse skupine dobijo enake 
naloge. Znotraj skupine si člani skupine razdelijo naloge in vsak učenec izbere svojo 
nalogo. Nalogo reši in jo predstavi ostalim članom skupine. Na podlagi skupinskega 
pogovora, primerjav in pogajanj učenci zdruţijo posamezne naloge v skupinski 
izdelek. Učenci bodo strukturo kroga uspešno izvedli, če imajo razvite ustrezne 
sodelovalne veščine, ki so potrebne za skupinsko diskusijo: da so pripravljeni 
pomagati drugemu, mu prisluhniti, prispevati svoje zamisli in razvijati zamisli drugih. 
Pri izbiranju in delitvi nalog pa v ospredje pridejo veščine pogajanja in 
konstruktivnega reševanja konfliktov (prav tam). 

Uporabo strukture kroga v druţboslovju vidimo na primeru obravnave pokrajin v 
Sloveniji. Pri obravnavi določene pokrajine bi znotraj skupine dobili naloge o površju, 
podnebju, vodovju, poselitvi, gospodarstvu nekoč in danes. Tako bi lahko spoznavali 
tudi temo o ţivljenju na gradovih, mostiščarje, gospodarske dejavnosti, storitvene 
dejavnosti, vas in mesto nekoč idr. 

2.4.3.3 Skupinska preiskava  

Skupinska preiskava (Sharan in Hertz-Lazarowitz, 1980; po Sharan in Sharan, 1994 
v Peklaj, 2001) je sestavljena struktura, saj vključuje vse ravni znanja. Uporabljamo 
jo za širše, celostne naloge, ki so povezane z obravnavo nove učne snovi. Njen 
poudarek je na pridobivanju novega znanja in razumevanja s pomočjo raziskovanja.  

Avtorji (prav tam) izpostavljajo, da mora biti problem, ki ga izbere učitelj, zastavljen 
široko in odprto, tako da ga učenci lahko raziskujejo z različnih vidikov ter s pomočjo 
različnih sredstev in virov. Učitelj učencem pri raziskovanju pomaga in svetuje. 

Skupinska preiskava se začne tako, da učitelj predstavi temo. Učenci formulirajo in 
zberejo različna raziskovalna vprašanja. Vprašanja lahko postavljajo individualno ali 
po skupinah. Učitelj vsa vprašanja zbere skupaj, jih zapiše na list in jih skopira 
učencem, tako da ima vsak učenec vsa vprašanja. Nato učenci vprašanja razvrstijo v 
kategorije. Potem se učenci razdelijo v skupine. Skupina se lahko odloči za tista 
vprašanja, ki člane skupine najbolj zanimajo. Med seboj se morajo dogovoriti in 
uskladiti. Kadar se ne morejo dogovoriti, lahko dve skupini raziskujeta isto temo 
(Peklaj, 2001). 

Ko skupine dobijo temo, se učenci lotijo načrtovanja raziskave. Razmisliti morajo, kaj 
bodo raziskovali, katere vire bodo uporabljali in razdeliti naloge posameznim 
učencem. Tu ima pomembno vlogo učitelj, saj mora učencem svetovati pri 
oblikovanju raziskovalnih vprašanj in pri iskanju virov. Učitelj lahko tudi izbere 
usmerjevalno skupino, ki usklajuje delo med skupinami (pregleda načrte raziskav, 
uskladi prekrivanja problemov …). V usmerjevalni skupini so predstavniki vseh 
skupin (prav tam). 

Skupinska preiskava traja dlje in vključuje različne oblike terenskega dela, iskanje 
informacij preko intervjujev, v literaturi, spletu. V skupini predstavijo rezultate svojega 
raziskovanja. Vse zbrane rezultate v skupini analizirajo in jih poveţejo v celoto. Ko 
vse skupine končajo z delom, se začnejo pripravljati na predstavitev ostalim 
skupinam. Pri predstavitvi ima vsak učenec v skupini aktivno vlogo. Učenci lahko 
predstavitve pripravijo na različne načine – lahko so to igre vlog, razstave, 
demonstracije, razlage, kvizi. Zaţeleno je, da so predstavitve čim bolj aktivne. Ostali 
učenci in učitelj dajo skupini, ki je pripravila predstavitev, povratno informacijo. Učitelj 
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ţe vnaprej pripravi ocenjevalno shemo, ki jo med predstavitvijo izpolnjujejo učenci. 
Na koncu učenci povedo tudi svoje pripombe. Učitelj mora poskrbeti, da je povratna 
informacija  konstruktivna in da učenci ne postanejo preveč kritični in negativno 
usmerjeni. Na koncu učitelj naredi povzetek, v katerem poveţe ugotovitve 
posameznih preiskav v smiselno celoto (Peklaj, 2001).  

Struktura skupinske preiskave se zaključi z ovrednotenjem projektov in skupinskega 
dela. Končna ocena obsega rezultat sprotnega spremljanja in vrednotenja dela 
učencev v posameznih stopnjah preiskave, oceno predstavitve in tudi rezultate 
preizkusa znanja, ki je vezan na vsebino celotnega projekta (prav tam). 

2.4.3.4 Sodelovalni projekt »co-op, co-op«  

Ta struktura (Kagan, 1989, v Peklaj, 2001) je podobna skupinski preiskavi. Namen 
strukture je, da bi učenci dosegli čim boljše razumevanje in znanje, ki bi ga na koncu 
lahko posredovali drugim v razredu. Od skupinske preiskave se razlikuje v tem, da 
ima pri tej strukturi učitelj večjo vlogo pri začetni izbiri teme ter usmeritvi načina dela 
v skupini. Pri tej strukturi ni usmerjevalnih skupin. Pomembna razlika v primerjavi s 
preiskovalnimi projekti pa je v vrednotenju skupinskih izdelkov. Pri sodelovalnem 
projektu se ocenjuje na treh ravneh. Najprej ocenijo posameznikov nastop v skupini 
člani skupine. Nastop celotne skupine ocenijo drugi sošolci v razredu. Učitelj oceni 
posameznikov izdelek v skupini. S takim načinom ocenjevanja se doseţe 
posameznikova odgovornost za lastni prispevek in tudi odgovornost za doseţek 
skupine.  

Na šoli v alpski pokrajini, kjer je ohranjenih še nekaj tipičnih starih alpskih hiš, bi 
lahko tako strukturo skupinske preiskave kot tudi strukturo sodelovalnega projekta 
uporabili za to, da bi učenci raziskali videz, ohranjenost in namen uporabe (bivanje, 
turizem) teh hiš. Učenci bi si lahko ogledali filmček o alpski hiši, raziskali hiše, 
opremo in ohranjene predmete na terenu, jih fotografirali, opravili intervju z lastniki 
hiš. Prav tako bi to lahko naredili tudi v drugih pokrajinah, kjer so tipične slovenske 
hiše, npr. v Obpanonskih pokrajinah ali Obsredozemskih pokrajinah. Učenci lahko 
raziščejo, kako je potekalo otroštvo njihovih starih staršev (igre, šola, delo). Učenci 
lahko raziščejo zgodovino domačega kraja (pomembni dogodki, pomembni ljudje, 
videz hiš, stare fotografije …). 

2.4.4 Sestavljene strukture 

C. Peklaj (2001) navaja, da je sodelovalnih struktur skoraj neomejeno. Pri pregledu 
le-teh pa nikakor ne smemo prezreti sestavljanke. Sestavljanka je struktura, s katero 
dosegamo spoznavne cilje in je namenjena učenju nove snovi, lahko pa tudi razvoju 
in razumevanju novih pojmov ter analizi in sintezi naučenega. Namen strukture je 
vzpostaviti čim večjo soodvisnost med člani skupine. Ta soodvisnost se razvija tako, 
da vsak učenec dobi samo del gradiva ali dostop do dela informacij, ki se jih mora 
naučiti. Potem te dele zdruţijo tako kot sestavljanko in se na koncu vsi naučijo vse. 
Šele takrat je naloga končana. Avtorji so razvili več različic sestavljanke. 

2.4.4.1 Izvirna sestavljanka  

Izvirna sestavljanka (Aronson, 1978, v Peklaj, 2001) je namenjena učenju nove učne 
snovi. Učitelj najprej predstavi temo, nato pa razdeli delo učencem v skupini, tako da 
vsak učenec dobi samo del učnega gradiva o tej temi. Potem se sestanejo v tako 
imenovanih ekspertnih skupinah, kjer se zberejo učenci iz vseh skupin, ki so imeli 
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enako gradivo. O obravnavani temi se pogovorijo, jo preučijo, iščejo pomembne 
informacije in na koncu napišejo najpomembnejše ugotovitve. Učenci se iz 
ekspertnih skupin vrnejo v osnovne skupine in v teh skupinah drug za drugim 
predstavijo del snovi, ki so se je naučili. Drug drugega pazljivo poslušajo. Tako se vsi 
člani skupine seznanijo s celotnim gradivom. Na koncu učne enote vsak učenec piše 
individualni preizkus znanja, iz katerega je tudi ocenjen. 

Z izvirno sestavljanko bi pri druţboslovju lahko spoznavali posamezno pokrajino – 
površje, podnebje, vodovje, rastlinstvo, gospodarstvo, promet, vrste druţin, druţine 
nekoč in danes, načine orientiranja, vrste naselij idr.  

2.4.4.2 Sestavljanka II  

Sestavljanka II (Slavin, 1990, v Peklaj, 2001) se od izvirne sestavljanke razlikuje v 
dveh točkah, ki se nanašata na učno gradivo in na ocenjevanje. Na začetku učitelj 
predstavi učno temo, nato pa učencem razdeli gradivo o njej. Vsi učenci v matični 
skupini dobijo enako gradivo, ki ga morajo prebrati v šoli ali doma. Šele v naslednjem 
koraku dobi vsak učenec svojo nalogo, s katero se bo ukvarjal v ekspertni skupini. 
Nato se učenci z enako nalogo zberejo v ekspertnih skupinah, kjer se o nalogi 
pogovorijo in jo opravijo ter se pripravijo na poročanje. Najprej v matičnih skupinah 
predstavijo in razloţijo svoje ugotovitve, nato jih vsi v skupini strnejo v celoto.                                                             
Pri sestavljanki II učitelj lahko uporabi kar učno gradivo iz učbenika, saj bodo tako 
učenci imeli pred seboj celotno sliko snovi, ki jo morajo poznati. Učitelj za delo v 
ekspertnih skupinah lahko pripravi učne liste po Bloomovi taksonomiji.  
Učenci nato opravijo individualno pisno ocenjevanje znanja. Pri ocenjevanju pa se 
sestavljanka II razlikuje od izvirne sestavljanke v tem, da skupine dobijo še skupinske 
ocene (pohvale, nagrade) na podlagi rezultatov individualnega ocenjevanja. S takim 
ocenjevanjem doseţemo večjo skupinsko soodvisnost in tudi individualno 
odgovornost učencev do dela v skupini. 
Sestavljanka je zelo fleksibilna struktura, ki učitelju omogoča različne korake in 
načine dela (prav tam). 
 

2.4.5 Posebni programi, namenjeni učenju osnovnih matematičnih veščin ter 
branju in pisanju 

Čeprav se bomo v raziskovalnem delu magistrskega dela osredotočili na sodelovalno 
učenje na področju druţboslovja, se nam zdi prav, da na kratko predstavimo tudi 
programe, namenjene učenju branja in pisanja. Te veščine so temeljne za vsa 
področja učenja. Pri vsakodnevnem delu v razredu se srečujemo s teţavami z 
branjem in razumevanjem navodil, z izraţanjem, s tvorjenjem odgovorov in podobno. 
Te veščine pa so nujne za delo v skupini. Pomanjkanje le-teh je še bolj izrazito pri 
učno šibkejših učencih. 

Celostno zasnovana metoda sodelovalnega učenja za poučevanje branja in pisanja 
od 3. do 5. razreda se imenuje sodelovalno integrirano branje in pisanje (CIRC –  
Co-operative Integrated Reading and Composition) (Slavin, 2013). V programu 
integriranega branja in pisanja se uporabljajo besedila, ki so tudi sicer namenjena 
tradicionalnemu branju. Učitelj v teh programih učence zdruţuje v time glede na 
njihovo stopnjo obvladovanja branja. Tako dobi pare v dveh različnih bralnih 
skupinah. Medtem ko se učitelj ukvarja z eno skupino, so pari učencev v drugih 
skupinah zaposleni z drugimi dejavnostmi (medsebojno branje, obnavljanje zgodb, 
predvidevanje konca zgodb, širjenje besedišča …) (prav tam). C. Peklaj (2001) 
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navaja, da si učenci v parih znotraj skupine pomagajo in se spodbujajo. Učenci veliko 
časa delajo samostojno, neodvisno od učitelja, ki ta čas dela z bralnimi skupinami ali 
s posameznimi učenci, ki potrebujejo njegovo pomoč.  

Poleg branja v bralnih skupinah mora učitelj spodbujati tudi individualno branje. 
Slavin (2013) navaja, da raziskave CIRC in podobnih pristopov kaţejo pozitivne 
učinke na uspešnost pri branju v višjih razredih osnovne šole. 

2.5 VLOGA UČITELJA PRI SODELOVALNEM UČENJU 

Vloga učitelja se v sodobni šoli spreminja. V preteklosti je bil učitelj predvsem 
posredovalec učnih vsebin, danes pa je pomembna njegova vloga na odnosni ravni. 
Pri sodobnem pouku je učitelj sodelavec, svetovalec in vzgojitelj ter strokovnjak in 
pedagog, ki organizira vzgojno-izobraţevalni proces, poučuje učence in uporablja 
učne metode, ki učencem omogočajo, da usvajajo učne vsebine, hkrati pa razvijajo 
tudi sposobnost samoizobraţevanja in samovzgoje (Beţen, Jelavić, Pletenac in 
Kujundţić, 1993). M. Kerndl (2010) meni, da se je »učiteljeva vloga iz edinega vira 
informacij spremenila v usmerjevalca, svetovalca, spodbujevalca, vodnika, 
inštruktorja, poslušalca, moderatorja, organizatorja …«. Učitelj naj bi pri učencih 
razvijal tako intelektualno kot tudi socialno področje. Pomembno je, da pri učencih 
razvija socialne spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri svojem delovanju v druţbi. 
Takšna vloga učitelja v sodobni šoli pa postavlja pred učitelja nove zahteve (C. 
Peklaj, 2008). V ospredje bodo prišle kompetence, ki se kaţejo v učiteljevih 
spretnostih vodenja in komuniciranja – kako učinkovito komunicirati z učenci, kako z 
njimi vzpostavljati pozitivne odnose, kako oblikovati spodbudno učno okolje, pravila, 
disciplino v razredu (C. Peklaj, 2008). Tako bodo učitelji lahko sledili tako 
izobraţevalnim kot tudi vzgojnim ciljem v šoli. 

Vloga učitelja pri sodelovalnem učenju je dvojna: vodenje razreda ter načrtovanje in 
izvedba učne ure (Peklaj, 2001). 

2.5.1 Vodenje razreda in sodelovalno učenje 

S pojmom vodenje razreda opisujemo vlogo učitelja v vzgojno-izobraţevalnem 
procesu (C. Peklaj, 2008). Martin, Sugarman in McNamara (2000, v C. Peklaj, 2008) 
navajajo, da vključuje pojem vodenje razreda vse tiste aktivnosti učitelja v razredu, s 
pomočjo katerih ta vzpostavlja pozitivno razredno klimo, da lahko v njej poteka 
proces učenja in poučevanja. Način učiteljevega dela in odnos, ki ga vzpostavi z 
učenci, pa vplivata tudi na motivacijo učencev. Tudi Rogers (1985, v I. Vododpivec 
idr., 2003) je ugotovil, da je učiteljeva uspešnost v razredu močno odvisna od 
njegovega odnosa do učencev. Odnos do učencev mora biti pozitiven, saj se le s 
takim odnosom v razredu lahko ustvari psihosocialno ozračje, v katerem se učenci 
počutijo varne (prav tam). 

C. Peklaj (2001) meni, da mora učitelj pri vodenju razreda v okviru sodelovalnega 
učenja poskrbeti za: 
 

− organizacijo skupinskega dela, 
− vzdrţevanje reda in discipline v razredu, 
− uravnavanje vedenja učencev v razredu. 
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Dobro vodenje in organizacija dela sta ključnega pomena za uspešno izvajanje 
sodelovalnega učenja. Učiteljeva vloga pri vodenju razreda je največja na začetku 
uvajanja sodelovalnega učenja. Ko se učenci naučijo pravil vedenja v skupinah, ko 
razvijejo ustrezne sodelovalne veščine in usvojijo novi način dela, se vloga učitelja 
kot vodje vedno bolj zmanjšuje in se odgovornost za delo skupin prenese na učence. 
Za uspešno delo v skupinah morajo biti oblikovana jasna pravila vedenja v razredu, 
jasno izraţena pričakovanja in zahteve, za nadzor nad vedenjem pa je treba 
uporabiti pozitivno pozornost in pohvale (C. Peklaj, 2001). Jasna pravila vedenja 
pripomorejo k vzdrţevanju reda v razredu. Zaţeleno je, da pravila vedenja učitelj 
oblikuje skupaj z učenci. Pravila naj bodo zapisana in izobešena v razredu na vidnem 
mestu. Učitelj mora na začetku učencem jasno povedati, kaj od njih pričakuje in kaj 
bo od njih zahteval. Kadar jim ţeli nekaj povedati, sporočiti, morajo preusmeriti 
pozornost z dela v skupini na učitelja. To najlaţje doseţe z uporabo določenih 
znakov (dvig roke, ugašanje luči, glasba, zvonček …). Pri vzpostavljanju ţelenega 
vedenja v razredu ima veliko moč pozitivna pozornost in pohvale. Poudarek je na 
tem, da se ne namenja pozornosti oziroma ne izpostavlja učencev ali skupine, ki je 
moteča, preglasna ali prepočasna, temveč naj učitelj pohvali skupino, ki dela v miru, 
ali skupino, ki je prva končala. Če bo učitelj pohvalil pridno skupino, mu bodo 
prisluhnili tudi ostali in morda sledili tej skupini (prav tam). 

2.5.2 Načrtovanje in izvedba učne ure 

Peklaj (2001) poudarja, da uporaba sodelovalnega učenja pri pouku pomeni za 
učitelja bolj zahtevno načrtovanje in izvedbo učne ure, kot to zahteva izvedba učne 
ure s frontalnim poukom. Učitelj mora najprej vedeti, katere cilje mora doseči, nato se 
mora odločiti, katero sodelovalno strukturo bo uporabil. Sledi priprava učnega 
gradiva – različni viri, učni listi, slikovno in drugo gradivo. Priprava učnega gradiva je 
naporna in zahteva največ časa. Načrtovanju in pripravi učne ure sledi njena izvedba 
v razredu. Učitelj na začetku poskrbi za ustrezno izpeljavo etape uvajanje, za 
motivacijo, seznanjanje učencev z učnimi cilji, ki jih morajo doseči, smiselno je tudi 
preverjanje predznanja. Priporočljivo je, da navodila za delo niso preveč obseţna, 
temveč jih učencem dajemo sproti. Učitelj mora na začetku učencem tudi povedati, 
kako bo preverjal oziroma ocenjeval znanje (Peklaj, 2001). 

Sledi delo učencev v skupinah (lahko je to etapa obravnave nove učne snovi ali 
etapa ponavljanja). Pri tem mora učitelj spremljati in opazovati njihovo delo, 
komunikacijo, jih spodbujati pri delu in odgovarjati na morebitna vprašanja. Sproti si 
lahko beleţi določena opaţanja, ki mu bodo v pomoč pri analizi (prav tam). 

Delu v skupini običajno sledi skupinska diskusija in ugotovitve, povezane z učnimi 
vsebinami. Na koncu učne ure lahko učenci naredijo kratko analizo svojega dela v 
skupini. Tej analizi svoje komentarje doda še učitelj. Ko se učna ura konča, 
učiteljevega dela še ni konec, saj sledi še učiteljeva analiza izvedene ure. Analizirati 
mora kaj je bilo v redu, kaj bi se še dalo izboljšati, ali je bila izbira sodelovalne 
strukture ustrezna (Peklaj, 2001). 

A. Deutsch (2008) je v svoji diplomski nalogi na temo sodelovalnega učenja med 
drugim ugotavljala tudi, kako vlogo učitelja pri sodelovalnem učenju vidijo učitelji, ki 
sami izvajajo sodelovalno učenje. Ugotovila je, da so učitelji sebe pogosteje videli v 
vlogi načrtovalca in v vlogi izvajalca učne ure, redkeje pa učitelja navajajo kot tistega, 
ki vodi razred. Učitelji v njeni raziskavi so navedli skoraj vse vloge, ki spadajo v 
skupino načrtovanja in izvedbe učne ure, kot jih navaja C. Peklaj (2001), niso pa 



19 
 

navedli vloge učitelja kot razvijalca socialnih spretnosti in vloge učitelja kot tistega, ki 
opravlja refleksijo opravljenega dela. Pri vlogah učitelja, ki spadajo v skupino vodenja 
razreda, izpostavljajo predvsem organizacijo skupinskega dela in navajanje učencev 
na tak način dela. V primerjavi s C. Peklaj (2001) pa niso navedli vloge učitelja pri 
vzdrţevanju discipline in reda v razredu ter uravnavanju vedenja učencev. Avtorica 
diplomske naloge meni, da teh dveh vlog niso omenjali, ker v razredu nimajo 
disciplinskih teţav.  

3 KOMBINIRANI POUK 

3.1 OPREDELITEV POJMA KOMBINIRANI POUK  

Kombinirani pouk je v slovenskem šolskem prostoru prisoten predvsem na 
podruţničnih šolah, v zadnjem času pa tudi na matičnih, saj marsikje upada število 
učencev, zato zdruţujejo dva ali več razredov v kombinirani oddelek. Podruţnične 
šole so nasledile nekdanje eno- in dvorazrednice oz. niţe organizirane šole (Nolimal, 
2001). To pomeni, da so se podruţnične šole pojavile in ohranile ţe od samega 
začetka uvedbe obveznega šolstva. Kot navaja F. Nolimal (2001), so bile ţe od 
nekdaj specifične po svoji organiziranosti. Pouk je potekal v starostno in programsko 
heterogenih skupinah, kar ni nič drugega kot kombinirani pouk. M. Cencič (2011) 
opredeli kombinirani pouk kot »pouk, ki ima dolgo zgodovino, prinaša vedno nove 
izzive in novosti in se zna prilagajati prostoru in času« (str. 1). 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (2000) najdemo naslednjo opredelitev 
kombiniranega pouka: »Kombinirani pouk je pouk dveh ali več razredov hkrati z 
izmeničnim posrednim in neposrednim poučevanjem posameznega razreda ali več 
razredov.« 

Zakon o osnovni šoli (2006) kombinirane oddelke omenja v 37. členu, ki govori o 
razredih, oddelkih in učnih skupinah. Zakon navaja, da je »razred vzgojno-
izobraţevalna celota, ki v skladu s predmetnikom in učnim načrtom obsega učno 
snov enega šolskega leta. Učenci posameznega razreda so razporejeni v oddelke. 
Izjemoma so zaradi majhnega števila učenci dveh ali več razredov lahko razporejeni 
v en kombiniran oddelek.«  
 

Blaţič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) opredelijo kombinirani pouk kot 
pouk, pri katerem en sam učitelj v enem oddelku poučuje dva ali več razredov. 

Poljak (1974) meni, da kombinirani oddelki nastanejo, če zdruţimo dva ali več 
razredov v isti učilnici. 

M. Frece Perc (2011) navaja, da je »kombinirani pouk način organizacije poučevanja 
več razredov istočasno« (str. 37). 

Gre za običajno organizacijo pouka na podruţničnih osnovnih šolah (pa tudi drugje) z 
manjšim številom učencev, kjer se zdruţuje pouk dveh ali več razredov v eni učilnici 
pod vodenjem enega učitelja (Terminološki slovar vzgoje in izobraţevanja,  
2008–2009). 
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Kombinirani oddelki in kombinirani pouk se pojavljajo v vseh izobraţevalnih sistemih 
po svetu. V tuji literaturi obstaja veliko različnih razlag kombiniranega pouka. 
Najpogosteje pa je opredeljen kot pouk različno starih otrok, ki poteka v eni učilnici. 

Po Paradiniju (2005) so v kombinirane oddelke vključeni učenci različnih razvojnih 
stopenj ter različnih sposobnosti in spretnosti. 

Veenman (1995) kombinirane oddelke poimenuje kar mešani oddelki oz. razredi, ki 
se oblikujejo zaradi majhnega števila učencev. 

Bahar (2009) s preučevanjem različnih praks prepoznava tri različne namene 
organiziranja kombiniranih oddelkov:  

− da bi omogočili obvezno izobraţevanje na območjih z niţjim številom otrok oz. 
učencev in na območjih v razvoju (npr. Turčija),   

− da bi z namenskim zdruţevanjem različno starih učencev ublaţili socialno 
prilagajanje otrok z vedenjskimi in čustvenimi teţavami (npr. Nova Zelandija, 
Kanada, Nizozemska) ter  

− da bi spodbudili učence različnih starosti in z različnimi talenti k učenju drug 
od drugega preko modela. 

3.1.1 Prednosti in pomanjkljivosti kombiniranega pouka 

V preteklosti so na kombinirani pouk pogosto gledali kot na manj vrednega oz. manj 
učinkovitega. Tudi mnogim učiteljem je poučevanje v kombiniranem oddelku 
pomenilo bolj kazen kot izziv (Cenčič, 2011). 

Prednosti kombiniranega pouka je ţe leta 1978 omenjal Ţerjav (Filak, 2012), ki je 
zapisal, da je enorazrednica z dobrim učiteljem kot velika druţina, kjer učitelj dobro 
pozna svoje učence in njihove posebnosti. Z njegovo ugotovitvijo se popolnoma 
strinjamo. 

Velika prednost kombiniranih oddelkov je samostojno učenje in medsebojno 
sodelovanje učencev niţjega in višjega programskega razreda. M. Cencič (2011) 
navaja, da samostojno učenje in iskanje informacij vpliva na večjo trajnost znanja in 
da sodobne strategije dela vplivajo na sodelovanje med učenci, sodelovanje med 
učenci in učiteljem ter okoljem. Vse to ima pozitivne učinke na socialno učenje. 
Pozitiven je tudi učinek povezovanja učencev niţjega in višjega programskega 
razreda v kombiniranem oddelku. V sodobnem času otroci in mladina nimajo teţav 
pri navezovanju stikov preko raznih druţabnih omreţij. Pogosto se teţave pojavijo pri 
neposrednem osebnem navezovanju stikov. Pri kombiniranem pouku pa različno 
stari učenci medsebojno sodelujejo in si pomagajo, kar prispeva k usvajanju socialnih 
veščin. O velikem pomenu samostojnega učenja govori tudi M. Kepec (2011), ki trdi, 
da je samostojno učenje ena temeljnih značilnosti kombiniranega pouka, ki poteka v 
času posrednega dela z učenci. Hkrati pa je samostojno učenje ena temeljnih 
kompetenc vseţivljenjskega učenja. D. Bokal (2011) meni, da imajo učenci v 
kombiniranih oddelkih več samostojnega dela, kar lahko prispeva k spodbujanju 
ustvarjalnosti, samostojnosti in inovativnosti. Učenci niţjega programskega razreda 
včasih sprotno usvajajo znanje višjega programskega razreda. 

Pri kombiniranem pouku je pomembno čim bolj spodbujati aktivno učenje (Cencič, 
2011). Aktivno učenje je povezano z izkušnjami učencev in ţivljenjskimi okoliščinami 
in tako podpira celostni razvoj učencev. Aktivno učenje se vključuje v sodobne 
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strategije pouka, ki temeljijo na samostojnem iskanju informacij (tudi z uporabo 
sodobne tehnologije). Sodobne strategije pouka spodbujajo tudi delo na terenu, ki ga 
omogoča podeţelsko okolje, delo v paru in skupinsko delo, ki pridobiva pomen (prav 
tam). 

M. Cencič (1994) navaja, da imajo posamezni razredi znotraj kombiniranega oddelka 
manjše število otrok kot čisti oddelki. Tudi to je lahko prednost kombiniranega pouka, 
saj manjše število učencev pomeni ugodnejše učno in delovno okolje za učence s 
posebnimi potrebami. Pogosto učitelj spremlja učence dve leti, zato dobro pozna vse 
prednosti in specifične teţave vsakega učenca posebej. Zaradi tega lahko pouk 
organizira tako, da individualizira in diferencira delo tudi za posameznega učenca in 
mu s tem omogoča, da napreduje v skladu s svojimi sposobnostmi. K uspešnejši 
individualizaciji pripomore tudi poznavanje učenčevega ţivljenjskega okolja in 
druţinskih razmer. Učitelj tako lahko laţje upošteva učenčeve potrebe in interese ter 
jim tako da priloţnost za osebno afirmacijo pred vrstniki in občutek uspešnosti. 

Tudi B. Ţvokelj (2013) v raziskavi ugotavlja, da vidijo učitelji prednost kombiniranega 
pouka v samostojnosti učencev, v njihovi strpnosti in v tem, da znajo pomagati 
vrstnikom. 

Podeţelske šole so bile nekdaj skromno opremljene, danes pa se marsikatera 
podruţnična šola lahko ponaša z odličnimi prostorskimi pogoji in dobro 
opremljenostjo. Šole so vedno bolj opremljene tudi s sodobno IKT. To so pokazali 
tudi rezultati empirične raziskave, ki je bila opravljena leta 2004 in ponovljena 2007 
(Nolimal, 2007b). Rezultati so pokazali, da je bil razvoj podruţnic na področju IKT v 
treh letih velik. Opremljanje podruţnic in usposabljanje učiteljev na številnih 
delavnicah je bilo uspešno. Tem trendom pa je treba slediti tudi v prihodnje, saj bodo 
le tako lahko tovrstne šole konkurenčne v mreţi vseh šol. Ni pa dovolj, da je šola z 
IKT le opremljena, temveč je pomembno, da je le-ta tudi v uporabi. Za samostojno 
učenje učencev tako učiteljem ni treba več pripravljati samo učnih listov in drugega 
gradiva, temveč učitelji lahko uporabijo različne računalniške didaktične igre in e-
gradiva (Kepec, 2011). O prednostih IKT-ja in e-gradiv pri kombiniranem pouku je 
prepričana tudi M. Frece (2011), ki meni, da tovrstna gradiva »omogočajo laţjo, 
nazornejšo, hitrejšo, bolj učinkovito in motivacijsko pot do znanja« (str. 37). 

O pomanjkljivostih ali slabostih kombiniranega pouka za učence v literaturi ni 
omenjenega prav veliko. Nolimal (2007a) navaja, da je sočasno izvajanje različnih 
učnih dejavnosti v kombiniranem oddelku lahko za učence sprva moteče in ne vpliva 
dobro na njihovo koncentracijo pri delu. Izmenično delo učitelja z učenci 
posameznega razreda pomeni tudi manj časa za dodatno razlago in pojasnila. 
Vendar pa te pomanjkljivosti lahko po drugi strani pripeljejo do prednosti, saj 
omogočajo, da učenci postanejo samostojnejši in bolj samoodgovorni za učne 
doseţke. Sčasoma pa lahko tudi bolje razvijejo koncentracijo. Kot navaja F. Nolimal 
(2007a), učitelj nima vedno časa podati poglobljenih razlag in dodatnih pojasnil, zato 
je kombinirani pouk po mojem mnenju včasih lahko nekoliko manj ugoden za učence 
z učnimi teţavami, saj jim učitelj ne more neposredno posvetiti veliko časa. Lahko pa 
to spretno rešuje z individualizacijo in diferenciacijo.  
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3.2 ŠOLE S KOMBINIRANIMI ODDELKI IN KOMBINIRANIM 
POUKOM 

F. Nolimal navaja, da so osnovne šole s kombiniranim poukom in kombiniranimi 
oddelki po svojem statusu največkrat podruţnice matičnih šol. Izjemoma so v 
nekaterih redko naseljenih območjih tudi v samostojnih osnovnih šolah. Pojavile so 
se z uvedbo obveznega šolanja. Skozi zgodovino so doţivele različna obdobja, ki so 
bila šolstvu bolj ali manj naklonjena. Mnoge od njih so bile ukinjene zaradi različnih 
vzrokov – zaradi nezagotavljanja dovolj kakovostnih vzgojno-izobraţevalnih storitev, 
zaradi mnoţičnega izseljevanja s podeţelja, zaradi upada števila rojstev ipd. 
»Ohranile so se predvsem tiste šole, kjer je demografska podoba ugodna, kjer so 
njihov obstoj nenehno podpirali tudi krajani šolskega okoliša in kjer je učiteljem s 
strokovnim delom uspelo dokazati, da je kljub posebnim pogojem v teh šolah 
pridobljeno znanje učencev kakovostno ter povsem primerljivo z znanjem učencev v 
večjih šolah« (Nolimal idr., 2001, str. 8). 

Po navedbah F. Nolimal idr. (2001) je šol s kombiniranimi oddelki v slovenskem 
prostoru še vedno dokaj veliko, saj predstavljajo tretjino vseh osnovnih šol. Precej 
manjše pa je število oddelkov in učencev, ki so na teh šolah. To je razvidno iz tabele, 
kjer so prikazani podatki za šolska leta 1996/97, 2000/01 in 2006/07. 

Tabela 1: Število šol s kombiniranimi oddelki in število učencev v kombiniranih 
oddelkih 

Šolsko leto Število in deleţ šol s 
kombiniranimi 
oddelki 

Število in deleţ 
kombiniranih 
oddelkov v Sloveniji 

Število in deleţ 
učencev v 
kombiniranih 
oddelkih 

1996/97 245 – 30, 93 % 402 – 4, 29 % 4971 – 2, 44 % 

2000/01 221 – 27, 15 % 415 – 4, 60 % 4769 – 2, 62 % 

2006/07 293 – 36, 9 % 515 – 6, 0 % 6154 – 3, 7 % 

2010/11 281 – 35,7 % 522 – 6, 2 % 5978 – 3, 7 % 

2014/15 278 – 35, 6 % 535 – 6, 3 % 6872 – 4, 1 % 

 

Iz tabele je razvidno, da je bil opaznejši porast šol s kombiniranimi oddelki, 
kombiniranih oddelkov in porast števila učencev v kombiniranih oddelkih v Sloveniji v 
šolskem letu 2006/07. Ker v tem letu ni bilo izrazito večje generacije otrok, je vzrok 
za povečano število najverjetneje v tem, da je zaradi uvajanja devetletke v obdobju 
od 2000/01 do 2006/07 v šole vstopila še generacija 6-letnikov. Podatki iz šolskih let 
2010/11 in 2014/15 kaţejo, da odstotek šol s kombiniranimi oddelki predstavlja dobro 
tretjino vseh šol v Sloveniji, medtem ko število kombiniranih oddelkov in število 
učencev v njih rahlo narašča.  

Normativi za oblikovanje kombiniranih oddelkov so se skozi zgodovino spreminjali in 
se tudi razlikujejo od drţave do drţave. F. Nolimal idr. (2001) navaja, da v Sloveniji in 
Avstriji obstajajo kombinirani oddelki dveh, treh ali štirih razredov, v nekaterih drugih 
drţavah pa obstaja tudi kombinacija petih ali šestih razredov. Na Škotskem so celo 
primeri kombiniranih oddelkov iz sedmih razredov. Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole določa, da je »normativ za 
oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov 21 učencev, iz treh razredov 14 
učencev, iz štirih in več razredov pa 10« (Pravilnik o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole, 2005). 
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Nekoliko drugačen je normativ na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. Na teh 
območjih je v samostojnih šolah, matičnih šolah in podruţnicah šol lahko normativ za 
oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov 19 učencev, iz treh razredov pa 
12 učencev. V podruţnicah šol na območjih s posebnimi razvojnimi problemi se 
oddelek podaljšanega bivanja oblikuje za najmanj 10 učencev (Pravilnik o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2005). 

F. Nolimal idr. (2001) ugotavljajo, da so normativi za oblikovanje kombiniranih 
oddelkov v Sloveniji dokaj ugodni. Za to so po mnenju F. Nolimal najbolj zasluţni 
učitelji, ki so si nenehno prizadevali za nove oddelke (včasih je enorazrednica lahko 
obsegala kombinacijo kar osmih razredov). Merila za oblikovanje kombiniranih 
oddelkov temeljijo na številu razredov, ki sestavljajo kombinirani oddelek in/ali na 
številu učencev v njih. V slovenskem šolskem prostoru najpogosteje kombinirane 
oddelke sestavljajo dva, trije ali štirje razredi. Izjemoma se kombinirani oddelek 
oblikuje tudi iz petih razredov (prav tam). 

Dejstvo je, da je navedenim in uzakonjenim normativom treba slediti. Vendar pa 
učitelji, ki poučujemo v kombiniranih oddelkih, menimo, da je včasih treba upoštevati 
tudi druge kriterije. Kot navaja F. Nolimal (2007a), so na Zavodu za šolstvo preko 
raziskav prišli do ugotovitve, da je za učitelje in učence najprimernejša zaporedna 
kombinacija razredov, na primer 1. in 2. razred ali 2. in 3. ali 3. in 4. itd., iz treh 
razredov pa 1., 2. in 3. razred. Razlog za to, da so zaporedne kombinacije 
najugodnejše, je v vsebinski usklajenosti učnih načrtov. To učitelju omogoča 
smotrnejšo organizacijo dela, racionalno izrabo časa ter laţje posvečanje obema 
razredoma. V praksi pa so tudi kombinirani oddelki nezaporednih razredov. Zaradi 
prej omenjenih razlogov so kombinirani oddelki nezaporednih razredov manj ugodni 
tako za učitelja kot za učence.1 

Tabela 2: Kombinirani oddelki v šolskem letu 2016/17, v katerih je udeleţen 4. 
ali 5. razred (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, osebna komunikacija, 
2. 6. 2017) 

Vrsta kombinacije Razred v kombiniranem 
oddelku 

Število oddelkov 

 
 

Zaporedna 
(skupaj 212 oddelkov oz 
90,6 %) 

3. in 4. razred 90 

4. in 5. razred 88 

5. in 6. razred 14 

3., 4., 5. razred 11 

4., 5., 6. razred 2 

1., 2., 3., 4. razred 6 

4., 5., 6., 7. in 8. razred 1 

 
 
Nezaporedna  
(skupaj 22 oddelkov oz. 
9,4 %) 

3. in 5. razred 9 

2. in 4. razred 2 

1. in 4. razred 1 

5. in 7. razred 5 

1., 3. in 4. razred 2 

1., 2. in 4. razred 1 

1., 2., 3. in 5. razred 2 

                                            

1 Na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (osebna komunikacija, 2. 6. 2017) smo pridobili podatke za kombinirane oddelke, v 

katerih je bil vključen ali 4. ali 5. razred. Za ta dva razreda smo se opredelili, ker nas bo v empiričnem delu zanimalo 

sodelovalno učenje pri pouku druţbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda. 
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Iz tabele 2 lahko ugotovimo, da je bilo v šolskem letu 2016/2017 v oddelkih, v katerih 
je bil udeleţen ali 4. ali 5. razred, zaporedne kombinacije več kot nezaporedne.       

Kot je razvidno iz tabele 2, se v našem primeru nezaporedna kombinacija pojavlja 
skoraj v desetih odstotkih in ne več izjemoma. 

3.3 NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
KOMBINIRANEGA POUKA 

Vsak učitelj za načrtovanje, organizacijo in izvedbo pouka potrebuje široko paleto 
strokovnih znanj. 

3.3.1 Načela načrtovanja, organizacije in izvedbe pouka kombiniranih 
oddelkov  

Vsak dober učitelj mora pri izvajanju vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti slediti 
splošnim didaktičnim načelom. Učitelj v kombiniranem oddelku pa mora slediti še 
načelom, ki so posebna in specifična za delo v kombiniranih oddelkih. Ta načela so 
(Nolimal idr., 2001): 

− načelo zaporedne kombinacije razredov, 
− načelo vsebinske usklajenosti, 
− načelo smotrne organiziranosti in racionalne izrabe časa, 
− načelo fleksibilnosti, 
− načelo enake pozornosti niţjemu in višjemu programskemu razredu, 
− načelo ustreznosti razvojni stopnji. 

Načelo zaporedne kombinacije razredov 

F. Nolimal (2001) navaja, da so vse etape vzgojno-izobraţevalnega dela – od 
načrtovanja, organizacije, izvajanja do vrednotenja in tudi samo oblikovanje strukture 
učne ure v kombiniranem oddelku v prvi vrsti – odvisne od kombinacije razredov, ki 
so v kombiniranem oddelku. Kot ţe omenjeno, je z razvojno-psihološkega, 
didaktično-metodičnega in vsebinskega vidika najbolj sprejemljiva kombinacija 
zaporednih razredov. Pri zaporednih razredih je tudi najlaţje dosegati cilje obeh 
razredov. »Cilji posameznih razredov, posameznih skupin učencev ali pa 
posameznikov znotraj njih se tako večinoma dosegajo z identičnimi vsebinami in 
temami, a z notranjo didaktično in ciljno diferenciacijo …« (Nolimal idr., 2001, str. 28). 
Kombinirani oddelki zaporednih razredov so praktični tudi iz organizacijskega vidika, 
saj imajo podoben predmetnik, kar omogoča laţjo sestavo urnika. Iz prakse lahko 
trdim, da je ugodna kombinacija 2. in 3. razreda ter 4. in 5. razreda. Manj ugodna je 
kombinacija 3. in 4. razreda, saj je v tretjem razredu predmet spoznavanje okolja, v 
četrtem pa spoznavanje druţbe ter naravoslovje in tehnika. Ta dva predmeta pa sta 
tudi v 5. razredu, zato je kombinacija 4. in 5. razreda ugodnejša – tako zaradi 
organizacijskega kot tudi vsebinskega in ciljnega vidika. Zaporedna kombinacija ima 
»več ciljnih in vsebinskih stičnih točk v veljavnih učnih načrtih. Omogoča nam veliko 
skupnih vzgojno-izobraţevalnih aktivnosti in večjo usklajenost urnika« (Behek, 2011, 
str. 19). Blaţič (2003) vidi prednost zaporedne kombinacije v tem, da je med učenci 
obeh razredov manjša starostna razlika in večja sorodnost učnih vsebin.  
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Načelo vsebinske usklajenosti 

Učitelj mora dobro preučiti učne načrte za vsak razred, ki ga ima v kombinaciji. Po 
podrobni preučitvi učnih načrtov za vsak predmet poišče skupne vsebine in cilje 
razredov, jih poveţe ter vključi v letno pripravo. V kombiniranem oddelku iz 
nezaporednih razredov je skupnih vsebin in ciljev manj oz. jih skoraj ni (Nolimal idr., 
2001). 

Načelo smotrne organiziranosti vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti in 

racionalne izrabe časa 

Pomembno je, da se učitelj v kombiniranem oddelku zaveda, da je organizacija dela 
najbolj smotrna takrat, ko je delo med posameznimi razredi tematsko usklajeno in je 
organizirano tako, da je učiteljevega neposrednega dela z učenci kar največ. Še 
posebej je to pomembno na začetku, ko se učenci posameznega razreda še navajajo 
na kombinacijo (Nolimal idr., 2001). 

Učitelj mora tudi zelo racionalno oblikovati čas za izvedbo posamezne faze učne ure, 
da ne zmanjka časa za zaključno fazo – preverjanje in s tem povratno informacijo za 
nadaljnje delo. Racionalna izraba časa je še toliko bolj pomembna, kadar gre za 
kombinacijo treh ali več razredov, saj je treba v eni uri doseči cilje posameznega 
razreda. Tudi z vidika racionalne izrabe časa je spet bolj ugodna kombinacija 
zaporednih razredov (prav tam). 

Načelo fleksibilnosti 

Delo v kombiniranem oddelku zahteva fleksibilnost učitelja. Fleksibilnost je potrebna 
na več področjih in ravneh. Potrebna je pri dnevni tedenski in tematski razporeditvi 
učne snovi ter pri organizaciji vzgojno-izobraţevalnega dela. Učitelj mora biti 
fleksibilen tudi pri načrtovanju začetka in konca dejavnosti za posamezen razred 
znotraj kombinacije, pri kombiniranju predmetov in tudi pri trajanju pedagoških ur. 
Pomembno pa je, da je ob vsej tej fleksibilnosti pozoren na količino realiziranih ur 
posameznega predmeta v skladu s predmetnikom vsakega posameznega razreda 
(Nolimal idr., 2001). Učiteljem z večletnimi izkušnjami s poučevanjem v 
kombiniranem oddelku vzgojno-izobraţevalno delo v kombiniranem oddelku pomeni 
vedno znova izzive in priloţnosti za strokovno rast. Učiteljem, ki šele začenjajo 
poučevanje v kombinaciji, pa delo v kombiniranem oddelku lahko pomeni prav 
nasprotno ali jim celo jemlje voljo do tovrstnega dela (prav tam). 

Menimo, da imajo učitelji v svojem začetnem izobraţevanju premalo informacij 
nekateri študenti celo nobene izkušnje s poučevanjem v kombiniranem oddelku. Zato 
je na začetku poučevanja v kombinaciji to lahko zares velik izziv, ki ga nekateri 
sprejmejo in se z njim spopadejo, spet drugi pa se počutijo povsem nemočne in si 
čim prej ţelijo spet poučevati v čistem oddelku. 

Načelo ʺenakeʺ pozornosti niţjemu in višjemu programskemu razredu  

Tudi v primeru kombiniranega oddelka zaporednih razredov je precej učnih ciljev in 
vsebin, ki se od razreda do razreda razlikujejo. V teh primerih je oblikovanje 
didaktične strukture učne ure za učitelja zahtevno, saj mora poleg diferenciacije 
učnih ciljev, dejavnosti, metod in oblik dela paziti tudi na razmerje neposrednega in 
posrednega dela z učenci posameznega razreda (Nolimal idr., 2001). M. Cencič 
(2011) navaja, da pri kombiniranem pouku »individualizacija in diferenciacija ne 
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ostajata na ravni didaktičnega načela, ampak se v kombiniranem pouku resnično 
izvajata, saj drugače ni mogoče izpeljati pouka v kombiniranih oddelkih« (str. 1). 

Načelo ʺenakeʺ pozornosti niţjemu in višjemu programskemu razredu je praktično 
nemogoče izvajati v kombiniranem oddelku nezaporednih razredov, saj je razlika v 
razvojni stopnji učencev in v vsebinah prevelika (Nolimal idr., 2001). 

Učitelj v kombiniranem oddelku mora paziti, da čim bolj uravnoteţeno namenja 
pozornost posameznemu razredu (Nolimal idr., 2001). 

Načelo ustreznosti razvojni stopnji 

Učitelji morajo biti še posebej pozorni na to načelo pri istotemnih učnih urah, ker ne 
smejo preveč zvišati ali zniţati ravni pričakovanj in zahtev za posamezni programski 
razred. Učitelj mora paziti, da je vzgojno-izobraţevalna dejavnost usklajena s 
starostjo učencev, razvojnimi značilnostmi in zmoţnostmi ter cilji in standardi iz učnih 
načrtov za posamezen razred (Nolimal idr., 2001). 

3.3.2 Načrtovanje kombiniranega pouka  

Vsak učitelj mora pred načrtovanjem dobro poznati veljavni učni načrt posameznih 
predmetov. Učitelj v kombiniranem oddelku pa mora poznati učni načrt za vse 
predmete za vsak razred, ki ga poučuje v kombinaciji. D. Horvat (2011) meni, da je 
dobro načrtovanje in priprava na učno uro najpomembnejše in najzahtevnejše delo 
učitelja pred samo izvedbo ure v kombiniranem oddelku, saj »zahteva od učitelja 
dobro poznavanje ciljev učnih načrtov za vse v kombinacijo vključene razrede ter 
usklajevanje vsega tega s posebnostmi dela v kombiniranem oddelku« (str. 26). Tudi 
B. Verboten (2012) meni, da je načrtovanje in izvedba dela pri kombiniranem pouku 
zahtevnejša kot pa v nekombiniranih oddelkih. Verjetno bi temu pritrdila večina 
učiteljev, ki poučujejo kombinirani pouk.  

Načrtovanje vzgojno-izobraţevalne dejavnosti bi po navedbah F. Nolimal idr. (2001) 
moralo potekati na globalni, etapni in izvedbeni ravni. Na vsaki ravni je treba 
pozornost nameniti ciljem (katere cilje bomo dosegali), vsebinam (katere vsebine 
bomo poučevali za dosego ciljev) in času (koliko časa imamo na voljo). Specifično za 
poučevanje v kombiniranem oddelku je, da mora učitelj tem kategorijam dodati še to, 
kako bo smiselno razporedil cilje dveh ali več razredov in povezal obravnavo le-teh 
(prav tam). 

Globalna raven 

Načrtovanje na globalni ravni je med učitelji bolj poznano kot letno načrtovanje. 
Običajno je razdeljeno na ocenjevalni obdobji. Na tej ravni učitelj opredeli globalne 
cilje, med učitelji bolj znani kot splošni cilji, za posamezen predmet oziroma vsebino. 
Globalne cilje nato razvrsti v posamezno ocenjevalno obdobje. V kombiniranem 
oddelku je treba natančno preučiti vertikalno ali koncentrično nadgradnjo ciljev iz 
niţjega v višji razred. F. Nolimal idr. (2001, str. 44) navajajo tri vrste globalnih ciljev: 
skupne globalne cilje in vsebine, koncentrične globalne cilje in vsebine ter 
samostojne globalne cilje in vsebine za niţji in višji razred. Skupni globalni cilji in 
vsebine so tisti, ki so vsebinsko in taksonomsko identični za niţji in višji razred v 
kombinaciji. Ti cilji se običajno usvajajo preko celega leta in skoraj pri vsaki uri. 
Koncentrični globalni cilji so cilji, ki so vsebinsko identični, njihova teţavnost pa se 
taksonomsko stopnjuje iz razreda v razred. Koncentrični globalni cilji omogočajo 
izvajanje notranje diferenciacije – ne le v kombiniranih, temveč tudi v čistih oddelkih. 
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Samostojne globalne cilje in vsebine je treba obravnavati oz. jih pridobivati 
popolnoma samostojno (prav tam). 

Etapna raven 

Etapna raven načrtovanja je vmesna raven med globalno in izvedbeno ravnjo. Na tej 
ravni razčlenimo globalne cilje in vsebine v etapne. Tako oblikujemo tematske sklope 
za posamezne predmete in vsebine (Nolimal idr., 2001). Na etapni ravni 
konkretiziramo učne cilje, vsebine, poleg teh pa tudi didaktične pristope in učne vire. 
Tudi na etapni ravni ločimo tri vrste ciljev za vsak didaktični sklop: skupne etapne 
cilje, koncentrične etapne cilje in samostojne cilje za posamezen razred. Po določitvi 
ciljev je vsebinsko usklajene enote treba členiti na učne enote in zaporedje njihovega 
uresničevanja. Na etapni ravni se opredeli tudi cilje z vidika medpredmetnih povezav 
in učne diferenciacije. Pri etapnem načrtovanju mora biti učitelj pozoren tudi na čas, 
znotraj katerega mora posamezen didaktični sklop realizirati, zato je prav čas 
pogosto tisto merilo, ki narekuje izbiro didaktičnih pristopov (prav tam). 

D. Horvat (2011) navaja, da skrbno načrtuje vsako etapo učne ure in pri tem določi 
cilje, ki jih mora doseči. Pravi, da je pomembno, da ve, »kaj ţelim doseči in kam 
ţelim ʺpripeljatiʺ otroke – to pomeni, kaj naj učenci znajo na koncu« (str. 26), kar 
sicer velja tudi za pouk v čistih oddelkih. 

Izvedbena raven 

Pri izvedbeni ravni načrtovanja gre za načrtovanje dnevne priprave za konkretno 
učno enoto in konkretno učno situacijo. Tako kot na globalni in etapni ravni tudi na 
izvedbeni pazimo na tri vrste ciljev: skupne delovne cilje, koncentrične delovne cilje 
in samostojne delovne cilje za vsak razred. V nadaljnjem načrtovanju vse tri vrste 
ciljev konkretiziramo, racionaliziramo in individualiziramo glede na konkretne potrebe, 
ţelje in predloge učencev (Kramar, 1994, v Nolimal idr., 2001). Priprave za 
neposredno vzgojno-izobraţevalno delo opredeljujejo tudi specifično vrsto učnih ur 
za kombinirane oddelke – skupne ali istotemne ter različnotemne (Nolimal idr., 2001). 
Pri skupnih ali istotemnih učnih urah se ujema tema obeh oziroma vseh razredov. V 
večini dosegajo skupne in koncentrične cilje, manj pa je v teh urah samostojnih ciljev. 
Samostojne cilje načrtujemo predvsem za različnotemne učne ure, za katere je 
značilno, da se teme posameznih razredov ne ujemajo. Učitelj v kombiniranem 
oddelku bi moral stremeti k čim večjemu številu istotemnih učnih ur, ki prinašajo tako 
racionalizacijo časa kot tudi prednosti v didaktično-metodičnem smislu. 

Načrtovanje ciljev na vseh ravneh je za učitelja v kombiniranem oddelku zahtevno, 
zato imajo pri tem lahko veliko teţav učitelji začetniki in učitelji, ki so vajeni 
tradicionalnega in transmisijskega načina poučevanja (Nolimal idr., 2001), kjer so 
predvsem v vlogi prenašalca znanja, učenci pa so v vlogi pasivnih sprejemnikov. 
Učitelji, ki ponotranjijo v učenca naravnano pojmovanje pouka, se bodo v 
kombiniranem oddelku laţje našli in uspešnejše delali. 

»Ob skrbno načrtovanih tematskih sklopih in učnih urah v kombiniranih oddelkih, z 
upoštevanjem vseh načel načrtovanja, organizacije in izvedbe bomo dosegali 
pozitivne vzgojno-izobraţevalne učinke. Vsakemu učencu bo tako glede na starost, 
potrebe in zmoţnosti dano najprimernejše izobraţevanje in socialne izkušnje. 
Učiteljem pa, kljub obseţnejšemu delu in pripravi ob uspešno izvedenem učno-
vzgojnem procesu, zagotavlja visoko notranjo motivacijo, osebnostno ter strokovno 
rast.« (Behek, 2011, str. 19) 
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3.3.3 Organizacija kombiniranega pouka 

Skozi zgodovino osnovne šole so se vse do danes zvrstile številne organizacijske 
oblike kombiniranega pouka. F. Nolimal idr. (2001) navajajo, da so včasih oblikovali 
kar posebne učne načrte, predmetnike in tudi učbenike za različne vrste kombiniranih 
oddelkov. To pa je strokovno sporno, saj so na tak način krčili vsebine in cilje in s 
tem onemogočili enakopravno izobraţevanje učencev v kombiniranih oddelkih. 
Danes je situacija popolnoma drugačna, saj se v kombiniranih oddelkih za vsak 
razred izvaja enak kurikulum kot v samostojnih oddelkih. Cilji so enaki – tako 
kvantitativno kot tudi taksonomsko (prav tam). 

Danes je organizacija kombiniranega pouka zelo različna. V kombiniranem oddelku 
lahko pouk začenjajo sočasno vsi razredi, lahko pa pouk poteka z zamikom 
posameznega razreda ali s kombinacijo obeh načinov. Pouk z zamikom pomeni, da 
učitelj začne z enim programskim razredom, ostali razredi pa pridejo k pouku uro ali 
dve pozneje (Nolimal, 2007a). 

F. Nolimal (2007a) navaja, da so v nekaterih šolah, predvsem s pritiski staršev, 
dosegli, da lokalna skupnost na dva kombinirana oddelka financira t. i. tretjo »učno 
moč«. V tem primeru pouk splošnoizobraţevalnih predmetov poteka ločeno za 
posamezni programski razred, pouk vzgojnih predmetov pa poteka v kombinaciji. Tak 
način poučevanja predstavlja nadstandardno ponudbo. Mnogi učitelji, še zlasti tisti, ki 
niso vešči kombinacije, si ţelijo take oblike organizacije kombiniranega pouka. 

Na tem področju je bil narejen velik premik z uvedbo 9-letne osnovne šole, ko so v 
kombinirani oddelek prvega razreda uvedli timsko poučevanje (učiteljica in 
vzgojiteljica/druga učiteljica). Po Pravilniku o normativih in standardih izvajanja 
osnovne šole se drugi strokovni delavec vključi v vzgojno-izobraţevalno delo v 
obsegu 10 ur, če je v kombiniranem oddelku iz dveh razredov najmanj 12 učencev, v 
kombiniranem oddelku z učenci iz treh in več razredov pa 10 učencev (Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2005).                                       

3.3.4 Izvedba kombiniranega pouka 

V primerjavi z izvedbo pouka v samostojnih oddelkih je posebnost pouka v 
kombiniranih oddelkih ta, da so učne ure lahko istotemne ali pa različnotemne. 
Učitelji, ki poučujejo v kombiniranem oddelku, istotemne ure pogosto poimenujejo kar 
čiste ure, različnotemne ure pa kombinirane ure (Nolimal, 2001). 

Tabela 3: Vrste učnih ur v kombiniranem oddelku (Nolimal idr., 2001) 

  Vsebina/tema 

  ista različna 

 
Učna enota 

ista ista/ista različna/ista (le 
izjemoma!) 

različna ista/različna različna/različna 

  ISTOTEMNA RAZLIČNOTEMNA 

 

M. Kolenc (2005) učne ure v kombiniranem oddelku še bolj natančno opredeli. 
Govori o treh vrstah učnih ur v kombiniranem oddelku:  

− istopredmetne in istotemne, 
− istopredmetne in različnotemne, 
− različnopredmetne in različnotemne. 



29 
 

  
Istotemne učne ure 

Učitelji istotemne učne ure praviloma načrtujejo in izvedejo pri istih predmetih ali 
predmetnih področjih, saj je tako več enakih vsebin in ciljev. Pri istotemnih učnih urah 
je vsebina etapnih in delovnih ciljev enaka, zato zasledimo predvsem skupne in 
koncentrične učne cilje (Nolimal idr., 2001). Cilji se med seboj razlikujejo v 
zahtevnosti in taksonomiji. Tako so cilji niţjega razreda postavljeni na elementarni in 
fundamentalni ravni, višji razred pa naj bi ponovil, osveţil elementarno znanje in 
usvojil cilje na fundamentalni in strukturalni ravni (prav tam). 

Značilnosti istotemnih učnih ur 

F. Nolimal (2007a) navaja, da mora učitelj pri istotemnih učnih urah v dnevno 
pripravo navesti učno temo, učno enoto in učne cilje. Posamezne etape učne ure so 
pri istotemnih učnih urah običajno usklajene, ne glede na to, kateri model poučevanja 
uporablja učitelj. Če učitelj ustrezno notranje diferencira nekatere didaktične 
elemente, lahko tovrstne učne ure potekajo podobno kot ure v nekombiniranih 
oddelkih. Tako učitelj pridobi veliko časa, ki ga je v kombiniranih oddelkih vedno 
premalo. Nolimal idr. (2001) navajajo tudi, da so v raziskavah neposredno spremljali 
vzgojno-izobraţevalno delo v kombiniranih oddelkih in na podlagi tega spremljanja 
ter sodelovanja z udeleţenci stalnega strokovnega izpopolnjevanja beleţili naslednje 
vidike vzgojno-izobraţevalnega dela: strukturiranost učnega procesa, učne metode in 
oblike dela, učne vire, časovni in metodični potek posameznih etap učne ure, 
aktivnost, koncentracija in motiviranost učencev ter aktivnost in obremenjenost 
učitelja. Na podlagi vsega naštetega so lahko izluščili prednosti istotemnih učnih ur 
tako za učitelja kot tudi za učence (prav tam). 

Prednosti istotemnih učnih ur za učitelja so (Nolimal idr., 2001): 

− skupna in izčrpnejša motivacija za oba razreda, 
− uporaba preteţno enakih pripomočkov, metod in oblik dela, 
− uporaba več različnih učnih metod, oblik dela in pripomočkov, 
− lahko je bolj sproščen in miselno manj obremenjen, saj mu ni treba miselno 

preklapljati iz enega razreda na drugega in obratno, 
− ima boljši pregled nad obema razredoma in posamezniki, 
− več moţnosti za neposredno komuniciranje in direktni pouk (kar je posebej 

pomembno pri mlajših, še neopismenjenih učencih). 

Prednosti istotemnih učnih ur za učence pa so: 

− boljša motivacija in koncentracija (ker jih ne moti delo sosednjega razreda), 
− lahko napredujejo skladno z znanjem, izkušnjami in razvojnimi potenciali ne 

glede na razred in starost, 
− imajo več moţnosti za izmenjavo izkušenj mlajši/starejši učenec, 
− več neposrednega stika z učiteljem in s tem več komunikacije, 
− bolj pester pouk. 

F. Nolimal (2001) meni, da slabosti istotemnih učnih ur pri tem spremljanju in 
beleţenju načeloma niso našli, opozarja pa se na morebitne nevarnosti, da se ne bi 
učitelj preveč posluţeval transmisijskega modela poučevanja, saj se tako učenci ne 
bi navajali na samostojno iskanje informacij, uporabo učil in učnih pripomočkov. Za 
učence pa bi bila nevarnost istotemnih učnih ur lahko v tem, da bi manj komunicirali 
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med seboj (pri transmisijskem modelu), da bi bili preveč pasivni in ne bi razvijali 
samostojnosti ter odgovornosti za svoje delo in napredek ter da bi bila raven 
zahtevnosti previsoka za mlajše učence (če bi se uporabljala samo ena raven za 
vse). Previsoka raven za mlajše učence bi lahko pomenila: nerazumevanje oz. slabo 
razumevanje učne snovi, nedoseţene cilje, učenje na pamet, nemotiviranost, 
nezadovoljstvo s samim seboj (prav tam). 

Različnotemne učne ure 

Različnotemne učne ure se v kombiniranem oddelku izvajajo praviloma takrat, ko v 
isti uri kombiniramo dva različna predmeta, npr. matematiko in druţbo ali slovenščino 
in matematiko … Različnotemne učne ure so lahko tudi znotraj enakih predmetov, 
kadar se učne teme dveh ali več razredov razlikujejo ali po vsebini ali po globini. Cilji 
pri različnotemni učni uri so samostojni za vsak razred posebej in se razlikujejo tako 
kot učne teme – vsebinsko in taksonomsko. Zaradi tega so cilji pri različnotemnih 
učnih urah koncentrični (Nolimal idr., 2001). 

Značilnosti različnotemnih učnih ur 

Zaradi tematske neusklajenosti znotraj različnih ali tudi enakih predmetov, je 
neusklajen tudi didaktično-metodičen potek različnotemne učne ure. Posamezne 
etape učne ure se praviloma ne ujemajo. Izjemoma se ujemajo pri motivaciji ali ob 
zaključku, ko učenci drug drugemu predstavijo svoje delo (Nolimal idr., 2001). 
Načrtovanje take ure zahteva od učitelja precej specifičnosti, saj mora natančno 
vedeti ter uskladiti posamezne etape učne ure vsakega razreda in oddelka kot celote. 
»Doseganje ciljev in vsebin, ki jih ne moremo izvesti kot istotemne, terjajo od učitelja 
še zahtevnejšo pripravo in izvedbo.« (Behek, 2011, str. 20) 

F. Nolimal idr. (2001) navajajo, da so v raziskavah neposredno spremljali tudi 
vzgojno-izobraţevalno delo v različnotemnih učnih urah. Ugotovili so, da je prednost 
za učitelje predvsem ta, da laţje ocenijo znanje, delo in napredek učencev 
posameznega programskega razreda. Prednosti različnotemnih učnih ur ne navajajo. 
Različnotemne učne ure prinašajo več slabosti, tako za učitelje kot tudi za učence.  

Po navedbah F. Nolimal idr. (2001) so slabosti različnotemnih učnih ur za učitelje 
naslednje: 
 

− pripraviti morajo več različnih učnih pripomočkov, učnih listov, 
− ves čas morajo miselno preklapljati iz enega razreda na drug razred, 
− nimajo sprotne povratne informacije, ker tudi nimajo pregleda nad 

individualnim ali skupinskim delom obeh razredov (prav tam). 
 
Slabosti različnotemnih učnih ur za učence (F. Nolimal idr., 2001): 

− koncentracija je motena, 
− njihovo delo lahko postane monotono zaradi preveč indirektnega pouka in 

učnih   gradiv, 
− imajo manj neposrednega stika z učiteljem in manj učiteljeve individualne 

pomoči, 
− pasivnost posameznih učencev, 
− uporaba učnih metod je manj raznolika.   
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Pri učiteljih se pri različnotemnih učnih urah lahko pojavi nevarnost, da načrtujejo le 
na dveh ravneh (dvorazredna kombinacija), pozabijo pa na individualizacijo in 
diferenciacijo znotraj posameznega razreda. 

Pri učencih se nevarnost različnotemnih učnih ur lahko kaţe v niţji ustvarjalnosti, 
prenizki motiviranosti (če ni individualizirano) ter v tem, da nimajo potrebne sprotne 
povratne informacije (prav tam). 

Direktni in indirektni pouk 

Termin direktni in indirektni pouk v kombiniranem oddelku pomeni tisti čas, ko učitelj 
neposredno dela z enim ali drugim razredom v kombiniranem oddelku. Poleg tega se 
uporablja tudi termin neposreden in posreden pouk. Kot trdijo F. Nolimal idr. (2001), 
izraza direktni in indirektni pouk uporabljamo, »da opredelimo neposredno 
angaţiranost učitelja med dvema programsko usklajenima oddelkoma« (str. 77). 
Kako bo v učni uri porazdelil direktni in indirektni pouk za posamezen razred, mora 
učitelj predvideti ţe pri načrtovanju učne ure. Zlasti je to priporočljivo pri učiteljih, ki 
so šele začeli poučevanje v kombinaciji. 

F. Nolimal idr. (2001) predstavljajo več različnih modelov direktnega in indirektnega 
pouka. Modeli se med seboj razlikujejo glede na vrsto kombinacije ali glede na 
število izmenjav in usklajenosti med posameznimi etapami učne ure. 

Model 1 

mlajši programski razred starejši programski razred 

direktni pouk indirektni pouk 

indirektni pouk direktni pouk 

 

Pri modelu 1 vidimo, da se med posameznima razredoma izmenjuje le direktni in 
indirektni pouk, medtem ko skupnih etap učne ure ni. Učitelj svojo neposredno 
pozornost izmenično namenja posameznemu razredu. 

Model 2 

mlajši programski razred starejši programski razred 

direktni pouk 

indirektni pouk direktni pouk 

 

Model 2 prikazuje učno uro, kjer ima učitelj skupen uvod (motivacijo) za oba razreda, 
nato pa nadaljuje neposredno delo s starejšim programskim razredom, medtem ko 
mlajši programski razred dela samostojno. 

Model 3 

mlajši programski razred starejši programski razred 

direktni pouk 

direktni pouk indirektni pouk 

indirektni pouk direktni pouk 

 

Učna ura po modelu 3 poteka tako, da ima učitelj skupen uvod za oba razreda, nato 
pa svojo neposredno pozornost izmenično posveča posameznemu razredu. 
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Model 4 

mlajši programski razred starejši programski razred 

indirektni pouk 

direktni pouk indirektni pouk 

direktni pouk 

 

Model 4 predvideva indirektni pouk v uvodnem delu učne ure, kar pomeni tiho delo 
za oba razreda, starejši programski razred s tem delom tudi nadaljuje, z mlajšim 
razredom delo nadaljuje učitelj. Zaključek učne ure je ponovno skupen za vse 
učence. 

Model 5 

mlajši programski razred starejši programski razred 

direktni pouk direktni pouk 

indirektni pouk indirektni pouk 

direktni pouk direktni pouk 

 

Model 5 se običajno izvaja v samostojnih oddelkih. V kombiniranih oddelkih se izvaja 
takrat, ko gre za projektno delo, sodelovalno učenje, učenje po kotičkih … Ta model 
učencem omogoča samostojno pridobivanje znanja. Od učitelja pa zahteva obseţno 
vnaprejšnjo pripravo učnega gradiva in drugih didaktičnih sredstev. Izvedba pouka po 
tem modelu običajno traja dve uri (učitelji jo poimenujejo kar blokura)(F. Nolimal idr. 
(2001). 

Strinjamo se s F. Nolimal idr. (2001), da je dobro izbirati med modeli, ki imajo skupen 
uvod in zaključek. Skupen uvod omogoča dobro motivacijo, s katero lahko pridobiš 
pozornost učencev obeh programskih razredov. Če so učenci dobro motivirani, 
potem bo dobro tekla učna ura in tudi rezultati bodo temu primerni. Če učitelj uvodno 
motivacijo posveti enemu programskemu razredu (kot to predvideva model 4), se 
lahko zgodi, da učenci drugega razreda, čeprav imajo tiho delo, raje poslušajo 
motivacijo sosednjega razreda in ne opravljajo svojega dela. Zgodi se lahko tudi, da 
razred, s katerim učitelj dela neposredno, pri motivaciji preveč glasno sodeluje in s 
tem lahko zmoti koncentracijo drugega razreda, ki ima tiho delo. Posebej velika 
verjetnost je, da do teh situacij pride v uvajalnem obdobju, ko se posamezen razred 
še privaja na kombinacijo in je sočasno izvajanje različnih etap učne ure za učence 
moteče in jih dekoncentrira. Sčasoma se na take situacije navadijo in jih delo 
sosednjega razreda ne moti več. 

Ne glede na to, po katerem modelu učitelj izvaja kombinirano učno uro, mora biti 
pozoren, da gre razmerje med indirektnim in direktnim poukom v prid direktnemu. Pri 
poučevanju mora upoštevati načelo »enake« pozornosti in paziti, da noben 
programski razred ne bi imel cele učne ure izključno indirektnega pouka (F. Nolimal 
idr., 2001) 

F. Nolimal navaja (2007a), da ima učitelj zaradi izmeničnega dela z učenci 
posameznega razreda včasih manj časa za poglobljeno razlago in dodatna navodila 
oziroma pojasnila. B. Verboten (2012) meni, da je »zaradi izmeničnega dela občasno 
motena koncentracija dela, včasih je manj priloţnosti za dodatno razlago in 
usmeritve« (str. 6). To pa ima lahko dolgoročno tudi pozitivne posledice, saj so 
učenci postavljeni v situacije, ko je razvoj njihovih znanj in spretnosti odvisen od 
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njihove aktivnosti. S tem pa postajajo bolj samostojni in samoodgovorni za učne 
doseţke, postajajo ustvarjalni in razvijajo boljšo koncentracijo. 

3.4 UČITELJ IN KOMBINIRANI POUK 

M. Cencič (2011) navaja, da so v preteklosti kombinirani pouk organizirali popolnoma 
drugače kot v današnjih časih. Na podeţelju je bilo veliko učencev, razredi so bili 
prepolni, učilnice pa majhne in neugledne ter skromno opremljene. Tudi ţivljenje na 
podeţelju je bilo manj privlačno in zato je bilo poučevanje na podeţelju za 
marsikakšnega učitelja prej kazen kot veselje in izziv. Ţivljenje na podeţelju spet 
pridobiva svojo vrednost. Podeţelje je zaradi prometnega in komunikacijskega 
razvoja zmanjšalo razdalje in razlike med podeţeljem in mestom.  

Kombinirani pouk v sodobni druţbi znanja za učitelja lahko predstavlja določene  
prednosti in izzive. Kot smo ţe izpostavili, sodobna druţba, druţba znanja, vedno 
bolj poudarja pomen učenja učenja. Znanje, ki ga pridobimo v šoli, ţe čez nekaj let 
lahko ni več zadovoljivo, zato mora biti vsem učiteljem izziv, da učence naučijo učiti 
se. Pred tak izziv so postavljeni tudi učitelji v kombiniranih oddelkih. Vloga učitelja se 
je, v primerjavi s preteklostjo, spremenila, saj učitelj ni več edini vir in posredovalec 
znanja, temveč je »bolj spodbujevalec in usmerjevalec učenja, organizator 
spodbudnega učnega okolja ipd.« (Cenčič, 2011, str. 1). S spremenjeno vlogo 
učitelja se je spremenilo tudi njegovo delo, uporaba drugačnih učnih oblik, učnih 
metod, sodobnih strategij pouka … Frontalna učna oblika se prepleta s skupinsko 
učno obliko, delom v paru in individualno učno obliko. Izbira učnih metod zahteva tudi 
pri kombiniranem pouku skrben premislek, kako v čim večji meri spodbuditi učenčevo 
miselno aktivnost. Tudi pri kombiniranem pouku je pomemben kognitivno 
konstruktivistični model pouka. Kognitivno konstruktivistični model pouka običajno 
temelji na Piagetovi razvojni teoriji, Posnerjevem modelu konceptualnih sprememb, 
zadnje čase tudi na Vigotskem in na raziskovanju prijemov ter strategij procesov 
reševanja problemov pri pouku (Valenčič Zuljan, 2002).  

Osnovne značilnosti kognitivno konstruktivističnega modela pouka so (Valenčič 
Zuljan, 2002): 

− osrednja pozornost je namenjena učenčevi aktivni vlogi pri pouku pri vseh 
etapah učnega procesa, 

− pri obravnavi nove učne snovi mora biti učitelj predvsem pozoren na 
ugotavljanje kakovosti učenčevega predznanja in ne samo na kvantiteto – kaj 
ve in česa ne ve, 

− učitelj izhaja iz učenčevih pogledov, pri tem pa spodbuja situacije socialno-
kognitivnega konflikta, ko konfrontira učenčeve ideje z njihovo nepopolnostjo 
in konfliktnostjo ali pa različnostjo mnenj sošolcev, javnosti …, 

− namen pouka je nudenje ustrezne podpore učencem pri razreševanju situacij 
kognitivnega konflikta (odranje oz. ponujanje zidarskega odra), 

− osrednji cilj tega modela pouka je načrtni razvoj metakognitivnih sposobnosti 
učencev, ki vodijo k samostojnemu in aktivnemu učenčevemu učenju, 

− učitelj ima pomembno vlogo pri organizaciji pouka, pri spodbujanju 
medsebojnega sodelovanja učencev, izmenjavi mnenj, idej; zaradi tega mora 
učitelj načrtovati čas za individualno in skupinsko refleksijo ter analizo, 

− način dela po tej metodi lahko uspešno poteka v sproščenem vzdušju, kjer so 
odnosi med učenci ter med učenci in učiteljem sodelovalni, zato je pomembna 
pozitivna razredna klima. 
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Pri vpeljavi kognitivno konstruktivističnega modela v kombiniran pouk mora učitelj te 
značilnosti premisliti v kontekstu posebnosti kombiniranega pouka, tako lahko, npr. 
pri odranju, namesto učiteljeve podpore posameznemu učencu, zmoţnejši učenci 
nudijo podporo šibkejšim učencem ali starejši učenci mlajšim ipd. Seveda je treba 
učence tega neposredno naučiti (prav tam). 

Kot smo ţe večkrat izpostavili, je poučevanje v kombiniranih oddelkih zahtevno. M. 
Cencič (2011) meni, da »kombinirani pouk načrtujejo, vodijo in samovrednotijo 
ustvarjalni in inovativni učitelji …« (str. 2). M. Juriševič (2011) pa izpostavlja, da  
»… kakovostno poučevanje v kombiniranem oddelku od učitelja zahteva najvišjo 
stopnjo vsebinske, didaktično-metodične in psihološke kompetentnosti« (str. 44).  

3.4.1 Izobraţevanje in usposabljanje učiteljev za poučevanje kombiniranega 
pouka 

Kombinirani pouk ima določene specifike, katere bi moral poznati ter biti nanje 
pripravljen in zanje usposobljen vsak učitelj, ki poučuje v kombiniranem oddelku. Pri 
tem je pomembno samo začetno izobraţevanje učiteljev ter tudi stalno strokovno 
spopolnjevanje in izobraţevanje. 

Faletov (1986) meni, da bi bilo treba vzgojno-izobraţevalnemu delu v kombiniranih 
oddelkih nameniti več strokovne pozornosti. Bodoče učitelje bi bilo treba seznaniti in 
usposobiti za sestavljanje zloţenih učnih priprav, kar je temelj za delo v kombiniranih 
oddelkih. 

Tudi Adamič (1986) meni, da je neusposabljanje učiteljev za delo v kombiniranem 
oddelku velik problem, še posebej za začetnike. Kombiniranim oddelkom bi po 
njegovem mnenju morali posvečati več strokovne in druţbene pozornosti ter 
kombinirani pouk spremljati tudi razvojno in raziskovalno. 

M. Cencič (1992) meni, da je študentom treba omogočiti, da spoznajo kombinirani 
pouk in si pridobijo ustrezne spretnosti za delo v kombiniranem oddelku.  

Iz navedenega je razvidno, da stroka na pomanjkljivo usposabljanje študentov za 
delo v kombiniranem oddelku opozarja ţe desetletja, a kot navaja M. Cencič (2011), 
se v vsem tem času ni dosti spremenilo. Meni, da »bi morali dati večji pomen 
kombiniranemu pouku na fakultetah, ki usposabljajo bodoče učitelje …« (str. 2), saj si 
učitelji ţelijo, da bi v času študija pridobili več specifičnega strokovnega didaktičnega 
znanja in prakse v času študija.2 

Učitelji kombiniranega pouka imajo oziroma so imeli tudi več moţnosti za stalno 
strokovno spopolnjevanje in izobraţevanje. Te moţnosti so oziroma so bile 
naslednje: študijska srečanja, spletna učilnica za kombinirani pouk, Društvo učiteljev 
podruţničnih šol Slovenije (DUPŠ). 

Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo so študijska srečanja opredeljena kot 
uveljavljena oblika aktivnega izobraţevanja in sodelovanja strokovnih delavcev 
posameznih predmetov oziroma področij. Namenjena so izmenjavi izkušenj in 

                                            

2
 Dolgoletna učiteljica kombiniranega pouka in dolgoletna predsednica Društva učiteljev podruţničnih šol, Ivica Šemrov (2008), 

je v intervjuju dejala: »Sploh začetniki nimajo dovolj znanja, in če nimajo ustreznega mentorja, se jim obseg dela toliko poveča, 
da ne zmorejo več. Ni mačji kašelj pripraviti zloţeno pripravo …«  
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seznanjanju z aktualnimi spremembami ter strokovnimi novostmi, ki so pomembne 
za pouk predmeta oziroma področja. V ospredju je povezovanje teorije s prakso in 
obratno (strokovni poudarki, novi koncepti preverjanja, didaktični pristopi k 
posameznim učnim sklopom, učenje učenja, inkluzija …). Vsebine in aktivnosti, ki 
potekajo preko študijskih skupin, v sodelovanju z učitelji in vzgojitelji, pripravljajo in 
izvajajo svetovalci predmetnih in področnih skupin na ZRSŠ (Študijska srečanja, 
b.d.). 

F. Nolimal (1996) navaja, da so v šolskem letu 1994/95 v Slovenji pod vodstvom 
Zavoda za šolstvo pričele delovati študijske skupine. Organizirane so bile študijske 
skupine za razredni pouk, za posamezne razrede, študijske skupine za posamezna 
predmetna področja ter tudi študijske skupine za kombinirani pouk. S tem so učitelji 
kombiniranega pouka prvič dobili organizirano priloţnost, da se srečajo s kolegi in 
med seboj izmenjajo izkušnje o delu v kombiniranem oddelku. Vsebovala so 
strokovne teme, ki so enake za vso šolajočo mladino in nekatere, ki so specifične 
prav za kombinirane oddelke.  

Študijska srečanja za kombinirani pouk so bila med učitelji kombiniranega pouka zelo 
dobro obiskana in zaţelena, saj so bili do tedaj prepuščeni lastni iznajdljivosti.3 4 5 

M. Filak (2012) navaja, da je bila učiteljem v kombiniranih oddelkih pri načrtovanju in 
izvajanju vzgojno-izobraţevalnega dela v veliko pomoč spletna učilnica za 
kombinirani pouk na portalu SIO-skupnosti (Slovensko izobraţevalno omreţje). V 
spletni učilnici so učitelji lahko našli aktualne učne načrte, smernice za delo v 
kombiniranih oddelkih, obrazce za dnevne, tematske in letne priprave, izmenjavali so 
si lahko zloţene priprave, razpravljali na forumih, prebirali strokovne članke, našli 
ponudbo izobraţevanj s področja kombiniranega pouka, si izmenjavali didaktične igre 
in druga gradiva. Danes spletne učilnice za kombinirani pouk ni več. Po podatkih N. 
Komljanec (osebna komunikacija, 3. 3. 2018) je spletna učilnica za kombinirani pouk 
obstajala nekje do leta 2011. 

Področje strokovnega izobraţevanja in izpopolnjevanja za učitelje kombiniranega 
pouka je z ukinitvijo študijskih skupin za kombinirani pouk in spletne učilnice za 
kombinirani pouk je zagotovo nazadovalo. Edino, ki se trenutno ukvarja s področjem 
kombiniranih oddelkov in kombiniranega pouka, je Društvo učiteljev podruţničnih 
šol Slovenije, ki organizira različne vrste strokovnih izobraţevanj za učitelje 
kombiniranega pouka. Društvo učiteljev podruţničnih šol Slovenije (DUPŠ) je bilo 
ustanovljeno leta 2000. Glavni namen društva je skrb za kontinuirano strokovno rast 
učiteljev podruţničnih šol.6  

                                            

3
 Zadnji priročnik, ki je obravnaval specifiko kombiniranega pouka, je namreč izšel daljnega leta 1955. Gre za priročnik Pouk na 

niţe organiziranih šolah, avtorja Andreja Šavlija (Nolimal, 1996). 

4
 Na področju kombiniranega pouka je ogromno prispevala gospa Fani Nolimal, ko je bila svetovalka za kombinirani pouk na 

Zavodu RS za šolstvo in je bila za področje kombiniranega pouka in podruţničnih šol odgovorna v letih 1995–2006 (Nolimal, 
2007b). V tem obdobju je izšel didaktični priročnik Kombinirani pouk včeraj, danes, jutri, ki je eden redkih pisnih virov o 
kombiniranem pouku. Ostali viri so diplomska ali magistrska dela ali pa članki oz. prispevki učiteljev kombiniranega pouka.  

5
 Študijske skupine za kombinirane oddelke so bile organizirane do leta 2012 (N. Komljanec, osebna komunikacija, 3. 3. 2018). 

6
 Dolgoletna predsednica društva, Ivica Šemrov (2008), je dejala, da je namen ustanovitve društva, da »tudi sami s ponosom 

spregovorimo o svojem delu in da vsem povemo, da nismo nič slabši, če čepimo v hribih, da o didaktiki in metodiki vemo celo 
več kot drugi, saj nas način dela sili, da smo bolj ustvarjalni, manj ʺzaplankaniʺ, saj se ti drugače enostavno ne izide. To pa je 
tisto, čemur danes rečejo sodoben pouk …« (Gorenjski glas, b.d.). 
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V 5. členu statuta društva (Društvo učiteljev podruţničnih šol, b.d.) so opredeljene 
glavne naloge društva:  

− organizira in izvaja izobraţevanja, ki so namenjena članom, učiteljem 
podruţničnih šol in drugim učiteljem kombiniranih oddelkov v Sloveniji in v 
zamejstvu, 

− omogoča izmenjavo izkušenj in različnih moţnih rešitev podobnih problemov, 
− uveljavlja interese in pravice učiteljev podruţničnih šol, učencev in njihovih 

staršev, 
− predstavlja delo in dejavnosti podruţničnih šol, 
− spodbuja aktualne in didaktično fleksibilne metodične pristope in oblike dela, 
− spodbuja delovanje podruţničnih šol v skladu z vizijo podruţnice, 
− seznanja člane in javnost s problemi in doseţki društva, 
− daje pobude za sprejem novih ali spremembe in dopolnitve ţe uveljavljenih 

sistemskih rešitev in zakonodaje v zvezi s podruţničnimi šolami. 

Društvo enkrat letno organizira srečanje učiteljev kombiniranega pouka in ostalih. 
Srečanja so namenjena razpravam o vzgojno-izobraţevalnem delu, izmenjavi 
izkušenj, reševanju problemov in ostalih zadev, bolj ali manj povezanih s 
kombiniranim poukom in podruţnicami. 

Iz vsega navedenega lahko povzamemo, da so oblike strokovnega izobraţevanja in 
izpopolnjevanje učiteljev kombiniranih oddelkov prostovoljne in neobvezne. Tako se 
jih običajno udeleţujejo tisti učitelji, ki sta jim strokovno izobraţevanje in strokovna 
rast pomembna dejavnika. F. Nolimal (1998, v Filak, 2012) je predlagala, da bi učitelji 
kombiniranih oddelkov vsako šolsko leto imeli pet dni obveznega strokovnega 
izpopolnjevanja, pri katerem bi sodelovale tudi fakultete.  

4 KAJ JE SKUPNEGA KOMBINIRANEMU POUKU IN 
SODELOVALNEMU UČENJU 

Na osnovi analize strokovne literature, člankov, intervjujev in ostalega gradiva, 
povezanega s kombiniranim poukom in sodelovalnim učenjem, povzemamo 
primerjavo kombiniranega pouka in sodelovalnega učenja z vidika vloge učitelja in 
vloge učenca. 

Vloga učitelja 

Tako sodelovalno učenje kot kombiniran pouk izhajata iz posrednega sistema. Avtorji 
navajajo, da je za posredni sistem pouka značilno, da med učiteljem in učencem ni 
stalnega neposrednega odnosa oziroma ta ne prevladuje. Prevladuje neposredna 
aktivnost učencev – sami, z lastno aktivnostjo si pridobivajo znanje, si razvijajo 
sposobnosti in tako z lastno aktivnostjo dosegajo cilje. Učitelj ima pomembno vlogo, 
vendar predvsem v fazi načrtovanja, priprave, verifikacije ter vrednotenju doseţkov 
(Blaţič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003). Pri učnih urah in ostalih dejavnostih 
bo tako učitelj v transformacijski vlogi lahko nastopil le, če bo dobro opravil fazo 
načrtovanja in priprave na vzgojno-izobraţevalni proces. Tako sodelovalno učenje 
kot kombinirani pouk od učitelja zahtevata, da dobro pozna učne cilje, ki jih mora 
doseči. Sledi priprava učnega gradiva, ki je velikokrat zahtevna in obseţna. Če učitelj 
ţeli, da učenci samostojno prihajajo do novih znanj, jim mora pripraviti dovolj 
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ustreznega gradiva, od koder bodo to znanje lahko pridobili. Lahko povzamemo, da 
je učitelj pri kombiniranem pouku in pri sodelovalnem učenju najbolj obremenjen v 
fazi načrtovanja in priprave. Pri načrtovanju in tudi pri izvedbi učne ure se mora v 
obeh primerih izkazati kot dober organizator. 

Izobraţevanje in usposabljanje učitelja  

Pridobivanje znanja, tako s področja sodelovalnega učenja kot tudi s področja 
kombiniranega pouka, pogosto temelji na oblikah strokovnega izobraţevanja in 
izpopolnjevanjih učiteljev, ki so prostovoljna in neobvezna (seminarji, delavnice, 
strokovna literatura …). Običajno se jih udeleţujejo in posluţujejo tisti učitelji, ki sta 
jim strokovno izobraţevanje in strokovna rast pomembna dejavnika. 

V dodiplomskem izobraţevanju študentov Filozofske fakultete v Ljubljani Cirila Peklaj 
izvaja vsebine sodelovalnega učenja pri izbirnem predmetu Učenje v skupinah (C. 
Peklaj, osebni vir, 24. 4. 2017). 

Dodiplomsko izobraţevanje učiteljev razrednega pouka v svojih vsebinah ne daje 
dovolj poudarka kombiniranemu pouku. M. Cencič (2011) meni, da smo zaradi 
slabega usposabljanja učiteljev za delo v kombiniranih oddelkih pogosto priče 
stiskam učiteljev začetnikov. Učitelji si ţelijo več specifičnega strokovnega 
didaktičnega znanja in prakse v času rednega študija na fakultetah. »Torej bi morali 
dati večji pomen kombiniranemu pouku na fakultetah, ki usposabljajo bodoče učitelje 
…« (str. 2). 

V učnem načrtu pri predmetu izbrane teme iz didaktike druţboslovja na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani med vsebinami zasledimo pouk druţboslovja v kombiniranih 
oddelkih (Učni načrt, b.d.). Kombinirani pouk je vključen tudi v učnem načrtu pri 
predmetu Didaktika s pedagoško prakso (M. Valenčič Zuljan, osebni vir, 8. 7. 2018). 

Vloga učenca 

V današnjem času je vse močnejša zahteva po tem, da šola učence nauči 
samostojnega učenja in postopnega prevzemanja odgovornosti za lastno učenje 
(Nedeljko, 2012).  

Sodobne strategije pouka temeljijo na samostojnem iskanju informacij, ki jih 
omogoča sodobna tehnologija. Samostojno iskanje informacij vpliva na večjo trajnost 
znanja (Cencič, 2011).  

Sodelovalno učenje pri učencih razvija sposobnosti in spretnosti samostojnega 
pridobivanja in utrjevanja novih znanj. Pridobivanje in utrjevanje novih znanj poteka v 
skupinah, s čimer si učenci razvijajo socialne spretnosti in veščine sodelovanja. 
Samostojno učenje in sodelovanje sta ključna elementa, ki ju bodo učenci potrebovali 
tudi v nadaljnjem izobraţevanju in pozneje v sluţbi (prav tam). 

Lahko povzamemo, da sta samostojno učenje in sodelovanje temeljna elementa tudi 
pri kombiniranem pouku. Pri kombiniranem pouku učitelj ne more biti ves čas 
neposredno samo z enim programskim razredom, zato morajo učenci v tem času 
delati samostojno. Med učenci v kombiniranem oddelku je tudi veliko medsebojnega 
sodelovanja in pomoči. 

V obeh primerih se pričakuje aktivna vloga učenca v učnem procesu. 
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5 PREDMET DRUŢBA V 4. IN 5. RAZREDU OSNOVNE 
ŠOLE 

Predmet druţba se v 4. razredu izvaja v obsegu 70 ur letno / dve uri tedensko, v 5. 
pa 105 ur letno / tri ure tedensko. 

V učnem načrtu za druţbo je navedeno, da je poudarek in namen predmeta 
spoznavanje razmerja med posameznikom, druţbo in naravnim okoljem. Pri tem gre 
za spoznavanje in vrednotenje okolja (druţbenega, kulturnega, naravnega), in sicer v 
vseh njegovih sestavinah ter interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami 
(Druţba, Učni načrt, 2011). 

 

Splošni cilji predmeta, navedeni v učnem načrtu (2011), navajajo, da pri predmetu 
druţba učenci razvijajo: 

− razumevanje o svojem druţbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in 
prostoru,  

− zavedanje o interakciji, soodvisnosti kulturnih, druţbenih, naravnih procesov in 
pojavov ter pomembnost trajnostnega razvoja,  

− druţbene, komunikacijske in raziskovalne spretnosti in sposobnosti, ki jim ob 
znanjih omogočajo uspešno ravnanje v okolju,  

− stališča in vrednote v okviru okoljske, drţavljanske in domovinske vzgoje ter 
vzgoje za demokracijo in človekove pravice,  

− spoznavne, emocionalne, socialne sposobnosti ter spretnosti (logično in 
kritično mišljenje, ustvarjalnost, učinkovite strategije za reševanje vprašanj 
itd.) in strategije vseţivljenjskega učenja (socialne in drţavljanske 
kompetence, sporazumevanje v maternem jeziku, samoiniciativnost in 
podjetnost, digitalna pismenost, učenje učenja, kulturna zavest in izraţanje 
ipd.).  

Cilji pri predmetu druţba se med seboj prepletajo in povezujejo.  

Vsebina predmeta je razdeljena v tri vsebinske sklope: Ljudje v druţbi, Ljudje v 
prostoru in Ljudje v času. 

V tabeli 4 so prikazane predlagane vsebine znotraj vsebinskih sklopov za 4. in za 5. 
razred. 

Tabela 4: Predlagane vsebine za posamezen vsebinski sklop za 4. in za 5. 
razred (Učni načrt za druţbo, 2011) 

Vsebinski sklop Razred Predlagane vsebine 

 
 

Ljudje v druţbi 

 
4. 

Jaz v skupnosti 
Druţina 
Otrokove pravice  

 
5. 

Sodelovanje v skupnosti 
Druţbena vprašanja 

 
 

Ljudje v prostoru 

 
4. 

Prostorska orientacija in kartografija 
Domači kraj 
Domača pokrajina 
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5. 

Prostorska orientacija in kartografija 
Slovenija – lega in značilnosti 
Drţava Slovenija 

Ljudje v času 4. Sledovi preteklosti  

5. Zgodovinski razvoj 

 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da so nekatere vsebine v 4. in 5. razredu podobne, 
nekatere pa se razlikujejo. Glede na predlagane vsebine lahko primerjamo tudi cilje 
in nekatere ključne pojme (Učni načrt za druţbo, 2011). 

Tabela 5: Učni cilji pri druţbi v 4. razredu in 5. razredu 

4.  razred 5. razred 

Vsebinski sklop: Ljudje v druţbi 

Učenci:  
- prepoznajo in ocenijo svoje značilnosti 
(potrebe, ţelje, sposobnosti, cilje, osebni 
napredek idr.),  
- poznajo in uporabljajo različne veščine 
komuniciranja in sodelovanja,  
- oblikujejo lastna mnenja in stališča; 
pripravljeni so jih izraziti in smiselno 
zagovarjati,  
- poznajo in uporabljajo različne učne 
strategije, analizirajo in presojajo njihovo 
učinkovitost,  
- prepoznavajo lastni proces učenja, 
- poznajo različne (svoje) druţbene vloge in 
primerna ravnanja v teh vlogah,  
- razumejo smisel povezovanja v druţine 
(ljubezen, varnost, pomoč, sodelovanje idr.),  
- razumejo nekatere spremembe v 
druţinskem ţivljenju (razveze, smrt, novi 
člani idr.),  
- razlikujejo sestavine načina ţivljenja (prosti 
čas, bonton, vsakdanjik, praznik, šege, 
navade idr.),  
- spoznajo pomen kritičnega odnosa do 
potrošništva, 
- poznajo in razumejo temeljne otrokove 
pravice, dolţnosti in odgovornosti (do sebe 
in drugih),  
- ob primerih prepoznajo uveljavljanje 
človekovih in otrokovih pravic in dolţnosti 
(pri nas in drugje, danes in nekoč),  
- razumejo pomen sprejemanja in 
spoštovanja drugačnosti,  
- prepoznajo vrste nasilja med otroki in nad 
otroki, 
- spoznajo in uporabljajo različne strategije 
obvladovanja čustev, odločanja in reševanja 
različnih vprašanj, na primer: medosebnih, 
intelektualnih idr.  

Učenci: 
- razumejo, da kot posamezniki soodgovorno 
vplivajo na razvoj skupnosti,  
- uporabljajo različne strategije obvladovanja 
čustev, odločanja in reševanja različnih 
vprašanj, npr. medosebnih, intelektualnih 
idr.,  
-razvijajo sposobnost za argumentirano 
izraţanje svojih mnenj in stališč,  
- razloţijo selitve prebivalcev, vzroke in 
posledice selitev,  
- spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni 
(na primer: po starosti, veri, spolni 
usmerjenosti, etnični pripadnosti, 
druţbenoekonomskem statusu; druţbene, 
kulturne razlike idr.) in prepoznajo stereotipe 
v povezavi z njimi, - spoznajo različne oblike 
zdruţevanja med ljudmi v skupnosti,  
- spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne 
pomoči (npr. prostovoljno delo, društva ipd.),  
- uporabljajo različne veščine komuniciranja 
in sodelovanja,  
- poznajo formalne in neformalne načine 
usklajevanja interesov in reševanja sporov 
med ljudmi, 
- razumejo, kaj vpliva na druţbeni razvoj, 
analizirajo in vrednotijo različne učinke 
druţbenih sprememb (razvoj in napredek, 
druţbene teţave),  
- raziskujejo (neposredno) druţbeno okolje z 
vidika razvoja in reševanja nekaterih 
druţbenih vprašanj,  
- izdelajo preprosto raziskavo. 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

4.  razred 5. razred 

Vsebinska sklopa: Ljudje v prostoru in Ljudje v času 

Učenci:  
- znajo določiti glavne smeri neba s soncem, 
senco, uro in kompasom,  
- poznajo sestavine zemljevida (znaki, tloris, 
mreţa, legenda, naslov, datum, avtor, 
grafično merilo),  
- se orientirajo na različnih skicah, kartah, 
zemljevidih (domači kraj/domača pokrajina); 
znajo brati podatke (besedni, količinski, 
simbolični podatki),  
- znajo skicirati preproste skice, zemljevide,  
- uporabljajo kartiranje kot metodo 
shranjevanja in prikaza prostorskih 
podatkov, 
- poznajo naravne osnove za nastanek in 
razvoj domačega kraja za ţivljenje ljudi,  
- spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, 
različne poklice,  
- prepoznajo in analizirajo varne in manj 
varne poti za pešce in kolesarje,  
- poznajo različne dejavnike, ki vplivajo na 
ravnanje udeleţencev v prometu, na 
primerih analizirajo in presojajo strategije 
ravnanja pešcev in kolesarjev, 
- razumejo vlogo posameznika v skupnosti 
pri skrbi za urejenost domačega kraja,  
- vrednotijo urejenost domačega kraja z 
vidika različnih potreb ljudi, varovanja okolja 
ter naravne in kulturne dediščine, 
- varne strategije ravnanja v prometu,  
- vpliv zunanjih dejavnikov na varnost v 
prometu (vreme, prometne površine), 
- spoznajo naravne značilnosti domače 
pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, 
kamnine, tla, rudnine), 
- opišejo nekatere značilnosti in razlike med 
naselji v domači pokrajini (občinsko 
središče, mesto, vas idr.),  
- spoznajo vlogo gospodarskih in drugih 
dejavnosti v domači pokrajini,  
- vrednotijo vplive človeka na spreminjanje 
narave, 
- lega in naravne značilnosti, 
- gospodarske in druge dejavnosti,  
- spoznajo preteklost domačega 
kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje ljudi in 
jo primerjajo z današnjim ţivljenjem,  
- spoznajo naravno in kulturno dediščino 
domačega kraja/ domače pokrajine in 
razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo,  
- znajo izdelati in kronološko prikazati 
dogodke iz preteklosti na preprostem 
časovnem traku,  
- pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih 

Učenci:  
- poznajo sestavine zemljevida (višinska 
barvna lestvica, nadmorska višina, relativna 
višina),  
- se orientirajo s kompasom in z zemljevidi,  
- se orientirajo z različnimi zemljevidi 
(domača pokrajina, Slovenija, Evropa, svet),  
- poznajo in uporabljajo nekatere strategije 
terenskega dela (kartiranje, orientacija, 
opazovanje, merjenje, anketiranje), 
- spoznajo naravne enote Slovenije, opišejo 
in primerjajo nekatere naravne in druţbene 
značilnosti,  
- spoznajo in navedejo nekatere slovenske 
značilnosti (tipičnosti), posebnosti in 
sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost, 
naravno in kulturno dediščino,  
- razvijajo pozitiven odnos do tradicije; 
razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege 
in navade, kulturni spomeniki idr.), - 
spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja,  
- spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti 
naravnih enot Slovenije na terenu, 
- poznajo temeljna zgodovinska obdobja 
(prazgodovina, stari, srednji in novi vek), - 
poznajo nekatera temeljna obdobja in 
dogajanja iz slovenske preteklosti,  
- uporabljajo različne zgodovinske vire v 
raziskovanju preteklosti,  
- razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 
interpretacijo zgodovine,  
- pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih 
in drugih sprememb skozi preteklost,  
- spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja, 
- poznajo organiziranost slovenske drţave s 
poudarkom na demokraciji,    
- razlikujejo med domovino in drţavo, 
- poznajo vlogo in pomen glavnega mesta 
ter drţavnih simbolov in drţavnih praznikov,  
- poznajo različnost prebivalstva v Sloveniji 
(narodne manjšine, priseljenci), - poznajo 
osnovna dejstva o Slovencih v zamejstvu, o 
slovenskih izseljencih in zdomcih,  
- spoznajo organiziranost EU s poudarkom 
na demokraciji,  
- spoznajo pravice Slovencev kot 
drţavljanov EU,  
- poznajo pomen povezanosti drţavljanov 
EU: gospodarsko in politično,  
- navedejo primere povezanosti in 
soodvisnosti prebivalcev Zemlje (na primer 
skozi vlogo komunikacij, prometa, dobrin 
idr.). 
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4.  razred 5. razred 

in drugih sprememb skozi preteklost na 
enem od primerov (na primer promet, 
gospodarstvo, načini ţivljenja, prenos 
informacij idr.), 
- presojajo o načinih varovanja in ohranjanja 
naravnega in kulturnega okolja. 

 

Tabela 6: Temeljni pojmi, ki naj bi jih učenci usvojili pri posameznem 
vsebinskem sklopu pri druţbi v 4. in 5. razredu 

Vsebinski sklop Temeljni pojmi 

 
 
 
Ljudje v druţbi 
 
 
 
 

- druţina, poroka, razveza;  
- pravica, dolţnost, odgovornost, prostovoljnost;  
- posameznik, skupnost, veroizpoved, navada, šega, bonton, 
spoštovanje, strpnost, spor, nasilje;  
- delo, poklic, zaposlitev, brezposelnost, delavnik, praznik, 
potrošništvo;  
- čustva, vedenje, človekove (druţbene) vloge;  
- občina, ustava, drţava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ljudje v prostoru 
 
 
 

- načrt, zemljevid, globus, atlas, legenda, znaki, merilo karte, tloris, 
plastnica ali višinska črta, orientacija karte, model, letalska 
fotografija, kartiranje;  
- orientacija, kompas, glavne in stranske smeri neba; 
- gospodarske in druge dejavnosti: industrija, kmetijstvo, gozdarstvo, 
obrt, rudarstvo, turizem, trgovina, pošta, šolstvo, zdravstvo, sodstvo, 
policija, vojska;  
- naselje, soseska, podeţelsko, mestno naselje, občinsko središče, 
glavno mesto; 
- promet, cestno, ţelezniško omreţje, pristanišče, letališče, potniški, 
tovorni promet, prenos sporočil;  
- pokrajina, naravne značilnosti (relief, kamnine, rudnine, vode, prsti, 
vreme, rastlinstvo, ţivalstvo), naravna dediščina, varstvo okolja;  
- površje, celina, ocean, kopno, morje, otok, polotok, gorovje, 
hribovje, gričevje, ravnina, niţina, kotlina, nadmorska višina, 
relativna višina;  
- vode: tekoče, stoječe, površinske, podzemne. 

 
 
 
 
Ljudje v času 
 
 
 
 
 
 

- časovni trak, arheolog, etnolog, zgodovinar, prazgodovina, kamena 

doba, mostiščarji, doba kovin, stari vek, Rimljani, srednji vek, novi 
vek, kulturni spomenik, spomenik naravne in kulturne dediščine, 
muzej, sedanjost, preteklost, prihodnost;  
- Slovani, Karantanija, krščanstvo, protestantizem, Jugoslavija, 
Republika Slovenija, Evropska unija, drţavna meja;  
- narod, domovina, drţava, drţavljan, predsednik drţave, vlada, 
predsednik vlade, minister, poslanec, ustava, himna, grb, zastava, 
parlament, občina, prebivalstvo, narodne manjšine, zamejstvo, 
dvojezične šole, selitve, izseljenci, zdomci, vojna, mir.  

 

Predlog obravnave posameznih tem v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda pri 
istotemnih in različnotemnih učnih urah  

Glede na cilje in temeljne pojme je narejena tematska razporeditev ur, kjer pa se 
pokaţe kar nekaj razlik med obravnavanimi temami. To pomeni, da je pri druţbi 
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precej ur, ki jih je v kombinaciji 4. in 5. razreda potrebno izvesti različnotemno. 
Sodelovalno učenje bi lahko uporabili tako pri istotemnih kot tudi pri različnotemnih 
učnih urah.  

Teme so povzete po Radovednih 5, Druţba 4, samostojni delovni zvezek (Verdev in 
Razpotnik, 2014) in Radovednih 5, Druţba 5, samostojni delovni zvezek (Verdev in 
Ţlender, 2015). 

Vsebinski sklop: Ljudje v druţbi 

Tabela 7: Predlog obravnave posameznih tem v kombiniranem oddelku 4. in 5. 
razreda pri vsebinskem sklopu Ljudje v druţbi 

tema 
4. razred 

učna ura 
tema 

5. razred 

To sem jaz istotemna Ljudje smo različni 

Moja druţina različnotemna  

Vsakdanje ţivljenje v 
druţinah 

istotemna Sodelujemo in si pomagamo 

Vsakdanjik in praznik istotemna Drţavni prazniki 

Ţivljenje v druţbi istotemna Pripadamo različnim 
skupnostim 

Šolska skupnost različnotemna  

Pravice, dolţnosti in 
odgovornosti 

istotemna Aktualno: Revščina 
 

Moje pravice, dolţnosti in 
odgovornosti 

različnotemna  

Znam sodelovati istotemna Sprejemamo drug drugega 

O nasilju ne smemo molčati istotemna Iščemo rešitve 

 različnotemna Republika Slovenija 

 različnotemna Drţavni simboli 

 različnotemna Prebivalci Slovenije 

 različnotemna Evropska unija in svet 

Temo Pravice, dolţnosti in odgovornosti (4. razred) je moţno obravnavati hkrati z 
nekaterimi vsebinami o drţavi (Republika Slovenija), EU in svet ter Slovenci po svetu 
(5. razred). 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da bi pri vsebinskem sklopu Ljudje v druţbi lahko šest 
tem obravnavali pri istotemnih učnih urah, sedem pa pri različnotemnih učnih urah. 

Vsebinski sklop: Ljudje v prostoru 

Tabela 8: Predlog obravnave posameznih tem v kombiniranem oddelku 4. in 5. 
razreda pri vsebinskem sklopu Ljudje v prostoru 

tema 
4. razred 

učna ura 
tema 

5. razred 

Od skice do načrta različnotemna Pripomočki za prikazovanje 
zemlje 

Od fotografije do 
zemljevida 

istotemna Zemljevid 

Orientirajmo se istotemna Zemljevid 
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Pri vsebinskem sklopu Ljudje v prostoru bi lahko pet tem obravnavali pri istotemnih 
učnih urah, dvanajst pa pri različnotemnih učnih urah 

Vsebinski sklop: Ljudje v času 

Tabela 9: Predlog obravnave posameznih tem v kombiniranem oddelku 4. in 5. 
razreda pri vsebinskem sklopu Ljudje v času 

tema 
4. razred 

učna ura 
tema 

5. razred 

Preteklost, sedanjost, 
prihodnost 

istotemna Preteklo je ţe veliko časa 
 

Kulturna dediščina istotemna Kaj se je dogajalo v preteklosti 

 različnotemna Prazgodovina 

 različnotemna Stari vek 

 različnotemna Srednji vek 

 različnotemna Novi vek 

 različnotemna Moderna doba 

 

Pri vsebinskem sklopu Ljudje v času bi lahko dve temi obravnavali pri istotemnih 
učnih urah, pet pa pri različnotemnih učnih urah. Učitelj bi lahko znotraj tem v sklopu 
Ljudje v času naredil tudi več posameznih vsebinskih povezav, saj lahko učenci tako 
v 4. kot v 5. razredu obravnavajo iste pojme iz preteklosti (iz vseh zgodovinskih 
obdobij), ki se nanašajo na domačo pokrajino. 

Iz tabel je razvidno, da je deleţ tem, ki jih je mogoče obravnavati pri različnotemnih 
učnih urah, skoraj enkrat večji od tem, ki bi jih lahko obravnavali istotemno. Ker je v 
petem razredu tudi 35 ur druţbe letno več kot v četrtem, to pomeni, da je toliko ur 
največkrat treba kombinirati z drugimi predmeti. Zaradi tega je poučevanje druţbe v 
kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda zahtevno, ker od učitelja zahteva precej 
specifičnosti, saj mora natančno vedeti in uskladiti posamezne etape učne ure 
vsakega razreda in oddelka kot celote.  

Orientirajmo se s pomočjo 
naravnih pojavov 

različnotemna  

Kje ţivimo različnotemna  

Moj domači kraj različnotemna  

Moja domača pokrajina istotemna Na sončni strani Alp 

Različne oblike površja istotemna Relief 

Del pokrajine smo tudi mi  različnotemna Alpske pokrajine 

Potrebujemo različne 
dejavnosti 

različnotemna Predalpske pokrajine 

Dejavnosti, ki izkoriščajo 
naravne vire 

različnotemna Obpanonske pokrajine 

Od obrti do industrije različnotemna Dinarskokraške pokrajine 

Storitvene dejavnosti različnotemna Obsredozemske pokrajine 

Kako potujemo različnotemna  

Moja pot v šolo različnotemna  

Za naravo smo odgovorni 
vsi 

različnotemna  

Aktualno: Trajnostni razvoj istotemna Aktualno: Onesnaţevanje okolja 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 
METODOLOGIJA 

Kombinirani pouk pogosto zahteva od učencev več samostojnega dela in 
medsebojnega sodelovanja učencev kot pouk v čistih oddelkih, zato menimo, da je 
sodelovalno učenje za kombinirani pouk primerno. V šoli, kjer poučujem, je 
sodelovalnega učenja malo. Menimo, da je tako tudi po drugih šolah, zato bi radi 
raziskali, kako pogosto ga učitelji v kombiniranih oddelkih sploh uporabljajo in 
vključujejo v pouk, kakšne so njihove izkušnje in stališča do takega načina dela. V 
primeru skromnega vključevanja bi raziskali tudi vzroke, zakaj ga ne vključujejo v 
pouk v večji meri. 

Namen empirične raziskave je bil predstaviti primer izvedbe učnih ur druţbe v 
kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda z uporabo struktur sodelovalnega učenja, ter 
ugotoviti mnenje učiteljev kombiniranega pouka glede sodelovalnega učenja in 
njihove izkušnje s takim načinom dela. Še posebej so nas zanimale izkušnje in 
mnenja učiteljev glede moţnosti uporabe sodelovalnega učenja pri pouku druţbe. 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako učitelji v kombiniranih oddelkih opredeljujejo sodelovalno učenje, kako 
ocenjujejo lastno usposobljenost za njegovo izvajanje in kje so se učitelji 
seznanili s sodelovalnim učenjem? 

2. V kolikšni meri učitelji v kombiniranih oddelkih vključujejo sodelovalno učenje v 
lastno poučevanje, s katerimi nameni in cilji ter pri katerih predmetih? 

3. Kateri so vzroki za to, da učitelji ne vključujejo sodelovalnega učenja v pouk v 
večji meri? 

4. Katere sodelovalne strukture učitelji v kombiniranem oddelku najpogosteje 
uporabljajo? 

5. V kolikšni meri in pri katerih temah učitelji v kombiniranih oddelkih uporabljajo 
sodelovalno učenje pri predmetu druţba? 

6. Pri katerih temah pri pouku druţbe v 4. in 5. razredu je po mnenju učiteljev 
moţno vpeljevati sodelovalno učenje? 

7. Katere so po mnenju učiteljev v kombiniranem oddelku prednosti in 
pomanjkljivosti sodelovalnega učenja? 

6.3 METODE DELA 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. 
Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda pedagoškega 
raziskovanja. 

6.4 OPIS VZORCA 

Vzorec v raziskavi je bil neslučajnostni in namenski. 

V kvantitativnem delu raziskave so vprašalnik reševali učitelji in učiteljice od 1. do 5. 
razreda osnovne šole, ki poučujejo, ali so poučevali v kombiniranem oddelku. Vzorec 
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je zajemal 92 učiteljev in učiteljic kombiniranega pouka z območja celotne Slovenije. 
Za laţje razumevanje pri opisu podatkov bomo za učitelje in učiteljice uporabljali le 
moško obliko.  

V kvalitativnem delu raziskave so bili vključeni učenci 4. in 5. razreda na eni od 
podruţničnih šol na Gorenjskem. Skupaj je sodelovalo 12 učenk in učencev (6 učenk 
in učencev 4. razreda ter 6 učenk in učencev 5. razreda). Za laţje razumevanje 
podatkov bomo za učenke in učence uporabljali le moško obliko. Raziskovalka je bila 
v vlogi učiteljice kombiniranega pouka. 

 

Graf 1: Vzorec glede na spol 

V kvantitativnem delu raziskave je sodelovalo 92 učiteljev, od tega 86 ţensk in 6 
moških, kar pomeni 92 % ţensk in 8 % moških. 

 

 

Graf 2: Vzorec glede na število let delovne dobe 

V vzorcu učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, je enako število tistih, ki poučujejo 
16–20 let (20 %) in tistih, ki poučujejo 21–25 let (20 %). Sledijo učitelji, ki imajo 11–
15 let delovne dobe (17 %), nato pa učitelji z 31 let in več delovne dobe (14 %), 
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učitelji s 6–10 let delovne dobe (12 %) in učitelji z do 5 let delovne dobe (9 %). 
Najmanj učiteljev, vključenih v vzorec, ima 26–30 let delovne dobe (8 %). 
 
Na podlagi opisne statistike smo izračunali, da je povprečna delovna doba 
anketiranih učiteljev 18 let (M = 18, 32), kar pomeni, da so anketni vprašalnik reševali 
učitelji, ki so na področju poučevanja precej izkušeni.  

Za kombinirani pouk je značilna organizacijska posebnost, ki se nanaša na 
kombiniranje posameznih razredov z zaporedno kombinacijo (na primer 1. in 2. 
razred) in nezaporedno kombinacijo (na primer 1. in 3. razred) (Blaţič, Ivanuš 
Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003). Moţne so tudi zaporedne in nezaporedne 
kombinacije iz treh ali več razredov (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, osebna 
komunikacija, 2. 6. 2017). V Sloveniji obstajajo predvsem oddelki z 2-razredno 
kombinacijo, 3-razredna in 4-razredna kombinacija pa sta ţe prava redkost (Nolimal, 
2001). 

V raziskavi nas je zanimalo, v katerem kombiniranem oddelku anketiranci poučujejo 
v letošnjem šolskem letu oziroma v katerem kombiniranem oddelku so kadar koli 
poučevali. Moţnih je bilo več odgovorov, saj lahko nekateri anketiranci v tem 
šolskem letu poučujejo v drugačni kombinaciji, kot so ţe kdaj v preteklosti. 

 

Graf 3: Organizacija kombiniranega oddelka 

Največ anketirancev je odgovorilo, da poučujejo v kombiniranem oddelku 4. in 5. 
razreda (44 %), sledila je kombinacija 1. in 2. razreda  ter kombinacija 2. in 3. 
razreda (vsaka po 16 %). V oddelku 3. in 4. razreda je poučevalo 15 % anketirancev, 
v drugih kombinacijah s 4. razredom 1 % ter v drugih kombinacijah s 5. razredom 
prav tako 1 %. Ker je bilo nemogoče predvideti vse moţne kombinacije, smo v anketi 
ponudili tudi odgovor drugo, na katerega je odgovorilo 7 % anketirancev. Navedli so 
naslednje odgovore: podaljšano bivanje (1 %), kombinacija podaljšano bivanje 1.–5. 
razred (1 %), kombinacija 3. in 5. razred (1 %), kombinacija 1. in 3. razred (2 %), 
kombinacija 1., 2. in 3. razred (1 %), kombinacija 3., 4. in 5. razred (1 %). Iz 
navedenega lahko povzamemo, da je večina anketirancev v letošnjem šolskem letu 
ali pa kadar koli prej poučevala v dvorazredni kombinaciji (97 %), 3 % anketirancev  
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pa v 3- ali večrazredni kombinaciji. Pri odgovorih prevladuje zaporedna kombinacija 
(98 %), v nezaporedni kombinaciji poučuje 2 % anketirancev.  

Pri vsaki vrsti kombinacije lahko najdemo prednosti in pomanjkljivosti. Prednost 
zaporedne kombinacije so manjše razlike med učenci in večja sorodnost učnih 
načrtov. Prednost nezaporedne kombinacije pa je predvsem v tem, da so učne 
razlike med učenci večje in so tako učenci višjega razreda ţe samostojnejši (Blaţič, 
Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003). 

6.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

V kvantitativnem delu smo podatke zbirali z anketnim vprašalnikom, ki ni bil 
standardiziran in smo ga sestavili izključno za namene raziskave. Vsi anketiranci so 
imeli enake pogoje za izpolnjevanje vprašalnikov in lestvic, s čimer smo zadostili 
objektivnost anketnega vprašalnika. Vprašalnik se je izpolnjeval anonimno in 
prostovoljno. Distribucija se je opravila s pomočjo interneta (spletna anketa 1KA). 
Vseboval je 21 vprašanj, od tega sta se prvi dve nanašali na splošna vprašanja o 
anketirancu (spol, leta delovne dobe). Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. 19 
vprašanj je bilo zaprtega tipa (od tega 9 vprašanj z enim moţnim odgovorom, 10 
vprašanj pa z več moţnimi odgovori), 2 vprašanji sta bili odprtega tipa. 
 
V kvalitativnem delu smo podatke pridobili s študijo primera. V juniju 2018 smo 
izvedli učne ure druţbe z uporabo sodelovalnega učenja v kombiniranem oddelku 4. 
in 5. razreda. Ena ura druţbe je bila različnotemna. Pri tej uri smo izmed struktur 
sodelovalnega učenja v 4. razredu uporabili Bloomove učne liste – posvetovanje v 
skupini, v 5. razredu pa smo uporabili krog. Drugi dve učni uri sta bili istotemni in 
izvedeni kot blok ura. Pri teh dveh urah smo pri obeh razredih uporabili izvirno 
sestavljanko.  

6.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki smo jih dobili, smo obdelali s pomočjo programa SPSS 20 (Statistical 
Package for the Social Sciences 20). Za opis vzorca in spremenljivk (pridobljene s 
pomočjo anketnega vprašalnika) smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko. Za 
analizo anketnega vprašalnika smo uporabili še ANOVO, Hi-kvadrat preizkus in 
Kullbackov 2Î preizkus, Levenov preizkus, Post-hoc test (LSD) in Spermanov 
korelacijski koeficient. 

6.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bomo predstavili pridobljene podatke v obliki tabel in grafov. 

6.7.1 Kako učitelji v kombiniranih oddelkih opredeljujejo sodelovalno učenje, 
kako ocenjujejo lastno usposobljenost za njegovo izvajanje in kje so se 
seznanili s sodelovalnim učenjem 

 V raziskavi nas je zanimalo, katera opredelitev sodelovalnega učenja je 
anketirancem najbliţja. Za sodelovalno učenje obstajajo različne opredelitve. 
Anketirancem smo na voljo ponudili opredelitve sodelovalnega učenja treh 
avtorjev – Kagana, Johnson in Johnsona ter Peklajeve. Anketiranci so pod 
drugo lahko tudi sami dodali svojo opredelitev.      
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Graf 4: Opredelitev sodelovalnega učenja 

Na vprašanje je odgovorilo 98 % anketirancev. Od tega je 67 % anketirancem 
najbliţja opredelitev Peklajeve (2001), ki pravi, da je sodelovalno učenje učenje v 
majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna povezanost 
med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči 
skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost posameznega 
člana skupine. 22 % anketirancem je najbliţja opredelitev Kagana (1989), ki 
opredeljuje sodelovalno učenje kot delo v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da 
vsak učenec doseţe najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da 
doseţejo vsi kar najboljše rezultate. 8 % anketirancev je najbliţja opredelitev 
sodelovalnega učenja po Johnson in Johnson, ki sodelovalno učenje opredeljujeta 
kot učenje v majhnih skupinah, da bi učenci dosegli skupen cilj. 1 % odgovorov je bil 
dan pod »drugo«. Ta deleţ anketirancev je zapisal, da si pod pojmom sodelovalno 
učenje predstavlja to, da učenec dobi v skupini povratno informacijo. 

 Nadalje nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za 
izvajanje sodelovalnega učenja. 

 

Graf 5: Samoocena učiteljev o usposobljenosti za izvajanje sodelovalnega 
učenja 

Na vprašanje je odgovorilo 98 % anketirancev. Od tega 4 % menijo, da so zelo dobro 
usposobljeni za izvajanje sodelovalnega učenja pri pouku. 48 % anketirancev meni, 
da so za izvajanje sodelovalnega učenja delno usposobljeni, 33 % jih meni, da so 
dokaj dobro usposobljeni za izvajanje sodelovalnega učenja. 13 % anketirancev je 
mnenja, da so za izvajanje sodelovalnega učenja neusposobljeni. 
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 Raziskali smo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v samooceni 
učiteljev o usposobljenosti za uporabo sodelovalnega učenja pri pouku glede 
na delovno dobo. 

Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje samooceno učiteljev o usposobljenosti za 
uporabo sodelovalnega učenja pri pouku glede na delovno dobo. Spremenljivko za 
število let delovne dobe smo preoblikovali v manj skupin. To smo naredili, ker je v 
osnovnem vprašalniku preveč kategorij, v katerih je premalo enot, zato so preveč 
razdrobljene. 

Tabela 10: Samoocena učiteljev o usposobljenosti za izvajanje sodelovalnega 

učenja pri pouku glede na delovno dobo. 

  

N 

 

X 

Std. 
Odklon 

Std. 
Napaka 

95 % interval 
zaupanja 

Mini-
mum 

Maksi-
mum  % Nizki Visoki 

do 10 let 
delovne 
dobe 

20 22,2 % 2,05 1,00 0,22 1,58 2,52 1,00 4,00 

od 11 do 20 
let delovne 
dobe 

33 36,7 % 2,24 0,61 0,11 2,02 2,46 1,00 4,00 

od 21 do 30 
let delovne 
dobe 

25 27,8 % 2,28 0,68 0,14 2,00 2,56 1,00 3,00 

31 in več let 
delovne 
dobe 

12 13,3 % 2,83 0,58 0,17 2,47 3,20 2,00 4,00 

Skupaj 90 100 % 2,29 0,75 0,08 2,13 2,45 1,00 4,00 

 

Nato smo uporabili Levenov preizkus, s katerim smo preverili, ali so variance skupin 
homogene. Ker so bile variance skupin homogene (α > 0,05), smo v nadaljevanju 
uporabili ANOVO. 

Tabela 11: Levenov test homogenosti varianc o samooceni učiteljev o 
usposobljenosti za izvajanje sodelovalnega učenja glede na delovno dobo 

Levenova statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

2,461 3 86 ,068 
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Tabela 12: ANOVA glede na samooceno učiteljev, kako usposobljeni so za 
izvajanje sodelovalnega učenja glede na delovno dobo 

Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Asimp. p-vrednost 

4,772 3 1,591 2,992 ,035 

Ugotovimo lahko, da obstajajo statistično pomembne razlike o samooceni učiteljev o 
usposobljenosti za izvajanje sodelovalnega učenja glede na delovno dobo. Nadalje 
smo ţeleli izvedeti še, katere skupine se med seboj razlikujejo, zato smo uporabili 
Post Hoc Test (LDS) 
 
Tabela 13: Post HocTest (LDS) v razlikah med samooceno učiteljev o 
usposobljenosti za izvajanje sodelovalnega učenja in delovno dobo 

Delovna doba 
Povpreč-
je razlik 
(I-J) 

Std. 
napaka    P 

95 % interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 

do 10 let 
delovne dobe 

11–20 let delovne 
dobe 

-,19242 ,20661 ,354 -,6032 ,2183 

21–30 let delovne 
dobe 

-,23000 ,21873 ,296 -,6648 ,2048 

31 in več let 
delovne dobe 

-,78333* ,26623 ,004 -1,3126 -,2541 

11–20 let 
delovne dobe 

do 10 let delovne 
dobe 

,19242 ,20661 ,354 -,2183 ,6032 

21–30 let delovne 
dobe 

-,03758 ,19332 ,846 -,4219 ,3467 

31 in več let 
delovne dobe 

-,59091* ,24578 ,018 -1,0795 -,1023 

21–30 let 
delovne dobe 

do 10 let delovne 
dobe 

,23000 ,21873 ,296 -,2048 ,6648 

11–20 let delovne 
dobe 

,03758 ,19332 ,846 -,3467 ,4219 

31 in več let 
delovne dobe 

-,55333* ,25605 ,033 -1,0624 -,0443 

31 in več let 
delovne dobe 

do 10 let delovne 
dobe 

,78333* ,26623 ,004 ,2541 1,3126 

11–20 let delovne 
dobe 

,59091* ,24578 ,018 ,1023 1,0795 

21–30 let delovne 
dobe 

,55333* ,25605 ,033 ,0443 1,0624 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,461, g1 = 3, g2 = 86,  
α = 0,068) je enosmerna analiza variance ANOVA v vzorcu med tistimi, ki imajo do 
10 let delovne dobe, 11–20 let delovne dobe, 21–30 let delovne dobe ter 31 in več let 
delovne dobe, pokazala statistično pomembne razlike glede na to, kako ocenjujejo 
svojo usposobljenost za izvajanje sodelovalnega učenja. Post Hoc Test (LSD) je 
pokazal statistično pomembne razlike med učitelji z do 10 let ter 31 in več let delovne 
dobe (α = 0,004), med učitelji z 11–20 ter 31 in več let delovne dobe (α = 0,018), med 
učitelji z 21–30 ter 31 in več let delovne dobe (α = 0,033), med učitelji z 31 in več let 
ter do 10 let delovne dobe (α = 0,004), med učitelji z 31 in več let ter 11–20 let 
delovne dobe (α = 0,018) in med učitelji z 31 in več let delovne dobe ter 21–30 let 
delovne dobe (α = 0,033). Tudi v osnovni mnoţici se najbolj usposobljene za 
izvajanje sodelovalnega učenja pri pouku počutijo učitelji z 31 in več let delovne dobe 
(M = 2,83), najmanj pa se za izvajanje sodelovalnega učenja pri pouku počutijo 
učitelji, ki imajo do 10 let delovne dobe (M = 2,05). 

 Učitelje, ki pri svojem pouku uporabljajo sodelovalno učenje, smo povprašali, 
kje so se seznanili s sodelovalnim učenjem. 

 

Graf 6: Kje so se učitelji seznanili s sodelovalnim učenjem 

V največjem deleţu so se učitelji seznanili s sodelovalnim učenjem na študijskih 
skupinah (34 %), v 29 % so se s sodelovalnim učenjem seznanili na seminarjih, v  
23 % pa pri študiju. 14 % anketirancev je odgovorilo »drugo«. Pod odgovorom 
»drugo« so anketiranci navedli naslednje odgovore: s prebiranjem strokovne 
literature (7 %), v praksi, od sodelavk, v aktivu, z izkušnjami v razredu, nisem, izvedla 
sem učno uro za sodelavke pod vodstvom C. Peklaj ter pri delu kot vzgojiteljica v 1. 
razredu (vsi odgovori po 1 %). Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraţevanje 
učiteljev ni pomembno le na področju sodelovalnega učenja, temveč je nujno tudi 
sicer. Učitelji naj bi skrbeli za svoj profesionalni razvoj, ki ga pojmujemo kot proces 
vseţivljenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja 
ter spreminjajo svojo prakso poučevanja (Valenčič Zuljan, 2001, str. 131).  

 Anketirance, ki pri svojem pouku ne uporabljajo sodelovalnega učenja, smo 
povprašali, kje bi se po njihovem mnenju morali usposobiti za uporabo 
sodelovalnega učenja. Anketiranci so med danimi odgovori lahko izbrali več 
moţnih odgovorov. 
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Graf 7: Kje naj bi se učitelji seznanili s sodelovalnim učenjem 

Med odgovori se je v 42 % pojavil odgovor, da naj bi se učitelji s sodelovalnim 
učenjem seznanili pri študiju, 37 % odgovorov je bilo, da naj bi se s sodelovalnim 
učenjem seznanili na seminarjih in študijskih skupinah, 21 % odgovorov pa je bilo, da 
bi se s sodelovalnim učenjem morali seznaniti sami, s prebiranjem strokovne 
literature. Pod »drugo« anketiranci niso navedli nobenega odgovora. 

 Anketo smo izvedli med učitelji kombiniranega pouka, zato nas je zanimalo 
tudi mnenje anketirancev o tem, ali so se v času študija dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranih oddelkih.  

 

Graf 8: Pridobitev ustrezne usposobljenosti za poučevanje v kombiniranem 
oddelku v času študija 

78 % anketirancev meni, da se v času študija niso dovolj usposobili za poučevanje v 
kombiniranem oddelku. 12,5 % anketirancev meni, da so se za poučevanje v 
kombiniranem oddelku v času študija usposobili delno, 5,7 % anketirancev pa meni, 
da se je v času študija popolnoma usposobilo za delo v kombiniranem oddelku. 2 % 
odgovorov je bilo pod drugo. Pod drugo so anketiranci navedli, da v času študija niso 
bili deleţni usposabljanja za poučevanje v kombiniranem oddelku (1 %) in da so se 
za poučevanje v kombiniranem oddelku usposobili pri delu (1 %). Faletov (1986) 
navaja, da bi bilo treba vzgojno-izobraţevalnemu delu v kombiniranih oddelkih 
posvetiti večjo pozornost v dodiplomskem študiju, prav tako bi bilo treba oblikovati 
stalne strokovne aktive učiteljev kombiniranega pouka in poskrbeti za izmenjavo 
izkušenj med tovrstnimi učitelji. Adamič (1986) opozarja, da je neusposabljanje 
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učiteljev za delo v kombiniranih oddelkih lahko velik problem, še zlasti takrat, kadar 
učitelj začetnik začne poučevati v kombiniranem oddelku, kjer so začetniki pogosto 
prepuščeni lastni iznajdljivosti in prizadevnosti. 

 Raziskali smo, ali je mnenje učiteljev o tem, ali so se za poučevanje v 
kombiniranem oddelku dovolj usposobili v času študija povezano z leti delovne 
dobe.  

Tabela 14: Opisna statistika o mnenju učiteljev, ali so v času študija pridobili 
ustrezno usposobljenost za poučevanje v kombiniranem oddelku glede na 
delovno dobo 

Delovna doba 

Ali ste se v času študija dovolj 
usposobili za poučevanje v 

kombiniranem oddelku? Skupaj 

Da Ne Delno 

do 10 let 
delovne 
dobe 

N 0 17 3 20 

Delovna doba 0,0 % 85,0 % 15,0 % 100,0 % 

Ali ste se v času študija 
dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranem 
oddelku? 

0,0 % 23,6 % 27,3 % 22,7 % 

11–20 let 
delovne 
dobe 

N 2 25 5 32 

Delovna doba 6,3 % 78,1 % 15,6 % 100,0 % 

Ali ste se v času študija 
dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranem 
oddelku? 

40,0 %  34,7 % 45,5 % 36,4 % 

21–30 let 
delovne 
dobe 

N 2 20 3 25 

Delovna doba 8,0 % 80,0 % 12,0 % 100,0 % 

Ali ste se v času študija 
dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranem 
oddelku? 

40,0 % 27,8 % 27,3 % 28,4 % 

31 in več let 
delovne 
dobe 

N 1 10 0 11 

Delovna doba 9,1 % 90,9 % 0,0 % 100,0 % 

Ali ste se v času študija 
dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranem 
oddelku? 

20,0 % 13,9 % 0,0 % 12,5 % 

  Skupaj N 5 72 11 88 

Delovna doba 5,7 % 81,8 % 12,5 % 100,0 % 

Ali ste se v času študija 
dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranem 
oddelku? 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Zanimalo nas je ali imata spremenljivki vpliv ena na drugo oziroma ali se povezujeta, 
zato smo ţeleli opravili Hi-kvadrat preizkus. Ker pa je 20 % ali manj teoretičnih 
frekvenc manjših od 5 in ker nobena teoretična frekvenca ne sme biti manjša od 1, 
pogoji za Hi-kvadrat niso izpolnjeni, zato smo opravili Kullbackov 2Î preizkus. 
 
Tabela 15: Kullbackov 2Î preizkus 

  Vrednost df P 

Pearsonov Hi-kvadrat 5,966 6 ,427 

N 88   
 

α = 42,7 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna. Med leti delovne 
dobe in mnenjem o zadostni usposobljenosti za poučevanje v kombiniranem oddelku 
v času študija se niso pojavile statistično pomembne razlike. Podatkov ne smemo 
posplošiti na osnovno mnoţico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da se med učitelji, ki 
imajo do 10 let delovne dobe, nikomur ne zdi, da se je v času študija dovolj usposobil 
za poučevanje v kombiniranem oddelku, 85 % jih meni, da se v času študija niso 
dovolj usposobili, 15 % pa meni, da so se v času študija delno usposobili za 
poučevanje v kombiniranem oddelku. 6,3 % učiteljev, ki imajo od 11 do 20 let 
delovne dobe, meni, da so se v času študija dovolj usposobili za poučevanje v 
kombiniranem oddelku,  
78,1 % jih meni, da se niso dovolj usposobili in 15,6 % jih meni, da so v času študija 
delno usposobili za poučevanje v kombiniranem oddelku. Med učitelji, ki imajo od 21 
do 30 let delovne dobe, jih 8 % meni, da so se v času študija dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranem oddelku, 80 % jih meni, da ne in 12 % jih meni, da so se 
v času študija delno usposobili za poučevanje v kombiniranem oddelku. Med učitelji, 
ki imajo 31 in več let delovne dobe, jih 9,1 % meni, da so se v času študija dovolj 
usposobili za poučevanje v kombiniranem oddelku, 90,9 % pa jih meni, da se niso 
dovolj usposobili.  

6.7.2 V kolikšni meri učitelji v kombiniranih oddelkih vključujejo sodelovalno 
učenje v lastno poučevanje, s katerimi nameni in cilji ter pri katerih 
predmetih 

 V raziskavi nas je zanimalo, koliko anketirancev pri svojem delu uporablja 
sodelovalno učenje. 
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Graf 9: Uporaba sodelovalnega učenja pri pouku 

Na vprašanje je odgovorilo 89 anketirancev. Od tega jih je 79 % navedlo, da pri 
pouku uporabljajo sodelovalno učenje, 21 % pa ga ne uporablja. V praksi se lahko 
sicer tudi zgodi, da nekateri učitelji sodelovalno učenje zamenjujejo s skupinsko učno 
obliko. Pomembna razlika med skupinsko učno obliko in sodelovalnim učenjem je v 
tem (Peklaj, 2001), da se pri skupinski učni obliki lahko zgodi, da nekateri učenci v 
skupini ne naredijo nič, ker njihovi sošolci naredijo vse delo namesto njih in je tako 
delo skupine uspešno opravljeno. Pri sodelovalnem učenju pa morajo biti aktivni vsi 
člani skupine, saj vsak prispeva k skupnemu rezultatu skupine. Govorimo o 
individualni odgovornosti posameznega učenca. Učitelj to doseţe z delitvijo nalog ali 
vlog znotraj skupine (prav tam). 

 Raziskali smo, ali je uporaba sodelovalnega učenja povezana s spolom 
učitelja. 

Tabela 16: Opisna statistika uporabe sodelovalnega učenja glede na spol 

Spol 

 Ali pri pouku 
uporabljate 
sodelovalno 
učenje? 

Skupaj 

   Da Ne  

Moški 

N 3 3 6 

% 50,0 % 50,0 % 100 % 

Ali pri pouku uporabljate sodelovalno učenje? 4,3 % 15,8 %  6,7 % 

Ţenski 

N 67 16 83 

% 80,7 % 19,3 % 100 % 

Ali pri pouku uporabljate sodelovalno učenje? 95,7 % 84,2 % 93,3 % 

Skupaj 

N 70 19 89 

% 78,7 % 21,3 % 100 % 

Ali pri pouku uporabljate sodelovalno učenje? 100 %  100 % 
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Ţeleli smo preveriti, ali spol vpliva na uporabo sodelovalnega učenja pri pouku, zato 
smo naredili Hi-kvadrat preizkus. Za Hi-kvadrat preizkus smo imeli izpolnjena oba 
pogoja. 

Tabela 17: Hi-kvadrat preizkus 

  Vrednost df P 

Pearsonov Hi-kvadrat 3,146a 1 ,076 

N 89     

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. V 
vzorcu se med ţenskami in moškimi niso pojavile statistično pomembne razlike glede 
uporabe sodelovalnega učenja pri pouku. Podatkov ne smemo posplošiti na osnovno  
mnoţico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da polovica učiteljev pri pouku uporablja 
sodelovalno učenje, polovica pa ne. Pri učiteljicah je deleţ tistih, ki pri pouku 
uporabljajo sodelovalno učenje 80,7 %, 19,3 % učiteljic pa pri pouku ne uporablja 
sodelovalnega učenja. 

 V raziskavi smo ugotavljali, ali je število let delovne dobe soodvisno z uporabo 
sodelovalnega učenja pri pouku.  

Tabela 18: Opisna statistika za število let delovne dobe 

N Odstotek

do 10 let delovne dobe 20 21,7

11 do 20 let delovne 

dobe

34 37,0

21 do 30 let delovne 

dobe

25 27,2

31 in več let delovne 

dobe

13 14,1

Skupaj 92 100,0  
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Tabela 19: Opisna statistika glede na število let delovne dobe učiteljev in 
uporabe sodelovalnega učenja pri pouku 

Delovna doba 

  

Ali pri pouku 
uporabljate 
sodelovalno učenje? Skupaj 

Da Ne 

do 10 let 
delovne dobe 

N 10 10 20 

Delovna doba 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Ali pri pouku uporabljate 
sodelovalno učenje? 

14,3 % 52,6 % 22,5 % 

11 do 20 let 
delovne dobe 

N 27 6 33 

Delovna doba 81,8 % 18,2 % 100,0 % 

Ali pri pouku uporabljate 
sodelovalno učenje? 

38,6 % 31,6 % 37,1 % 

21 do 30 let 
delovne dobe 

N 21 3 24 

Delovna doba 87,5 % 12,5 % 100,0 % 

Ali pri pouku uporabljate 
sodelovalno učenje? 

30,0 % 15,8 % 27,0 % 

31 in več let 
delovne dobe 

N 12 0 12 

Delovna doba 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Ali pri pouku uporabljate 
sodelovalno učenje? 

17,1 % 0,0 % 13,5 % 

Skupaj N 70 19 89 

Delovna doba 78,7 % 21,3 % 100,0 % 

Ali pri pouku uporabljate 
sodelovalno učenje? 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Nato smo opravili Hi-kvadrat preizkus, s katerim smo preverili, ali imata ti dve 
spremenljivki vpliv ena na drugo. Predpostavili smo, da število let delovne dobe 
vpliva na to, da učitelji pri pouku uporabljajo sodelovalno učenje. 
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Tabela 20: Hi-kvadrat preizkus glede povezave med številom let delovne dobe 
in uporabo sodelovalnega učenja 

vrednost df P

Pearsonov Hi-kvadrat 14,351 3 ,002

N 89
 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na 
ravni α = 0, 002. S tveganjem, manjšim od 0, 2 % trdimo, da v osnovni mnoţici 
učitelji, ki imajo več let delovne dobe, tudi v večji meri vpeljujejo sodelovalno učenje v 
pouk. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da polovica učiteljev z do 10 let delovne dobe 
pri svojem delu uporablja sodelovalno učenje, polovica pa ne. Med učitelji, ki imajo 
od 11 do 20 let delovne dobe, jih 81,8 % v pouk vpeljuje sodelovalno učenje, 18,2 % 
pa ne. V skupini učiteljev z 21 do 30 let delovne dobe jih 87,5 % pri pouku uporablja 
sodelovalno učenje, 12,5 % pa ne. Vsi anketirani učitelji, ki imajo 31 in več let 
delovne dobe, pri svojem delu vpeljujejo sodelovalno učenje. 

 V anketi nas je zanimalo, pri katerih predmetih učitelji največ uporabljajo 
sodelovalno učenje. Predvidevali smo, da ga uporabljajo pri različnih 
predmetih, zato je bilo moţno izbrati več odgovorov/predmetov. 

 

Graf 10: Uporaba sodelovalnega učenja glede na predmet 

Rezultati ankete so pokazali, da učitelji v 27 % uporabljajo sodelovalno učenje pri 
pouku druţbe, 23 % učiteljev sodelovalno učenje uporablja pri pouku spoznavanja 
okolja, 19 % pri slovenščini, 15 % pri naravoslovju in tehniki, 12 % pa pri matematiki. 
Pod »drugo« (4 %) so učitelji navedli, da sodelovalno učenje uporabljajo tudi pri 
glasbeni umetnosti, angleščini, pri delu v podaljšanem bivanju, pri knjiţevnosti, in en 
odgovor je bil, da ga uporablja pri vseh predmetih. 

Iz navedenega vidimo, da je uporaba sodelovalnega učenja prisotna pri vseh 
predmetih. Med vsemi predmeti pa se le pri druţbi in spoznavanju okolja pojavlja v 
deleţu, višjem od 20 %. Lahko povzamemo, da je sodelovalno učenje primerno za 
uporabo pri različnih predmetih in da se ga anketirani učitelji tudi posluţujejo pri 
različnih predmetih. 
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 V nadaljevanju ankete nas je zanimalo, kako pogosto učitelji vključujejo 
sodelovalno učenje v kombinirani pouk. 

 

Graf 11: Pogostost uporabe sodelovalnega učenja v kombiniranem oddelku 

Na podlagi odgovorov vidimo, da 55 % anketirancev v kombiniranem oddelku 
uporablja sodelovalno učenje nekajkrat mesečno, 22 % anketirancev uporablja 
sodelovalno učenje nekajkrat tedensko, 19 % nekajkrat letno, 3 % pa vsak dan. Pod 
drugo je bil en odgovor, ki se je glasil, da anketiranec letos v kombinaciji ne uporablja 
sodelovalnega učenja. 

 Ure kombiniranega pouka so lahko istotemne ali pa različnotemne. V anketi 
nas je zanimalo, pri katerih vrstah ur kombiniranega pouka anketiranci 
pogosteje vpeljujejo sodelovalno učenje.  

 

Graf 12: Uporaba sodelovalnega učenja glede na vrsto ur kombiniranega pouka 
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Polovica anketiranih učiteljev pogosteje vpeljuje sodelovalno učenje pri istotemnih 
učnih urah. Pri različnotemnih učnih urah sodelovalno učenje v pouk vpeljuje 11 % 
anketirancev. 39 % anketirancev pa sodelovalno učenje vpeljuje različno – tako pri 
istotemnih kot tudi pri različnotemnih učnih urah.   

 Zanimalo nas je, s katerimi cilji učitelji vključujejo sodelovalno učenje v pouk. 
Moţno je bilo izbrati več odgovorov. 

 

Graf 13: Cilji vključevanja sodelovalnega učenja v pouk 

Iz odgovorov anketiranih učiteljev je razvidno, da učitelji sodelovalno učenje 
najpogosteje v pouk vključujejo zato, da učence navajajo na sodelovanje (39 %). Le 
v nekaj odstotkih manj (34 %) anketiranci navajajo, da sodelovalno učenje pri pouku 
uporabljajo s ciljem, da spodbujajo miselne aktivnosti vsakega posameznega 
učenca, 25 % učiteljev pa sodelovalno učenje v pouk vpeljuje zato, da ga popestrijo. 
1 % odgovorov je bilo pod »drugo«. Tu so anketiranci navedli, da je cilj uporabe 
sodelovalnega učenja pri pouku po njihovem mnenju navajanje na samostojnost in 
zaupanje drugim ter odgovorno delo, s katerim posameznik prispeva k skupini. 

6.7.3 Vzroki, da učitelji ne vključujejo sodelovalnega učenja v pouk v večji 
meri 

 Pri anketirancih, ki so odgovorili, da pri pouku ne uporabljajo sodelovalnega 
učenja, so nas zanimali vzroki, zakaj ga ne uporabljajo.  
 

 

Graf 14: Vzroki za neuporabo sodelovalnega učenja pri pouku po mnenju 
učiteljev, ki sodelovalnega učenja ne uporabljajo 
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V anketi smo anketirancem pri tem vprašanju ponudili več moţnih odgovorov. V 
75 % odgovorov so anketiranci kot glavni vzrok za neuporabo sodelovalnega učenja 
pri pouku navedli nepoznavanje sodelovalnega učenja, 21 % odgovorov je kot vzrok 
navedlo, da sodelovalno učenje pri pouku zahteva od učitelja več dela, 4 % 
anketirancev pa so kot vzrok neuporabe sodelovalnega učenja navedli nestrinjanje z 
načeli sodelovalnega učenja. Anketiranci so imeli moţnost, da pod »drugo« tudi sami 
navedejo vzrok za neuporabo sodelovalnega učenja pri pouku, vendar pod to 
moţnostjo ni bilo navedenega nobenega odgovora. Učitelji, ki si ţelijo vpeljevati 
sodelovalno učenje v pouk, morajo najprej sami verjeti vanj. Nekaterim učiteljem tak 
način bolj dela ustreza, drugim manj. Učitelji, ki bi si ţeleli spoznati sodelovalno 
učenje, lahko znanja o njem dobijo v strokovni literaturi in pri dodatnem strokovnem 
izobraţevanju in spopolnjevanju. Glede mnenja, da sodelovalno učenje zahteva od 
učitelja več dela, se strinjamo, da je vloga učitelja pri sodelovalnem učenju drugačna 
kot pri tradicionalnem pouku, saj »razred ni več skupina posameznikov, temveč 
postane skupina skupin« (Peklaj, 2001, str. 91). Učiteljeva vloga se spremeni na 
dveh ravneh – pri vodenju razreda in pri načrtovanju ter izvedbi učne ure. Pri vodenju 
razreda mora biti učitelj pozoren na organizacijo skupinskega dela, skrbeti mora za 
red in disciplino ter uravnavati vedenja učencev v razredu. Pri tem mora postaviti 
jasna pravila vedenja. Zelo dobro je, če pri oblikovanju pravil sodelujejo tudi učenci 
(Peklaj, 2001). Načrtovanje in izvedba učne ure pri sodelovalnem učenju zahteva od 
učitelja veliko priprave in razmisleka. Učitelj mora vedeti, katere učne cilje ţeli doseči 
in katero strukturo sodelovalnega učenja bo uporabil. Pripraviti mora učno gradivo, ki 
je časovno najzahtevnejši del. Pri izvedbi učne ure učitelj na začetku poskrbi za 
motivacijo, nato je njegova naloga predvsem spremljanje in opazovanje dela 
učencev, spodbujanje dela v skupini ter po potrebi nudenje pomoči. Ob zaključku 
učne ure poskrbi za analizo učne ure, skupaj z učenci. Po učni uri pa mora učitelj 
narediti še analizo njene izvedbe (Peklaj, 2001). Učitelj v razredu ni več le 
posredovalec učnih vsebin, ampak tudi sodelavec, svetovalec ter strokovnjak in 
pedagog, ki organizira vzgojno-izobraţevalni proces in uporablja take učne metode, 
ki učencu omogočajo, da zavestno, z razumevanjem in aktivno usvaja vzgojno-
izobraţevalne vsebine ter razvija samoizobraţevalne sposobnosti (Peklaj idr., 2008). 
Vse to pa učitelji lahko zaznavajo, kot so navedli v anketi, da od njih zahteva več 
dela. 

 Tudi anketirance, ki pri svojem delu uporabljajo sodelovalno učenje, smo 
povprašali, kateri pa so po njihovem mnenju glavni vzroki za to, da nekateri 
učitelji ne uporabljajo sodelovalnega učenja pri pouku.  

 

Graf 15: Vzroki za neuporabo sodelovalnega učenja po mnenju učiteljev, ki 
sodelovalno učenje uporabljajo 
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Najpogostejši odgovor, ki se je pojavil v 52 %, je bil, da je glavni razlog ta, da od 
učitelja zahteva veliko dela pri pripravi. Naslednji najpogostejši razlog, ki ga navajajo, 
je nepoznavanje sodelovalnega učenja. Ta odgovor se je pojavil v 45 %. V samo 2 % 
odgovorov je bil kot razlog navedeno nestrinjanje z načeli sodelovalnega učenja. 1 % 
odgovorov je bil »drugo«, vendar v nadaljevanju ni bilo navedeno, kaj so anketiranci 
mislili pri tem. 

Če primerjamo odgovore učiteljev, ki pri pouku ne uporabljajo sodelovalnega učenja, 
in odgovore učiteljev, ki pri pouku uporabljajo sodelovalno učenje, lahko ugotovimo, 
da so oboji kot glavni vzrok za neuporabo sodelovalnega učenja pri pouku navedli to, 
da od učitelja zahteva veliko dela pri pripravi, le da je bil deleţ teh odgovorov pri 
anketiranih učiteljih, ki sodelovalnega učenja ne uporabljajo, mnogo višji (75 %). Tudi 
drugi najpogostejši razlog je bil v obeh primerih enak – to je nepoznavanje 
sodelovalnega učenja. Tudi tu je bila v deleţu odgovora razlika (21 % : 45 %). Na 
tretjem mestu pa je bil tudi v obeh primerih naveden enak razlog – to je nestrinjanje z 
načeli sodelovalnega učenja. 

6.7.4 Sodelovalne strukture, ki jih učitelji v kombiniranem oddelku 
najpogosteje uporabljajo 

 V raziskavi nas je zanimalo, katere sodelovalne strukture anketirani učitelji pri 
pouku uporabljajo. Anketiranci so lahko izbrali več moţnih odgovorov. 

 

Graf 16: Uporaba vrste struktur sodelovalnega učenja 

Ugotovili smo, da je najpogostejša struktura sodelovalnega učenja, ki jo anketiranci 
uporabljajo pri pouku, preverjanje v parih, saj se je ta odgovor pojavil v 17 %. Tej 
strukturi sledi skupinska pojmovna mreţa in miselni vzorci (12 %). Z enakim deleţem 
odgovorov (11 %) sledijo sodelovalne karte, skupinska diskusija in razmisli, pogovori 
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se v paru, povej. Struktura sodelovalni projekti se pojavi v 9 % odgovorov. Sledita 
strukturi več glav več ve (8 %) in okrogla miza (6 %). Nato s 3 % odgovorov 
izenačeno sledijo strukture pošiljanje vprašanj, Bloomovi učni listi, dejstvo ali 
izmišljotina ter učne skupine za večje doseţke. Sestavljene strukture ter intervju v 
treh stopnjah se pojavljata le v 1 % odgovorov. Peklajeva (2001) govori o več 
skupinah sodelovalnih struktur: strukture za utrjevanje znanja, strukture za razvoj 
pojmov, sodelovalni projekti ter sestavljene strukture. V naši raziskavi smo ugotovili, 
da anketiranci med strukturami za utrjevanje znanja najpogosteje uporabljajo 
preverjanje v parih, sodelovalne karte in več glav več ve. Tri najpogosteje 
uporabljene strukture za razvoj pojmov, ki jih anketiranci uporabljajo, so skupinska 
pojmovna mreţa in miselni vzorci, skupinska diskusija ter struktura razmisli, pogovori 
se v paru, povej. 

6.7.5 V kolikšni meri in pri katerih temah učitelji v kombiniranih oddelkih 
uporabljajo sodelovalno učenje pri predmetu druţba 

 V magistrskem delu nas je še posebej zanimalo, ali učitelji uporabljajo 
sodelovalno učenje pri pouku druţbe.  

 

 

Graf 17: Uporaba sodelovalnega učenja pri predmetu druţba 

Na to vprašanje je odgovorilo 50 učiteljev, kar pomeni 54 % vseh anketirancev. 
Predvidevamo, da toliko učiteljev poučuje druţbo oz. poučuje v 4. in 5. razredu. 
Predvidevamo, da ostali anketiranci poučujejo od 1. do 3. razreda, kjer druţbe še ni. 
Med učitelji, ki poučujejo druţbo v 4. ali 5. razredu, jih pri pouku druţbe 66 % 
uporablja sodelovalno učenje, 30 % sodelovalno učenje pri pouku druţbe uporablja 
občasno, 4 % teh učiteljev pa sodelovalnega učenja pri druţbi ne uporablja. 

 V nadaljevanju nas je zanimalo, pri katerih vsebinah pri druţbi v 4. in 5. 
razredu anketiranci največ uporabljajo sodelovalno učenje. 



64 
 

 

Graf 18: Uporaba sodelovalnega učenja pri druţbi v 4. razredu glede na vsebine 

Odgovori na vprašanje o vsebinah nam povedo, da anketirani učitelji uporabljajo 
sodelovalno učenje dokaj enakomerno med vsemi vsebinami pri predmetu druţba v 
4. razredu. Največkrat se je sicer pojavil odgovor pri vsebini Sledovi preteklosti (19 
%), za njim pa vsebine Domači kraj (16 %), Domača pokrajina (15 %), Druţina in Jaz 
v skupnosti – vsak po 14 % ter vsebina Otrokove pravice (12 %). Sodeč po 
odgovorih, učitelji v najmanjši meri uporabljajo sodelovalno učenje pri vsebini 
Prostorska orientacija in kartografija (10 %). 

 

Graf 19: Uporaba sodelovalnega učenja pri druţbi v 5. razredu glede na vsebine 

Anketirani učitelji, ki poučujejo druţbo v 5. razredu, sodelovalno učenje najpogosteje 
vpeljujejo pri vsebinah o zgodovinskem razvoju (23 %) in sodelovanju v skupnosti  
(22 %). Po pogostosti uporabe sodelovalnega učenja pri pouku sledijo vsebine 
Druţbena vprašanja in Slovenija – lega in značilnosti (vsaka po 16 %). Pri vsebini 
Prostorska orientacija in kartografija sodelovalno učenje vpeljujejo v 12 %, pri vsebini 
Drţava Slovenija pa v 11 %. 

Ugotovimo lahko, da tako v 4. kot tudi v 5. razredu anketiranci največkrat 
sodelovalno učenje vpeljujejo v pouk pri vsebinah o preteklosti. V enakem oziroma 
zelo podobnem deleţu sodelovalno učenje vpeljujejo pri vsebinah o domačem kraju, 
domači pokrajini (4. razred) in legi ter značilnosti Slovenije (5. razred). Prav tako se v 
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obeh razredih v zelo podobnem deleţu uporablja sodelovalno učenje pri vsebini 
Prostorska orientacija in kartografija. Do manjše razlike glede uporabe 
sodelovalnega učenja pri druţbi pa prihaja pri vsebini Jaz v skupnosti (4. razred) in 
Sodelovanje v skupnosti (5. razred).   

 V anketi smo anketirance prosili, naj navedejo tri vsebine pri druţbi, pri katerih 
je po njihovem mnenju uporaba sodelovalnega učenja najuspešnejša.  

Tabela 21: Vsebine pri druţbi v 4. razredu, pri katerih je uporaba sodelovalnega 
učenja po mnenju anketirancev najuspešnejša 

Vsebina f 

Sledovi preteklosti 13 

Domača pokrajina 10 

Druţina 10 

Domači kraj 9 

Jaz v skupnosti 5 

Otrokove pravice 5 

Prostorska orientacija in kartografija 3 

 

Tabela 22: Vsebine pri druţbi v 5. razredu, pri katerih je uporaba sodelovalnega 
učenja po mnenju anketirancev najuspešnejša 

Vsebina f 

Zgodovinski razvoj 15 

Slovenija – lega in značilnosti 10 

Sodelovanje v skupnosti 8 

Druţbena vprašanja 7 

Drţava Slovenija 5 

Prostorska orientacija in kartografija 2 

 

Iz grafa 18 in grafa 19 je razvidno, da anketirani učitelji največkrat sodelovalno 
učenje vpeljujejo pri temah o preteklosti. Iz tabele 21 in tabele 22 pa razberemo, da 
se anketirancem pri temah o preteklosti zdi uporaba sodelovalnega učenja tudi 
najuspešnejša. V nadaljevanju vidimo, da se tudi sicer uporaba sodelovalnega 
učenja pri posameznih vsebinah druţbe v 4. in 5. razredu (graf 18 in graf 19) in 
uspešnost uporabe pri posameznih vsebinah (tabela 21 in tabela 22) povezujeta. 

6.7.6 Prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnega učenja v kombiniranem 
oddelku – mnenje učiteljev 

 Različni načini dela pri pouku imajo prednosti in pomanjkljivosti. Tudi 
sodelovalno učenje pri tem ni izjema. Anketirance smo povprašali, kje vidijo 
prednosti in kje pomanjkljivosti sodelovalnega učenja. Podobne in sorodne 
odgovore smo uvrstili v posamezen odgovor. 
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Tabela 23: Prednosti sodelovalnega učenja po mnenju anketirancev 

PREDNOSTI SODELOVALNEGA UČENJA f 

Boljše sodelovanje med učenci 28 

Odgovornost vseh za dosego skupnega cilja 24 

Krepitev medsebojnih odnosov 18 

Popestritev pouka 12 

Večja aktivnost učencev 11 

Večja motiviranost 8 

Drugo 8 

Boljši učinek pouka 6 

 

Prednosti sodelovalnega učenja po mnenju anketirancev smo razvrstili v več skupin 
odgovorov. Posamezna skupina odgovorov je sestavljena iz podobnih oz. sorodnih 
odgovorov, ki so jih navajali anketirani učitelji. Iz odgovorov lahko ugotovimo, da 
anketirani učitelji kot ključni prednosti sodelovalnega učenja poudarjajo boljše 
medsebojno sodelovanje učencev ter odgovornost vseh v skupini za dosego 
skupnega cilja. Po mnenju anketirancev kot prednost sledijo krepitev medsebojnih 
odnosov, popestritev pouka in večja aktivnost učencev. Anketiranci kot prednost 
sodelovalnega učenja navajajo še večjo motiviranost in večji učinek. Nekaj 
odgovorov je bilo takih, da smo jih teţko uvrstili med zgornje skupine, zato smo jih 
uvrstili pod »drugo«. 

Zapisi učiteljev, ki smo jih uvrstili v posamezne skupine: 
 
Boljše sodelovanje med učenci:  

− medsebojno sodelovanje in navajanje na skupinsko delo (18-krat), 
− povezuje učence (2-krat), 
− učenci si med seboj pomagajo (2-krat), 
− učenci razvijajo poslušanje (2-krat), 
− razvijanje sodelovanja, socialnih odnosov med učenci (2-krat), 
− daje moţnost konstruktivnega dialoga,  
− navajanje na upoštevanje različnih mnenj. 

 
Odgovornost vseh za dosego skupnega cilja: 

− vsi so odgovorni za doseganje skupnih ciljev (7-krat),  
− prevzemanje odgovornosti (5-krat),  
− vključenost vseh učencev (5-krat). 
− navajanje na delitev dela,  
− navajanje na timsko delo,  
− sprejemanje ali konstruktivno zavračanje dejstev in dejavnosti,  
− timsko delo 
− izmenjava mnenj, 
− učenje drug od drugega, 
− sklepanje kompromisov. 

 
Krepitev medsebojnih odnosov: 

− razvijajo strpnost (3-krat), 
− krepitev odnosov (3-krat),  
− medsebojno spodbujanje (2-krat),  
− navajanje ne medsebojno komuniciranje (2-krat), 
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− medsebojna povezanost (2-krat), 
− medsebojno sodelovanje in pomoč (2-krat),  
− delijo veselje ob rezultatih skupnega dela,  
− pozitivna razredna klima,  
− da se učenci naučijo sprejemati in razumeti drugačnost,  
− pozitivno vrednotenje vsake ideje.  

 
Popestritev pouka: 

− z njim se pouk popestri (3-krat), 
− pouk je dinamičen (2-krat),  
− učenje je zanimivejše (2-krat), 
− aktivno učenje (2-krat),  
− veliko navdušenja (2-krat), 
− nekaj drugačnega. 

 
Večja aktivnost učencev: 

− večja aktivnost učencev (6-krat), 
− učenci sami iščejo podatke – se učijo učiti (4-krat),  
− argumentiranje svojega mnenja.  

 
Večja motiviranost: 

− večja motivacija (5-krat),  
− iskanje idej,  
− spodbujanje k vedoţeljnosti in raziskovanju, 
− učenci ponavadi to radi delajo in se veliko naučijo. 

 
Drugo:  

− v učilnici sodelovalno učenje ustvarja delovni nemir, zato ga je najbolje izvajati 
pri istotemnih urah ali samostojni uri (to je pomanjkljivost, ki je hkrati lahko 
prednost, saj v takem načinu pouka starejši učenci nudijo oporo in usmerjajo 
mlajše učence, ki pridobivajo nova znanja), 

− samostojnost,  
− prednosti je veliko,  
− ugotavljanje predznanja,  
− skozi sodelovalno učenje pridobivajo in razvijajo vrednote, ki jim koristijo pri 

nadaljnjem delu, izobraţevanju in v ţivljenju nasploh,  
− učitelj se lahko bolj posveča posameznim skupinam in posameznikom znotraj 

skupine in iz aktivnosti posameznika razbere stopnjo znanja, način 
razmišljanja, reševanja problemov, spopadanja z neznanim. Učitelju daje 
moţnost, da aktivno zaposli učence in se prelevi v mentorja; pri takem načinu 
se spletajo vezi med učenci in učiteljem na ravni aktivnega dela, 

− učitelj je lahko vključen pri vseh hkrati, 
− prednosti je ogromno, vendar moraš učence najprej naučiti, kako v skupini 

delovati. 
 
Boljši učinek pouka: 

− več glav več ve (2-krat), 
− naloge si razdelijo po ţelji in interesih,  
− učenje eden od drugega, razmišljanje na glas,  
− lahko hitro dobijo povratno informacijo, 
− večji učinek. 



68 
 

 
Tabela 24: Pomanjkljivosti sodelovalnega učenja po mnenju anketirancev 

POMANJKLJIVOSTI SODELOVALNEGA UČENJA f 

Drugo 16 

Pomanjkljivosti ni 13 

Več dela za učitelja 10 

Čas 10 

Neaktivnost učencev 5 

 

Pomanjkljivosti sodelovalnega učenja po mnenju anketirancev smo razvrstili v več 
skupin odgovorov. Posamezna skupina odgovorov je sestavljena iz podobnih oz. 
sorodnih odgovorov, ki so jih navajali anketirani učitelji. 

Drugo: 
− nekateri učenci zares raje delajo in se učijo sami (3-krat), 
− nemir (3-krat), 
− nedoseţeni cilji (2-krat), 
− teţko vrednotim znanje (2-krat), 
− če ne spremljamo dovolj pozorno vseh učencev, se šibkejši hote ali nehote 

izmuznejo sodelovanju, 
− majhno število učencev, 
− slabo je, če sodelovalno učenje jemljemo kot všečnost brez videne vizije, 
− organizacija, 
− nepoznavanje, 
− nedoseganje prave učinkovitosti. 

 
Več dela za učitelja: 

− več priprave (6-krat),  
− potrebuje dodatne učne liste za preverjanje posameznika, 
− učitelj mora poskrbeti za dodatno delo za tiste, ki prej končajo, 
− veliko energije učitelja, 
− zahteva več organizacije. 

 
Čas: 

− potrebujemo veliko časa (6-krat), 
− veliko časa potrebuješ, da učence naučiš dobrega sodelovalnega učenja  

(2-krat), 
− časovna omejenost izvajanja, 
− časovno zamudno pri uvajanju. 

 
Neaktivnost učencev: 

− neaktivnost vseh članov (3-krat), 
− izstopajo eni in isti, eni so vedno pasivni, 
− introvertirani učenci ne sodelujejo (se skrijejo v skupini). 

 
Ugotovili smo, da je bilo odgovorov glede pomanjkljivosti sodelovalnega učenja 
precej manj kot odgovorov o prednostih sodelovalnega učenja. Med pomanjkljivostmi 
so anketiranci najpogosteje navedli to, da sodelovalno učenje zahteva od učitelja več 
dela – predvsem, kar se tiče priprave in organizacije pouka, ter čas. Pri času so se 
odgovori nanašali predvsem na to, da je časovno teţko izpeljati pouk z uporabo 
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sodelovalnega učenja. Treba je izpostaviti tudi odgovora, ki poudarjata, da je 
potreben določen čas za uvajanje sodelovalnega učenja. Ko se učenci (in učitelj) 
navadijo na sodelovalno učenje, pouk steče hitreje kot na začetku oziroma pri 
uvajanju. Nekaj odgovorov se je nanašalo na neaktivnost učencev. Lahko se sicer 
zgodi, da je posamezen učenec neaktiven, toda če je sodelovalno učenje pravilno 
organizirano in izvedeno, neaktivnosti med učenci ne bi smelo biti. Pod drugo so se 
nekajkrat pojavili odgovori glede tega, da vsem učencem ne ustreza delo v skupini in 
da raje delajo individualno. Nekaj odgovorov se je nanašalo na disciplino – da je v 
razredu velikokrat nemir, in na to, da se ne dosega ciljev. Izpostavili bi odgovor, da je 
slabo, če sodelovalno učenje jemljemo kot všečnost brez videne vizije. Učitelj mora 
biti najprej sam prepričan vase, v svoje znanje glede uporabe sodelovalnega učenja, 
šele nato ga lahko uspešno uvaja v pouk. 

6.7.7 Primer izvedbe pouka druţbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda z 
uporabo sodelovalnega učenja  

Učne ure druţbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda sem v mesecu juniju 2018 
izvedla na eni od podruţničnih šol na Gorenjskem. V kombiniranem oddelku v 
šolskem letu 2017/2018 je bilo 16 učencev – 6 učencev v 4. razredu in 10 učencev v 
5. razredu. Dve uri druţbe sta bili istotemni, ena pa različnotemna. Pri različnotemni 
učni uri sem v 4. razredu izvedla utrjevanje znanja o gospodarskih dejavnostih, v 5. 
razredu pa temo Srednjeveški gradovi. Pri istotemni učni uri pa sem izvedla blok uro 
na temo Preteklost. 

Preden sem izvedla prvo uro in s tem tudi prvo strukturo sodelovalnega učenja, sem 
učence prosila, naj mi na list napišejo, kaj si predstavljajo pod pojmom sodelovalno 
učenje. Učiteljica v tem kombiniranem oddelku mi je povedala, da pri pouku ne 
uporablja struktur sodelovalnega učenja, posamezne elemente le-tega pa. Od učnih 
oblik pa pogosto uporablja delo v skupini ter delo v dvojicah, saj drugače v 
kombinaciji ne gre. Da učenci veliko delajo v skupinah in v dvojicah in si med seboj 
pomagajo, kaţejo tudi njihovi odgovori. Na vprašanje, kaj si predstavljajo pod 
pojmom sodelovalno učenje, so odgovarjali tako: 

»Sodelujemo pri učenju, si pomagamo med učenjem, delamo v skupini.« 
»Da se učimo, kako sodelovati.« 
»Moramo sodelovati do konca naloge, delamo v skupini, se ne kregamo, spoštujemo 
mnenja drugih.« 
»Da učenci skupaj sodelujemo in si pomagamo. Vsak učenec da svoje mnenje. 
Poslušati moramo drug drugega in upoštevati mnenje vseh. Ne smemo se prepirati.« 
»Med seboj si pomagamo in sodelujemo. Ko se učimo, se med seboj sprašujemo. 
Poslušamo drug drugega.« 
»Sodelovanje z učenci, da sodeluješ pri učenju, da se učiš s sodelovanjem.« 
»Da se učiš s še eno osebo.« 
 
Na začetku ure smo se z učenci dogovorili, katera pravila vedenja pri delu v skupini 
bodo upoštevali. Ta pravila so naslednja: 

a) v skupini smo do sošolcev vljudni, strpni, spodbujamo drug drugega, med seboj se 
ne zmerjamo in ne zavračamo nikogar, 

b) v skupini se vsak trudi po svojih najboljših močeh za uspeh cele skupine, poišče 
pomoč, če česa ne zna, vpraša, če česa ne razume in pomaga sošolcem, 
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c) učenci v skupini upoštevajo navodila učitelja in ne smejo biti preglasni. 

Učenci so v glavnem upoštevali vsa pravila, tako da večjih teţav pri tem ni bilo. 

 

IZVEDBA IN ANALIZA RAZLIČNOTEMNE UČNE URE PRI DRUŢBI V 
KOMBINIRANEM ODDELKU 4. IN 5. RAZREDA 

Učna priprava 
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Predmet DRUŢBA 
 

Razred 4. razred 5. razred 
 

Ura 50. 79. 
 

Sklop  Dejavnosti Preteklost 
 

Učna tema Utrjevanje znanja Gospodarske dejavnosti   Srednji vek – Ţivljenje na gradu 
 

Tip učne ure kombinirana učna ura (4. razred: utrjevanje znanja, 5. razred: obravnava nove učne snovi)  
 

Učni cilji Učenci prepoznajo gospodarske dejavnosti. 
Naštejejo obrti v domačem kraju nekoč. 
Primerjajo delo v tovarni nekoč in danes. 
Poimenujejo tovarne v domačem kraju.  
Predvidijo, kaj se bo z gospodarskimi dejavnostmi v 
domačem kraju zgodilo v prihodnosti. 
 

Učenci opišejo ţivljenje na gradu. Spoznajo, kje so 
gradili gradove in kako so izgledali. Spoznajo prebivalce 
gradu. Seznanijo se z vitezi. Spoznajo grbe in njihov 
pomen. Spoznajo pomen Celjskih grofov za Slovenijo. 
Poimenujejo nekaj najbolj znanih gradov v Sloveniji. 
Spoznajo gradove v domači pokrajini. 
 

Učne metode a) verbalne – pogovor, razlaga, pripovedovanje, 
poročanje, 
b) tekstualne – branje,  
c) operacijsko praktične – pisanje, grafično delo 
d) demonstrativno ilustracijska – prikazovanje. 
 

a) verbalne – pogovor, razlaga, pripovedovanje, 
poročanje, 
b) tekstualne – branje,  
c) operacijsko praktične – pisanje, grafično delo, igra, 
praktično delo 
d) demonstrativno ilustracijska – prikazovanje. 
 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinska 
 

Medpredmetna  
povezava 

 Slovenščina 
 

Učna sredstva, 
pripomočki 

SDZ, str. 73–85 (Verdev, H., Razpotnik, J. M. (2016): 
Radovednih pet, Druţba 4. Ljubljana: Rokus Klett), 

SDZ, str. 99, 100 (Verdev, H., Ţlender, B. (2005): 
Radovednih pet, Druţba 5. Ljubljana: Rokus Klett), 
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učni list (Priloga 1). Rebusi (priloga 2), 
priloţeno gradivo o gradovih (Priloga 3), slikovni  
material, literatura o srednjeveških gradovih: 
Velika ilustrirana otroška enciklopedija (2001), str.  
182–183, 661–662, Ljubljana: Mladinska knjiga, 
Delf, B., Platt R. (1995). V začetku … Ljubljana: 
Slovenska knjiga, str. 34,  
L. Bailey. (2011): Avanture v srednjem veku. Maribor: 
Zaloţba KMŠ. 

 

 

ETAPE UČNE URE 4. RAZRED 5. RAZRED 

UVAJANJE  
(10 min) 

Učencem povem, da bodo danes utrjevali njihovo 
znanje o gospodarskih dejavnostih. 
 
Povem, da bodo reševali učne liste, vendar ne vsak 
sam, temveč v skupini. 
Razdelim učne liste (priloga št. 1) in jim razloţim, po 
kakšnem sistemu jih bodo reševali. 
(Reševali jih bodo po sodelovalni strukturi Bloomovi 
učni listi – posvetovanje v skupini. Vsak učenec bo 
dobil učni list z vprašanji, ki si sledijo od najlaţjega 
do najteţjega. Vsi učenci v skupini poloţijo pisala na 
sredino mize. Določim učenca, ki bo prebral prvo 
vprašanje. Učenci se pogovorijo o odgovoru. Če ga 
ne vedo, si pomagajo z zvezkom ali samostojnim 
delovnim zvezkom. Učenec levo od tistega, ki je 
prebral vprašanje, preveri, ali vsi člani skupine 
razumejo odgovor in se strinjajo z njim. Ko se vsi 
učenci strinjajo z odgovorom, vzame vsak svoje 

Učence pozdravim in jim razdelim listke, na katerih 
so rebusi. Učenci rešujejo rebuse (priloga št. 2). 
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pisalo in napišejo odgovor s svojimi besedami. 
Učenci nadaljujejo z drugim vprašanjem. Učenec, ki 
je prej preverjal, prebere vprašanje. Učenec levo od 
njega pa preverja.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
UTRJEVANJE UČNE 
SNOVI  
(4. razred) 
 
USVAJANJE NOVE 
UČNE SNOVI (5. 
razred) 
(25 min) 

 
 
Rešujejo učni list. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preverimo rešitve rebusov: grad, graščak, vitez, 
srednji vek. 
 
S temi rešitvami napovemo današnjo temo: Ţivljenje 
na gradovih.  
Učencem postavljam vprašanja, povezana z gradovi. 
Kaj mislite, ali smo imeli v srednjem veku tudi na 
območju Slovenije gradove? Veste, kje? 
Kje so gradili gradove? 
Kdo je ţivel v gradu? 
Kaj so delali moški? 
Kaj so delale ţenske? 
Kaj so delali otroci? 
Kdo so bili vitezi? 
Kako si lahko postal vitez? 
 
Učenci odgovorijo, kar ţe vedo. Povem jim, da bodo 
na vsa vprašanja znali odgovoriti ob koncu ure. 
Razloţim, kako bo potekalo današnje delo. 
 
(Potekalo bo po sodelovalni strukturi, ki se imenuje 
krog. Učencem povem, da bodo v skupini dobili vsak 
svojo nalogo, povezano z gradovi (priloga št. 3). 
Raziskati bodo morali videz gradov, prebivalce 
gradu, viteze, Celjske grofe in grbe ter gradove na 
Slovenskem. Katero nalogo bo imel posamezen 
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učenec, se bodo dogovorili med seboj. Vsak učenec 
se odloči za eno nalogo in jo opravi. Rezultat 
svojega dela predstavi v skupini. Na podlagi 
skupinske diskusije zdruţijo posamezne naloge v 
skupinski izdelek.) 
 
Skupinski izdelek bo nastal v obliki miselnega 
vzorca. Vsak učenec bo povedal, kaj vsi v skupini 
zapišejo v miselni vzorec o njegovem gradivu. Tako 
bo v miselnem vzorcu povzetek vsega, kar so 
spoznali. 
 
Sproti preverjam pravilnost risb prebivalcev gradu. 
 

PONAVLJANJE IN 
PREVERJANJE 
(10 min) 

Pregledamo odgovore na vprašanja in se o njih 
pogovorimo. 
Ovrednotimo izvedeno sodelovalno strukturo. 
 

Pregledamo miselni vzorec in se ob njem 
pogovorimo. 
Ovrednotimo izvedeno sodelovalno strukturo. 
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Analiza učne ure 

4. razred 

Učenci 4. razreda so utrjevali znanje o gospodarskih dejavnostih. V 4. razredu je šest 
učencev, zato so ostali kar v eni skupini. Skupina je bila hetereogena, tako po spolu 
kot tudi po sposobnostih. Delo je potekalo po sodelovalni strukturi Bloomovi učni listi 
– posvetovanje v skupini. Razloţila sem jim, kako bo potekalo delo. Vsak učenec je 
dobil učni list z vprašanji, ki si sledijo od najlaţjega do najteţjega. Vsi učenci v 
skupini so poloţili pisala na sredino mize. Določila sem učenca, ki je prebral prvo 
vprašanje. Učenci so se pogovorili o odgovoru. Če ga niso vedeli, so si pomagali z 
zvezkom ali samostojnim delovnim zvezkom. Učenec levo od tistega, ki je prebral 
vprašanje, je preveril, ali vsi člani skupine razumejo odgovor in se strinjajo z njim. Ko 
so se vsi učenci strinjali z odgovorom, so vzeli vsak svoje pisalo in napisali odgovor s 
svojimi besedami. Učenci so nadaljevali z drugim vprašanjem. Učenec, ki je prej 
preverjal, je prebral vprašanje. Učenec levo od njega pa je preverjal. 

 

Slika 1: Učenci 4. razreda sodelujejo v pogovoru 

Učenci so takoj razumeli način dela. Delo je na začetku potekalo brez teţav. Ko je 
prišla na vrsto učenka, ki je učno zelo šibka, pa se je pojavila prva nestrpnost. 
Učenka ni vedela odgovora. Nato je odgovor iskala v zvezku in samostojnem 
delovnem zvezku, a še vedno ni znala odgovoriti. Sošolci so postali nestrpni in ji 
govorili: »Daj ţe, no!«, »Daj, poglej v zvezek, saj imamo to zapisano.« Ko sem 
videla, da učenki nikakor ne bo šlo, sem pristopila k skupini in učencem svetovala, 
naj ji pomagajo in skupaj poiščejo odgovor ter ga nato zapišejo. Učenci so moj 
nasvet sprejeli in s skupnimi močmi poiskali odgovor. Sicer je delo v skupini potekalo 
v redu, vsi učenci so bili aktivni, sproščeni, nalogo so opravljali tako, kot je bilo dano 
v navodilih. Drug drugega so poslušali, presojali ustreznost odgovorov in sprejemali 
ideje in razmišljanja sošolcev. Med učenci se je razvijala pozitivna soodvisnost. 

Po končanem delu smo skupaj pregledali odgovore. Pri vprašanjih niţje 
taksonomske stopnje učenci niso imeli teţav z odgovarjanjem. Tudi odgovori so bili 
zelo identični. Več teţav so imeli z odgovarjanjem na vprašanja višjih taksonomskih 
stopenj, kjer je bilo treba primerjati, utemeljevati, presoditi, oceniti … Pri teh 
vprašanjih so se odgovori tudi bolj razlikovali.  

Na koncu sem učence povprašala, kakšno se jim je zdelo današnje delo. Odgovorili 
so, da je bilo zanimivo, malo drugačno. Dva učenca, ki sta učno zelo uspešna, pa sta 
rekla, da jima je bilo malo dolgočasno, ker sta vedela odgovore, pa sta morala čakati 
druge učence, da so jih povedali. Menim, da njuno čakanje ni bilo tako dolgo, da bi 
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bilo moteče. S tem ko sta morala počakati, sta razvijala strpnost do ostalih. Zagotovo 
pa je v tem razredu treba paziti na to, da se izbira take strukture sodelovalnega 
učenja, pri katerih sposobnejša učenca ne bi preveč in prevečkrat čakala, temveč da 
bi reševala njunim sposobnostim primerne naloge na višji zahtevnostni ravni. 

5. razred 

Učenci so najprej reševali rebuse. Dva učenca nista vedela, kako se rešujejo rebusi, 
zato sem jima razloţila potek reševanja. Rešitve rebusov so bile: grad, graščak, 
srednji vek. S temi rešitvami smo napovedali učno temo današnje ure – Ţivljenje na 
gradovih.  

 

Slika 2: Rešeni rebusi 

Po uvodnem pogovoru sem učence seznanila z današnjim načinom dela. Za 
obravnavo teme sem kot strukturo sodelovalnega učenja izbrala krog. Učencem sem 
razloţila, kako poteka ta oblika sodelovalnega učenja. Povedala sem jim, da bodo v 
skupini dobili vsak svojo nalogo, povezano z gradovi. Raziskati so morali videz 
gradov, prebivalce gradu, viteze, Celjske grofe in grbe ter gradove na Slovenskem. 
Katero nalogo bo imel posamezen učenec, so se morali dogovoriti med seboj v 
skupini. Vsak učenec se je odločil za eno nalogo in jo je moral preštudirati tako, da je 
z njeno vsebino seznanil ostale člane skupine. Učencem sem svetovala, da si pri 
prebiranju besedila lahko pomagajo s podčrtavanjem ali markiranjem ključnih besed. 
Vsak učenec je predstavil svojo temo ostalim učencem v skupini. Nato so na podlagi 
skupinske diskusije zdruţili posamezne naloge v skupinski izdelek. Skupinski izdelek 
je nastal v obliki miselnega vzorca. Vsak učenec je povedal, kaj naj vsi v skupini 
zapišejo v miselni vzorec o njegovem delu gradiva. Tako je v miselnem vzorcu nastal 
povzetek vsega gradiva o ţivljenju na gradu. 
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Slika 3: Vsak učenec je dobil svojo temo, jo preučil, nato pa o njej poročal 
ostalim članom skupine 

 

Slika 4: V obliki miselnega vzorca so vsi člani skupine zapisali bistvene 
podatke o posamezni temi 

 

Slika 5: Primer miselnega vzorca 

Učence sem razdelila v dve skupini po pet učencev. Skupine so bile heterogene. Pri 
razvrstitvi učencev v skupini mi je pomagala učiteljica, ki učence bolje pozna in je 
tako lahko zagotovila heterogeno sestavo skupine. V prvi skupini so si učenci 
usklajeno razdelili posamezne teme, medtem ko sta v drugi skupini dva dečka na 
vsak način ţelela imeti temo o vitezih. Nekaj časa sem opazovala in čakala, če se 
bosta uspela sama dogovoriti, nato pa sem morala posredovati in se pogovoriti z 
njima. Uspeli smo se dogovoriti tako, da sta oba sprejela ponujeno rešitev in sta 
potem brez problema pričela z delom. Delo v skupinah je potekalo tekoče, vsak 
učenec je raziskal svojo nalogo. Učencem, ki so končali prej kot ostali člani skupine, 
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sem ponudila še literaturo in splet, kjer so poiskali vsebine, povezane z njihovo 
nalogo in so tako kakšne podatke lahko dodali še sami. Ko je nastopilo poročanje 
posameznega člana skupine ostalim članom skupine, je delo potekalo v redu. Učenci 
so drug drugega strpno poslušali, po potrebi postavljali vprašanja. Učenci so bili zelo 
aktivni, samostojni in suvereni pri poročanju. Ko so s poročanjem končali vsi učenci v 
skupini, so se lotili pisanja miselnega vzorca. V obliki miselnega vzorca je nastal 
povzetek vseh nalog in s tem pregled vsebine o srednjeveških gradovih. 

Ugotovitve po izvedbi različnotemne kombinirane učne ure v 4. in 5. razredu 

Različnotemna kombinirana učna ura je potekala v redu. Načrtovane dejavnosti so 
omogočile, da je delo potekalo tekoče in da so bili učenci posameznega 
programskega razreda aktivni ves čas. Učenci 4. razreda so na začetku morali 
počakati le toliko časa, da sem učencem 5. razreda razdelila liste z rebusi in 
razloţila, kako rebuse rešujemo. Medtem ko so učenci 5. razreda reševali rebuse, 
sem učencem 4. razreda predstavila sodelovalno strukturo, po kateri so utrjevali 
znanje o gospodarskih dejavnostih. Učenci 4. razreda so pričeli z delom, moja 
pozornost pa je bila spet namenjena učencem 5. razreda. Z njimi smo preverili 
rešitve rebusov in nato sem preko vprašanj vodila pogovor o gradovih. Preko 
pogovora sem ugotavljala predznanje o gradovih. Po končanem pogovoru sem jim 
razloţila sodelovalno strukturo krog. Učenci so navodila za delo razumeli in pričeli z 
delom. Vsi učenci v obeh programskih razredih so bili pri delu aktivni in samostojni, 
zato sem se v tem času lahko popolnoma posvetila opazovanju dinamike dela. 
Učenci so med seboj sodelovali, si po potrebi pomagali. V skupinah je bilo zaznati 
pozitivno soodvisnost članov skupine. Učenci pri svojem delu niso bili preglasni, kar 
je sicer ena od pogostih teţav pri sodelovalnem učenju. Predvidevam, da teţav z 
delom in disciplino ni bilo, ker so učenci navajeni veliko delati v skupinah. Učenci 4. 
razreda so s svojim delom končali prvi in zato smo skupaj preverili njihove odgovore. 
Nato je preko pogovora sledilo ovrednotenje izvedene sodelovalne strukture. V tem 
času so z delom končali tudi učenci 5. razreda. Pregledala sem nastale miselne 
vzorce, jih komentirala in po potrebi so jih morali nekateri dopolniti. V glavnem pa je 
bilo v miselnih vzorcih zajeto bistvo o posameznih temah, povezanih z ţivljenjem na 
gradovih. Tudi z učenci 5. razreda je sledilo ovrednotenje sodelovalne strukture. Delo 
jim je bilo všeč. Všeč jim je bilo, ker so samostojno usvajali nova znanja in ker so to 
lahko predstavili tudi sošolcem. Prišli so do ugotovitve, da so morali biti aktivni vsi 
člani skupine in da je končni izdelek rezultat dela vseh članov. 

Izvedena različnotemna kombinirana učna ura je bila tematsko neusklajena, kar sicer 
od učitelja zahteva miselno preklapljanje iz ene teme na drugo. Ker sem se na uro 
dobro pripravila in poznala vsebino obeh tem, mi to ni bilo teţko. Zaradi tematske 
neusklajenosti se tudi posamezne etape vzgojno-izobraţevalnega dela niso ujemale. 
Pouk je potekal po modelu 1: direktnega in indirektnega pouka (F. Nolimal, 2001), za 
katerega je značilna izmenična pozornost učitelja niţjemu in višjemu razredu.  

Za učno uro je bilo treba pripraviti veliko gradiva in učnih listov. Učence tovrstne učne 
ure navajajo na samostojnost, samoodgovornost in tudi soodgovornost v skupini. 
Med učenci se razvija komunikacija in medsebojna pomoč. To pa so tudi nekateri cilji 
sodelovalnega učenja, ki so bili pri tej uri doseţeni.  
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IZVEDBA IN ANALIZA ISTOTEMNE UČNE URE PRI DRUŢBI V KOMBINIRANEM 
ODDELKU 4. IN 5. RAZREDA 

Učna priprava
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Predmet DRUŢBA 
 

Razred 4. razred 5. razred 

Ura 53., 54. 66., 67 

Sklop  Preteklost ţivi z nami Preteklost 
 

Učna tema Preteklost, sedanjost, prihodnost Preteklo je ţe veliko časa 
 

Tip učne ure kombinirana učna ura: obravnava nove učne snovi 

Učni cilji Učenci izdelajo časovni trak zgodovinskih obdobij v 
zgodovini človeštva. 
Naštejejo temeljna zgodovinska obdobja. 
Umestijo slike posameznih predmetov in naselij v 
ustrezno zgodovinsko obdobje. 
Izdelajo časovni trak njihovega ţivljenja. 
Razvijajo spretnost časovne predstavljivosti. 

Učenci znajo našteti temeljna zgodovinska obdobja in 
nekaj značilnosti posameznega obdobja. 
Izdelajo časovni trak zgodovinskih obdobij v zgodovini 
človeštva in pojasnijo njegovo uporabo. 
Razvijajo spretnost časovne predstavljivosti. 
 

Učne metode a) verbalne – pogovor, razlaga, pripovedovanje, poročanje, 
b) tekstualna – branje, pisanje, grafično delo, 
c) demonstrativno ilustracijska – prikazovanje, 
d) igra, praktično delo. 
 

Učne oblike frontalna, individualna, delo v dvojicah, skupinska 
 

Učna sredstva, 
pripomočki 

SDZ, str. 96–99 (Verdev, H., Razpotnik, J. M. (2016): 
Radovednih pet, Druţba 4. Ljubljana: Rokus Klett)), 
slike predmetov in naselij, časovni trak, škarje, lepilo, 
magnetki za tablo. 

SDZ, str. 84, 85 (Verdev, H., Ţlender, B. (2015): 
Radovednih pet, Druţba 5. Ljubljana: Rokus Klett)), 
časovni trak, priloţeno gradivo o časovnih obdobjih 
(Priloga 2), škarje, magnetki za tablo. 
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IZVEDBA UČNE URE 
 

ETAPE UČNE 
URE 

UČENCI 4. RAZREDA UČITELJ UČENCI 5. RAZREDA 

UVAJANJE 
(15 minut) 

Učenci opazujejo, odgovarjajo, 
sodelujejo v pogovoru. 
(5 minut) 
 
 
 
 
 
 
Učenci odgovarjajo, naštevajo, delijo 
svoje izkušnje. 
(5 minut) 

Učence pozdravim in jim pokaţem 
star predmet – pinjo. Povprašam jih, 
če vedo, kaj je to, iz kakšnega 
materiala je ter zakaj in kako se 
uporablja oz. se je uporabljal.  
Učenci odgovarjajo. 
 
 
Postavljam jim vprašanja, povezana 
s preteklostjo: Kaj si predstavljate 
pod pojmom preteklost? Katera bi 
bila sopomenka besedi preteklost? 
Ali bo današnji dan jutri ţe 
preteklost? Imate predlog, kako bi 
lahko prikazali preteklost/zgodovino? 
Ste ţe kdaj slišali za časovni trak? 
Kaj si predstavljate pod besedo 
časovni trak? Ste ga ţe kdaj videli? 
Ste ga ţe kdaj izdelali? Kaj lahko 
prikazujemo na časovnem traku? 
Kako dolg je časovni trak tvojega 
ţivljenja? Kaj pa časovni trak 
zgodovine človeštva? 

Učenci opazujejo, odgovarjajo, 
sodelujejo v pogovoru. 
 
 
 
 
 
 
Učenci odgovarjajo, naštevajo, delijo 
svoje izkušnje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poslušajo navodila. Razloţim, kako bo potekalo Poslušajo navodila. 
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USVAJANJE 
NOVIH UČNIH 
VSEBIN 
(60 min) 

 
 
Na plakat napišejo asociacije ob 
besedah preteklost, sedanjost in 
prihodnost.  
(5 minut) 
 
 
 
Preberejo besede, jih utemeljijo. 
 
 
 
Razdelijo se v skupine. Delo bo 
potekalo po sodelovalni strukturi, ki 
se imenuje izvirna sestavljanka. 
Poteka po naslednjih korakih: 

1. Učitelj učencem predstavi 
učno snov. 

2. Učenci v matičnih skupinah 
dobijo različen material in 
učne naloge. 

3. Učenci z enako temo se 
sestanejo v ekspertnih 
skupinah, kjer se učijo snov 
in se pripravljajo na 
predstavitve. 

4. Učenci se vrnejo v matično 
skupino in svoj del 
predstavijo sošolcem v 
skupini. 

5. Učenci pišejo individualni 

današnje delo.  
 
Učencem 4. in 5. razreda dam 
prazen plakat, na katerem so 
napisane besede preteklost, 
sedanjost in prihodnost. Ob teh 
besedah napišejo asociacije 
(brainstorming).   
 
Z učenci pregledamo, katere besede 
so našli in se o njih pogovorimo.   
 
Učence razdelim po skupinah – dve 
skupini po pet učencev ter ena 
skupina po šest učencev. 
Povem, da bodo danes začeli z 
raziskovanjem zgodovine človeštva. 
Povem, da je zgodovina človeštva 
razdeljena na pet obdobij. Vsak 
učenec v skupini bo dobil eno 
obdobje. O tem obdobju si bo 
prebral gradivo, ki jim ga bom 
razdelila. Nato se bodo v skupinah 
po tri sestali učenci, ki imajo v 
matični skupini enako obdobje. Med 
seboj se pogovorijo o njihovem 
obdobju. Dodatne informacije o 
obdobju lahko poiščejo v literaturi ali 
na spletu. 
 
 
 

 
 
Na plakat napišejo asociacije ob 
besedah preteklost, sedanjost in 
prihodnost.  
 
 
 
 
Preberejo besede, jih utemeljijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enako kot za 4. razred. 
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preizkus znanja. 
 
 
Vsak učenec pregleda in prebere 
gradivo o določenem obdobju 
človeške zgodovine (priloga št. 5).  
Ko gradivo preberejo, poiščejo 
učenca, ki je v drugi skupini imel 
enako obdobje in se o njem 
pogovorijo. Pregledajo tudi slikovno 
gradivo in v literaturi ter na spletu 
poiščejo dodatne informacije in 
zanimivosti o obdobju. Pripravijo se 
na poročanje v svoji matični skupini. 
 
 
Vsak učenec sošolcem v skupini 
predstavi svoje zgodovinsko 
obdobje. Drug drugega poslušajo. 
Vprašajo, če česa ne razumejo. 
 
Ogledajo si časovni trak in ugotovijo, 
kje je prikazano obdobje, ki so ga 
predstavili v skupini. Učenci, ki so 
imeli enako zgodovinsko obdobje, 
na časovni trak vpišejo ime obdobja 
in navedejo osnovne značilnosti 
tega obdobja. Zraven nalepijo tudi 
slike. 
 
 
 

 
 
Spremljam delo učencev. 
Povprašam, če kdo česa ne razume 
ali če potrebuje kakšno dodatno 
razlago. Ko končajo z delom v 
ekspertni skupini, jih povabim, da se 
spet vrnejo v svojo matično skupino, 
kjer bodo svoje obdobje predstavili 
sošolcem v skupini.  
Poslušam njihove predstavitve. 
Ko končajo s predstavitvami 
zgodovinskih obdobij, jim dam 
časovni trak zgodovine človeštva. 
Vanj morajo vpisati zgodovinsko 
obdobje, ki so ga predstavili, in 
njegove osnovne značilnosti. Dodati 
morajo tudi fotografije. 
 
 
Spremljam delo učencev, po potrebi 
svetujem, pomagam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učencem predlagam, da pritrdijo 

 
 
 
Enako kot za 4. razred. 
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Z magnetki pritrdijo časovni trak na 
tablo. 
Ogledajo si časovni trak zgodovine 
človeštva.  
Poimenujejo zgodovinska obdobja in 
glavne značilnosti za vsako obdobje. 

časovni trak na tablo in si ga 
ogledajo. 

Enako kot za 4. razred. 
 
 
 
 

UTRJEVANJE 
(15 min) 

Rešijo učni list. 
 

Razdelim učni list (priloga št. 6) za 
ponovitev novih vsebin.  
 
Preverim rešitve. 

Rešijo učni list. 
 
 
 

 

Za izvedbo učne ure bom uporabila sestavljeno sodelovalno strukturo, ki se imenuje izvirna sestavljanka. Namenjena je učenju 
nove učne snovi. Poteka v več korakih: 

1. Učitelj učencem predstavi učno snov. 
2. Učenci v matičnih skupinah dobijo različen material in učne naloge. 
3. Učenci z enako temo se sestanejo v ekspertnih skupinah, kjer se učijo snov in se pripravljajo na predstavitve. 
4. Učenci se vrnejo v matično skupino in svoj del predstavijo sošolcem v skupini. Poslušajo predstavitve sošolcev. 
5. Učenci pišejo individualni preizkus znanja. 

 

V primeru naše učne ure bom učencem pripravila gradivo o posameznih zgodovinskih obdobjih, na razpolago bodo imeli različno 
literaturo na to temo, imeli bodo dostop do spleta in samostojne delovne zvezke za druţbo. V 4. in 5. razredu je 16 učencev, zato jih 
bom razdelila v dve skupini po pet učencev in eno skupino po 6 učencev. Ker je ravno pet zgodovinskih obdobij, bo vsak učenec 
predelal in predstavil eno obdobje. V skupini, kjer jih je šest, bosta eno zgodovinsko obdobje imela dva učenca. V tretjem koraku se 
bodo v ekspertni skupini tako sestali trije učenci. Pogovorili se bodo o obravnavanem obdobju, poiskali podatke o njem in se 
pripravili na poročanje. Potem se bodo vsi učenci vrnili v matično skupino in predstavili svoje obdobje vsem v skupini. Tako bodo vsi 
učenci v skupini spoznali osnovne podatke o zgodovinskih obdobjih. Pred individualnim preizkusom znanja bodo vsi učenci novo 
snov utrdili tako, da bodo izdelali časovni trak zgodovine človeštva. Tako bodo integrirali svoj del gradiva v celoto. Na koncu bodo 
pisali individualni preizkus znanja.
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Analiza učne ure 

Tematska sklopa Preteklost ţivi z nami (4. razred) in Preteklost (5. razred) ţe 
vsebinsko izraţata istotemnost. Po pregledu učnih ciljev sem pripravila učno pripravo 
za istotemni kombinirani uri druţbe. Splošni cilj v učnem načrtu za druţbo je, da 
učenci spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v 
času z uporabo časovnega traku, zato sem se odločila, da bom uri speljala tako, da 
bom zdruţila učence 4. in 5. razreda. 

Pri istotemni kombinirani učni uri sem uporabila skupno motivacijo za oba razreda, 
pa tudi enake pripomočke, metode in oblike dela. Imela sem dober pregled nad 
obema razredoma in posamezniki ter veliko moţnosti za neposredno komuniciranje 
in direktni pouk z obema razredoma.  

 

Slika 6: Star predmet kot motivacija 

V pripravi sem načrtovala, da bom učence razdelila v tri skupine, vendar so ta dan 
kar štirje učenci manjkali, zato sem preostalih dvanajst učencev razdelila v dve 
skupini po šest. Skupini sta bili heterogeni tako po spolu kot tudi po sposobnostih. 
Skupine sem oblikovala ob pomoči učiteljice, ki učence dobro pozna in je tako 
poskrbela za heterogeno sestavo skupin. Heterogena sestava skupin je bila dobra 
odločitev, saj sem med uro opazovala, kako so si učenci med seboj pomagali in kako 
so boljši učenci nudili podporo in razlago šibkejšim učencem. Pri delu so bili 
potrpeţljivi in prav nič nestrpni drug do drugega. Med učenci se je tako razvijala 
pozitivna soodvisnost članov skupine, ki je eno od osnovnih načel sodelovalnega 
učenja. Učenci so se zavedali, da so odvisni drug od drugega in da bodo le ob 
skupnem sodelovanju opravili zahtevano nalogo.  

Učencem sem najprej predstavila današnjo temo. Povedala sem, da bodo danes 
začeli z raziskovanjem zgodovine človeštva. Vsak učenec v matični skupini je dobil 
eno obdobje, obdobje prazgodovine sta raziskala dva učenca skupaj. O tem obdobju 
so si učenci prebrali gradivo. Nato sta se v ekspertni skupini sestala po dva učenca, 
ki sta v matični skupini raziskala isto obdobje. O tem obdobju sta se pogovorila in se 
o njem skupaj učila ter se pripravila na predstavitev obdobja ostalim članom v matični 
skupini. Dodatne informacije o obdobju sta lahko poiskala tudi v literaturi ali na 
spletu. Potem so se učenci vrnili v matične skupine in tam predstavili svoje obdobje. 
Tako so v skupni dobili okviren pregled o zgodovini človeštva.  
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Slika 7: Učenci v matični skupini 

 

Slika 8: Učenki v ekspertni skupini 

Sledilo je izdelovanje časovnega traku. Na časovni trak so učenci morali najprej 
pravilno razvrstiti zgodovinska obdobja. Nato sta učenca, ki sta imela isto 
zgodovinsko obdobje, na časovni trak pod to obdobje napisala glavne značilnosti 
obdobja in zraven nalepila slikovni material. 

 

Slika 9: Učenci izdelujejo časovni trak 

Ko so učenci izdelovali časovni trak, sem jih nekajkrat morala opozoriti, naj pohitijo, 
saj sicer ne bi pravočasno uspeli zaključiti učne ure. Ko je bil časovni trak izdelan, 
smo ga ţeleli pritrdili na tablo, a je bil predolg, zato smo ga postavili na tla, si ga 
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skupaj ogledali ter ob njem še enkrat ponovili zgodovinska obdobja in njihove 
osnovne značilnosti. 

Na koncu učne ure sem usvojeno snov preverila z učnimi listi. Rezultati preverjanja 
so mi potrdili, da so učenci dobro usvojili predvideno učno snov. Nobenih teţav ni 
bilo pri prvem (Kako imenujemo grafičen prikaz zgodovine človeštva?) in drugem 
vprašanju (v časovni trak so morali vpisati glavna obdobja v zgodovini človeštva). Pri 
tretji nalogi, pri kateri so morali povezati značilnost posameznega obdobja z 
ustreznim obdobjem, se je nekaterim učencem malo zataknilo. Svetovala sem jim, da 
si pomagajo s časovnim trakom, ki so ga izdelali. Ob pomoči časovnega traku so vsi 
učenci uspešno rešili tudi tretjo nalogo. 

 

Slika 10: Preverjanje znanja z učnimi listi 

 

Slika 11: Učenka si pri preverjanju znanja pomaga s časovnim trakom 

Pri učni uri sem uporabila sestavljeno sodelovalno strukturo izvirna sestavljanka, ki je 
namenjena učenju nove učne snovi. Menim, da je bila izbira sodelovalne strukture 
ustrezna, saj so bili učenci nad njo navdušeni, prav tako pa so bili doseţeni cilji učne 
ure.  

Ob koncu ure sem učencem razdelila vprašalnik o današnjem delu oziroma o 
sodelovalnem učenju (priloga št. 7). Na prvo vprašanje: »Kako jim je bilo današnje 
delo všeč?«, je vseh 12 učencev odgovorilo, da jim je bilo zelo všeč. Na vprašanje: 
»Kaj ti je bilo všeč?«, so učenci odgovarjali takole:  

− najbolj mi je bilo všeč izdelovanje časovnega traku (9 učencev), 
− všeč mi je bilo, ker je bilo zanimivo (1 učenec), 
− všeč mi je bilo, ker sem izvedel veliko novega in je bilo zanimivo (1 učenec), 
− všeč mi je bilo, ker je bil pouk zabaven (1 učenec). 
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Na vprašanje: »Kaj ti ni bilo všeč?«, je 10 učencev odgovorilo, da jim je bilo všeč vse. 
En učenec je odgovoril, da mu ni bilo všeč, ker so morali v skupini predstaviti 
gradivo. En učenec pa je odgovoril, da mu ni bilo všeč, ker on ni imel teme o 
prazgodovini. 

Na vprašanje: »Ali so v skupini pri delu sodelovali vsi učenci?«, je vseh 12 učencev 
odgovorilo da. 

Na vprašanje: »Kako so danes prišli do novih spoznanj?«, je 10 učencev odgovorilo, 
da v sodelovanju s sošolci, dva pa sta odgovorila, da v sodelovanju s sošolci in tudi 
preko učitelja. 

7 SKLEP 

O sodelovalnem učenju obstaja več različnih opredelitev. Sodelujočim v naši 
raziskavi je najbliţja opredelitev sodelovalnega učenja po Peklajevi (2001), ki pravi, 
da je sodelovalno učenje učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, 
da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo 
neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se 
ohrani tudi odgovornost posameznega člana skupine.  

Raziskava je pokazala, da 48 % anketiranih učiteljev meni, da so delno usposobljeni, 
33 % pa se jih ocenjuje kot dokaj dobro usposobljene za izvajanje sodelovalnega 
učenja. Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna razlika med samooceno 
učiteljev o usposobljenosti za izvajanje sodelovalnega učenja in njihovo delovno 
dobo. Učitelji, z več delovne dobe so se ocenili kot bolj usposobljene za izvajanje 
sodelovalnega učenja. 

V raziskavi smo ugotovili, da večina anketirancev (79 %) pri svojem delu uporablja 
sodelovalno učenje. 

Učitelji, ki pri svojem delu uporabljajo sodelovalno učenje (79 %), so se s 
sodelovalnim učenjem v največji meri seznanili na študijskih skupinah, seminarjih in 
pri študiju. 

Učitelji, ki pri svojem delu ne uporabljajo sodelovalnega učenja (21 %), menijo, da bi 
se z njim morali seznaniti pri študiju, na seminarjih ali študijskih skupinah ali pa sami, 
s prebiranjem strokovne literature.  

Zanimalo nas je, ali obstaja povezava med uporabo sodelovalnega učenja in spolom 
učitelja. Raziskava je pokazala, da se učitelji in učiteljice ne razlikujejo statistično 
pomembno glede uporabe sodelovalnega učenja pri pouku.  

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako pogosto učitelji vpeljujejo sodelovalno učenje v 
kombinirani pouk. Ugotovili smo, da več kot polovica (55 %) anketirancev v 
kombiniranem oddelku uporablja sodelovalno učenje nekajkrat mesečno, 22 % 
anketirancev nekajkrat tedensko, 19 % nekajkrat letno, 3 % pa vsak dan.  

Ugotovili smo, da je sodelovalno učenje po mnenju v raziskavo vključenih učiteljev 
primerno za različne predmete. Najpogosteje ga anketirani učitelji uporabljajo pri 
druţbi in spoznavanju okolja (nad 20 % v raziskavi sodelujočih učiteljev), pri 
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slovenščini, naravoslovju in tehniki, matematiki (med 10 % in 20 % v raziskavi 
sodelujočih učiteljev) pa tudi pri angleščini, glasbeni umetnosti in v podaljšanem 
bivanju (pod 10 % v raziskavi sodelujočih učiteljev).  

V raziskavi smo ugotavljali, katere sodelovalne strukture anketirani učitelji pri pouku 
uporabljajo. Najpogosteje uporabljajo preverjanje v parih (17 %). Tej strukturi po 
pogostosti uporabe sledijo skupinska pojmovna mreţa in miselni vzorci, sodelovalne 
karte, skupinska diskusija, struktura razmisli, pogovori se v paru, povej, sodelovalni 
projekti, več glav več ve, okrogla miza, pošiljanje vprašanj, Bloomovi učni listi, 
dejstvo ali izmišljotina ter učne skupine za večje doseţke. Najmanjkrat (samo v 1 %) 
uporabljajo sestavljene strukture ter intervju v treh stopnjah. 

Raziskava je pokazala, da učitelji sodelovalno učenje najpogosteje v pouk vključujejo 
zato, da učence navajajo na sodelovanje (39 % v raziskavi sodelujočih učiteljev). 
Nadalje sodelovalno učenje pri pouku uporabljajo s ciljem, da spodbujajo miselne 
aktivnosti vsakega posameznega učenca (34 %). Četrtina učiteljev pa sodelovalno 
učenje vpeljuje zato, da popestrijo pouk. 

V raziskavi nas je še posebej zanimalo, ali učitelji uporabljajo sodelovalno učenje pri 
druţbi. 66 % jih pri pouku druţbe uporablja sodelovalno učenje, 30 % ga uporablja 
občasno, 4 % pa sodelovalnega učenja pri druţbi ne uporabljajo. 

Ugotovili smo, da je uporaba sodelovalnega učenja moţna pri vseh vsebinah. 
Anketirani učitelji največkrat sodelovalno učenje vpeljujejo pri temah o preteklosti. V 
4. razredu sledijo vsebine Domača pokrajina, Druţina in Domači kraj. V 5. razredu pa 
sledijo vsebine Slovenija – lega in značilnosti, Sodelovanje v skupnosti in Druţbena 
vprašanja. Po mnenju učiteljev je uporaba sodelovalnega učenja v obeh razredih 
najuspešnejša pri vsebinah o preteklosti, najmanj pa pri vsebinah o prostorski 
orientaciji in kartografiji.    

Učitelji pri druţbi vpeljujejo strukture sodelovalnega učenja tako pri istotemnih kot 
tudi pri različnotemnih kombiniranih učnih urah. Pogosteje ga uporabljajo pri 
istotemnih (50 %) kot pri različnotemnih učnih urah (11 %). 

Različne oblike dela pri pouku imajo lahko tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. 
Tudi sodelovalno učenje pri tem ni izjema, zato smo ţeleli ugotoviti, katere prednosti 
in pomanjkljivosti pri sodelovalnem učenju naštevajo anketirani učitelji. Kot ključni 
prednosti sodelovalnega učenja izpostavljajo boljše medsebojno sodelovanje 
učencev ter odgovornost vseh v skupini za dosego skupnega cilja. Sledijo jima 
krepitev medsebojnih odnosov, popestritev pouka, večja aktivnost učencev, večja 
motiviranost in boljši učinek pouka. Med pomanjkljivostmi so učitelji izpostavili, da 
sodelovalno učenje zahteva od učitelja več dela – predvsem, kar se tiče priprave in 
organizacije pouka, ter več časa. Pri času so se odgovori nanašali predvsem na to, 
da je časovno teţko izpeljati pouk z uporabo sodelovalnega učenja. Nekateri učitelji 
kot pomanjkljivost navajajo tudi neaktivnost učencev ter dejstvo, da nekaterim 
učencem skupinsko delo ne ustreza in da raje delajo individualno. 

V naši raziskavi 21 % učiteljev pri svojem delu ne uporablja sodelovalnega učenja, 
zato nas je zanimalo, kateri so glavni vzroki za to. Večina kot glavni vzrok navaja 
nepoznavanje sodelovalnega učenja. Temu sledi vzrok, da sodelovalno učenje pri 
pouku zahteva od učitelja več dela. Nekateri pa kot vzrok neuporabe sodelovalnega 
učenja navajajo nestrinjanje z načeli sodelovalnega učenja. 
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Kar 78 % anketiranih učiteljev meni, da se v času študija niso dovolj usposobili za 
poučevanje v kombiniranem oddelku. 12,5 % anketirancev meni, da so se za 
poučevanje v kombiniranem oddelku v času študija usposobili delno, 5,7 % 
anketirancev pa meni, da so se v času študija popolnoma usposobili za delo v 
kombiniranem oddelku.   

Rezultati raziskave so pokazali, da mnenje učiteljev o tem, ali so v času študija 
pridobili ustrezno usposobljenost za poučevanje v kombiniranem oddelku, ni 
statistično pomembno oziroma povezano z leti delovne dobe.  

Pri izvedenih učnih urah druţbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda je bila 
uporaba sodelovalnega učenja zelo uspešna. Učenci so bili nad takim načinom 
pouka navdušeni. Cilji pouka so bili doseţeni. Pri tem je zelo pomembno to, da so 
učenci cilje dosegli skupaj, z medsebojnim sodelovanjem in komuniciranjem, 
učenjem drug od drugega ter medsebojno pomočjo. Vsak učenec je prispeval svoj 
del k skupnemu uspehu. Učenci so radi delali v skupinah. Pri delu so bili aktivni in 
samostojni, hkrati pa so se učili tudi socialnih veščin, poslušanja, razlaganja, 
primerjanja … Priprava na pouk z uporabo sodelovalnih struktur od učitelja zahteva 
več dela. Pri sami izvedbi pouka je učitelj koordinator in opazovalec, po izvedbi pa 
tisti, ki mora učencem dati povratno informacijo o njihovem delu. 
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Bloomov učni list 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

1. Ustrezno poveţite gospodarsko dejavnost in njeno razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Katera od gospodarskih dejavnosti iz 1. naloge je najbolj razvita v našem 
domačem kraju? 

___________________________________________________________________ 

Utemeljite, zakaj. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Kateri dve gospodarski dejavnosti iz 1. naloge nista prisotni v naši domači 
pokrajini? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Utemeljite, zakaj. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

  

KMETIJSTVO 
JE GOSPODARSKA DEJAVNOST, KI 
SE UKVARJA Z GOJENJEM 
SADNEGA DREVJA IN 
PRIDELOVANJEM SADJA. 

RUDARSTVO JE GOSPODARSKA DEJAVNOST, 
PRI KATERI S POMOČJO STROJEV 
IZDELUJEJO RAZLIČNE IZDELKE. 

GOZDARSTVO 
JE GOSPODARSKA DEJAVNOST, KI 
SE UKVARJA Z LESOM. 

SADJARSTVO JE GOSPODARSKA DEJAVNOST, KI 
SE UKVARJA S PRIDELAVO HRANE 
ZA LJUDI IN ŢIVALI. 

INDUSTRIJA 

 

 

JE GOSPODARSKA DEJAVNOST 
PRIDOBIVANJA RUD IN PREMOGA.                                                  
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4. Naštejte štiri obrti, ki so bile nekoč razvite v Trţiču. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. V preteklosti se je najprej pojavila obrt. Pogosto se je iz obrti razvila industrija. 
Napišite, katera industrija se je razvila iz naslednjih obrti: 

iz čevljarstva                                      _______________________ industrija  

iz tkalstva                                           _______________________ industrija 

iz mizarstva                                        _______________________ industrija 

iz kovaštva                                         _______________________ industrija   

 

6. Primerjajte delo v tovarni nekoč in danes. Navedite dve podobnosti in dve razliki. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7. Imenujte tri tovarne v Trţiču in zraven napišite, kaj izdelujejo. 

IME TOVARNE KAJ IZDELUJEJO? 
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9. Predvidite, kaj se bo zgodilo z gospodarskimi dejavnostmi v občini Trţič čez 20 let 
(Katere dejavnosti bodo prevladovale? Zakaj?, Katerih ne bo več? Zakaj?, Bodo 
zgradili še kakšno tovarno? Katero in kje? …).  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10. V naš domači kraj Lom pod Storţičem je prišel direktor nekega podjetja. 
Prebivalcem Loma je povedal, da bi sredi najlepših travnikov rad postavil tovarno.  

 Pokazal jim je fotografijo, kako bo to izgledalo. 

 

Presodite o tem predlogu. Ocenite pozitivne in negativne strani tega predloga. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Priloga 2: Rebusi 

REBUSI 

1.                                                 

                                            

   …D,E,F,__, H,I,J…         1, 2, 3, 4, 5 

                      ___ ___ ___ ___ 

 

2.  

                                                             E=A  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                                    1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

                          ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

3.   

                                    

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8          1, 2, 3, 4, 5, 6                         1, 2, 3, 4 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___           ___ ___ ___ 
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Priloga 3: Gradivo o srednjeveških gradovih 

KAKO JE IZGLEDAL GRAD? 

Srednjeveški gradovi so bili pogosto postavljeni na teţko dostopnih krajih. Sprva so 
bili leseni, nato pa zidani. Utrdili so jih z debelim obzidjem in strelnimi linami ter 
zavarovali z vodnim jarkom in dviţnim mostom. 

 

Predjamski grad v Postojni                           Blejski grad stoji na vrhu previsne skale  
je bil postavljen pod previsno skalo              nad jezerom.                        
pred vhodom v jamo. 
 
Gradovi imajo običajno več stolpov. V nekaterih stolpih so lahko bivali prebivalci 
gradu, v nekaterih pa so bili nastanjeni samo vojaki, ki so skrbeli za obrambo gradu. 

 

 

 

                                                                                  prostori vojakov, straţarjev 

 

                                                                                  bivalni prostori 

 

                                                                                 kuhinja 

 

                                                                                 skladišča, kašče (shrambe)  

 

Grad je deloval veličastno, notranjost pa ni bila tako udobna. Okna so zastirale 
ţivalske koţe, saj je bilo steklo izredno drago. Svetili so si z oljenkami ali baklami. 
Pohištvo je bilo skromno. Oblačila so hranili v skrinjah, kakor tudi dragoceno posodo 
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in nakit, ki so ga kupili od potujočih trgovcev. Pogosto je bilo v gradovih hladno in 
polno prepiha.  

V kuhinji so na odprtem ognju kuhali in tam tudi obedovali. Po tleh je bila posuta 
slama, med katero so psi brskali za ostanki hrane. Poznali so noţ in vilice, čeprav so 
večinoma jedli z rokami in meso med obrokom odlagali na kruh. 

Kopalnic niso poznali in celo stranišča so bila redka. 

Z razvojem odkritij in izumov so se ţivljenjske razmere v gradovih izboljševale. 
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VITEZI IN VITEŠKI TURNIRJI 

Vitezi so lahko postali samo plemiški sinovi, ki so jih ţe od rane mladosti vzgajali za 
viteze. 

S 7. letom je moral iti plemiški deček na drug grad, kjer je bil PAŢ. Skupaj z drugimi 
paţi se je moral učiti brati, pisati, plesati, igrati na instrument in se vljudno obnašati. 
Paţi so se tudi naučili, kakšna so pravila viteške sluţbe in kako se uporablja oroţje. 

Ko je dopolnil 15 ali 16 let, je postal OPRODA. Učil se je mečevati, jahati, hoditi na 
lov in spretnosti bojevanja v sedlu. 

Ko je z 21. letom postal VITEZ, je moral hoditi v vojne in se udeleţevati viteških 
turnirjev. 

Vitezi so imeli čez obraz šlem (čelado) in telo prekrito z oklepi, zato jih ni bilo mogoče 
spoznati. Zaradi tega so imeli na tuniki in na ščitu narisan grb.  

 

Viteza v dvoboju 

Viteški turnirji 

V viteških turnirjih so se sprva spopadale velike skupine vitezov v navidezni bitki. 
Kasneje sta se na turnirjih spopadala med seboj dva viteza. Vitez, ki je zmagal v 
dvoboju, je od svojega nasprotnika dobil oroţje, oklep, konja in včasih tudi dosti 
denarja. Izkušeni vitezi, ki so dosti zmagovali, so s tem marsikdaj obogateli. 

Danes ponekod prirejajo viteške turnirje kot turistično zanimivost.  

 

Viteški turnir pred Predjamskim gradom 
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PREBIVALCI GRADU 

 

V gradu je prebival graščak in njegova druţina. Moški so radi hodili na lov in uţivali 
ob viteških turnirjih. Ţenske so tkale, vezle in predle, nekatere so znale tudi brati. 
Vodile so grajsko gospodinjstvo in skrbele za otroke. Svoje hčere so poučevale o 
domačih opravilih. Sinovi so se viteško šolali in vojaško urili. 

Priljubljena igra na gradu je bil šah, ki še danes velja za kraljevsko igro. 

Poleg graščakove druţine so na gradu prebivali še grajski pisar, duhovnik, vojaki, 
hlapci in dekle. V gradu so ţiveli tudi obrtniki, ki so izdelovali oroţje, lonce, tkanine in 
skrbeli za popravilo in izboljšanje opreme.  

Na gradu so bili v ječah zaprti jetniki.  

 

Nariši nekaj prebivalcev gradu tako, kakor si jih predstavljaš.  
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GRADOVI NA SLOVENSKEM 

Nekateri gradovi so ohranjeni in namenjeni obiskovalcem, od nekaterih pa so le 
ostanki oziroma razvaline. V Sloveniji imamo zabeleţenih okoli 170 gradov.  

Nekaj najbolj znanih gradov v Sloveniji: 

 

     Predjamski grad v Postojni                                       Blejski grad 

 

 

                 Grad Sneţnik                                             Celjski grad 

 

            Ljubljanski grad                                                 Velenjski grad 
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GRADOVI V NAŠI OKOLICI 

Tudi v naši domači pokrajini imamo več gradov. V Trţiču je grad Neuhaus. V okolici 
Begunj je grad Kamen, v Bistrici pri Trţiču pa ostanki gradu Gutenberg, kjer bo letos 
prvič organiziran srednjeveški dan. 

 

            Neuhaus nad Trţičem                    grad Kamen v Begunjah na Gorenjskem 

 

 

                   grad Gutenberg                                ostanki gradu Gutenberg 

 

 

Izberi si enega od gradov in ga podrobneje razišči. 
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CELJSKI GROFJE 

Celjski grofje predstavljajo najbolj znano in najpomembnejšo plemiško rodbino, ki je 
imela svojo matično posest na območju današnje Slovenije. 

Sprva so se grofje Celjski od leta 1130 imenovali gospodje Savinjski po Savinji. Bili 
so nemškega rodu. 

Pridobili so si ogromno ozemlja, tudi zunaj meja današnje Slovenije. Ozemlje so si 
pridobili z vojaškimi uspehi in tudi s tem, da so sklepali pogodbe in poroke z drugimi 
plemiškimi druţinami. Na vrhuncu svoje moči so upravljali več kot 100 gradov. 
Središče njihovega delovanja je bilo v Celju.  

GRB CELJSKIH GROFOV 

Grb celjskih grofov se je večkrat skozi zgodovino spreminjal. Stalnica v grbu so tri 
šesterokrake zvezde. Zvezde iz grba celjskih grofov so na slovenski in celjski zastavi 
ter v obeh grbih.  

                                    

grb celjskih grofov                    grb drţave Slovenije                    grb mesta Celje 

 

Grb je simbolna podoba, ki predstavlja določeno osebo ali druţino ali rodbino in jo ta 
oseba uporablja na različne načine. Grb je lahko simbol mesta, organizacije, društva 
ali drţave. Grbi so nastali v času viteškega srednjega veka iz povsem praktičnih 
razlogov – potrebno je bilo namreč prepoznati bojevnike: zaveznike in sovraţnike, 
katerih obraze so zakrivali zaprti šlemi. Prav tako je bilo pomembno prepoznavanje 
na samem bojišču; pripadniki posamezne strani so se prepoznali na osnovi značilnih 
barv, v vojnem trušču je bilo to edino zanesljivo in hitro sredstvo za prepoznavanje.  
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Priloga 4: Miselni vzorec o srednjeveških gradovih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDNJI VEK – GRADOVI 

VIDEZ GRADU 

PREBIVALCI GRADU 

VITEZI 

GRADOVI NA SLOVENSKEM 

CELJSKI GROFJE 
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Priloga 5: Gradivo o zgodovinskih obdobjih 

ČASOVNI TRAK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA 

PRAZGODOVINA 

Prazgodovina je najdaljše in najstarejše obdobje človeštva, ki traja od začetka 
človeštva do časa nastanka rimske drţave.  

Obdobje prazgodovine delimo na dve obdobji: 

− KAMENO DOBO 
− DOBO KOVIN 

V kameni dobi so ljudje ţiveli v jamah ali na prostem. Oblečeni so bili v ţivalske 
koţe. Vso hrano so dobili v naravi – z nabiranjem rastlin in plodov in z lovljenjem 
ţivali. Lovili so mamute. 

Orodje in oroţje so si izdelovali iz kamenja in lesa.  

Človek je udomačil prvo domačo ţival – volka. 

Eno najpomembnejših odkritij v kameni dobi je odkritje ognja. Odkrili so ga po 
naključju, verjetno, ko je strela udarila v drevo. 

Na našem ozemlju so v prazgodovini ţiveli koliščarji – na Ljubljanskem barju. 
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109 
 

    

Kameno oroţje 

Kasneje so ljudje v naravi odkrili rude in se iz njih naučili izdelovati kovine (ţelezo, 
baker, bron …). To dobo imenujemo doba kovin. Iz kovin so izdelovali orodje, 
oroţje, uhane, ogrlice, zapestnice. 

    

Kovinsko oroţje 

nakit 



110 
 

ČASOVNI TRAK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA 

STARI VEK 

Stari vek sledi prazgodovini. V starem veku so nastale prve drţave. 

Pojavile so se prve pisave, šole, denar, mesta. 

V starem veku so na ozemlje današnje Slovenije prišli Rimljani. Na slovensko 
ozemlje so prinesli pisavo latinico, rimske številke, ceste, mesta …  

Rimska mesta na našem ozemlju so bila: Emona (danes Ljubljana), Poetovio (danes 
Ptuj), Celeia (danes Celje) … 

V Egiptu so gradili piramide. Veliko prebivalcev je bilo suţnjev. 

V starem veku se je začelo krščanstvo. 

 

 hieroglifi – stara pisava 

kovanci 
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 Emona (Ljubljana) 

 Egipt – suţnji gradijo piramide 

 začetek krščanstva 
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ČASOVNI TRAK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA 

SREDNJI VEK 

Srednji vek sledi staremu veku. 

Srednji vek je obdobje, ko so se na slovensko ozemlje naselili naši predniki – 
Slovani. Ţiveli so v drţavi, ki se je imenovala Karantanija. Karantanijo je vodil knez. 

Ţivljenje v srednjem veku je potekalo v treh različnih okoljih: v vaseh, v mestih in na 
gradovih. 

Na vaseh so prebivali revni in nesvobodni kmetje, ki so se ukvarjali s kmetijstvom. 
Obdelovali so zemljo in del pridelkov so morali dati plemiču. 

Srednjeveška mesta so bila majhna in so imela obzidje in mestna vrata, skozi katera 
se je vstopalo v mesto. Vodovoda, kanalizacije in stranišč ni bilo, zato je bilo v 
srednjeveških mestih veliko nečistoče. Zaradi nečistoče so izbruhnile mnoge nevarne 
in nalezljive bolezni, kot je kuga. 

Na gradovih so ţiveli plemiči oziroma plemiške druţine. Ţivljenje na gradovih je bilo 
dokaj varno, saj so bili gradovi pogosto na vzpetinah in obdani z visokim obzidjem. 
Nekateri gradovi so imeli še obrambni jarek in dviţni most. 

Ena najbolj znanih plemiških druţin na ozemlju današnje Slovenije so bili Celjski 
grofje. 
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Srednjeveško mesto Avila v Španiji  

 

 

Nesvobodni kmetje so obdelovali zemljo 

 

 

Gradove so gradili na teţko dostopnih mestih 
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Celjski grad 
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ČASOVNI TRAK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA 

NOVI VEK 

Novi vek sledi srednjemu veku. 

Novi vek se začne z odkritjem Amerike, ki jo je leta 1492 odkril Krištof Kolumb. 

V novem veku je nastala nova gospodarska dejavnost – industrija. Nastalo je veliko 
tovarn.  

Novi vek je čas številnih izumov: lokomotiva, vlak, mikroskop, telefon, radio, 
avtomobil, letalo … 

Zelo pomembna vladarica je bila Marija Terezija, ki je poleg ostalega uvedla tudi 
obvezno osnovno šolo. 

V novem veku (leta 1550) smo Slovenci dobili prvi slovenski knjigi – Abecednik in 
Katekizem, ki ju je napisal Primoţ Trubar.  

V tem času je nastala tudi Slava vojvodine Kranjske, avtorja Janeza Vajkarda 
Valvazorja. 

Konec novega veka sovpada s prvo svetovno vojno – leta 1914. 

 

Krištof Kolumb odkrije Ameriko 
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Prve tovarne 

 

 

 

Številni izumi 
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Primoţ Trubar in prvi slovenski knjigi: Abecednik in Katekizem 

 

 

Marija Terezija 
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ČASOVNI TRAK ZGODOVINE ČLOVEŠTVA 

MODERNA DOBA ali SODOBNOST 

Moderna doba je najkrajše in najmlajše obdobje človeške zgodovine, ki pa ga 
zaznamuje zelo veliko dogodkov.  

Za moderno dobo je značilen razvoj znanosti in tehnologije. Človek raziskuje vesolje, 
stopil je na Luno, Mars in druge planete. 

Za to obdobje so značilni številni izumi moderne dobe: televizija, osebni računalnik, 
mobilni telefon, internet, CD, tiskalnik, satelit, vesoljska postaja … in ogromne 
količine odpadkov. 

V moderni dobi je bila na ţalost tudi druga svetovna vojna, ki je divjala tudi na 
ozemlju naše drţave. Po koncu druge svetovne vojne smo Slovenci ţiveli v drţavi 
Jugoslaviji. Leta 1991 smo se osamosvojili in od tedaj ţivimo v samostojni drţavi 
Sloveniji. 

 

Raziskovanje vesolja in Lune 

 

 

Druga svetovna vojna 
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Izumi moderne dobe 
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Slovenija je bila najprej del drţave Jugoslavije, nato se je osamosvojila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



121 
 

Priloga 6: Učni list za preverjanje znanja 

PREVERI SVOJE ZNANJE 

 

1. Kako se imenuje grafični prikaz zgodovine človeštva? 

_________________________________________________________________ 

2. V časovni trak vpiši glavna obdobja v zgodovini človeštva. 

 

3.  

 

3. Ustrezno poveţi. 

PRVI KOVINSKI NAKIT 
  

KAMENA DOBA 
 

DRUGA SVETOVNA VOJNA 

RIMLJANI 
 
DOBA KOVIN 
 

IZUM RAČUNALNIKA 

KAMENO ORODJE IN OROŢJE 
 
STARI VEK 
 

IZUM TELEFONA 

GRADOVI 
 
SREDNJI VEK 
 

PRVI SLOVENSKI KNJIGI 

EMONA 
 
NOVI VEK 
 

RAZISKOVANJE VESOLJA 

LOV NA MAMUTA 
 
MODERNA DOBA 
 

IZUM AVTOMOBILA 
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Priloga 7: Vprašalnik za učence o sodelovalnem učenju 

SODELOVALNO UČENJE 

 

1. Kako ti je bilo všeč današnje delo? 
a) Ni mi bilo všeč. 
b) Všeč. 
c) Zelo všeč. 

 
2. Kaj ti je bilo všeč? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Kaj ti ni bilo všeč? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Ali so v skupini pri delu sodelovali vsi učenci? 
a) Da. 
b) Ne. 
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Priloga 8: Anketni vprašalnik 

 

Pozdravljeni, sem Katjuša Šlibar Nemec, študentka Razrednega pouka Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Sodelovalno učenje pri 

pouku druţbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda in vas prosim za sodelovanje. Prosim, 

da nanjo odgovarjate učitelji, ki poučujete ali ste kadarkoli poučevali v kombiniranem 

oddelku. Anketa je anonimna; za izpolnjevanje boste potrebovali nekaj minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani izključno v raziskovalne namene. Za vaše sodelovanje se vam ţe 

vnaprej zahvaljujem in vam ţelim uspešno pedagoško delo.   

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

XSPOL - Spol:  
 

 Moški  

 Ţenski  

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

Q1 - Koliko let že poučujete?  
 

 do 5 let  

 6 - 10 let  

 11 - 15 let  

 16 - 20 let  

 21 - 25 let  

 26 - 30 let  

 31 let in več  

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

Q2 - V katerem kombiniranem oddelku poučujete v letošnjem šolskem letu? V kolikor 

letos ne poučujete v kombiniranem oddelku, označite v katerem kombiniranem oddelku 

ste kadarkoli poučevali.  
Moţnih je več odgovorov  

 

 1. in 2.  

 2. in 3.   

 3. in 4.   

 4. in 5.  

 druga kombinacija s 4. razredom  

 druga kombinacija s 5. razredom  

 Drugo:  

 

BLOK (1)  ( Demografija )    

Q3 - Ali ste se v času študija dovolj usposobili za poučevanje v kombiniranem oddelku?  
 

 Da.  

 Ne.  

 Delno  

 Drugo:  
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Q4 - Za sodelovalno učenje obstaja več različnih opredelitev. Spodaj so navedene tri 

opredelitve. Izberite opredelitev, kije vam osebno najbližja oz. pod drugo zapišete svojo 

opredelitev.   
 

  Sodelovalno učenje je delo v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak učenec 

doseţe najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da doseţejo vsi kar 

najboljše rezultate. (Kagan)  

 Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah z namenom, da bi učenci dosegli skupen 

cilj. (Johnson in Johnson)  

 Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da obstaja 

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

učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost 

posameznega člana skupine. (Peklaj)  

 Drugo:  

 

Q5 - Kako ocenjujete vašo usposobljenost za izvajanje sodelovalnega učenja?   
 

 neusposobljen  

 delno usposobljen     

  dokaj dobro usposobljen       

 zelo dobro usposobljen  

 

Q6 - Ali pri pouku uporabljate sodelovalno učenje?   
 

 da  

 ne  

 

IF (2) Q6 = [2]   

Q7 - Kateri so glavni vzroki za to, da pri pouku ne uporabljate sodelovalnega učenja?   
Moţnih je več odgovorov  

 

 nepoznavanje sodelovalnega učenja  

 nestrinjanje z načeli sodelovalnega učenja  

 od učitelja zahteva veliko dela pri pripravi  

 Drugo:  

 

IF (2) Q6 = [2]   

Q8 - Kje bi se po Vašem mnenju učitelji morali seznaniti s sodelovalnim učenjem?  
Moţnih je več odgovorov  

 

 Pri študiju.  

 Na seminarjih ali študijskih skupinah.  

 Sami, s prebiranjem strokovne literature.  

 Drugo:  
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IF (3) Q6 = [1]   

Q9 - Kje ste se seznanili s sodelovalnim učenjem?   
Moţnih je več odgovorov  

 

 pri študiju  

 na seminarju  

 na študijskih skupinah  

 Drugo:  

 

IF (3) Q6 = [1]   

Q10 - Pri katerih predmetih največ uporabljate sodelovalno učenje (možnih je več 

odgovorov)?   
Moţnih je več odgovorov  

 

 matematika  

 slovenščina  

 spoznavanje okolja  

 druţba  

 naravoslovje in tehnika  

 Drugo:  

 

IF (3) Q6 = [1]   

Q11 - Kako pogosto vključujete sodelovalno učenje v kombinirani pouk?   
 

 vsak dan  

 nekajkrat tedensko  

 nekajkrat mesečno  

 nekajkrat letno  

 Drugo:  

 

IF (3) Q6 = [1]   

Q12 - Katere strukture sodelovalnega učenja uporabljate?   
Moţnih je več odgovorov  

 

 sodelovalne karte  

 več glav več ve  

 preverjanje v parih  

 okrogla miza  

 pošiljanje vprašanj  

 dejstvo ali izmišljotina  

 učne skupine za večje doseţke  

 skupinska diskusija  

 intervju v treh stopnjah  

 razmisli, pogovori se v paru, povej  

 skupinska pojmovna mreţa in miselni vzorci  

 Bloomovi učni listi  

 sodelovalni projekti  

 sestavljene strukture  

 Drugo:  
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IF (3) Q6 = [1]   

Q13 - S katerim ciljem vključujete sodelovalno učenje v vaš pouk?   
Moţnih je več odgovorov  

 

 navajanje učencev na sodelovanje  

 spodbujanje miselne aktivnosti vsakega posameznega učenca  

 popestritev pouka  

 Drugo:  

 

IF (3) Q6 = [1]   

IF (4) Q2 = [Q2e] or Q2 = [Q2c] or Q2 = [Q2d]   

Q14 - Ali sodelovalno učenje uporabljate pri pouku družbe?   
 

 da  

 ne  

 občasno  

 

IF (3) Q6 = [1]   

IF (4) Q2 = [Q2e] or Q2 = [Q2c] or Q2 = [Q2d]   

IF (5) Q2 = [Q2c, Q2d, Q2e] and Q14 = [1, 3] and Q10 = [Q10d]   

Q15 - Pri katerih vsebinah pri družbi v 4. razredu vpeljujete sodelovalno učenje?  
Moţnih je več odgovorov  

 

 Jaz v skupnosti  

 Druţina  

 Otrokove pravice  

 Prostorska orientacija in kartografija  

 Domači kraj  

 Domača pokrajina  

 Sledovi preteklosti  

 

IF (3) Q6 = [1]   

IF (4) Q2 = [Q2e] or Q2 = [Q2c] or Q2 = [Q2d]   

IF (6) Q2 = [Q2d, Q2f] and Q14 = [1, 3] and Q10 = [Q10d]   

Q16 - Pri katerih vsebinah pri družbi v 5. razredu vpeljujete sodelovalno učenje?  
Moţnih je več odgovorov  

 

 Sodelovanje v skupnosti  

 Druţbena vprašanja  

 Prostorska orientacija in kartografija  

 Slovenija - lega in značilnosti  

 Zgodovinski razvoj  

 Drţava Slovenija  
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IF (3) Q6 = [1]   

IF (4) Q2 = [Q2e] or Q2 = [Q2c] or Q2 = [Q2d]   

IF (7) Q2 = [Q2c, Q2d, Q2e, Q2f] and Q14 = [1, 3] and Q10 = [Q10d]   

Q17 - Naštejte tri vsebine pri družbi, pri katerih po vašem mnenju najbolj uspešno 

uporabljate sodelovalno učenje.    
 

  

 

IF (3) Q6 = [1]   

Q18 - Pri katerih urah kombiniranega pouka pogosteje vpeljujete sodelovalno učenje? 

Možnih je več odgovorov. 

  

 istotemnih  

 različnotemnih  

 različno  

 

IF (3) Q6 = [1]   

Q19 - Katere prednosti in pomanjkljivosti ima po vašem mnenju sodelovalno učenje?   
 

  

 

IF (3) Q6 = [1]   

Q20 - Kateri so, po vašem mnenju, najpogostejši vzroki za to, da učitelji v svoj pouk ne 

vpeljujejo sodelovalnega učenja? 

  

Moţnih je več odgovorov  

 

 nepoznavanje sodelovalnega učenja  

 nestrinjanje z načeli sodelovalnega učenja  

 od učitelja zahteva veliko dela pri pripravi  

 drugo  

 

 

 
 
 
 


