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IV 
 

POVZETEK 

 

Predmet diplomskega dela z naslovom »Medpredmetno povezovanje družbe v četrtem 

razredu osnovne šole« so medsebojno povezani pojmi medpredmetno povezovanje, 

interdisciplinarni pouk in ostali sorodni izrazi, ki se pojavljajo v povezavi z integracijo 

predmetov, pri predmetu družba v 4. razredu.  

V teoretičnem delu so, poleg opredelitve pojmov, opisani različni pristopi in modeli za 

načrtovanje interdisciplinarnega pouka; njegove prednosti in pomanjkljivosti ter strategije 

načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja. Bolj podrobno pa je s konkretno analizo in primerjavo 

učnih načrtov predstavljeno medpredmetno povezovanje družbe z ostalimi predmeti. 

Poleg teoretičnih osnov so nadaljevanju diplomskega dela predstavljeni rezultati raziskave, ki 

naj bi odražali realno stanje izvajanja učnih pristopov, opisanih v teoretičnem delu,  v praksi. 

Raziskava odgovarja na vprašanja o pogostosti medpredmetno načrtovanega pouka pri družbi 

v četrtem razredu osnovne šole; na kakšni ravni in v kakšni obliki je pouk načrtovan in 

izvajan; s katerimi drugimi predmeti učitelji četrtih razredov največkrat povezujejo družbo ter 

kakšna so opažanja učiteljev glede rezultatov in odzivov učencev, deležnih takšnega načina 

poučevanja. 

 

KLJUČNE BESEDE: medpredmetno povezovanje, inter- in multi-disciplinaren pouk, 

celostno učenje, družba. 
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ABSTRACT 

 

The subject of the thesis titled "Interdisciplinary integration of social studies in the fourth 

grade of primary school" are interrelated concepts: cross-curricular connections, 

interdisciplinary teaching and other related expressions that appear in connection with the 

integration of social studies and other subjects in the 4th grade of primary school. 

In the theoretical part, in addition to definitions of the terms, different approaches and models 

for planning interdisciplinary lessons, its advantages and disadvantages and strategies for 

planning, execution and evaluation are described. Furthermore, there is an analysis of 

curricula for social studies and its comparison with curricula of other subjects and specific 

possibilities for integration.  

In addition to the theoretical part, the thesis presents the results of the research that should 

reflect the reality of the execution of learning approaches in practice. The study answers to 

questions about the frequency of planning cross-curricular lessons in social studies in the 

fourth grade of primary school; which model and form is mostly used in planning and 

carrying out the lessons; which other subjects are most often connected with social studies, 

and what are the teachers’ observations of the results and responses of students that have been 

a part of such way a of teaching. 

KEY WORDS: Interdisciplinary integration, multidisciplinary teaching, holistic approach, 

social studies.   
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1 UVOD 

 

"Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo 

razvoj." (Seneka, 1. stol.) 

 

Že v antičnem Rimu so se filozofi zavedali pomembnosti vloge učitelja za osebno rast 

posameznika. Skozi zgodovino so raziskovali in opisovali različne teorije ter pristope k 

poučevanju, ki bi dali kar se da najboljši rezultat.  

V zadnjem času se v literaturi mnogokrat omenja celostno učenje, kot del tega pa 

interdisciplinarni pouk in medpredmetno povezovanje. Mnogi avtorji navajajo pozitivne 

aspekte tako organiziranega pouka, porast raziskav na to temo pa je domneve potrdil. 

Zanimanje za čim večjo učinkovitost in uspešnost šolskega sistema pri nas je pripeljalo do 

šolske prenove, s tem pa postopoma tudi do uvajanja medpredmetnega povezovanja v 

načrtovanje pouka. Tekom zadnjih let je realizacija tako zasnovanega pouka narastla; v 

prenovljenih učnih načrtih, ki stopijo v veljavo z letošnjim šolskim letom (2012/13), pa je na 

medpredmetnem povezovanju še večji poudarek. 

Sama sem se z medpredmetno načrtovanim poukom v praksi srečala med seznanjanjem s 

finskim šolskim sistemom tekom študentske izmenjave, opravljanjem prakse na eni zmed 

tamkajšnjih mednarodnih osnovnih šol in opravljanjem prakse v mednarodnem oddelku 

osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani. Ker me je način poučevanja navdušil, sem o tej temi 

želela izvedeti več ter preveriti, kako se takšen didaktični sistem obnese v slovenskih šolah. 

V diplomski nalogi bom iz različnih virov zbrala različne opredelitve medpredmetnega 

povezovanja na splošno in kako se medpredmetne povezave manifestirajo pri pouku družbe v 

4. razredu 9-letne osnovne šole.  

Navedla bom nekatere prednosti in morebitne slabosti takšnega načina načrtovanja in 

izvajanja pouka, obstoječe modele in pristope k medpredmetnemu povezovanju, samo 

načrtovanje in izvajanje pouka, ki vsebuje povezave z drugimi predmeti in področji ter kakšne 

so možnosti ocenjevanja rezultatov pridobljenih pri tovrstnem pouku.  
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Z analizo posodobljenih učnih načrtov in primerjavo učnega načrta za pouk družbe z ostalimi 

bom poskušala najti vzporednice med njimi, tako na vsebinski in konceptualni ravni kot na 

ciljno-procesni. 

Poleg tega je namen diplomskega dela preveriti, v kakšni meri se učitelji četrtih razredov 

odločajo za načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav pri pouku družbe, s kakšnimi 

ovirami in izzivi se srečujejo pri tem ter kakšne prednosti ali pa slabosti opažajo kot posledico 

takšnega pristopa k poučevanju. 

 

.
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Kaj je medpredmetno povezovanje? 

Posodabljanje učnih načrtov in prenova šolskega sistema sta v zadnjem času vzpostavila nekaj 

novih smernic v načinih poučevanja. Ena izmed smernic je tudi prehod iz posredovanja 

znanja zgolj enostransko (z vidika posameznega področja) na težnjo k »obvladovanju novih 

informacij in prepoznavanju povezav med njimi« (Sicherl-Kafol, po Marentič Požarnik, 2008, 

str. 7). 

V literaturi najdemo različne definicije besedne zveze medpredmetno povezovanje in različne 

termine, ki jih povezujejo z njim.  

Pred šolsko prenovo se je pojavljal izraz integracija kot »prepletanje vsebin posameznih 

predmetov in učnih tem« (Štemberger, 2007, str. 39), kar je velikokrat pripeljalo do 

neuresničevanja nekaterih ciljev (danes pa po Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (1995) 

termin uporabljamo v povezavi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v redne šole) 

(Štemberger, 2008). 

Vsekakor medpredmetno povezovanje, kakršno poznamo in izvajamo danes, izhaja iz 

principov holističnega učenja in integriranega pouka. 

Milekšič tako omenja integriran pouk kot »pouk pri katerem se tematski sklop obravnava 

istočasno v vseh dimenzijah otrokovega spoznanja in izražanja sveta oziroma v kombinaciji 

teh dimenzij« (Milekšič, 1992, str. 342). Osnove integriranega pouka vidi v celostnem 

pristopu, kjer naj bi se vsi tematski sklopi obravnavali v vseh senzornih dimenzijah 

(kognitivno, afektivno in psiho-motorično) (Milekšič, 1992). 

Celostni pristop poučevanja in multisenzorno učenje je opisoval že Piaget in zagovorniki 

humanistično-konstruktivistične psihologije, ki pravijo, da se »spoznanje oblikuje preko 

interakcije med miselnimi strukturami in okoljem« (Milekšič, po Piaget, 1992, str. 337 in 

Hus, Ivanuš Grmek, Čagran, po Kralj, 2008). Razloge za takšen način učenja/poučevanja pa 

lahko najdemo tudi pri Gardnerju in njegovi teoriji o mnogoterih inteligencah (teorija pravi, 

da se sposobnost učenja poveča, če uporabljamo vse vrste inteligenc) (Sicherl-Kafol, 2002). 
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Tudi Sicherl-Kafolova (2008) medpredmetno povezovanje označuje kot »celosten didaktični 

pristop, ki vključuje tako horizontalno kot vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih 

spretnosti« (Sicherl-Kafol, 2008, str. 7), zelo podobne opredelitve pa podajajo tudi ostali 

avtorji. 

Hodnik Čadeževa med drugim pravi, da je medpredmetno povezovanje pristop za doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, pri katerem učitelji izhajajo iz povezovanja učnih vsebin in 

ciljev ter poskušajo problem obravnavati čim bolj celostno (Hodnik Čadež, 2007). 

Tudi v tuji literaturi se pojavljajo različni avtorji, ki podajajo svoje opredelitve 

medpredmetnega povezovanja. Humphreys (v Lake, 2002) označuje učenje s povezovanjem 

kot tisto, kjer učenci »raziskujejo vsebine različnih predmetov« (Štemberger, 2008, str. 39); 

Shoemaker (1989) pa kot »izobraževanje, ki povezuje skupne značilnosti različnih področij v 

smiselno celoto« (Hodnik Čadež in Filipič, 2005, str. 4). Takšen način učenja, ki vključuje 

tako kognitivni, kot afektivni in psihomotorični razvoj (celosten pristop), omogoča 

osredinjenje na širša področja učenja in združuje različne vidike učnega načrta (Štemberger, 

po Shoemaker, 2008).  

Martin-Kneip, Fiege in Sodak (1995) pravijo, da je medpredmetno povezovanje »način 

holističnega učenja in poučevanja, ki kaže realen interaktiven svet, njegovo kompleksnost, 

odpravlja meje med posameznimi disciplinami in podpira načelo, da je vse znanje povezano« 

(Hodnik Čadež, 2007, str. 133). 

Glede na to, da se okoli takšnega pristopa poučevanja (in njemu podobnih) pojavlja veliko 

različnih poimenovanj in prevodov v slovenski jezik (integriran pouk, kroskurikularno 

povezovanje, inter- in intra-disciplinarnost, multidisciplinarnost, ...), so opredelitve med seboj 

precej enotne in se razlikujejo le v niansah. Če povzamem; je medpredmetno povezovanje 

proces, pri katerem povežemo 2 ali več predmetov z željo po izboljšanem učenju na vsakem 

predmetnem področju, pri tem pa upoštevamo integriteto in unikatnost vsakega predmeta. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tjaša Kočevar; diplomsko delo 

 

- 5 - 
 

2.2 Različni pristopi in modeli 

 

Danes se v povezavi z medpredmetnim povezovanjem pojavljajo različni modeli in pristopi 

po katerih lahko načrtujemo povezave na različnih nivojih. 

Fogarty  (2002) omenja in opisuje 10 različnih modelov za integracijo kurikula: celični 

(nepovezan), povezan, ugnezden (vpleten), zaporeden, deljen, mrežen, nanizan, integriran, 

ugreznjen in prepleten. 

Ti so razvrščeni v tri nivoje, glede na obseg povezovanja (povezovanje znotraj enega 

področja, povezovanje različnih disciplin in povezave  znotraj posameznika, ki pa obsegajo 

njegovo celotno znanje in vedenje) .  

Celični: tradicionalni model, pri katerem različna področja, discipline ločujemo; fokusiramo 

se le na cilje posameznega predmetnega področja. 

Povezan: znotraj posameznega predmeta povezujemo teme in koncepte med seboj, jih 

nadgrajujemo in obravnavamo skozi daljše časovno obdobje. 

Ugnezden: pri vsakem predmetu poskušamo razvijati več različnih sposobnosti in kompetenc; 

socialne veščine, kognitivne sposobnosti in specifične spretnosti za posamezen predmet. 

Zaporeden: tematske enote razvrščene tako, da se časovno pokrivajo pri različnih predmetih; 

podobne ideje so predstavljene pri različnih predmetih; le-ti pa še vedno ostajajo ločeni. 

Deljen: koncepti in ideje dveh različnih področij, združeni v eno organizacijsko enoto. 

Mrežen: pristop povezovanja pri katerem povezave temeljijo na tematskem povezovanju, na 

vsebinski ravni. 

Nanizan: standardi znanja, cilji, sposobnosti in veščine, ki jih poučujemo z vidika mnogoterih 

inteligenc pri vseh predmetih. 

Integriran: pristop, ki omogoča nove poglede in pristope k obravnavi osnovnih idej 

posameznih predmetov;  kroskurikularni pristop. 
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Ugreznjen: posameznik poveže vse podatke iz različnih disciplin in področij, jih dojema v 

svojem lastnem kontekstu, glede na njegov interes. 

Prepleten: pogled, ki omogoča večdimenzijsko obravnavo različnih področij in sposobnost 

fokusiranja na različne enote, znotraj enotne baze znanj; ideja vseživljenjskega učenja 

(Fogarty, 2002). 

Drake in Burns (2004) delita različne pristope k medpredmetnemu povezovanju na 

multidisciplinarne, interdisciplinarne in transdisciplinarne (Purall Cone, Werner in Cone, 

2009). 

Prvi označuje obravnavanje določene teme/tematskega sklopa z vidika različnih predmetov; 

drugi »usvajanje določenih znanj, ki so skupna različnim predmetom oziroma strokam« 

(Štemberger, 2008, str. 39), slednji pa usvajanje splošnih znanj, ki so skupni vsem predmetom 

(splošni cilji ali kompetence, ki so življenjskega pomena) (Štemberger, po Gros s sod. 2007). 

Sicherl-Kafol (2008) loči medpredmetno povezovanje na treh ravneh, in sicer na vsebinsko 

raven, konceptualno raven in procesno raven. 

»Pri povezovanju na vsebinski ravni obravnavamo različne teme, probleme in vprašanja pri 

različnih predmetih in v okvirih različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela« (Sicherl-Kafol, 

2008, str. 8).  

Izhaja iz učnosnovnega načrtovanja in povezovanja učnih vsebin; osredinja se predvsem na to 

kaj povezovati in ne zakaj in  kako. Pri tem pa hitro pride do zapostavljanja razvoja učnih 

strategij, kritičnega vrednotenja, refleksije naučenega in do pretiranega kopičenja dejstev 

(Sicherl-Kafol, 2007). 

Danes so učni načrti usmerjeni procesno-ciljno, dajejo večji pomen ciljem in strategijam 

učenja, namesto vsebinam. Ravno zato pa povezovanje na takšnem nivoju ni najbolj ustrezno. 

Na konceptualni ravni obravnavamo sorodne pojme pri različnih predmetih, kar je osnova za 

transfer miselnih strategij in uspešno reševanje problemov. Takšno povezovanje učencem 

omogoči pregled nad razsežnostjo pojmov tudi na drugih področjih. S takšnim poučevanjem 

učencem olajšamo oblikovanje pojmovnih mrež (povezav in splošnejših zakonitosti), 

razvijamo ustvarjalno reševanje problemov in spodbujamo višje ravni miselnih spretnosti 

(Sicherl-Kafol, 2008).  
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Vse to jim omogoča boljše spoprijemanje s kompleksnejšimi življenjskimi okoliščinami, kot 

če bi le kopičili reprodukcijsko znanje, podatke in informacije (Sicherl-Kafol, 2002). 

Kritika konceptualnega povezovanja pa izpostavlja, da pojmi in koncepti nikakor nimajo 

univerzalne vrednosti in jih zato ne moremo posploševati. Izbira pojmov, ki jih obravnavamo 

z vidika različnih področji, mora biti zato premišljena (Sicherl-Kafol, 2007). 

Izhodišče medpredmetnega povezovanja na procesni ravni je učnociljno načrtovanje in 

procesno-razvojno načrtovanje. Bistveni vprašanji, ki si jih zastavljamo ob načrtovanju, sta 

zakaj in  kako povezovati. V središče so postavljeni procesni cilji (izhajajo iz splošnih), ki jih 

operacionaliziramo v skladu s specifikami posameznih predmetnih področji. Procesna raven 

povezovanja vključuje cilje z vseh treh področij (kognitivnega, afektivnega in psiho-

motoričnega) in upošteva interakcijo med čustveno-socialnim, telesno-gibalnim in 

spoznavnim vidikom učenja (Sicherl-Kafol,2002 in 2008).  
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2.3 Prednosti in pomanjkljivosti medpredmetnega povezovanja 

 

Zagovorniki medpredmetnega povezovanja navajajo kar nekaj prednosti takšnega pristopa k 

poučevanju, večina pa se jih naslanja na dognanja o načinu delovanja človeških možganov in 

na osnove holizma. 

Cromwell (v Lake 2002) na primer pravi, da so »možgani organizirani tako, da sprejemajo 

več informacij hkrati in da holistično pridobljene informacije lažje in hitreje prikličemo v 

spomin«, saj je povezava le-teh s prejšnjim znanjem in izkušnjami boljša (Hodnik Čadež, 

2007, str. 134). 

Razlog zakaj naj bi podajali vsebino (probleme) čim bolj celostno in jih obravnavali iz 

različnih vidikov je tudi ta, da stvarnost doživljamo in zaznavamo kot celoto, ne pa 

strukturirano po posameznih področjih. Tako naj bi tak način poučevanja učence naučil 

reševanja problemov v realnih situacijah, s kakršnimi se srečujemo skozi vse življenje, ne pa 

le »umetno« pripravljenih primerov s katerimi se srečajo v učilnici. Če pogledamo na to z 

drugega zornega kota, so nekatere ključne kompetence, ki jih potrebujemo za življenje in 

vseživljenjsko učenje, po svoji naravi interdisciplinarne in je mogoče njihov razvoj 

zagotavljati le s kroskurikularnostjo. Medpredmetno povezovanje tako doda vrednost 

običajnemu pristopu, saj pouk postane problemski in razvija kritično mišljenje (Pavlič 

Škerjanc, 2010).  

Prednosti medpredmetnega povezovanja, ki se kažejo eksplicitno med učenjem samim, ali pa 

v rezultatih, pa so med drugim: 

• vključevanje spoznavnih, čustvenih in telesnih funkcij; 

• spodbujanje samostojnega in aktivnega pridobivanja učnih izkušenj; 

• razvijanje interesa in motivacije za učenje; 

• spodbujanje ustvarjalnosti; 

• razvijanje sposobnosti prepoznavanja in sprejemanja stvari iz različnih perspektiv 

(konfrontacija različnih pogledov);  

• spoznavanje globljih odnosov med pojavi; 

• večja transferna vrednost znanj in sposobnosti (omogočanje lažjega prenos le-teh na 

druga področja); 
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• izločitev redundantnega znanja; 

• nov način predstave konceptov in sposobnosti; 

• spodbujanje kritičnega mišljenja in razvijanje zmožnosti analize, sinteze in evalvacije; 

• razvijanje divergentnega in kreativnega mišljenja; 

• spodbujanje sodelovalnega učenja; 

• uporaba različnih virov za reševanje problema. 

Vse zgoraj naštete prednosti pa posledično omogočajo hitrejše učenje; boljše razumevanje, 

priklic in zapomnitev; večjo zmožnost povezovanja učnih spretnosti z različnimi predmetnimi 

področji; večjo uporabno vrednost znanja in nenazadnje bolj ekonomično izrabo učnega 

procesa. 

 (Hodnik Čadež in Filipič, 2005; Hus, Ivanuš Grmek in Čagran, 2008; Purall Cone, Werner in 

Cone, 2009; Sicherl-Kafol, 2008; Štemberger, 2008). 

Kljub vsem zgoraj naštetim pozitivnim vidikom, pa se v primeru slabega načrtovanja 

medpredmetnih povezav in nejasno zastavljenih ciljev ter z izvajanjem površinskih aktivnosti  

lahko zgodi, da temeljni cilji posameznih predmetov izgubijo na vrednosti, med učenci pa 

nastane zmeda (Hus, Ivanuš Grmek in Čagran, 2008). 

Med tem ko Pavlič Škerjančeva (2010) navaja, da se nekateri cilji enostavno ne morejo 

dosegati drugače kot s pomočjo takšnega ali drugačnega medpodorčnega povezovanja, pa na 

drugi strani Umekova in Skribe Dimčeva (1994)  in Saksida (1993) izpostavljajo, da ima vsak 

predmet določene specifike, ki so nenadomestljive in jih enostavno ni mogoče vedno 

realizirati skozi druge predmete.  

Menim, da trditvi nikakor nista nasprotujoči. Vsekakor v učnih načrtih najdemo vsebine in 

cilje, ki jih je bolje ločevati, kot pa vsiljevati nesmiselne povezave; prav tako kot je 

poučevanje drugih vsebin in ciljev lahko bolj uspešno, če so povezave z drugimi področji 

dobro premišljene, smiselno načrtovane in kvalitetno izvedene. 
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2.4 Načrtovanje in izvajanje 

 

Da bi bilo medpredmetno povezovanje kar se da učinkovito in kvalitetno, se moramo nanj 

primerno pripraviti. Ker priložnostno ustvarjanje naključnih povezav ne daje optimalnih 

rezultatov in uspeha, moramo izvedbo interdisciplinarnega pouka natančno načrtovati. Preden 

se lotimo načrtovanja, si moramo zastaviti vprašanja glede predmetov, ki jih želimo povezati; 

dodatnih virov, kjer bomo poiskali vse potrebne informacije; različnih načinov, kako 

vzpostaviti spodbudno učno okolje; ... (Purall Cone, Werner in Cone, 2009). 

 

Purall Cone, Werner in Cone (2009) predlagajo naslednje korake, ki nam lahko olajšajo 

načrtovanje, izvedbo in evalvacijo interdisciplinarnega pouka: 

1. pregled učnega načrta; 

2. izbira vsebine in ciljev, ki jih bomo obravnavali interdisciplinarno; 

3. raziskava izbrane teme - poiskati dodatne (aktualne) informacije, ki so primerne 

otrokovi starosti; 

4. izbira primernega modela povezovanja; 

5. izdelava učne priprave in ureditev ostale logistike (določiti obliko dela, zagotoviti 

individualizacijo in diferenciacijo, poskrbeti za aktivno udeležbo vseh učencev, 

pripravit material, ...); 

6. evalvacija (na kakšen način bomo delo ocenjevali je odvisno od ciljev, procesov in 

aktivnosti, ki jih učenci izvajajo). 

Poleg tega  moramo predhodno zagotoviti ustrezne možnosti za izvajanje takšnega pouka 

(fleksibilnost urnika in organizacije šolskega dela, ustrezen prostor, po potrebi sodelovanje 

učiteljskega tima, ...) in ustrezno strokovno in didaktično usposobljenost učitelj-a/-ev ali  pa 

upoštevati že obstoječe okoliščine in pogoje za delo (Štemberger, 2007). 

Poznavanje ciljev učnega načrta in sodobne tehnike načrtovanja pouka sta osnovi za nadaljnje 

snovanje medpredmetnih povezav (Štemberger, 2007), kljub temu pa naj bosta »izhodišče 

načrtovanja struktura in proces otrokovega spoznanja in izražanja sveta, ne pa predmetno 

področje samo« (Milekšič, 1992, str. 342). 
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Na podlagi tega izberemo cilje, ki jih želimo med procesom pouka realizirat, pri tem pa 

moramo biti pozorni, da jih jasno opredelimo in da upoštevamo cilje vseh vključujočih 

predmetov, ne le enega (Štemberger, 2007). 

 Poleg ciljev moramo poglobljeno in sistematično načrtovati tudi skupne procese učenja na 

ravni povezovanja vsebin, konceptov in procesnih znanj, pri čemer naj bodo vsebinske 

povezave smiselne in naj temeljijo na asociativnih povezavah (Sicherl-Kafol, 2008). 

Nenazadnje moramo cilje, vsebine, procese, ki smo jih načrtovali, prilagoditi razvojni stopnji 

otrok in njihovem predznanju ter upoštevati individualnost vsakega posameznika (zagotoviti 

možnosti individualizacije in diferenciacije) (Štemberger, 2007). 

Pouk lahko organiziramo v različnih oblikah (projektni dnevi, šole v naravi, ekskurzije, itd. 

...); poskrbimo pa, da je učno okolje spodbudno in da deluje motivacijsko in ustvarjalno. Prav 

tako lahko medpredmetne povezave uporabimo na različnih stopnjah učnega procesa; pri 

uvodni motivaciji, v fazi posredovanja novih vsebin in uporabi znanja ter v fazi 

spopolnjevanja in utrjevanja (Štemberger, 2007). 

Ne glede na to, za kakšen pristop k povezovanju vsebin in ciljev različnih predmetnih 

področij se odločimo, v kakšni obliki bomo pouk izvedli in za katero fazo učnega procesa gre, 

naj bo usvajanje znanja takšno, da bo zagotavljalo trajnost in uporabnost le-tega. 
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2.5 Ocenjevanje 

 

Glede načina evalvacije dela se odločimo na podlagi izbranih ciljev in procesov ter aktivnosti, 

ki jih učenci izvajajo tekom medpredmetno organiziranega pouka. Namesto ocenjevanja z 

ocenami in "check listami" (te so preveč enostranske, površne in ne grejo v globino učnih 

procesov) raje izberemo ocenjevanje, ki temelji na procesnih rezultatih – evalvacija dela. 

Načinov za to je več; portfoliji, projekti, samoocenjevanje, dnevniki, samoanaliza, itd. ... 

Preden podamo navodila moramo učencem nujno razložiti cilje (kaj od njih pričakujemo) – le 

to omogoča dajanje kakovostnih povratnih informacij že med delom samim. Ocenjevalni 

aparat mora biti dosleden in konsistenten, z njim pa morajo biti seznanjeni (in ga razumeti) 

tako učenci, kot starši (Purall Cone, Werner in Cone, 2009). 
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2.6 Medpredmetno povezovanje pri predmetu družba (4. razred) 

 

Tudi pri predmetu družba lahko povezujemo različne vsebinske sklope in posamezne teme z 

ostalimi predmeti na več ravneh (vsebinski, konceptualni in ciljno-procesni). Zaradi same 

organizacije dela je najlažje načrtovati medpredmetne povezave v prvi triadi, tudi učenci 

takrat dojemajo svet celostno; z vpeljevanjem drugačnih oblik dela (projektne naloge in dnevi, 

šole v naravi, ekskurzije, dalj časa trajajoči projekt) pa to ni nemogoče niti v drugi triadi in 

kasneje. Predmetne povezave v 4. razredu naj ne bodo le na vsebinski in konceptualni ravni, 

ampak v čim večji meri tudi na ciljno-procesni. Za uspešno povezovanje je zato potrebno 

predhodno načrtovanje, fleksibilnost pouka in po potrebi ostalega učiteljskega tima (v kolikor 

bi potrebovali pomoč kolegov, ki so bolj strokovno usposobljeni na določenem področju, ali 

pa z vidika prostorske organizacije) ter velika mera premišljenosti, predvsem zato, da se k 

interdisciplinarnem povezovanju ne prenaglimo in s tem morebiti osiromašimo vsebino 

poučevanega. Premisliti je potrebno, katere vsebine je smiselno povezovati, tako da bodo 

učenci pridobili več in bolj kvalitetno znanje. 

V učnem načrtu so že našteti nekateri predlogi in možnosti medpredmetnega povezovanja 

(spodaj opisani), vendar se pri podrobni analizi učnih načrtov in primerjavi ponujajo mnoge 

druge možnosti.  Posodobljeni učni načrti nam do neke mere dopuščajo avtonomijo, v smislu, 

da lahko pri iskanju novih možnosti povezovanja uporabimo svojo kreativnost in lastno 

presojo.  Če imamo določene kompetence za iskanje in načrtovanje novih načinov ali pa 

novih poti, kako obvezne vsebine približati učencem in jim s tem olajšati učenje in ga narediti 

bolj zanimivo, trajno, uporabno, vseživljenjsko, se nam ponudi veliko različnih možnosti.  

V nadaljevanju bom poskušala z analizo in primerjavo učnih načrtov sama najti te povezave.  

Že sam predmet družba je multidisciplinaren in zajema sledeče vsebine, povezane z vzgojo in 

vseživljenjskim učenjem (po UN družba, 2011, str. 20): 

• državljanska kultura/etika (človekove pravice, sodelovanje idr.); 

• okoljska vzgoja (razvoj, varstvo okolja, promet, učinki družbenih sprememb idr.); 

• vzgoja za zdravje; 

• poklicna orientacija; 

• knjižnično informacijsko znanje; 
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• vzgoja potrošnika; 

• informacijska tehnologija; 

• kulturna vzgoja, kot temelj za posameznikov pristop do kulturnega, estetskega, in 

etičnega ter bogatenje kulturne zavesti. 

Posodobljeni učni načrt pa, poleg zgoraj naštetih, predlaga  mnoge druge povezave, in sicer 

pri predmetu slovenski jezik povezovanje z obdelavo različnih umetnostnih in neumetnostnih 

besedil (opisi življenja ljudi nekoč in danes, izbranega kraja, nenavadnega poklica ali 

nevsakdanje dejavnosti) (UN-družba, 2011).  

Menim, da je pri povezovanju z neumetnostnimi besedili potrebno zelo previdno izbirati 

ustrezne ujemajoče teme, saj se hitro zgodi, da je povezovanje le vsebinsko, kvaliteta vsiljenih 

besedil zgolj zaradi teme pa je pod vprašajem.  

Poleg tega lahko povezave najdemo tudi pri obravnavi imen jezikov, položaja Slovenskega 

jezika v Republiki Sloveniji, ter položaja drugih uradnih jezikov (italijanščina in madžarščina) 

na zamejskih območjih Slovenije. Predmeta se lahko povezujeta tudi v okviru govornih 

nastopov in igre vlog (UN-družba, 2011). 

Pri povezovanju s predmetom naravoslovje in tehnika lahko v okviru pouka družbe 

obravnavamo različne snovi v naravi (voda in spremembe agregatnih stanj, površinske in 

podtalne vode, onesnažene vode in čiščenje le-te; lastnosti in onesnaženosti prsti, zraka),  

gibanje Zemlje (razlaga pojavov dan - noč, prisojna - osojna stran, itd.) in spoznavanje 

življenja posameznika v družbi (v okviru osebnostne rasti in razvoja, zdrave prehrane, 

prometne varnosti, ...) (UN-družba, 2011). 

Pri glasbeni vzgoji lahko vzporednice z družbo najdemo pri spoznavanju in razumevanju  

življenja ljudi v pokrajinah nekoč in danes. Vsebine, ki so skupne, se dotikajo predvsem 

kulturne dediščine, šeg in navad, praznovanj, glasbenih ustanov, prireditev in koncertov, 

slovenskih ustvarjalcev in izvajalcev ter različnost glasbe drugod po svetu (UN- družba, 

2011). 

Likovno vzgojo lahko z družbo povezujemo z izbiranjem likovnih motivov in različnih tehnik, 

pri tem pa naj likovne vsebine ostajajo v smiselnem okviru tako, da so jasne in logične. 

Temeljna izhodišča povezovanja naj bi bile pojmovne zveze v okviru določenih vsebin (UN-

likovna vzgoja, 2011). 
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Vsebine, ki jih lahko integriramo v pouk družbe so med drugim šege in navade, zgodovinski 

spomeniki, domača obrt, muzeji in galerije, likovni umetniki, arhitektura, ... (UN-družba, 

2011).  

Pri pouku družbe se lahko dotaknemo vsebin o zdravem življenju in pomenu gibanja, o 

aktivnem preživljanju prostega časa in o ljudskih plesih iz različnih pokrajin. Vse naštete 

teme se pojavljajo tudi pri pouku športne vzgoje (UN-družba, 2011). 

Vsebine, ki se pojavljajo pri predmetu matematika in jih lahko smiselno vpletemo v pouk 

družbe, so zbiranje, obdelava in interpretacija podatkov, pri čemer se uporabljajo različni 

merski pripomočki in merske enote (UN-družba, 2011). 
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3 ANALIZA POSODOBLJENIH UČNIH NAČRTOV ZA 4. RAZRED 

 

V tem poglavju bom poskušala analizirati posamezne učne načrte in najti povezave s cilji, 

vsebinami in pomembnimi pojmi, ki so navedeni v učnem načrtu za predmet družba. Pri 

primerjavi med UN družba in ostalimi UN bom najprej navedla skupne splošne cilje 

obravnavanih predmetov, nato pa poskušala poiskati vzporednice med predlaganimi 

vsebinami pri družbi in vsebinami v primerjajočem učnem načrtu ter ujemajoče operativne 

cilje. 

V vseh naslednjih podpoglavjih se nanašam in povzemam po posodobljenih učnih načrtih 

objavljenih leta 2011 s strani ministrstva za izobraževanje, znanost,  kulturo in šport 

Republike Slovenije. 

Razvijanje spodaj naštetih kompetenc zasledimo pri vseh učnih predmetih in jih tako lahko 

vključujemo v medpredmetne (tudi transdisciplinarne) povezave (pri analizi posameznih 

predmetov jih ne bom vključevala): 

• zmožnosti vseživljenjskega učenja; 

• metakognitivne zmožnosti; 

• samoiniciativnost; 

• kritično mišljenje; 

• ustvarjalnost; 

• vztrajnost; 

• informacijska in digitalna pismenost. 

Pri iskanju medpredmetnih povezav sem se poskušala osrediniti na ciljno-procesno 

povezovanje, vsebinske medpredmetne povezave pa sem vpisala le tam, kjer se mi zdijo 

smiselne in kvalitetne. 
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3.1 Povezovanje družbe in slovenskega jezika 

Skupni splošni cilji: 

• oblikovanje osebne, jezikovne, narodne in državljanske identitete; 

• krepitev medkulturne in socialne zmožnosti (spoštovanje in strpnost do drugih 

narodov in jezikov); 

• razvijanje družbene, raziskovalne in komunikacijske sposobnosti (sporazumevanje v 

maternem jeziku); 

• spodbujanje interesa za udejstvovanje pri raznih kulturnih dogodkih in obiskih javnih 

ustanov (knjižnica, gledališče, prireditve, ...). 

Skupni procesni cilji in vsebine: 

VSEBINSKI 

SKLOP 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

družba) 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

slovenski jezik) 

OPERATVINI 

CILJI v UN - družba 

Ujemajoči cilji v 

UN – slovenski 

jezik 

LJUDJE V 

DRUŽBI 
Jaz v skupnosti 

Razvijanje 

zmožnosti 

kritičnega 

sprejemanja in 

tvorjenja 

enogovornih 

neumetnostnih 

besedil. 

Prepoznajo in ocenijo 

svoje značilnosti 

(sposobnost, cilje in 

osebni napredek). 

Poznajo in uporabljajo 

različne veščine 

komuniciranja in 

sodelovanja. 

Oblikujejo lastna 

mnenja in stališča.  

Argumentirano 

vrednotijo svoj 

govorni nastop.  

Med govornim 

nastopanjem 

govorijo čim bolj 

knjižni in 

zavestno 

uporabljajo 

nebesedne 

spremljevalce 

govorjenja. 

Vrednotijo 

ustreznost 

tvorjenega ali 

sprejetega 
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besedila glede na 

okoliščine 

nastanka besedila. 

Družina 

Prvine 

književnega 

besedila – 

dogajanje, tema, 

sporočilo. 

Razumejo smisel 

povezovanja v 

družine. 

Razumejo nekatere 

spremembe v 

družinskem življenju. 

Vsebinsko 

povezovanje;osre

dnja tema je 

družina. 

Otrokove pravice    

LJUDJE V 

PROSTORU 

Prostorska 

orientacija in 

kartografija 

Razvijanje 

zmožnosti 

selektivnega 

branja. 

Znajo brati podatke 

(besedni, simbolični, 

količinski podatki). 

V besedilu 

prepoznajo 

nebesedna 

zapisana sporočila 

(zemljevidi, 

grafikoni) in 

predstavijo 

njihovo vlogo. 

Domači kraj    

Domača pokrajina 

Oblikovanje in 

razvijanje zavesti 

o jeziku. 

Spoznajo značilnosti 

domače pokrajine 

(pokrajinski jezik, 

narečje, pomen le-

tega). 

 

LJUDJE V 

ČASU 

Sledovi 

preteklosti 

Prvine 

književnega 

besedila – 

književni prostor 

Vsebinsko 

povezovanje; 

umetnostna besedila, 

ki realno prikazujejo 

V književnem 

besedilu najdejo 

poglavitne 

informacije o 
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in čas. čas in ljudi v 

preteklosti. 

prostoru in času. 

Tabela 1: Skupni procesni cilji in vsebine družbe in slovenskega jezika. 

Skupni pojmi: zemljepisno lastno ime; prvi/materni jezik, drugi jezik/jezik okolja, tuji jezik, 

državni/uradni jezik, knjižni/neknjižni jezik. 

 

3.2 Povezovanje družbe in glasbene vzgoje 

Skupni splošni cilji: 

• spoznavajo slovensko kulturno dediščino; 

• spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti; 

• raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti; 

• razvijajo pozitiven odnos do kulturne (glasbene) dediščine. 

Skupni procesni cilji in vsebine: 

VSEBINSKI 

SKLOP 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

družba) 

Področje  (UN 

glasbena vzgoja) 

OPERATVINI 

CILJI v UN - 

družba 

Ujemajoči cilji v 

UN – glasbena 

vzgoja 

LJUDJE V 

DRUŽBI 

Jaz v skupnosti    

Družina    

Otrokove pravice    

LJUDJE V 

PROSTORU 

Prostorska orientacija 

in kartografija 
   

Domači kraj Poslušanje Spoznajo 

gospodarske in 

Poznajo in 

obiščejo glasbene 
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druge dejavnosti 

ter različne 

poklice. 

ustanove: 

glasbeno šolo, 

ljudske godce in 

društva, ki se 

ukvarjajo z 

ljudsko glasbo, 

glasbene 

prireditve, ... 

Domača pokrajina    

LJUDJE V 

ČASU 
Sledovi preteklosti Poslušanje 

Spoznajo 

preteklost 

domačega 

kraja/pokrajine 

skozi življenje 

ljudi in jo 

primerjajo z 

današnjim 

življenjem. 

Spoznajo kulturno 

dediščino 

domačega 

kraja/pokrajine. 

Poslušajo eno- in 

dvoglasno ljudsko 

glasbo. 

Razumejo in 

uporabljajo 

pojme: ljudska 

glasba in glasbila. 

Tabela 2: Skupni procesni cilji in vsebine družbe in glasbene vzgoje. 

 

3.3 Povezovanje družbe in likovne vzgoje 

Skupni splošni cilji: 

• razvijajo spoznavne, emocionalne in socialne sposobnosti/osebnostne kvalitete; 

• razvijajo občutljivost do kulturne dediščine (likovne); 

• raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti. 
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Skupni procesni cilji in vsebine: 

VSEBINSKI 

SKLOP 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

družba) 

Možne 

aktivnosti/dejavn

osti (likovna 

vzgoja) 

OPERATVINI 

CILJI v UN - 

družba 

Ujemajoči cilji v 

UN – likovna 

vzgoja 

LJUDJE V 

DRUŽBI 

Jaz v skupnosti    

Družina    

Otrokove pravice Izdelava plakata.1 

Poznajo in 

razumejo temeljne 

otrokove pravice, 

dolžnosti in 

odgovornosti (do 

sebe in drugih). 

Razumejo pomen 

sprejemanja in 

spoštovanja 

drugačnosti. 

Prepoznajo vrste 

nasilja med in nad 

otroki. 

Spoznajo in 

uporabljajo 

različne strategije 

obvladovanja 

čustev, odločanja 

in reševanja 

različnih vprašanj 

(medosebnih, 

Razvijajo občutek 

za odnose med 

različnimi 

barvami 

(barvnimi 

kontrasti). 

Razvijajo občutek 

za razporejanje 

oblik na ploskvi. 

                                                 
1 To dejavnost lahko izvajamo in uresničujemo cilje tudi pri vsebinah »domači kraj«, »domača pokrajina« in 
»sledovi preteklosti«. 
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intelektualnih, 

idr.). 

LJUDJE V 

PROSTORU 

Prostorska orientacija 

in kartografija 
   

Domači kraj    

Domača pokrajina    

LJUDJE V 

ČASU 
Sledovi preteklosti 

Ogled 

zgodovinskih 

spomenikov, 

domače obrti, 

muzejev in 

galerij. 

Spoznavanje 

likovnih 

umetnikov iz 

domačega kraja. 

Ogled 

arhitekturnih 

elementov v 

domačem kraju. 

Spoznajo 

preteklost 

domačega 

kraja/pokrajine in 

jo primerjajo z 

današnjim 

življenjem. 

Spoznajo kulturno 

dediščino 

domačega 

kraja/pokrajine in 

razumejo zakaj 

morajo skrbeti 

zanjo. 

Spoznajo 

pomembna 

likovnoumetniška 

dela z različnih 

oblikovalnih 

področij domače 

kulturne 

dediščine. 

Tabela 3: Skupni procesni cilji in vsebine družbe in likovne vzgoje. 

Skupni pojmi: relief, nizki relief, visoki relief. 
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3.4 Povezovanje družbe in naravoslovja in tehnike 

Skupni splošni cilji: 

• razvijajo razumevanje o svojem naravnem okolju; 

• razvijajo zavedanje o interakciji in soodvisnosti naravnih procesov in pojavov; 

• presojajo o tem, kako tehnološki in družbeni razvoj vpliva na okolje in na kakovost 

življenja ljudi; 

• spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije; 

• razvijajo pozitiven odnos do naravne dediščine. 

Skupni procesni cilji in vsebine: 

VSEBINSKI 

SKLOP 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

družba) 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

naravoslovje in 

tehnika) 

OPERATVINI 

CILJI v UN - 

družba 

Ujemajoči cilji v 

UN – 

naravoslovje in 

tehnika 

LJUDJE V 

DRUŽBI 

Jaz v skupnosti    

Družina    

Otrokove pravice    

LJUDJE V 

PROSTORU 

Prostorska orientacija 

in kartografija 
   

Domači kraj 

Spreminjanje 

lastnosti snovi. 

Sile in gibanja. 

Poznajo naravne 

osnove za 

nastanek in razvoj 

domačega kraja za 

življenje. 

Spoznajo 

Odkrivajo, da so 

naravni pojavi in 

tehnični sistemi 

temelj za številne 

poklice, in 

oblikujejo odnos 
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gospodarske in 

druge dejavnosti 

ter različne 

poklice. 

Poznajo različne 

dejavnike, ki 

vplivajo na 

ravnanje 

udeležencev v 

prometu, na 

primerih 

analizirajo in 

presojajo 

strategije ravnanja 

pešcev in 

kolesarjev. 

Razumejo vlogo 

posameznika v 

skupnosti pri skrbi 

za urejenost 

domačega kraja. 

do poklicnega 

dela.2 

Ugotovijo pomen 

posebnih pravil za 

promet. 

Pojasnijo, da je za 

varnost prometa 

pomembno, da so 

udeleženci v 

prometu pozorni 

na druge. 

Razložijo, čemu 

so namenjeni 

signalna oprema 

vozil in pešcev ter 

prometni znaki. 

Utemeljijo pomen 

ločenega zbiranja 

odpadkov. 

Razložijo 

škodljivost divjih 

odlagališč. 

Odpadke 

uporabljajo kot 

surovine 

(organski 

odpadki, papir, 

plastika, kovine). 

Domača pokrajina  Spoznajo naravne 

značilnosti 

Izkustveno se 

seznanijo z nekaj 

                                                 
2 Splošni cilji predmeta naravoslovje in tehnika 
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domače pokrajine 

(voda, prst 

podnebje, 

kamnine, tla, 

rudnine). 

Spoznajo vlogo 

gospodarstva in 

drugih dejavnosti 

v domači 

pokrajini. 

Vrednotijo vplive 

človeka na 

spreminjanje 

narave. 

preprostimi 

naravnimi in 

umetnimi 

sistemi.3 

Učenci se učijo 

okolje preudarno 

spreminjati.4 

LJUDJE V 

ČASU 
Sledovi preteklosti 

Spreminjanje 

lastnosti snovi. 

Presojajo o 

načinih varovanja 

in ohranjanja 

naravnega okolja. 

Utemeljijo pomen 

ločenega zbiranja 

odpadkov. 

Razložijo 

škodljivost divjih 

odlagališč. 

Odpadke 

uporabljajo kot 

surovine 

(organski 

odpadki, papir, 

plastika, kovine). 

Spoznavajo, da 

                                                 
3,4 Splošni cilji predmeta naravoslovje in tehnika 
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moramo varčevati 

z naravnimi viri in 

ohranjati 

različnost ter 

pestrost v naravi.5 

Tabela 4: Skupni procesni cilji in vsebine družbe ter naravoslovja in tehnike. 

 

3.5 Povezovanje družbe in športne vzgoje 

Skupni splošni cilji: 

• oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje 

športnega obnašanja); 

• spoznavajo načine in oblike reševanja sporov. 

Skupni procesni cilji in vsebine: 

VSEBINSKI 

SKLOP 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

družba) 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

športna vzgoja) 

OPERATVINI 

CILJI v UN - 

družba 

Ujemajoči cilji v 

UN – športna 

vzgoja 

LJUDJE V 

DRUŽBI 

Jaz v skupnosti    

Družina 

Razumevanje 

pomena gibanja in 

športa. 

Poznajo različne 

(svoje) družbene 

vloge in primerna 

ravnanja v teh 

vlogah. 

Razlikujejo 

sestavine načina 

življenja (prosti 

Poznajo in 

upoštevajo pravila 

obnašanja ter 

osnovna načela 

varnosti (v 

telovadnici, na 

igrišču, ob vodi in 

v vodi, v gorah, 

                                                 
5 Splošni cilji predmeta naravoslovje in tehnika 
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čas). na smučišču, idr.). 

Poznajo in 

razumejo pomen 

vpliva redne in 

dovolj intenzivne 

športne vadbe na 

telesno držo, 

kondicijsko 

pripravljenost, 

zdravje in dobro 

počutje. 

Otrokove pravice 

Prijetno 

doživljanje športa, 

oblikovanje in 

razvoj stališč, 

navad ter načinov 

ravnanja. 

Razumejo pomen 

sprejemanja in 

spoštovanja 

drugačnosti. 

Spoznajo in 

uporabljajo 

različne strategije 

obvladovanja 

čustev, odločanja 

in reševanja 

različnih vprašanj, 

na primer: 

medosebnih, 

intelektualnih idr. 

Oblikujejo 

pozitivne 

vedenjske vzorce 

(vztrajnost, 

samozavest, 

medsebojno 

sodelovanje in 

pomoč, strpnost, 

sprejemanje 

drugačnosti, 

spoštovanje 

športnega 

obnašanja, odnos 

do varovanja 

šolske lastnine in 

športne opreme, 

naravovarstveno 

ozaveščanje). 

LJUDJE V 

PROSTORU 

Prostorska orientacija 

in kartografija 
Pohodništvo 

Se orientirajo na 

različnih skicah, 

kartah, 

zemljevidih 

Opravijo 

orientacijski 

pohod po 
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(domači 

kraj/pokrajina); 

znajo brati 

podatke (besedne, 

količinske, 

simbolične). 

Znajo določiti 

glavne smeri neba 

s soncem, senco, 

uro in kompasom. 

 

označeni poti. 

Spoznavajo 

okolico ob 

zemljevidu. 

Določijo strani 

neba s soncem in 

uro. 

Domači kraj    

Domača pokrajina Pohodništvo. 

Spoznajo naravne 

značilnosti 

domače pokrajine 

(relief, voda, prst, 

podnebje, 

kamnine, tla, 

rudnine). 

Spoznavajo 

okolico ob 

zemljevidu. 

LJUDJE V 

ČASU 
Sledovi preteklosti 

Usvajanje 

športnih znanj, ki 

omogočajo 

sodelovanje v 

različnih športnih 

dejavnostih – 

PLES. 

Prijetno 

doživljanje športa, 

oblikovanje in 

razvoj stališč, 

Spoznajo kulturno 

dediščino 

domačega 

kraja/pokrajine in 

razumejo zakaj 

morajo skrbeti 

zanjo. 

Zaplešejo izbrane 

ljudske plese. 

Razumejo pomen 

varovanja naravne 

in kulturne 

dediščine. 
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navad ter načinov 

ravnanja. 

Tabela 5: Skupni procesni cilji in vsebine družbe in športne vzgoje. 

3.6 Povezovanje družbe in matematike 

Skupni splošni cilji: 

• Se kartografsko opismenjujejo – berejo preproste zemljevide različnih meril in vsebin 

(razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov). 

Skupni procesni cilji in vsebine: 

VSEBINSKI 

SKLOP 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

družba) 

PREDLAGANE 

VSEBINE (UN 

matematika) 

OPERATVINI 

CILJI v UN - 

družba 

Ujemajoči cilji v 

UN – 

matematika 

LJUDJE V 

DRUŽBI 

Jaz v skupnosti    

Družina    

Otrokove pravice    

LJUDJE V 

PROSTORU 

Prostorska orientacija 

in kartografija 

Geometrija in 

merjenje. 

Znajo skicirati 

preproste 

zemljevide. 

Uporabljajo 

kartiranje kot 

metodo 

shranjevanja in 

prikaza 

prostorskih 

podatkov. 

Spoznavajo in 

pretvarjajo 

dolžinske enote. 
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Domači kraj    

Domača pokrajina    

LJUDJE V 

ČASU 
Sledovi preteklosti 

Geometrija in 

merjenje. 

Znajo izdelati in 

kronološko 

prikazati dogodke 

iz preteklosti na 

preprostem 

časovnem traku. 

Spoznavajo in 

pretvarjajo 

časovne enote. 

Tabela 6: skupni procesni cilji in vsebine družbe in matematike. 

Skupni pojmi: legenda, grafično merilo. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V empiričnem delu bom poskušala izvedeti, v kakšni meri (kako pogosto) se učitelji četrtih 

razredov odločajo za načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav pri pouku družbe ter 

kaj so glavni razlogi za to. Poleg tega bom ugotavljala, s kakšnimi ovirami in izzivi se 

srečujejo pri načrtovanju in izvedbi ter kakšne se jim zdijo prednosti takšnega načina dela. 

V nadaljevanju bom raziskala, na kateri ravni največkrat načrtujejo medpredmetne povezave 

(vsebinski, konceptualni, procesni), v kakšni obliki jih izvajajo in s katerimi predmeti ali 

drugimi področji največkrat povezujejo pouk družbe. 

Nenazadnje pa me zanima tudi, kakšni so po njihovem mnenju rezultati/učni uspeh učencev in 

njihovi odzivi (sodelovanje, zanimanje, motivacija, ...) pri pouku družbe, ki vsebuje 

medpredmetne povezave, v primerjavi s »klasičnim« poukom. 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako pogosto in zakaj (ne) se učitelji odločajo za načrtovanje medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

2. Na kateri ravni največkrat načrtujejo medpredmetne povezave, v kakšni obliki jih 

izvajajo in s katerimi predmetnimi področji največkrat povezujejo pouk družbe? 

3. Kakšna so opažanja učiteljev glede učnih rezultatov in odzivov učencev pri 

medpredmetnem povezovanju pri pouku družbe? 

4.3 METODE DELA 

4.3.1 Vzorec merjencev/populacija 

Vzorec raziskave predstavlja 16 naključno izbranih učiteljic in učiteljev četrtih razredov iz 

naključno izbranih ljubljanskih osnovnih šol.  
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4.3.2 Zajemanje podatkov 

Z vsakim sodelujočim sem opravila individualni strukturiran intervju nestandardiziranega 

(odprtega) tipa. Raziskava je bila izvedena med aprilom in julijem 2012, točen čas in kraj 

intervjuvanja pa je bil določen po dogovoru s posameznimi respondenti; sam intervju zajema 

12 vprašanj, časovno pa ni presegal 1 ure. Odgovore sem sproti in dosledno zapisovala, za 

udeležence v raziskavi pa je zagotovljena anonimnost. 

4.3.3 Instrument 

Uvodni nagovor:  

Pozdravljeni, 

sem Tjaša Kočevar, absolventka Pedagoška fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. V 

sklopu moje diplomske naloge raziskujem medpredmetno povezovanje predmeta družbe v 4. 

razredu osnovne šole. Zastavila Vam bom 12 vprašanj odprtega tipa na to temo, intervju pa ne 

bo trajal dlje kot 1 uro. Raziskava je anonimna, rezultate pa Vam po želji posredujem 

najkasneje do konca leta 2012. 

1. Koliko let že poučujete? 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)? 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 
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11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

Hvala za sodelovanje. 

*predlogi v oklepajih so navedeni kot možnost sondažnih vprašanj, če odgovor intervjuvanca 

ne bo dovolj konkreten. 

4.3.4 Obdelava podatkov 

Podatke pridobljene z intervjuji sem kvalitativno obdelala tako, da sem jih med seboj 

primerjala in poiskala morebitne podobnosti ali pa razhajanja v odgovorih.  

Zaradi lažje primerjave in interpretacije podatkov sem za vsako posamezno vprašanje na 

podlagi odgovorov najprej oblikovala ključne besede, ki sem jih nato razvrstila v 

nadpomenske kategorije. Na podlagi tako oblikovanih kategorij sem evalvirala odgovore in 

poskušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja diplomskega dela. 

Kjer je bilo to smiselno, sem kategorije tudi semi-kvantitativno rangirala v več razredov. 
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4.4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

1. vprašanje: »Koliko let že poučujete?« 

Vprašanje je bilo zastavljeno z namenom ugotavljanja povezav med načinom dela, pristopom 

k medpredmetnemu povezovanju, načinom načrtovanja pouka, … in izkušnjami. 

Intervjuvance sem razdelila v tri kategorije, in sicer med tiste s kratko delovno dobo (manj kot 

5 let delovnih izkušenj), v kategorijo »srednje dolga delovna doba« (med 5 in 15 let delovnih 

izkušenj) in v kategorijo »dolga delovna doba« (več kot 15 let delovnih izkušenj).  

Večina intervjuvanih glede na leta izkušenj spada v skupino z dolgo delovno dobo; le ena 

oseba ima kratko delovno dobo; dve pa srednje dolgo delovno dobo. 

Kakršnekoli vzporednice in ugotovitve med dolžino delovne dobe in ostalimi pridobljenimi 

podatki bom navajala pri razpravi sledečih vprašanj. 

Kategorija Število intervjuvancev 

Kratka delovna doba 1 

Srednje dolga delovna doba 2 

Dolga delovna doba 13 

 

2. vprašanje: »Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete 

medpredmetne povezave? Kako pogosto?« 

Kategorija Število odgovorov 

Nikoli 1 

Redko 2 
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Pogosto 7 

Zelo pogosto 6 

Pri tem vprašanju sem odgovore rangirala v 4 razrede; učitelje, ki medpredmetne povezave 

načrtujejo in predvidevajo večkrat v tednu sem uvrstila med tiste, ki to počnejo zelo pogosto; 

v razred pogosto sem uvrstila tiste, ki načrtujejo 1-krat tedensko; v razred redko tiste, ki 

medpredmetne povezave načrtujejo manj kot 1-krat tedensko; v razred nikoli pa tiste, ki 

medpredmetnih povezav sploh ne načrtujejo. 

13 oseb, ki so sodelovale v raziskavi, se uvrsti v kategorijo, katera načrtuje medpredmetne 

povezave pogosto ali zelo pogosto; 2 osebi načrtujeta redko (obe z dolgo delovno dobo); 1 pa 

medpredmetnih povezav sploh ne načrtuje in raje podaja vzporednice z drugimi področji, ko 

se le-te spontano pojavijo (oseba s srednje dolgo delovno dobo). 

Raziskava iz leta 2005 (Hodnik Čadež, Filipič), ki je bila sicer opravljena med učitelji prve 

triade, daje podobne rezultate. Kljub temu da je v vzorcu velik delež tistih, ki posvečajo 

načrtovanju več časa, me vseeno preseneča, da nekateri še vedno povezovanje z drugimi 

področji prepuščajo naključju. 

3. vprašanje: »Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?« 

Kot glavne razloge za redko načrtovanje medpredmetnih povezav so intervjuvanci navajali 

pomanjkanje časa (tako časa za pripravo na pouk kot časa za izvedbo med poukom), težave 

pri organizaciji (v smislu številčnosti oddelkov) in ker zahteva preveliko mero fleksibilnosti 

(ker sorodne teme pri različnih predmetih niso časovno usklajene, bi bilo potrebno sprotno 

prilagajanje in spreminjanje letne učne priprave). Med razlogi za (pre)malokrat načrtovanim 

interdisciplinarnim poukom sta se znašla tudi preferenca spontanega/sprotnega iskanja 

medpredmetnih povezav in rutinsko delo (zanašanje na izkušnje). Osebi, ki sta navedli zadnje 

dva razloga obe spadata v kategorijo učiteljev z dolgo delovno dobo. 

Razlogi za pogosto načrtovanje medpredmetnih povezav so bili večinoma pozitivne lastnosti 

takšnega načina dela (dobro sredstvo za motivacijo), zagovarjanje celostnega pristopa k 

poučevanju in organizacijski vidik (timsko delo, usklajevanje med oddelki, načrtovanje zaradi 
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časovne ekonomičnosti in usklajenosti tem, pripravljenost na prilagajanje pri pouku in med 

oddelki ter kolektivom, …) 

4. vprašanje: »S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju 

medpredmetnih povezav pri pouku družbe?«  

Trije intervjuvanci pravijo , da se pri načrtovanju ne srečujejo s kakršnimikoli ovirami ali 

izzivi (vsi imajo dolgo delovno dobo). Ostali navajajo kot glavne ovire pomanjkanje časa pri 

pouku (preobsežnost snovi in posledično premalo priložnosti za poglabljanje v določene teme; 

omejenost z učnim načrtom); ker načrtovanje zahteva preveč fleksibilnosti v smislu 

organizacije in zaradi preslabe materialne in tehnične opremljenosti šole. Med drugim so 

intervjuvanci omenjali še pomanjkanje znanja na tem področju, finančni vidik organizacije 

pouka izven šole ter druge zunanje dejavnike. 

V primerjavi z raziskavo iz leta 2008 (Hus, Ivanuš Grmek, Čagram), kjer je 56,9 % vprašanih 

odgovorilo, da se ne srečujejo z nikakršnimi težavami pri integraciji predmetov, je rezultat 

občutno slabši. Ker je bila omenjena raziskava opravljena med učitelji prve triade, pripisujem 

razloge za razhajanje predvsem razliki v obsežnosti snovi, predpisane z učnimi načrti, med 4. 

razredom in razredi prve triade. 

5. vprašanje: »Kaj pa pri izvajanju le-teh?«  

Pri izvajanju medpredmetno načrtovanega pouka se, v primerjavi s predhodnim vprašanjem, 

občutno manj vprašanih srečuje z ovirami ali izzivi; več kot polovica jih nima nikakršnih 

težav, ostali pa se srečujejo s prenatrpanostjo snovi in posledičnim pomanjkanjem časa, z 

organizacijskimi težavami (številčnost oddelka) in s finančno omejenostjo. Med naštetimi 

izzivi je bila tudi nesistematičnost podajanja snovi (zaradi »skakanja« z ene teme na drugo naj 

bi bili učenci zmedeni) in pa nekvalitetno predhodno načrtovanje. 

Tudi v raziskavi iz leta 2008 (Hus, Ivanuš Grmek, Čagram) se manj vprašanih srečuje s 

težavami pri izvajanju interdisciplinarnega pouka v primerjavi z načrtovanjem le-tega. 

Menim, da do večine zapletov pri izvedbi prihaja zaradi nekvalitetnega ali pa nepremišljenega 

načrtovanja pouka.  
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6. vprašanje: »Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega 

povezovanja pri pouku družbe?« 

Med najpogostejše prednosti intervjuvanci naštevajo večjo uporabnost znanja in širino znanja. 

Navedeni prednosti med ostalimi odgovori zasegata 78 %. Med pogosteje omenjenimi 

prednostmi so še boljša in hitrejša utrditev snovi, lažje razumevanje snovi ter boljše in hitrejše 

pomnjenje. Vprašani so navajali še vpogled na situacijo/problem z različnih zornih kotov, 

časovno ekonomičnost ob združevanju različnih področij, pozitivne učinke na socialno 

interakcijo v razredu zaradi sodelovalnih oblik učenja ter prednosti zaradi bolj celostnega 

pristopa k poučevanju. 

Vse prednosti, ki so jih učitelji izpostavljali, se navajajo tudi v literaturi različnih avtorjev  

(Hodnik Čadež in Filipič, 2005; Hus, Ivanuš Grmek in Čagran, 2008; Pavlič Škerjanc, 2010; 

Purall Cone, Werner in Cone, 2009; Sicherl-Kafol, 2008; Štemberger, 2008). 

7. vprašanje: »Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri 

pouku družbe in zakaj?«  

7 izmed vseh vprašanih načrtuje medpredmetne povezave na vsebinski in procesni ravni, 6 le 

na vsebinski, 2 povezujeta na vseh treh ravneh, preostali pa le na procesni. 

Hodnik Čadeževa in Filipičeva (2005) navajata, da v našem prostoru še vedno prevladuje 

predvsem povezovanje na tematski ravni; iz zgoraj navedenih rezultatov pa lahko razberemo, 

da vedno več učiteljev pri načrtovanju medpredmetnih povezav razmišlja tudi o skupnih ciljih 

in jih vključuje v pouk. Kljub temu, je še vedno delež tistih, ki načrtujejo le na procesni ravni 

zelo majhen, v primerjavi s tistimi, ki vključujejo le tematske/vsebinske povezave. 

Navedeni razlogi za izbrane ravni pri tistih, ki so se odločali le za vsebinsko raven, so bili v 

večini primerov povezani s tem, da se teme in vsebine same ponujajo, da na otroke deluje 

motivacijsko (že omenjeno temo iz drugega področja uporabijo pri uvodnem delu ure – 

uvodna motivacija), poleg tega pa opažajo pri učencih boljši in hitrejši priklic in boljše 

pomnjenje. Takšen pristop velikokrat uporabijo tudi pri utrjevanju snovi. 

Tisti učitelji, ki pa so bolj naklonjeni povezovanju na procesni ravni, so kot glavni razlog 

navedli, da s tem, ko cilje iz več področij združijo in realizirajo v skupni učni enoti, prihranijo 
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na času. Poleg tega so omenjali še večjo uporabnost takšnega znanja in bolj življenjsko 

učenje. 

Po raziskavi sodeče je najmanj priljubljeno povezovanje na konceptualni ravni; večina 

učiteljev, ki so sodelovali pri intervjujih  je mnenja, da so pojmi preveč specifični za 

posamezna področja in jih ni mogoče posploševati, ne da bi posledično zmedli učence. 

8. vprašanje: »V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk?« 

Ko pouk poteka v učilnici, učitelji v večini prepletajo vse učne oblike; veliko (6) vprašanih se 

trudi v pouk vključevati čim več skupinskega dela, zanemarljiv delež vprašanih pa izključno 

poučuje frontalno. Mislim, da rezultati tu ne presenečajo. Bolj kot to, pa me je zanimalo, 

kakšne druge dejavnosti (izven učilnice) še organizirajo. 

Na vseh šolah, kjer poučujejo sodelujoči v raziskavi, organizirajo vsaj eno izmed oblik pouka 

zunaj učilnice/šole. Odgovori so enakomerno razdeljeni med projektno delo, šolo v naravi, 

ekskurzije in druge dneve dejavnosti (kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, ipd. …). 

Kadar organizacijske, denarne ali pa druge ovire onemogočajo večjo številčnost takšnih oblik 

poučevanja, se 2 osebi odločata tudi za terensko delo v okolici šole (ko le-to dopuščajo 

okoliščine). 

9. vprašanje: »Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete 

vsebine/teme v pouk družbe?« 

Občutno največkrat omenjen predmet, ki ga povezujejo s poukom družbe, je slovenski jezik, 

takoj za tem naravoslovje in tehnika, tretje mesto pa si delita matematika in likovna vzgoja. 

Glasbena vzgoja in športna vzgoja sta bili omenjeni najmanjkrat, iz česar sklepam, da učitelji 

pri teh dveh predmetih težje najdejo primerne cilje in teme, ki bi se jih dalo integrirati v pouk 

družbe. Rezultati so primerljivi s tistimi, dobljenimi v raziskavi iz leta 2008 (Hus, Ivanuš 

Grmek, Čagran), z izjemo matematike in glasbene vzgoje (glasbena vzgoja je takrat imela 

višji odstotek primernosti za povezovanje kot pa matematika). 

Konkretne teme, aktivnosti, spretnosti ali pa pojmi, ki so bile omenjeni pri posameznih 

predmetih so: govorni nastopi, bralna pismenost in pravopis pri slovenskem jeziku; 

značilnosti pokrajin pri naravoslovju in tehniki; relativna nadmorska višina, razdalja, merilo 

pri matematiki ter relief pri likovni vzgoji. 
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10. vprašanje: »Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) 

pridobljenimi med poukom družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, 

ki ne?« 

O mnenju glede prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku smo učitelje spraševali pri 

6. vprašanju, tu pa so me zanimale predvsem konkretne razlike, ki jih lahko opazijo pri 

učencih med šolskim letom. Velika večina je opredelila znanje, pridobljeno z 

interdisciplinarnim poukom, kot bolj kvalitetno na takšen ali drugačen način; znanje naj bi 

bilo trajnejše, širše in bolj življenjsko (uporabno znanje), transfer na druga področja pa naj bi 

bil hitrejši. Med pozitivnimi razlikami so navajali še hitrejšo zapomnitev snovi, boljšo 

utrditev snovi in hitrejše razumevanje ter priklic. Ena oseba je omenila tudi možnost urjenja 

drugih kompetenc, ki jih ni možno tako dobro razvijati pri klasičnem pouku; dve osebi pa 

med rezultati, pridobljenimi pri klasičnem pouku v primerjavi s tistimi opaženimi pri 

interdisciplinarnem pouku, ne opažata razlik. 

Menim, da so rezultati klasičnega in interdisciplinarnega pouka težko primerljivi in jih ni 

najlažje posploševati. Slednji ponuja možnost urjenja spretnosti in kompetenc, ki jih pri 

prvem težje razvijamo, posledično pa so tudi načini evalvacije lahko precej različni. Kljub 

temu pa je možno izpostaviti neka splošna opažanja. Le-ta govorijo v prid 

interdisciplinarnemu pouku. 

11. vprašanje: »Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni 

interdisciplinarno načrtovanega pouka?« 

Pri vedenjskih razlikah učencev je bila najbolj izpostavljena višja stopnja motiviranosti, 

sodelovanja in zanimanja. Nekaj učiteljev pravi, da so vedenjske razlike močno odvisno od 

generacije (glede na to v kakšni meri je oddelek navajen samostojnega ali pa skupinskega 

dela) in pa tudi od posameznikov: tisti, ki so med bolj aktivnimi pri klasičnem pouku, bodo 

tudi pri interdisciplinarnem pouku svojo dejavnost še potencirali, ravno obratno velja za tiste, 

ki jih je že tako težje motivirati. Majhen delež učiteljev opaža disciplinske težave, neresnost 

in posledično manjšo stopnjo zanimanja in sodelovanja pri neklasično načrtovanem pouku. 

Četrtina vseh vprašanih vedenjskih razlik ne opaža. 

Sama interdisciplinarnost pouka po mojem mnenju ne bi smela imeti vpliva na vedenje 

učencev; nekatere teme, dejavnosti lahko na določene učence delujejo same po sebi bolj 
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motivirajoče, za ostale pa mora učitelj najti načine zunanjega motiviranja, ki jih bo pritegnilo 

k delu. Če sta načrtovanje in priprava na pouk kakovostna, potem ne bi smeli imeti 

disciplinskih in drugih  težav, pa čeprav je oblika dela malo drugačna. 

12. vprašanje: »Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali?« 

Med drugimi opažanji so le tri osebe dodale konstruktivni komentar. Mnenje ene osebe je, da 

bi že v osnovi učencem med poukom morali podati in predstaviti več življenjskih situacij, da 

bi bilo s tem pridobljeno znanje bolj uporabno in praktično; obravnavanje snovi pa bolj 

celostno.  

Z izjavo se vsekakor strinjam. Izločitev pretiranega faktografskega in redundantnega znanja 

na račun življenjskega učenja je vsekakor ena izmed smernic h kateri bi morali stremeti, v 

želji, da izobrazimo čim bolj celostno razvite in kompetentne posameznike. 

Dva respondenta pa sta imela pripombe glede obstoječih učbenikov; eno mnenje se je 

nanašalo na samo razporeditev tem po učbenikih – prestrukturiranje v smislu časovne 

uskladitve sorodnih tem pri različnih predmetih bi olajšalo organizacijo pouka in 

preskakovanje enot v učbenikih ter vračanje nazaj ne bi bilo več potrebno. 

Še bolj stopnjevana ideja glede preureditve učbenikov pa je zamisel o popolnoma 

interdisciplinarnih učbenikih, ki bi zajemali vsebine in teme različnih področji in s katerimi bi 

bilo mogoče realizirati najrazličnejše cilje. Takšen učbenik bi učiteljem občutno olajšal 

načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav, saj bi bili tako predlogi podani še bolj 

konkretno, kot so sedaj v učnem načrtu.  

Tako zasnovani učbeniki niso le del vizije o prihodnosti ampak jih pri poučevanju že 

uporabljajo v praksi drugod po Evropi (Finska in nekatere druge skandinavske države), pa 

tudi v Sloveniji v mednarodnih oddelkih, ki sledijo IBO6 učnemu programu (OŠ Danile 

Kumar). Uspešnost finskega šolskega sistema je splošno znana (rezultati PISA7, 2000—

2009), vprašanje pa je, če lahko to pripisujemo le interdisciplinarnim učbenikom. Menim, da 

je veliko bolj pomembna avtonomija učiteljev in sposobnost presoje, kaj je za učence najbolj 

primerno. Med tem ko bi takšni učbeniki res podali nove ideje in predloge, pa se v našem 

                                                 
6 International Baccalaureate Organisation 
7 Programme for International Student Assessment 
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prostoru zna zgoditi, da bi še bolj ukalupili stile poučevanja ter zasenčili kreativnost  in 

iznajdljivost učiteljev.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Še preden sem pričela s pisanjem diplomskega dela na to temo, sem veliko slišala o 

prednostih medpredmetnega povezovanja. Ob prebiranju teorije pa sem se še bolj prepričala o 

pozitivnih vidikih in v nujnost uporabe takšnega pristopa k poučevanju v današnjem okolju.  

Šolski sistem in izobraževanje morata slediti potrebam vsakdanjega življenja, kjer se od 

posameznikov ne pričakuje le reproduciranja naučenega temveč kritično in divergentno 

razmišljanje, sposobnost reševanja kompleksnejših problemov ter podobne spretnosti in 

kompetence.  

S preteklimi raziskavami je bilo dokazano, da je, v primerjavi s faktografskim znanjem, 

kopičenjem nepomembnih informacij in razdrobljenostjo znanja na posamezne predmete, za 

dosego zgoraj naštetih ciljev veliko bolj učinkovit holistični pristop k poučevanju, uvajanje 

čim bolj življenjskih situacij v pouk, podajanje uporabnega znanja ter osvetljevanje 

problemov z različnih zornih kotov in stališč. 

Menim, da se vedno več delavcev v šolstvu zaveda pomembnosti in potenciala 

interdisciplinarnega pouka, in da se stanje v naših šolah (tudi zaradi številnih raziskav 

narejenih na to temo v zadnjem obdobju) izboljšuje. 

Z raziskavo, predstavljeno v empiričnem delu diplomske naloge, sem ugotovila, da učitelji po 

večini pogosto (tedensko) vključujejo medpredmetne povezave v pouk in pri tem opažajo 

generalno boljše učne rezultate in pozitivne odzive učencev.  

Poleg tega sem ugotovila, da se ljubljanske šole trudijo pri organizaciji drugačnih (ne tipičnih) 

oblik pouka, katere omogočajo večjo interdisciplinarnost (ekskurzije, projektni dnevi, šole v 

naravi, idr. …).  

Raziskava je pokazala, da učitelji četrtih razredov cilje in vsebine predmeta »družba« 

največkrat in najlažje povezujejo s slovenskim jezikom ter naravoslovjem in tehniko, nimajo 

pa večjih zadržkov pri povezovanju tudi s preostalimi predmeti. 

Kljub temu da naj bi bile medpredmetne povezave precej pogosto vključene v vsakdanji pouk, 

pa je njihova kvaliteta in smiselnost vseeno vprašljiva. Po pridobljenih podatkih sodeče, so 
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povezave načrtovane in izvajane še vedno v veliki meri na ravni tematskega in vsebinskega 

povezovanja; ciljno-procesna naravnanost pa je  še vedno zanemarjena.  

Če v naših šolah multi- in inter-disciplinarnost že postaja ustaljena praksa, pa je sedaj 

potreben razmislek, kako bomo pouk nadgradili v transdisciplinarnega, kjer bo poudarek 

predvsem na usvajanju splošnih znanj in kompetenc življenjskega pomena. 

Kljub temu da se v učnih načrtih med splošnimi cilji omenjajo tudi nekatere življenjske 

kompetence, pa so te morda zasenčene z množico operacionaliziranih in ozko usmerjenih 

ciljev v nadaljevanju. Za doseganje večje transdisciplinarnosti bi mogoče morali imeti na 

razpolago bolj splošno usmerjene učne načrte, ki nas ne bi omejevali vsebinsko in časovno, 

kar bi učiteljem posledično omogočalo večjo avtonomijo. Menim pa, da je za ta korak 

potrebna boljša strokovna usposobljenost učiteljev in dodatno izobraževanje s tega področja. 

Ena izmed možnih rešitev ali pa »pomagal« bi lahko bili tudi interdisciplinarno zasnovani 

učbeniki, ki pa še niso v vsesplošni uporabi po šolah. Ali se bodo obnesli v praksi, pa bodo 

pokazale morebitne prihodnje raziskave. 

Glede na to, da učitelji razrednega pouka večino predmetov poučujemo sami in smo 

seznanjeni z učnimi načrti vseh predmetov, olajšana pa nam je tudi časovna in prostorska 

organizacija, smo že v veliki prednosti pred učitelji predmetne stopnje. Če nam šola nudi 

podporo in so pogoji za delo primerni, razlogov za odsotnost inter-, multi- in 

transdisciplinarnosti ne bi smelo biti. 
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PRILOGE 

I. Zapisani intervjuji 

II. Razpredelnice s ključnimi besedami in kategorizacijo – obdelava podatkov 

I. Zapisani intervjuji 

Intervju A 

1. Koliko let že poučujete? 

Četrto leto. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? Kako 

pogosto? 

Ja, glede na tematiko pri ostalih predmetih. 1 krat tedensko. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)? 

Zaradi neustreznega načrtovanja tematskih sklopov po tednih in zaradi sprememb med 

šolskim letom: npr. načrtovanje v letni pripravi  se poruši, ko je treba pri določenem 

predmetu utrjevati dlje, kot je bilo predvideno. V takšni situaciji se je potrebno znajti in 

najti povezavo, v kolikor je ta mogoča. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Premalo jih načrtujemo, ker smo še vedno preveč omejeni s samim učnim načrtom in 

vsebinami zgolj enega predmeta naenkrat. Poleg tega načrtovanje medpredmetnih 

povezav vzame veliko več časa in truda s strani učitelja, le-tega že tako veliko porabimo 

pri svojem preostalem do- in popoldanskem delu. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Nemalokrat se zgodi, da zaidemo iz teme družbe na drugo predmetno področje in tako 

zmanjka časa, da bi obdelali snov, ki je bila predvidena za to uro. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku družbe? 

Ista tematika obdelana kompleksno – iz različnih stališč, kar daje absolutno večjo vrednost 

pri obravnavanju snovi, večjo trajnost znanja, širši pogled, lažjo predstavo in pripravo na 

realno življenje; znanje, ki ni »popredalčkano«, kot so predmeti v šoli. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe 

(vsebinski, konceptualni, procesni) in zakaj? 
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Največkrat na vsebinski. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Kombiniram vse oblike; frontalno, dvojice, skupinsko delo, … . 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Iz naravoslovja in tehnike, slovenskega jezika (bralna pismenost) ter likovne vzgoje 

(relief). 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Trajnostno znanje, lažje predstave, pogled na isto situacijo iz različnih vidikov/stališč. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)? 

Vedenjskih razlik niti ne opazim, predvsem opazim, da so učenci v mislih še vedno 

»popredalčkani« po predmetih  –  ne povezujejo že obravnavane snovi pri enem predmetu 

s to snovjo pri družbi, kjer gre za povezavo. Razmišljajo izključno iz enega zornega kota, 

težko znanje povežejo. 

Motivacija je absolutno večja. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

Dobro bi bilo, da bi nam pri medpredmetnem povezovanju pomagali tudi drugi 

(strokovnjaki), ki bi sami že pripravili povezave med sklopi in med predmeti in glede na 

to oblikovali učbenik. Trenutno bi pogostejše predmetno povezovanje zahtevalo skakanje 

po snovi v učbeniku, kari pa ni ravno vedno primerno (ko se ena snov istega predmeta na 

drugo navezuje). Najboljše bi bilo, da bi založbe oblikovale učbenik (v več delih), s 

pomočjo katerega bi lahko iste teme obravnavali s stališča več predmetov in na ta način 

dosegali cilje na področjih različnih predmetov ob isti vsebini, učenci pa sploh ne bi imeli 

predmetov ločenih. To bi bila rešitev! Sicer pa če samo preskočimo kakšno snov ali pa, da 

je kakšna naloga v delovnem zvezku nerešena, je takoj polno pripomb s strani staršev. 

 

Intervju B 

1. Koliko let že poučujete? 

25 let. 
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2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Seveda; kako pogosto pa je odvisno od teme. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)? 

Za vključevanje medpredmetnih povezav se odločam zato, ker je pouk bolj zanimiv in 

učenci raje sodelujejo. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Da lahko povezuješ, moraš celotno snov in cilje dobro poznati; poleg tega pa vzame 

takšno načrtovanje kar nekaj časa. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Če je priprava temeljita, potem težav pri izvajanju ni. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Snov ni razdrobljena po koščkih, ampak združena v kompleksne, življenjske situacije. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe 

(vsebinski, konceptualni, procesni) in zakaj? 

Najpogosteje na vsebinski ravni, je najlažje. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Če se le da, uporabim bolj dinamične oblike – skupinsko delo. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

MAT, SLO, NIT, GVZ, ŠVZ. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Učenje je prijetnejše, učenci povezujejo znanja in hitreje rešijo naloge, najdejo tudi 

različne rešitve. Razmišljajo širše in znanja so kompleksnejša – sami povezujejo 

določena znanja. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)? 

Učenci so bolj motivirani in aktivno sodelujejo pri pouku; želijo si uporabnih znanj in 

različnih konkretnih dejavnosti. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

Večina šolskega dela bi se morala izvajati medpredmetno in življenjsko. 
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Intervju C 

1. Koliko let že poučujete?  

25. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Da, občasno, kadar je to smiselno. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Pazim, da povezave temeljijo na ujemanju ciljev pri drugih predmetih, jih ne vsiljujem 

v pouk za vsako ceno. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe?  

Ni posebnih ovir. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

 Ni ovir. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe?  

Navajanje učencev na globalno razmišljanje. Znajo na vsebine, ki se jih naučijo, 

gledati z različnih stališč. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe 

(vsebinski, konceptualni, procesni) in zakaj?  

Vsebinski in procesni. Na vsebinski, ker se velikokrat teme same ponujajo in je 

učencem precej smiselno, na procesni pa kadar se cilji pri različnih področjih ujemajo. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Zelo različno. Si prizadevam, da bi bili učenci deležni čim več skupinskega dela, 

vendar zaradi stiske s časom to ni vedno mogoče. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe?  

Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika, matematika. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne?  

Nisem delala posebnih raziskav. Opazim pa trajnejše znanje. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?  
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Vedno, kadar je pouk načrtovan tako, da so učenci aktivni, se poveča njihova 

motivacija za delo. Seveda pa je motivacija odvisna tudi od načrtovanih aktivnosti. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali?  

 

Intervju D 

1. Koliko let že poučujete? 

30 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto?  

Določene teme so take, ki enostavno potegnejo druge teme zraven, brez posebnega 

načrtovanja. Pri nekaterih, predvsem pri terenskem delu, pa je potrebno malo več 

načrtovanja, da pokriješ celostno tudi ostale predmete. Je pa kar precej takih tem, ki se 

enostavne same ponujajo na drugih predmetnih področjih.  

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Tega ne počnemo prepogosto, zaradi organizacije in številčnosti razredov, prometno 

varnost je potrebno upoštevati. Veliko vidikov je potrebno upoštevati ... . 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe?  

Celotna zadeva je že toliko utečena, da se s posebnimi težavami ne srečujemo. 

Največkrat so to zunanji dejavniki; vreme, ki nam lahko aktivnosti časovno zamakne. 

Drugače pa jaz ne čutim kakšnih posebnih ovir. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh?  

Recimo pri terenskih in naravoslovnih dnevih, ko imamo zunanje sodelavce, kdaj 

pride do zapletov, drugače pa ne. Običajno poteka brez problema. Spremljevalci so 

zagotovljeni. Jaz ne čutim problemov, morda kakšna kolegica meni drugače. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Malo bolj celostno zajame vse skupaj, ni tako ozko spoznavanje samo določenih 

stvari. Učenci spoznajo nekaj iz več strani/vidikov. Širši pogled na stvari dobijo. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Kar nekako celostno, da je vse pokrito. Ne le vsebinsko, da se tudi cilji ujemajo.  
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8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk?  

Terensko delo, projektni dnevi, ekskurzije. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Pri družbi največkrat vključim slovenščino, to zagotovo. Včasih grem kar malo mimo 

ciljev, kot situacija nanese. Tudi športno vzgojo, kadar smo na terenu in mogoče 

matematiko. Mogoče kdaj naravoslovje ampak večkrat obratno, pri naravoslovju 

omenjamo teme iz družbe. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Zelo, zelo odvisno je od generacije učencev. Odvisno kako resno pristopijo k 

terenskemu delu. Motivacija je izredno pomembna pri tem; če ta faza uspe, potem so 

tudi rezultati boljši, odnesejo več. Če gre pa tu kaj narobe, potem ne. Kot sem rekla, 

zelo odvisno je od generacije.  

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?*  

Kot sem že omenila, zopet je odvisno od generacije, od posameznih učencev. Nekateri 

otroci včasih kar malo zlahka jemljejo takšen pouk in mislijo, da imajo prost dan. 

Kakšnega učenca enostavno nekatere stvari ne zanimajo in ga je težko pritegniti. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju E 

1. Koliko let že poučujete? 

36 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Vključujemo jih takrat, ko se nam zdi potrebno. Nekatere stvari obdelamo pri 

predmetu samem. Nekatere teme pa so širše in te širše teme povežemo z drugimi 

predmeti. Lahko je to slovenščina, likovna vzgoja ali pa pri športni vzgoji, ko si gremo 

pogledat na teren določeno stvar, ki smo jo delal v razredu. Kako pogosto... tedenski 

program delava s kolegico skupaj. Tam določiva posamezne teme za tisti teden. Glede 

na to, da imava veliko izkušenj, imava že pripravljene razširjene teme. Potem pa je 
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odvisno od učencev, ki jih imaš. Če so taki, da se da z njimi delat, da so radoživi, 

radovedni in da radi delajo na drugačen način, se velikokrat odločiva, da pri tej temi 

organiziramo kakšno projektno delo, delamo medpredmetno, povežemo s tem in tem 

predmetom. Ker vsem skupaj ta povezava popestri pouk, to skušamo čim večkrat 

uporabit pri pouku. Seveda pa je odvisno od tega kakšne otroke imaš, z vsemi se ne 

da. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Odvisno je od učencev in tem/vsebin. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Ovira je v glavnem v tem, če hočemo kam odit. Glede načrtovanja pri številu otrok; jih 

je malo več v razredu in potrebuješ spremljevalca. Se zato s sodelavko usklajujeva, da 

gremo skupaj kam in je lažje, je dovolj le en spremljevalec. Denar je tudi ovira;, 

bližnje stvari obdelamo prej, preračunamo kolikokrat lahko gremo kam z avtobusom.  

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Če je motivacija in pristop pravi , ovir ni. S strani učencev. Učitelj se mora na projekt 

dobro pripraviti, vedeti kaj hoče doseči in otroke primerno navdušit. Otroke poznaš in 

veš koliko so sposobni. Temu primerno zastaviš naloge, otroci so potem navdušeni, 

ker čutijo, da jih bodo lahko sprejeli. In postanejo radovedni kaj za tem stoji. Vedno 

naredimo izbor, in si vsak izbere naloge, se sami odločijo. Če je pa kakršnakoli druga 

ovira, recimo če ne znajo brati, slabo pišejo, so pa takšne naloge zahtevne. Potrebno je 

poznati njihovo predznanje. Ko otroci dosežejo tak nivo znanja, da so sposobni to 

izvest samostojno, potem steče.  

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Dobijo širše znanje, naučijo se iskat zadeve v različnih virih in delajo z raznolikimi 

materiali. Postaviš problem, oni pa morajo najti način, kako se bodo lotili tega 

problema. Takšen način zahteva veliko samostojnega dela; to so dalj časa trajajoče 

naloge, pri katerih se veliko naučijo.   

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Največkrat delamo ciljno-procesne in vsebinske povezave - trudimo se načelom 

celotno povezovati; upoštevati vse vidike, tudi pojme in stvar do konca izpeljati 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 
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Poleg prej omenjenih izvajamo vsako leto tudi šolo v naravi ali pa tabor. Sicer je 

naravoslovni ampak teme se zelo povezujejo in prepletajo. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Iz matematike na primer (relativna nadmorska višina, razdalje, merilo). Večkrat se mi 

zdi da se iz družbe več tem pojavlja pri drugih predmetih. Na primer slovenščina in 

družba se zelo veliko povezujeta. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Predvsem širina znanja. Učenci k snovi pristopijo bolj na logičen način, življenjski. Ne 

vzamejo tako predstavljene snovi kot nekaj, kar se je potrebno naučiti na pamet. Po 

izkušnjah, te takšno znanje veliko bolj uporabno. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Zelo je odvisno od učencev samih. Nekateri so neizmerno navdušeni nad tovrstnim 

poukom. Nekateri malo manj. Se kdaj zgodi, da se pri skupinskem delu, učno šibkejši 

učenci malo »potuhnejo«, počivajo. Če poznaš svoj razred, točno veš, kaj bo 

spodbudilo njihovo zanimanje. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju F 

1. Koliko let že poučujete? 

37 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Jaz mislim, da se povezujemo z vsemi predmeti. Z matematiko, ko je treba karkoli 

računati. Velikokrat z likovno vzgojo in slovenščino. Trenutno delamo projekt 

»Ljubljanica«, kjer smo povezali celoten pouk. Že pri letnih pripravah s kolegico 

točno veva, katere teme lahko obdelava projektno ali pa tako, da se povezujeva in že 

takrat predvidiva s katerimi predmeti se bo to povezovalo in kake stvari bi lahko 

počeli. Ob tedenskih pripravah se velikokrat zgodi, da v vsakem razredu malo drugače 

delaš. Črpaš iz otrok, kaj bi radi počeli, kaj jih zanima.  
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3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Ker se s kolegico zavedava prednosti in pomembnosti takšnega načina poučevanja. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Se ne srečujem s posebnimi ovirami, morda kdaj dela težave finančni vidik... je 

potreben dogovor s starši, njihova pomoč. Če so pripravljeni pomagati, ovir ni. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Tudi tu posebnih ovir ni, malo več pozornosti posvetim sestavljanju skupin pri 

skupinskem delu; da niso preveč homogene. Če so v ekipi učenci z različnim 

predznanjem, tudi slabši učenci veliko odnesejo. Poročajo skupaj, boljši jim 

pomagajo. Ocena je skupna, po navadi pa ne ocenjujemo vseh projektov. Zdaj, proti 

koncu leta, je prvi projekt za oceno, prej smo vadili in trenirali kako je potrebno 

napraviti. Opisno oceno daš seveda sproti, za vsak projekt, kot povratna informacija za 

otroke in orientacija za nas. Včasih jim razdelitev dela ni všeč, smo zato fleksibilni pri 

temu, da lahko zamenjajo naloge, če ne marajo delati. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Sodelovalno učenje, medsebojni odnosi se krepijo in brusijo pri skupinskem delu. Te 

otroci so lahko zelo individualni, želijo sami delat. Kako pripravit učence, da bojo 

upoštevali znanje in pomoč nekoga drugega. Na začetku imamo kar nekaj težav s tem, 

da otroke navdušiš. Motivacija je zelo pomembna. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Če se le da, na vseh... Da je vse celotno zajeto. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Dnevi dejavnosti, ekskurzije. V enem dnevu obdelamo in obiščemo več stvari. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Najpogosteje, se mi zdi, da slovenščino. Tudi matematiko... priložnostno se pojavijo 

teme tudi z drugih področij... nekaj je tudi naravoslovja recimo. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Meni se zdi da je znanje bolj kompleksno, otroci imajo več povezav. Ko delamo 

kakšne miselne vzorce se vidi, da grejo v širino ob takih povezavah. Se spomnijo 
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stvari iz drugih predmetov na primer. Meni se zdi dobro, da je znanje širše. Znanje, ki 

ga pridobijo na tak način, znajo povezovati, ni ozko ampak gre v širino. Bistveno je 

tudi to, da znajo poiskati stvari, odgovore. V teh projektih se morajo res na vse vidike 

osrediniti. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Projekte imajo po večini zelo radi, za njih je to malo drugače, zanimivo. Seveda se 

najdejo učenci, ki tega ne jemljejo resno. Če poznaš učence in jih znaš primerno 

motivirati, se da vsakega navdušit. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju G 

1. Koliko let že poučujete? 

23 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Ja, kolikor se pač da. Medpredmetne povezave predvidim že pri načrtovanju, 

razmislim katere teme je smiselno združevati. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Če bi imela neomejen čas, bi se temu bolj posvetila. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Pomanjkanje časa največkrat. No, po navadi se kar znajdemo, prilagodimo zadeve, 

kolikor pač smemo, načrtujemo blok ure in podobno. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Ravno tako, pomanjkanje časa. Kdaj nam ne uspe česa izvest do konca, kakšnega 

projekta. Če se le da, urnik prilagajamo, ali pa dokončamo kakšno stvar še prihodnji 

dan. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 
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Otrok ima več vpogledov, lažje si zapomni če nekaj sam naredi, oblikuje. Večkrat ko 

se o neki snovi pogovarjamo, ne glede na to pri katerem predmetu, bolj si stvar 

zapomnijo. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Največkrat vsebinsko, se pa trudimo načrtovati tudi na drugih nivojih, manj pogosto 

sicer. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Po navadi skupinska oblika, vse delo je zasnovano bolj praktično. Organiziramo tudi 

šolo v naravi in razne projekte. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Likovna vzgoja, slovenski jezik, glasbena vzgoja. Tudi kakšne naravoslovne teme se 

pokrivajo. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Razlika se pozna. Kažejo boljše in hitrejše razumevanje. Ko jih spomniš, da smo to že 

videli, delali nekje drugje, stvari kar hitro prikličejo v spomin. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

So definitivno bolj motivirani. Opažam, da radi sodelujejo v drugačno zasnovanih 

učnih urah. Seveda se najdejo nekateri, ki nikoli ne bi nič delali in tega sploh ne 

jemljejo resno. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju H 

1. Koliko let že poučujete? 

15. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tjaša Kočevar; diplomsko delo 

 

- 57 - 
 

Ja, jih vključujem, recimo 2—3 krat na mesec. Se pa definitivno večkrat zgodi, da 

sproti najdemo kakšne teme, ki jih lahko vključimo še pri kakem drugem predmetu, ali 

pa smo jih že obravnavali kje drugje. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

(Smeh….). Izgovorov bi lahko naštela malo morje … . 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Predvsem čas je naša ovira. Velikokrat zmanjka le-tega za kakšne bolj poglobljene 

teme ali pa dalj časa trajajoče aktivnosti. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Jih načeloma ni. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Širina znanja, pogled na situacijo iz večih zornih kotov in predvsem uporabnost znanja 

(na primer iskanje podatkov). 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Največkrat na vsebinski, kdaj se zgodi, da tudi na procesni. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Ko smo v razredu delo izvajamo po skupinah. Tudi večina projektnih del poteka na tak 

način, v šolah v naravi pa zelo različno. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika in likovna vzgoja. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Prav razlik v rezultatih ne bi mogla komentirati; projektna dela po navadi ocenjujemo 

na drugačen način, druge kompetence pridejo do izraza kot pa samo faktografsko 

znanje. Definitivno pa je znanje širše. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Opažam večje zanimanje za tak pouk, saj je le malo drugačen kot pa »vsakdan«. 

Posledično so učenci bolj zagreti in aktivni. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 
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Ker so sorodne teme pri različnih predmetih časovno neusklajene in je potrebno pri 

nekateri predmetih »skakati« po učbeniku naprej in nazaj, če želiš povezovati, bi si v 

prihodnje želela učbenikov, ki to upoštevajo; so usklajeni tako, da teme (katere bi bilo 

možno povezati) časovno sovpadajo. 

 

Intervju I 

1. Koliko let že poučujete? 

15. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Ja, prav načrtno vključujem jih ne. Sproti pa vidim, kaj se povezuje. Velikokrat se 

zgodi, da pri določeni temi najdemo vzporednice z nečim, kar smo že delali, in se 

potem navežemo na to. Kdaj se zgodi, da se teme enostavno pokrijejo pri večih 

predmetih same od sebe, kdaj pa bi bilo potrebno malo več predvidevanja. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Že s spontanim navezovanjem na druga področja izgubimo preveč časa, če bi še 

dodajali, se nam časovno ne bi izšlo z ostalo snovjo. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Najbolj nas ovira to, da nas snov v učbenikih in sam letni učni načrt priganja. Vmes 

pridejo še kontrolne naloge, ustna spraševanja in podobno, in največkrat enostavno 

zmanjka časa, da bi si kakšno snov bolj podrobno pogledali. Tudi če bi to načrtovali, 

bi težko prišli skozi s snovjo do konca leta. Bi se dalo, če bi potem kaj preskočili. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Prej sem že omenila, da je potem potrebno snov malo prilagajati, predvsem časovno – 

skakati z ene teme na drugo. Opažam pa, da so učenci potem največkrat zmedeni, če 

snovi ne obdelujemo sistematično. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Predvsem uvidijo, da je to znanje pomembno in koristno tudi za življenje. Spoznajo 

sam praktični vidik nekega znanja. Če snov omenjamo pri različnih predmetih, se le-ta 

tudi bolj utrdi. 
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7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Na vsebinski. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Prav posebej ne načrtujem drugačnih oblik. Največkrat preko pogovora, frontalno. 

Vsake toliko časa se pojavi kakšen projekt v katerega se vključimo, včasih pa se 

odpravimo tudi na teren in kakšne teme obdelamo z vidika večih učnih predmetov. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Naravoslovje in tehnika, slovenski jezik, občasno matematika. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Snov je bolj utrjena, ker jo večkrat omenimo. Je podkrepljeno še z ostalimi 

asociacijami in si jo učenci bolj zapomnijo. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Kažejo navdušenje, če omenimo nekaj, za kar so že slišali ali pa smo se o tem že 

pogovarjali. Posledično je takoj večje sodelovanje in zanimanje za temo. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju J 

1. Koliko let že poučujete? 

30. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Načrtujemo, recimo da srednje pogosto; pri družbi medpredmetne povezave 

načrtujemo kar skupaj s celotnim aktivom. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Trudimo se, da so oddelki med seboj usklajeni, v smislu kako daleč so snovjo in 

kakšne aktivnosti izvajajo. Zato tedenske priprave ustvarjamo z aktivom skupaj; 

zraven spadajo tudi medpredmetne povezave. 
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4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Včasih je težava pri usklajevanju tem; veš da se temi pri dveh različni predmetih 

pokrivata, časovno pa nista usklajeni. Se je potrebno prilagoditi in uskladiti, da jih 

lahko obravnavamo skupaj, ali pa to izkoristimo za ponovitev/obnovitev že obdelane 

snovi. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Tu težav ne opazim. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Prednost je sigurno to, da lahko ali pri enem ali pri drugem predmetu preveriš stvari, 

ki smo jih že obravnavali in njihovo predznanje; lahko uporabiš že obravnavane teme 

kot za utrjevanje snovi; nekatere stvari so jim bolj razumljive, če jih vidijo z drugih 

zornih kotov. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Najpogosteje povezujemo vsebinsko; velikokrat so tudi cilji skupni, tako da tudi na 

procesni ravni. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Frontalna, skupinska in delo v parih. Oblike se zelo prepletajo. Organiziramo tudi 

ekskurzije, kulturne in naravoslovne dneve, delo na terenu, ... . 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Naravoslovje in tehnika največkrat. Absolutno tudi likovna vzgoja in občasno 

slovenski jezik in matematika. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Snov jim je malo bolj jasna, jim je lažje če razložimo večkrat in iz različnih zornih 

kotov. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Letos imam bolj težaven razred in se nemalokrat pojavijo disciplinske težave, ne glede 

na način načrtovanja pouka in učne oblike. Nekih občutnejših razlik ne opažam. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 
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Intervju K 

1. Koliko let že poučujete? 

26. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Če se le da, načrtujem pouk tako, da se vsi predmeti med seboj čim več prepletajo. 

Poskušam nekako celostno pristopit k celotnemu pouku. Večinoma so aktivnosti in 

vsebine načrtovane v naprej, se pa pojavijo kakšne primerne teme tudi sproti glede na 

trenutno dogajanje. Se prilagajamo trenutnim razmeram. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

K pouku poskušam pristopit čim bolj celostno in interdisciplinarnost je vsekakor del 

tega. Se pojavlja dnevno. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

S pomanjkanjem časa predvsem. Bi rada takšnim razširjenim temam namenila še več 

časa, pa včasih enostavno ne »znese«. Menim, da je celotna snov v določenem razredu 

preobsežna in je potrebno kar pohiteti, da uspeš obravnavati predvideno snov v celoti, 

ni časa za ustavljanje in poglabljanje znanj. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Številčni oddelki. Če želimo izvajati kaj po skupinah ali pa se odpravit na teren se 

pojavljajo ovire. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Predvsem ne vidim smisla v »sekljanju« znanja in predalčkanju na različna področja 

in predmete. Obravnavanje problemov s celostnega vidika, z različnih zornih kotov, to 

daje učencem prave kompetence za življenje. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Tu se bom morala odločiti za vsebinsko. Se največkrat pojavlja, čeprav si prizadevam, 

da bi se vsaka tema povezovala tudi na procesni ravni. Cilji so le najpomembnejši. Se 

trudim prepletati oboje. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 
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Zelo veliko delamo v dvojicah. Skupinskega dela bi si želela več, vendar se mi nekako 

ne izide – časovno. Moraš načrtovati potem še čas za poročanje skupinskega dela ipd. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Likovna vzgoja, slovenski jezik, matematika, glasbena vzgoja. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Ko začneš s takšnim načinom pouka se dozdeva, kot da rezultati niso ne vem kako 

bleščeči, takšni kot bi jih pričakovali. Če dalj časa vztrajaš pr takem načinu dela in ko 

se učenci enkrat navadijo na to, so rezultati absolutno boljši. Učenci se naučijo 

dojemati stvari drugače, povezujejo različne koncepte, stvari z različnih področij. 

Večina učencev se tega kar hitro navadi in začnejo razmišljati na takšen način – 

predvsem širše in ne tako ukalupljeno in enosmerno. Po večini se vztrajanje pri tem 

obrestuje. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Nekih velikih razlik tu ne opažam; vse je odvisno od tega, kako jih motiviraš. Če je 

pouk zanimiv in pester bodo raje sodelovali, kot pa če bo snov podana suhoparno. 

Mislim da ni pomembno ali je pouk zasnovan medpredmetno ali ne. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju L 

1. Koliko let že poučujete? 

20. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Moram reči, da medpredmetne povezave načrtujemo pri vsakem predmetu posebej že 

v letnem učnem načrtu. Tudi družba ni izjema, nekatere teme so zasnovane že od 

začetka leta. Ko pa delaš sproti pa se takšnih priložnosti ponudi še več, ogromno, le 

opaziti jih je potrebno. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   
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Pouku družbe posvečamo popolnoma enako časa kot pa ostalim predmetom; 

načrtovanje medpredmetnih povezav je podobno pri vseh. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Ovir ni. Če si iznajdljiv in prilagodljiv se vse da. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Tudi tu se ne srečujemo z večjimi težavami, glede na vrsto let izkušenj moram 

priznati, da je delo postalo rutinsko. Morda se v zadnjem času pojavljajo težave le s 

finančnega vidika – kakršnakoli ekskurzija, ki jo organiziramo, je sofinancirana s 

strani staršev; vsi pa si tega ne morejo privoščiti. Potem je potrebno organizirati 

kakšne nadomestne brezplačne aktivnosti, ki pa po kvaliteti nikoli ne morejo biti 

primerljive z aktivnostmi, ki so jih učenci obravnavali na terenu. Kdaj se zatakne tudi 

pri materialu v učilnici sami; na primer pri likovni vzgoji; potrebno je improvizirati. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Pomembno se mi zdi, da se učenci zavedajo, da se nečesa ne učijo samo za določen 

predmet, samo za ocene; ampak da je znanje življenjsko in vsakodnevno uporabno. 

Sploh snov pri družbi je letos takšna, da se jo da preslikat v vsakodnevne  in realne 

situacije. Če jim snov približaš na takšen način in iz praktičnega vidika, jim je snov 

veliko bolj razumljiva. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

V prvi vrsti na vsebinski ravni, sledi ji ciljno-procesna. Na konceptualni ravni veliko 

manj, se mi zdi da so pojmi specifični za vsako področje posebej. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Število ekskurzij je v naprej predpisano, na to ne morem vplivati. Oblike v učilnici pa 

so odvisne od oddelka, koliko so navajeni na samostojno delo. Se trudimo navajati 

učence na skupinsko delo, delitev vlog, poročanje o delu, predvsem na samostojnost. 

Velikokrat žal to ne gre. Kljub temu se trudim, da pouk poteka dinamično. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Težko bi izpostavila le en predmet, se mi zdi da pri vseh predmetih najdeš kaj. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med 

poukom družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 
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Odvisno od učencev. Tisti, ki so normalno sposobni kažejo dobre rezultate, pa bi jih 

verjetno tudi pri pouku brez medpredmetnega povezovanja. Tisti, ki so učno šibkejši, 

pa jim to tudi ni v pomoč. Menim, da razlik ve rezultatih ni. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

To je odvisno od učitelja samega, kako učence motivira in spodbudi. Učenci kažejo 

(ali pa ne) zanimanje ne glede na to ali so teme interdisciplinarne ali ne. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju M 

1. Koliko let že poučujete? 

18. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Seveda, veliko je načrtovanja. Če ne drugače je potrebno predvideti, kako se bo snov 

časovno izšla.  

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?  

Že iz tega razloga, da se nam vse izide. Da na koncu leta ne zmanjka časa za vso 

predvideno snov. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Ovir je kar precej; predvsem zato ker nimamo tehnično opremljenih učilnic, potem se 

je pa potrebno znajti in improvizirati. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Če se znaš prilagoditi situaciji, posebnih težav ni. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Mogoče to, da z združevanjem tem prihranimo čas, tega nam vedno zmanjkuje. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Največ pozornosti posvečamo temu, da se cilji ujemajo. Tako da bi se opredelila za 

procesno raven. 
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8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Frontalen uvod in podajanje navodil, nato pa samostojno delo. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Največkrat povezujemo z likovno vzgojo in slovenskim jezikom. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Zagotovo je znanje kvalitetnejše, lažje posplošujejo, tudi pomnjenje je hitrejše.  

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

So kar navdušeni, radi sodelujejo in po navadi s tem nimamo težav. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju N 

1. Koliko let že poučujete? 

25. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Ja, recimo da 80%. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Medpredmetne teme se pojavljajo vsak teden, celo vsako dnevno. 80 procentov tega je 

načrtovanega, ostalo pa se pojavi sproti. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Vedno se srečujemo z izzivi. Po navadi je to premalo časa za obiske raznih ustanov, in 

za delo na terenu. Torej, zmanjka časa predvsem za praktično delo. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Tu jih nimam. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Širina dojemanja stvari, otroci se naučijo dojemati stvari drugače tudi izven učilnice in 

učne snovi. 
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7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Prepletam vse ravni. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Tudi tu poskušamo biti čim bolj dinamični, prepletamo vse. Organiziramo kulturne, 

športne, naravoslovne dni, kjer medpredmetne povezave še bolj pridejo do izraza. 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Športna vzgoja, glasbena vzgoja, naravoslovje in tehnika, slovenski jezik. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Zadnje generacije so manj dojemljive za absorbiranje učne snovi. Tudi če je pouk 

zasnovan medpredmetno nekih velikih, opaznejših razlik v rezultatih ni. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Tudi tu se mi ne zdi interdisciplinarnost pomemben faktor. Odvisno je od posameznih 

učencev, nekateri so motivirani in sodelujejo, nekateri enostavno ne. Tisti, ki so že na 

splošno manj motivirani za delo, se pri raznih skupinskih aktivnostih in pri delu na 

terenu še bolj »skrijejo«, so še manj aktivni, ker mislijo, da jih ne opazim. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 

 

Intervju O 

1. Koliko let že poučujete? 

30. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Ja, odvisno od snovi, ki jo delamo in kaj je že pri drugih predmetih povezano z 

družbo. Spontanih povezav je več. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Ne posvečam posebne pozornosti temu, ker se povezave ponudijo same, tekom pouka. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 
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Jaz nekoliko težko načrtujem, ker otrok ne poznam dovolj dobro v naprej (letna 

priprava). Vedno manj načrtujem, spontano dobivam polno idej. Z ovirami in 

težavami se ne srečujem, ker imam toliko znanja in raznih materialov, da vem kaj 

pokazat in povedat. Izkušnje naredijo svoje, snov pri družbi pa je krasna za 

povezovanje. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Morda edino denar. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Razmišljanje na drugačen način, izven ustaljenih tirnic. 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Na vsebinski. V isti učni uri ne združujem ciljev z različnih področij. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Otroci so navajeni na to, da sem jaz kot enciklopedija. In silno željni poslušanja, 

pripovedovanja, razlage, veliko sprašujejo.... zato je tega kar precej, jih pa silim v to, 

da si sami iščejo informacije, v kakšnih knjigah in na internetu. Kdaj dobijo tudi 

kakšno domače delo, ki ga opravijo s odraslimi/starši. Kake zanimivosti tudi 

predstavijo, jih navežemo na razne teme. Organiziramo tudi tabor 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 

Slovenski jezik (govorni nastopi, praznovanja, šege on navade, pravopis, značilnosti 

pokrajin, ...),  likovna vzgoja ter naravoslovje in tehnika. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Bi rekla, da je znanj manj če nič ne izkusijo, vidijo na lastne oči. Odvisno je tudi od 

predznanja, ki ga imajo. Če že prej slišijo kje podobne stvari, si potem lažje 

zapomnijo. Zagotovo je takšno znanje boljše. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Tisti učenci, ki jih veliko zanima že pri klasičnem pouku, so tudi tu radovedni, se 

znajo čuditi, veseliti. Tisti ki se raje malo umikajo, se pa to potencira.  

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 
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Intervju P 

1. Koliko let že poučujete? 

30. 

2. Ali pri načrtovanju in izvajanju pouka družbe vključujete medpredmetne povezave? 

Kako pogosto? 

Je zelo odvisno od vsebine in tega kar delamo. Že v letni pripravi narediš program, kje 

kdaj, zakaj boš povezoval. Velikokrat pa je odvisno tudi od situacije v razredu, se 

prilagajamo temam, ki se sproti pojavijo, tako da kakšne povezave tudi niso 

načrtovane. Včasih takšne stvari celo boje izpadejo, kot načrtovane. Dejstvo pa je da 

se vse na neki ravni povezuje, težko je vse popolnoma ločit. Meni se zdi vse 

povezano. Seveda je pa odvisno od teme. 

3. Kateri so glavni razlogi za to (zakaj tako malokrat/pogosto)?   

Načrtovanje poteka že nekako rutinsko. Po tolikih letih dela dobro poznaš učni načrt, 

kaj lahko pričakuješ od otrok, in koliko v globino se lahko spustiš pri določeni snovi. 

4. S kakšnimi ovirami in izzivi se največkrat srečujete pri načrtovanju medpredmetnih 

povezav pri pouku družbe? 

Zelo veliko sodelujem z aktivom, so vsi pripravljeni pomagat, tako da tu nimamo 

problemov. 

5. Kaj pa pri izvajanju le-teh? 

Ni težav. 

6. Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti medpredmetnega povezovanja pri pouku 

družbe? 

Širina znanja, pogled na situacijo iz večih zornih kotov in predvsem uporabnost znanja 

(na primer iskanje podatkov). 

7. Na kakšni ravni najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri pouku družbe in 

zakaj (vsebinski, konceptualni, procesni)?* 

Redko na procesni, večkrat na vsebinski. 

8. V kakšni obliki najpogosteje načrtujete interdisciplinarni pouk? 

Odvisno od otrok, letošnja generacija je zelo pripravljena skupinsko delat. To se mi ne 

zgodi velikokrat ... . Tako da učne oblike prilagajam učencem. Koliko so navajeni 

samostojnega dela in koliko so navajeni iskat podatke sami.... 

9. Iz katerih drugih področij (predmetov) največkrat vključujete vsebine/teme v pouk 

družbe? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tjaša Kočevar; diplomsko delo 

 

- 69 - 
 

Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika in likovna vzgoja. 

10. Kakšne razlike opažate med rezultati (znanje in spretnosti) pridobljenimi med poukom 

družbe, ki vsebuje medpredmetne povezave in tistim, ki ne? 

Znanje je kvalitetnejše in trajnejše, naučeno znajo bolje prenašati z enega področja na 

drugega. Iz ene vsebine na drugo. Velikokrat se spomnijo za nazaj, če smo kaj že 

omenili. 

11. Kakšne vedenjske razlike opažate pri učencih, ki so deležni interdisciplinarno 

načrtovanega pouka (sodelovanje, zanimanje, motivacija)?* 

Moram reči, da so moji letošnji otroci zelo sproščeni, takšno delo jih zanima in so zelo 

motivirani. Ni pa vsaka generacija takšna. 

12. Imate še kakšna druga opažanja, bi še kaj dodali? 
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II. Obdelava podatkov – razpredelnice s ključnimi besedami in 

kategorizacijo  

Intervju A 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 4. Kratka delovna doba. 

2. 1x tedensko. Pogosto. 

3. 

Časovna neusklajenost podobnih tematskih 

sklopov; sprotno prilagajanje letne 

priprave. 

Zahteva preveč fleksibilnosti. 

4. 
Omejenost z učnim načrtom; preobsežnost 

snovi in posledično pomanjkanje časa. 
Pomanjkanje časa. 

5. Odmik od osrednje teme. 
Nekvalitetno načrtovanje medpredmetnih 

povezav. 

6. 

Kompleksno znanje, različna stališča, 

trajnost znanja, lažja predstava, širina 

znanja, uporabno znanje. 

Boljša kvaliteta znanja.. 

7. Vsebinska raven. Vsebinska raven. 

8. 
Frontalna in skupinska oblika, delo v 

dvojicah. 
Prepletanje vseh oblik. 

9. 
Naravoslovje in tehnika, slovenski jezik, 

likovna vzgoja. 

Naravoslovje in tehnika, slovenski jezik, 

likovna vzgoja. 
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10. 
Trajnostno znanje, lažja predstava, različni 

pogledi na situacijo. 

Boljša kvaliteta znanja. 

Širina znanja. 

11. 
Motivacija je večja, drugih vedenjskih 

razlik ni. 
Višja stopnja motiviranosti. 

12. 
Učbeniki, ki bi bili zasnovani tako, da 

predvidevajo medpredmetno povezovanje. 
Interdisciplinarni učbeniki. 

 

Intervju B 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 25. Dolga delovna doba. 

2. Odvisno od tem. Pogosto. 

3. Bolj zanimiv pouk, učenci raje sodelujejo. Sredstvo za motivacijo. 

4. Pomanjkanje časa, nezadostno znanje. Pomanjkanje časa. Pomanjkanje znanja. 

5. Težav ni. Težav ni. 

6. Kompleksna snov, življenjske situacije. Večja uporabnost znanja. 

7. Vsebinska raven. Vsebinska raven. 

8. Dinamični, skupinsko delo. Skupinska oblika. 
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9. 

Matematika, slovenski jezik, naravoslovje 

in tehnika, glasbena vzgoja, športna 

vzgoja. 

Matematika, slovenski jezik, naravoslovje 

in tehnika, glasbena vzgoja, športna 

vzgoja. 

10. 

Prijetnejše učenje, boljša povezava znanj, 

širše razmišljanje, kompleksnejše znanje, 

več rešitev za en problem. 

Boljša kvaliteta znanja. 

Širina znanja. 

11. 
Boljša motivacija, aktivno sodelovanje, 

interes za uporabno znanje. 
Višja stopnja motiviranosti. 

12. 
Več medpredmetnega povezovanja in 

življenjskih situacij. 

Več medpredmetnega povezovanja in 

življenjskega učenja. 

 

Intervju C 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 25. Dolga delovna doba. 

2. Občasno, kadar je smiselno. Pogosto. 

3. Kadar se cilji ujemajo. Smiselnost povezav. 

4. Težav ni. Težav ni. 

5. Težav ni. Težav ni. 

6. Globalno razmišljanje, različna stališča. Širina  znanja. 
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7. Vsebinska in procesna raven. Vsebinska in procesna raven. 

8. Prepletanje oblik, skupinska oblika. 

Prepletanje vseh oblik. 

Skupinska oblika. 

9. 
Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika, 

matematika. 

Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika, 

matematika. 

10. Trajnejše znanje. Trajnejše znanje. 

11. Večja motivacija. Višja stopnja motiviranosti. 

12. / / 

 

Intervju D 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 30 Dolga delovna doba. 

2. 
Spontano povezovanje določenih tem, 

občasno načrtovanje. 
Redko načrtovanje. 

3. Težave z organizacijo. Težave z organizacijo. 

4. Ni posebnih ovir; zunanji dejavniki. 

Zunanji dejavniki. 

Težav je malo. 

5. Načeloma težav ni. Težav je malo. 
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6. 
Celostno zajemanje snovi, širši pogled in 

pogled z večih zornih kotov. 
Širina znanja. 

7. Vsebinska in procesna raven. Vsebinska in procesna raven. 

8. Terensko delo, projektni dnevi, ekskurzije. Terensko delo, projektni dnevi, ekskurzije. 

9. 

Slovenski jezik, športna vzgoja in 

matematika. Redkeje naravoslovje in 

tehnika. 

Slovenski jezik, športna vzgoja, 

matematika. 

10. 
Odvisno od generacije; rezultati odvisni od 

motivacije. 
Spremenljivo glede na generacijo. 

11. 
Odvisno od generacije, neresno jemanje 

malo drugače načrtovanega pouka.  

Spremenljivo glede na generacijo. 

Manjša stopnja zanimanja in sodelovanja. 

12. / / 

 

Intervju E 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 36 Dolga delovna doba. 

2. Po potrebi, razširjene teme, tedensko. Zelo pogosto.  

3. Prilagajanje učencem in vsebini. Fleksibilnost. 

4. Organizacija, denar. Organizacija, denar. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tjaša Kočevar; diplomsko delo 

 

- 75 - 
 

5. 
Ob dobri pripravi in poznavanju otrok, ovir 

ni. 
Težav ni. 

6. 
Širina znanja; problemski pouk, 

samostojno delo. 
Širina znanja. Uporabno znanje. 

7. Ciljno-procesna in vsebinska raven. Procesna in vsebinska raven. 

8. 
Prepletanje vseh oblik; projektno delo; šola 

v naravi. 

Prepletanje vseh oblik; projektno delo; šola 

v naravi. 

9. Matematika, slovenski jezik. Matematika, slovenski jezik. 

10. 
Širina znanja; logično razmišljanje; 

uporabno znanje. 
Širina znanja. Uporabno znanje. 

11. 
Odvisno od učencev, na nekatere deluje 

demotivacijsko. 

Odvisno od posameznika, zmanjšana 

stopnja motivacije. 

12. / / 

 

Intervju F 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 37 Dolga delovna doba. 

2. 
Letne in tedenske priprave; izhajanje iz 

učencev in prilagajanje. 
Zelo pogosto. 
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3. 
Prednosti in pomembnosti 

medpredmetnega povezovanja. 

Pozitivni učinki medpredmetno 

načrtovanega pouka. 

4. 
Težav načeloma ni, občasno finančne 

težave. 

Težav je malo. 

Denar. 

5. 
Če je priprava dobra in si fleksibilen, ovir 

ni. 
Težav ni. 

6. 

Oblike dela, ki se jih poslužujemo pri 

interdisciplinarnem pouku pozitivno 

vplivajo na razred s socialnega vidika. 

Prosocialne oblike dela. 

7. Prepletanje vseh ravni. Prepletanje vseh ravni. 

8. 
Projektno delo, dnevi dejavnosti, 

ekskurzije. 

Projektno delo, dnevi dejavnosti, 

ekskurzije. 

9. 
Slovenski jezik, matematika, naravoslovje 

in tehnika. 

Slovenski jezik, matematika, naravoslovje 

in tehnika. 

10. 
Kompleksno znanje, širina znanja, 

uporabno znanje. 

Boljša kvaliteta znanja. 

Uporabno znanje. 

11. 
Odvisno od posameznika; ob primerni 

motivaciji je pri vseh zanimanje večje. 

Odvisno od posameznika, zvišana stopnja 

motivacije. 

12. / / 
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Intervju G 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 23. Dolga delovna doba. 

2. Kolikor ostale okoliščine dopuščajo. Zelo pogosto. 

3. Pomanjkanje časa. Pomanjkanje časa. 

4. Pomanjkanje časa. Fleksibilnost. Pomanjkanje časa. Fleksibilnost. 

5. Pomanjkanje časa. Fleksibilnost. Pomanjkanje časa. Fleksibilnost. 

6. 
Lažje in hitrejše pomnjenje, vpogled z več 

zornih kotov. 
Boljše pomnjenje, širina znanja. 

7. Vsebinska raven, redkeje tudi druge. Vsebinska raven. 

8. 
Skupinska oblika, projektno delo, šola v 

naravi. 

Skupinska oblika, projektno delo, šola v 

naravi. 

9. 
Likovna vzgoja, slovenski jezik, glasbena 

vzgoja. 

Likovna vzgoja, slovenski jezik, glasbena 

vzgoja. 

10. 
boljše in hitrejše razumevanje; boljši  

priklic. 
Boljše razumevanje in priklic. 

11. Boljša motivacija, večje sodelovanje. Zvišana stopnja motivacije in sodelovanja. 

12. / / 
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Intervju H 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 15 Srednje dolga delovna doba. 

2. 
2—3 krat mesečno, več je spontanega 

povezovanja. 
Pogosto. 

3. Različni razlogi. Različni razlogi. 

4. Pomanjkanje časa. Pomanjkanje časa. 

5. Težav ni. Težav ni. 

6. 
Širina znanja, uporabno znanje, pogled iz 

več zornih kotov. 
Širina znanja. Uporabno znanje. 

7. 
Največ na vsebinski, redko tudi na 

procesni. 

Vsebinska raven. 

Procesna raven (občasno). 

8. 
Skupinska oblika, projektno delo, šola v 

naravi. 

Skupinska oblika, projektno delo, šola v 

naravi. 

9. 
Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika, 

likovna vzgoja. 

Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika, 

likovna vzgoja. 

10. 
Težko primerjati, saj se ocenjujejo druge 

kompetence; širina znanja. 
Širina znanja. Urjenje drugih kompetenc. 

11. Večje zanimanje in aktivnost. Višja stopnja zanimanja in sodelovanja. 
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12. 
Učbeniki pri različnih predmetih zasnovani 

tako, da sorodne teme časovno sovpadajo. 
Usklajenost učbenikov po sorodnih temah. 

 

Intervju I 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 15 Srednje dolga delovna doba. 

2. Le spontane povezave, načrtovanja ni. Nikoli. 

3. Pomanjkanje časa. Pomanjkanje časa. 

4. 
Pomanjkanje časa; omejenost z učnim 

načrtom. 

Pomanjkanje časa; omejenost z učnim 

načrtom. 

5. 

Časovna stiska, fleksibilnost, 

nesistematičnost in posledična zmedenost 

učencev. 

Časovna stiska, fleksibilnost, 

nesistematičnost. 

6. 
Življenjskost in uporabnost znanja – 

praktični vidik. Boljša utrditev snovi. 
Uporabno znanje. Boljša utrditev snovi. 

7. Vsebinska raven. Vsebinska raven. 

8. Ne načrtuje drugačnih oblik. / 

9. 
Naravoslovje in tehnika, slovenski jezik, 

matematika. 

Naravoslovje in tehnika, slovenski jezik, 

matematika. 
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10. Boljša utrditev snovi. Boljša utrditev snovi. 

11. 
Navdušenje; večje zanimanje in 

sodelovanje. 
Višja stopnja zanimanja in sodelovanja. 

12. / / 

 

Intervju J 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 30 Dolga delovna doba. 

2. Srednje pogosto. Pogosto. 

3. 
Sodelovanje z aktivom, pisanje tedenskih 

priprav. 
Timsko delo. 

4. Časovno usklajevanje tem, fleksibilnost. Fleksibilnost, časovna neusklajenost tem. 

5. Težav ni. Težav ni. 

6. 

Boljše razumevanje, utrjevanje snovi, 

vpogled na situacijo iz različnih zornih 

kotov. 

Boljša utrditev snovi, lažje razumevanje. 

Vpogled iz različnih zornih kotov. 

7. Vsebinska in procesna raven. Vsebinska in procesna raven. 

8. Prepletanje skupinske, frontalne oblike in 

dela v parih. Ekskurzije, kulturni in 

Prepletanje vseh oblik. Ekskurzije, kulturni 

in naravoslovni dnevi, delo na terenu. 
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naravoslovni dnevi, delo na terenu. 

9. 
Naravoslovje in tehnika, likovna vzgoja. 

Občasno slovenski jezik in matematika. 

Naravoslovje in tehnika, likovna vzgoja. 

Občasno slovenski jezik in matematika. 

10. Lažje razumevanje. Lažje razumevanje. 

11. Ni občutnejših razlik. Disciplinske težave. Disciplinske težave. 

12. / / 

 

Intervju K 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 26. Dolga delovna doba. 

2. 

Prepletanje vseh predmetov; celostni 

pristop; prilagajanje trenutnim razmeram, 

spontano povezovanje. 

Zelo pogosto. 

3. Celostni pristop k poučevanju. Celostni pristop k poučevanju. 

4. 
Preobsežnost snovi, pomanjkanje časa za 

poglabljanje znanj. 
Pomanjkanje časa. 

5. Preštevilni oddelki. Velikost oddelka, organizacija. 

6. 

Obravnava problemov s celostnega vidika, 

iz različnih zornih kotov; življenjsko 

pomembne kompetence. 

Celostno poučevanje, uporabno znanje. 
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7. Vsebinska in procesna raven. Vsebinska in procesna raven. 

8. Delo v dvojicah. Delo v dvojicah. 

9. 
Likovna vzgoja, slovenski jezik, 

matematika, glasbena vzgoja. 

Likovna vzgoja, slovenski jezik, 

matematika, glasbena vzgoja. 

10. 

Sprva rezultati pod pričakovanimi; 

uvajanje na nov način dela, povezovanje 

različnih konceptov in področij; široko 

razmišljanje.  

Širše znanje in razmišljanje; po določenem 

času. 

11. Razlik ni. Razlik ni. 

12. / / 

 

Intervju L 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 20. Dolga delovna doba. 

2. 
Letne učne priprave, spontane sprotne 

povezave. 
Pogosto. 

3. Enakost z ostalimi predmeti. Enakost z ostalimi predmeti. 

4. Težav ni. Težav ni. 

5. Večjih težav ni, rutinsko delo. Težave le s Težav je malo. Denar. 
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finančnega vidika. 

6. 
Življenjsko in vsakodnevno uporabno 

znanje. Lažje razumevanje. 
Uporabno znanje. Lažje razumevanje. 

7. Vsebinska in procesna raven. Vsebinska in procesna raven. 

8. 
Ekskurzije; prizadevanje za čim več 

skupinskega dela. 
Ekskurzije. Skupinska oblika. 

9. Vsi predmeti. Vsi predmeti. 

10. Ni razlike. Ni razlike 

11. 
Odvisno od motivacije in spodbude 

učitelja. 
Razlik ni. 

12. / / 

 

Intervju M 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 18. Dolga delovna doba. 

2. Veliko načrtovanja. Zelo pogosto. 

3. Časovna uskladitev. Da ne zmanjka časa. Časovna uskladitev. 

4. 
Ovir je precej; materialna in tehnična 

opremljenost učilnic. 
Materialna in tehnična opremljenost. 
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5. Težav ni. Težav ni. 

6. Prihranitev časa z združevanjem tem. Časovna ekonomičnost. 

7. Procesna raven. Procesna raven. 

8. Frontalna oblika, samostojno delo. Frontalna oblika. 

9. Likovna vzgoja, slovenski jezik. Likovna vzgoja, slovenski jezik. 

10. 
Kvalitetnejše znanje, hitrejše pomnjenje, 

lažja posplošitev dejstev. 
Kvalitetnejše znanje. Hitrejše pomnjenje.  

11. Višja stopnja sodelovanja. Višja stopnja sodelovanja. 

12. / / 

 

Intervju N 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 25. Dolga delovna doba. 

2. 80 % Zelo pogosto. 

3. 
Vsakodnevno vključevanje medpredmetnih 

povezav 
Dobro načrtovanje. 

4. Pomanjkanje časa za delo na terenu. Pomanjkanje časa. 
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5. Težav ni. Težav ni. 

6. Širina znanja. Širina znanja. 

7. Prepletanje vseh ravni. Prepletanje vseh ravni. 

8. Prepletanje vseh oblik. Dnevi aktivnosti. Prepletanje vseh obliki. Dnevi aktivnosti 

9. 
Športna vzgoja, glasbena vzgoja, 

naravoslovje in tehnika, slovenski jezik. 

Športna vzgoja, glasbena vzgoja, 

naravoslovje in tehnika, slovenski jezik. 

10. Razlik ni. Razlik ni. 

11. Razlik ni. Razlik ni. 

12. / / 

 

Intervju O 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 30. Dolga delovna doba. 

2. 
Več spontanega povezovanja kot 

načrtovanega. 
Redko. 

3. 
Sprotno, spontano povezovanje z drugimi 

področji. 
Spontano povezovanje. 

4. Pri letnem načrtovanju je ovira 

nepoznavanje oddelka, drugače težav ni 

Nepoznavanje učencev. Težav je malo. 
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(leta izkušenj). 

5. Denar. Denar. 

6. Širše razmišljanje. Širše razmišljanje. 

7. Vsebinska raven. Vsebinska raven. 

8. Frontalna oblika. Šola v naravi. Frontalna oblika. Šola v naravi. 

9. 
Slovenski jezik, likovna vzgoja, 

naravoslovje in tehnika. 

Slovenski jezik, likovna vzgoja, 

naravoslovje in tehnika.. 

10. Lažja zapomnitev. Kvalitetnejše znanje. Lažja zapomnitev. Kvalitetnejše znanje. 

11. Razlik ni. Razlik ni 

12. / / 

 

Intervju P 

Vprašanje Ključne besede Kategorizacija 

1. 30. Dolga delovna doba. 

2. 

Letna priprava; odvisno od tem/vsebin in 

trenutne situacije v razredu; spontano 

povezovanje. 

Pogosto. 

3. Rutinsko načrtovanje; izkušnje. Rutina. 
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4. Težav ni. Težav ni. 

5. Težav ni. Težav ni. 

6. Širina znanja; uporabnost znanja. Širina znanja; uporabnost znanja. 

7. Vsebinska raven. Vsebinska raven. 

8. 
Prilagajanje oblik učencem; skupinska 

oblika. 
Skupinska oblika. 

9. 
Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika in 

likovna vzgoja. 

Slovenski jezik, naravoslovje in tehnika in 

likovna vzgoja. 

10. 
Kvalitetnejše in trajnejše znanje; boljši 

transfer znanja. 

Kvalitetnejše znanje. Trajnejše znanje. 

Boljši transfer znanja. 

11. 
Odvisno od generacije; boljša 

motiviranost. 
Višja stopnja motivacije. 

12. / / 

 

 

 

 

  


