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VLOGA IN POMEN AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA ZNOTRAJ METODOLOŠKEGA PROSTORA 
KVALITATIVNE IN KVANTITATIVNE PARADIGME 
 
mag. Primož Hvala Kamenšček 
 
UVOD 
 
Če želimo govoriti o akcijskemu raziskovanju, je potrebno najprej umestit njegovo vlogo znotraj 
znanstvenega raziskovanja. V sklopu 'zgodovinskega' poteka oblikovanja pojma si moramo v  izhodišču 
na osnovi različnih avtorjev zastaviti vprašanje; ali predstavlja akcijsko raziskovanje novo metodo, 
znanstveno paradigmo ali gre zgolj za nov pristop znanstvenega raziskovanja – ki nakazuje smer 
holističnega razumevanja raziskovanja in sintezo interpretativne in kavzalne paradigme oz. bolj 
povezavo tradicionalnega kvantitativnega in kvalitativnega pristopa. 
Poglejmo si kako različni avtorji odgovarjajo na to vprašanje. 
 
Lewin (v: Mese, B., 1988/2 str.93) akcijsko raziskovanje definira kot: »Raziskovanje, kot ga potrebuje 
praksa…, primerjalno proučevanje pogojev in vplivov različnih oblik socialnega delovanja in k 
socialnemu delovanju vodeče raziskovanje.« 
Akcijsko raziskovanje je naravnano v socialno stvarnost znotraj katere poskuša odkrivati zunanje 
pogoje družbenega delovanja, nato zasleduje potek lastne akcije ter nazadnje spremlja spreminjanje 
in posledice delovanja.  
 
Lewin vidi posebnost akcijskega raziskovanja v predmetu raziskovanja tj. v zasledovanju družbene 
spremembe ,v akciji oz. v družbenem delovanju.  
Primarni smoter je reševanje socialnih in razvojnih problemov skupnosti in organizacije, sekundarni 
smoter pa je znanstveno spoznanje. (Mesec, B., 1994, str.8) 
Cunninghama pa pojmuje akcijsko raziskovanje v metodološkem smislu kot nekakšno skupinsko obliko 
sodelovanja raziskovalcev kot praktikov, ki želijo z akcijo doseči spremembo vedenja. Zato akcijsko 
raziskovanje pojmujejo procesualno, katerega odlika je načrtovanje, izvajanje  in evalvacija. (v: Mesec, 
B.,1988/2 str.93) 
 
AKCIJSKO RAZISKOVANJE KOT METODA – PARADIGMA ALI STRATEGIJA 
 
Zaustavimo se pri vsebinski dilemi akcijskega raziskovanja kot predmeta -  metode ali paradigme? 
Zgodovinsko gledano bi vsako od pojmovanj deloma ustrezalo. Govorimo o dveh obdobjih; o začetku 
sedemdesetih letih lewinskega obdobja akcijskega raziskovanja, ki ga je pojmovalo kot metodo v 
strogem pomenu. Akcijsko raziskovanje je pomenilo »vrsto komparativnega raziskovanja pogojev in 
učinkov različnih oblik družbene akcije in raziskovanja, ki vodi do družbene akcije.« (Mesec, B., 1994/1, 
str.3). V ospredju je predmet raziskovanja tj. družbena akcija. Mesec (1994/1, str.4) opredeli kot 
osnovno značilnost lewinske tradicije akcijskega raziskovanja empirično preizkušanje miselnih 
predpostavk ravnanja akterjev v specifični situaciji s sodelovanjem akterjev in z upoštevanjem tako 
dobljenih spoznanj za nadaljnje praktično odločanje. 
 
Zgodovinsko gledano se je nadalje pomen znanstvenosti akcijskega raziskovanja odtujil in v ospredje 
je stopil svetovalni  in didaktični pomen, nakar je proti koncu sedemdesetih let skupina znanstvenikov 
izhajajoč iz lewinske tradicije hotela opozoriti na znanstveno-raziskovalni namen akcijskega 
raziskovanja. Vendar so zašli v skrajnost, ko so na osnovi ideje emancipacije pričeli izenačevati in 
homogenizirati vlogo objekta in subjekta raziskave. Kriterij resničnostni znanstvenih spoznanj je 
postala emancipacija in ne 'rezultat sam'. Prav tako je bilo napačno pojmovanje akcijskega raziskovanja  
kot nove kritične družboslovne raziskovalne paradigme. Akcijsko raziskovanje  ne moremo razumeti v 
smislu znanstvene paradigme, če le-to pojmujemo kot 'svetovni-nazor', ki obsega celotno področje 
kakšne vede in vzpostavlja enotnost teorije in metod. Akcijsko raziskovanje ne moremo pojmovati niti 
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kot novo znanstveno paradigmo, niti kot nov obče metodološki pristop oz. novo metodo, saj integrira 
pluralizem metod in tehnik. Akcijsko raziskovanje je pristop znanstvenega raziskovanja, ki si za cilj 
postavlja raziskovanje za praktično uporabo. 
 
ODLIKE AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA 
 
V čem je bistvena novost akcijskega raziskovanja v odnosu do tradicionalnega empirično-analitičnega 
raziskovanja. 
Kot pravi Mesec (1994, str.12) akcijsko raziskovanje obsega tri proizvodne procese: raziskovanje ali 
proces spoznavanja in refleksijo praktičnega delovanja, praktično odločanje in delovanje ter 
usposabljanje ali proces pridobivanja novih vrednot, znanja in veščin. 
Oglejmo si najprej značilnosti akcijskega raziskovanja (Mesec, B., 1988/2, str 97-99) 
Predmet akcijskega raziskovanja je akcija, katere specifična diferenca je družbena akcija, ki odlikuje 
akcijsko raziskovanje od ostalih pedagoških raziskav. Bistvena odlika metodologije akcijskega 
raziskovanja je kontinuirano ali fazno povratno sporočilo usmerjeno k akterjem. Nadalje sprememba 
vloge raziskovalca kot akterja; tako da prihaja do vzajemnosti prevzema elementov obeh vlog. Takšna 
sprememba vloge poveča relativnost in veljavnost spoznanj. Tako prihaja do redukcije prvotne 
asimetrije med raziskovalcem in akterjem v smeri simetričnega odnosa. Vendar pa spremembe odnosa 
raziskovalca in spremembe odnosa akterja ne obravnavamo enakovredno, ampak pripisujemo vlogi 
raziskovalca večjo vlogo pri izsledkih znanstvenih spoznanj, vlogi akterja pa večjo težo pri določanju 
akcije raziskovanja. Hkrati pa akcijsko raziskovanje s prehajanjem in približevanjem vlogi raziskovalca 
in akterja dopušča skrajnost spojitve obeh vlog v posameznem  raziskovalnem subjektu, ki je hkrati tudi 
praktik lahko v samo raziskavi. 
 
Osnovna načela akcijskega raziskovanja (Mesec, B., 1994, str.11): 
1. istočasnost procesov usposabljanja, praktičnega delovanja in raziskovanja. 
2. ključni pomen odnosa in skupinskega procesa. 
3. ekološko (naturalistično) delovanje v naravnem okolju z najmanjšim možnim vpletanjem- 

spoštovanje kulture skupnosti. 
4. načelo proaktivnosti (aktiviranja) 
5. načelo obojestranske koristi (raziskovalcev in akterjev). 
 
V skladu z fleksibilnostjo pogojev in značilnostmi akcijskega raziskovanja različni, avtorji ločijo več oblik 
akcijskega raziskovanja. Blaž Mesec (1988/2) loči sedem oblik akcijskega raziskovanja: 
1. aplikativne raziskave družbenega ravnanja, 
2. raziskave družbenih akcij, 
3. raziskave družbenih akcij s povratnim sporočilom, 
4. spremljevalne raziskave akcij, 
5. raziskave s sodelovanjem raziskovalca v akciji, 
6. raziskave s sodelovanjem akterjev v raziskovalnem procesu, 
7. raziskave s sodelovanjem raziskovalcev v akciji s sodelovanjem akterjev v raziskovalnem procesu, 
8. samoraziskave akcij. 
 
V sklopu pedagoškega raziskovanja velja poudariti delitev na dve osnovni vrsti empiričnega 
raziskovanja: tradicionalno empirično-analitično raziskovanje in akcijsko raziskovanje. Na osnovi 
paradigmatskosti uvrščamo tradicionalno empirično-analitično raziskovanje h kvantitativni 
metodologiji, akcijsko raziskovanje pa je usmerjeno v kvalitativno metodologijo, kar pa ne pomeni, da 
pri tradicionalnem empirično-analitičnem raziskovanju ni kvalitativne in pri akcijskem raziskovanju ni  
nič kvantitativne metodologije. Bistvena razlika je v poteku raziskovanja in elevacijskemu postopku, ki 
sledi sprotno pri akcijskemu raziskovanju, medtem ko je za tradicionalno raziskovanje končen. Potek 
akcijskega raziskovanja temelji na izpeljavi akcijskih korakov, ki omogočajo sprotno prilagajanje, 
usmerjanje in popravljanje načrta za izpeljavo novega akcijskega koraka. Prihaja do spreminjanja 
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raziskovalnega polja med raziskovalno-inovacijskim procesom in do učenja na osnovi sprememb. 
(Mesec, B., 1994, str.13) 
 
Odlika akcijskega raziskovanja nasproti tradicionalnemu je v njegovi funkciji tj. v inovacijskem procesu. 
Iz tega sledi, da pri akcijskemu raziskovanju hipoteze niso v naprej dokončno postavljene kot pri 
tradicionalnem in ne izhajajo samo iz teorije. Postopki spreminjanja ravnanja in ugotavljanja učinkov 
niso in ne morejo biti v naprej določeni, temveč se prilagajajo sprotnemu dogajanju. Akcijsko 
raziskovanje odlikuje spiralni potek akcije, ki se kaže v akciji sami, sledi opazovanje, nato razmišljanje, 
načrtovanja, zopet akcija… 
 
Zaporedje analitičnih epizod pomeni širjenje in bolj ali manj obsežno rekonceptualizacijo prvotnega 
teoretskega modela.  
 
Kriterij objektivnosti spoznanj akcijskega raziskovanja zato ustreza konsenzualni teoriji resnice: »Izjava 
je veljavna, če jo vsi priznajo,« (Moser v Sagadin, J., 1989, str.338) za razliko od tradicionalnega 
raziskovanja, ki gradi na korespondenčni teoriji resnice med spoznanji in spoznavno realnostjo. 
Nedvomno se strinjamo s konsenzualno teorijo resnice, saj je širša in omogoča integracijo 
korespondenčne teorije, toliko bolj ker se zavedamo, da je akcijsko raziskovanje odvisno od 
subjektivnih in objektivnih pogojev raziskovanja in oboji prispevajo k novim spoznanjem. 
 
Prav tako pomembna odlika metodologije akcijskega raziskovanja je triangulacija ali 'trojno gledanje' 
istega dogajanja oz. dojemanje akcije s strani učitelja, učenca in raziskovalca. 
 
Triangulacija naj bi v okviru akcijskega raziskovanja zagotovila, da se v vsaki analitski sekvenci izrazijo 
zorni koti vseh treh sodelujočih partnerjev: raziskovalca, neposrednega uporabnika (akterja) in 
končnega uporabnika (stranke). To pomeni, da je treba v postopek raziskovalne refleksije vpeljati 
sistematično izražanje vseh treh zornih kotov, bodisi z neposredno navzočnostjo predstavnikov vseh 
treh strani ali prek podatkov o njihovih stališčih in doživljajih. (Mesec, B., 1994, str.13) 
 
Strinjamo se s Pedičkom, ko izpostavi naslednje značilnosti akcijskega raziskovanja in pravi, da (1990, 
str.49): 

 akcijsko raziskovanje ni usmerjeno k deskriptivnemu ali kavzalnemu razumevanju in spoznavanju 
posameznih, izoliranih dražljajev, temveč k razumevanju in spoznavanju posameznih celotnih in 
enotnih procesov stvarnosti. 

 
Izpostaviti želim vlogo diskurza, ki predstavlja novo vrednost znotraj metodološkega poteka akcijskega 
raziskovanja. Znotraj vloge raziskovalca in akterja je osnova komunikacije diskurz, ki vpliva na potek 
akcijskih stopenj raziskovanja. Pri tem moramo nujno postaviti 'kriterije paradigmatske transparence' 
(Moser v Sagadin, J., 1989, str.336), da lahko razpravljamo o resničnosti argumentov v okviru ustrezne 
paradigme. »Pri vseh podatkih oz. rezultatih in drugih informacijah, ki jih vključimo v diskurz, mora biti 
jasno predstavljena metodološka pot njihovega nastanka in pojmovno-teoretski kontekst, v katerega 
so vpeti. (Moser v Sagadin, J., 1989, str.336) Moser razlikuje tri kriterije: transparenco funkcij, ciljev in 
metod raziskovalnega dela, skladnost ciljev in metod in vpliv oz. nevplivna raziskovalca na raziskovalni 
proces tako, da bi ga pačil. Odlika se kaže v tem, da empiričnim rezultatom ne priznavamo pogojene 
resničnosti, temveč se morajo potrditi v diskurzu procesa argumentacije. Za razliko od tradicionalnega 
raziskovanja resnico pridobljeno na osnovi eksperimentiranja, zamenja pri akcijskem raziskovanju 
sistematična argumentacija. 

 akcijsko raziskovanje je strnitev ali integracija teoretičnega in empiričnega raziskovanja, 

 akcijsko raziskovanje je sinteza mnogih metod in tehnik teoretičnega in empiričnega raziskovanja, 

 akcijsko raziskovanje je s svojo naravo in funkcijo le določena oblika integracije empiričnega 
raziskovanja in ni nova vrsta teoretičnega in empiričnega raziskovanja, 
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 akcijsko raziskovanje mora odkrivati nova teoretična spoznanja in ne le spoznanja pragmatične in 
praktične vrednosti 

 akcijsko raziskovanje razume kot spoj deskriptivnega in eksperimentalnega, kot kakovosti ki vodi 
prek razvijanja, spreminjanja in dograjevanja dražljaja k bitnosti in bistvenosti. Zaslediti je premik 
k paradigmatičnosti dialektično-holistično zasnovani raziskovalni metodologiji. 

 akcijsko raziskovanje mora predstavljati del raziskovalne metodologije, ki predstavlja vsebinsko 
strukturno zapolnitev teorije kot prakse, 

 kot slednje opozori Pediček na nujno razvijanje logosa in episteme vsake raziskovalne 
metodologije, 

 
Dodali pa bomo še pogled Meseca (1994, str.13), ki pravi,  

 da je akcijsko raziskovalen odnos zgolj okvir, ki dopušča oba občemetodološka pristopa, 
objektivistično-behaviorističnega in interpretacijsko-razumevajočega ter rabo različnih metod, pri 
čemer ni izključena uporaba eksperimenta, 

 strinjamo se tudi z mnenjem, da je akcijska raziskava kot celota vedno 'raziskava v raziskavi; v tem 
smislu je vedno študija primera in sicer rekonstrukcija procesa delovanja in raziskovanja. 

 
ODNOS RAZMERJA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA IN KLASIČNEGA EKSPERIMENTA 
Lahko rečemo, da je akcijski eksperiment nasproten klasičnemu. Medtem, ko s klasičnim 
eksperimentom zasledujemo vplive neodvisne spremenljivke na odvisno in pri tem poskušamo z 
različnimi metodološkimi postopki izolirati zunanje vplive na dejavnike eksperimenta, gre pri akcijskem 
raziskovanju za inverzen postopek, saj poskušamo z zunanjimi vplivi v okviru spiralne izmenjave akcije 
in refleksije vplivati na spreminjanje odvisne spremenljivke. V ospredje stopa akcija in ne opazovanje. 
Trudimo se spoznavati okoliščine, ovire, možnosti, ki jih daje neodvisna spremenljivka, tisto kar 
determinira družbeni fenomen. 
Vendar akcijskemu raziskovanju ni tuj pomen eksperimenta. Frane Adam (1989, str.33) povezuje 
akcijsko raziskovanje z opazovanjem z udeležbo in socialnim (terenskim) eksperimentom.  
Frane navaja, da pojem akcijskega raziskovanja vsebuje tri komponente: 
1. raziskovalno analitično delovanje 
2. praktično delovanje (akcijo) oz. intervencijo, ki rezultira v socialnih spremembah in inovacijah, 
3. sodelovanje med raziskovalcem (raziskovalnim timom)  in zainteresiranimi 'laiki' oz. nosilci 

(subjekti) akcije in sprememb. 
Frane vidi vlogo akcijskega raziskovanja v križanju obeh metod, za katero je značilen premik od 
testiranja in odkrivanja teoretsko relevantnih hipotez k praktičnim problemom ob sodelovanju 
'preizkusnih' oseb. Pri tem se zlasti na osnovi socialnega (kvazi)eksperimenta zavzema za večjo 
metodološko rigoroznost, ki omogoča preverjanje uspešnosti eksperimenta. Uporablja dva elementa 
(Frane, A.,1989, str.36): 
1. eksperimentalno in kontrolo skupino, 
2. ugotavljanje nezaželenih posledic intervencije. Zasleduje vprašanje ali so spremembe – inovacije 

posledice načrtovane akcije ali drugih nekontroliranih dejavnikov 
Na osnovi značilnosti akcijsko raziskovanje lahko po vsebinski plati pojmujemo kot inovacijsko 
raziskovanje. »Akcijsko pedagoško raziskovanje je poligon za povezovanje pedagoške teorije in 
vzgojno-izobraževalne prakse.« (Pediček,F.,1989,str.46) Prav tako je njegova osnovna odlika v tem, da 
vznika iz prakse k teoriji in ne obratno. 
Akcijsko raziskovanje naj bi odpravilo razlikovanje, značilno za empirično analitično raziskovanje, med 
teorijo in prakso, med mišljenjem in ravnanjem, med ljudmi, ki ustvarjajo nova znanja in tistimi, ki naj 
bi potem ta znanja uporabljali pri svojem delu. (Marentič-Požarnik, B.,1998, str.71) 
  



5 
 

Tabela1: (Mesec, B., 1994, str.9) 

PRIMERJAVA MED NAVADNIM EMPIRIČNIM IN AKCIJSKIM RAZISKOVANJEM 
 
 
 

NAVADNO AKCIJSKO 

Ciklus raziskava-uporaba:  ni vzpostavljen; prekinjen  kontinuiran 
dolgotrajen, posreden 

Povratno sporočilo praksi: 
 

 ga ni; odloženo-prepozno, 
nespecifično 

 takojšnje, specifično 

Kritična refleksija prakse:  odložena, presplošna, nespecifična, 
neažurna 

 takojšnja, specifična 

Sodelovanje praktikov:  so pasivni vir podatkov  vplivajo na izbor 
problema, metodo, 
interpretacijo 

Prenos znanja v prakso:  ga ni, posreden, izobraževanje, 
mediji 

 neposreden; 
usposabljanje ob 
delovanju 

Vpliv raziskovalca na prakso:  ga ni; odložen, posreden  neposreden, specifičen 

 
VZAJEMNOST ODNOSA RAZISKOVALEC, PRAKTIK(AKTER) V AKCIJSKEM RAZISKOVANJU 
 
Barica Marentič-Požarnik predstavi tako vloge in odnos med raziskovalcem in učiteljem v 
tradicionalnem akcijskem raziskovanju: (Marentič-Požarnik, B.,1998, str.72) 
 
Tabela: 2 a 

I. TRADICIONALNO RAZISKOVANJE 

  
vloga raziskovalca vloga učitelja 

  
 objektiven, nepristranski opazovalec procesa  je v proces vključen kot 'praktik' 

 sam izbere problem (ali pa dela po naročilu plačnika)  daje informacije 

 določi problem raziskave  zbira podatke po navodilih 

 oblikuje hipoteze  se 'pusti' opazovati 

 načrtuje postopek  po navodilih preizkuša (učne) postopke, uvaja 
nove pripomočke 

 sestavlja instrumente  uporablja instrumente 

 spremlja, izbira, obdela podatke (ali usposobi druge 
za to) 

 … 

 interpretira rezultate  po končani raziskavi je seznanjen z rezultati (ne 
vedno!) 

 oblikuje raziskovalno poročilo (za financiranje)  bere raziskovalna poročila (če!) 

 poroča strokovnim kolegom (včasih) tudi učiteljem, 
šolam (v člankih, na kongresih, na predavanjih) 

 lahko uporablja gotove izsledke, preizkušena 
gradiva 

  
Odnos med obema: 
hirarhičen 
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Tabela 2 b 

II. AKCIJSKO RAZISKOVANJE 

  
vloga raziskovalca vloga učitelja 

  
 zavzet za rešitev problema  soraziskovalec 

 moderator (skupinskih procesov)  vpleten v vse faze: 'avtor' problema, načrtuje 
akcijo, jo uvaja, spremlja, se odloča za nov 
ciklus 

 facilitator (razmišljanje)  se postopno osamosvaja 

 'kritični prijatelj  sodeluje v skupini 

 informator (po potrebi)  sodeluje v diskurzu 

 sodelavec v skupini  'avtor' poročila 

 sodeluje v diskurzu  

 'družbeni psihoterapevt' (nedirektivnega tipa)  

  
odnos med obema: 
sodelaven, demokratičen, recipročen 

 
Iz navedenih tabel je očitna razlika stopnje demokratičnega odnosa udeležencev v posameznemu 
raziskovanju. Iz tega ne smemo izpeljevati superiornost oz. inferiornost pomena posamezne vrste 
raziskovanja. Le-ti sta si enakovredni, saj različnim situacijam odgovarjata vrednostno različno, s 
stopnjo zanesljivosti, objektivnosti in resničnosti znanstvenih spoznanj. 
V našem primeru se bomo zopet ustavili pri odnosu razmerja udeležencev akcijskega raziskovanja. 
Medtem, ko sta v tem primeru izenačeni stopnji pomembnosti vloge raziskovalec in akter, kar pa ne 
pomeni, da sta izenačeni, in da lahko prevzemata in izmenjujeta lastni funkciji, želim opozoriti še na 
vlogo tretjega partnerja, ki sodeluje kot raziskovalni objekt v raziskavi in katerega vloga je prav tako 
enakopravna. Vzajemnost vseh treh vlog, njihovo dojemanje in razumevanje proučevane socialne 
situacije označuje proces triangulacije. Bistveno za akcijsko raziskovanje je udeležba neposredno 
'prizadetih' pri uvajanju spremembe. 
 
Blaž Mesec (1994, str.5) pojasnjuje: Osnova akcijskega raziskovanja je poseben funkcionalni odnos med 
raziskovalci in praktiki, podoben svetovalnemu odnosu. Funkcionalni odnos pomeni odnos, ki naj 
pripelje do določenega smotra, do rešitve problema akterja… Raziskovalna metoda tu ni v naprej 
določena, ampak je odvisna od narave problema. Vnaprej so določena le pričakovanja akterja, da bo z 
vključitvijo v akcijsko raziskovanje nekako rešil svoj praktični problem in pričakovanja raziskovalca, da 
bo prišel do novih spoznanj…. Akcijsko raziskovanje je za raziskovalce asistirano spreminjanje prakse, 
za praktike pa nadzirano raziskovanje. 
 
Mesec vidi v akcijskemu raziskovanju s porazdelitvijo različnih vlog tudi možnost povečanja motivacije 
za rešitev določenega problema oz. možnost zmanjšanja časovno-prostorsko-socialne razdalje 
udeležencev raziskave, motenj v komunikaciji in zmanjšanja odpora do  sprememb v procesu praktične 
dejavnosti. (Mesec, B., 1994, str.7) 
 
Na takšen način so dane možnosti za razvoj skupinske dinamike in psihosocialnih, interakcijskih 
procesov. V ospredje stopi porazdelitev vlog in subjektivne značilnosti posameznikov, ki so pomembne 
za skupinsko delo. Le-te imajo lahko zaviralni ali spodbujevalni učinek za razvoj akcije. Posledice 
različnih akcij udeleženci akcijske raziskave čutijo na sebi. Vsakdo se mora potrjevati v skladu z 
dodeljeno vlogo. Tako je za razliko od vloge praktika v tradicionalnem raziskovanju, enakovredno 
izpostavljena tudi vloga raziskovalca v akcijskem raziskovanju. Znanstvenik se kot subjekt v skupinskem 
delu približa praktikom in postaja človeško ranljiv. 
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Akcijsko raziskovanje vsebuje varnostni mehanizem simetrične komunikacije, skupnega odločanja, 
metakognicije, refleksijo in podobno. Skupinsko odločanje zahteva sprotno urejanje konfliktov, ki so 
sestavni del akcijskega usmerjanja. Ti mehanizmi delujejo, če se jih nenehno usmerja in goji, intuitivno 
ali zavestno. (Skalar, M., 1989, str.101) Pri tem pa se moramo zavedati hierarhije  funkcij, ki so vezane 
na posamezno vlogo. To pomeni, da odprtost dialoga in komunikacije ostaja posplošena na vse 
subjekte, ki sodelujejo pri akcijskem raziskovanju, vendar nekatere zadeve lahko obravnavajo le 
strokovnjaki in druge praktične odločitve le praktiki. 
 
Splošno strukturo dogajanja delijo različni avtorji (Skalar, M., 1989, str.101) na štiri dinamične korake, 
ki se prepletajo med seboj:  
1. prizadevanje za sodelovanje, 
2. načrtovanje novosti, 
3. realizacija novosti, 
4. splošno, skupno vrednotenje. 
 
Za pedagoškega praktika kot raziskovalca pomeni akcijsko raziskovanje možnost preverjanja 
veljavnosti pedagoških spoznanj in lastne prakse. Kot novost pa predstavlja za praktike tudi možnost 
oz. metodo samovzgoje in samoizobraževanja. Do sedaj je bila le-ta rezervirana v okviru 
tradicionalnega raziskovanja samo za raziskovalce, medtem ko je bila rezervirana za učitelje-praktike 
inštitucionalna oblika izpopolnjevanja. 
Akcijsko raziskovanje postane dostopno praktikom tudi zaradi preprostejše in enostavnejše 
metodologije kot jo običajno zahteva tradicionalno raziskovanje. V ospredje stopi zahteva naj bodo 
metode in tehnike raziskovanja take, da jih člani skupine lahko sami uporabljajo. Funkcija raziskovalca 
postane svetovanje, da skupino pouči ,usposobi in vodi skozi raziskovalni postopek. Pri tem ne sme biti 
prezahteven, da ne uniči notranje motivacije članov. Hkrati pa ima tudi raziskovalec možnost se 
vključiti v raziskovalni sistem, saj v skrajni obliki lahko predstavlja predmet raziskovanja. Govorimo 
lahko o večji ali manjši stopnji 'introspekcije kot popolnega metodološkega subjektivizma' (Mileksič, 
V., 1989, str.133). 
 
Tudi z motivacijskega vidika ima akcijsko raziskovanje pri pobudniku, torej praktiku večjo vlogo kot pri 
klasičnemu raziskovanju. Pri akcijskemu raziskovanju prihaja do izraza notranji motivacijski vzgib pri 
samemu praktiku, saj si postavlja za cilj spremembo situacije ali akcije. Motivacija vpliva na začetne 
procese in na samo akcijsko dinamiko. Praktikom je dana možnost, da se neposredno vključijo v 
raziskovalni proces in so soakterij akcijskih sprememb. Od motivacije za izvajanje določene akcije je 
odvisen uspeh akcijske raziskave. Nasprotno pri klasični raziskavi mora raziskovalec poskrbeti, da 
izvajalci sprejmejo njegovo zamisel, jo pravilno razumejo in realizirajo. Motivacija prihaja od zunaj in 
zahteva več napora. Številni strokovnjaki poudarjajo, da raziskovanje pedagoških problemov samo 'od 
zunaj' ne daje objektivnih rezultatov. Vsako merjenje problema kvantitativno in kvalitativno zahteva 
tudi povezavo med udeleženci raziskovanja. 
Akcijsko raziskovanje zahteva drugačno prakso teoretikov, ki so pripravljeni na dialog s praktiki. Saj 
ostaja v skladu z izhodiščem proučevanja in izboljšanja socialne situacije, osrednji cilj akcijskega 
raziskovanja - izboljšanje prakse in razumevanje te prakse in pogojev, ki vplivajo nanjo. 
Poleg kvalitativnih sprememb do socialnega okolja pa vpliva akcijsko raziskovanje tudi na profesionalno 
rast udeležencev akcije. 
 
Barica Marentič Požarnik (1993, str.354-355) izpostavi naslednje kvalitete: 

 sodelovanje v akcijskem raziskovanju predstavlja intenzivno učno izkušnjo, 

 akcijsko raziskovanje terja sproščene, enakopravne odnose; tudi zmožnost, izražati nestrinjanje in 
konstruktivno razreševati konflikte, 

 sodelovanje v akcijskem raziskovanju terja osebni pogum, pripravljenost za tveganje, 

 izhodišče za sporočanje drugim je 'sporočanje' sebi, 
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 pomembna sestavina akcijskega raziskovanja je 'analiza dilem', 

 rezultat sodelovanja v akcijskem raziskovanju je večja strokovna in osebna samozavest. 
 
Pri tem pa Barica Marentič Požarnik (1993, str.356) poudarja, da sodelovanje v akcijski raziskavi ne 
pomeni vsakršno raziskovanje, ki se pod tem imenom pojavlja, zlasti kadar gre za enkratne akcije, ki jih 
ne spremlja analiza učinkov in nato ne sledita vsaj še en do dva spiralna ciklusa načrtovanja-delovanja-
spreminjanja-razmišljanja. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Akcijsko raziskovanje lahko razumemo kot sintezo empiričnega in družbenega eksperimentiranja oz. 
sintezo interpretativne in kavzalne paradigme v poskušanju novega. Zaradi prepletanja teoretičnega in 
praktičnega, prehajanja iz izkušenj k novim teoretičnim spoznanjem, pomeni v času vse večje 
informatizacije družbe tudi poskus akcijskega raziskovanja kot oblike permanentnega izobraževanja. 
Prav tako pomeni poskus približevanju holističnega razumevanja pedagoških problemov in celostnega 
spreminjanja oz. reševanja vzgojno-izobraževalnih vprašanj. Vsekakor gre za poskus sinteze kvantitete 
in kvalitete pedagoškega raziskovanja, kar se kaže tudi v načinu hkratnega pristopa sodelovanja 
raziskovalcev in praktikov-akterjev. 
 
LITERATURA: 
1. Cerar, M., Marentič-Požarnik, B.(1990): Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Marentič-

Požarnik B., Sagadin J., Mesec B., Flaker V., Adam F., Pediček F., Kunst-Gnamuš O., Justin J., 
Matijević M., Bognar L., Skalar M., Krofič B., Vonta T., Kavčič D., Novak B., Mesec B., Mileksič V., 
Skalar M., Bezić T., Mihevc B.,Slovensko društvo pedagogov, Ljubljna. 

2. Flick, U.(1998): An Introduction to Qualitative Research, Sage publication, London, Thousand Oaks, 
New Delhi. 

3. Marentič-Požarnik, B. (1993): Akcijsko raziskovanje – spodbujanje učiteljevega razmišljanja in 
profesionalne rasti, Sodobna pedagogika, št.7-8, str.347-359, Ljubljana. 

4. Marentič-Požarnik, B. (1991): Učitelj kot raziskovalec svojega pouka – avtrijske izkušnje in pobude 
za akcijsko raziskovanje, Vzgoja in izobraževanje, št.2, str.54-55, Ljubljana. 

5. Mesec, B. (1994): Model akcijskega raziskovanja, Socialno delo, št.33, str.3-16, Ljubljana. 
6. Mesec, B. (1988): Vrste akcijskih raziskav, Socialno delo, št.2, str.93-102, Ljubljana. 
7. Sagadin, J. (1989): Metodologija akcijskih pedagoških raziskav, Sodobna pedagogika, št.9-10, 

str.382-391, Ljubljana. 
8. Sagadin, J. (1989): Paradigmatska plat akcijskega in tradicionalnega empiričnega pedagoškega 

raziskovanja v luči objektivnosti in resničnosti znanstvenih spoznanj, Sodobna pedagogika, št.7-8, 
str,383-340, Ljubljana. 

9. Sagadin, J. (1991): Razprave iz metodološke metodologije, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 
Ljubljana. 

10. Židan, A. (1995): Akcijsko raziskovanje učitelja družboslovja – nujno orodje njegovega bogatejšega 
profesionalnega razvoja  
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ORGANIZACIJA UČENAJA NA DALJAVO ZA UČITELJE 
 
Špela Ohojak 
 
V zadnjem mesecu učenje poteka drugače. Učenci se ne učijo frontalno v razredu, temveč v svojem 
domačem okolju z uporabo sodobne tehnologije. Poznavanje uporabe sodobne tehnologije vpliva na 
potek in rezultate pouka. Učenje in šolanje na daljavo je izziv za učitelje, učence in starše.  Učitelji se 
sprašujejo kakšno je vedenje učencev v nastali situaciji. Pomembno poznavanje učenčevih sposobnosti, 
spretnosti, znanj in motivacije. Motivacija namreč vpliva na učenje, prav tako dosežki učenja vplivajo 
na spremembo motivacije. Prav tako so si učenci različni. Različni so si po sposobnostih, spretnostih, 
znanju in motivaciji. Različni so si po socialnem okolju iz katerega prihajajo. V času učenja na daljavo 
se poraja vprašanje kako vsem učencem zagotoviti, da zaradi kulturnih, učnih in drugih ozadji, med 
učenci nebi prihajalo do razlik.  
 
Da bo učenje učinkovito je najprej potrebno učinkovito obveščanje. Dobra komunikacija (učitelj-
učenec), poznavanje dostopov do učnih gradiv (spletne učilnice, video konference, kanali ipd.) ter 
organizacija urnika za vsak dan posebej (urnik) je prvi korak za učinkovito učenje na daljavo. Drugi korak 
so navodila za delo na domu. Učitelji naj uporabljajo kanale, ki jih učenci poznajo in jih znajo 
uporabljati. Pomembno je, da učenci kanale obveščanja spremljajo in vejo, katere kanale uporabljati. 
Tretji korak je oddaja dokazov učenja. Temu se učitelji v zadnjem mesecu intenzivno posvečajo. Oddaja 
dokazov po e-pošti je lahko nepregledna in časovno potratna, zato strokovnjaki predlagajo delo preko 
različnih aplikacij, v spletnih učilnicah, preko video-konferenc ipd. Tako zbrane dokaze učitelj dobi 
neposredno. Prav tako lahko gradivo učitelji posredujejo v različnih oblikah. Učenje na daljavo z 
uporabo sodobne tehnologije omogoča široko paleto možnosti, nekaterih s poukom v razredu ne 
moremo izpeljati. Kot takšen je na primer gradivo v obliki TV oddaj, video posnetkov, uporaba e-
učbenikov, interaktivnih vaj ipd. Učenci se z uporabo učijo uporabe sodobne tehnologije ter učijo 
pisanja na računalnik, kar je za učence, ki imajo težave z grafomotoriko zelo dobrodošlo. Zadnji korak 
je posredovanje povratne informacije učencem. Povratne informacije so pomembne za učenje za 
daljavo in vplivajo na motivacijo učencev. Povratne informacije naj so individualne, jasne, konkretne in 
pravočasne. Priporočljivo je, da se povratno informacijo sporoči v kanalu kjer je bil izdelek oddan, da 
tako učenec takoj vidi in prebere.  
 
V času sprememb je učenje nujno in sodobna tehnologija nam omogoča neomejene možnosti. 
Pogumno z uporabo novih spletnih okolji! 
 
V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili učiti. Alvin Toffler 
 
Viri:  
1. Cotič, Mara, Medved Udovič, Vida, Cencič, Maja (2009). Pouk v družbi znanja: Bogdana Borota. 

Vpliv glasbenega učenja na uspešnost pri izobraževanju. Koper: Pedagoška fakulteta 
2. Organizacijska shema učenja na daljavo. Pridobljeno 7. 4. 2020. Dostopno na: 

https://www.inovativna-sola.si/organizacija-pouka/ 
3. Zdenko, Medveš (2020). Šolanje na daljavo – izziv za individualizacijo pouka. Povzeto: 7. 4. 2020. 

Dostopno na: http://pedagogika-andragogika.ff.uni-
lj.si/dogodki/covid_19/medves_solanje_na_daljavo_izziv_za_individualizacijo_pouka?fbclid=IwA
R1ydktWXef5v_S0HzTl2Weo8W90JyIZmaHTPtBbCwUAcJDrRpBhdB5IY4E 

  

https://www.inovativna-sola.si/organizacija-pouka/
http://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/dogodki/covid_19/medves_solanje_na_daljavo_izziv_za_individualizacijo_pouka?fbclid=IwAR1ydktWXef5v_S0HzTl2Weo8W90JyIZmaHTPtBbCwUAcJDrRpBhdB5IY4E
http://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/dogodki/covid_19/medves_solanje_na_daljavo_izziv_za_individualizacijo_pouka?fbclid=IwAR1ydktWXef5v_S0HzTl2Weo8W90JyIZmaHTPtBbCwUAcJDrRpBhdB5IY4E
http://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/dogodki/covid_19/medves_solanje_na_daljavo_izziv_za_individualizacijo_pouka?fbclid=IwAR1ydktWXef5v_S0HzTl2Weo8W90JyIZmaHTPtBbCwUAcJDrRpBhdB5IY4E
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UČENJE NA DALJAVO - PASTI 
 
Eda Jakončič 
 
Poteka četrti teden učenja na daljavo. Učenci in učitelji so večinoma povezani in komunicirajo preko 
spletnih orodij. Vsi skupaj, učenci, učitelji, starši presedimo ure pred računalniki, prenašamo 
dokumente, pošiljamo, rešujemo naloge online, tipkamo na tipkovnice, enter, send…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsi po vrsti pogrešamo stike, neposredno komunikacijo, govor, glas, razlago, odobravanje, 
popravljanje, napotke, neposredno in hitro povratno informacijo, pogrešamo obraze, nasmehe, 
pogrešamo gibanje.   
Pir učenju na daljavo moramo biti še posebej previdni na pasti kot so: 

- premalo gibanja, ki povzročijo fizične težave (bolečine v hrbtu, vratu, težave z očmi…), 
- zasvojenost z internetom.  

 
Poskrbimo, da se mi in naši otroci dovolj gibamo. Izkoristimo čudovite sončne dneve 
v tej pomladi za dolge sprehode v dovoljenem območju. Otroci na vasi imajo sedaj 
veliko prednost, lahko se svobodno gibajo po poljih, travnikih, med vinogradi in 
cvetočimi sadovnjaki. Še enkrat bi vas radi opozorili, da je ukrep zaprtja šol namenjen 
omejevanju širjenja koronavirusa, zato se družite samo z domačimi. 
 
Šolanje poteka preko interneta, prav tako se je na družabna omrežja in aplikacije za 
sporočanje preselil klepet z vrstniki. Starši bodite sedaj še bolj pozorni, kaj se otrokom 
na internetu dogaja. Odlična stran za nasvete varne uporabe interneta najdete na 
https://safe.si/, kjer si lahko tudi ogledate spletno oddajo, v kateri sta priznana 
strokovnjaka dr. Benjamin Lesjak in dr. Albert Mrgole odgovarjala na najpogostejša 
vprašanja o vzgoji otrok za internet in o problematiki spletnega nasilja 
https://safe.si/safesi…/pogovor-za-starse-vzgoja-za-internet. 
 
V tem času dobivamo veliko simpatičnih idej, prispevkov, predlogov organizacije 
časa doma in zato posredujem za vas in vaše otroke »idealističen« 
  

https://safe.si/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsafe.si%2Fsafesi-videi%2Fpogovor-za-starse-vzgoja-za-internet%3Ffbclid%3DIwAR0Zyrar_e-U2SPg0JceBI6St7HEsZFNVztOXTneQPmby8mVaxvw-jbgI5A&h=AT2Lkp5-4KALrLbchyPySr1CktWN9_xwrLQRudW7RbtgndupirH3ObuSZADqNUXJylnCjSOUyNcCh1MuaVN4eF_0iRnVZsCrW1svoZiCE-Lw_FRD6zuzSWJ-mFugIZEjNfAciuYCOwtBrvn1KlvtKzpbsH8A0CahjsitBGb803pW0qXVgx7BWAHNWU3gwCTxSkzkL3RnY4YYD3VNKlH3j6uAXKEZhlnRt1TvoJErv-D1JYLQJ9UyBzdwIiK8gGc1DOi1rWQXwmHr_uUmWTpYeisyQNtNjeIa_vMtrUhAHjsCoGMZG6bvOaQtPHTtf8PguaTg8wv8p1vubLPh5TLcS-2a4sfKF3M0mIMTw1Y86NA6e3IsY-NWgDoSHIWtDtDUqnNBsdVxgBbYEh2egDx3_dqDNPsH5rm7wRj4x8uQ5Db_3EYyAZjVFhnfeCk8GkkpLtUruJaaHKpFq7jMfVuSAjyGSCcba806Sx246JP--WeTKlb0-HJE0Sz94eRaLNMhXvVZrl5n1Y0QfM1YcgoQmfGq9Q4ZZmyxw2MKAFuxu4mxmYuuF9Ueve-_D8QB0dFYng0pcvb8-jolJmf1k6T3igmgMTb9ZaDsO363oIZkg_csLYJWaIqmC1Y
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KORONAURNIK 
 

8.30-9.00 Zajtrk (vitamin C) Skuhaj staršem čaj ali kavo, pripravi 
mizo ali zajtrk 

9.00-10.00 Jutranji sprehod v naravi Spoznavaš (nabereš) lahko divje 
rastline, če jih poznaš ( koprive, 
regrat, divji hmelj, čemaž …) 

10.00- 11.30 Učenje Po urniku – glej gradivo na tvoji šoli 

11.30-12.00 Ustvarjanje, ročna dela, glasbilo Risanje, slikanje, pletenje, kvačkanje, 
peka peciva, origami, glasbilo 

12.00-13.00 Kuhanje kosila  

13.00-13.30 Preventivni higienski ukrepi Prebrišemo kljuke, kopalnica, stoli 
itd. 

13.30-15.00 Učenje Po urniku – glej gradivo na tvoji šoli 

15.00-17.00 Popoldansko gibanje v naravi (vitamin D) Naredi vsaj eno fotografijo na dan 
(rastlina,žival,tvoje drevo), delo na 
vrtu, urejanje vrta 

17.00-19.00 Prosti čas Branje, pisanje dnevnika, kocke, 
poslušanje glasbe, klepetanje s 
prijatelji na daljavo … 

19.00-20.00 Kuhanje večerje, večerja Vedno pomagaš pri pripravi večerje, 
pripraviš mizo, zložiš v pomivalni 
stroj (pomiješ na roke) 

20.00-21.00 Družabne igre/film za razvedrilo Karte, monopoli, bingo… 

21.30  Čas za spanje  
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N'Č BAT – MINKA V KUHINJI 
 
Nataša Skrt Leban, svetovalna delavka 
 
Spoštovani starši in učitelji! 
 
Verjetno se boste vprašali, zakaj sem ta prispevek umestila med Pedagoške iskrice za starše in učitelje. 
Tako sem se odločila, ker je vsebina povzeta po resničnem dogodku iz moje mladosti, ki bi se lahko 
končal tragično.  Zato je prav, da zgodbico preberete najprej starši, nato jo z mlajšimi otroki preberete 
skupaj, s starejšimi pa se pogovorite o vsebini in sporočilih. 
 
Peka pomfrija je lahko nevarna, zato je prav, da otroci prvič to naredijo skupaj z vami ali z  učitelji v 
šoli. Pomfri sicer ni zdrava prehrana, a otroci ga radi jedo. Pri peki je potrebnih kar nekaj napotkov, da 
se vse prav izide.  
 
K prispevku me je spodbudil tudi zapis na spletu o tem, da je prav, da znamo sami skuhat obrok. V 
trenutni situaciji, ko ne moremo skočiti v restavracijo, v bistro ali kam drugam po pripravljeno hrano, 
nam še kako prav pridejo kuharske veščine, znanje in izkušnje. 
 
V drugem delu sem predstavila tehniko trebušnega dihanja, ki nam zelo pomaga v stresnih situacijah, 
če jo prej večkrat izvajamo. Če obvladamo to tehniko, lahko v situaciji, ko smo zbegani, prestrašeni… 
brez večjega razmišljanja in odločanja, pričnemo umirjati dihanje in sami sebe.  
 
Ko želimo narediti to vajo, se usedemo na stol, noge položimo na tla, naj ne bodo prekrižane. Roki 
damo na stegna, oči zapremo. 
 
Vdih običajno opravimo skozi nos ali v obliki našobljenih ustnic, kot bi vdihnili skozi slamico. Pri tem se 
trebuh izboči. Otroci dobijo boljši občutek o tem, kaj se dogaja, če imajo eno roko na trebuhu, drugo 
na prsih in opazujejo napihovanje balona pri vdihu in praznjenje pri izdihu.  
Sčasoma bodo lahko kontrolirali dolžino vdiha (štejejo npr. 1-2-3) in podaljševali trajanje izdiha (1-2-3-
4). Izdih naj bo vedno daljši od vdiha.  
 
Opazili bodo, da postajajo mišice težke, da postajajo umirjeni, sproščeni. Ko želijo končati, naredijo 
zadnji globok vdih, se počasi pretegnejo in odprejo oči.  
 
Ta vaja je koristna tudi zaradi našega trenutnega življenja v karanteni.  Otroci kar veliko časa sedijo, 
pišejo, berejo, gledajo prispevke na spletu… Sigurno tudi tekajo, telovadijo, gredo na sprehod, a veliko 
manj, kot so to počeli pred karanteno. Ta vaja jim bo pomagala, da bodo prezračili obe pljučni krili in 
povečali pretok zraka. Sprostila se bosta tudi čeljustna sklepa in napetost v njih. 
 

Vajo lahko delamo vsi, bolje se bomo počutili. 😊 
 
Sedaj pa preberite zgodbico. 
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Nekega dne je bila Minka sama doma. Mama je bila v službi, Minka pa je postala lačna. Spomnila se je, 
da bi lahko naredila ocvrt krompir ali kot Minka reče: »pomfri«. 

N'Č BAT 

MINKA 

V KUHINJI 
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Iz omare je vzela nekaj velikih krompirjev in jih oprala. Odstranila je črvičke, ki so rasli iz krompirja. 
Mama ji je kasneje povedala, da so to kalčki in da je prav, da jih je odstranila, ker niso užitni. V bistvu 
bi bilo bolje, da jih sploh ne bi bilo. 
 
Torej, Minka je poiskala še nožek in olupila krompir. Zrezala ga je na podolgovate koščke, oprala in 
posušila. V kozico je dala olje in prižgala plin. Čakala je in čakala.  
 
Ni vedela, kdaj je olje dovolj vroče, da lahko prične peči »pomfri«. Bila je že zelo lačna. Odločila se je, 
da bo najbolje, da poskusi v ponev dati en košček krompirja.  
 
Res je to storila. 
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O, groza! 
Iz ponve se je pričelo kaditi! Kuhinja je bila v hipu polna dima. 

 
 
 
Minka ni vedela kaj storiti. Nikogar ni bilo, ki bi ji lahko svetoval. Hitro je zaprla plin, prijela ponev in jo 
položila na kuhinjski pult.  
 
Ojoj! V hipu je zaslutila, da je naredila napako. Hitro je prijela ponev, jo dvignila in….. OJOJOJ!.... na 
pultu je zagledala rjav, zažgan obroč. 
 
Ideja o peki krompirja jo je minila. 
 
Kaj bo rekla mama, ko se vrne? Pult je uničen. Ne da se ga več popraviti. Srce ji je pričelo močno biti. 
Roke je imela potne, pljuča so podivjala. 
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Nato se je spomnila, kako jim je učiteljica v šoli svetovala naj se umirijo, ko jih kaj močno vznemiri. 
Kako že? Aha! 
 
Sama sebi je na glas narekovala:« Učiteljica je rekla, naj položimo eno roko na trebuh, drugo na prsa«. 
Minka je položila obe roki na predlagani mesti. 
 
»Potem je učiteljica rekla naj zapremo oči in pričnemo opazovati kaj se dogaja z rokama med 
dihanjem«. 
 
Minka je opazila, da se je roka na njenem trebuhu pri vdihu dvignila, pri izdihu pa spustila.  
 
»Saj res,  učiteljica je rekla, naj si predstavljamo, da imamo v trebuhu balonček, ki ga pri vdihu 
napolnimo, pri izdihu pa spraznimo«.  
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Tako se je osredotočila na dihanje, da je čas hitro mineval in kar naenkrat so se vrata odprla in mama 
je vstopila v stanovanje. Minki je bilo težko. A ker se je v tem času malo umirila, je stekla k mami in ji 
povedala kaj se je zgodilo. Mama je hitro pogledala, stisnila Minko v objem in ji rekla, da je vesela, da 
je zdrava in da je pravzaprav preprečila požar (to bi se verjetno zgodilo, če bi pustila ponev na pultu). 
  
Minka si je oddahnila. Mama je rekla, da bosta skupaj spekli krompir. Ponev je ponovno dala na plin. V 
roke je vzela leseno kuhalnico in malo počakala. Nato je dala ročaj kuhalnice v olje. Okoli ročaja so se 
pojavili mehurčki. Mama je rekla: »Glej,  zdaj je olje primerno vroče. V ponev daj malo narezanega 
krompirja. Popeci ga na eni strani, obrni še na drugo stran in nato z lopatko vzemi ven in daj na krožnik, 
na katerega si že položila papirnato brisačko«. Minka je z mamino pomočjo spekla »pomfri«.  
 
Z mamo sta se nato usedli k mizi in si privoščili dobro večerjico. Minka je mami povedala, da jo je bilo 
strah, da je nato dihala, kot so se učili v šoli, in da je vesela, ker mama ni bila huda.  

 
 


