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POVZETEK 

Življenje v sodobni družbi se močno razlikuje od življenja v preteklosti, saj je tempo življenja 

vedno hitrejši. Ljudje zaradi lastnega uspeha nismo več pripravljeni pomagati drugim. Kar 

počnemo odrasli, hitro začnejo posnemati tudi otroci in v šolah se že dogaja, da otroci sošolcu 

niso pripravljeni priskočiti na pomoč, ko jo ta potrebuje. Prav zato smo se odločili, da se bomo 

v magistrskem delu ukvarjali z vrstniškim učenjem, saj menimo, da je to dober način dela v 

šoli. Z njim lahko pri učencih razvijamo empatijo, jih učimo sodelovanja z drugimi in pomoči 

drugim.  

V magistrskem delu smo predstavili matematiko kot šolski predmet in dva pristopa poučevanja, 

ki ju pri matematiki lahko uporabimo. Ta pristopa smo povezali smo z učnimi oblikami, ki jih 

pri vsakem od njiju največkrat uporabimo. Pojasnili smo pojem vrstniško učenje in podrobneje 

predstavili oblike vrstniškega učenja, tj. sodelovalno učenje, projektno učno delo, 

samovrednotenje in vrstniško vrednotenje, vrstniško tutorstvo in prostovoljstvo, ki ga šola 

učencem lahko omogoči izven organiziranega učnega procesa. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako v pouk matematike vpeljati sodelovalno učenje in 

kakšen učinek ima to na znanje učencev. Z raziskavo smo poskušali ugotoviti tudi, ali je 

sodelovalno učenje v šoli prisotno, kako pogosto je uporabljeno in zakaj je temu tako. Raziskali 

smo tudi, kako sodelovalno učenje vidijo učenci – ali je pri njihovem pouku uporabljeno in ali 

si ga pri pouku želijo več.  

Rezultati so pokazali, da učna oblika, ki jo učitelj izbere, nima tolikšnega vpliva na dosežke 

učencev, kot smo pričakovali, in da učitelji razrednega pouka pri pouku matematike pogosteje 

uporabljajo sodelovalno učenje, kot smo pričakovali. Izkazalo se je tudi, da učitelji razrednega 

pouka frontalne oblike ne dojemajo kot najboljši način podajanja snovi matematike in da si 

učenci pri pouku želijo sodelovalnega učenja, saj to pozitivno vpliva na odnose, ki jih imajo s 

sošolci, in jim pomaga pri utrjevanju prijateljstev.  

Raziskovanje na področju vrstniškega učenja pri matematiki in drugih predmetih v osnovni šoli 

je pomembno, saj tako učitelje ozaveščamo o tem, da je potrebno pri pouku uporabljati različne 

pristope učenja, poleg tega pa z uporabo vrstniškega učenja lahko pripomoremo k vzgoji in 

razvoju otroka v smeri sodelovanja in pomoči drugim, kar je nadvse pomembna družbena 

vrednota.  

Ključne besede: vrstniško učenje pri matematiki, učenje pri matematiki, vloga učitelja, 

formativno spremljanje 

 

 





 

ABSTRACT 

Peer Learning in Mathematics 

Life in the modern society highly varies from the life in the past, which is due to the faster pace 

of life. People are no longer prepared to help one another, mainly because of his/her own 

success. Children quickly observer such behavior and it has already started to occur that they 

are no longer prepared to help their schoolmate. This has been the main reason that lead me to 

research peer assisted learning. Peer assisted learning is also a good way of teaching and 

developing empathy, cooperation among children and helping one another to succeed.  

In the master’s thesis, mathematics is presented as a school subject, along with two different 

teaching approaches used in mathematics. The two approaches were linked with teaching forms 

that are most often used in each approach. The term peer learning and its different forms (such 

as collaborative learning, project-based learning, self-evaluation, peer evaluation, peer tutoring 

and volunteering; they are all being provided by school to students outside of the organized 

learning process) are explained and defined.  

The purpose of the research is to determine, how to introduce collaborative learning into lessons 

of mathematics and what effects does it have on students’ knowledge. The research also 

establishes whether collaborative learning is present in school or not, what are the reasons 

behind this and how it is used. I sought to discover how students perceive collaborative learning 

that is whether it is used in their lessons and do they desire to see an increase of it.  

The results have shown that teacher’s learning forms do not have so much impact on students’ 

achievements as was expected, and that class teachers more often as was predicted opt to use 

collaborative learning during mathematical lessons. Teachers do not perceive frontal teaching 

form as the best way to teach math. Students desire more collaborative learning, since it has a 

positive effect on their relationship with other classmates. Furthermore, it aids to reinforce and 

build friendship.  

It is important to further dive into exploring and researching peer assisted learning in 

mathematics and also with other school subjects in primary school, because research helps to 

reinforce teachers’ awareness about the importance of using various teaching approaches and 

methods. Furthermore, the usage of peer assisted learning contributes into fostering children’s 

upbringing, nurture and development regarding collaboration and aiding one another, both 

being an overriding social value.  

Key words: peer learning with mathematics, learning in mathematics, the role of the teacher, 

formative monitoring  
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1 

UVOD 

Otroci v šoli vstopajo v različne odnose – z delavci šole, z učitelji, s sošolci in z vrstniki. Na 

odnose, ki jih imajo učenci s svojimi sošolci in vrstniki, pogosto vpliva okolje, v katerem otroci 

odraščajo (npr. odnosi, ki jih imajo učenci s svojimi sošolci na podružnični šoli, se razlikujejo 

od odnosov, ki jih imajo enako stari učenci na matični šoli iste osnovne šole), na odnose med 

učenci pa lahko vplivajo tudi učitelji s svojim zgledom in načinom poučevanja. V šolah, kjer 

učitelji pogosto uporabljajo oblike učenja, pri katerih morajo učenci sodelovati, se med učenci 

spletejo pristna prijateljstva, učenci so bolj pripravljeni pomagati drug drugemu ali ostalim 

vrstnikom in učencem šole ali sodelovati z drugimi kot učenci v šolah, kjer vrstniškega učenja 

in pomoči ni. Kot trdi Mitchel (2007, v Jereb, 2011) ima sodelovalno učenje pozitivne učinke 

na socialne odnose med učenci, hkrati pa učence spodbuja tudi k sprejemanju drugačnosti in 

različnosti med njimi. Vrstniške oblike učenja učencem poleg sprejetosti pri sošolcih 

omogočajo tudi doživljanje uspeha. Ravno zato pa so primerne tudi za uporabo v razredih, kjer 

so tudi učenci z učnimi težavami (Jereb, 2011). Učenci, ki so deležni uporabe vrstniških oblik 

učenja, so tudi učno uspešnejši, saj lahko poleg učitelja za pomoč prosijo tudi vrstnike in tako 

lažje prihajajo do znanja, poleg tega pa niso obremenjeni z negativnimi čustvi, ki otroke pestijo 

v primeru, da se s sošolci v razredu ne razumejo. Kljub temu da je vrstniške oblike včasih težko 

vključiti v pouk in da učitelju vzamejo veliko priprave in časa, pa so te oblike učenja izvrsten 

način za pridobivanje znanja (ne samo snovi, ki jo morajo učenci poznati, ampak tudi socialnega 

znanja in veščin, ki jih morajo učenci za uspešno sodelovanje z drugimi obvladati).  

V teoretičnem delu smo predstavili matematiko kot učni predmet in predstavili dva pristopa 

poučevanja matematike, to sta transmisijski in procesnodidaktični pristop. Pojasnili smo pojem 

vrstniško učenje in ga ločili od pojma medvrstniško učenje. Opisali smo posamezne oblike 

vrstniškega učenja, in sicer smo pojasnili, kaj je sodelovalno učenje, predstavili njegova 

osnovna načela, vlogo učitelja pri sodelovalnem učenju in prednosti in pomanjkljivosti, ki jih 

sodelovalno učenje ima. Opisali smo tudi projektno učno delo, predstavili njegove značilnosti, 

vlogo učitelja in poiskali prednosti in pomanjkljivosti, ki jih projektno učno delo ima. Dotaknili 

smo se tudi vseh elementov formativnega spremljanja in podrobneje predstavili 

samovrednotenje in vrstniško vrednotenje ter njune prednosti. Na koncu smo predstavili še 

vrstniško tutorstvo, strategije, ki jih ima, vlogo učitelja, prednosti in pomanjkljivosti ter 

prostovoljstvo v šoli.  

V magistrskem delu smo raziskovali, ali so učenci pri učenju učne vsebine uspešnejši, če učitelji 

v pouk vključijo vrstniške oblike učenja, in kaj o tem menijo učitelji. Ugotavljali smo, ali 

učitelji razrednega pouka v pouk matematike vključujejo sodelovalno učenje, koliko je to 

prisotno ter kaj menijo o frontalni obliki učenja. Raziskati pa smo želeli tudi, kakšna so stališča 

učencev do sodelovalnega učenja (ali si ga pri pouku želijo, koliko in zakaj).  

Raziskava je vsebovala kvantitativno metodo raziskovanja. V raziskavo smo vključili učence 

petega razreda izbrane osnovne šole. Za zbiranje podatkov smo uporabili eksperiment, anketni 

vprašalnik za učence in anketni vprašalnik za učitelje. Z ugotovitvami raziskave želimo učitelje 

razrednega pouka spodbuditi k uporabi različnih pristopov poučevanja pri matematiki, 

predvsem jih želimo spodbuditi k uporabi vrstniškega učenja.  
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I TEORETIČNI DEL 

1 POUČEVANJE MATEMATIKE 

1.1 MATEMATIKA KOT ŠOLSKI PREDMET 

V literaturi obstaja veliko različnih zapisov, ki definirajo matematiko. ''Nekateri matematiki jo 

definirajo kot poseben jezik, ki uporablja števila in simbole za poučevanje povezav med 

količinami; drugi pravijo, da čista matematika raziskuje prostorske oblike in kvantitativne 

odnose realnega sveta.'' (Kubale, 2010, str. 25) 

Sama beseda matematika ''izhaja iz grške besede mathema, ki pomeni naučiti se, učenje in 

znanost'' (Kubale, 2010, str. 25). Matematika je v življenju človeka pomembna že od nekdaj. 

Tako kot vse, se je z razvojem človeštva razvijala tudi matematika in razvija se še danes 

(Kubale, 2010).  

Kot učni predmet v osnovni šoli matematika v določenem razredu predstavlja izbor različnih 

vsebin iz celotne znanosti matematike. Učne vsebine za posamezen razred so izbrane glede na 

razvojno stopnjo učencev, ki obiskujejo določen razred in so določene z učnim načrtom, prav 

tako kot letno in tedensko število ur predmeta. Podrobno pripravo za vzgojno-izobraževalno 

delo tekom šolskega leta pa si pripravi vsak učitelj samostojno (Kubale, 2010).  

Kot učni predmet je matematika namenjena za: 

 pridobivanje splošne izobrazbe, ki si jo danes težko predstavljamo brez znanja 

matematike, saj se z njo srečujemo na vsakem koraku svojega življenja. Kljub temu da 

so v sodobnem času na voljo različni kalkulatorji in računalniški programi, mora vsak 

posameznik poznati računske operacije, ki jih bo uporabil pri reševanju problema, 

računalo ali računalniški program pa mu pomaga, da to naredi veliko hitreje (Kubale, 

2010); 

 razumevanje drugih splošno-izobraževalnih predmetov, kot so npr. fizika, kemija in 

biologija (Kubale, 2010); 

 pridobivanje osnove za nadaljnje šolanje na srednjih, višjih in visokih šolah ter 

fakultetah, saj se učenci po osnovni šoli z matematiko srečujejo tudi vsa leta srednje 

šole in z določenimi vsebinami tudi na fakulteti (npr. statistika), kljub temu da ne 

študirajo na matematičnih smereh (Kubale, 2010).  

Življenje v sodobnem svetu zahteva doseganje določenih ciljev, ki jih morajo učenci doseči pri 

matematiki v sklopu posameznega razreda. ''Vrednost pouka matematike je v tem, da uvaja 

učence v miselno-logičen način dela, da si pridobijo potrebne miselne sposobnosti in tehnično 

izurjenost za reševanje življenjskih problemov v zvezi s števili.'' (Klopčič, 1962; v Kubale, 

2010, str. 31) 

Splošni cilji predmeta matematika so naslednji: 

 pridobivanje ustreznih matematičnih znanj na določeni stopnji šolanja; 

 razvijanje psihičnih funkcij učencev: sposobnost opazovanja, kritično razmišljanje, 

prostorsko predstavljanje, logično sklepanje, ocenjevanje rezultatov; 

 razvijanje mišljenja o potrebnosti matematike za reševanje različnih življenjskih 

problemov, ki jih prinaša razvoj tehnike in tehnologije; 

 usposabljanje za matematično razmišljanje in povezovanje pojavov z matematiko; 

 razvijanje ustvarjalnosti in razumevanje prostorskih in številskih elementov; 
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 spoznavanje medsebojne povezanosti matematike z naravoslovnimi predmeti pri 

primerno izbranih nalogah; 

 navajanje na natančno in jasno ustno in pisno izražanje; 

 razvijanje zanimanja za matematiko in navajanje na rednost, natančnost in vztrajnost; 

 razvijanje zaupanja v lastne moči (pri matematiki) (Kubale, 2010).  

1.2 PRISTOPI K POUČEVANJU MATEMATIKE 

V sodobnem času se v šoli pogosto omenja aktivno vlogo učenca pri izgrajevanju svojega 

znanja. Konstruktivistični pristop poudarja različna spoznavna sredstva (npr. strategije za 

reševanje problemov, splošne sugestije, ki učencu pomagajo poiskati pot do rešitve), ki učencu 

pomagajo pri kognitivnem razvoju. Pristop je privedel do velikih sprememb pri učenju in 

poučevanju, saj je znanje, ki ga učenci pridobijo, trajnejše in kakovostnejše (Žakelj, 2003).  

Za učenje in poučevanje matematike obstaja veliko različnih pristopov, ki se v praksi največkrat 

ne uporabljajo samostojno, ampak učitelj največkrat uporabi kombinacijo pristopov, ki mu 

ustrezajo. V magistrskem delu bomo na kratko opisali dva, ki se med seboj močno razlikujeta, 

in sicer transmisijski pristop in procesnodidaktični pristop.  

2 TRANSMISIJSKI PRISTOP 

''Pri transmisijskem pristopu je učenje osredotočeno na memoriranje formul in postopkov, na 

učenje matematičnih dejstev in algoritmov.'' (Žakelj, 2003, str. 72) Pozornost učencev je pri 

reševanju problemov usmerjena predvsem v rezultate in rešitve, strategije reševanja pa so manj 

pomembne. Učenci se pri reševanju problemov sprašujejo predvsem, kako rešiti problem in 

kateri postopek pri tem uporabiti. Utemeljevanje, preverjanje rešitev, ponovni pregled postopka 

in predstavitev rezultatov niso potrebni (Žakelj, 2003).  

Pri transmisijskem pristopu gre predvsem za učiteljevo podajanje in učenčevo sprejemanje 

znanja. Učitelj poskuša učence do znanja pripeljati čim hitreje, da mu ne bi slučajno zmanjkalo 

časa, zato je učenje precej abstraktno, hiter je prehod med konkretnimi in abstraktnimi 

situacijami, povezave z realnimi situacijami so redke oziroma jih sploh ni (Žakelj, 2003).  

Če učenci ne vidijo pomena in smiselnosti v dani vsebini, svojega znanja ne znajo povezati s 

predznanjem in ga tudi ne znajo produktivno uporabiti. Učenci pri takšnem pristopu delajo 

pretežno individualno in so osredotočeni predvsem na lastno razmišljanje. Večino časa rešujejo 

računske naloge in uporabljajo pravila in zakone, ki so jih spoznali s pomočjo učitelja. 

Matematični problemi, ki jih učenci dobijo, so večinoma zaprti problemi; največkrat gre za 

računske naloge, pri katerih je pomemben pravilen rezultat. Učenci skupaj z učiteljem preverijo 

pravilnost rezultata, poti do njega pa ne utemeljujejo (Žakelj, 2003).  

Vloga učitelja pri transmisijskem pristopu je zelo jasna. Učitelj je tisti, ki postavlja cilje in 

predaja znanje. Učitelj učencem določene postopke in pravila pokaže, učenci pa jih morajo 

samostojno vaditi in utrjevati. Pouk je v tem primeru zelo praktičen, saj učenci rešijo veliko 

število nalog in vodenih problemov (Žakelj, 2003).  

Ker učitelj pri transmisijskem pristopu poučevanja učencem znanje predaja in pouk največkrat 

poteka v obliki predavanj, je najprimernejša oblika poučevanja v tem primeru frontalna oblika, 

pri kateri učitelj neposredno poučuje celo skupino učencev hkrati ali z učenci utrjuje znanje. 

Zelo primerno je, da učitelj frontalno obliko pri matematiki uporabi takrat, ko morajo vsi učenci 

v razredu dobiti enotno in zaključeno znanje (po navadi so to pojmi, obrazci, izreki in pravila). 
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Učitelj pri transmisijskem pristopu učencev ne spodbuja k formuliranju pravil, izrekov in znanja 

v splošnem, ampak jim pravila pokaže in preda, učenci pa jih uporabijo pri reševanju nalog 

(Žakelj, 2003; Kubale, 2010).  

3 PROCESNODIDAKTIČNI PRISTOP 

''Pri procesnodidaktičnem pristopu učenec matematiko spoznava v nastajanju in ne le kot 

končna dejstva. V procesu se uči matematičnega razmišljanja in raziskovanja, matematičnega 

argumentiranja in komuniciranja, modeliranja, postavljanja in reševanja problemov, uporabe 

simbolnega in formalnega jezika.'' (Žakelj, 2003, str. 71) 

Pri tem pristopu je ''učenje mentalna aktivnost, ki privede do povezave'' (Žakelj, 2003, str. 73), 

saj je učenje, ne glede na uporabljeno metodo poučevanja, vedno ''aktivno v smislu interakcije 

med konkretno in miselno aktivnostjo'' (Žakelj, 2003, str. 72). Učenec se skozi proces nauči 

produktivno uporabljati pridobljeno znanje, pri tem pa razvija kritično, analitično in ustvarjalno 

mišljenje (Žakelj, 2003). 

Učenci se učijo s pomočjo izkustvenega učenja (npr. iskanje virov, iskanje podobnosti in 

povezav, iskanje primerov in protiprimerov, modeliranje) in sodelovanja z drugimi učenci. 

Sodelovanje spodbuja razvoj problemskih znanj (reševanje problemov, razumevanje 

problemske situacije, postavljanje vprašanj, učenje strategij za reševanje problemov, 

utemeljevanje …) in hkrati učencem omogoča izmenjavo mnenj, poti za reševanje problemov 

in odpravljanje napačnih predstav, ki se lahko razvijejo pri posameznem učencu (Žakelj, 2003).   

Učenci pri uporabi tega pristopa rešujejo odprte in kompleksne probleme, ki zahtevajo 

naslednje procese in pristope reševanja: ''razumevanje problemske situacije, samostojno 

postavljanje vprašanj in analiziranje problemske situacije, izbiranje strategije za reševanje 

problema, ugotavljanje lastnosti in zakonitosti, utemeljevanje ugotovitev in rešitev, 

predstavitev idej, poti reševanja in rešitev, interpretacijo rezultatov'' (Žakelj, 2003, str. 74). Pri 

procesnodidaktičnem pristopu so pomembne strategije reševanja naloge in problema in ne le 

rešitev, ki jo učenec dobi. Problemi, ki jih učenci rešujejo, zahtevajo matematično in 

nematematično znanje, pogosto so vezani na realistično situacijo, zato učenci problemov ne 

rešujejo po vnaprej naučenih postopkih, ampak poti do rešitve iščejo individualno, v paru ali v 

skupini (Žakelj, 2003).   

Učitelj se mora pri spodbujanju učenja zavedati učenčevega predznanja, konceptnih predstav, 

ki jih ima, in razvojne stopnje, na kateri je učenec. ''Učitelj učence vodi, posluša, sprejema in 

upošteva njihovo različnost.'' (Žakelj, 2003, str. 74) Učitelj se zaveda, da raziskovanja ne more 

opraviti namesto učencev, saj je to osebni proces, ki ga morajo učenci opraviti samostojno. Na 

ta način bodo učenci svoje znanje sposobni uporabiti v različnih situacijah (Žakelj, 2003).  

Učitelj pri procesnodidaktičnem pristopu učence pri pridobivanju znanja vodi, a jim znanja ne 

predaja, tako kot to počne učitelj, ki uporablja transmisijski pristop. Zato učitelj v 

procesnodidaktičnem pristopu večkrat uporablja skupinsko ali individualno obliko poučevanja.  

''Individualna učna oblika je oblika pouka, pri kateri vsak učenec dela samostojno.'' (Kubale, 

2010, str. 84) Učitelj delo organizira tako, da poteka brez motenj, in za učence pripravi učne 

liste z diferenciranimi nalogami. Tako lahko učitelj hitro ugotovi, kateri učenci potrebujejo 

pomoč ali dodatno razlago (Kubale, 2010).  
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Pri skupinski učni obliki učenci delajo v manjših skupinah. Nekateri pedagogi uporabo le-te v 

osnovni šoli odsvetujejo, medtem ko jo drugi zaradi socializacije otrok podpirajo. Kljub temu 

se mora učitelj zavedati, da se morajo učenci na uporabo skupinske oblike privaditi. Skupinska 

oblika je pri matematiki primerna predvsem v fazi utrjevanja znanja, kot piše Kubale (2010, str. 

82): ''primerne so predvsem naloge, kjer znotraj skupine vsak učenec rešuje del naloge ali 

naloge, ki jih je mogoče rešiti na različne načine, saj tako vsak v skupini nalogo rešuje na svoj 

način.'' 

Kot iz zgornjih opisov hitro ugotovimo, se opisana pristopa razlikujeta v prav vseh značilnostih, 

v nekaterih sta si celo nasprotujoča. Oba pristopa imata svoje prednosti in pomanjkljivosti, saj 

je določeno znanje, ki ga morajo učenci pri matematiki usvojiti, takšne narave, da jim ga mora 

učitelj predati; po drugi strani pa si učitelj pri pouku želi aktivnih učencev, ki sami ali s pomočjo 

sošolcev izgrajujejo svoje znanje. Ker učitelji pri poučevanju matematike pogosto menijo, da 

je transmisijski pristop s frontalno obliko dela najboljša izbira za poučevanje matematike, smo 

se v magistrskem delu odločili pisati o drugih oblikah učenja, ki jih učitelji lahko uporabijo pri 

pouku matematike ali izven njega in ravno tako dosežejo znanje učencev, ki je pogosto 

kakovostnejše od znanja, ki jim ga predajo sami. Osredotočili smo se predvsem na oblike učenja 

in pomoči, ki so najtesneje povezane z vrstniškim učenjem. To sta predvsem skupinska oblika 

učenja in sodelovalno učenje, ki lahko učitelju prihranita veliko časa, učencem pa omogočita 

kakovostnejše učenje in razumevanje snovi.  

4 VRSTNIŠKO UČENJE  

V življenju posameznika se proces učenja odvija vsakodnevno in neprestano. Vsak dogodek, 

ki ga doživimo, nam da določeno znanje ali izkušnjo, ki nam v prihodnosti pomaga v podobnih 

situacijah. Kljub vsemu znanju, ki ga pridobimo v različnih življenjskih situacijah, pa obstajajo 

stvari, ki jih moramo znati vsi ljudje – s tem mislimo na splošno izobrazbo, ki nam jo omogoči 

šola. Šola je prostor, kjer je proces učenja organiziran in vnaprej načrtovan z namenom, da 

dosežemo določene cilje oziroma pridobimo določeno znanje. 

Definicija učenja, ki jo je leta 1993 zapisal UNESCO, pravi, da ''je učenje vsaka sprememba v 

vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnosti ali zmožnosti, ki je trajna in 

ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev'' (UNESCO, 

1993, v Marentič Požarnik, 2012, str. 10). ''Do učenja pride torej na osnovi izkušenj, ob 

interakciji (sovplivanju) med človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem.'' 

(Marentič Požarnik, 2012, str. 10) 

Kot smo že zapisali, v šoli proces učenja poteka neprestano. Pri tem učitelji uporabljajo različne 

načine poučevanja in dela v razredu, saj so učenci med seboj zelo različni in zato potrebujejo 

različne načine dela, da bi pridobili novo znanje. V sodobnem času se veliko govori o 

organizaciji pouka na način, pri katerem učenci sami prihajajo do znanja. Pri tem je ključno 

sodelovanje med njimi, kar je značilnost vrstniškega učenja. Če izhajamo iz definicije učenja 

in poskušamo definirati vrstniško učenje, gre tudi pri vrstniškem učenju za spremembo v 

vedenju, znanju in razumevanju, le da ta proces v tem primeru poteka v interakciji oziroma ob 

pomoči enega ali več sošolcev. Učenci so kot skupina v interakciji s svojim fizikalnim pa tudi 

socialnim okoljem, pri tem pa je za nekatere proces učenja lažji, ker mu niso izpostavljeni 

individualno, ampak kot člani skupine, ob čemer se počutijo varnejše (Marentič Požarnik, 

2012).  
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Pojem vrstniško učenje je tesno povezan s pojmom vrstniška pomoč, saj ju v literaturi 

pravzaprav ne ločujejo. Vrstniška pomoč je na nek način vrstniško učenje, saj si lahko učenci 

ob skupinskem učenju medsebojno pomagajo in na ta način prihajajo do znanja.  

V literaturi najdemo opise številnih strategij vrstniške učne pomoči, ki pa smo jih v slovenskem 

šolskem prostoru poenostavili. Tako v (med)vrstniško pomoč sodijo različne oblike učenja, pri 

katerih učenci delajo v skupinah in pridobivajo znanje. Pri tem moramo ločiti tudi pojma 

medvrstniška in vrstniška pomoč. Ko govorimo o medvrstniški pomoči, govorimo o skupini, v 

kateri so učenci različne starosti (npr. učenci 7. razreda pri učenju sodelujejo z učenci 5. 

razreda). Ko govorimo o vrstniški pomoči, pa so v skupini učenci, ki so enako stari (npr. samo 

učenci 5. razreda; lahko pa so iz različnih oddelkov, npr. učenci 5. a in 5. b skupaj delajo na 

nekem projektu) (Jereb, 2011). 

Po Jerebovi (2011, str. 94) ''vrstniška pomoč spada v širši sklop sodelovalnega učenja'', 

sodelovalno učenje pa je ena od oblik vrstniškega učenja (oziroma učenja v skupini). Kot navaja 

Slavin (1991, v Jereb, 2011) je sodelovalno učenje tista učna oblika, pri kateri učenci delajo v 

manjših heterogenih skupinah in s sodelovanjem napredujejo v znanju, hkrati pa k napredku v 

znanju pomagajo tudi drugim v skupini. Pri tem je vsak od posameznih članov skupine 

odgovoren za skupni uspeh skupine (Peklaj, 2001, v Jereb, 2011).  

5 OBLIKE VRSTNIŠKEGA UČENJA 

Po mnenju Marentič Požarnikove (2012) učitelji v šoli premalo izkoriščajo načine učenja, pri 

katerih bi se učenci učili drug od drugega. Učitelji se morajo zavedati, da učenci v vrstniškem 

odnosu od sošolcev pridobijo pomembne informacije, se naučijo reševanja problemov in 

spoznajo različne strategije učenja. Poleg tega si učitelji v razredu ne želijo skupine izoliranih 

ali celo med seboj tekmovalno ali sovražno nastrojenih učencev, ampak učečo se skupnost, ki 

ima dobre medsebojne odnose, saj to vpliva tudi na učne dosežke in notranjo motivacijo 

učencev za delo (Wigfield, 1998, str. 99; v Marentič Požarnik, 2012).  

Zato bomo v tem poglavju podrobneje predstavili vrstniške oblike učenja, ki jih učitelji v 

osnovni šoli lahko uporabljajo tudi že na razredni stopnji. Poudarek je na oblikah učenja, s 

katerimi si učenci lahko pomagajo pri pouku v posameznem razredu, med njimi pa so tudi 

oblike dela, ki jih na šoli lahko uporabljajo tudi izven organiziranega pouka (npr. pred ali po 

pouku). 

Oblike vrstniškega učenja, ki bodo v naslednjih podpoglavjih predstavljene, so: sodelovalno 

učenje, projektno učno delo, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje (je del formativnega 

spremljanja), prostovoljstvo in tutorstvo.  

5.1 SODELOVALNO UČENJE  

V literaturi zasledimo številne definicije sodelovalnega učenja. Marentič Požarnikova (2012) o 

sodelovalnem učenju zapiše, da je to učenje učencev v manjših skupinah z namenom doseganja 

skupnega cilja. Pri tem je ''delo organizirano tako, da vsak doseže maksimalen učinek in pri tem 

pomaga tudi ostalim v skupini'' (Marentič Požarnik, 2012, str. 240). Pri tem ima zelo pomembno 

vlogo tudi interakcija med člani skupine (Marentič Požarnik, 2012).  

Kagan (1989, v Peklaj, 2001, str. 8) sodelovalno učenje opredeljuje kot ''delo v majhnih 

skupinah, ki je oblikovano tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, 
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pomaga pa tudi drugim, da dosežejo vsi kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima 

interakcija v skupini.'' 

W. Johnson in T. Johnson (1987) sodelovalno učenje opredelita kot učenje učencev v manjših 

skupinah z namenom, da bi dosegli skupni cilj. Delo je organizirano tako, da vsak učenec 

predela snov, pri tem pa mora poskrbeti, da bodo snov predelali tudi drugi člani skupine.  

Če povzamemo in definicije, ki so jih zapisali različni avtorji, primerjamo, ugotovimo, da vsi 

govorijo o enaki stvari, le da to zapišejo nekoliko drugače. Sodelovalno učenje je torej oblika 

učenja, pri kateri učenci delajo v manjši skupini, ki ima skupen cilj. Kot zapiše Mitchell (2008) 

se od učencev pričakuje, da delajo kot skupina in ne, da samo delajo v skupini. Vsak učenec 

mora doseči najboljši učni dosežek, pri tem pa mora pomagati tudi ostalim vrstnikom oziroma 

sošolcem v skupini. Zelo pomembno vlogo pri sodelovalnem učenju ima interakcija oziroma 

sodelovanje med učenci v skupini. ''Učenci morajo učno situacijo zaznavati kot situacijo, v 

kateri ni druge izbire, kot da so uspešni vsi ali pa ni uspešen nihče.'' (Peklaj, 2001, str. 8) V 

takšni situaciji lahko vsak učenec, ki je član skupine, doseže zastavljeni cilj le v primeru, da ga 

dosežejo tudi ostali učenci v skupini. Skupina je lahko uspešna samo v primeru, da vsi učenci 

med seboj sodelujejo, se pogovarjajo, skupaj načrtujejo in si izmenjujejo učno gradivo in 

pripomočke. Vsak učenec se mora zavedati odgovornosti, ki jo ima do uspeha celotne skupine; 

svojih odgovornosti pa ne sme prelagati na druge člane skupine (Peklaj, 2011).  

Namen sodelovalnega učenja je, da se vsak član skupine nauči kar največ, zato je izredno 

pomembno sprotno preverjanje znanja in dosežkov učenca, saj mu v primeru, da česa ne 

razume, lahko pomagajo ostali člani skupine. Za vsakega učenca je izredno pomembna pomoč 

in podpora ostalih članov skupine. Učenci se skozi sodelovalno učenje naučijo različnih 

komunikacijskih veščin, ki jih pri individualnem delu ne potrebujejo, zato mora učitelj vpeljavo 

sodelovalnega učenja v pouk dobro načrtovati in dati učencem čas, da se sodelovalnega učenja 

in različnih veščin in strategij, ki jih vsebuje, priučijo (Peklaj, 2001).  

Sodelovalno učenje lahko učitelj uporabi pri različnih šolskih predmetih in v različnih 

situacijah. Učenci pri sodelovalnem učenju razvijajo različne sposobnosti in spretnosti: 

ustvarjalnost, divergentno mišljenje, reševanje problemov in socialne veščine (W. Johnson in 

T. Johnson, 1987).  

5.1.1 Osnovna načela sodelovalnega učenja 

Ko so začeli pred leti v pouk vpeljevati skupinsko učenje, se je pojavil problem, ker so v skupini 

določeni učenci opravili vse delo, medtem ko so ostali učenci počivali. Če želi učitelj pri pouku 

zagotoviti kakovostno sodelovalno učenje, ni dovolj, da učence razdeli v manjše skupine in jih 

posede za isto mizo, ampak se mora držati določenih načel sodelovalnega učenja (Marentič 

Požarnik, 2012; Peklaj, 2001).  

''Osnovna načela sodelovalnega učenja so: delo v skupinah, pozitivna povezanost (soodvisnost) 

učencev, odgovornost vsakega posameznega učenca, ustrezno strukturirane naloge in uporaba 

ustreznih sodelovalnih veščin za delo v skupini.'' (Peklaj, 2001, str. 20) Učitelju pri vsaki uri 

sodelovalnega učenja ni potrebno upoštevati vseh petih načel, a so ta načela tista, ki najboljše 

opredelijo sodelovalno učenje (Peklaj, 2001).   
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Delo v skupinah 

Delo v skupinah je osnovna značilnost sodelovalnega učenja. Pri organizaciji skupin mora 

učitelj upoštevati prostor, v katerem učenje poteka (skupine morajo biti med seboj dovolj 

oddaljene za nemoteno delo, hkrati pa morajo imeti dovolj prostora za delo) in število učencev 

v razredu. Največkrat so učenci pri delu razdeljeni v heterogene skupine (glede na osebnostne 

lastnosti, učni uspeh, učne sposobnosti), ki omogočajo učencem pomoč vrstnikov (učno 

močnejši učenec pomaga učno šibkejšemu učencu). Učitelj lahko skupine oblikuje na različne 

načine: učence izbere naključno, skupine določi po tehtnem premisleku ali pa dovoli učencem, 

da se v skupine razdelijo sami. Po navadi oblikovane skupine pri pouku sodelujejo dalj časa. 

Občasno lahko učitelj v razredu oblikuje tudi homogene skupine, v katere so učenci razdeljeni 

glede na učne sposobnosti ali interese. Učitelj učence v homogene skupine razdeli takrat, ko 

jim mora prilagoditi zahtevnost nalog (npr. učenci z nižjimi sposobnostmi, učenci, ki prihajajo 

z drugega jezikovnega območja ipd.) (Peklaj, 2001; Vodopivec, 2003a). 

Pri sodelovalnem učenju so se kot najboljše izkazale skupine s štirimi člani skupine. Te 

omogočajo uporabo različnih sodelovalnih struktur in delo v paru znotraj posamezne skupine. 

Delo v parih je tudi naraven začetek sodelovalnega učenja, saj učencem pomaga pri navajanju 

na sodelovanje z drugimi, predvsem je to dobro za učence, ki so introvertirani (Peklaj, 2001; 

Vodopivec, 2003a).  

Pozitivna soodvisnost (povezanost) učencev 

Sodelovalnega učenja ni, če se učenci ne zavedajo pomembnosti povezanosti vseh članov 

skupine. Učenci morajo uzavestiti dejstvo, da vsak posameznik lahko doseže svoj cilj samo 

takrat, ko ga dosežejo tudi vsi ostali člani skupine. ''Vsi učenci morajo razumeti, da delo in 

uspeh celotne skupine koristita vsakemu posameznemu učencu, uspeh posameznega učenca pa 

uspehu skupine.'' (Peklaj, 2001, str. 29) Učenci si v manjših skupinah delijo znanje in ideje, si 

medsebojno nudijo pomoč in podporo, se spodbujajo k aktivnosti in prevzemanju odgovornosti, 

na koncu pa se skupaj veselijo uspeha. Če je v skupini pozitivna soodvisnost, učenci zaznavajo 

vzajemne interese, obveznosti, odgovornosti in koristi. Učitelj učencem na ta način omogoči, 

da drug drugemu dajejo pozitivne izkušnje (Peklaj, 2001; Vodopivec, 2003a; Mitchell, 2008).  

''Pozitivna soodvisnost se v skupini ne razvija sama od sebe, ampak jo mora na različne načine 

oblikovati učitelj.'' (Peklaj, 2001, str. 29) To učitelj dela načrtno, pri tem pa lahko uporabi 

različne postopke in sredstva, zato ločimo: 

 Pozitivno soodvisnost ciljev: ta v skupini obstaja takrat, ko se učenci zavedajo, da imajo 

vsi skupne oziroma iste cilje in da je uspeh zagotovljen samo v primeru, da jih dosežejo 

vsi člani skupine (Peklaj, 2001). 

 Pozitivno soodvisnost nagrad: najpogostejša oblika nagrajevanja v šoli je ocena. Če 

učitelj želi, da se učenci učijo iz lastnih interesov, jim mora najprej ponuditi zunanjega 

motivatorja. Pozitivno soodvisnost v skupini lahko učitelj doseže s pomočjo skupinskih 

nagrad, ki jih skupina prejme, ko vsi v skupini dokončajo nalogo. Zelo pomembno je, 

da skupina nagrade ne dobi, če vsi ne dosežejo minimalnega kriterija. Učitelj mora 

paziti, da nagrade niso prepogoste, hkrati pa se mora zavedati, da pogostost nagrajevanja 

zmanjša, ko se pri učencih začne razvijati notranja motivacija (Peklaj, 2001).  

 Pozitivno soodvisnost virov: ''Pozitivna soodvisnost virov obstaja takrat, ko dobi vsak 

učenec samo del informacij, virov ali materialov, ki so potrebni za dokončanje določene 

skupinske naloge.'' (Peklaj, 2001, str. 35) Pri tem morajo vsi člani prispevati svoj del, 

če želijo končati skupno nalogo.  
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 Pozitivno soodvisnost vlog: učitelj med učence razdeli različne vloge, ki se med seboj 

dopolnjujejo. Vsak učenec mora svojo nalogo opraviti odgovorno, saj drugače skupina 

ne more uspešno zaključiti naloge. Primeri vlog, ki jih lahko učenci opravljajo, so 

naslednji: zapisovalec, spodbujevalec, vratar, opazovalec, pregledovalec, poročevalec, 

usmerjevalec idr. Pri opravljanju vlog se učenci menjujejo, saj lahko na ta način 

prevzamejo različne vloge in se s tem naučijo različnih socialnih veščin (Peklaj, 2001, 

str. 36).  

 Pozitivno soodvisnost nalog: ''Ta oblika soodvisnosti v skupini obstaja takrat, ko so 

naloge razdeljene tako, da nihče v skupini naloge ne more končati sam.'' (Peklaj, 2001, 

str. 37) Vsi člani skupine so odvisni od drugih članov skupine. Učitelj lahko nalogo 

razdeli na več manjših delov, učenci pa jo morajo rešiti v točno določenem zaporedju 

(Peklaj, 2001).  

Posameznikova odgovornost 

Sodelovalno učenje v večini primerov prinese vsaj toliko dosežkov kot individualno delo, 

vseeno pa lahko prinese tudi manj uspeha, saj lahko pride v skupini do razpršitve odgovornosti. 

To pomeni, da nekateri učenci delajo veliko in za svoj uspeh niso pravično nagrajeni, drugi 

učenci pa se delu v skupini izognejo in so kljub temu nagrajeni. Večja kot je skupina, večji je 

tudi problem razpršene odgovornosti, s tem pa se lahko pojavi tudi učinek ''prostega strelca'', 

pri katerem posameznik zmanjša svoj napor pri delu in morajo zato ostali člani skupine narediti 

več, ali učinek ''izžetosti', pri katerem sposobnejši član skupine ugotovi, da drugi v skupini k 

uspehu prispevajo manj, in zato zmanjša vloženi trud. Učinek razpršitve odgovornosti učitelj 

poskuša preprečiti tako, da je delo vsakega posameznika v skupini zelo jasno vidno in merljivo, 

saj na ta način postane jasna tudi njegova odgovornost. Aktivnost učencev v skupini je večja 

takrat, ko vedo, da bodo morali svoje delo predstaviti ostalim v razredu ali bodo zanj ocenjeni 

(Peklaj, 2001).  

Sodelovalne veščine pri delu v skupini 

Učenci pri sodelovalnem učenju potrebujejo številne socialne veščine, ki jim omogočajo, da v 

socialne odnose vstopajo na ustrezen način, se v skupini sporazumevajo z drugimi in rešujejo 

konflikte, ko ti nastanejo. Te veščine so čisto drugačne od veščin, ki jih učenci potrebujejo pri 

individualnem učenju, saj se učenci pri sodelovalnem učenju ne učijo več samostojno, ampak 

ob pomoči drugih, kar pomeni, da se morajo z njimi pogovarjati, jim snov razlagati, jih po 

potrebi prositi za pomoč in jim pomagati. Te veščine učenci načeloma samostojno usvojijo z 

delom v skupinah, kljub temu pa se učitelj ne more izogniti poučevanju o njih. Učitelj mora 

določene veščine učence naučiti, predvsem takrat, ko je sodelovalna situacija kompleksnejša in 

je za uspeh skupine nujno sodelovanje med učenci (Peklaj, 2001; Vodopivec, 2003a).  

Učitelj lahko za spodbujanje socialnih veščin pri učencih uporabi štiri preproste načine, s 

katerimi pri učencih socialne veščine spodbuja posredno in pri tem porabi manj časa kot pri 

neposrednem učenju socialnih veščin. To so: 

 modelno učenje in spodbujanje ustreznega vedenja: ključnega pomena je učitelj, ki 

mora uporabljati pozitivne modele vedenja, ki učencem pokažejo ustrezno vedenje v 

situaciji (Peklaj, 2001); 

 uporaba različnih vlog pri delu v skupini; 

 uporaba različnih struktur: učitelj lahko v nalogo, ki jo morajo učenci opraviti, vključi 

tudi pravila za sodelovanje in učencem tako omogoči, da se naučijo sodelovalnih veščin; 

 usmerjenost na procese v skupini in njihova analiza: ''Analiza dogajanja v skupini 

članom skupine pomaga ugotoviti, katere aktivnosti in kakšno vedenje njenih članov so 
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prispevali k doseganju cilja v skupini in kakšno vedenje ga je oviralo, kaj je pri delu v 

skupini potrebno spremeniti in popraviti.'' (Peklaj, 2001, str. 47) 

Učenci morajo usvojiti: 

1. komunikacijske veščine, ki so začetni korak k sodelovanju. ''Komunikacija je 

izmenjava misli in čustev s pomočjo simbolov, ki predstavljajo približno enake 

pojmovne izkušnje za vse udeležence.'' (Johnson in Johnson, 1987; v Peklaj, 2001) 

Učenci se morajo naučiti sprejemanja sporočil, oddajanja sporočil in oblikovanja 

vzdušja v skupini (Peklaj, 2001).  

2. sodelovalne veščine so pomembne za uspešno ''koordinacijo med usmerjenostjo na 

nalogo in vzdrževanjem sodelovalnih odnosov med člani skupine'' (Peklaj, 2001, str. 

43). To pomeni, da učenci pri sodelovanju v skupini rešujejo probleme, se pogovarjajo 

in postavljajo vprašanja, a morajo ob tem tudi pomagati drug drugemu in se spodbujati 

(Peklaj, 2001).  

Struktura nalog 

Učitelj mora učno uro strukturirati tako, da učenci lahko opravijo nalogo, ki jo učitelj od njih 

zahteva, hkrati pa mora dobro načrtovati tudi cilje, ki jih bodo učenci z opravljeno nalogo 

dosegli. Učenci morajo v vsakem trenutku natančno vedeti, kaj delajo in kam jih bo delo 

pripeljalo (Vodopivec, 2003a).  

''Strukture so načini organiziranja interakcije v skupinah; ti načini so neodvisni od konkretne 

vsebine in so namenjeni doseganju specifičnih učnih ciljev na miselnem in socialnem nivoju.'' 

(Kagan, 1989; Kagan in Kagan, 1994; v Peklaj, 2001, str. 53) 

''Strukture so po navadi sestavljene iz več elementov vedenja v razredu.'' (Peklaj, 2001, str. 53) 

Učitelj jih izbira glede na učni cilj, ki ga želi pri učni uri doseči. Če so učni cilji kompleksnejši, 

učitelj za doseganje cilja izbere več elementov, ki jih med seboj kombinira v strukture. Te niso 

vezane na konkretno vsebino, ampak učitelju povejo, kako naj oblikuje interakcijo, da bo prišel 

do najboljših učnih in drugih rezultatov.'' (Peklaj, 2001, str. 55) Ko učenci strukturo obvladajo, 

jim že njeno ime pove, kaj bodo morali početi, zato se lažje skoncentrirajo na vsebino naloge. 

Učitelj postopoma preizkuša različne strukture in širi zbirko struktur, ki jih pri pouku lahko 

uporabi (Peklaj, 2001).  

Obstaja veliko različnih struktur učenja, zato bomo v tem poglavju opisali samo eno, ki smo jo 

uporabili v raziskovalnem delu magistrskega dela. To je sestavljena struktura, imenovana 

izvirna sestavljanka, ki jo je leta 1978 razvil Aronson.   

''Sestavljanka je struktura, s katero dosegamo različne spoznavne cilje. Namenjena je učenju 

nove snovi, lahko pa tudi razvoju in razumevanju novih pojmov ter analizi in sintezi naučenega. 

''Bistvo strukture je vzpostavljanje čim večje soodvisnosti med člani skupine.'' (Peklaj, 2001, 

str. 84) Pri sestavljanki vsak učenec v skupini dobi del snovi, ki se je mora naučiti oziroma jo 

predelati. Ko vsi učenci predelajo svoj del snovi, jo predstavijo ostalim članom skupine. V tej 

strukturi so učenci znotraj skupine popolnoma odvisni drug od drugega, saj se lahko snovi 

naučijo le v primeru, da vsak od njih predela svoj del snovi in opravi svojo nalogo tako, da snov 

nauči tudi druge člane skupine (Peklaj, 2001).  

Po navadi učitelj učence razdeli v skupine tako, da so v vsaki skupini štirje člani. Ker snov v 

učbeniku največkrat ni napisana tako, da bi jo bilo smiselno deliti na štiri dele, mora učitelj 
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snov pripraviti sam s pomočjo učbenika in drugega gradiva (če je to potrebno), kar pa je zelo 

zamudno (Peklaj, 2001).  

Izvedba:  

Ko so učenci razdeljeni v skupino s štirimi člani, vsak član skupine prejme del snovi. Člani 

različnih skupin, ki imajo enak del snovi, se sestanejo v ekspertnih skupinah, kjer snov 

obravnavajo (v ekspertni skupini so npr. učenci, ki so za predelavo dobili Carrollov diagram). 

Učenci v skupinah obravnavajo snov, odgovorijo na vprašanja, ki jim jih je pripravil učitelj in 

si zapišejo najpomembnejše informacije. Pripravijo se tudi na predstavitev sošolcem znotraj 

matičnih skupin. Ko snov v celoti predelajo in se na predstavitev pripravijo, se učenci vrnejo v 

svoje matične skupine, kjer v določenem vrstnem redu snov predstavijo ostalim članom 

skupine. Ti pozorno poslušajo razlago sošolca, na koncu pa postavljajo vprašanja in o snovi 

razpravljajo. Ob koncu učne enote vsak učenec individualno piše preizkus znanja, s katerim 

učitelj preveri in oceni njegovo znanje ali pa skupine gradivo predstavijo na plakatu (Peklaj, 

2001; Vodopivec, 2003a).  

5.1.2 Vloga učitelja pri sodelovalnem učenju 

Vloga učitelja pri sodelovalnem učenju se zelo razlikuje od njegove vloge pri tradicionalnem 

pouku, kjer se učenci učijo individualno. Pri sodelovalnem učenju razred ni več skupina 

posameznih učencev, ki se učijo od učitelja, ampak postane skupina skupin, katerih znanje je 

odvisno od uspešnosti interakcije v skupinah. Učiteljeva pozornost pri sodelovalnem učenju je 

zato usmerjena predvsem v vodenje razreda in načrtovanje in izvedbo učne enote (Peklaj, 

2001).  

Vodenje razreda 

''Vodenje razreda vključuje organizacijo skupinskega dela, vzdrževanje reda, discipline v 

razredu ter uravnavanje vedenja učencev v razredu.'' (Peklaj, 2001, str. 91) Najpomembnejša je 

vloga učitelja pri uvajanju sodelovalnega učenja v razred, saj učenci nimajo usvojenih 

sodelovalnih veščin. Ko jih učenci usvojijo, pa se vloga učitelja zmanjša, saj odgovornost lahko 

prenese na učence same. Uvajanje sodelovalnega učenja v razred vzame veliko časa, zato veliko 

učiteljev obupa nad sodelovalnim učenjem, saj to na začetku prinaša različne probleme z 

vodenjem (Peklaj, 2001).  

Za uspešno sodelovalno učenje je potrebno:  

 Oblikovati jasna pravila vedenja v razredu, ki močno pripomorejo k vzdrževanju 

ustreznega vedenja v razredu. Najboljše je, če pravila oblikujejo učenci sami, in sicer se 

v skupinah pogovorijo o tem, katere oblike vedenja pozitivno vplivajo na sodelovanje 

in katere negativno, potem pa samostojno določijo, katera pravila veljajo za vedenje 

članov skupine in katera za celo skupino. Skupine svoja pravila predstavijo drugim v 

razredu in skupaj določijo, katera pravila bodo veljala za celoten razred. Najboljše je, 

če pravila potem zapišemo na plakat in obesimo na steno, da so vsem učencem vedno 

vidna (primer pravila: odgovoren sem za to, da za pomoč prosim sošolca, če nečesa ne 

razumem). 

 Jasno povedati svoja pričakovanja in zahteve: to mora učitelj storiti že na začetku. Ena 

od zelo pomembnih zahtev je preusmerjanje pozornosti z dela v skupini na učitelja, ki 

želi učencem nekaj povedati. To učitelj najlažje doseže tako, da uporablja dogovorjene 

znake, ki učence opozorijo na to, da se morajo umiriti in svojo pozornost usmeriti na 

učitelja, ki jim želi povedati nekaj pomembnega. Učitelji za to uporabljajo različne 
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znake, npr. zvonček, ugašanje in prižiganje luči, glasbo itd. Upoštevanje zahteve lahko 

učitelj pospeši tako, da pohvali skupine, ki so se njegovemu znaku hitro odzvale in jih 

postavi za zgled ostalim skupinam. Učitelj mora učencem predstaviti svoja 

pričakovanja, ki se navezujejo na pomoč sošolcu, upoštevanje mnenja vseh v skupini in 

skrb za potrebe vsakega posameznika znotraj skupine. 

 Za nadzor nad vedenjem uporabiti pozitivno pozornost ter pohvale, ki imajo zelo veliko 

moč pri vzpostavljanju vedenja, ki ga učitelj želi v razredu. Kot piše Peklaj (2001), so 

raziskave pokazale, da se v razredu odvija tisto vedenje, ki pritegne učiteljevo pozornost 

– to je lahko pozitivno ali negativno. Zato je bolje, če učitelj pohvali skupino, ki dela 

tiho in ne moti ostalih v razredu, kot da graja tiste, ki so preglasni (Peklaj, 2001).  

Pri uvajanju sodelovalnega učenja v razred lahko pride do težav s posameznimi učenci v 

razredu. Pogosta težava, ki se pojavi, je ta, da posamezni učenci ne želijo delati v skupini, ker 

so navajeni individualnega dela ali ne želijo delati z drugimi učenci (npr. fantje ne želijo 

sodelovati s puncami ali posamezen učenec ne želi sodelovati s katerim od sošolcev). Najboljša 

rešitev za ta problem je čas, ki ga ob začetku skupinskega dela učitelj nameni učencem, da se 

med seboj bolje spoznajo, in izvajanje aktivnosti za oblikovanje skupin. Če v skupini prihaja 

do resnejših konfliktov, pa se mora učitelj z učenci pogovoriti in jih naučiti učinkovitih strategij 

za reševanje konfliktov (Peklaj, 2001).  

Druga velika težava, s katero se lahko sreča učitelj pri sodelovalnem ali skupinskem delu, pa je 

ta, da eden od učencev ostale člane skupine moti pri delu in svojo odgovornost prelaga nanje. 

V tem primeru je najboljša rešitev skupinska diskusija o zaželenem in nezaželenem vedenju v 

skupini in posledicah posameznega vedenja. Z igro vlog lahko učitelj prikaže zaželene oblike, 

občasno lahko pri tem uporabi tudi pohvale. Druga možnost reševanja neprimernega vedenja 

pa je opazovanje in analiza dela v skupini. Najboljše je, da vlogo opazovalca dobi učenec, ki je 

prej motil delo, saj tako dobi najboljši vpogled v svoje vedenje, kar močno izboljša njegovo 

vedenje pri nadaljnjem delu (Peklaj, 2001).  

Pri motečem vedenju mora biti učitelj izredno pozoren, da kritizira samo vedenje in ne 

posameznega učenca. Če zgoraj opisani obliki ne pomagata pri odpravljanju neprimernega 

vedenja, se mora učitelj z učencem pogovoriti na samem. Če tudi pogovor ni uspešen, lahko 

učitelj učenca prestavi v drugo skupino (Peklaj, 2001).  

Načrtovanje in izvedba učne ure 

Tudi načrtovanje učne ure s sodelovalnim učenjem in njena izvedba sta veliko zahtevnejša kot 

pri frontalnem pouku. Učitelj mora v fazi načrtovanja učne ure dobro premisliti in načrtovati 

vsak korak, ki ga bo pri uri izvedel. Najprej mora razmisliti, ''kakšne učne cilje želi doseči, 

katero učno strukturo bo uporabil, kakšno učno gradivo potrebuje in katere sodelovalne veščine 

potrebujejo učenci.'' (Peklaj, 2001, str. 94) Priprava gradiva, ki bo učencem pomagalo pri 

učenju (učni list, besedila, drugo gradivo), vzame učitelju kar precej časa (Peklaj, 2001).  

Pri načrtovanju ure mora biti učitelj pozoren tudi na naloge, ki jih oblikuje, saj morajo biti te 

primerne za vse učence v skupini. Če si morajo učenci med delom v skupini pomagati, je 

potrebno učence o pomoči drugim poučiti (zavedati se morajo, da morajo sošolcu pomagati 

najti pot do rešitve računa, ne pa mu rešitve povedati). Če učitelj za učenje v razredu uporabi 

strukturo sestavljanke, mora naloge skrbno načrtovati tako, da bodo ustrezale sposobnostim 

vseh učencev – tudi tistih, ki imajo morda učne težave (Mitchell, 2008).  
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Ko učitelj uro načrtuje in se nanjo pripravi, sledi izvedba učne ure. Po navadi učitelj pred 

začetkom sodelovalnega učenja naredi kratek motivacijski uvod, s katerim učence pritegne k 

učenju določene snovi oziroma jim vzbudi zanimanje za neko učno vsebino. To lahko naredi s 

pomočjo plakata, krajše zgodbe, filma, pesmi, slik … Učitelj mora v uvodu učencem jasno 

povedati, kakšni so cilji učne ure in kako jih bodo dosegli (medtem ko bodo delali v skupinah). 

Ker dajanje obsežnih navodil vzame veliko časa, učenci pa večino pozabijo, je smiselno, da 

učitelj učencem ob začetku ure poda samo ključna navodila, ki so nujno potrebna za delo, ostala 

navodila pa učenci dobivajo sproti. Pri uvajanju sodelovalnega učenja v pouk je dobro, da 

učitelj učencem tudi pokaže, kako morajo v skupini sodelovati – pred tablo oblikuje manjšo 

skupino, ki učencem demonstrira delo v skupini. Pred začetkom sodelovalnega učenja mora 

učitelj učencem tudi zelo jasno povedati, kako bo preveril in ocenil znanje, ki ga bodo z delom 

v skupini dosegli (Peklaj, 2001).  

Medtem ko učenci delajo v skupinah, je učiteljeva naloga opazovanje in spremljanje dela 

učencev in njihove komunikacije, spodbujanje dela v skupinah in odgovarjanje na vprašanja. 

Učitelj učence spodbuja, da poskušajo na vprašanja najprej odgovoriti sami oziroma v skupini, 

če jim ne uspe, pa jim ponudi dodatno razlago, ki jo potrebujejo. Učitelj sproti ustvarja tudi 

beležko opažanj, ki mu pomaga pozneje pri analizi učne ure (Peklaj, 2001).  

Po končanem delu v skupini sledi razredna diskusija in definiranje sklepov, ki so povezani z 

učno vsebino. Učenci lahko svoje odgovore zapišejo na različne dele table ali pa skupine 

poročajo pred razredom. Učenci lahko ob koncu sodelovalnega učenja naredijo tudi krajšo 

analizo dela v skupini, svoje komentarje lahko doda tudi učitelj (Peklaj, 2001).  

Po končani učni uri in preverjanju znanja učencev mora učitelj narediti tudi analizo učne ure, 

ki jo je izvedel. Analizirati mora, kaj je bilo pri uri dobro izvedeno, kaj bi lahko pri uri izboljšal, 

in razmisliti, kako bi to naredil (npr. podaljšanje časa kateri od aktivnosti, uporaba druge 

strukture, postopki za delo z učenci, ki so moteči). Učitelj lahko poišče tudi pomoč sodelavcev, 

ki sodelovalno učenje pri pouku uporabljajo, in jih prosi za nasvet ali pomoč (Peklaj, 2001).  

5.1.3 Prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnega učenja 

Sodelovalno učenje ima številne prednosti, ki vplivajo tako na učenčevo osebnost kot na njegov 

način učenja in sam učni proces. Prednosti sodelovalnega učenja so naslednje: 

 Učenec pri pouku dobi aktivno vlogo in ni več pasivni prejemnik znanja (samostojno 

učenje z viri). 

 Poveča se aktivnost vseh učencev, saj ni več aktiven samo en učenec, ki govori z 

učiteljem, ampak znotraj skupin lahko sodeluje večje število učencev. Če učenci delajo 

v parih, je aktivnost razreda še večja. 

 Z uporabo sodelovalnega učenja učenci hitreje dosegajo spoznavne, čustvene in 

socialne cilje. 

 Učenci se naučijo konstruktivnega reševanja konfliktov. 

 Učenci radi delajo v skupinah, poleg tega se z delom v skupinah izboljšujejo njihovi 

medosebni odnosi in tako lahko bolje opravijo skupinsko delo. 

 Izboljšajo se medosebni odnosi učitelja z učenci, saj učitelj bolje spozna učence in se 

jim lažje približa. 

 Ko učenci snov razlagajo sošolcu, uporabljajo višje kognitivne procese (analiza, sinteza) 

in ob tem tudi sami ponovijo snov. 
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 Pri sodelovalnem učenju se pojavi veliko ponovitev snovi, ki so nujno potrebne za 

formiranje znanja, poleg tega pa se učenci učijo samostojno in tako je njihovo 

pomnjenje trajnejše. 

 V razredu je manj tekmovalnosti. 

 Učenci boljše zaznavajo svet tudi s perspektive drugih. 

 Pri učencih se poveča samospoštovanje. 

 Učenci so bolj pripravljeni pomagati drugim in jih spodbujati. 

 Učenci se naučijo postavljati uresničljive cilje. 

 Učenci bolje sprejmejo sošolce, ki so manj uspešni, saj spoznavajo njihove težave in 

manjše sposobnosti. 

 Velik napredek so ob uporabi sodelovalnega učenja pokazali tudi učenci z učnimi 

težavami ali drugimi primanjkljaji. 

 Učitelj s takšnim načinom dela hitro opazi težave učencev in jih lahko hitreje in 

uspešneje odpravi. 

 Sodelovalno učenje je zelo primerno tudi za uporabo pri matematiki, saj se izboljša učni 

uspeh učencev, ki imajo pri matematiki težave. V manjši skupini se učenci lažje 

sprostijo in prosijo za pomoč, če česa ne razumejo (Peklaj, 2006; Woolfolk, 2002; 

Mitchell, 2008; Vodopivec, 2003b; Peklaj, 2001).  

Poleg vseh prednosti, ki jih ima sodelovalno učenje, pa se pri organizaciji in uporabi 

sodelovalnega učenja pojavijo tudi težave. Pomanjkljivosti sodelovalnega učenja so:  

 V razredih, kjer je veliko učencev, je organiziranje sodelovalnega učenja težje.  

 Za poglobljeno delo in pravo sodelovalno učenje ena šolska ura omogoča premalo časa. 

 Nekateri učenci so preglasni in tako motijo delo ostalih sošolcev.  

 Težave lahko nastanejo pri formiranju skupin, ko nekateri učenci ne želijo sodelovati s 

katerim od posameznikov ali pa so izrazito individualno usmerjeni.  

 Učitelj porabi veliko časa za pripravo gradiva, učnih pripomočkov in pripravo na uro 

(Peklaj, 2001).  

Kljub vsem težavam, ki se pri sodelovalnem učenju lahko pojavijo, je to obliko dobro poznati 

in uporabljati pri pouku, saj lahko vse težave premostimo in učencem pomagamo do 

kakovostnejšega znanja.  

5.2 PROJEKTNO UČNO DELO 

Tudi projektno učno delo je ena od oblik vrstniškega učenja. V literaturi zasledimo različna 

poimenovanja projektnega učnega dela, vendar vsi opisujejo isto stvar. Avtorjem knjige 

Projektno učno delo – drugačna pot do znanja se zdi takšno poimenovanje najprimernejše, ker 

''projektno učno delo presega okvire pouka, saj se ne omejuje niti vsebinsko niti organizacijsko, 

pa tudi ne časovno in prostorsko na pogoje, v katerih je organiziran šolski pouk'' (Novak idr., 

1990, str. 21). 

Projektno učno delo je način dela, pri katerem se učenci ''učijo strategij za uspešno izpeljavo 

projekta, usvojijo pa tudi strategije učenja, s katerimi bogatijo svoje znanje in izkušnje, 

odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti in domišljijo ter rešujejo različne 

problemske situacije'' (Novak, Žužej, Zmaga Glogovec, 2009, str. 13). 

Pri projektnem učnem delu gre za kombinacijo učiteljevega vodenja učnega procesa in 

samostojno delo učencev. Značilno je, da učitelj učence postopno vodi pri uresničevanju 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog, ki so si jih učenci v sodelovanju z učiteljem oziroma z 
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njegovo pomočjo postavili pred začetkom projekta. Učitelj med potekom projekta učence 

usmerja, spodbuja in jim pomaga pri učenju ali izvajanju nalog in aktivnosti, ki so jih pripravili 

pri načrtovanju projekta. Učenci se na drugi strani samostojno učijo in z lastno aktivnostjo 

prihajajo do znanja (učenci npr. rešujejo probleme, raziskujejo, opazujejo določene pojave, 

zbirajo podatke, ki jih potrebujejo ipd.), vloga učitelja pa je v tem primeru posredna (Novak 

idr., 1990). 

Poznamo različne tipe projektnega dela, ki jih je Kilpatrick (v Novak idr., 1990, str. 22 in Novak 

idr., 2009, str. 57) ločil v štiri skupine: 

 Projekt konstruktivnega tipa (konstrukcijski tip projekta): Za tak tip projekta je značilno, 

da ''je aktivnost učencev usmerjena k različnim ustvarjalnim dejavnostim'' (Novak idr., 

2009, str. 58). Učence spodbujamo k oblikovanju, sestavljanju, urejanju ali ustvarjanju 

nečesa novega. Konstrukcijski tip projekta se začne z zamislijo, ki jo učenci uresničijo  

in pri tem individualno ali v skupini izdelajo izdelek, ki ga ob koncu projekta 

predstavijo. Izdelki so lahko različnih vrst, npr. likovni izdelek, ureditev notranjega ali 

zunanjega prostora, koledar, herbarij, lahko tudi dramatizacija ali prireditev ipd. Zelo 

pomembno je, da so v vseh primerih aktivni učenci, učitelj jih pri tem le vodi, usmerja 

in jim, če je to potrebno, pomaga premagati ovire (Novak idr., 2009; Novak idr., 1990).  

 Projekt usvajanja in ovrednotenja: Za ta tip projekta je značilno, da se učenci najprej 

podrobno seznanijo z nekim predmetom, dogodkom ali pojavom, pozneje pa ga 

obravnavajo in kritično ovrednotijo. Obravnava lahko poteka v skupini, v dvojicah ali 

individualno. Primer: učenci pri matematiki spoznajo in preizkusijo obliko 

sodelovalnega učenja in jo pozneje ovrednotijo (Novak idr., 2009; Novak idr., 1990).  

 Projekt problemskega tipa ali raziskovalni tip projekta: Namen tega tipa projekta je 

raziskati neznan pojav in odkriti dejavnike, ki vplivajo na pojav (da se ta pojavi). 

''Učenci morajo sistematično opazovati in spremljati pojav, da bi odkrili vzroke in 

načine njegovega delovanja.'' (Novak idr., 2009, str. 58) Za ta tip projekta je značilno, 

da se učenci znajdejo pred problemom, ki ga morajo preučiti, določiti možne rešitve in 

problem rešiti. S pomočjo podatkov, ki jih učenci med reševanjem problema zberejo, 

ugotovijo, ali je bilo njihovo sklepanje pravilno (Novak idr., 2009; Novak idr., 1990).  

 Projekt učenja: ''Osnovni namen projekta tipa učenja je čim bolj učinkovito pridobivanje 

in usvajanje znanja ob uporabi različnih oblik, metod in tehnik učenja ter učnih 

pripomočkov, ki jih učenci ob pomoči učitelja spoznajo in uporabljajo med samim 

izvajanjem projekta.'' (Novak idr., 2009, str. 59) 

Pri izvajanju projekta je ključen način, na katerega dosegamo cilje, ki smo si jih zastavili. Pri 

tem moramo upoštevati predvsem dve pravili: 

1. Pri vseh tipih projektov je učenec glavni nosilec in izvajalec aktivnosti v vseh korakih 

projekta. Učitelj je le svetovalec in spodbujevalec aktivnosti. 

2. Potek in vsebina dejavnosti sta vnaprej načrtovani in se praviloma izvajata po načrtu, ki 

ga v sodelovanju z učiteljem pripravijo učenci (Novak idr., 1990).  

5.2.1 Značilnosti projektnega učnega dela 

V nadaljevanju bomo opisali značilnosti, ki so sestavni del projektnega učnega dela in ga 

ločujejo od drugih oblik vrstniškega učenja.   

Tematsko problemski pristop (interdisciplinarni pristop) 

Pri projektnem učnem delu si vsako nalogo zastavimo kot problem, ki ga moramo rešiti in 

izpeljati tako, da bomo prišli do končnega izdelka. Pomembno je, da učenci vsebino projekta 
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vsaj delno že poznajo oziroma da se ta navezuje na njihovo predznanje, saj jih to hitreje pritegne 

k sodelovanju in jim omogoča nadgradnjo že poznanega. Vsebina mora biti tudi tematsko 

zaokrožena, zato se projektnega učnega dela ne moremo lotiti samo pri enem šolskem 

predmetu, saj to od učencev zahteva znanje z različnih področij. To pomeni, da moramo nalogo 

reševati z vidika različnih predmetov (strok) istočasno, zaradi česar moramo prestopiti meje 

posameznih predmetov in znanje ter učne cilje različnih šolskih predmetov povezati v celoto. 

V tem primeru so predmeti med seboj v enakovrednem položaju in med njimi ni hierarhije, k 

sodelovanju pa lahko povabimo tudi starše ali delavce drugih strok (Novak idr., 1990; Novak, 

idr., 2009).  

Konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo 

Za projektno učno delo je ključno, da učitelj naloge izbere tako, da izhajajo iz resničnega 

življenja. Problemi morajo biti resnični, saj na ta način naloge za učence dobijo nek smisel in 

pomen. Vsebina oziroma tematika mora biti za učence zanimiva, saj jih tako bolj pritegne k 

sodelovanju. S projektnim delom želi učitelj izdelati oziroma dobiti produkt, ki je uporaben in 

ga lahko predstavi (Novak idr. 1990; Novak idr., 2009).  

Izbira vsebin, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja, pa zahteva tudi drugačne oblike in metode 

dela. Najboljše je, če so to praktične aktivnosti, saj učenci na ta način teoretično znanje, ki ga 

pridobijo pri pouku, povežejo s prakso. Poleg tega se učenci na tak način učijo iz lastnih 

izkušenj in z lastno aktivnostjo (Novak idr., 1990).  

Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s poudarkom na aktivnosti učencev  

Pri projektnem učnem delu dejavnosti izhajajo iz točno določenih učnih ciljev in so zato 

organizirane tako, da tem ciljem v največji meri zadostijo. Pomembno je tudi, da so cilji skupni 

vsem udeležencem. Ti se med seboj dogovorijo, kaj bodo delali, zakaj bodo to delali in kakšen 

je smisel tega, kar bodo delali (Novak idr., 1990; Novak idr., 2009).  

Izvedba samega projekta lahko traja krajši ali daljši čas, pomembno pa je, da je projekt skrbno 

načrtovan. Učitelj mora načrtovati trajanje projekta, število udeležencev, kraj in prostore, v 

katerih se bo projekt izvajal, pripomočke, ki jih potrebujemo, in aktivnosti, ki jih bomo znotraj 

projekta izvajali. Če je projekt slabo načrtovan, lahko pride do tega, da cilji, ki si jih je učitelj 

za projekt zastavil, niso realizirani. V tem primeru projekt izgubi tudi pedagoški smisel (Novak 

idr., 1990).  

Učenci morajo biti aktivno udeleženi v vseh etapah projektnega učnega dela. To je tudi 

značilnost, po kateri se projektno učno delo najbolj razlikuje od tradicionalnega pouka. Za sam 

potek projekta in nemoteno učenje so še vedno zadolženi učitelji, kljub temu pa morajo biti 

učenci soodgovorni pri izvedbi – učenci morajo biti aktivni v vseh etapah projekta (od 

načrtovanja in izvedbe do ocene rezultatov in poteka projekta). Učenci z lastno aktivnostjo 

(poizvedovanjem, raziskovanjem, organiziranjem …) pridobijo znanje in izkušnje ter razvijajo 

svoje interese in sposobnosti (Novak idr., 1990).  

Ena od raziskav je pokazala, da projektno učno delo ni doseglo pričakovanih ciljev ravno zato, 

ker učitelji niso bili pripravljeni učencem zaupati in jim omogočiti odgovornosti pri izvedbi 

učnega procesa (projekta) (Novak idr., 1990).  

Upoštevanje interesov učencev, njihovih potreb in sposobnosti 
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Otrokovi interesi naj bi se pokazali že v fazi načrtovanja projekta, ko si morajo učenci izbrati 

vsebino projekta. Le z upoštevanjem interesov otrok si lahko učitelj zagotovi njihovo 

motivacijo in posledično tudi vključevanje v projekt. Kljub temu pa strokovnjaki s področja 

projektnega učnega dela opozarjajo na to, da mora biti učitelj pri upoštevanju interesov otrok 

pazljiv. Otrok svoje interese oziroma zanimanja razvije skozi svojo lastno aktivnost, zato mora 

učitelj otroka v učnem procesu neprestano spodbujati in mu omogočati, da je dejaven, saj se pri 

njem na ta način razvijejo različni interesi. Projektno učno delo je oblika dela, ki otroku 

omogoča, da poglablja obstoječe interese in hkrati razvija nove. K temu pripomorejo teme 

oziroma vsebine projektov, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja in tako otrokom omogočajo, da 

uporabljajo že pridobljene izkušnje in preko lastne aktivnosti pridobivajo nove (Novak idr., 

1990). 

Projektno učno delo zahteva enakopravnost vseh udeležencev v projektu, kar pomeni, da mora 

učitelj učence že v fazi načrtovanja projekta spodbujati k temu, da izrazijo svoje predloge, ideje 

in misli. Poleg tega je tak način dela zaželen tudi zato, ker omogoča različne pristope in načine 

reševanja problemov in omogoča uporabo različnih pripomočkov in sredstev za doseganje 

ciljev (Novak idr., 1990). 

Projektno učno delo od učencev zahteva, da se vedejo odgovorno in samostojno; to pa lahko 

storijo le v primeru, da so aktivnosti, ki jih morajo izvajati, v okviru njihovih zmožnosti, pri 

čemer se učenci med seboj razlikujejo. Zato je zelo pomembno, da učitelj učence usmerja v 

dejavnosti, ki so zanje primerne glede na njihove zmožnosti. Učitelj mora učencem ponuditi 

tudi različno zahtevne aktivnosti in jim omogočiti izbiro. Učenci lahko za reševanje nalog 

izberejo različne pripomočke in načine, na katere bodo nalogo rešili (Novak idr., 1990).   

Projektno učno delo lahko zaradi njegovih značilnosti organiziramo tako, da ustreza 

zmogljivosti vseh učencev. Učencem moramo omogočiti, da svobodno izražajo svoje mnenje, 

predloge, občutke, biti morajo kritični do drugih, pa tudi do sebe, in med seboj sodelovati. To 

jim pomaga tudi pri reševanju problemov, ki se pojavijo med projektom (Novak idr., 1990).   

Poudarek na izkustvenem učenju 

Projektno delo je drugačno od tradicionalnega pouka tudi zato, ker omogoča, da je v proces 

učenja vključen cel človek. Otrok mora postavljeni cilj doseči z uporabo čim večjega števila 

svojih čutil: oči, nos, usta, jezik, roke … Projektno delo povezuje teorijo in prakso, življenje in 

šolo ter aktivnost in mišljenje (Novak idr., 1990). 

Izkustveno učenje v projektnem učnem delu je zelo pomembno, saj otroku omogoča 

združevanje konkretne (žive) izkušnje z abstraktnim mišljenjem in logičnim sklepanjem, poleg 

tega poveže tudi spoznavno področje učenja s čustvenim in socialnim (Marentič Požarnik, 

1987, str. 66, v Novak idr., 1990).  
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Kooperativnost 

Za projekt je značilno, da ga morajo udeleženci izpeljati skupaj. To pomeni, da skupaj postavijo 

naloge in načrtujejo delo. Obstajajo različni načini interakcije med udeleženci projekta, in sicer: 

1. Sodelovanje med učitelji: to je potrebno že v fazi načrtovanja projektnega učnega dela. 

Učitelji se morajo med seboj dogovoriti, katere teme iz učnega načrta so primerne za ta 

način dela, kako bi lahko projektno učno delo uporabljali tudi izven pouka oziroma 

katere učne oblike še lahko vpeljejo v pouk (Novak idr. 1990).   

2. Sodelovanje med učitelji in učenci: učenci so skozi projekt aktivno vključeni v različne 

dejavnosti, kar privede do tega, da se spremenijo odnosi med učiteljem in učenci. Pri 

projektnem učnem delu se v učnem procesu uporabljajo tudi drugačne metode in oblike 

dela, ki se med seboj izmenjujejo, prevladujejo predvsem skupinske oblike dela, delo v 

dvojicah in individualno delo. Učenci aktivno poizvedujejo, raziskujejo, gradijo, 

ustvarjajo in rešujejo probleme, pri tem pa učitelji spremljajo njihovo delo, jih 

spodbujajo, jim svetujejo … Med učiteljem in učencem vlada demokratičen odnos, saj 

oba stremita k istemu cilju (ciljem), ki sta jih skupaj postavila v fazi načrtovanja izvedbe 

projekta. Učitelj in učenec sodelujeta, saj se oba zavedata, da je uspešno izveden projekt 

odvisen od prizadevanj obeh (Novak idr. 1990).  

3. Sodelovanje med učenci: vir znanja postane okolje, ki zahteva in spodbuja medsebojno 

sodelovanje učencev, s katerim se učijo različnih oblik dela, komuniciranja, reševanja 

problemov, usklajevanja interesov, pa tudi medsebojnega upoštevanja, spoštovanja in 

sodelovanja (Novak idr. 1990).  

Odprtost projektnega dela kot načina dela 

Projektno učno delo je odprt način dela. Izraža se na različnih ravneh: 

1. Učna vsebina ne sme biti omejena na en vir ali en učni predmet. Pri projektnem učnem 

delu učenci določeno vsebino spoznajo in predelajo z različnih vidikov, kar jim 

omogoča celostno razumevanje snovi. Pri tem poskušamo kombinirati predmete, ki 

določeno temo obravnavajo po učnem načrtu.  

2. Učni prostor ne sme biti omejen samo na učilnico; učni proces se mora izvajati tudi 

izven učilnice, in sicer v vsakdanjem prostoru učencev: travnik, igrišče, v knjižnici, na 

ulici ali v katerem koli drugem prostoru, ki otroku omogoča interakcijo z okoljem (otrok 

lahko samostojno raziskuje, preizkuša, spoznava, ustvarja …).  

3. Čas za učenje v projektnem delu ne more biti omejen na 45 minut (eno šolsko uro) ali 

točno določen, saj je izvedba dejavnosti vezana na različne okoliščine (včasih tudi 

nepredvidljive), ki bi v primeru, da bi bile dejavnosti časovno omejene, porušile izvedbo 

celotnega projekta.  

4. Delo učitelja v tem primeru ni posredovanje vnaprej načrtovane snovi in ocenjevanje 

znanja učencev, ampak je učitelj tam za to, da učence spodbuja, da čim bolj neposredno 

iščejo in odkrivajo poti do znanja, izražajo svoje občutke in se ob njegovi pomoči 

samostojno in aktivno razvijajo.  

5. Vir znanja ne sme biti samo predpisan šolski učbenik, ampak je to lahko že izkušnja, ki 

jo učenec doživi, strokovna, umetniška in znanstvena literatura, film, radio, časopis … 

Vir znanja so lahko vsi pripomočki, ki učencu omogočajo, da sam prihaja do znanja 

(Novak idr. 1990).  
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Težišče projektnega dela na učnem procesu 

Kljub temu da je rezultat projektnega dela izdelek – izpeljan projekt, ta ni ključni cilj 

projektnega učnega dela. Izdelek predstavlja le sredstvo za doseganje določenih vzgojnih in 

izobraževalnih ciljev. V tem se projektno učno delo tudi bistveno razlikuje od projektov v 

vsakdanjem življenju (Novak idr. 1990).  

Pri projektnem delu so učenci z učitelji v enakopravnem položaju pri določanju vsebine, 

načrtovanju dela, kljub temu pa še vedno ostajajo učenci oziroma tisti, ki se učijo. Učenci pri 

projektnem delu ne veljajo za pasivna bitja, ki morajo sedeti in poslušati učitelja, ampak so 

aktivni udeleženci v učnem procesu.  

Projektno učno delo je učna oblika, ki omogoča strategije za razvoj človekove osebnosti, kar 

pomeni, da glavni cilj projektnega dela ne more biti produkt, ampak potek celotnega projekta 

od začetka do končnega izdelka. V vsaki dejavnosti učenci niso aktivni le zaradi samega cilja, 

ampak so tam predvsem zaradi lastnega razvijanja. Z lastno aktivnostjo v projektu učenci 

razvijajo svoje znanje in izkušnje ter samopodobo, kar je ključno za njihov zdrav razvoj.  

Celostni razvoj osebnosti 

Človek je večplastno bitje, ki za svoj razvoj potrebuje interakcije z okoljem, saj mu te 

omogočajo uravnotežen razvoj (Novak idr., 2009). ''Projektno učno delo uvrščamo med 

didaktične postopke, ki zaradi vseh prej opisanih karakteristik in načel zavestno vpliva na 

celostni osebnostni razvoj posameznika.'' (Novak idr., 2009, str. 21) 

Učenci so skozi proces projektnega učnega dela neprestano v interakciji s svojimi sošolci in 

učiteljem – učenci se učijo razmišljati, načrtovati, sodelovati z drugimi, se pogovarjati in 

izražati svoje mnenje, kar jih vodi do osebnostnega razvoja in rasti (Novak idr., 2009).  

5.2.2 Vloga učitelja pri projektnem učnem delu 

Vloga učitelja pri projektnem učnem delu je zelo pomembna. Učitelj je aktivno udeležen v vseh 

etapah projektnega učnega dela (nastajanje ideje oziroma pobude s končnim ciljem; oblikovanje 

idejne skice z delnimi cilji in nalogami; načrtovanje izvedbe; izvedba načrta; predstavitev 

dosežkov; ovrednotenje dosežkov in celotnega poteka izvedbe projekta - evalvacija), učence 

pri delu spremlja, motivira, usmerja in po potrebi vodi. Učitelj je tisti, ki skrbi, da delo poteka 

nemoteno in da so vsi učenci aktivno udeleženi v proces učenja (Novak idr., 2009).  

Učitelj mora najprej poiskati temo, ki jo bo uporabil za projektno učno delo. Ta po navadi izhaja 

iz učnega načrta, tako kot vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih želi učitelj s projektnim učnim 

delom realizirati. Poskrbeti mora tudi za to, da imajo učenci pogoje in material za izpeljavo 

projekta (Novak idr., 2009).  

Učitelj učence vodi pri izbiri teme projekta, naslova, končnega cilja in določanju dejavnosti, s 

katerimi bodo učenci prišli do končnega cilja. Pomaga jim tudi pri izdelavi idejne skice in načrta 

za izvedbo projekta. Če je potrebno, učitelj učencem svetuje in pomaga pri premagovanju ovir 

in težav, ki se pojavijo; ob koncu projekta pa jih vodi pri predstavitvi dosežkov in znanja. Zelo  

pomembno vlogo pa ima predvsem pri evalvaciji samega projekta in projektnega dela (Novak 

idr., 2009).  

Kot vidimo, se učenci pri projektnem učnem delu učijo samostojno, a imajo ob tem posredno 

pomoč učitelja.  
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5.2.3 Prednosti in pomanjkljivosti projektnega učnega dela  

Številni raziskovalci, ki so se ukvarjali s projektnim učnim delom, so ugotovili, da ima številne 

prednosti:  

 Projektno učno delo učence spodbuja k aktivnemu učenju zaradi osebno doživetih 

situacij. V delo je vključenih več čutil hkrati (vonj, vid, otip, okus, sluh).  

 Učence usmerja v načrtno reševanje problemskih situacij.  

 Učenec ob reševanju različnih situacij te poveže z vsakdanjim življenjem in osebami, 

ki živijo in delajo izven šole.  

 Učenec pri pouku povezuje učne predmete v tematske sklope in tako premaguje 

razcepljenost posameznih predmetov in strok.  

 Učenec lahko na ta način usklajuje lastne interese z družbenimi.  

 Učenec je za delo motiviran: samostojno dela in si lahko delo prilagodi (Novak idr., 

1990).  

 ''Projektno učno delo sproža sočasno aktiviranje kognitivne, emocionalne, motorične in 

socialne sfere učenčeve osebnosti.'' (Novak idr., 1990, str. 32) 

Poleg vseh prednosti pa ima projektno učno delo tudi nekatere pomanjkljivosti. Te so: 

 Projektno učno delo pri obravnavanju učnih vsebin zanemarja sistematičnost. 

 Znanje, ki ga učenci s projektnim delom pridobijo, je bistveno manj obsežno od znanja, 

ki ga pridobijo pri frontalnem pouku. 

 S projektnim učnim delom je nemogoče v kratkem času ustrezno usvojiti določeno 

znanje (formule, imena, letnice ali spretnosti rokovanja z orodjem). 

 Projektno učno delo naj bi bilo enostransko, in sicer naj bi imelo zelo velik pomen pri 

učenju praktičnega znanja, medtem ko naj bi bilo pri pridobivanju teoretičnega znanja 

neučinkovito. 

 Nekateri celo menijo, da projektno učno delo zahteva boljšo opremljenost šole z 

različnimi učnimi pripomočki, medtem ko pri frontalnem pouku ta potreba ni tako 

velika (Bezjak, b. d.).  

5.3 FORMATIVNO SPREMLJANJE 

V pouk lahko vključimo tudi formativno spremljanje, ki ga je pred leti Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo ponudil učiteljem kot drugačen način, s katerim lahko spremljajo učni 

dosežek in znanje učencev (Peršolja, 2008).  

Komljanec (2008, v Holcar Brunauer idr., 2016a, str. 7) formativno spremljanje opredeljuje kot 

''pedagoški dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in 

usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek v procesu učenja in da bi 

bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna.'' Formativno spremljanje 

poudarja aktivno vlogo učenca pri pridobivanju trajnega in kakovostnega znanja. Formativno 

spremljanje pozitivno vpliva na odnose med učenci in učiteljem in na odnos učenca s šolo 

(Peršolja, 2008; Holcar Brunauer, 2016).  

V šolah je najpogostejši način preverjanja in ocenjevanja znanja umeščen v časovno obdobje, 

ko se obravnava določene učne vsebine zaključi. Učitelji znanje po navadi preverjajo pred 

ocenjevanjem znanja, ne glede na to, ali je to pisno ali ustno. Učenci se začnejo učiti šele po 

preverjanju znanja, saj šele takrat dobijo povratno informacijo o tem, ali snov znajo ali ne. Ob 

teh priložnostih učenci po navadi ne dobijo nasveta, kako naj svoje znanje popravijo, ampak 

dobijo samo informacijo, kaj so rešili prav in kaj narobe. Na drugi strani formativno spremljanje 
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''učenca spremlja celostno, omogoča celovit vpogled v učenje in znanje, saj znanje ni skrčeno 

na ozek del pisnega ocenjevanja. Formativno spremljanje tudi pravočasno odkriva vrzeli v 

znanju in nedelo učenca. Učenci doživijo tako prednosti sprotnega dela kot pasti učenja v 

skupini.'' (Peršolja, 2008, str. 171) Pri formativnem znanju lahko učenec vpliva na svoje znanje 

in oceno, saj ni več zunanjega ocenjevalca. To vsakomur daje občutek, da lahko pride do dobre 

ocene. Na ta način odpravimo pritisk staršev in učitelja na učenca, saj ni več zunanje kontrole 

nad domačimi nalogami (Peršolja, 2008).  

Pri formativnem spremljanju učitelj učenca spremlja (sproti preverja njegov napredek in pouk 

prilagaja glede na povratne informacije, ki jih dobi od učenca). Zelo pomembno je, da si učitelj 

z učenci izmenjuje povratne informacije, saj je to učinkovit način premagovanja težav pri 

učenju in izboljševanja učnega dosežka učencev (Holcar Brunauer idr., 2016a).  

5.3.1 Elementi formativnega spremljanja  

Formativno spremljanje je sestavljeno iz petih elementov. Če učitelj želi, da je formativno 

spremljanje učinkovito, mora vzpostaviti vseh pet elementov (Novak idr., 2018). Če v pouk 

vpelje enega od elementov formativnega spremljanja, kmalu ugotovi, da mora postopoma 

vključiti tudi ostale elemente, saj je krog le tako sklenjen, kar omogoča učinkovito formativno 

spremljanje (Černuta, 2018; v Novak idr., 2018).  

Elemente smo spodaj predstavili ločeno, a se v praksi ''prepletajo in si ne sledijo vedno v 

enakem zaporedju'' (Novak idr., 2018). Učitelj elemente smiselno povezuje tako, da z njimi 

spodbuja učenje vseh učencev.  

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili vse elemente formativnega spremljanja, podrobneje 

pa bomo predstavili samovrednotenje in vrstniško vrednotenje ̶ tista dela formativnega 

spremljanja, ki ga delno uvrščata med vrstniške oblike učenja. Vrstniško vrednotenje učence 

spodbuja k sodelovanju s sošolci in k dajanju kvalitetne povratne informacije o sošolčevem 

znanju.  

1. Nameni učenja in kriteriji uspešnosti: Pri formativnem spremljanju učenec sodeluje pri 

oblikovanju namenov učenja in kriterijev uspešnosti, zato jih bolje razume in je zato za 

delo bolj motiviran. Učenec je pri učenju bolj osredotočen in aktiven, vse to pa vpliva na 

njegovo prevzemanje odgovornosti za lažje učenje. Pri načrtovanju pouka mora učitelj 

vedno najprej opredeliti cilje pouka, ki jih zapiše skladno z učnimi cilji iz učnega načrta. 

Cilji so po navadi zapisani v strokovnem jeziku in so učencem nerazumljivi, zato jih mora 

učitelj preoblikovati tako, da ''bodo učencem pomagali razumeti, kaj se bodo učili, se 

osredotočiti na učno dejavnost oziroma nalogo, prepoznati, katera znanja, spretnosti in 

stališča bodo razvili, prevzeti skrbništvo nad učenjem in razviti odgovoren odnos do 

učenja'' (Holcar Brunauer idr., 2016c, str. 3). Tako preoblikovane cilje imenujemo nameni 

učenja. Na ta način so cilji učencem razumljivi, poleg tega pa ne usmerjajo samo v končni 

izdelek, ampak pomagajo učencem do cilja tako, da jih usmerjajo skozi dejavnosti (Holcar 

Brunauer idr., 2016c). Učitelj mora učence seznaniti z nameni učenja ob začetku učnega 

sklopa, nanje pa jih mora večkrat opomniti tudi med samim učnim procesom (Holcar 

Brunauer idr., 2016c). Kriteriji uspešnosti učiteljem in učencem pomagajo preveriti, ali so 

učenci dosegli namene učenja. S pomočjo kriterijev uspešnosti učitelj lahko ovrednoti 

učenčevo delo (Holcar Brunauer idr., 2016c).  

2. Dokazi: Dokazi so zbirka podatkov, ki učitelju omogoči vpogled v proces učenja in 

razumevanje učencev. ''Na podlagi zbranih dokazov učitelj prilagaja poučevanje tako, da 

izbira raznolike dejavnosti za učenje. Ker učenje poteka na različnih področjih, so tudi 
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dokazi različnih vrst – spoznavni (npr. odgovori učenca), psihomotorični (npr. gibalne 

spretnosti in veščine) in afektivni (npr. vrednote, reakcije, čustva).'' (Holcar Brunauer idr., 

2016č, str. 3) Zelo pomembno je, da se učitelj ob vsakem dokazu vpraša, kaj učenec z njim 

izkazuje (katero znanje, spretnosti in veščine) glede na cilje pouka, ki si jih je učitelj 

zastavil (Holcar Brunauer idr., 2016č). Učenec dokaze o svojem znanju zbira oziroma hrani 

v portfoliu, ki je delovna in predstavitvena mapa (zbirka) dosežkov, ki predstavljajo 

napredek v učenčevem znanju glede na določene kriterije uspešnosti (Komljanc, 2008; v 

Holcar Brunauer idr., 2016č). Dokazi se zbirajo skozi daljše časovno obdobje in na različne 

načine, saj le tako dobimo celosten vpogled v učenje otroka (Holcar Brunauer idr., 2016č). 

Namen zbiranja dokazov je, da učitelj ugotovi, kakšna je razlika med pričakovanim 

znanjem in dejanskim znanjem učenca. Dokazi učitelju pomagajo pri nadaljnjem 

načrtovanju pouka, saj učitelj na podlagi dokazov učni proces prilagaja učencem (Holcar 

Brunauer idr., 2016č). Dokaze lahko učitelj zbira v vseh fazah učnega procesa in v različnih 

situacijah (Holcar Brunauer idr., 2016č).  

3. Povratna informacija: Povratna informacija je ''informacija, o tem, kako učenec 

napreduje v prizadevanjih, da bi dosegel cilj'' (Wiggins, 2012; v Holcar Brunauer idr., 

2016d, str. 3). Učitelj mora učence v učnem procesu usmerjati pri učenju in jih spremljati. 

Namen spremljanja je pridobivanje podatkov, ki učitelju pomagajo pri načrtovanju 

nadaljnjih aktivnosti, ki bi učencem pomagale razviti znanje in razumevanje. Pri tem pa 

ima kakovostna povratna informacija zelo pomembno vlogo. Pomembna je v vseh fazah 

učenja, saj vsem učencem ponuja možnost za doseganje ciljev in učenca spodbuja k 

razmišljanju o lastnem učenju (učenec razmišlja o vprašanjih, kot so npr. Kje sem zdaj s 

svojim znanjem? Kam bi rad prišel? Kako mi bo to uspelo?) (Holcar Brunauer idr., 2016d).  

4. Vprašanja v podporu učenju: Vprašanja so vključena v celoten učni proces, saj se 

pojavljajo od faze ugotavljanja predznanja učencev do ugotavljanja napredka v znanju in 

učenju posameznega učenca. Učenci morajo biti v učni proces aktivno vključeni, zato je 

zelo pomembno, da jim učitelj tudi v fazi razlage snovi postavlja vprašanja ali jih kako 

drugače vključuje v razlago. Pomembno je, da si učitelj vprašanja pripravi vnaprej oziroma 

da dobro razmisli, katera vprašanja bo učencem postavil ne glede na dejavnost, ki jo bo 

uporabil (lahko gre za pogovor, praktično delo ali delo z besedilom ipd.) (Holcar Brunauer 

idr., 2016e). Na podlagi vprašanj lahko učitelj ugotavlja, kako učenci razmišljajo, kakšno 

je njihovo predznanje, preverja razumevanje učencev in spoznava njihov način učenja, jih 

spodbuja h globljemu razmišljanju in učenju (Holcar Brunauer idr., 2016e).  

5. Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje: ''Samovrednotenje je zmožnost realne 

presoje lastne uspešnosti, ki sestoji iz dveh korakov:  

 Učenci najprej pregledajo dokaze o doseganju namenov učenja, jih analizirajo in 

primerjajo s kriteriji uspešnosti.  

 Nato samostojno sprejemajo odločitve:  

 o tem, v kolikšni meri so dosegli namene učenja; 

 o kakovosti njihovega načina učenja; 

 o nadaljnjih korakih, ki so potrebni za doseganje njihovih ciljev; 

 o spremembah v načinu učenja, ki jih bodo naredili'' (Holcar Brunauer idr., 2016b, 

str. 3).  

Če zgoraj omenjene korake in analizo dosežkov posameznika opravijo njegovi sošolci oziroma 

vrstniki in mu ob tem dajo povratno informacijo, govorimo o vrstniškem vrednotenju. 

Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje imata veliko skupnega, vseeno pa so med njima tudi 

pomembne razlike, zato ju bomo v nadaljevanju obravnavali ločeno (Holcar Brunauer idr., 

2016b).  



23 

Zelo pomembno je, da učitelj pri pouku posebno pozornost nameni samovrednotenju učenca in 

vrstniškemu vrednotenju med učenci, saj:  

 ''sta oba procesa učitelju zelo pomemben vir informacij, ki mu pomagajo pouk 

načrtovati v skladu s potrebami učencev; 

 se proces samousmerjanja učenja začne s postavljanjem namenov učenja in konča s 

samovrednotenjem. Samovrednotenje je nujno potrebno, saj v nasprotnem primeru tudi 

ostali koraki nimajo smisla; 

 se učenci v procesu vrstniškega vrednotenja učijo sporočati povratno informacijo in tako 

poglabljajo svoje razumevanje kriterijev uspešnosti; 

 učenci razvijajo zmožnost kritičnega mišljenja, argumentiranja ter zavedanje o pomenu 

svojih ravnanj (predvsem pri delu v skupini); 

 se učenci v procesu samovrednotenja naučijo realno oceniti izziv, s katerim se soočajo, 

in nato ovrednotiti učinkovitost poti do uspeha. Na ta način dobijo nadzor nad 

pomembnim delom svojega življenja – šolsko uspešnostjo, kar jim daje občutek varnosti 

in samozavesti, opisane strategije pa pozneje prenesejo tudi na druga področja svojega 

življenja; 

 se učenci naučijo sprejemati odgovornost za svoja ravnanja, kar jim pomaga pri razvoju 

v zdravo zrelo odraslo osebo, ki verjame, da lahko vpliva na svojo usodo; 

 se učenci naučijo spoštovati različnost in prepoznati lastne meje subjektivnosti, saj se 

naučijo slišati povratno informacijo in tako bolje spoznajo sebe, s podajanjem 

kakovostne povratne informacije pa lahko pomagajo drugim.'' (Holcar Brunauer idr., 

2016b, str. 3) 

Načrtovanje in vodenje učenčevega samovrednotenja 

Da lahko učenec uspešno samovrednoti svoje učenje, mora dobro poznati namene učenja in 

kriterije uspešnosti, pri tem pa je zelo pomembno, da ima učenec zelo jasen odgovor na 

vprašanje: ''Kako bom vedel, da sem dosegel namen učenja?'' (Holcar Brunauer idr., 2016b, str. 

4).  

Učenec se mora dobro zavedati, katere namene učenja je že dosegel in katerih še ne. Pri tem 

mora tudi dobro razmisliti, kako bo nedosežene namene učenja dosegel oziroma kaj mora 

narediti, da mu bo to uspelo. Slaba ocena učencu pove, da je z njegovim učenjem nekaj narobe, 

če želi natančno izvedeti, kaj je narobe, pa mora odgovoriti na zgoraj zapisana vprašanja, saj 

lahko šele takrat napake v lastnem učenju odpravi (Holcar Brunauer idr., 2016b).  

Če želi učenec dosegati kakovostno znanje, mora biti takšno tudi njegovo učenje. Pri tem mora 

učenec znati ovrednotiti in analizirati lastno učenje in ga primerjati s kriteriji kakovostnega 

učenja. Učenec, ki ima dobro oblikovano predstavo o kakovostnem učenju, dobro ve, kaj mora 

storiti pred učenjem (v tej fazi si učenec pripravi vse pripomočke, ki jih bo med učenje 

potreboval, in si zastavi konkretne cilje, ki jih želi z učenjem doseči; snov si razdeli na manjše 

dele in poišče ustrezno strategijo za učenje), med učenjem (učenec poskuša izluščiti bistvo 

snovi, ki ga poskuša razumeti in povezati s svojim predznanjem; če česa ne razume dobro, 

poišče pomoč drugih; učenec v tej fazi tudi spremlja svoj učni napredek, spreminja strategije 

učenja, če je to potrebno, in se motivira za učenje; uči se s pomočjo podčrtovanja pomembnih 

podatkov, izpisovanja in sodelovanja s sošolci, učiteljem) in po učenju (v tej fazi učenec realno 

presodi svoje dosežke učenja in svoj način učenja) (Holcar Brunauer idr., 2016b). 

Učitelj mora povratne informacije, ki jih s samovrednotenjem dobi od učencev, upoštevati pri 

nadaljnjem načrtovanju pouka, saj je učencu le tako jasen smisel procesa samovrednotenja, 
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hkrati pa učenci začutijo tudi, da je učitelju mar za njihove želje in potrebe (Holcar Brunauer 

idr., 2016b).  

Učitelj mora biti pozoren tudi na negativne ocene samovrednotenja, saj si učenci svoj neuspeh 

občasno razlagajo po svoje. Učenci lahko vzroke za neuspeh pri učenju pripišejo sebi (npr. 

količina učenja, kakovost učenja) in si v tem primeru zelo aktivno prizadevajo, da bi težave 

odpravili. Vzroke za neuspeh pa lahko učenci pripišejo tudi zunanjim dejavnikom oziroma 

dejavnikom, na katere ne morejo vplivati (npr. izbor vprašanj, zahtevnost učne snovi, obseg 

učne snovi) in v tem primeru učenci po navadi izberejo nekonstruktivne oblike reševanja težave, 

kot so npr. izogibanje, prelaganje odgovornosti na druge, opravičevanje svojega ravnanja ipd. 

V tem primeru je zelo pomembno, da učitelj takšne učence opazi in jim pomaga razumeti 

povezavo med učnimi dosežki in kakovostjo njihovega učenja (Holcar Brunauer idr., 2016b). 

Načrtovanje in vodenje vrstniškega vrednotenja 

Vrstniško vrednotenje mora izhajati iz sodelovalnega učenja ali drugih skupinskih oblik učenja. 

Sodelovanje med učenci je zelo učinkovit način učenja, ki ga mora učitelj znati primerno 

vključiti v pouk. Če učitelju to uspe, so povratne informacije med učenci sestavni del učenja v 

skupini, kljub temu pa se morajo učenci zavedati, kaj je vrstniško vrednotenje in kaj se od njih 

v tem primeru pričakuje (Holcar Brunauer idr., 2016b). 

Če učitelj želi, da je vrstniško vrednotenje v razredu uspešno, mora v razredu najprej zagotoviti 

občutek zaupanja in podpore med učenci. Občutek varnosti mora obstajati tako med učenci 

samimi kot tudi v odnosu učitelja z učenci. Učenci si morajo med seboj dajati spodbudne 

povratne informacije, kar pomeni, da je to povratna informacija, ki sošolcu sporoča, da mu 

nekdo želi pomagati pri doseganju ciljev, ki si jih je zastavil. Učenci se morajo zavedati, da 

povratno informacijo sporočajo tako verbalno kot tudi neverbalno (uporabiti morajo primeren 

ton glasu, držo telesa, očesni stik itd.) (Holcar Brunauer idr., 2016b). 

Učenci se morajo naučiti, kako pravilno dati povratno informacijo. Holcar Brunauer idr. 

(2016b, str. 7) zapišejo, ''da lahko kakovostno povratno informacijo opišemo z dvema 

kriterijema: biti mora informativna in spodbudna'', kar pomeni, da izhaja iz kriterijev uspešnosti 

in da učencu jasno vedeti, da mu želi sošolec pomagati doseči učni cilj. Učenec se dajanja 

povratne informacije najlažje nauči od učitelja (Holcar Brunauer idr., 2016b). 

Pomembno pa ni le to, da učence naučimo dajati povratno informacijo, naučiti jih moramo tudi, 

kako povratno informacijo, ki so jo prejeli, konstruktivno uporabiti. Učenec se mora zavedati 

povratne informacije, ki jo je prejel s samovrednotenjem, kljub temu pa si lahko ''razširi polje 

vpogleda vase s povratnimi informacijami drugih ljudi'' (Holcar Brunauer idr., 2016b, str. 8). 

Pri tem obstajata dve nevarnosti, in sicer:  

 ''Zaradi pretiranega upoštevanja tuje povratne informacije lahko učenec zanemari lastne 

izkušnje in sodbe. 

 Učenec kritične pripombe, ki jo prejme od sošolca, ne razume kot pomoč, pač pa kot 

vrednostno sodbo in je zato prizadet.'' (Holcar Brunauer idr., 2016b, str. 8). 

Učence moramo zato dobro naučiti, kako povratno informacijo dajati in kako jo sprejemati. 

Holcar Brunauer idr. (2016b) so zapisali, da lahko način uporabe povratne informacije strnemo 

v dve točki, in sicer: 

 Učenec mora povratno informacijo razumeti kot način učenja, poslušati jo mora brez 

prekinjanja sošolca in na koncu preveriti, ali je slišano pravilno razumel. Učenec se 

mora zavedati, da ni potrebno, da svoje ravnanje pojasnjuje ali se brani. 
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 Učenec mora oceniti, katera mnenja, ki jih je prejel od sošolcev, so uporabna in katera 

ne. Nato pa se mora odločiti, kako bo mnenja, ki jih je prejel, uporabil pri svojem učenju 

(Holcar Brunauer idr., 2016b). 

Učenci ob izvajanju samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja pridobijo kar nekaj spretnosti, 

in sicer:   

 pridobijo zmožnost konstruktivne presoje svojih dosežkov in dosežkov drugih; 

 ozavestijo vse avtomatizirane in slabo ozaveščene postopke učenja, jih ovrednotijo in 

jih v primeru, ko je to potrebno, spremenijo; 

 se naučijo posredovati kakovostno povratno informacijo; 

 se naučijo konstruktivno uporabiti prejeto povratno informacijo; 

 razvijejo zmožnosti učenja iz lastnih izkušenj in napak (Holcar Brunauer idr., 2016b). 

5.3.2 Prednosti samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja 

Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje: 

 izboljšata učne dosežke vseh učencev, predvsem tistih, ki so učno manj uspešni, saj sta 

njihovo znanje in učenje ob enakih pogojih kakovostnejša; 

 učencem omogočata razvijanje poglobljenega in kakovostnejšega znanja, učijo se tudi 

vrednotenja in samovrednotenja in drugačnih strategij učenja;  

 učencem omogočata aktivno vključenost v proces učenja in učenje vrednotenja 

dosežkov vrstnikov s pomočjo kriterijev uspešnosti; 

 pri učencih razvijata tudi sposobnost samousmerjanja svojega učenja, ki jim bo v 

prihodnosti pomagalo pri uspešnem delovanju v skupnosti (Holcar Brunauer, 2016, str. 

8).  

5.4 VRSTNIŠKO TUTORSTVO 

V tem poglavju bomo predstavili še eno od oblik vrstniškega učenja, in sicer vrstniško tutorstvo, 

ki vključuje različne oblike sodelovalnega učenja in učne pomoči, ki jih lahko uporabimo tako 

pri pouku kot izven njega.  

''Beseda tutor v latinščini pomeni varuh oziroma skrbnik.'' (Marentič Požarnik, Mihevc in sod., 

1997; Tavzes, 2016: 1196; v Polak, 2010, str. 262) ''Termin vrstniško tutorstvo opredeljuje 

vsestranske oblike pomoči vrstnikov v času šolanja.'' (Jereb, 2011, str. 94) ''Gre za vodenje, 

usmerjanje, motiviranje in pomoč pri pridobivanju znanja, kompetenc in veščin, tudi pomoč pri 

povezovanju v skupino in skupnost.'' (Gladek, 2015, str. 50) Vrstniško tutorstvo je fleksibilna 

strategija, ki vključuje učence, ki med seboj delijo znanje, si pomagajo in sodelujejo (Jereb, 

2011). 

Pri vrstniškem tutorstvu gre torej za nesebično in prostovoljno obliko dela, kjer učenec pri 

učenju in delu pomaga drugemu učencu (Polak, 2010; Mitchell, 2008). To je strategija, ki jo 

vodi vrstnik oziroma učenec, sestavlja pa jo odnos med učno zelo uspešnim učencem (ki lahko 

obiskuje višji razred) in učno manj uspešnim učencem (ki lahko obiskuje nižji razred), v 

strategijo pa sta lahko vključena tudi učenca s primerljivimi učnimi dosežki (Jereb, 2011; 

Mitchell, 2008; Hott, Walker in Sahri, 2012). Tutorstvo se lahko izvaja na različne načine: 

individualno srečanje med učencem in tutorjem ali kot srečanje tutorja z manjšo skupino 

učencev, ki imajo enake učne težave ali težave pri razumevanju snovi. Pri starejših učencih se 

lahko tutor in učenec manjše stvari dogovorita tudi po telefonu (Polak, 2010).  



26 

Kot pravi Mitchell (2008) tutorstvo lahko uporabimo pri vseh predmetih: slovenščina, 

matematika, naravoslovje in družba. Največkrat pa učenci pomoč potrebujejo predvsem pri 

matematiki ali slovenščini.  

V razredih, kjer imajo učenci različne učne sposobnosti, je vrstniško tutorstvo izredno dobra 

strategija učenja, saj omogoča in spodbuja doseganje učnih ciljev pri vseh učencih, hkrati pa 

izboljšuje odnose med učenci v razredu. Poleg tega vrstniško tutorstvo pomaga tudi učiteljem, 

ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi, kot npr. časovno omejena učna ura, zahteve, ki jih 

postavlja učni načrt, ustrezno sodelovanje med učenci pri pouku ipd., saj so učenci na ta način 

aktivno vključeni v učenje, hkrati pa morajo sproti spremljati svoj učni napredek. Učenci na ta 

način začutijo težo odgovornosti za svoj dosežek, za delo pa jih motivirajo vrstniki (Jereb, 

2011). Kljub vsemu pa se mora učitelj zavedati, da je vrstniško učenje oziroma tutorstvo 

dopolnitev oziroma dodatek k ostalim metodam učenja in poučevanja. Uporabno je predvsem 

pri ponavljanju in utrjevanju snovi, ni pa najbolj primerno za učenje nove snovi takrat, ko 

učenci o snovi ne vejo ničesar oziroma ko učenci nimajo predznanja (Mitchell, 2008).  

''Cilj vrstniškega tutorstva je usposobiti učence, da se samostojno učijo, sami spremljajo svoj 

učni napredek ter imajo pozitivno samopodobo.'' (Jereb, 2011, str. 97) Pri vrstniškem tutorstvu 

je torej zelo pomembno, da učenec svoje težave prepozna, ozavesti in sprejme, saj je tutorstvo 

lahko uspešno le, če si učenec želi pomoči tutorja in jo sprejme (Polak, 2010).  

Kot zelo uspešno se je vrstniško tutorstvo pokazalo tudi v razredih, kjer so učenci z različnimi 

sposobnostmi, saj lahko učitelj s to strategijo upošteva individualne potrebe, ki jih imajo vsi 

učenci pri učenju. V tutorstvo je tako lahko vključen vsak učenec, ne glede na to, kakšni so 

njegovi primanjkljaji ali zmožnosti za učenje. Na ta način lahko učitelj zagotovi spodbudno 

učno okolje za vse učence, saj kombinira različne oblike in metode poučevanja z vrstniškim 

tutorstvom. Tako se lahko učitelj prilagodi vsakemu učencu in njegovim učnim posebnostim in 

mu pomaga izboljšati učni uspeh in njegovo samopodobo (Cohen, Kulik in Kulik, 1982; Cook, 

Scruggs, Mastropieri in Casto, 1985; Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson in Skon, 1981; v 

Jereb, 2011).  

Vrstniško tutorstvo predstavlja učinkovito pomoč tudi za učence, ki imajo učne težave, saj z 

vrstniškim tutorstvom pridobi tako učenec, ki ima učne težave, kot tudi tutor, ki mu nudi učno 

pomoč. Ta oblika učenja motivira za učenje in delo, ne samo na učnem, temveč tudi na 

socialnem področju (Miller in Miller, 1995; v Jereb, 2011). Vseeno pa vrstniško tutorstvo kaže 

največje učne dosežke predvsem pri učencih, ki obiskujejo prvo triletje osnovne šole in pri 

učencih, ki prihajajo iz socialno šibkih okolij (Rohrbeck idr., 2003; v Jereb, 2011).  

5.4.1 Vloga učitelja pri vrstniškem tutorstvu  

Vrstniško tutorstvo mora biti skrbno načrtovano in konstantno nadzorovano. Na šoli mora biti 

vsaj en učitelj, ki je mentor učencem, ki so tutorji. Učiteljeva naloga je, da tutorja najprej dobro 

pripravi na njegovo delo in mu pojasni, kako naj pomaga vrstniku; pozneje pa spremlja njegovo 

delo in preverja, ali to res prinaša pozitivne učinke, skrbi, da delo poteka po načrtu in da tutor 

svoje delo res opravlja, pomaga tudi pri razreševanju težav in sodeluje v tistih strategijah, kjer 

je njegova vloga pomembna (Jereb, 2011; Polak, 2010; Mitchell, 2008).  

Poznamo več oblik tutorstva, ki jih na Univerzi v Ljubljani uporabljajo pri delu s študenti: 

uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente s 

posebnimi potrebami. Od naštetih oblik lahko glede na njihove značilnosti v osnovni šoli 

uporabimo uvajalno in predmetno tutorstvo. Uvajalno tutorstvo bi bilo namenjeno učencem 1. 
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razreda, izvajali pa bi ga učenci višjih razredov, ki bi učencem 1. razreda pomagali pri 

vključevanju v novo okolje, privajanju na šolo, šolsko delo ipd. Predmetno tutorstvo bi bilo 

namenjeno vsem učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč pri učenju snovi, ki jo obravnavajo 

pri posameznem predmetu. Pri tem bi se učenci učili tudi različnih strategij učenja (Dizdarevič, 

2007; v Polak, 2010). Predmetno tutorstvo je zelo primerna oblika pomoči pri učenju 

matematike, saj imajo učenci na razredni stopnji osnovne šole in tudi pozneje težave predvsem 

z razumevanjem različnih matematičnih konceptov.  

V nadaljevanju bom predstavila tri učinkovite strategije vrstniškega tutorstva, ki so se izkazale 

kot zelo dobre, saj so k višjemu učnemu uspehu pomagale tako učencem, ki imajo učne težave, 

kot tudi tistim, ki učnih težav nimajo. Strategije, ki jih bom predstavila, so naslednje:  

 ''tutorstvo med različno starimi učenci, 

 pomoč vrstnika pri učenju strategij, 

 vzajemno vrstniško tutorstvo'' (Jereb, 2011, str. 98).  

5.4.2 Tutorstvo med različno starimi učenci 

Ta oblika tutorstva je najmanj strukturirana, saj so kombinacije učencev lahko različne, npr. 

učenec višjega razreda osnovne šole pomaga učencu nižjega razreda ali pa sta v kombinaciji 

učenec, ki je v višjem razredu, in učenec, ki ima učne težave (Miller in Miller, 1995; v Jereb, 

2011).  

Za to strategijo tutorstva niso predpisani nobeni postopki za izvajanje, kljub temu pa večino 

tutorjev pred pričetkom vključijo v izobraževanje, ki se od tutorja do tutorja razlikuje v vsebini 

in trajanju. ''Tutorstvo vključuje pogovor o učnih ciljih učenca, strategijah reševanja nalog in 

utrjevanja snovi in primerni povratni informaciji tutorja.'' (Barbetta in Miller, 1991; v Jereb, 

2011, str. 98) Tutor je model vzornega obnašanja in organiziranega dela, predstavlja lastno 

učinkovito učenje in spodbuja učenca, s katerim sodeluje, k izboljšanju učnih navad (Gaustad, 

1993; Miller in Miller, 1995; v Jereb, 2011).  

Ta strategija medvrstniškega tutorstva je večkrat pripomogla k boljšim učnim dosežkom in 

boljši samopodobi učencev, ki so v proces vključeni. Strategija je pokazala pozitivne učinke pri 

učenju matematike. Vseeno pa znanstveniki opozarjajo, da je strategija učinkovita le (dosežki 

učenca so bili višji), ko sta se učenca srečevala pogosteje, na krajših in vnaprej načrtovanih 

srečanjih (Kalkowski, 2001; v Jereb, 2011). Pri učencih z učnimi težavami je ta strategija 

uspešna tudi zato, ker učenec ''dobi občutek kontrole nad svojimi učnimi dosežki, kar zviša 

njegovo motivacijo za učenje drugih šolskih predmetov in mu pomaga uriti različne socialne 

spretnosti'' (Kalkowski, 2001; v Jereb, 2011, str. 98).  

5.4.3 Pomoč vrstnika pri učenju strategij 

''To je strukturirana oblika vrstniškega tutorstva.'' (Jereb, 2011, str. 98) To obliko učenja sta v 

sodelovanju z D. Simmons razvila zakonca Fuchs (Fuchs, 2001; v Jereb, 2011). Pri tem sta 

želela združiti čim več metod in oblik učenja, ki so se že izkazale za učinkovite. Na ta način sta 

želela učencu zagotoviti možnosti za sodelovanje in posredno za boljši učni uspeh (Jereb, 

2011).  

''Metoda ponuja specifične programe za učenje matematike in branja'' (Jereb, 2011, str. 98), a 

se bomo v magistrskem delu osredotočili na program za učenje matematike. Jereb (2011) 

opozarja, da so strategije za učenje matematike namenjene predvsem dopolnitvi metod učenja 

in poučevanja matematike in ne kot nadomestek zanje. Strategije vrstniškega učenja so v tem 
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programu namenjene otrokom, ki so na razredni stopnji osnovne šole (od 1. do 5. razreda) 

(Jereb, 2011).  

V tutorskem odnosu sta dva učenca, po navadi učenec, ki ima višji učni uspeh, in učenec, ki 

ima nižji učni uspeh. Učenca si med srečanji izmenjujeta vlogi učitelja in učenca in se na ta 

način spodbujata, učita, pomagata drug drugemu in izboljšujeta učno prakso drug drugega 

(Fuchs idr., 2002; v Jereb, 2011).  

Pred začetkom dela se z obema učencema pogovori učitelj, ki ''jima natančno razloži strategije 

učenja znotraj te oblike pomoči, kako se lotiti obravnave snovi, kako podrobno morata 

spremljati vlogo, ki jima je namenjena, ter kako prositi za pomoč, ko jo potrebujeta.'' (Fuchs 

idr., 2002; v Jereb, 2011, str. 99)  

Ta strategija je namenjena vsem učencem, ne glede na to, kako razvite matematične sposobnosti 

imajo (Jereb, 2011).  

Pristop omogoča in spodbuja k višji ravni povratne informacije med učencema, ki delata v paru. 

Dober odnos med njima pozitivno vpliva tudi na sodelovanje pri urjenju snovi skozi besedne 

vaje. Ko proces postane avtomatiziran, besedne vaje niso več potrebne. Učenca naj bi se ob 

izvajanju aktivnosti naučila, da lahko strategijo uporabita tudi za učenje pri drugih predmetih 

oziroma na drugih področjih učenja. V tem primeru tutor in učenec izmenjujeta svojo vlogo, 

učenec pa skozi izvajanje tutorstva prejema povratno informacijo (Fuchs idr., 2002; v Jereb, 

2011).  

Med procesom učenja učitelj z učenci sodeluje tako, da skupaj izdelajo povezave med 

materialom in matematičnimi pravili (Jereb, 2011).  

Strategija za učenje matematike se deli na dva dela, in sicer:  

 1. del: Ta aktivnost traja od 15 do 20 minut. Vsak učenec najprej samostojno poskuša 

rešiti matematično nalogo. Tisti učenec, ki je določen za tutorja, drugega učenca 

sprašuje, kako bo nalog rešil. Tutor se že prej ob pomoči učitelja nauči ustreznega načina 

in vprašanj za vodenje drugega učenca do rešitve naloge (Jereb, 2011).  

 2. del: (urjenje): aktivnost traja od 5 do 10 minut. Vsak učenec dobi učni list, na katerem 

so naloge z različnimi matematičnimi problemi, ki so jih že obravnavali pri pouku. Ko 

učenci naloge rešijo, list zamenjajo z učencem, s katerim sodelujejo paru. Ob pravilno 

rešenih nalogah seštejejo točke. Par lahko dobi dodatne točke za sodelovanje, razlago, 

pravilen potek in rezultat pri posamezni nalogi (Jereb, 2011).  

Strategija pomoč vrstnika pri učenju strategij: 

 ima zelo pozitivne učinke na delo v razredu, saj upošteva in izkoristi razlike v 

sposobnostih, ki jih imajo učenci; zaradi te strategije lahko učenci v istem razredu delajo 

na različnih ravneh (Fuchs in Fuchs, 2001; v Jereb, 2011); 

 primerna je tudi za učence z učnimi težavami (Fuchs in Fuchs, 2001; v Jereb, 2011); 

 pomaga pri zmanjševanju socialnih in vedenjskih problemov v razredu (Hall in Stegila, 

2004; v Jereb, 2011); 

 pomaga tudi pri pridobivanju pozitivne samopodobe, razvijanju socialnih spretnosti in 

izboljševanju učnih dosežkov (Jereb, 2011); 

 učencem pomaga in jih nauči, da stvari razložijo in tako ustvarijo bolj smiselno 

zapolnitev konceptov reševanja preko sodelovanja z vrstnikom in med samo aktivnostjo 

(Fuchs idr., 2002; v Jereb, 2011); 
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 se je izkazala za zelo učinkovito, saj so učenci ob dobrem izvajanju metode znali svoje 

znanje dobro povezati z obravnavano snovjo (Jereb, 2011); metode, ki so se pri učenju 

matematike izkazale kot učinkovite, so naslednje: ''zagotavljanje resničnih primerov iz 

življenja, pogovor o pomenu in odgovorih pri problemih ter uporaba razgibane 

konkretne predstave'' (Jereb, 2011, str. 99);  

 učencem močno olajša učenje, učiteljem pa poučevanje (Fuchs idr., 2002; v Jereb, 

2011). 

5.4.4 Vzajemno vrstniško tutorstvo  

To je strukturirana oblika učenja in poučevanja, pri kateri ''učenci drug drugega poučujejo, 

spremljajo, vrednotijo in spodbujajo'' (Fantuzzo, King in Heller, 1992, str. 62; v Jereb, 2011, 

str. 101). S to strategijo pri učencih spodbujamo in razvijamo učne in socialne kompetence 

(Jereb, 2011).  

Pri vzajemnem vrstniškem tutorstvu učenci delajo v parih ali v skupinah in si izmenjujejo vlogi 

učenca in tutorja. ''Učenci se naučijo pripraviti material in dobiti povratno informacijo od 

vrstnikov.'' (Jereb, 2011, str. 101) S tem, ko se učenci izmenjujejo v vlogi tutorja, se potegujejo 

za skupinske nagrade in neodvisnost, kar pomaga pri dvigovanju motivacije za učenje in 

pripelje k boljšim učnih rezultatom. Učenci si nagrado izberejo s seznama, ki ga je zanje 

pripravil učitelj. Učenci so dolžni spremljati delo svojih vrstnikov in ga ovrednotiti (Jereb, 

2011).  

Vzajemno tutorstvo se začne takrat, ko tutorji učencu povejo, da mora s pomočjo učnega 

kartončka rešiti nalogo, ki jo ima na učnem listu (rešitve naloge so na zadnji strani kartončka). 

Če učenec na vprašanje odgovori pravilno, nadaljuje z reševanjem nalog na učnem listu. Če je 

učenčev odgovor napačen, pa mu tutor pomaga s predlogi, ki so na zadnji strani kartončka, in 

nato spremlja učencev postopek reševanja naloge. Če učenec naloge tudi v drugem poskusu ne 

reši pravilno, tutor pokliče učitelja, ki učencu razloži postopek reševanja posamezne naloge. 

Učenec nalogo nato reši samostojno. Po 10-ih minutah se vlogi v paru zamenjata. Način dela 

se nadaljuje, dokler oba učenca v paru ne rešita vseh šestnajstih nalog (Utley in Mortweet, 1997; 

v Jereb, 2011).  

Strategija je primerna tako za učence, ki nimajo učnih težav, kot tudi za tiste, ki učne težave 

imajo, saj upošteva individualne potrebe vsakega učenca (Harper in Maheady, 2007; v Jereb, 

2011). Oba učenca v paru se imata možnost preizkusiti v vlogi tutorja, kar pozitivno vpliva na 

počutje otrok, saj se počutijo sprejete v skupini (Fantuzzo idr., 1992; v Jereb, 2011). Strategija 

učence motivira za delo in sodelovanje, pa tudi za doseganje boljše uspešnosti pri 

kompleksnejših nalogah (Jereb, 2011). Strategija zvišuje učni uspeh v razredu in zmanjšuje 

neprimerno vedenje učencev (Utley in Mortweet, 1997; v Jereb, 2011). Fantuzzo idr. (1992; v 

Jereb, 2011, str. 102) pravijo, da ''naj bi bila ta strategija pri pouku matematike celo najboljša 

strategija visokih dosežkov učencev pri tem predmetu. Učenci, ki so v strategiji sodelovali, so 

trdili, da imajo več kontrole nad lastnim napredkom in bolj pozitiven odnos do učenja''.  

Pri vzajemnem vrstniškem tutorstvu imamo še dve možnosti izvedbe, in sicer: 

 razredno vrstniško tutorstvo, pri katerem so pari oziroma skupine oblikovani znotraj 

istega razreda in lahko vsak dan pridobivajo točke, ki jih učitelj zapisuje na poseben 

seznam. Učenec tutor sošolcu razloži snov, potem pa učenec reši učni list z nalogami, 

ki ga pripravi učitelj. Za pravilno rešene naloge par dobi točke (Jereb, 2011). Ta metoda 

poučevanja se od tradicionalnega pouka razlikuje v tem, da učenci niso pasivni 

prejemniki znanja, ki ga predaja učitelj, ampak aktivno sodelujejo in predajajo znanje 
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svojemu sošolcu. Pri tem imajo učenci tudi različne priložnosti za preverjanje svojega 

znanja (Jereb, 2011). Pri delu v paru se učenca učita, drug drugemu pomagata in se 

spodbujata k uspehu. Skupaj poskušata odpraviti tudi napake, ki jih pri učenju delata, 

kar spodbuja njun učni napredek in socialne spretnosti, to pa vpliva tudi na razredne 

dosežke (Jereb, 2011). Učitelj pridobi možnost uporabe različnih oblik in metod 

poučevanja, hkrati pa lahko stalno spremlja in vrednoti delo in znanje učencev. Učitelj 

se pri tem lahko tudi takoj odzove na težave, ki jih učencu povzroča učenje, in mu 

omogoči takojšnjo povratno informacijo. Tako se med učiteljem in učencem razvija 

pozitiven odnos za sodelovanje (Jereb, 2011). Učenci s to metodo veliko pridobijo, saj 

so aktivno vključeni v vse faze učenja in pridobijo konkretno učno pomoč, takoj ko jo 

potrebujejo (Jereb, 2011). Učenci spoznajo novo učno strategijo, ki je primerna za vse 

učne stile, in imajo veliko več možnosti za sodelovanje in pozitivne socialne odnose 

tako z učiteljem kot tudi s svojimi vrstniki (Jereb, 2011). ''Metoda je zelo fleksibilna in 

prilagodljiva, zato jo učitelj lahko uporabi pri različnih šolskih predmetih; tudi pri 

matematiki.'' (Jereb, 2011, str. 103) 

 medvrstniško tutorstvo je tretja oblika vzajemnega tutorstva. V tem primeru starejši 

učenec, ki ima učne težave, poučuje mlajšega učenca, ki ima podobne učne težave 

(Jereb, 2011). To je tudi edina oblika vrstniškega tutorstva, ki se izvaja izven razreda. 

''Starejši učenec se pri tem nauči poučevanja, dobre in sistematične razlage snovi; mlajši 

učenec pa pridobi določeno znanje ali učno spretnost. Oba pridobita na boljšem 

medosebnem odnosu.'' (Jereb, 2011, str. 104) 

5.4.5 Prednosti in pomanjkljivosti vrstniškega tutorstva  

Prednosti se pokažejo tako pri učencih, ki tutorstvo izvajajo (so tutorji), kot tudi pri tistih, ki 

tutorstvo potrebujejo (Polak, 2010).  

 Izboljša se učni uspeh učencev.  

 Učenci se naučijo različnih učnih spretnosti in strategij.  

 Učenci tutorji se izboljšajo v vlogi vodje in krepijo lastno učenje. Naučijo se predajati 

svoje znanje in pridobijo na samozavesti.  

 Učenci izboljšajo lastno samopodobo.  

 Učenci se naučijo socialnih spretnosti, ki jim pomagajo izboljšati odnose z vrstniki.  

 Učitelj pridobi več časa za pomoč in delo z drugimi učenci, saj omogoči boljše 

sodelovanje med učenci (Polak, 2010; Mitchell, 2008).  

Tako kot vse ima tudi vrstniško tutorstvo nekatere pomanjkljivosti. To je predvsem 

nezainteresiranost oziroma pomankanje motivacije za pridobivanje tutorske pomoči (Polak, 

2010). 

5.5 PROSTOVOLJSTVO  

Prostovoljstvo je vrstniška oblika učenja in pomoči, ki jo lahko šola učencem ponudi izven 

organiziranega pouka. Kot pravi Frankovič (2019) prostovoljstvo težko definiramo ali 

razložimo, saj je to način življenja, ki se izraža predvsem z dejanji. Kljub temu moramo pojem 

nekako pojasniti in Gladek (2015) je zapisala, da je prostovoljstvo aktivnost posameznika 

oziroma učenca, pri kateri učenec po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali drugih 

koristi pomaga posamezniku (lahko sošolcu ali vrstniku) pri učenju. Prostovoljstvo se od 

tutorstva razlikuje v tem, da vedno poteka izven organiziranega pouka (pred ali po pouku), 

medtem ko je tutorstvo vključeno v učni proces in poteka med organiziranim poukom (nekatere 

oblike pa tudi izven). Poleg tega je tutorstvo za učence na nek način obvezno (v primeru, da je 
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del pouka), medtem ko se za prostovoljstvo učenci odločijo samostojno, ker želijo pomagati 

vrstnikom.  

Obstajata dve obliki prostovoljnega dela: formalno in neformalno. Za neformalno 

prostovoljstvo je značilno, da se posameznik sam odloči, da bo nekomu pomagal, in se tako 

sam dogovori o vseh podrobnostih. Tako lahko nekdo na podlagi dogovora pomaga 

sosedovemu otroku pri učenju matematike (Gladek, 2015).  

Na drugi strani je formalno ali organizirano prostovoljstvo, ki se vzpostavi takrat, ko potreb 

posameznikov ne moremo zadovoljevati več neformalno. Za formalno prostovoljstvo je 

značilno, da med posameznikom in prostovoljcem posreduje ustanova ̶ neko društvo ali 

organizacija (Gladek, 2015; Željko, 2017).  

Razlika med formalnim in neformalnim prostovoljstvom je v prevzemanju odgovornosti. Pri 

neformalnem prostovoljstvu se posameznik vse dogovori sam in tako mora tudi težave, ki se 

morda pojavijo, reševati samostojno. Pri formalnem prostovoljstvu pa potek dela in stik med 

posameznikom in prostovoljcem ureja šola, ki skrbi in redno preverja, ali je odnos ustrezen, 

prostovoljca usmerja, mu pomaga in ga izobražuje. V primeru težav pri formalnem 

prostovoljstvu pri njihovem odpravljanju in reševanju sodeluje tudi organizacija, ki je 

posameznika in prostovoljca povezala (Gladek, 2015).  

''Obe obliki prostovoljstva se dopolnjujeta in ne moremo trditi, da je ena pomembnejša od 

druge.'' (Gladek, 2015, str. 17) Bolj ko so si učenci na šoli pripravljeni spontano pomagati, 

manjša je potreba po tem, da bi organizirali formalno obliko prostovoljstva. Pri tem imajo 

pomembno vlogo učitelji, ki morajo učence vsakodnevno in sproti učiti medsebojne pomoči. 

Učenci na ta način pomoč drugim ponotranjijo kot skupinsko vrednoto in jih zato ni potrebno 

več posebej motivirati ali opominjati na pomoč drugim. Kljub temu da so si učenci v razredu 

ali na šoli pripravljeni pomagati, pa vseeno obstajajo tudi priložnosti za organizirano oziroma 

formalno obliko prostovoljstva (Gladek, 2015).  

Priprava na organizirano prostovoljstvo je zahtevna, saj morajo na šoli dobro razmisliti, ali 

prostovoljstvo res potrebujejo in katere potrebe bodo na ta način zadovoljevali. Prostovoljstvo 

na šoli vedno povzroči spremembe (Gladek, 2015).   

Gladek (2015, str. 19) pravi, da ''se s to obliko prostovoljstva lahko odzovemo na različne 

potrebe, kot so na primer:  

 nekateri učenci potrebujejo učno pomoč vrstnikov, 

 nekateri učenci priseljenci potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, 

 v razredu opazimo vrstniško socialno izključevanje posameznikov, 

 pri učencih v razredu je premalo povezanosti in sodelovanja, 

 mlajši učenci na šoli se bojijo starejših, 

 …'' (Gladek, 2015, str. 19).  

Zgoraj naštete potrebe so le nekatere izmed tistih potreb, ki jih s prostovoljstvom lahko 

zadovoljimo oziroma se nanje odzovemo. Učenci si s prostovoljstvom naberejo različne 

izkušnje v medosebnih odnosih in razvijejo veliko osebnih kompetenc, zato naj to ne bi bila 

dejavnost, organizirana le za manjšo skupino za to motiviranih otrok, ampak naj bi bil to ''način 

dela z vsemi otroki'' (Gladek, 2015, str. 21; Željko, 2017).  

V formalno prostovoljstvo lahko šola povabi ne le svoje učence, ampak tudi njihove starše, 

stare starše in druge zunanje izvajalce, ki bi želeli sodelovati s šolo (Gladek, 2015).  
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5.5.1 Prostovoljstvo kot dejavnost učencev 

Če prostovoljstvo na šoli vključuje samo učence, učitelje, ki jim pri tem pomagajo, in starše, je 

dovolj, da to zapišejo v dokument šole, npr. v vzgojni načrt. Ker je solidarnost ena od temeljnih 

vrednot prostovoljstva, je umestitev le-te v vzgojni načrt dober korak za začetek formalnega 

prostovoljstva na šoli. ''Šola je ključni prostor socializacije za vsako novo generacijo.'' (Gladek, 

2015, str. 21) Učenci se v šoli naučijo tekmovati na različnih področjih (šport, ustvarjalnost, 

znanje), naučijo pa se tudi sodelovanja z drugimi, izmenjave mnenja in spoštovanja drugih in 

drugačnosti (Gladek, 2015).  

5.5.2 Prostovoljstvo kot interesna dejavnost na šoli 

Prostovoljstvo na šoli lahko organizirajo tudi v obliki interesne dejavnosti. To vodi učitelj 

(mentor) in je organizirana za tiste učence, ki bi radi naredili nekaj več in vrstnikom pomagali 

tudi izven pouka. Če je na šoli več različnih projektov prostovoljstva, je lahko tudi več 

mentorjev, ki učence pri tem vodijo. Eden od pedagoških delavcev na šoli v tem primeru 

prevzame vlogo koordinatorja in koordinira celotno prostovoljstvo. Vsi učitelji mentorji se 

morajo med seboj pogovarjati in se dogovarjati za aktivnosti, ki jih bodo na šoli delali vsi 

prostovoljci skupaj (Gladek, 2015).  

Pri tej obliki prostovoljstva obstaja tudi nevarnost, da učenci in mentor to vzamejo kot šolski 

predmet in opravljajo vse samo še na formalni ravni, vsebino pa zanemarijo oziroma ni več 

tako zelo pomembna. Zato mora mentor ves čas skrbeti in usmerjati učence k uresničevanju 

poslanstva, ki ga imajo, in ne obveznosti (Gladek, 2015).  

5.5.3 Prostovoljstvo kot sestavni del šolskih projektov 

Mnogo šol izvaja različne projekte, v katere so vključeni tudi učenci in njihovi starši. Znotraj 

teh projektov učenci pomagajo vrstnikom pri učenju in pripravljajo razne delavnice, pri tem pa 

se niti ne zavedajo, da opravljajo prostovoljno delo, kar je po mnenju Gladekove (2015) velik 

problem. Prav je, da učenci sodelujejo v različnih projektih, a se morajo hkrati zavedati svojega 

prispevka k prostovoljstvu, saj pozitiven odnos mlajših generacij do pomoči drugim lahko 

privede do pomembnih sprememb na področju medosebnih odnosov in do ''odgovornega in 

aktivnega odzivanja na potrebe v skupnosti'' (Gladek, 2015, str. 24).  

S tistimi učenci, ki prostovoljstvo na šoli opravljajo redno, mora šola podpisati dogovor. 

Dogovor morajo podpisati starši oziroma otrokovi skrbniki, podpiše pa ga tudi otrok, saj ima 

podpis ''posebno težo in poudarja odgovornost za spoštovanje dogovora'' (Gladek, 2015, str. 

24).  

Šola lahko sklene dogovor tudi s katero od bližnjih organizacij, ki se ukvarja s prostovoljnim 

delom. Tako na šolo prihajajo prostovoljci določene organizacije, ki na šoli opravljajo ali celo 

vodijo prostovoljno delo (Gladek, 2015).  

5.5.4 Učna pomoč 

Učna pomoč je najpogostejša oblika prostovoljstva v šoli in se pojavlja v različnih oblikah: med 

sošolci v razredu, med učenci iste starosti, med različno starimi učenci, s prostovoljci, ki 

prihajajo iz različnih šol, s študenti, s prostovoljci iz mladinskih centrov in različnih društev, z 

upokojenimi učitelji, s starši ali s starimi starši učencev itd. (Gladek, 2015).  
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Pri izbiri prostovoljca, ki izvaja učno pomoč, mora biti šola izredno pazljiva. Včasih je dovolj, 

če učencu, ki ima težave, pomaga vrstnik, spet drugič se zgodi, da učenec potrebuje pomoč 

starejše izkušene osebe (npr. upokojenega učitelja). Lahko se zgodi tudi, da učenec pomoč 

vrstnika zavrača, ker se v njegovi družbi počuti neprijetno. V takem primeru je dobro, da za 

učno pomoč izberejo starejšega učenca šole ali zunanjega prostovoljca, ki ga učenec ne pozna 

osebno in se v njegovi družbi lažje sprosti. Predvsem zunanji prostovoljci so za šolo velika 

prednost, ker so to po navadi starejši učenci ali dijaki, ki so učencem vzor oziroma dober osebni 

zgled (Gladek, 2015).  

Občasno je dobro, da učenec, ki ima učne težave, zamenja tudi učno okolje. Učno pomoč z 

učencem lahko prostovoljec izvaja tudi v mladinskem centru, v prostorih društva, iz katerega 

prihaja, ali na domu učenca. Pri tem je pomembno, da učitelj mentor dobro načrtuje urnik 

srečanj, varnost na poti in predvidi, kako bo morebitne spremembe sporočil učencu ali 

prostovoljcu, ki učno pomoč izvaja. V tem primeru ima mentor zelo pomembno nalogo, saj 

mora nadzorovati dogajanje, skrbeti za varnost in pravočasno sporočiti spremembe, ko se te 

pojavijo. Če se šola odloči za izvajanje učne pomoči na domu, mora pridobiti soglasje staršev 

učenca, pa tudi prostovoljca (v primeru, da je ta mladoleten). Mentor se mora pred tem seznaniti 

z učnim okoljem in preveriti, ali je to sploh primerno za izvajanje učne pomoči. V primeru, da 

učna pomoč na domu ne dosega želenih ciljev, jo lahko prekinejo in njeno izvajanje ponovno 

prenesejo v šolo (Gladek, 2015).  

Mentor ima pri učni pomoči pomembno vlogo. Neprestano mora spremljati zadovoljstvo in 

uspešnost učenca in prostovoljca, ki izvaja učno pomoč. Če učna pomoč ni uspešna, mora 

govoriti tako z učencem kot tudi s prostovoljcem in poiskati vzroke za neuspeh, občasno mora 

mentor prostovoljca motivirati za nadaljnje delo ali mu celo dodeliti drugega učenca za 

izvajanje učne pomoči, če prvi pri tem ne želi sodelovati (Gladek, 2015).  

5.5.5 Prednosti prostovoljstva 

Prostovoljec s prostovoljnim delom pridobi veliko, in sicer: 

 razvija medosebne odnose in komunikacijske spretnosti; 

 pri izvajanju učne pomoči za otroke in mladostnike se prostovoljci učijo postavljanja 

mej, potrpežljivosti, odgovornosti, vodenja in poslušanja; 

 zaradi okoliščin, ki se hitro spreminjajo, in različnih razpoloženj ljudi, s katerimi delajo, 

morajo biti prostovoljci zelo fleksibilni in iznajdljivi, česar se med prostovoljnim delom 

navadijo oziroma priučijo; 

 prostovoljci se naučijo tudi vživljanja v posameznika in njegova čustva (razvito morajo 

imeti empatijo) (Željko, 2017).  

Prostovoljci z vključevanjem v prostovoljstvo res ne dobijo denarja, spoznajo pa nove ljudi, s 

katerimi navežejo pristne stike, se spoštujejo in tako dobivajo nazaj vero v življenjske vrednote 

(Željko, 2017). Prostovoljstvo namreč prenaša najpomembnejše vrednote: pravico, solidarnost 

in vključenost v družbo (Halba, 2014).  
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II EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pogosto se dogaja, da učitelji razrednega pouka pri matematiki poleg frontalnega pouka ne 

uporabljajo drugih oblik učenja, čeprav se v današnjem času veliko govori o dobrih rezultatih 

učenja, ki jih pridobimo z drugimi oblikami učenja. Učitelji razrednega pouka zaradi strahu, da 

učenci snovi ne bodo razumeli, raje uporabijo frontalni pouk, ker tako snov sami razložijo in se 

tudi lažje branijo, če učenec snovi ne razume.  

Mitchell (2007, v Jereb, 2011) poudarja, da sodelovalno učenje vpliva na učne dosežke 

učencev, poleg tega pa spodbuja socialne odnose med učenci in sprejemanje drugačnosti. Kljub 

temu pa mora biti učitelj pri organiziranju pouka dosleden in sistematičen, saj Mitchell (2007, 

v Jereb, 2011, str. 95) pravi, da ''so uspešnejši tisti učenci, katerih učitelj vnaprej in sistematično 

načrtuje proces učenja.'' Če sodelovalno učenje v pouk matematike vnesemo sistematično, ga 

skrbno načrtujemo in se vnaprej dobro pripravimo, lahko takšno obliko učenja pri matematiki 

tudi dobro izpeljemo (Mitchell, 2007, v Jereb, 2011). Z uporabo te oblike učenja pri matematiki 

pa lahko učencem poleg znanja matematike (ki bi ga dosegli tudi s frontalno obliko učenja), 

damo tudi možnost sodelovanja in interakcije s sošolci in jim tako omogočimo razvijanje 

osebnosti, dobrih odnosov s sošolci in jih naučimo sprejemati drugačnost.  

Odločili smo se, da bomo v magistrskem delu raziskali, kako v pouk matematike vpeljati 

sodelovalno učenje in kakšen učinek ima le-to na znanje učencev in njihove medosebne odnose. 

Skušali smo ugotoviti tudi, ali je sodelovalno učenje v šoli prisotno, kako pogosto je 

uporabljeno in zakaj ter kako sodelovalno učenje zaznavajo učenci in ali si ga pri pouku želijo 

več.  

6.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Osnovni cilj raziskovalnega dela naloge je bil ugotoviti, ali učitelji pri pouku uporabljajo 

vrstniško učenje, predvsem sodelovalno učenje, in ali so učenci, ki pri učenju uporabljajo 

sodelovalno učenje, učno uspešnejši od učencev, ki tega načina niso deležni.  

Glede na raziskovalni cilj smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Ali se med učenci, ki imajo v pouk vključeno vrstniško učenje, in tistimi, ki ga 

nimajo, pojavljajo pomembne razlike v uspešnosti pri matematiki?  

 RV2: Kakšna so stališča učencev do sodelovalnega učenja?  

 RV3: Ali učitelji zaznajo razlike v odnosih med učenci, ki imajo v pouk vključeno 

vrstniško učenje, in tistimi, ki ga nimajo?  

 RV4: Ali učitelji razrednega pouka pri pouku matematike uporabljajo sodelovalno 

učenje? 

 RV5: Kakšna so stališča učiteljev do uporabe različnih oblik dela pri matematiki? 

Glede na raziskovalna vprašanja pa smo oblikovali naslednje raziskovalne hipoteze, ki smo jih 

poskušali potrditi oziroma ovreči.  

H1: Učenci, ki imajo v pouk vključeno vrstniško učenje, so pri pouku matematike uspešnejši 

od učencev, ki vrstniškega učenja pri pouku niso deležni.   

H2: Učenci na razredni stopnji si pri pouku matematike želijo sodelovalnega učenja.  
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H3: Učitelji menijo, da imajo učenci, ki imajo v pouk vključeno vrstniško učenje, boljše odnose 

s svojimi sošolci kot učenci, ki vrstniškega učenja v pouk nimajo vključenega.  

H4: Učitelji razrednega pouka pri pouku matematike redko uporabljajo sodelovalno učenje.  

H5: Učitelji razrednega pouka menijo, da je frontalna oblika najboljši način za razlago snovi 

pri matematiki. 

6.2 METODA DELA 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno in kvalitativno metodo raziskovanja. Uporabili smo 

kavzalno eksperimentalno metodo in deskriptivno metodo.  

6.3 VZOREC 

Vzorec učencev je bil priložnostni. V raziskavo je bilo vključenih 33 učencev 5. razreda. V 

eksperimentalni skupini je bilo 16 učencev (7 dečkov in 9 deklic), v kontrolni skupini pa 17 

učencev (8 dečkov in 9 deklic). Povprečna starost učencev je bila 10 let. Vzorec učiteljev je bil 

namenski in priložnostni. V raziskavo so bili vključeni učitelji razrednega pouka, ki poučujejo 

na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Raziskava je bila izvedena v šolskem letu 2018/2019.  

Spol Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Deklice 18 55,0 % 

Dečki 15 45,0 % 

Skupaj 33 100,0 % 

Preglednica 1: Sodelujoči učenci glede na spol  

 

Graf 1: Sodelujoči učenci glede na spol 

Spol Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Moški  0 0,0 % 

Ženski  38 100,0 % 

Skupaj 38 100,0 % 

Preglednica 2: Sodelujoči učitelji glede na spol 

Starostna skupina Frekvenca (f) Odstotek (%) 

21–40 let  21 55,3 % 

41–60 let 16 42,1 % 

61 let in več  1 2,6 % 

Skupaj 38 100,0 % 

Preglednica 3: Sodelujoči učitelji glede na starostno skupino 

55 %
45 %

Spol

DEKLICE

DEČKI
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Graf 2: Sodelujoči učitelji glede na starost 

Preglednici 2 in 3 ter graf 2 nam prikazujejo strukturo sodelujočih učiteljev glede na starost in 

spol. Kot je razvidno iz preglednice 14, so v raziskavi sodelovale samo učiteljice. Več kot 

polovica sodelujočih učiteljic (55,3 %) je pripadala starostni skupini od 21 leto 40 let, slaba  

polovica učiteljic (42,1 %) pa starostni skupini od 41 let do 60 let. Ena učiteljica (2,6 %) je bila 

starejša od 61 let.  

6.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je bila razdeljena na tri dele, vključeni so bili tako učenci kot učitelji. V prvem delu 

raziskave smo izvedli sklop učnih ur o temi Množice v dveh oddelkih petih razredov 

(eksperimentalna in kontrolna skupina). V obeh oddelkih so učenci najprej pisali predtest, ki je 

bil sestavljen na podlagi vsebine in ciljev, ki so jih učenci spoznali v 4. razredu, in nam je 

pomagal ugotoviti, ali med učenci v obeh oddelkih obstajajo statistično pomembne razlike v 

znanju. Nato smo v prvem oddelku (eksperimentalna skupina) za učenje teme uporabili 

sodelovalno učenje, v drugem oddelku (kontrolna skupina) pa frontalno in individualno obliko. 

Po končani obravnavi teme so učenci v obeh oddelkih pisali test, ki nam je pomagal ugotoviti, 

kolikšno znanje so usvojili in ali se oddelka v končnem znanju razlikujeta. V tem delu smo 

skušali ugotoviti, ali uporaba različne oblike poučevanja vpliva na učni dosežek učencev. V 

drugem delu raziskave so učenci eksperimentalne skupine izpolnili vprašalnik o sodelovalnem 

učenju, v katerem nas je zanimalo, kako učenci zaznavajo sodelovalno učenje, ali si ga pri 

pouku želijo in zakaj. V tretjem delu raziskave pa so učitelji različnih osnovnih šol izpolnili 

anketni vprašalnik, v katerem nas je zanimalo, ali učitelji pri pouku matematike uporabljajo 

sodelovalno učenje, ali menijo, da vpliva na učni dosežek in medosebne odnose med učenci, in 

kateri so vzroki za to, da učitelji sodelovalnega učenja pri pouku matematike ne uporabljajo 

bolj pogosto.  

Vse faze raziskave so bile izvedene junija 2019. Anketni vprašalniki za učence so bili 

pripravljeni v tiskani obliki, medtem ko so bili anketni vprašalniki za učitelje pripravljeni v 

elektronski obliki in so bili poslani na šole po vsej Sloveniji.  

21-40 LET

55,3 %

41-60 LET

42,1 %

61 IN VEČ 

LET

2,6 %

Starost
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6.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

V prvem delu raziskave smo s pomočjo predtesta in potesta ugotavljali znanje učencev. Na 

podlagi kriterija, ki smo ga sestavili, smo oba preizkusa znanja pregledali in ovrednotili s 

točkami. Podatke o točkah posameznega učenca smo vnesli v program Excel in jih obdelali, pri 

tem pa smo uporabili osnovno statistično analizo (aritmetična sredina, frekvenca, odstotek) in 

t-test, s katerim smo ugotovili, ali se med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine 

pojavljajo razlike v znanju.   

V drugem delu raziskave smo s pomočjo vprašalnika za učence želeli ugotoviti, kakšno je 

mnenje učencev o sodelovalnem učenju. Podatke, ki smo jih pridobili, smo vnesli v program 

Excel in jih obdelali, pri tem pa uporabili osnovno statistično analizo (frekvenca, odstotek, 

aritmetična sredina).  

V tretjem delu raziskave smo s pomočjo vprašalnikov za učitelje želeli ugotoviti, kakšno je 

njihovo mnenje o vrstniškem učenju. Podatke, ki smo jih pridobili, smo vnesli v program Excel 

in obdelali, pri tem pa uporabili osnovno statistično analizo (aritmetična sredina, frekvenca, 

odstotek). 

6.6 OPIS INSTRUMENTOV 

Za potrebe raziskave smo uporabili različne tehnike zbiranja podatkov. Pri tem smo uporabili 

preizkus znanja (predtest in potest) o matematični temi Množice, vprašalnik za učitelje o 

sodelovalnem učenju in vprašalnik za učence o sodelovalnem učenju. 

 Predtest 

S predtestom smo želeli preveriti, kakšno je znanje učencev o izbrani matematični temi 

(Množice) in ali se eksperimentalna in kontrolna skupina v predznanju razlikujeta.  

Predtest je vseboval tri sestavljene naloge, ki so preverjale predznanje, ki so ga učenci o 

množicah pridobili v 4. razredu.  

Učni cilji 4. razreda, ki smo jih s posamezno nalogo v predtestu preverjali, so naslednji: 

1. naloga 

Učenci: 

 uporabljajo pojma množica in podmnožica; 

 poimenujejo in označijo množico; 

 z matematičnim zapisom zapišejo elemente množice; 

 razporedijo elemente v Euler-Vennov prikaz; 

 razporedijo elemente v Carrollov prikaz; 

 razporedijo elemente v drevesni prikaz; 

 z Euler-Vennovim, Carrollovim in drevesnim prikazom grafično prikažejo odnos med 

množico in podmnožicami.  

2. naloga 

Učenci: 

 razporedijo elemente v Carrollov prikaz.  



38 

3. naloga 

Učenci: 

 uporabljajo pojma množica in podmnožica; 

 poimenujejo in označijo množico; 

 z matematičnim zapisom zapišejo elemente množice; 

 razporedijo elemente v Euler-Vennov prikaz; 

 razporedijo elemente v drevesni prikaz;  

 z Euler-Vennovim in drevesnim prikazom grafično prikažejo odnose med množico in 

podmnožico.  

Predtest je v prilogi 4.  

 Potest 

Učenci so po zaključeni obravnavi teme Množice pisali potest, s katerim smo želeli preveriti, 

ali se med učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini pojavljajo statistično pomembne 

razlike v znanju o množicah. 

Tudi potest je vseboval tri sestavljene naloge, ki pa so preverjale znanje, ki so ga učenci dobili 

v učnih urah, ki so obravnavale množice (eksperimentalna skupina s sodelovalno obliko učenja; 

kontrolna skupina pa s frontalno obliko učenja). Naloge v potestu so bile zelo podobne nalogam 

predtesta, le da smo v potest dodali tisti del snovi, ki smo jo z učenci obravnavali v 5. razredu.  

Učni cilji 5. razreda, ki smo jih s posamezno nalogo preverjali v potestu, so naslednji: 

1. naloga  

Učenci: 

 uporabljajo pojme množica, podmnožica, unija, presek, prazna množica in jih zapišejo 

z ustrezno simboliko; 

 poimenujejo in označijo množico; 

 z matematičnim zapisom zapišejo elemente množice; 

 razporedijo elemente v Euler-Vennov prikaz; 

 razporedijo elemente v Carrollov prikaz; 

 razporedijo elemente v drevesni prikaz; 

 z Euler-Vennovim, Carrollovim in drevesnim prikazom grafično prikažejo odnos med 

množico in podmnožicami. 

2. naloga 

Učenci: 

 razporedijo elemente v Carrollov prikaz.  

3. naloga  

Učenci: 

 uporabljajo pojme množica, podmnožica, unija, presek in jih zapišejo z ustrezno 

simboliko; 

 poimenujejo in označijo množico; 

 z matematičnim zapisom zapišejo elemente množice; 
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 z Euler-Vennovim in drevesnim prikazom grafično prikažejo odnos med množico in 

podmnožico; 

 elemente razporedijo v Euler-Vennov in drevesni prikaz; 

 berejo prikaze – znajo poiskati unijo in presek v prikazu.  

Potest je v prilogi 5.  

 Vprašalnik za učitelje 

Z vprašalnikom za učitelje smo želeli izvedeti, ali učitelji sodelovalno učenje pri pouku 

matematike uporabljajo, katera učna oblika je po njihovem mnenju najprimernejša za 

poučevanje matematike in ali sodelovalno učenje po njihovem mnenju pozitivno vpliva na 

odnose med učenci.  

Anketni vprašalnik je sestavljalo osem vprašanj zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je v prilogi.  

 Vprašalnik za učence 

Z vprašalnikom za učence smo želeli izvedeti, kakšno je mnenje učencev o sodelovalnem 

učenju, kaj se jim pri sodelovalnem učenju zdi pomembno in ali si pri pouku želijo 

sodelovalnega učenja in zakaj.  

Anketni vprašalnik za učence je vseboval deset vprašanj zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je v 

prilogi.  

V anketnem vprašalniku za učence smo poleg besede sodelovalno učenje v oklepaju ponudili 

razlago skupinsko učenje. Kljub temu da v stroki pojmov ne enačimo, je učencem pojem 

sodelovalno učenje tako lažje razumljiv, zato smo ga za učence, ki to potrebujejo, dodatno 

razložili.  

V raziskavi je bila zagotovljena anonimnost učencev in objektivnost, saj so imeli vsi učenci 

enake pogoje za izpolnjevanje predtesta, potesta in vprašalnika. Prav tako je bila zagotovljena 

anonimnost učiteljev. Vse instrumente za raziskavo smo izdelali samostojno.  

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati in interpretacija podatkov bodo podani glede na posamezni del raziskave. Ob 

rezultatih in interpretaciji posameznega dela raziskave bomo odgovorili tudi na raziskovalna 

vprašanja, ki se na določen del raziskave nanašajo.  

7.1 PRVI DEL RAZISKAVE – EKSPERIMENT 

7.1.1 Začetno preverjanje predznanja o množicah  

Pred začetkom eksperimenta smo morali preveriti predznanje učencev v obeh skupinah in 

ugotoviti, ali se med učenci pojavljajo statistično pomembne razlike v predznanju o množicah. 

Učenci so predtest pisali zadnjo uro matematike pred obravnavo nove učne snovi (tj. množic). 

Za pisanje so imeli na voljo 25 minut časa, vendar je večina učencev tako v eksperimentalni 

kot tudi v kontrolni skupini predtest rešila prej. Predteste smo nato pregledali s pomočjo 

kriterija, ki smo ga pripravili ob sestavljanju predtesta, in ga ovrednotili s točkami.  

Porazdelitev števila točk na predtestu 
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Število učencev, ki so sodelovali na predtestu 

Vrednost Z-testa 

α (stopnja tveganja) 

30 

0,80 

0,200 

Preglednica 4: Vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa normalne porazdelitve podatkov za 

predtest 

Kot je razvidno iz preglednice 4, so bili podatki učencev (število točk, ki so jih učenci dobili) 

normalno porazdeljeni (α = 0,200; α > 0,05). Za nadaljnjo obdelavo podatkov lahko v tem 

primeru uporabimo t-test za neodvisne vzorce, s katerim ugotovimo, ali se med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine pojavljajo statistične pomembne razlike v uspešnosti pri 

predtestu.  

Skupina Število učencev Aritmetična sredina 

Eksperimentalna skupina 13 14,3 

Kontrolna skupina 17 16,7 

Preglednica 5: Povprečno število točk, ki so ga učenci v eksperimentalne in kontrolni skupini 

dosegli na predtestu 

Število 

točk na 

predtestu 

LEVENE PREIZKUS T-test za neodvisne vzorce 

F α (stopnja tveganja) t g α (stopnja tveganja) 

0,272 0,606 -1,513 28 0,141 

Preglednica 6: Prikaz vrednosti t-testa za dosežke predtesta 

Na predtestu je skupaj sodelovalo 30 učencev, in sicer 13 učencev (4 učenci so manjkali, od 

tega so se trije raziskavi priključili naslednji dan) v eksperimentalni skupini in 17 učencev v 

kontrolni skupini. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,272; α = 0,606) t-test za neodvisne 

vzorce med učenci eksperimentalne in kontrole skupine ni pokazal statistično pomembnih 

razlik v uspešnosti pri reševanju predtesta pri matematiki (t = -1,513; g = 28; α = 0,141). 

Podatkov, pridobljenih z vzorcem, ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa 

lahko trdimo, da so učenci kontrolne skupine dosegli nekoliko višje rezultate (M = 14,3) kot 

učenci eksperimentalne skupine (M = 16,7).   

Učenci obeh skupin so imeli pri reševanju posameznih nalog kar nekaj težav. Ob vsaki od težav 

smo zapisali tudi, za katero znanje oziroma neznanje po Gagneju je šlo. Spodaj predstavljamo 

najpogostejše težave. 

Pri prvem delu prve naloge so imeli učenci obeh skupin težave predvsem na področju 

osnovnega znanja, in sicer s priklicem znanja in poznavanjem terminologije. Pri naštevanju 

elementov množice so pozabili napisati zaviti oklepaj ali oznako množice (velika tiskana črka) 

in enačaj. Učenci so pri prvi nalogi na črto v večini primerov samo zapisali števila iz množice. 

Nekaj učencev je množico poimenovalo z besedo (števila), s kratico (SD, ŠT.) ali s številom 

(1.).  

V drugem delu prve naloge učenci niso imeli težav, saj so v množici števil do 10 vsi poiskali 

podmnožici sodih in lihih števil in ju označili. Učenci so uspešno izpolnili tudi Carrollov prikaz 

v tretjem delu naloge – poimenovali so stolpca (liha, soda števila) in števila pravilno vpisali v 

prazne prostorčke. Le pri enem od učencev se je zgodilo, da je pojma liho in sodo število 

zamešal. V tem primeru je imel učenec težave na področju osnovnega znanja, in sicer je 

zamenjal termina. Eden od učencev pa je poleg števil, ki so bila v dani množici, v podmnožici 
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zapisal tudi druga soda in liha števila (11, 12, 13 …), kar kaže na to, da učenec pojmov sodo in 

liho število ne razume (konceptualno znanje).  

V četrtem delu prve naloge so morali učenci števila iz osnovne množice zapisati v drevesni 

prikaz glede na lastnost, ki jo imata podmnožici. Večina učencev je števila pravilno ločila na 

soda in liha in jih v shemo pravilno vpisala, nekateri učenci pa drevesnega prikaza niso označili.  

Pri drugi nalogi so morali učenci izpolniti Carrollov prikaz in pri tem upoštevati dva kriterija 

(ekipni/neekipni šport in poletni/nepoletni šport). Pri oblikovanju kriterijev smo zapisali, da 

morajo učenci v vsak kvadratek zapisati vsaj tri športe, vendar se je pojavila težava pri reševanju 

naloge, saj je poletnih ekipnih in neekipnih športov veliko, manj pa je ekipnih zimskih športov. 

Učenci pri reševanju druge naloge niso imeli večjih težav, saj je njihovo reševanje nalog kazalo 

na to, da poznajo sestavo Carrollovega prikaza in razumejo postopek izpolnjevanja le-tega 

(osnovno in konceptualno znanje). Vseeno pa so se učenci eksperimentalne in kontrolne 

skupine pri drugi nalogi nekoliko razlikovali v številu točk. V obeh skupinah sem učence 

opozorila, da morajo v vsak kvadratek vpisati vsaj tri športe, kar so v kontrolni skupini 

upoštevali, v eksperimentalni skupini pa učenci opozorila niso upoštevali in zato so nekateri v 

kvadratke vpisovali enega ali dva športa.   

Tudi pri tretji nalogi so imeli učenci obeh skupin podobne težave, in sicer predvsem s 

proceduralnim znanjem. Ker so morali učenci množico A in njeno podmnožico zapisati 

samostojno, so imeli nekateri težave z neupoštevanjem pravil, in sicer nekaj učencev zapiše 

tudi večkratnike števila 4 in 8, ki so večji od 40. V tem primeru so imeli učenci slabo usvojen 

postopek zapisovanja množice. Učenci so del naloge A večinoma uspešno reševali, narisali so 

množico in njeno podmnožico, ju označili in vpisali njene člane. Več težav je učencem 

povzročala naloga B, pri kateri so morali samostojno narisati drevesni prikaz in vanj vnesti 

števila. Učenci so v drevesni prikaz narisali dve veji in ju označili kot A in B (poimenovanji 

množic), potem pa v vsako vejo vpišejo elemente dane množice, kar je neustrezno. To kaže na 

to, da učenci ne poznajo sestave drevesnega prikaza (osnovno znanje – poznavanje sestave 

drevesnega prikaza, konceptualno znanje – razumevanje sestave drevesnega prikaza). 

Kot je razvidno iz zgornjih zapisov, so imeli učenci na predtestu največ težav z osnovnim in 

konceptualnim znanjem. Učencem je največje težave povzročal drevesni prikaz, saj ga niso 

znali ustrezno označiti in izpolniti, kar kaže na nerazumevanje sestave drevesnega prikaza 

(konceptualno znanje). Poleg tega so imeli učenci težave tudi z zapisovanjem množice in njenih 

članov (proceduralno znanje) in poznavanjem terminologije (označevanje in člani množic).  

7.1.2 Opis poteka učnih ur 

V tem poglavju bomo na kratko predstavili, kako je potekal sklop učnih ur v eksperimentalni 

in kontrolni skupini. V eksperimentalni skupini smo za poučevanje snovi Množice uporabili 

sodelovalno obliko učenja, medtem ko smo v kontrolni skupini snov Množice poučevali 

frontalno, učenci pa so snov utrjevali individualno. V obeh skupinah je učenje množic potekalo 

pet šolskih ur (dve uri poučevanja, dve uri utrjevanja in ena ura preverjanja znanja).  

Kot smo že zapisali, so učenci v obeh skupinah ob zaključku prejšnje učne ure pisali predtest, 

da smo preverili, kakšno je predznanje učencev v obeh skupinah, in da smo skupini v 

predznanju primerjali. Znanje učencev eksperimentalne in kontrolne skupine je bilo 

primerljivo, saj t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih razlik v znanju 

med učenci obeh skupin (t = -1,513; g = 28; α = 0,141).  
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Eskperimentalna skupina 

Kot smo zapisali že zgoraj, je poučevanje teme Množice potekalo pet šolskih ur. Prvi dve učni 

uri poučevanja snovi sta bili izpeljani na isti dan, medtem ko so se ostale ure zvrstile v 

naslednjih dneh.  

Pri vsaki uri je sodelovalo 16 učencev, zato smo oblikovali štiri skupine s štirimi člani. Učence 

sem po tehtnem premisleku v heterogene skupine glede na uspešnost pri matematiki razdelila 

sama, v istih skupinah so delali skozi celoten učni sklop.  

1. in 2. učna ura 

 Organizacija dela 

Pred začetkom ure so učenci mize uredili tako, da smo dobili štiri otoke za delo v skupinah. 

Mize posameznih skupin so bile dovolj odmaknjene, da so učenci v skupinah lahko mirno delali 

in se pogovarjali. 

Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine s štirimi člani. Pred delitvijo v skupine so dobili osnovna 

navodila za delo v skupinah.  

 Oblike dela 

V eksperimentalni skupini so bile vse učne ure, razen zadnje, izpeljane s sodelovalnim učenjem. 

Učenci so bili že pri prvi učni uri razdeljeni v štiri skupine s štirimi člani, v teh skupinah so 

ostali vse nadaljnje ure pri matematiki. Vsak učenec je znotraj skupine dobil zadolžitev, ki jo 

je lahko opravil.  

Znotraj sodelovalnega učenja smo si za delo izbrali sestavljeno strukturo, imenovano Izvirna 

sestavljanka, ki smo jo nekoliko priredili. Vsak učenec v skupini je dobil del učne vsebine, ki 

so jo morali spoznati vsi učenci. Učenci so imeli listke z gradivom označene s številkami od 1 

do 4. Učenci različnih skupin, ki so imeli na gradivu številko 1, so se zbrali v učni skupini, 

znotraj katere so samostojno obravnavali učno snov, ki so jo imeli na gradivu označeno (npr. 

osnovne pojme) in so jo morali poiskati v učbeniku. Enako so naredili tudi učenci, ki so imeli 

na učnem listu napisane številke 2, 3 ali 4. Skupaj so obravnavali snov, se o njej pogovorili, se 

dogovorili, kako bodo snov razložili sošolcem, in pripravili zapis v zvezek.  

Po določenem času so se učenci vrnili v matične skupine (tiste skupine, ki smo jih določili na 

začetku ure in so veljale naslednjih nekaj ur pri matematiki). Učenci so sošolcem v skupini 

predstavili učno snov po vrstnem redu (glede na številko, ki so jo imeli zapisano na gradivu), 

ostali učenci pa so jih pozorno poslušali. Če je imel kateri od učencev kakšno vprašanje, ga je 

lahko zastavil sošolcu in ta mu je snov ponovno razložil. Ko so vsi učenci predstavili svoj del 

učne vsebine, so se učenci o vsebini pogovarjali in si jo zapisali v zvezek. Znotraj skupine so 

si učenci izmislili še en primer množice, matematično zapisali njene elemente, jo prikazali z 

vsemi tremi prikazi in poiskali unijo in presek. Učenci so unijo in presek skupaj poiskali tudi v 

posameznem prikazu in ju označili.  

Po končanem učenju v skupini so se učenci pogovorili še o svojem delu v skupini – koliko je 

vsak od njih prispeval h končnemu rezultatu, ali so v skupini dobro sodelovali, kaj bi lahko 

spremenili (naredili drugače ali izboljšali) in kako so znotraj skupine sodelovali. 

 Vsebine 
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Učenci so pri urah spoznali množice. V prvih dveh urah matematike so učenci spoznali pojme 

osnovna množica, prazna množica, podmnožica, element množice, unija in presek. Naučili so 

se pravilno matematično zapisati elemente množice, množico označiti in jo poimenovati, za 

vsakega od prej naštetih pojmov so poiskali tudi primere. Učenci so spoznali tudi sestavo 

Carrollovega, Euler-Vennovega in drevesnega prikaza. Naučili so se vnesti elemente v 

posamezen prikaz in v vsakem od prikazov poiskati unijo in presek. 

Učenci so temo množice obravnavali že v preteklih razredih, zato naj bi prikaze dobro poznali, 

prav tako naj bi učenci poznali pojme množica, podmnožica in prazna množica. Tisto, kar je 

bilo za učence v 5. razredu novo, je bilo zapisovanje elementov množice (to je standard znanja 

v 5. razredu, a so se učenci to učili že v preteklih letih) in pojma unija in presek. Učenci so se 

naučili, kaj sta unija in presek, ter ju zapisali z ustrezno simboliko.  

Učenci eksperimentalne skupine so vsebine spoznavali v skupinah in s pomočjo učbenika. 

Pojme množica, podmnožica, osnovna množica, elementi množice in prazna množica so 

spoznali ob množici domačih živali, znanje pa so pozneje prenesli tudi na števila. Pojma presek 

in unija so učenci spoznali s pomočjo slik sladoledov (nekateri so imeli na vrhu češnjo, drugi 

ne, nekateri so imeli dežniček, drugi spet ne). Učenci so se ob slikah sladoledov naučili tudi 

vpisovati elemente v posamezen prikaz.  

3. učna ura 

 Organizacija dela 

Učenci so pred začetkom ure mize v učilnici ponovno uredili tako, da smo dobili štiri otoke za 

delo v skupinah. Mize posameznih skupin so bile dovolj odmaknjene, da so se lahko učenci 

znotraj skupin mirno pogovarjali.  

Učenci so bili razdeljeni v enake skupine kot prejšnjo uro. Ko so skupine sedele na svojih 

mestih, so dobili navodila za delo pri uri.  

 Oblike dela 

Učenci so pri učni uri uporabljali sodelovalno učenje. Delali so v skupini po štiri in skupaj 

najprej ponovili vse, kar so se pri prejšnji uri matematike naučili (kaj je množica, podmnožica, 

prazna množica, unija, presek, Carrollov prikaz, Euler-Vennov prikaz in drevesni prikaz). 

Dobili so navodilo, da morajo oblikovati množico A, v katero spadajo večkratniki števila 3. V 

množici A so morali poiskati podmnožico B, katere elementi so bila števila, ki so večkratniki 

števila 9. Zapisati so morali elemente obeh množic in množici predstaviti z vsemi tremi prikazi. 

Na prikazih so morali označiti unijo in presek množice ter ju zapisati z ustrezno simboliko.  

Nato so učenci reševali naloge o množicah, ki so jih imeli v delovnih zvezkih. Pri reševanju 

nalog so se pogovarjali, pomagali drug drugemu in si snov ponovno razložili, če je bilo to 

potrebno. 

Malo pred koncem ure je vsak učenec samostojno rešil dve nalogi. Ko je posameznik z 

reševanjem naloge končal, je zamenjal delovni zvezek z enim od sošolcev v skupini. Drug 

drugemu sta nalogo pregledala in si podala ustno povratno informacijo (kaj je nekdo naredil 

dobro, kaj mora popraviti/kje ima težave in kako jih lahko odpravi). 

Po končanem delu v skupini so se učenci ponovno pogovorili o svojem delu v skupini – kako 

dobro so pri reševanju nalog med seboj sodelovali, kako bi lahko delo v skupini spremenili 
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(izboljšali ali naredili drugače in kako) in se pogovorili o tem, ali je kdo v skupini, ki izstopa 

(dela preveč ali pa pri delu ne sodeluje dovolj).  

 Vsebine 

Učenci so pri prejšnji uri matematike spoznali, kaj je množica, podmnožica, prazna množica, 

unija in presek. Naučili so se poimenovati množico, zapisati njene elemente in množico 

predstaviti z Euler-Vennovim, Carrollovim in drevesnim prikazom. V vsakem od prikazov so 

se učenci naučili poiskati unijo in presek ter ju z ustrezno simboliko zapisati. Pri uri so učenci 

svoje znanje prej naštetih vsebin dopolnjevali in utrjevali. Reševali so naloge, v katerih so 

morali zapisati elemente množice, poiskati podmnožico, množice poimenovati, jih predstaviti 

z različnimi prikazi (iz Euler-Vennovega diagrama so morali izpisati elemente in jih vnesti v 

Carrollov ali drevesni prikaz). Učenci so samostojno iskali elemente množic, ki so bile 

sestavljene iz števil, jih zapisovali in prikazovali z različnimi prikazi. Učenci so množicam 

poiskali tudi presek in unijo ter ju označili v posameznem prikazu (tudi če to pri nalogi ni bilo 

izrecno napisano, so to naredili, ker smo se tako dogovorili vnaprej).  

4. učna ura 

 Organizacija dela 

Tudi pred začetkom te ure so učenci mize v razredu oblikovali tako, da smo dobili štiri otoke. 

Mize posameznih skupin so bile dovolj odmaknjene, da se skupine med seboj niso motile. 

Učenci so delali v štirih skupinah s po štirimi učenci.  

 Oblike dela 

Učenci so tudi pri tej uri za učenje uporabljali sodelovalno učenje. Učili so se v manjših 

skupinah, se med seboj o snovi pogovarjali in reševali naloge, ki so jih imeli v delovnem 

zvezku. Vsi člani skupine so med seboj sodelovali. Če je imel v skupini kateri od učencev težave 

ali česa ni razumel, so mu vsi člani skupine poskušali pomagati tako, da so mu razložili snov.  

Del ure pa so učenci individualno reševali naloge, da so lahko preverili svoje znanje. Učenci so 

se v skupini dogovorili, katere naloge bodo rešili individualno. Ko so naloge rešili, so si s 

članom skupine, ki ni bil isti kot prejšnji dan, izmenjali delovni zvezek in podali ustno povratno 

informacijo o reševanju naloge.  

Ko so si učenci naloge pregledali, so se v skupini pogovorili o tem, katere naloge so jim pri 

reševanju delale največ težav in kaj se morajo še naučiti oziroma izboljšati. Pogovorili so se 

tudi o svojem delu v skupini – kako dobro so pri reševanju nalog med seboj sodelovali, kako bi 

lahko delo v skupini spremenili (izboljšali ali naredili drugače in kako) in ali je kdo v skupini, 

ki je izstopal (delal preveč ali pri delu v skupini ni sodeloval dovolj).  

 Vsebine 

Učenci so utrjevali iste vsebine kot v prejšnji šolski uri.  

5. učna ura 

 Organizacija dela 
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Pred začetkom ure so učenci mize pripravili tako, da je vsak učenec lahko sedel in delal 

samostojno. Učenci so imeli za reševanje potesta na voljo od 25 do 30 minut časa (nekateri so 

za reševanje potrebovali več časa kot drugi). Ko so učenci rešili potest, so dobili še vprašalnik 

za učence, ki so ga morali izpolniti. Tisti, ki je oboje rešil predčasno, se je do konca ure lahko 

zamotil z domačo nalogo ali branjem knjige, da ni motil ostalih učencev.  

 Oblike dela 

Učenci so pri uri uporabljali individualno obliko, in sicer metodi pisanja in reševanja 

matematičnih problemov. Vsak učenec je dobil potest, ki ga je moral rešiti samostojno. Ko je 

učenec zaključil reševanje potesta, je dobil še anketni vprašalnik za učence, ki ga je prav tako 

moral rešiti samostojno.  

 Vsebine 

V potestu so bile preverjane vsebine iz teme Množice, ki so jih učenci usvajali skozi 

sodelovalno učenje v štirih učnih urah. Preverjali smo naslednje vsebine: 

 poimenovanje množice in zapis njenih članov, 

 iskanje podmnožic v določeni množici, 

 vnos podatkov v Euler-Vennov, Carrollov in drevesni prikaz, 

 izpolnjevanje Carrollovega prikaza, 

 iskanje elementov množice in njene podmnožice, 

 iskanje, označevanje unije in preseka in zapisovanje le-teh s simbolnim zapisom.  

Kontrolna skupina 

Tudi v kontrolni skupini smo za poučevanje učne teme Množice porabili pet šolskih ur. Ravno 

tako kot v eksperimentalni skupini sta bili tudi v kontrolni skupini prvi dve uri namenjeni 

spoznavanju nove učne snovi in sta bili izvedeni skupaj, tretja in četrta ura sta bili namenjeni 

ponavljanju in utrjevanju, peto učno uro pa so imeli učenci preverjanje oziroma preizkus znanja.  

Pri vsaki od petih učnih ur je sodelovalo 17 učencev. Učno snov smo obravnavali s frontalno 

učno obliko, učenci pa so snov utrjevali individualno.  

1. in 2. učna ura 

 Organizacija dela 

Učenci so sedeli na svojih mestih, sedežnega reda nismo spreminjali in vsak učenec je pri pouku 

delal samostojno. Za spoznavanje učne vsebine smo uporabili slikovno gradivo. 

 

 Oblike dela 

Pri urah smo uporabili frontalno in individualno učno obliko. Z metodo pogovora in metodo 

učenja s slikovnim gradivom smo se z učenci naučili nove vsebine. Najprej smo si ogledali 

slikovno gradivo živali. Pogovorili smo se o gradivu in ga povezali z učno vsebino – v množici 

živali smo poiskali podmnožico domačih živali, določili unijo in presek množic. Množici smo 

skupaj prikazali tudi z Euler-Vennovim, Carrollovim in drevesnim prikazom. Učenci so si snov 

zapisali v zvezek. Ko so imeli učenci snov zapisano, smo skupaj oblikovali množico števil, 
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poiskali njeno podmnožico, zapisali unijo in presek ter množico predstavili z vsemi tremi 

naučenimi prikazi. Pri uri smo dali poudarek predvsem na iskanje in zapisovanje unije in 

preseka, saj je to snov, ki so se je učenci naučili v tem letu. Tudi na prikazih smo poiskali unijo 

in presek in ju označili. Nato so učenci odprli delovne zvezke in skupaj smo rešili nekaj nalog.  

 Vsebine 

Učenci so pri urah spoznali temo Množice. V prvih dveh urah so učenci s pomočjo slikovnega 

gradiva spoznali osnovne pojme (osnovna množica, prazna množica, podmnožica, element 

množice, unija, presek) in različne prikaze, s katerimi lahko množice grafično predstavimo 

(Euler-Vennov prikaz, Carrollov prikaz in drevesni prikaz). Učenci so se naučili določiti unijo 

in presek množice in ju zapisati s simbolnim zapisom. Poleg tega so učenci morali unijo in 

presek pokazati tudi v vseh treh naučenih prikazih. Kot smo že zapisali, so učenci snov spoznali 

s pomočjo slikovnega gradiva, in sicer sta tako eksperimentalna kot kontrolna skupina osnovne 

pojme in prikaze spoznali s pomočjo množice domačih živali. 

Ker so učenci temo Množice obravnavali že v preteklih razredih, so prikaze že poznali. Kar je 

bilo za učence v 5. razredu novo, je bilo zapisovanje elementov množice (to je standard znanja 

v 5. razredu, a so se učenci to učili že v preteklih letih) in pojma unija in presek. Učenci so se 

naučili, kaj unija in presek sta ter ju zapisali z ustrezno simboliko. V posameznem prikazu so 

morali učenci tudi znati pokazati unijo in presek. 

3. učna ura 

 Organizacija dela 

Učenci so sedeli na svojih mestih, sedežnega reda nismo spreminjali, delali so individualno. Pri 

tem so uporabljali zvezek, delovni zvezek in učbenik za matematiko.  

Ob začetku učne ure smo z učenci najprej ponovili snov, ki smo se jo naučili prejšnjo uro. 

Učencem sem postavljala vprašanja o snovi, skupaj smo poiskali še en primer množice, 

podmnožic, določili unijo in presek ter množico prikazali z vsemi tremi naučenimi prikazi. Z 

učenci smo skupaj rešili tudi nekaj nalog v delovnem zvezku, potem pa so naloge reševali 

samostojno in v svojem tempu. Če je imel kdo od učencev težave, je lahko dvignil roko in 

težavo sva odpravila skupaj. Ko so učenci rešili določeno število nalog, so s pomočjo rešitev 

naloge pregledali, potem pa so nadaljevali z reševanjem. Medtem ko so učenci reševali naloge, 

sem hodila okrog in jih pri delu opazovala. Če je kateri od učencev potreboval pomoč, sem mu 

pomagala oziroma mu snov dodatno razložila. Ob koncu ure smo nekaj nalog pregledali skupaj, 

vsak učenec pa si je za domačo nalogo označil tri naloge, ki so sledile tisti, ki jo je v šoli 

nazadnje rešil.  

 

 Oblike dela 

Pri uri sta bili uporabljeni frontalna in individualna oblika dela. Najprej smo z učenci frontalno 

ponovili snov, pozneje pa so učenci individualno reševali nalogi.  

Če je kateri od učencev potreboval pomoč, je dvignil roko in stopila sem do njega. Po potrebi 

sem posameznim učencem snov ponovno razložila.  

 Vsebine 



47 

Učenci so pri prejšnji uri matematike spoznali, kaj so množica, podmnožica, prazna množica, 

unija in presek. Naučili smo se poimenovati množico, zapisati njene elemente in jo predstaviti 

z Euler-Vennovim, Carrollovim in drevesnim prikazom. V vsakem od prikazov smo se učenci 

naučili poiskati unijo in presek ter ju z ustrezno simboliko zapisati. Pri uri so učenci svoje 

znanje prej naštetih vsebin dopolnjevali in utrjevali. Reševali so naloge, v katerih so morali 

zapisati elemente množice, poiskati podmnožico, množice poimenovati, jih predstaviti z 

različnimi prikazi (iz Euler-Vennovega diagrama so morali izpisati elemente in jih vnesti v 

Carrollov ali drevesni prikaz). Učenci so samostojno iskali elemente množic, ki so bile 

sestavljene iz števil, jih zapisovali in prikazovali z različnimi prikazi. Učenci so množicam 

poiskali tudi presek in unijo ter ju označili v posameznem prikazu (tudi če to pri nalogi ni bilo 

izrecno napisano, so to naredili, ker smo se tako dogovorili vnaprej).  

4. učna ura 

 Organizacija dela 

Učenci so sedeli na svojih mestih, sedežnega reda nismo spreminjali, delali so individualno. Pri 

tem so uporabljali zvezek, delovni zvezek in učbenik za matematiko.  

Učenci so skozi celo uro samostojno in v svojem tempu reševali naloge v delovnem zvezku. Če 

je imel kdo od učencev težave, je lahko dvignil roko in težavo sva odpravila skupaj. Ko so 

učenci rešili določeno število nalog, so s pomočjo rešitev naloge pregledali, potem pa so 

nadaljevali z reševanjem. Medtem ko so učenci naloge reševali, sem hodila okrog in jih pri delu 

opazovala. Če je kateri od učencev potreboval pomoč, sem mu pomagala oziroma mu snov 

dodatno razložila. Ob koncu ure smo nekaj nalog pregledali skupaj, vsak učenec pa si je za 

domačo nalogo označil tri naloge, ki so sledile tisti, ki jo je v šoli nazadnje rešil.  

 Oblike dela 

Pri uri je bila uporabljena individualna oblika dela. Učenci so individualno reševali naloge v 

delovnem zvezku. Če je kateri od učencev potreboval pomoč, je dvignil roko in stopila sem do 

njega. Po potrebi sem posameznim učencem snov ponovno razložila.  

 Vsebine 

Učenci so utrjevali iste vsebine kot prejšnjo šolsko uro.  
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5. učna ura 

 Organizacija dela 

Pred začetkom ure učenci mize pripravijo tako, da vsak učenec lahko sedi in dela samostojno. 

Učenci so imeli za reševanje potesta na voljo od 25 do 30 minut časa (nekateri so za reševanje 

potrebovali več časa kot drugi). Tisti, ki je oboje rešil predčasno, se je do konca ure lahko 

zamotil z domačo nalogo ali branjem knjige, tako da ni motil ostalih učencev.  

 Oblike dela 

Učenci so pri uri uporabljali individualno obliko, in sicer metodi pisanja in reševanja 

matematičnih problemov. Vsak učenec je dobil potest, ki ga je moral rešiti samostojno.  

 Vsebine 

V potestu so bile preverjane vsebine iz teme Množice, ki so jih učenci usvajali skozi 

sodelovalno učenje v štirih učnih urah. Preverjali smo naslednje vsebine: 

 poimenovanje množice in zapis njenih članov, 

 iskanje podmnožic v določeni množici, 

 vnos podatkov v Euler-Vennov, Carrollov in drevesni prikaz, 

 izpolnjevanje Carrollovega prikaza, 

 iskanje elementov množice in njene podmnožice, 

 iskanje, označevanje unije in preseka in zapisovanje le-teh s simbolnim zapisom.  

7.1.3 Končno preverjanje znanja 

Po končanem poučevanju teme Množice so učenci v obeh skupinah pisali test, s katerim smo 

preverili znanje, ki so ga pridobili med učnimi urami. Potest je rešilo 16 učencev v 

eksperimentalni skupini in 17 učencev v kontrolni skupini.  

Pred začetkom popravljanja potestov smo pripravili kriterij ocenjevanja, v katerega smo si 

zapisali pričakovane odgovore in jih ovrednotili. Že v času pripravljanja kriterija smo opazili, 

da je pri eni od nalog prišlo do napake. V zadnjem delu prve naloge bi morali učenci v drevesni 

prikaz vpisati števila glede na lastnosti podmnožic. Shema drevesnega prikaza je bila že 

narisana, vendar je bila pomanjkljiva in nalogo je bilo nemogoče pravilno rešiti. V shemi je 

manjkala veja drevesnega prikaza za negacijo prve lastnosti in ker tega nihče od učencev ni 

dopolnil ali opazil, smo se odločili nalogo izločiti iz ocenjevanja. Tako tega dela naloge nismo 

ocenjevali ne v eksperimentalni in ne v kontrolni skupini.  

Skupina Število vseh možnih točk Povprečje 

Eksperimentalna skupina 31 točk 8,8 točk 

Kontrolna skupina 31 točk 16,3 točk 

Preglednica 7: Prikaz skupnega števila točk na potestu in povprečja, ki so ga dosegli učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine 
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Porazdelitev števila točk na potestu 

Število učencev, ki so sodelovali na potestu 

Vrednost Z-testa 

α (stopnja tveganja) 

33 

0,111 

0,200 

Preglednica 8: Vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa normalne porazdelitve podatkov za 

potest 

Kot je razvidno iz preglednice 8, so bili podatki (točke, ki so jih učenci zbrali na potestu) 

normalno porazdeljeni (α = 0,200; α > 0,05). Za nadaljnjo obdelavo podatkov lahko v tem 

primeru uporabimo t-test za neodvisne vzorce, s katerim ugotovimo, ali se med učenci 

eksperimentalne in kontrolne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike v uspešnosti pri 

potestu.  

Skupina Število učencev Aritmetična sredina 

Eksperimentalna skupina 16 8,8 

Kontrolna skupina 17 16,3 

Preglednica 9: Povprečno število točk, ki so jih učenci v eksperimentalni in kontrolni skupini 

dosegli na potestu 

Število 

točk na 

potestu 

LEVENE PREIZKUS T-test za neodvisne vzorce 

F α (stopnja tveganja) t g α (stopnja tveganja) 

0,285 0,597 -4,128 31 0,000 

Preglednica 10: Prikaz vrednosti t-testa za dosežke potesta 

Potest je imel skupaj 31 točk. Kot je razvidno iz preglednice 9, je na potestu skupaj sodelovalo 

33 učencev, od tega 16 učencev v eksperimentalni skupini in 17 učencev v kontrolni skupini.  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,285; α = 0,597) je t-test za 

neodvisne vzorce med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine pokazal statistično 

pomembne razlike v uspešnosti pri reševanju potesta iz teme Množice (t = -4,128; g = 31; α = 

0,000). S tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici rezultati 

učencev, ki bi pri učenju uporabljali sodelovalno učenje (vrstniško učenje), in tistimi, ki ga ne 

bi, pojavljale razlike v znanju. V vzorcu so učenci kontrolne skupine pokazali veliko boljše 

znanje (M = 16,3) kot učenci eksperimentalne skupine (M = 8,8). Učenci kontrolne skupine so 

na potestu povprečno zbrali 52,6 %, medtem ko so učenci eksperimentalne skupine dosegli le 

28,4 %.  

Kot smo ugotovili, so rezultati v obeh skupinah pod pričakovanimi. Zelo nizke rezultate, ki jih 

nismo pričakovali, so na potestu dosegli predvsem učenci eksperimentalne skupine. 

Tako kot pri predtestu so imeli učenci obeh skupin podobne težave tudi pri potestu, čeprav je 

bilo v kontrolni skupini učencev s težavami bistveno manj kot v eksperimentalni skupini. 

Težave obeh skupin so bile med seboj zelo podobne, zato smo jih v nadaljevanju opisali skupaj. 

Tam, kjer se je težava pojavila samo v eni od skupin, pa je to posebej izpostavljeno. Za lažje 

razumevanje smo pred opise težav vključili tudi nalogo.  
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1. Poimenuj in označi množico.   

 

 

 

 

Matematično zapiši člane množice. 

___________________________________________________________ 

 

V prvem delu prve naloge učenci niso imeli večjih težav in so del naloge večinoma zelo dobro 

rešili, vseeno pa se v obeh skupinah najde nekaj učencev, ki množice ne poimenujejo z veliko 

tiskano črko (ampak npr. V4 ali VE), ne uporabijo zavitega oklepaja pri zapisovanju elementov 

množice na črto (dva učenca v vsaki od skupin) ali pred zaviti oklepaj z elementi množice ne 

zapišejo velike tiskane črke. Očitno je, da so imeli tudi na potestu nekateri učenci še vedno 

težave s priklicem znanja oziroma z nepoznavanjem terminologije, kar po Gagneju sodi v 

osnovno znanje.  

V množici označi podmnožico večkratnikov števila 4 in podmnožico 

večkratnikov števila 8. Podmnožici poimenuj.   

 

V drugem delu prve naloge, kjer so morali učenci v zgornji množici poiskati podmnožici 

večkratnikov števil 4 in 8, pa so imeli učenci v obeh skupinah malo več težav, in sicer z 

razumevanjem pojma večkratnik (konceptualno znanje). Učenci v obeh skupinah so reševanje 

naloge začeli dobro in označili večkratnike števila 4 do števila 40, le trije v kontrolni skupini 

pa so vedeli, da so tudi ostala števila, ki so večja od 40 in so večkratniki števila 8, večkratniki 

števila 4. Težave so nekateri učenci imeli tudi pri obkroževanju števil, ki so večkratniki števila 

8, saj so obkrožili samo števila, večja od 48, ki niso bila obkrožena v množico večkratnikov 

števila 4. Učenci imajo v petem razredu še vedno zelo ozek pogled na pojem večkratnik, saj ga 

enačijo samo s števili, ki so jih spoznali znotraj poštevanke.  

Števila iz zgornje množice glede na lastnost, ki jo imata podmnožici, vnesi v Carrollov 

prikaz.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Pri reševanju tretjega dela prve naloge so se učenci eksperimentalne in kontrolne skupine 

4          8         12         16       

20  24     28         32        36       
40    48      56        64         72      

80 
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močno razlikovali, saj so učenci kontrolne skupine nalogo večinoma reševali zelo dobro, težave 

so jim povzročala le števila, večja od 48, ki so večkratniki obeh števil, učenci pa so jih videli 

samo kot večkratnike števila 8. Pri tem je bila težava otrok predvsem v nerazumevanju pojma 

večkratnik, kar po Gagneju sodi v konceptualno znanje. Učenci v eksperimentalni skupini pa 

Carrollovega diagrama niso pravilno izpolnili, kar kaže na to, da niso razumeli sestave 

Carrollovega prikaza (konceptualno znanje) oziroma nimajo usvojenega postopka vpisovanja 

elementov množice v Carrollov prikaz (proceduralno znanje), saj so večinoma v en kvadrat 

zapisali vsa števila, v drugega večkratnike števila 4, v tretjega pa večkratnike števila 8; druga 

možnost pa je, da so namesto vseh števil v tretji kvadrat zapisali večkratnike obeh števil.  

Matematično zapiši unijo podmnožic.  

_______________________________________________________________ 

 

Matematično zapiši presek podmnožic.  

_______________________________________________________________ 

 

V zadnjem delu prve naloge so morali učenci matematično pravilno zapisati unijo in presek 

podmnožic. Večina učencev eksperimentalne in tudi kontrolne skupine je to nalogo pustila 

prazno, tisti, ki so jo začeli reševati pa niso uporabili matematičnega zapisa (zapisali so samo 

števila, ki so v uniji in preseku – največkrat tudi niso napisali vseh števil) ali pa naloge niso 

dokončali. To kaže na to, da učenci niso osvojili pojmov unija in presek oziroma pojmov niso 

razumeli, kar po Gagneju sodi v osnovno in konceptualno znanje.  

2. V Carrollov prikaz vpiši čim več živali.  

 Domača žival Domača žival  

Živi v vodi  

 

 

 

 

 

 

Živi v vodi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri drugi nalogi so bili učenci kontrolne skupine uspešnejši od učencev eksperimentalne 

skupine, a sta obe skupini nalogo zelo dobro reševali. V nalogi so morali učenci v Carrollov 

prikaz vpisati čim več živali (živi v vodi, ne živi v vodi, domača žival, ni domača žival). Učenci 

obeh skupin so očitno dobro usvojili postopek reševanja označenega Carrollovega prikaza, v 

katerega morajo vpisati le elemente množice (proceduralno znanje, konceptualno znanje).  
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a) Matematično zapiši elemente množice A in množice B.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Tudi pri tretji nalogi so imeli težave tako učenci eksperimentalne kot tudi učenci kontrolne 

skupine. Pri A-delu naloge so učenci dobro zapisali večkratnike števila 2 (do 20) in večkratnike 

števila 4, le da so se pri zapisovanju večkratnikov števila 4 pri nekaterih učencih pojavile težave. 

Učenci so v množico večkratnikov števila 4 pisali samo števila do 20, čeprav tega ni bilo v 

navodilu. Učenci so imeli v tem primeru težave z osnovnim znanjem, in sicer z upoštevanjem 

navodil naloge.  

b) Množici predstavi z Euller-Vennovim diagramom.  

 

 

Pri nalogi B so imeli učenci eksperimentalne skupine bistveno več težav kot učenci kontrolne 

skupine, saj 12 učencev naloge ni rešilo (naloga je ostala prazna). Učenci obeh skupin, ki so v 

nalogi A večkratnike števila 4 zapisali samo do 20, so števila v Euller-Vennov diagram zapisali 

pravilno za množico, ki so jo oblikovali. Očitno je, da so učenci dobro osvojili postopek 

vpisovanja elementov v Euler-Vennov prikaz (proceduralno znanje), a so navodila površno 

prebrali in zato naloga ni bila v celoti opravljena.  

c) Z rdečo barvo na sliki označi presek množic.  

Matematično zapiši presek množic.  

 

  ______________________________________________________________ 

 

d) Z zeleno barvo na sliki označi unijo množic.  

Matematično zapiši unijo množic.  

 

_______________________________________________________________ 

 

Učenci obeh skupin so imeli največ težav z razumevanjem pojmov presek in unija, kar se je 

kazalo že v prvi nalogi, v tretji C- in D-nalogi pa samo dokončno pokazalo. Tako kot pri prvi 

nalogi je tudi pri tretji nalogi večina učencev eksperimentalne in tudi kontrolne skupine pustila 

nalogo prazno ali pa je ni zaključila. Nekateri so presek na sliki označili, a ga niso znali ustrezno 

označiti (osnovno znanje) in zapisati elementov preseka (proceduralno znanje – postopek).  

e) Števila iz množice A razvrsti v drevesni prikaz glede na lastnost, ki jo ima 

množica B.  

 

 

Pri nalogi E so imeli učenci eksperimentalne skupine ponovno več težav kot učenci kontrolne 

skupine, saj naloge ni rešilo 10 učencev, 5 učencev je nalogo rešilo napačno, saj so drevesni 

prikaz še vedno delili na A in B množico, 1 učenec pa je nalogo rešil pravilno. Učenci imajo 

težave z razumevanjem sestave drevesnega prikaza (konceptualno znanje) in z vpisovanjem 

elementov v prikaz (proceduralno znanje).  
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Kot je razvidno, so imeli učenci tako v predtestu kot tudi v potestu podobne težave. Večina 

učencev je sicer izboljšala osnovno znanje in ustrezno poimenovala množico ter vpisala njene 

elemente. Največ težav pa je učencem tudi v potestu predstavljal drevesni prikaz, ki ga tako 

učenci eksperimentalne kot tudi kontrolne skupine še vedno niso razumeli (konceptualno 

znanje). Učenci niso usvojili postopka označevanja drevesnega prikaza in vpisovanja 

elementov vanj (proceduralno znanje), saj so veji v drevesnem prikazu delili na A in B množico 

in k vsaki veji vpisovali elemente pripadajoče množice.  

Razvidno je, da učencem največ težav povzročata osnovno in konceptualno znanje, saj niso 

usvojili pojmov presek in unija ter ne razumejo sestave drevesnega prikaza in razporejanja 

elementov vanj. Pri prvi nalogi je učencem težave povzročalo tudi razporejanje elementov v 

Carrollov prikaz, kar kaže na to, da učenci postopka razporejanja elementov še niso imeli v 

celoti usvojenega.  

Zaradi velikega razkoraka v številu točk, ki so jih učenci dosegli, in slabih rezultatov v obeh 

skupinah smo začeli iskati vzroke zanje. Vzrokov za nizke rezultate je lahko več, eden izmed 

njih je lahko čas, v katerem je bila raziskava izvedena. Raziskavo smo izvajali junija, ko se je 

šolsko leto že bližalo koncu, hkrati pa so bili učenci že močno utrujeni in v pričakovanju 

počitnic. Prav tako so imeli učenci v tem času večinoma že zaključene ocene in so vedeli, da iz 

teme ne bodo ocenjeni, zato v učenje verjetno niso vložili vse energije. V eksperimentalni 

skupini pa so, poleg prej naštetih razlogov, na rezultate najverjetneje vplivali tudi odnosi v 

razredu, ki so se proti koncu leta začeli spreminjati, učenci so postali izredno tekmovalni in 

individualno naravnani, le redki med njimi so bili še pripravljeni sodelovati z drugimi in si med 

seboj pomagati. Kljub temu da so bili učenci v skupine razdeljeni po tehtnem premisleku, 

skupine očitno niso najboljše funkcionirale oziroma so učenci znotraj skupin raje individualno 

reševali naloge. Tretji možni razlog za nizke rezultate pa je lahko tudi samo sodelovalno učenje, 

pri katerem so se bili učenci primorani učiti samostojno in ob pomoči sošolcev (vrstnikov). 

Učenci takšnega načina dela niso vajeni, zato je bil to zanje velik preskok. 

Ob pregledovanju potestov smo ugotovili tudi, da najverjetneje en sklop učnih ur ni dovolj za 

ugotavljanje vpliva vrstniškega učenja oziroma sodelovalnega učenja na učni uspeh učencev. 

Učence bi najverjetneje morali s sodelovalnim učenjem poučevati daljše časovno obdobje, da 

bi se na tak način dela navadili in ga sprejeli, saj bi bila tako njihova pozornost resnično 

usmerjena v učenje snovi in razvijanje socialnih in komunikacijskih spretnosti. Po učenju 

posameznega sklopa snovi bi preverili znanje učencev, iz rezultatov posameznih sklopov pa bi 

lahko ugotovili, ali sodelovalno učenje res pozitivno vpliva na učni uspeh učencev pri 

matematiki.  

Odgovor na RV1:  

V prvem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali se med učenci, ki imajo v pouk 

vključeno vrstniško učenje, in tistimi, ki ga nimajo, pojavljajo pomembne razlike v uspehu pri 

matematiki in trdili, da so učenci, ki imajo v pouk matematike vključeno vrstniško učenje, 

uspešnejši od učencev, ki vrstniškega učenja v pouk nimajo vključenega. Odgovor na vprašanje 

smo poskušali dobiti z eksperimentom, in sicer smo si izbrali dva oddelka petega razreda in dve 

obliki poučevanja (sodelovalno učenje in frontalno obliko), ki sta si med seboj nasprotni – ena 

je tradicionalna, druga pa je ena od oblik vrstniškega učenja. Z izbranima oblikama učenja smo 

v posameznem oddelku poučevali izbrano temo (Množice) in ob koncu preverili, kakšno je 

znanje učencev. Kot smo že zapisali, so rezultati učencev obeh skupin zelo nizki. Očitno je, da 

so bili pri reševanju potesta uspešnejši učenci kontrolne skupine, vseeno pa so v povprečju 

zbrali le 16,3 točke od 31 točk, kar je 52,6 % in je razmeroma malo. Veliko slabši rezultat pa 
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so prikazali učenci eksperimentalne skupine, ki so na potestu povprečno dosegli 8,8 točk, kar 

je 28,4 % in to je več kot pol manj kot učenci kontrolne skupine.  

Glede na rezultate naše raziskave moramo našo raziskovalno hipotezo zavrniti, saj učenci, ki 

so imeli v pouk matematike vključeno vrstniško učenje, niso bili uspešnejši od učencev, ki tega 

niso imeli. Med učenci obeh skupin pa so se pojavljale pomembne razlike v prikazanem znanju. 

Učenci, ki v pouk niso imeli vključenega vrstniškega učenja, so bili pri učenju uspešnejši od 

učencev, ki so v pouk imeli vključeno vrstniško učenje.  

7.2 DRUGI DEL RAZISKAVE – VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

V drugem delu raziskave smo uporabili vprašalnik za učence, s katerim smo ugotavljali, kakšna 

so stališča učencev do sodelovalnega učenja pri pouku. V hipotezi smo trdili, da si učenci pri 

pouku želijo sodelovalnega učenja. V tem delu so sodelovali samo učenci eksperimentalne 

skupine, in sicer 15 učencev.  

Podatki o odgovorih učencev so zbrani v spodnjih preglednicah in grafih, ob koncu poglavja pa 

smo odgovorili tudi na raziskovalno vprašanje.  

1. Ali pri pouku velikokrat delate v skupinah? 

Delo v skupini Frekvenca (f) Odstotek (%) 

DA 9 60,0 % 

NE 6 40,0 % 

SKUPAJ 15 100,0 % 

Preglednica 11: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje o pogostosti uporabe skupinske 

oblike pri pouku 

 

Graf 3: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje o pogostosti uporabe skupinske oblike pri 

pouku 

DA

60 %

NE

40 %

Ali pri pouku velikokrat delate v skupini?
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Kot je razvidno iz preglednice 11 in grafa 3, je več kot polovica učencev (60,0 %) menila, da 

pri pouku velikokrat delajo v skupinah. Nekaj manj kot polovica učencev (40,0 %) pa je menila, 

da v razredu v skupinah ne delajo pogosto. V tem primeru lahko sklepamo, da učenci pojem 

velikokrat različno razumejo. Tisti, ki jim je delo v skupini všeč, bi lahko odgovorili, da je dela 

premalo; medtem ko je za tiste učence, ki dela v skupini ne marajo, lahko že mesečna uporaba 

(enkrat na mesec) skupinske oblike pogosta.  

2. Ali ti je učenje v skupini s sošolci všeč? 

Delo v skupini s sošolci Frekvenca Odstotek 

Zelo mi je všeč.  4 26,7 % 

Mi je všeč.  8 53,3 % 

Ni mi všeč. 2 13,3 % 

Ne morem se odločiti.  1 6,7 % 

Preglednica 12: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, kako jim je učenje v skupini s 

sošolci všeč 

 

Graf 4: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, kako jim je učenje v skupini s sošolci 

všeč 

Kot je razvidno iz preglednice 12 in grafa 4, je večini učencev (80,0 %) učenje v skupini všeč. 

Več kot polovica učencev (53,3 %) je odgovorila, da jim je učenje v skupini s sošolci všeč, 

malo več kot četrtina učencev (26,7 %) pa je odgovorila, da jim je delo v skupini zelo všeč. En 

učenec (6,7 %) se ni mogel odločiti, ali mu je delo v skupini s sošolci všeč ali ne, dva učenca 

(13,3 %) pa sta odgovorila, da jima delo v skupini ni všeč. Predvidevamo, da sta to učenca, ki 

sta imela tudi pri sodelovalnem učenju velike težave z vključevanjem v delo ali pa le raje delata 

individualno.  

3. Ali pri pouku znotraj skupine rad sodeluješ s sošolci? 

Odgovor Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Zelo rad. 4 26,7 % 

Rad. 8 53,3 % 

Ne maram. 3 20,0 % 

Ne morem se odločiti. 0 0,0 % 

26,7 %

53,3 %

13,3 %

6,7 %

Ali ti je učenje v skupini s sošolci všeč?

Zelo mi je všeč. Všeč mi je. Ni mi všeč. Ne morem se odločiti.
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Skupaj. 15 100,0 % 

Preglednica 13: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, kako radi sodelujejo s sošolci pri 

delu v skupini 

 

Graf 5: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, kako radi sodelujejo s sošolci pri delu v 

skupini 

Kot je razvidno iz preglednice 13 in grafa 5, večina učencev (80,0 %) rada sodeluje s sošolci 

pri delu v skupini. Malo več kot polovica učencev (53,3 %) je odgovorila, da radi sodelujejo s 

sošolci znotraj skupine, nekaj več kot četrtina (26,7 %) pa je odgovorila, da zelo radi sodelujejo 

s sošolci znotraj skupine. Trije učenci (20,0 %) so odgovorili, da s sošolci znotraj skupine ne 

marajo sodelovati. To so učenci, ki so tudi na zgornja vprašanja odgovarjali negativno in ki so 

najverjetneje imeli težave z vključevanjem v skupino pri sodelovalnem učenju.  

4. Kaj ti je najbolj všeč, ko sodeluješ s sošolci? 

Učenci so v tem primeru lahko izbrali samo en odgovor, kar je na vprašalniku tudi pisalo.  

Ko sodelujem s sošolci, mi je najbolj všeč … Frekvenca Odstotek 

To, da lahko pomagam sošolcem, ki so v znanju šibkejši od mene.  2 13,3 % 

To, da s prijatelji utrjujemo prijateljske vezi in se družimo.  5 33,3 % 

To, da vsi delamo skupaj, da bi rešili problem. 4 26,7 % 

To, da me sošolci v skupini podpirajo in sprejemajo.  1 6,7 % 

Nič mi ni všeč.  2 13,3 % 

Drugo.  1 6,7 % 

Preglednica 14: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, kaj jim je pri sodelovanju s sošolci 

najbolj všeč 

26,7 %

53,3 %

20 %

0 %

Ali pri delu znotraj skupine rad 

sodeluješ s sošolci?

Zelo rad. Rad. Ne maram. Ne morem se odločiti
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Graf 6: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, kaj jim je pri sodelovanju s sošolci 

najbolj všeč 

Preglednica 13 in graf 6 nam prikazujeta odgovore sodelujočih učencev glede na to, kaj jim je 

najbolj všeč pri sodelovanju s sošolci. Kot je iz grafa razvidno, so učenci največkrat (33,3 %) 

izbrali odgovor Utrjevanje prijateljskih vezi in druženje s prijatelji. Dobri četrtini učencev (26,7 

%) je najbolj všeč to, da vsi v skupini delajo skupaj, da bi rešili problem. Pomoč sošolcem, ki 

so v znanju šibkejši, je izbralo 13,3 % učencev, sprejemanje in podporo sošolcev v skupini pa 

6,7 % učencev. Nekaj učencev se je odločilo tudi za odgovor, da jim pri sodelovanju s sošolci 

ni všeč nič. Eden od učencev (6,7 %) pa je izbral odgovor Drugo in zapisal, da mu je najbolj 

všeč to, da se s sošolci igrajo.  

Odgovori učencev nas niso pretirano presenetili, saj vemo, da so učenci med seboj zelo različni 

in različno gledajo na sodelovalno učenje. Nekateri v njem vidijo utrjevanje prijateljstev in 

druženje, drugi podporo in pomoč sošolcev, nekateri med njimi pa sodelovalnega učenja ne 

marajo, zato je razumljivo, da jim pri tem ni nič všeč. To lahko izhaja iz tega, da so učenci 

veliki individualisti in zato raje delajo sami ali pa imajo s sošolci zelo slabe odnose in raje 

delajo sami zaradi strahu pred zavrnitvijo.  

5. Kadar sodelujem s sošolci (izberi samo en odgovor):  

Kadar sodelujem s sošolci: Frekvenca (f) Odstotek (%) 

 sem za učenje bolj motiviran.  6 40,0 % 

 to pozitivno vpliva na odnose, ki jih imam s 

sošolci.  

4 26,7 % 

 se težje zberem.  2 13,3 % 

 to negativno vpliva name in bi raje delal sam.  2 13,3 % 

 drugo. 1 6,7 % 

Preglednica 15: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje o vplivu sodelovanja s sošolci 

nanje 

 

13,3 %

33,3 % 

26,7 %

6,7 %

13,3 %

6,7 %

Kaj ti je najbolj všeč, ko sodeluješ s sošolci?

To, da lahko pomagam sošolcem, ki so v

znanju šibkejši od mene.

To, da s prijatelji utrjujemo prijateljske

vezi in se družimo.

To, da vsi delamo skupaj, da bi rešili

problem.

To, da me sošolci v skupini sprejemajo in

podpirajo.

Nič mi ni všeč.

Drugo.
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Graf 7: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje o vplivu sodelovanja s sošolci nanje 

Preglednica 15 in graf 7 prikazujeta odgovore učencev, ki so sodelovali v raziskavi, glede na 

to, kako se počutijo, ko sodelujejo s svojimi sošolci. Kot je razvidno iz grafa, se več kot polovica 

(66,7 %) učencev pri sodelovanju s sošolci dobro počuti – 40 % učencev je kot odgovor izbralo 

trditev, da so ob sodelovanju s sošolci za delo bolj motivirani, 26,7 % učencev pa je izbralo 

trditev, da to pozitivno vpliva na odnose, ki jih imajo s sošolci. Kot vidimo, je tudi v tem 

primeru nekaj učencev, ki se pri delu s sošolci ne počutijo najbolje – 13,3 % učencev je trdilo, 

da se ob sodelovanju s sošolci težje zberejo, 13,3 % učencev pa, da to negativno vpliva nanje 

in bi raje delali sami. Negativni odgovor so izbrali tisti učenci, ki so tudi pri prejšnjih vprašanjih 

trdili, da sodelovalnega učenja ne marajo. Eden od učencev (6,7 %) je izbral odgovor Drugo in 

zapisal, da si takrat, ko sodeluje s sošolci, učenci razdelijo dele, ki jih želijo predstaviti.  

Naslednji grafi predstavljajo odgovore, ki smo jih zbrali s pomočjo preglednice, v kateri so 

učenci označevali, kako zelo pomembna je posamezna dejavnost pri sodelovalnem učenju. 

Učenci so lahko izbirali odgovor na lestvici ni pomembno – pomembno – zelo pomembno – ne 

morem se odločiti.  

6.1 Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, da se s sošolci pogovarjate? 

Pomembnost pogovora pri sodelovalnem učenju Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Zelo pomembno. 10 66,6 % 

Pomembno. 4 26,7 % 

Ni pomembno. 0 0,0 % 

Ne morem se odločiti.  1 6,7 % 

Preglednica 16: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti pogovora pri 

sodelovalnem učenju 

40 %

26,7 %

13,3 %

13,3 %

6,7 %

Kadar sodelujem s sošolci:

sem za učenje snovi bolj motiviran.

to pozitivno vpliva na odnose, ki jih imam sošolci.

se težje zberem.

to negativno vpliva name in bi raje delal sam.

drugo.
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Graf 8: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti pogovora pri sodelovalnem 

učenju 

Kot je razvidno iz preglednice 16 in grafa 8, se večini učencev (93,3 %) pogovor s sošolci pri 

sodelovalnem učenju zdi pomemben, saj je 66,6 % učencev odgovorilo, da se jim zdi pogovor 

s sošolci zelo pomemben, 26,7 % pa, da se jim zdi pomemben. Iz grafa je razvidno, da se učenci 

dobro zavedajo, da je za uspeh skupine in vsakega posameznika nujno potreben dialog, ki jih 

vodi do znanja in jim pomaga pri delitvi dela.  

6.2 Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, da lahko vsi izrazite svoje mnenje? 

Izražanje lastnega mnenja vsakogar v skupini Frekvenca (f) Odstotek 

Zelo pomembno. 10 66,6 % 

Pomembno. 3 20,0 % 

Ni pomembno. 2 13,4 % 

Ne morem se odločiti. 0 0,0 % 

Preglednica 17: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti izražanja lastnega mnenja 

v skupini 

 

Graf 9: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti izražanja svojega mnenja pri 

sodelovalnem učenju 
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da lahko vsi izrazite svoje mnenje?

Ni pomembno. Pomembno. Zelo pomembno. Ne morem se odločiti
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Kot je razvidno iz grafa 9, se večini učencev (86,6 %) zdi zelo pomembno tudi to, da lahko pri 

sodelovalnem učenju vsi izrazijo svoje mnenje. Dobra polovica učencev (66,6 %) meni, da je 

možnost izražanja lastnega mnenja pri sodelovalnem učenju zelo pomembna, petina učencev 

(20 %) pa trdi, da je izražanje mnenja pomembno. Kot je razvidno iz preglednice 8, sta se dva 

učenca (13,4 %) odločila za odgovor, da izražanje lastnega mnenja pri sodelovalnem učenju ni 

pomembno. V tem primeru lahko sklepamo, da gre za učenca, ki sodelovalnega učenja ne 

marata, ali pa sta to učenca, ki sta v skupini vodilna in se jima za izražanje mnenja ni potrebno 

boriti. Učenci, ki so prezrti oziroma neupoštevani, navadno menijo, da je možnost izražanja 

svojega mnenja izredno pomembna.  

6.3 Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, da se vsi potrudite pri reševanju 

problema? 

Trud pri reševanju problema Frekvenca Odstotek 

Zelo pomembno.  11 73,3 % 

Pomembno.  4 26,7 % 

Ni pomembno.  0 0,0 % 

Ne morem se odločiti.  0 0,0 % 

Preglednica 18: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti truda vseh udeležencev 

pri reševanju problema 

 

Graf 10: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti truda vseh udeležencev pri 

reševanju problema 

Preglednica 18 in graf 10 nam prikazujeta, kako pomembno se učencem zdi, da pri 

sodelovalnem učenju sodelujejo in se vsi trudijo, da bi rešili problem. Kot je iz grafa razvidno, 

vsi učenci (100 %) sodelovanje in trud vseh članov skupine pri reševanju problema označujejo 

kot pomembna. Iz rezultatov lahko sklepamo, da se učenci dobro zavedajo, da je pri 

sodelovalnem učenju za uspeh skupine pomemben vsak posameznik in ne le eden ali dva 

učenca, ki delata. Učenci se zavedajo, da so za uspeh skupine odgovorni vsi njeni člani. 

  

0 %

26,7 %

73,3, %

0 %

Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, 

da se vsi potrudite pri reševanju problema?

Ni pomembno. Pomembno. Zelo pomembno. Ne morem se odločiti.
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6.4 Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, da si delo razdelite in da vsak nekaj 

naredi? 

Pomembnost delitve dela Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Zelo pomembno. 10 66,6 % 

Pomembno. 3 20,0 % 

Ni pomembno. 1 6,7 % 

Ne morem se odločiti. 1 6,7 % 

Preglednica 19: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti delitve dela pri 

sodelovalnem učenju 

 

Graf 11: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti delitve dela pri sodelovalnem 

učenju 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice 19 in grafa 11, se večini učencev (86,6 %) delitev dela 

pri sodelovalnem učenju zdi pomembna. Več kot polovica vseh učencev se je odločila, da je 

delitev dela zelo pomembna, petina učencev (20 %) pa se je odločila, da je delitev dela 

pomembna. Kot je razvidno iz podatkov, se tudi v tem primeru učenci dobro zavedajo, da je za 

uspeh skupine delitev dela in prevzemanje odgovornosti posameznika za posamezen del snovi 

zelo pomembna. To je tudi ena od ključnih značilnosti nekaterih struktur sodelovalnega učenja. 

Učenci se na ta način naučijo sprejemati odgovornost za svoje učenje in učenje drugih sošolcev.  

6.5 Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, da ste vsi veseli, ko vam s skupnimi 

močmi uspe rešiti problem? 

Pomembnost veselja ob skupnem uspehu Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Zelo pomembno. 10 66,6 % 

Pomembno. 3 20,0 % 

Ni pomembno. 2 13,4 % 

Ne morem se odločiti. 0 0,0 % 

Preglednica 20: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti veselja ob skupnem 

uspehu 

6,7 %

20 %

66,6 %

6,7 %

Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, da si 

delo razdelite in vsak nekaj naredi?

Ni pomembno. Pomembno. Zelo pomembno. Ne morem se odločiti
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Graf 12: Opredelitev sodelujočih učencev glede pomembnosti veselja ob skupnem uspehu 

Kot je razvidno iz grafa 12, večini sodelujočih učencev (86,6 %) veselje ob skupnem uspehu 

veliko pomeni, saj je več kot polovica učencev (66,6 %) odgovorila, da je zelo pomembno, da 

so po končanem sodelovalnem učenju vsi veseli, ker so skupaj rešili problem, petina učencev 

(20 %) pa je odgovorila, da se jim to zdi pomembno. Iz grafa je razvidno, da se učenci dobro 

zavedajo, da je za skupni uspeh pomembno dobro sodelovanje in da lahko z njim dosežejo 

uspeh. Vseeno pa sta se dva učenca odločila za odgovor, da veselje ob skupnem uspehu ni 

pomembno. Iz tega lahko sklepamo, da učenca s sošolci ne marata sodelovati in jima zato 

skupni uspeh ne pomeni veliko.  

7. Ali se pri sodelovalnem učenju naučiš več ali manj kot takrat, ko ti snov razlaga 

učiteljica in poslušaš?  

Odgovor Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Več. 6 40,0 % 

Manj. 3 20,0 % 

Enako. 6 40,0 % 

Preglednica 21: Opredelitev sodelujočih učencev glede znanja, pridobljenega s sodelovalnim 

učenjem 

13,4 %

20 %

66,6 %

0 %

Kako pomembno je pri sodelovalnem učenju, da 

ste VSI veseli, ko vam s skupnimi močmi uspe 

rešiti problem?

Ni pomembno. Pomembno. Zelo pomembno. Ne morem se odločiti
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Graf 13: Opredelitev sodelujočih učencev glede znanja, pridobljenega s sodelovalnim 

učenjem 

Kot vidimo iz preglednice 21 in grafa 13, imajo učenci, ki so sodelovali v anketi, različen 

pogled na znanje, ki ga pridobijo s sodelovalnim učenjem. Petina učencev (20 %) je trdila, da 

se pri sodelovalnem učenju naučijo manj kot takrat, ko jim snov razlaga učiteljica. To so učenci, 

ki so tudi v preteklih odgovorih na vprašanja odgovarjali, da jim sodelovalno učenje ni všeč. 

Ostali učenci pa so se enakomerno porazdelili med dva odgovora, in sicer 40 % sodelujočih v 

anketi verjame, da se pri sodelovalnem učenju naučijo enako, kot če jim snov razlaga učiteljica, 

ostalih 40 % učencev pa verjame, da se s sodelovalno obliko naučijo več kot takrat, ko jim snov 

razlaga učiteljica. Ker so učenci različni, je različen tudi njihov način učenja. Nekaterim 

sodelovalno učenje omogoča takšno obliko učenja, kot jo potrebujejo, drugim predstavlja še en 

način učenja, s katerim lahko dosežejo znanje. S sodelovalnim učenjem pridobijo vsi učenci, 

ne samo na učnem, ampak tudi na socialnem področju. 

8. Ali si pri sodelovalnem učenju bolj ali manj aktiven kot takrat, ko ti snov razlaga 

učiteljica in poslušaš? 

Odgovor Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Bolj. 10 66,6 % 

Manj. 5 33,4 % 

Enako. 0 0,0 % 

Preglednica 22: Opredelitev sodelujočih učencev glede na aktivnost pri sodelovalnem učenju  

40 % 

20 %

40 %

Ali se pri sodelovalnem učenju naučiš več ali 

manj kot takrat, ko ti snov razlaga učiteljica in 

poslušaš?
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Graf 14: Opredelitev sodelujočih učencev glede aktivnosti pri sodelovalnem učenju 

Kot vidimo iz preglednice 22 in grafa 14, je več kot polovica učencev (66,6 %) trdila, da so pri 

sodelovalnem učenju bolj aktivni kot takrat, ko jim snov razlaga učiteljica in poslušajo. 

Odgovor nas ni presenetil, saj že Peklaj s sodelavci (2001) piše o tem, da so učenci v skupini 

aktivnejši. Učenci so pri sodelovalnem učenju vključeni v proces učenja, znanje si morajo 

zgraditi sami, kar zahteva njihovo aktivnost. V primeru sodelovalnega učenja se morajo učenci 

za svoje znanje potruditi, saj ga drugače ne bodo pridobili.  

Kljub temu je tretjina učencev (33,4 %) trdila, da so pri sodelovalnem učenju manj aktivni kot 

takrat, ko jim snov razlaga učiteljica. Tudi v tem primeru lahko sklepamo, da so tako 

odgovarjali tisti učenci, ki jim sodelovalno učenje ni všeč in negativno vpliva nanje. Kot piše 

Boekaerts (2013), negativna čustva učenca odvrnejo od učenja, saj v njem povzročajo 

neprijetne misli in tako povzročijo negativno ovrednotenje učne situacije ali naloge, ki mu je 

dana, s tem pa upočasnijo učenčevo izvedbo naloge. Učenci, ki jim sodelovalno učenje ni všeč, 

se ob takem načinu učenja ne počutijo dobro in se tako tudi ne morejo uspešno in aktivno učiti. 

Poleg tega obstajajo tudi učenci, ki pri delu v skupini ne želijo sodelovati, in mogoče nekateri 

tudi zato menijo, da so pri sodelovalnem učenju manj aktivni. 

9. Ali si pri pouku želiš sodelovalnega učenja? 

Odgovor Frekvenca (f) Odstotek (%) 

DA. 10 66,7 % 

NE. 1 6,7 % 

NE VEM. 4 26,7 % 

Preglednica 23: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje o tem, ali si pri pouku želijo 

sodelovalnega učenja 

66,6 %

33,4 %

0 %

Ali si pri sodelovalnem bolj ali manj aktiven 

kot takrat, ko ti snov razlaga učiteljica in 

poslušaš?

Več. Manj Enako.
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Graf 15: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje o tem, ali si pri pouku želijo 

sodelovalnega učenja 

Kot je razvidno iz grafa 15 in preglednice 23, si več kot polovica (66,6 %) sodelujočih učencev 

pri pouku želi sodelovalnega učenja, malo več kot četrtina učencev (26,7 %) se ni mogla 

odločiti. Zbrani odgovori ugotovitve predhodnih vprašanj podpirajo, saj je bilo večini učencev 

sodelovalno učenje všeč, radi delajo s sošolci in se tako tudi več naučijo. Ko smo razmišljali o 

razlogih, zakaj se nekaj učencev ni znalo odločiti oziroma ni vedelo, ali si pri pouku želijo 

sodelovalnega učenja, smo prišli do zaključka, da so to najverjetneje učenci, ki se pri 

sodelovalnem učenju naučijo enako ali manj kot takrat, ko jih poučuje učiteljica in poslušajo. 

To so učenci, ki jim sodelovalno učenje sicer pomaga pri učenju, verjetno pa si pri pouku želijo 

več različnih oblik učenja. Sodelovalno učenje od posameznika zahteva tudi to, da v večji meri 

prevzame odgovornost in delež vpliva na skupni uspeh skupine. Učencem, ki so pri matematiki 

šibkejši, ta vloga ni všeč.  

Učence, ki so pritrdilno odgovorili na zgornje vprašanje (torej učence, ki so odgovorili z DA), 

smo povprašali še, koliko sodelovalnega učenja si pri pouku želijo in zakaj. Odgovori učencev 

so zbrani v spodnjih preglednicah in grafih.  

9.1 Če da, koliko? 

Odgovor Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Več, kot ga imamo.  6 60,0 % 

Zdaj je v redu.  4 40,0 % 

Manj, kot ga imamo.  0 0,0 % 

Preglednica 24: Opredelitev sodelujočih učencev o tem, koliko sodelovalnega učenja si želijo 

pri pouku 

66,6 %
6,7 %

26,7 %

Ali si pri pouku želiš sodelovalnega učenja?

DA. NE. NE VEM
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Graf 16: Opredelitev sodelujočih učencev o tem, koliko sodelovalnega učenja si želijo pri 

pouku 

Kot je razvidno iz grafa 16 in preglednice 24, si več kot polovica učencev (60,0 %) pri pouku 

želi več sodelovalnega učenja, kot ga imajo. Ostali učenci (40,0 %) pa menijo, da imajo trenutno 

pri pouku dovolj sodelovalnega učenja. Noben učenec (0,0 %) od 10, ki so se odločili, da si pri 

pouku želijo sodelovalnega učenja, pa ni trdil, da bi pri pouku želel manj sodelovalnega učenja, 

kot ga že imajo.  

Zbrani odgovori tudi v tem primeru podpirajo trditve predhodnih vprašanj, saj so učenci že v 

predhodnih odgovorih nakazovali, da si pri pouku želijo veliko sodelovalnega učenja, ker se na 

ta način naučijo več, hkrati pa utrjujejo tudi prijateljske vezi in odnose s sošolci. Učenci se 

zavedajo, da je učenje v skupini lažje in zabavnejše, kot če se učijo sami. Učenci so pri 

sodelovalnem učenju tudi veliko bolj aktivni, česar se zavedajo, aktivnost pa je ključna za 

usvajanje znanja.  

10.3 Če da, zakaj? 

Odgovor Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Ker se tako pri pouku več naučim.  2 20,0 % 

Ker se tako s prijatelji boljše razumem.  4 40,0 % 

Ker mi je takšen način dela všeč.  4 40,0 % 

Preglednica 25: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, zakaj si pri pouku želijo 

sodelovalnega učenja 

60 %

40 %

0 %

Če da, koliko?

Več, kot ga imamo. Zdaj je v redu. Manj, kot ga imamo.
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Graf 17: Odgovori sodelujočih učencev na vprašanje, zakaj si pri pouku želijo več 

sodelovalnega učenja 

Graf 17 in preglednica 25 prikazujeta razloge, zakaj si učenci pri pouku želijo sodelovalnega 

učenja. Kot vidimo, sta se samo dva učenca (20,0 %) odločila za odgovor, da se tako pri pouku 

več naučita. Ostalih osem učencev se je enakomerno razporedilo med dva odgovora, in sicer so 

štirje učenci (40,0 %) trdili, da se tako s prijatelji boljše razumejo, štirje učenci (40,0 %) pa, da 

jim je takšen način dela všeč.  

Učenci zelo radi sodelujejo s prijatelji, kar smo izvedeli tudi iz odgovorov na druga vprašanja, 

zato tudi učenje v skupini jemljejo kot možnost za druženje s prijatelji. Učenci se lahko s 

sodelovalnim učenjem naučijo snovi, pa tudi različnih spretnosti in veščin. Veliko se naučijo 

predvsem tisti učenci, ki jim je takšen način dela všeč ali jim ustreza glede na njihov učni tip.  

Odgovor na RV2: 

V našem drugem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali o tem, kakšna so stališča učencev 

do sodelovalnega učenja, in zapisali hipotezo, da si učenci pri pouku matematike želijo 

sodelovalnega učenja. Kot lahko iz zgoraj predstavljenih podatkov ugotovimo, si učenci pri 

pouku matematike res želijo sodelovalnega učenja, zato lahko našo raziskovalno hipotezo 

potrdimo. Ker je vzorec zajemal samo en razred osnovne šole, rezultatov ne moremo posplošiti 

na celotno populacijo, za vzorec pa velja, da si učenci sodelovalnega učenja pri pouku v večini 

želijo. Za dani vzorec lahko pojasnimo tudi razloge, zakaj si učenci sodelovalnega učenja želijo, 

in sicer je učencem ta način dela všeč, poleg tega pa pri pouku z njim utrjujejo prijateljske vezi 

in odnose s sošolci, z lastno aktivnostjo pa se tudi več naučijo.  

7.3 TRETJI DEL RAZISKAVE – VPRAŠALNIK ZA UČITELJE  

V tretjem delu raziskave smo učiteljem različnih osnovnih šol v Sloveniji poslali anketni 

vprašalnik, s katerim smo želeli ugotoviti, ali učitelji sodelovalno učenje pri pouku matematike 

uporabljajo, katera učna oblika je po njihovem mnenju najprimernejša za poučevanje 

matematike in ali sodelovalno učenje po njihovem mnenju pozitivno vpliva na odnose med 

učenci. V raziskavi je sodelovalo 38 učiteljic.  

20 %

40 %

40 %

Če da, zakaj?

Ker se tako pri pouku več naučim.

Ker se tako s prijatelji bolje razumem.

Ker mi je takšen način dela všeč.
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V začetnem delu vprašalnika smo učiteljice najprej vprašali, ali pri pouku uporabljajo različne 

oblike in metode dela ter katere, pozneje smo jih spraševali o uporabnosti posamezne oblike in 

pogostosti uporabe posamezne oblike, na koncu pa smo jih vprašali še, kako po njihovem 

mnenju sodelovalno učenje vpliva na odnose med učenci in njihov uspeh. 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom za učitelje. 

Zapisana so vprašanja iz anketnega vprašalnika za učitelje, pod njimi pa so predstavljeni zbrani 

odgovori in interpretacije. Vprašanja iz anketnega vprašalnika so razporejena k posameznim 

raziskovalnim vprašanjem, zato niso predstavljena v enakem vrstnem redu kot v vprašalniku, 

ki so ga dobile učiteljice.  

RV3: Ali učitelji zaznajo razlike v odnosih med učenci, ki imajo v pouk vključeno 

vrstniško učenje, in tistimi, ki ga nimajo? 

6. Ali menite, da se učenci v razredu bolje razumejo, če pri pouku uporabljate sodelovalno 

učenje? 

Odgovor Frekvenca (f) Odstotek (%) 

DA.  19 50,0 % 

NE.  4 10,5 % 

NE VEM. 15 39,5 % 

Preglednica 26: Sodelujoči učitelji glede na mnenje, ki ga imajo o vplivu sodelovalnega učenja 

na odnose med učenci 

 

Graf 18: Sodelujoči učitelji glede na njihovo mnenje o vplivu sodelovalnega učenja na odnose 

med učenci 

Kot vidimo iz preglednice 26 in grafa 18, je polovica sodelujočih učiteljic (50,0 %) trdila, da 

se učenci v razredu bolje razumejo, če pri pouku uporabljajo sodelovalno obliko učenja. Dobra 

tretjina učiteljic (39,5 %) se o odgovoru ni mogla odločiti ali pa ni vedela, ali sodelovalno 

učenje res vpliva na odnose med učenci. Le štiri učiteljice (10,5 %) pa so bile prepričane, da 

sodelovalno učenje ne vpliva na boljše odnose med učenci v razredu.  

Odgovori učiteljic so pričakovani, saj je že Peklaj (2001) pisala o pozitivnih vplivih, ki jih ima 

sodelovalno učenje na medosebne odnose med učenci in njihovo delo v skupini. Kljub temu pa 

se moramo zavedati, da enkratna uporaba sodelovalnega učenja še ne bo prinesla rezultatov 

oziroma sprememb v odnosih, ki jih imajo učenci. Če želimo, da ima sodelovalno učenje učinek 

na odnose med učenci in učenje samo, ga moramo uporabljati redno. 

50,0 %

10,5%

39,5%

Ali menite, da se učenci v razredu bolje razumejo, 

če pri pouku uporabljate sodelovalno učenje?

DA. NE. NE VEM.
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Nekoliko so nas presenetile učiteljice, ki so trdile, da sodelovalno učenje na odnose med učenci 

ne vpliva oziroma da se po njihovem mnenju učenci v razredu ob uporabi sodelovalnega učenja 

ne razumejo bolje. Najverjetneje so to učiteljice, ki sodelovalnega učenja ne uporabljajo ali pa 

ga uporabljajo tako redko, da o pozitivnih učinkih na učence ne morejo govoriti.  

Devetnajst sodelujočih učiteljic je menilo, da se učenci v razredu bolje razumejo, če pri pouku 

uporabljajo sodelovalno učenje. Te učiteljice smo vprašali še, zakaj so takšnega mnenja. 

6.1 Če da, zakaj?  

Če da, zakaj? Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Učenci se naučijo pogovarjanja in reševanja 

konfliktov.  

3 15,8 % 

Učenci se naučijo upoštevati mnenje drugega.  4 21,1 % 

Učenci razvijejo socialne sposobnosti in 

sposobnosti komuniciranja.   

12 63,1 % 

Učenci se navadijo drug na drugega.  0 0,0 % 

Drugo.  0 0,0 % 

Preglednica 27: Razlogi sodelujočih učiteljev, ki so trdili, da sodelovalno učenje pozitivno 

vpliva na medosebne odnose učencev 

 

Graf 19: Razlogi sodelujočih učiteljev, ki so trdili, da sodelovalno učenje pozitivno vpliva na 

medosebne odnose učencev 

Od devetnajstih sodelujočih učiteljic se je dvanajst učiteljic (63,1 %) pri iskanju razloga, zakaj 

menijo, da se učenci v razredu bolje razumejo, če pri pouku uporabljajo sodelovalno učenje, 

odločilo za odgovor, da učenci tako razvijajo socialne sposobnosti in sposobnosti 

komuniciranja.  

Odgovori učiteljic nas niso presenetili, saj se tudi po pisanju Peklajeve (2001) učenci pri 

sodelovalnem učenju učijo komunikacijskih in sodelovalnih veščin. Prav tako se učenci v 

15,8%

21,1%

63,1%

0,0%0,0%

Če da, zakaj?

UČENCI SE NAUČIJO POGOVARJANJA IN REŠEVANJA KONFLIKTOV.

UČENCI SE NAUČIJO UPOŠTEVATI MNENJE DRUGEGA .

UČENCI RAZVIJAJO SOCIALNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI KOMUNICIRANJA.

UČENCI SE NAVADIJO DRUG NA DRUGEGA.

DRUGO
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procesu sodelovalnega učenja učijo reševanja konfliktov, ki pri dogovarjanju o delitvi ali 

reševanju skupne naloge nastanejo. Ker so učenci pri sodelovalnem učenju ena skupina, se 

morajo znati poslušati in upoštevati drug drugega.  

Odgovor na RV3:  

Kot vidimo, je sodelovalno učenje zahtevna učna oblika, saj se morajo učenci poleg snovi, ki 

jo morajo kot skupina predelati in se je naučiti, osvojiti še nekatere druge sposobnosti – 

predvsem sodelovalne in komunikacijske, ki so ključne za uspeh skupine, učenci pa jih 

potrebujejo tudi pozneje v življenju. Učitelji, ki so v raziskavi sodelovali, imajo glede pozitivnih 

učinkov sodelovalnega učenja na odnose med učenci deljeno mnenje, saj je polovica učiteljic 

trdila, da pozitivno vpliva na odnose med učenci, več kot tretjina se jih o odgovoru ne more 

odločiti, 10,0 % učiteljic pa verjame, da sodelovalno učenje na odnose med učenci nima 

pozitivnih učinkov. Našo hipotezo lahko potrdimo in trdimo, da učitelji menijo, da imajo 

učenci, ki imajo v pouk vključeno vrstniško učenje, boljše odnose s svojimi sošolci kot učenci, 

ki vrstniškega učenja pri pouku nimajo.  

RV4: Ali učitelji razrednega pouka pri pouku matematike uporabljajo sodelovalno 

učenje?  

3. Kako pogosto pri pouku matematike uporabljate posamezno obliko dela? 

Pogostost uporabe 

Učna oblika 

 Vedno Pogosto Občasno Nikoli 

Frontalna oblika f 8 23 7 0 

% 21,1 % 60,5 % 18,4 % 0,0 % 

Individualna oblika f 8 25 5 0 

% 21,1 % 65,8 % 13,1 % 0,0 % 

Delo v dvojicah f 0 20 17 1 

% 0,0 % 52,6 % 44,7 % 2,7 % 

Skupinska oblika f 1 11 25 1 

% 2,6 % 28,9 % 65,9 % 2,6 % 

Sodelovalno učenje f 0 9 25 4 

% 0,0 % 23,6 % 65,8 % 10,6% 

Preglednica 28: Odgovori sodelujočih učiteljev o pogostosti uporabe posamezne učne oblike 
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Graf 20: Odgovori sodelujočih učiteljev glede na to, kako pogosto pri pouku matematike 

uporabljajo posamezno obliko poučevanja 

Kot je razvidno iz preglednice 28 in grafa 20, učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, pri pouku 

matematike najpogosteje uporabljajo frontalno obliko (60,5 %), individualno obliko (65,8 %) 

in delo v dvojicah (52,6 %). Učiteljice pri pouku matematike občasno uporabljajo predvsem 

skupinsko obliko (65,9 %), sodelovalno učenje (65,9 %), pa tudi delo v dvojicah (44,7 %). 

Pričakovali smo, da bodo sodelujoče učiteljice trdile, da najpogosteje uporabljajo frontalno in 

individualno obliko. Do velika razhoda prihaja le v primeru dela v dvojicah, saj nekatere 

učiteljice trdijo, da delo v dvojicah uporabljajo pogosto, druge pa, da delo v dvojicah v pouk 

vključijo samo občasno. Menimo, da do razhajanja prihaja zato, ker učiteljice učijo različne 

razrede (od 1. do 5. razreda) in se zato tudi njihove učne oblike razlikujejo. Medtem ko lahko 

učiteljice v višjih razredih večkrat uporabijo delo v dvojicah, učiteljice v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju to težje izpeljejo, ker učenci potrebujejo veliko vodenja (zlasti v 

prvem razredu). Poleg tega so učenci določenih razredov izredno nepovezani in zato učiteljice 

težko izvajajo sodelovalno učenje, skupinsko učenje ali delo v dvojicah in se zato večkrat 

odločijo za frontalno ali individualno delo. 

Tiste učiteljice, ki so pri vprašanju o pogostosti uporabe posamezne oblike poučevanja označile, 

da sodelovalno učenje uporabljajo občasno oziroma nikoli, smo vprašali še, kateri je razlog za 

to, da sodelovalnega učenja pri pouku matematike ne uporabljajo pogosteje. Učiteljice so lahko 

izbirale med danimi odgovori ali pod odgovor Drugo zapisale svoj razlog. Odgovori so zbrani 

v spodnji preglednici in grafu.  

3.1 Kaj je razlog, da pri matematiki sodelovalnega učenja ne uporabljate bolj pogosto? 

Razlogi, da pri pouku matematike ne uporabljate 

sodelovalnega učenja bolj pogosto 

Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Ker mi organizacija sodelovalne oblike vzame veliko 

časa in energije.  

8 27,6 % 

Ker pri sodelovalni obliki učenja težko spremljam 

napredek učencev.  

4 13,8 % 

Ker pri sodelovalni obliki težje nadzorujem razred.  8 27,6 % 

Ker se bojim, da učenci tako ne bi razumeli snovi.  6 20,7 % 

Ker se bojim pritiska staršev.  0 0,0 % 

Drugo.  3 10,3 % 

Preglednica 29: Razporeditev odgovorov učiteljev glede na razlog, zakaj sodelovalno učenje 

uporabljajo občasno ali nikoli 
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Graf 21: Razporeditev učiteljev glede na razlog, zakaj sodelovalno učenje uporabljajo 

občasno ali nikoli 

Od 38 sodelujočih učiteljic je 29 učiteljic, kar je tri četrtine (76,3 %), trdilo, da sodelovalno 

učenje pri pouku matematike uporabljajo občasno ali nikoli. Razlogi učiteljic so se močno 

razlikovali. Malo več kot četrtina od 29 učiteljic (27,6 %) je trdila, da jim organizacija 

sodelovalnega učenja vzame preveč časa. Druga četrtina učiteljic (27,6 %) pa je trdila, da pri 

sodelovalnem učenjem težko nadzorujejo razred. Ena petina učiteljic (20,7 %) je kot razlog 

navedla strah pred tem, da učenci snovi ne bi razumeli; štiri učiteljice (13,8 %) pa so trdile, da 

v tem primeru težje nadzorujejo napredek učencev. Tri učiteljice (10,3 %) so podale svoje 

razloge, in sicer so zapisale: 

 Ker se mi ne zdijo vse vsebine primerne za uporabo te metode. 

 Z učenci v 1. razredu težje organiziraš sodelovalno učenje – vloge posameznika.  

 Veliko je nove snovi, za katero želim, da jo spoznajo z mano, nato pa sodelovalno 

raziskujejo.  

Kot je očitno iz odgovorov učiteljic, te menijo, da je organizacija in izpeljava sodelovalnega 

učenja zelo zahtevna. Najverjetneje so učiteljice sodelovalno učenje preizkusile, a jim je 

izkušnja vzela veliko časa za pripravo, izpeljava samega dela pa je bila naporna, saj so morale 

koncept sodelovalnega učenja in potek dela učencem pojasniti. Tudi Peklajeva (2001) je 

opozorila, da uvajanje sodelovalnega učenja v razred vzame veliko časa, zato veliko učiteljev 

obupa nad njim, saj to na začetku prinaša različne probleme z vodenjem.  

Poleg organizacije in vodenja sodelovalnega učenja pa učiteljice težave zaznavajo tudi v 

nadzorovanju razreda in spremljanju napredka učencev, nekatere je celo strah, da učenci snovi 

ne bodo razumeli. Kljub temu da učenci delajo v skupinah, lahko njihov napredek ravno tako 

spremljamo s pomočjo formativnega spremljanja (uporabimo lahko samovrednotenje ali 

vrstniško vrednotenje), razred pa potrebuje manj nadzora, saj so vsi učenci zaposleni, poleg 

tega pa se na delo opozarjajo tudi sami.  

Odgovor na RV4:  
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Kot je razvidno iz preglednice 27, več kot tri četrtine učiteljic (89,4 %), ki so sodelovale v 

raziskavi, pri pouku matematike uporablja sodelovalno učenje. Le štiri (10,6 %) od skupno 

osemintridesetih učiteljic, ki so sodelovale v raziskavi, pri pouku matematike ne uporabljajo 

sodelovalnega učenja. Po tem, ko smo ugotovili, da učiteljice pri pouku matematike uporabljajo 

sodelovalno učenje, smo se spraševali, kako pogosto učiteljice to obliko poučevanja uporabljajo 

pri pouku matematike. Odgovor na vprašanje smo dobili iz petega vprašanja v vprašalniku za 

učitelje. Kot smo pričakovali, učiteljice pri pouku najpogosteje uporabljajo individualno in 

frontalno obliko. Sodelovalno učenje več kot polovica učiteljic (65,9 %) uporablja le občasno. 

Učiteljice smo povprašali tudi o razlogih, ki vplivajo na to, da sodelovalnega učenja pri 

matematiki ne uporabljajo pogosteje. Kot je razvidno iz odgovorov, ki smo jih prejeli z 

anketnim vprašalnikom, se učiteljice za sodelovalno učenje ne odločajo iz različnih razlogov. 

Nekaterim organizacija sodelovalnega učenja vzame preveč časa, druge menijo, da s tako 

organiziranem pouku težje nadzorujejo razred, nekatere med učiteljicami je strah, da učenci 

snovi ne bi razumeli, ali pa menijo, da težje nadzorujejo napredek učencev.  

Glede na rezultate, ki smo jih pridobili, lahko raziskovalno hipotezo, da učitelji pri pouku 

matematike redko uporabljajo sodelovalno učenje, potrdimo. Za vzorec velja, da učitelji 

sodelovalno učenje pri pouku matematike le redko uporabljajo. Kljub temu da učitelji pri pouku 

matematike le redko oziroma občasno uporabljajo sodelovalno učenje, je za razvoj didaktike 

matematike že to zelo pomembno, saj so učitelji poleg tradicionalnih metod in oblik dela 

pripravljeni uporabljati tudi drugačne oblike in metode poučevanja, ki imajo tudi dober vpliv 

na uspeh učencev in njihove socialne odnose.  

RV5: Kakšna so stališča učiteljev do uporabe različnih oblik dela pri matematiki? 

V petem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali o tem, kakšna so stališča učiteljev do 

uporabe različnih oblik dela pri matematiki. Naša hipoteza je bila, da učitelji razrednega pouka 

menijo, da je frontalna oblika najboljši način za razlago snovi pri matematiki. Odgovor na 

raziskovalno vprašanje smo dobili s pomočjo vprašalnika za učitelje, in sicer iz prvega, drugega, 

šestega, sedmega in osmega vprašanja. 

1. Ali pri pouku matematike uporabljate različne oblike dela? 

Uporaba različnih oblik dela pri pouku matematike Frekvenca (f) Odstotek (%) 

DA  38 100,0 % 

NE 0 0,0 % 

Preglednica 30: Razporeditev odgovorov učiteljev glede na uporabo različnih oblik dela 
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Graf 22: Razporeditev odgovorov učiteljev o uporabi različnih oblik dela 

Kot je razvidno iz preglednice 30 in grafa 22, vse učiteljice (100,0 %), ki so sodelovale v 

raziskavi, pri pouku uporabljajo različne oblike učenja in poučevanja.  

Ker so učenci zelo različni, morajo učitelji in učiteljice uporabljati različne pristope in načine 

poučevanja, zato je razumljivo, da se učitelji trudijo in iščejo vedno nove poti, kako bi jim snov 

razložili. Predvsem pri matematiki je potrebno velikokrat iskati različne poti, ker nekateri 

učenci snovi po običajni poti ne razumejo, poleg tega pa je matematika polna zakonitosti, ki jih 

morajo učenci usvojiti, pri tem pa je dobro, da učitelj poišče čim več zanimivih oblik dela, pri 

katerih so učenci lahko aktivni in sami gradijo svoje znanje.  

1.1 Če da, katere? 

Različne oblike dela, ki jih uporabljajo učitelji Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Frontalna oblika  38 100,0 % 

Individualna oblika  38 100,0 % 

Skupinska oblika 35 92,1 % 

Delo v dvojicah 35 92,1 % 

Sodelovalno učenje  25 65,8 % 

Preglednica 31: Razporeditev odgovorov učiteljev glede na uporabo posameznih oblik dela pri 

pouku 

100 % 0 %

Ali pri pouku matematike uporabljate 

različne oblike dela?

DA NE



75 

 

Graf 23: Razporeditev odgovorov učiteljev glede na uporabo posameznih oblik dela pri pouku 

Kot je razvidno iz preglednice 31 in grafa 23, vse učiteljice (100,0 %) pri pouku matematike 

uporabljajo frontalno in individualno obliko. Večina učiteljic (92,1 %) pri pouku matematike 

uporablja tudi delo v dvojicah in skupinsko obliko, več kot polovica sodelujočih učiteljic (65,8 

%) pa pri pouku uporablja tudi sodelovalno učenje.  

Odgovori na vprašanje nas niso presenetili, saj smo predvidevali, da vsi učitelji pri pouku 

matematike uporabljajo frontalno in individualno obliko poučevanja. Nekoliko nas je 

presenetilo to, da večina učiteljev pri pouku matematike uporablja tudi skupinsko obliko in delo 

v dvojicah, več kot polovica učiteljev pa tudi sodelovalno učenje, saj so učne vsebine pri 

matematiki zelo specifične. Učenci morajo usvojiti določeno znanje in spoznati veliko vsebin, 

ki jih pozneje prenesejo v višje kognitivne procese in nove situacije. Najbolj primerna oblika 

poučevanja je v tem primeru frontalna oblika, saj z njo vsi učenci od učitelja pridobijo enotno 

in zaključeno znanje, ki ga utrjujejo in poglabljajo s samostojnim reševanjem nalog. Če učenci 

ne usvojijo osnovnega znanja, težjih nalog pri matematiki ne morejo reševati (Kubale, 2010). 

V nadaljevanju smo preverili še, kako pogosto učiteljice uporabljajo posamezne oblike dela.  

2. Ali pri pouku matematike uporabljate različne metode dela? 

Uporaba različnih metod dela pri pouku 

matematike 

Frekvenca (f) Odstotek (%) 

DA 38 100,0 % 

NE  0 0,0 % 

SKUPAJ 38 100,0 % 

Preglednica 32: Razporeditev odgovorov učiteljev glede na uporabo različnih oblik dela 
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Graf 24: Odgovori sodelujočih učiteljev na vprašanje, ali pri pouku uporabljajo različne 

metode dela 

Kot je razvidno iz preglednice 32 in grafa 24, so vse učiteljice ponovno odgovorile, da pri pouku 

uporabljajo različne metode dela. Zanimalo pa nas je tudi, katere so med najbolj zastopanimi 

oziroma katere metode učitelji uporabljajo.  

2.1 Če da, katere? 

Različne metode dela, ki jih uporabljajo učitelji Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Razlaga 37 97,4 % 

Pogovor 31 81,6 % 

Metoda dela s slikovnim gradivom 34 89,5 % 

Metoda dela s konkretnim materialom  37 97,4 % 

Metoda skupinskega dela 29 76,3 % 

Igra vlog 11 28,9 % 

Reševanje problemov 34 89,5 % 

Preglednica 33: Razporeditev odgovorov učiteljev glede na to, katere metode poučevanja 

uporabljajo 

 

Graf 25: Razporeditev odgovorov učiteljev glede na to, katere metode poučevanja uporabljajo 

100 %

0 %

Ali pri pouku matematike uporabljate različne 

metode dela?

DA NE

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Če da, katere?

ČE DA, KATERE?



77 

Preglednica 33 in graf 25 prikazujeta, katere metode poučevanja pri matematiki uporabljajo 

učitelji, ki so na vprašanje o uporabi različnih metod pri poučevanju matematike odgovorili z 

DA. Kot vidimo, vse učiteljice, razen ene, (97,4 %) uporabljajo metodo razlage in metodo dela 

s konkretnim materialom. Večina sodelujočih učiteljic (89,5 %) pri pouku matematike 

uporablja tudi metodo dela s slikovnim gradivom in reševanje problemov. Štiri petine učiteljic 

(81,6 %) uporabljajo tudi metodo pogovora, dobre tri četrtine učiteljic (76,3 %) pa tudi metodo 

skupinskega dela. Pri matematiki je najslabše zastopana metoda igre vlog, saj jo uporablja samo 

dobra četrtina učiteljic (28,9 %).  

Pričakovali smo, da vse oziroma večina učiteljic uporablja metodo razlage in konkretni 

material, če tega nimajo, pa slikovno gradivo, ki je učencem v oporo pri učenju, saj je učenje 

na konkretni ravni zelo pomembno. Ko učenci usvojijo znanje na konkretni ravni, ga lahko 

uspešno prenesejo na abstraktno raven (Žakelj, 2003). Sestavni del pouka matematike je tudi 

reševanje problemov, ki pri učencih razvija različno znanje in jih pripravlja na življenje. 

Presenetilo nas je le to, da metoda pogovora pri učiteljicah ni tako pogosto zastopana kot 

metoda razlage. Metodi se po navadi prepletata in dopolnjujeta.  

Od učiteljic smo želeli izvedeti tudi, kako uporabna se jim zdi posamezna oblika poučevanja 

pri pouku matematike, zato smo jim učne oblike našteli, učiteljice pa so morale označiti, kako 

uporabne se jim zdijo na lestvici od zelo uporabne do neuporabne.  

4. Kako uporabna je po vašem mnenju posamezna oblika dela pri pouku matematike? 

Uporabnost 

Učna oblika 

 Zelo 

uporabna 

Uporabna Delno 

uporabna 

Ni 

uporabna 

Frontalna oblika f 14 21 3 0 

% 36,8 % 55,3 % 7,9 % 0,0 % 

Individualna oblika f 22 12 4 0 

% 57,9 % 31,6 % 10,5 % 0,0 % 

Delo v dvojicah f 10 26 0 2 

% 26,3 % 68,4 % 0,0 % 5,3 % 

Skupinska oblika f 10 20 8 0 

% 26,3 % 52,6 % 21,1 % 0,0 % 

Sodelovalno učenje f 10 22 6 0 

% 26,3 % 57,9 % 15,8 % 0,0 % 

Preglednica 34: Razporeditev sodelujočih učiteljev glede na mnenje o tem, kako uporabna je 

posamezna učna oblika pri pouku matematike 
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Graf 26: Razporeditev sodelujočih učiteljev glede na mnenje o tem, kako uporabna je 

posamezna učna oblika pri pouku matematike 

Kot je razvidno iz preglednice 34 in grafa 26, so učiteljice kot zelo uporabno obliko pri 

matematiki največkrat označile individualno obliko (57,9 %). Kot uporabno obliko so učiteljice 

največkrat izbrale delo v dvojicah (68,4 %), takoj za njo pa sodelovalno učenje (57,9 %). Kot 

uporabne so bile velikokrat izbrane tudi frontalna (55,3 %) in skupinska oblika (52,6 %). Kot 

neuporabno obliko pa sta dve učiteljici označili samo delo v dvojicah (5,3 %).  

Na osnovi odgovorov lahko povzamemo, da se učiteljicam vse oblike učenja in poučevanja 

zdijo uporabne. Kot najbolj uporabno so prepoznale individualne obliko, najverjetneje zato, ker 

se učenci različni in predvsem pri pouku matematike, ki je včasih za učence težje razumljiva, 

potrebujejo individualni pristop. Poleg tega je pri matematiki potrebno narediti veliko vaj, da 

določeno znanje usvojimo, to pa učenci najlažje in najbolj učinkovito naredijo sami.  

Kot uporabno obliko učenja so učiteljice prepoznale tudi delo v dvojicah, ki ima lahko zelo 

pozitiven vpliv na odnose med učenci in znanje učencev. Učenci, ki so šibkejši, lahko na ta 

način dobijo pomoč sošolca, hkrati pa se ne počutijo izpostavljeni, saj so te oblike dela deležni 

vsi učenci v razredu.  

Kot drugo uporabno obliko pa so učiteljice prepoznale tudi frontalno obliko učenja. V tem 

primeru pa nas je odgovoril presenetil, saj smo pričakovali, da bodo učiteljice kot najbolj 

uporabno učno obliko pri matematiki izbrale prav frontalno obliko. Kot smo v teoretičnem delu 

že zapisali, je uporaba frontalne oblike najprimernejša takrat, ko želi učitelj neposredno 

poučevati celotno skupino učencev istočasno. V tem primeru vsi učenci v razredu dobijo enotno 

in zaključeno znanje (navadno so to izreki, obrazci in pravila), ki jim ga preda učitelj. Učenci 

pridobljeno znanje individualno uporabljajo pri reševanju matematičnih nalog (Kubale, 2010). 

Pri naslednjem vprašanju so morale sodelujoče učiteljice učne oblike urediti glede na to, kako 

uporabne so pri pouku matematike.  
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5. S številkami od 1 (najbolj uporabna) do 5 (najmanj uporabna) uredite učne oblike glede 

na to, kako uporabne so po vašem mnenju pri pouku matematike: 

  1 2 3 4 5 

Frontalna 

oblika 

f 9 10 5 5 9 

% 23,7 % 26,2 % 13,2 % 13,2 % 23,7 % 

Individualna 

oblika 

f 10 11 7 7 3 

% 26,2 % 28,9 % 18,5 % 18,5 % 7,9 % 

Delo v 

dvojicah 

f 3 9 10 8 8 

% 7,9 % 23,7 % 26,2 % 21,1 % 21,1 % 

Skupinska 

oblika 

f 6 3 11 10 8 

% 15,9 % 7,9 % 28,9 % 26,2 % 21,1 % 

Sodelovalno 

učenje 

f 10 5 5 8 10 

% 26,2 % 13,2 % 13,2 % 21,2 % 26,2 % 

Preglednica 35: Razporeditev uporabnosti učnih oblik pri matematiki med sodelujočimi učitelji  

 

Graf 27: Razporeditev uporabnosti učnih oblik pri matematiki med sodelujočimi učitelji 

Učna oblika Povprečna vrednost posamezne oblike 

Frontalna oblika 2,87 

Individualna oblika 2,53 

Delo v dvojicah 3,24 

Skupinska oblika  3,29 

Sodelovalno učenje 3,08 

Preglednica 36: Povprečna vrednost posameznih učnih oblik glede na to, kako so jih uredili 

učitelji 
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Graf 28: Povprečna vrednost posameznih učnih oblik glede na to, kako so jih uredili učitelji 

Kot je razvidno iz grafa 27 in preglednice 35, so učiteljice na prvo mesto največkrat postavile 

individualno obliko (26,2 %) in sodelovalno učenje (26,2 %). Na drugo mesto so največkrat 

ponovno postavile individualno obliko (28,9 %). Na tretje mesto so učiteljice postavile 

skupinsko obliko (28,9 %) in delo v dvojicah (26,2 %). Učiteljice so na četrto mesto največkrat 

postavile skupinsko obliko (26,2 %). Na zadnje, peto mesto, je bilo najpogosteje uvrščeno 

sodelovalno učenje (26,2 %), najmanjkrat se je na zadnjem mestu pojavila individualna oblika 

(7,9 %). Iz preglednice 36 in grafa 28 je razvidno tudi, kolikšno povprečno vrednost je dobila 

posamezna učna oblika. Tudi tu je razvidno, da sta po mnenju učiteljic najuporabnejši učni 

obliki frontalna oblika (M = 2,87) in individualna oblika (M = 2,53).  

Pri prejšnjem vprašanju so učiteljice ocenjevale uporabnost posamezne učne oblike na lestvici 

od zelo uporabna do ni uporabna. Kot zelo uporabno obliko so učiteljice navedle individualno 

obliko. Kot najmanj uporabno oziroma neuporabno obliko pa so navedle delo v dvojicah. Pri 

tem vprašanju so morale učiteljice učne oblike urediti od najbolj uporabne do najmanj 

uporabne. Tudi v tem primeru so učiteljice na prvo in drugo mesto najpogosteje postavile 

individualno obliko, na tretje in četrto mesto skupinsko obliko, na peto mesto pa sodelovalno 

učenje. Odgovori učiteljic so bili v obeh primerih skladni. 

V tretjem vprašanju smo učiteljice spraševali o tem, kako pogosto uporabljajo posamezno 

obliko učenja pri pouku matematike. Kot najpogosteje uporabljeno obliko so učiteljice navedle 

frontalno obliko, individualno obliko in delo v dvojicah, občasno uporabljene pa skupinsko 

obliko, sodelovalno učenje in delo v dvojicah. Kot vidimo se tudi tem primeru odgovori 

ujemajo, le da je frontalna oblika pri urejanju ni bila pri nobeni od vrednosti na prvem mestu, 

ampak se je pojavila kot druga pri vrednosti 2.  

7. Ali menite, da uporaba sodelovalne oblike vpliva na boljši uspeh učencev? 

Vpliv sodelovalnega učenja na boljši učni uspeh Frekvenca (f) Odstotek (%) 

DA. 21 55,3 % 

NE. 4 10,5 % 

NE VEM. 13 34,2 % 

Preglednica 37: Opredelitev sodelujočih učiteljev o tem, ali sodelovalno učenje vpliva na boljši 

učni uspeh učencev 
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Graf 29: Opredelitev sodelujočih učiteljev o tem, ali sodelovalno učenje vpliva na boljši učni 

uspeh učencev 

Od 38 sodelujočih učiteljic je več kot polovica učiteljic (55,3 %) menila, da ima sodelovalno 

učenje vpliv na boljši učni uspeh učencev. Tretjina učiteljic (34,2 %) se ni mogla odločiti, ali 

sodelovalno učenje vpliva na boljši učni uspeh, oziroma niso vedele, ali sodelovalno učenje 

vpliva na učni uspeh učencev. Štiri učiteljice (10,5 %) pa so menile, da sodelovalno učenje ne 

vpliva na boljši učni uspeh učencev.  

Nekoliko nas preseneča, da tolikšno število učiteljic ne ve, ali sodelovalno učenje vpliva na 

boljši učni uspeh. Učiteljice, ki so menile, da sodelovalno učenje ne vpliva na boljši učni uspeh, 

so tiste učiteljice, ki so menile tudi, da sodelovalno učenje ne vpliva na boljše odnose med 

učenci. Kljub vsemu pa se več kot polovica učiteljic zaveda pozitivnih učinkov, ki jih ima 

sodelovalno učenje na dosežen učni uspeh učencev. Menimo, da so to učiteljice, ki sodelovalno 

učenje uporabljajo pogosto in tako pozitivne učinke na učence zaznavajo, ali pa so to učiteljice, 

ki o sodelovalnem učenju veliko vedo in so zato prepričane, da ima pozitiven odnos na učni 

uspeh učencev.  

Za primerjavo rezultatov smo sodelujoče učiteljice vprašali še, ali menijo, da skupinska oblika 

učenja vpliva na boljši učni uspeh učencev. Tudi pri skupinski obliki dela učenci delajo v 

manjših skupinah, a njihove vloge znotraj skupine niso tako natančno določene kot pri 

sodelovalnem učenju. Ravno zato se pri skupinski obliki pogosto zgodi, da nekateri učenci 

prevzamejo celotno odgovornost za opravljeno delo, druga polovica skupine pa ne naredi 

ničesar. Ravno zato nas je zanimalo, ali učiteljice zaznavajo tako močan pozitiven vpliv 

skupinske oblike na učni dosežek učencev kot pri sodelovalnem učenju. Odgovori so zbrani v 

spodnji preglednici in grafu.  

8. Ali menite, da uporaba skupinske oblike vpliva na boljši uspeh učencev? 

Vpliv skupinskega dela na boljši učni 

uspeh 

Frekvenca (f) Odstotek (%) 

DA. 18 47,4 % 

NE. 6 15,8 % 

NE VEM. 14 36,8 % 

55,3%

10,5%

34,2 %

Ali menite, da sodelovalno učenje vpliva na boljši 

učni uspeh učencev?

DA. NE. NE VEM
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Preglednica 38: Opredelitev sodelujočih učiteljev o tem, ali skupinsko delo vpliva na boljši učni 

uspeh učencev 

 

Graf 30: Opredelitev sodelujočih učiteljev o tem, ali skupinsko delo vpliva na boljši učni 

uspeh učencev 

Kot je razvidno iz preglednice 38 in grafa 30, slaba polovica učiteljic (47,4 %) meni, da 

skupinska oblika dela pozitivno vpliva na učni uspeh učencev. Šest učiteljic (15,8 %) meni, da 

skupinska oblika na učni uspeh učencev ne vpliva, dobra tretjina učiteljic (36,8 %) pa ne ve, ali 

skupinska oblika učenja pozitivno vpliva na učni uspeh učencev oziroma se o odgovoru ne 

more odločiti.  

Odgovori učiteljic so nas nekoliko presenetili. V tem primeru se je več učiteljic odločilo za 

odgovor NE ali NE VEM, manj učiteljic pa za odgovor DA. Če učenci delajo v skupini, lahko 

pride do neenakomerne razporeditve dela – nekateri učenci opravijo vse delo, medtem ko drugi 

učenci ne storijo ničesar; pri sodelovalnem učenju pa so vsi učenci vključeni v proces učenja in 

tako odgovorni za uspeh skupine. Učiteljice se verjetno zavedajo, da v večini primerov 

skupinska oblika dela pozitivno vpliva na učni uspeh učencev, a le v primeru, da so vsi učenci 

aktivno vključeni v delo znotraj skupine. Nekatere učiteljice pa o pozitivnem vplivu skupinske 

oblike na učni dosežek učencev niso prepričane ravno zato, ker se zavedajo neenakomerne 

razporeditve dela med učenci.  

Odgovor na RV5:  

Kot je razvidno iz preglednic 27 in 30 in grafov 20 in 23, učiteljice pri pouku uporabljajo 

različne oblike (frontalna, individualna, skupinska oblika, sodelovalno učenje in delo v 

dvojicah) in metode dela (razlaga, pogovor, delo s slikovnim/konkretnim materialom, reševanje 

problemov, metoda skupinskega dela), a je pogostost uporabe različnih oblik dela pri pouku 

matematike različna. Najpogosteje učiteljice uporabljajo frontalno in individualno obliko, 

pogosto pa tudi delo v dvojicah. Sodelovalno učenje in skupinsko obliko učiteljice pri pouku 

matematike uporabijo le občasno. Ko so učiteljice presojale o uporabnosti posamezne učne 

oblike pri pouku matematike, so kot zelo uporabno obliko prepoznale individualno obliko, kot 

uporabno pa so velikokrat označile še delo v dvojicah, sodelovalno učenje, frontalno obliko in 

skupinsko obliko. Kot najmanj uporabni sta se izkazali skupinska oblika in sodelovalno učenje, 

ki sta bili večkrat označeni kot le delno uporabni obliki pri matematiki.  

47,4 %

15,8 %

36,8 %

Ali menite, da uporaba skupinske oblike dela 

vpliva na boljši učni uspeh učencev?

DA. NE. NE VEM.
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Učiteljice menijo, da je z vidika uporabnosti najbolj uporabna individualna oblika, takoj za njo 

pa frontalna oblika. Na zadnjem mestu je bilo najpogosteje sodelovalno učenje. Kot pa je 

razvidno iz grafa 26 in preglednice 34, imajo učiteljice različen pogled na to, katera od oblik je 

najbolj in katera najmanj uporabna. Lahko rečemo, da učiteljice menijo, da so pri pouku 

uporabne vse oblike, in da je od učitelja odvisno, katera od oblik je najbolj uporabna in katera 

najmanj.  

Rezultati so pokazali, da imajo učiteljice različna stališča do uporabe različnih oblik dela pri 

matematiki. Učiteljice se strinjajo v tem, da je potrebno pri pouku matematike uporabljati 

različne oblike dela, razlikujejo pa se po pogostosti uporabe posamezne oblike in mnenju o 

uporabnosti posamezne oblike. Zato našo raziskovalno hipotezo, ki pravi, da učitelji razrednega 

pouka menijo, da je frontalna oblika najboljši način za razlago snovi pri matematiki, zavrnemo.  

8 SKLEP 

Kot vidimo, družba, v kateri živi veliko egoističnih posameznikov, veliko izgublja in drvi v 

prepad, zato ugotavljamo, da je nujno potrebna korenita sprememba, da bodo lahko ljudje v 

prihodnosti živeli kvalitetno socialno življenje. Ker so otroci ogledalo svojih staršev in drugih 

odraslih, ki jih v času svojega odraščanja srečajo, lahko za dobre socialne odnose med ljudmi 

veliko naredimo že z ustrezno vzgojo in navajanjem otrok na pomoč in sodelovanje z drugimi.  

Ravno zato smo se odločili, da bomo v magistrskem delu predstavili različne oblike poučevanja 

in dela, ki jih lahko učitelji uporabijo pri pouku in izven njega ter na ta način učencem pomagajo 

razvijati pozitiven odnos do pomoči sošolcem in sodelovanja z drugimi.  

V prvem delu magistrskega dela smo raziskovali, ali so učenci, ki imajo v pouk vključeno 

vrstniško učenje, učno uspešnejši od učencev, ki vrstniškega učenja pri pouku nimajo. Glede 

na zelo nizke rezultate, ki so jih dosegli tako učenci eksperimentalne kot tudi kontrolne skupine, 

ne moremo zaključiti, da oblika poučevanja vpliva na učni uspeh. Vseeno pa lahko trdimo, da 

na učni uspeh učencev ne vpliva samo učna oblika, ki jo učitelj za poučevanje izbere, saj so v 

eksperimentu učenci ob uporabi dveh različnih oblik poučevanja dosegli nizke rezultate, ampak 

na učni uspeh vplivajo številni dejavniki, ki jih moramo učitelji pri pripravi na poučevanje 

upoštevati (npr. čas, pripravljenost učencev za učenje, utrujenost učencev, odnosi med učenci 

v razredu, navajenost učencev na posamezne učne oblike …). Poleg tega je potrebno poudariti, 

da je bila sodelovalna oblika učenja, ki smo jo skozi raziskavo uvajali v pouk matematike, za 

učence nova in je od njih zahtevala veliko samostojnega in sodelovalnega dela, ki ga niso bili 

vajeni. Učencem eksperimentalne skupine je bolj ustrezal voden način dela, zato bi učenci 

potrebovali stalno uporabo sodelovalnega učenja pri matematiki, da bi lahko govorili o učinkih 

na njihovo znanje, učenje in odnose. Glede na to, da so bili rezultati v obeh skupinah izredno 

nizki, pa bi bilo verjetno smiselno eksperiment ponoviti in ga izvesti v drugačnih okoliščinah 

(predvsem mislimo na čas izvajanja raziskave).  

V drugem delu raziskave smo ugotavljali, kakšna so stališča učencev do sodelovalnega učenja 

pri pouku matematike. Iz rezultatov, ki smo jih prejeli, vidimo, da si učenci sodelovalnega 

učenja pri pouku matematike želijo – več ali vsaj toliko, kot ga imajo zdaj. Učenci menijo, da 

s sodelovalnim učenjem krepijo odnose, ki jih imajo sošolci, poleg tega pa so na ta način veliko 

bolj motivirani za delo. Več kot polovica učencev je trdila celo, da so pri sodelovalnem učenju 

bolj aktivni kot takrat, ko jim snov razlaga učiteljica.  

V tretjem delu raziskave pa smo ugotavljali, ali učitelji v slovenskih osnovnih šolah pri pouku 

matematike uporabljajo sodelovalno učenje, kakšna so njihova stališča do uporabe različnih 
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oblik dela pri matematiki in ali učitelji menijo, da imajo učenci, ki imajo v pouk vključeno 

vrstniško učenje, boljše odnose s svojimi sošolci, kot tisti učenci, ki vrstniškega učenja pri 

pouku nimajo. V ta del raziskave so bili vključeni različno stari učitelji razrednega pouka iz vse 

Slovenije. Rezultati raziskave so nam pokazali, da učitelji sodelovalno učenje pri pouku 

matematike uporabljajo, a le občasno. Razlogi za to so različni, predvsem pa učitelji menijo, da 

jim organizacija takšnega načina dela vzame veliko časa, na drugi strani pa se bojijo, da učenci 

snovi ne bo razumeli ali da bodo težje obvladali razred ali nadzorovali napredek učencev. Kljub 

temu da učiteljice sodelovalno učenje uporabljajo samo občasno, menijo, da je sodelovalno 

učenje pri pouku matematike delno uporabna oziroma uporabna učna oblika, na prvo mesto pa 

še vedno postavljajo frontalno in individualno obliko. Več kot polovica učiteljic je trdila tudi, 

da se učenci pri pouku bolje razumejo, če imajo v pouk vključeno sodelovalno učenje, ki je ena 

od vrstniških oblik učenja.  

Kot vidimo iz rezultatov raziskave, si učenci pri pouku matematike želijo sodelovalnega učenja, 

na drugi strani pa se pozitivnih vplivov na učno uspešnost učencev in odnose, ki jih imajo 

učenci s sošolci, zavedajo tudi učiteljice. Kljub temu se učiteljice in učitelji še vedno 

premalokrat odločijo za sodelovalno obliko učenja, zato menimo, da je raziskovanje na tem 

področju in posredovanje informacij v prakso ključnega pomena za to, da si bodo učitelji upali 

oziroma da se bodo odločili tudi za načine poučevanja matematike, ki mogoče odstopajo od 

tradicionalnih, a so veliko boljši za podajanje nove učne snovi, vplivajo pa tudi na druga 

področja učenčevega razvoja. Zanimivo bi bilo izvesti raziskavo v razredu, kjer bi odnose med 

učenci preverili na začetku same raziskave, potem bi daljše časovno obdobje uporabljali 

sodelovalno učenje pri pouku, po nekaj mesecih ali ob koncu šolskega leta pa bi odnose med 

učenci ponovno preverili in skušali ugotoviti, ali sodelovalno učenje na odnose med učenci res 

vpliva. Pri tem bi bilo potrebno dobro načrtovati vse faze raziskave, saj bi morali izključiti vse 

dejavnike, ki bi na odnose med učenci še lahko vplivali, ali pa jih uporabiti pri interpretiranju 

svojih ugotovitev 

Za raziskovanje tega področja smo se odločili zato, ker nas je zanimalo, ali je pri pouku 

matematike mogoče doseči znanje tudi z drugimi oblikami učenja in poučevanja. V današnjem 

času so v ospredju oblike učenja in poučevanja, ki učence spodbujajo k skupnem učenju in 

sodelovanju. Kljub temu da naša raziskava v tem primeru ni bila najbolj uspešna, smo 

prepričani, da bi bilo eksperiment smiselno ponoviti, saj verjamemo v to, da sodelovalno učenje 

prinese pozitivne rezultate učenja, če je izvajano v daljšem časovnem obdobju in so učenci res 

z mislimi samo pri učenju snovi in ne pri sami organizaciji dela. S svojimi ugotovitvami želimo 

prispevati k razvoju didaktike matematike in ozavestiti učitelje, da lahko pouk matematike 

izpeljejo tudi drugače in na ta način izboljšajo učni uspeh učencev ter pripomorejo k večji 

sodelovalnosti med učenci, k izboljšanju odnosov med njimi in k večji povezanosti učencev 

znotraj razreda in nasploh v šoli.  
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10 PRILOGE 

10.1 PRILOGA 1: SOGLASJE ZA STARŠE 

PROŠNJA ZA SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV UČENCEV 

Spoštovani! 

Sem Marina Klačinski, učiteljica 5. a razreda na Osnovni šoli ''Jožeta Krajca'' Rakek. Na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani sem študirala poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V 

okviru magistrskega dela, ki mi je ostalo za zaključek študija, želim raziskati, kako vrstniško 

učenje vpeljati v pouk matematike in kako le-to vpliva na odnose med učenci, zato Vas prosim, 

da dovolite, da Vaš otrok sodeluje v moji raziskavi. Naj poudarim, da bo zbrano gradivo 

anonimno in namenjeno le v študijske namene.  

Prosim, da izpolnite spodnji obrazec.  

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem za pomoč.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prosim, odrežite. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Podpisani/-a ___________________________________ sem oče/mama/skrbnik/skrbnica 

učenca/-ke ____________________________________. Soglašam, da ta učenec/-ka sodeluje 

v raziskavi o vrstniškem učenje pri matematiki v okviru pisanja magistrske naloge študentke 

Marine Klačinski.  

 

Datum: ___________________                Podpis: __________________________________ 
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10.2 PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Pozdravljen učenec, pozdravljena učenka! 

Sem Marina Klačinski, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 

stopnji z angleščino. V okviru svojega magistrskega dela pripravljam raziskavo o sodelovalnem 

učenju pri pouku matematike na razredni stopnji.  

Prosim te, da izpolniš anketni vprašalnik, ki mi bo pomagal pridobiti potrebne podatke za 

raziskavo. Vprašalnik je anonimen (ni se ti potrebno podpisati). Rezultate bom uporabila zgolj 

v raziskovalne namene.  

Zahvaljujem se ti za sodelovanje.  

Marina Klačinski 

 

Obkroži spol:    M           Ž 

Starost: 

1. Ali se v razredu dobro počutiš? 

DA                      NE 

2. Ali pri pouku velikokrat delate v skupinah? 

DA                      NE 

3. Ali ti je učenje v skupini s sošolci všeč?  

a) Zelo mi je všeč.  

b) Mi je všeč.  

c) Ni mi všeč.  

d) Ne morem se odločiti.  

4. Ali pri delu znotraj skupine rad sodeluješ s sošolci? 

a) Zelo rad. 

b) Rad.  

c) Ne maram.  

d) Ne morem se odločiti.  

 

5. Kaj ti je najbolj všeč, ko sodeluješ s sošolci (izberi samo en odgovor)? 

a) To, da lahko pomagam sošolcem, ki so v znanju šibkejši od mene.  

b) To, da s prijatelji utrjujemo prijateljske vezi in se družimo.  

c) To, da vsi delamo skupaj, da bi rešili problem.  

d) To, da me sošolci v skupini sprejemajo in podpirajo.  

e) Nič mi ni všeč.  

f) Drugo: ______________________________________________________________ 
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6. Kadar sodelujem s sošolci (izberi samo en odgovor): 

a) sem za učenje snovi bolj motiviran.  

b) to pozitivno vpliva na odnose, ki jih imam s sošolci.  

c) se težje zberem. 

d) to negativno vpliva name in bi raje delal sam.  

e) Drugo: ______________________________________________________________ 

 

7. S križcem označi odgovor, ki po tvojem mnenju drži: 

 NI 

POMEMBNO 

 

POMEMBNO 

ZELO 

POMEMBNO 

NE MOREM 

SE 

ODLOČITI 

Kako pomembno je pri 

sodelovalnem učenju, da 

se s sošolci pogovarjate?  

    

Kako pomembno je pri 

sodelovalnem učenju, da 

vsi lahko izrazite svoje 

mnenje? 

    

Kako pomembno je pri 

sodelovalnem učenju, da 

se vsi potrudite pri 

reševanju problema? 

    

Kako pomembno je pri 

sodelovalnem učenju, da 

si delo razdelite in vsak 

nekaj naredi? 

    

Kako pomembno je pri 

sodelovalnem učenju, da 

ste vsi veseli, ko vam s 

skupnimi močmi uspe 

rešiti problem? 

    

 

8. Ali se pri sodelovalnem učenju naučiš več ali manj kot takrat, ko ti snov razlaga učiteljica in 

poslušaš? 

a) Več 

b) Manj 

c) Enako 

9. Ali si pri sodelovalnem učenju (skupinskem učenju) bolj ali manj aktiven kot takrat, ko ti 

snov razlaga učiteljica in poslušaš? 

a) Več 

b) Manj 

c) Enako 

10. Ali si pri pouku želiš sodelovalnega učenja? 

DA             NE             NE VEM 
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Če da, koliko? 

a) Več, kot ga imamo. 

b) Zdaj je v redu.  

c) Manj, kot ga imamo.  

Če da, zakaj? 

a) Ker se tako pri pouku več naučim.  

b) Ker se tako s prijatelji boljše razumem.  

c) Ker mi je takšen način dela všeč.  
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10.3 PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Spoštovani!  

Sem Marina Klačinski, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni 

stopnji z angleščino. Pripravljam magistrsko delo o vrstniškem učenju pri matematiki na 

razredni stopnji. Z vprašalnikom želim pridobiti mnenje učiteljev o vrstniškem učenju pri 

matematiki. Anketa je anonimna, za reševanje boste potrebovali približno 5 minut. Zbrani 

podatki so strogo zaupni, uporabljeni bodo le za namen magistrskega dela. Že vnaprej se vam 

zahvaljujem za sodelovanje.  

Marina Klačinski 

 

Spol (obkrožite):     M        Ž  

V katero starostno skupino spadate:  

a) do 20 let 

b) od 21 do 40 let 

c) od 41 do 60 let 

d) 61 let in več.  

 

1. Ali pri pouku matematike uporabljate različne oblike dela?  

DA           NE 

2. Če da, katere? (Možnih je več odgovorov) 

a) Frontalna oblika. 

b) Individualna oblika. 

c) Skupinska oblika. 

d) Delo v dvojicah. 

e) Sodelovalno učenje.  

3. Ali pri pouku matematike uporabljate različne metode dela?  

DA           NE 

4. Če da, katere? (Možnih je več odgovorov) 

a) Razlaga. 

b) Pogovor. 

c) Delo s slikovnim gradivom.  

d) Delo s konkretnim materialom.  

e) Skupinsko delo.   

f) Igra vlog.  

g) Reševanje problemov.  
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5. Kako pogosto pri pouku matematike uporabljate posamezno obliko dela?  

OBLIKA DELA VEDNO POGOSTO  OBČASNO NIKOLI 

Frontalna oblika     

Individualna oblika     

Delo v dvojicah     

Skupinska oblika     

Sodelovalno učenje     

 

6. Kateri so razlogi, da pri matematiki sodelovalnega učenja ne uporabljate bolj pogosto? 

a) Ker mi organizacija sodelovalne oblike učenja vzame veliko časa in energije.  

b) Ker pri sodelovalni obliki učenja težko spremljam napredek učencev.  

c) Ker pri sodelovalni obliki učenja težko nadzorujem razred.  

d) Ker se bojim, da učenci tako ne bi razumeli snovi.  

e) Ker se bojim pritiska staršev. 

f) Drugo: ______________________________________________________________ 

7. Kako uporabna je po Vašem mnenju posamezna oblika dela pri pouku matematike? 

OBLIKA DELA ZELO 

UPORABNA 

UPORABNA DELNO 

UPORABNA 

NI 

UPORABNA 

Frontalna oblika     

Individualna oblika     

Delo v dvojicah     

Skupinska oblika     

Sodelovalno učenje     

 

8. S številkami od 1 (= najbolj uporabna) do 5 (= najmanj uporabna) uredite učne oblike glede 

na to, kako uporabne so pri pouku matematike po vašem mnenju: 

OBLIKA DELA ŠTEVILKA  

Frontalna oblika  

Individualna oblika  

Delo v dvojicah  

Skupinska oblika  

Sodelovalno učenje  
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9. Ali pri pouku matematike uporabljate sodelovalno učenje? 

DA           NE            

10. Ali menite, da se učenci v razredu bolje razumejo, če pri pouku uporabljate sodelovalno 

učenje? 

DA           NE           NE VEM 

11. Če da, zakaj? 

a) Učenci se naučijo pogovarjanja in reševanje konfliktov.  

b) Učenci se naučijo upoštevati mnenje drugega.  

c) Učenci razvijajo socialne sposobnosti in sposobnosti komuniciranja.  

d) Učenci se navadijo drug na drugega.  

e) Drugo: ______________________________________________________________ 

12. Ali menite, da uporaba sodelovalne oblike vpliva na boljši uspeh učencev? 

DA           NE           NE VEM. 

13. Ali menite, da uporaba skupinske oblike vpliva na boljši uspeh učencev?  

DA           NE           NE VEM 
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10.4 PRILOGA 4: PREDTEST 

PREDTEST: MNOŽICE 

1. Poimenuj in označi množico.  

 

 

 

 

 

Zapiši člane množice.  

________________________________________________________________ 

V množici označi podmnožico sodih števil in podmnožico lihih števil in ju 

poimenuj.  

 

Števila iz zgornje množice glede na lastnost, ki jo imata podmnožici, vnesi v 

Carrollov prikaz.  

  

 

 

 

 

 

 

Števila iz zgornje množice glede na lastnost, ki jo imata podmnožici, vnesi v 

drevesni prikaz.  

 

 

 

 

 

 

    1       3       10 

   5         7      9 

8     2       6           4                                          
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2. V Carrollov prikaz vpiši čim več športov.  

 Poletni šport Poletni šport  

Ekipni šport  

 

 

 

 

 

 

 

Ekipni šport   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Množico A sestavljajo večkratniki števila 4, ki so manjši od 40. B je 

podmnožica množice A in jo sestavljajo večkratniki števila 8.  

a) Nariši množici, ju označi in vpiši njune člane.  

b) Števila iz množice A razvrsti v drevesni prikaz glede na lastnost, ki jo 

ima množica B.  
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10.5 PRILOGA 5: POTEST  

TEST: MNOŽICE 

1. Poimenuj in označi množico.   

 

 

 

 

 

Matematično zapiši člane množice.  

________________________________________________________________ 

V množici označi podmnožico večkratnikov števila 4 in podmnožico 

večkratnikov števila 8. Podmnožici poimenuj.   

 

Števila iz zgornje množice glede na lastnost, ki jo imata podmnožici, vnesi v 

Carrollov prikaz.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

4          8         12         16       20  

24     28         32        36       40    

48      56        64         72      80 

 



98 

Števila iz zgornje množice glede na lastnost, ki jo imata podmnožici, vnesi v 

drevesni prikaz.  

 

 

 

 

 

Matematično zapiši unijo podmnožic.  

________________________________________________________________ 

 

Matematično zapiši presek podmnožic.  

 

________________________________________________________________ 

 

2. V Carrollov prikaz vpiši čim več živali.  

 Domača žival Domača žival  

Živi v vodi  

 

 

 

 

 

 

 

Živi v vodi   
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3. Množico A sestavljajo večkratniki števila 2. Množica B je podmnožica 

množice A in jo sestavljajo večkratniki števila 4.  

a) Matematično zapiši elemente množice A in množice B.  

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b) Množici predstavi z Euller-Vennovim diagramom.  

 

c) Z rdečo barvo na sliki označi presek množic.  

Matematično zapiši presek množic.  

 

______________________________________________________________ 

 

d) Z zeleno barvo na sliki označi unijo množic.  

Matematično zapiši unijo množic.  

 

________________________________________________________________ 

 

 

e) Števila iz množice A razvrsti v drevesni prikaz glede na lastnost, ki jo 

ima množica B.  

 
 

 


