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Izvleček

Tiskani mediji oz. učna gradiva so v vzgojno-izobraževalnem procesu pogosto 
uporabljana, vendar imajo učenci, predvsem na razredni stopnji, pri njihovi uporabi 
težave, ker jih šele spoznavajo. Učitelji morajo izbrati učna gradiva, ki so primerna za 
učence in s katerimi si bodo ti lahko pomagali pri usvajanju in utrjevanju učne snovi. 
Poleg ustrezne izbire pa je pomembna naloga učiteljev ta, da učence naučijo, kako 
se učiti iz gradiv in jih uporabljati, da bodo resnično služila svojemu namenu. 
Raziskava je obravnavala rabo učbenikov in samostojnih delovnih zvezkov pri 
predmetih: matematika, slovenščina (jezikovni pouk), naravoslovje in tehnika ter 
družba. Učenci 4. in 5. razreda osnovne šole berejo že samostojno in predvideno je, 
da začnejo uporabljati učna gradiva – v šoli in doma.
Z raziskavo sem ugotovila, da učitelji učencem posredujejo različne bralne učne 
strategije, ki pripomorejo k učinkovitejši uporabi učnih gradiv, večini učencev pa pri 
tem doma pomagajo tudi starši. Učitelji včasih premalo strokovno izbirajo učna 
gradiva – nekatera se kasneje izkažejo za neustrezna in jih tudi učenci neradi 
uporabljajo. Rezultati so pokazali, da se učenci v povprečju najraje učijo iz učbenikov 
za naravoslovje in tehniko, najmanj pa iz učbenikov za družbo. Slednji so po 
njihovem mnenju tudi najmanj uporabljani, ker večino časa pišejo v zvezek in se o 
učnih temah pogovarjajo. Z anketnim vprašalnikom sem želela ugotoviti tudi, ali se 
vidi napredek v  znajdenju v  posameznih učnih gradivih med četrto- in petošolci. 
Učenci 5. razreda gradiva bolje poznajo, vendar razlika v rabi med razredoma ni tako 
velika, kot bi pričakovali. 

KLJUČNE BESEDE: učno gradivo, učbenik, samostojni delovni zvezek, drugo triletje 
osnovne šole, uporaba, bralne učne strategije



Abstract

Printed media or textbooks are often used in the educational process. However, 
pupils at primary level have difficulties with their use, because they are just getting 
familiar with them. Teachers should select textbooks that are suitable for students 
and which will help  them with the acquisition and consolidation of learning material. 
Besides the appropriate choice there is also an important task for teachers to teach 
students how to learn from textbooks, so they will truly  serve their purpose. Research 
has addressed the use of textbooks and independent workbooks in subjects: 
Mathematics, Slovene (language class), Science and technology and Society. Pupils 
from the 4th and 5th grade of primary  school already read independently and are 
expected to begin to use textbooks – both at school and at home.
With my research I have found that teachers provide a variety of teaching reading 
strategies, which contribute to a more efficient use of textbooks; most students also 
get help  from parents at home. Sometimes teachers choose textbooks with a lack of 
professionality  – some teaching materials are later proved to be inadequate and 
pupils are reluctant to use them. Results have shown that on average pupils prefer to 
learn from textbooks for Science and technology and least from textbooks for 
Society. In their opinion the latter are the least used because they write in a notebook 
most of the time and discuss the different topics. With the questionnaire I also 
wanted to discover whether the progress in using textbooks/independent workbooks 
is seen between 4th and 5th grade students. Pupils from the 5th grade know more 
about use of teaching material, but the difference in their use between classes is not 
as large as expected.

KEYWORDS: teaching material, textbook, independent workbook, second triad of 
primary school, use, teaching reading strategies
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1 UVOD

V današnjem času je učiteljem na voljo široka ponudba učnih gradiv; med njimi 
izbirajo tista, za katera menijo, da bodo dosegla najboljši učinek v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Naloga učiteljev  pri tem je, da učence naučijo uporabljati  
učna gradiva, tj. da bi se ti iz njih lahko učili.

Učenci uporabljajo učna gradiva že od prvega razreda dalje. Njihova uporaba pa 
postaja pomembnejša v drugem triletju, ko imajo učenci že usvojeno tehniko branja, 
torej preidejo na branje za učenje oz. branje z razumevanjem, ki je ključno za 
uspešno uporabo zapisanega gradiva. Ker so učbeniki in (samostojni) delovni zvezki 
v slovenskih šolah še vedno najpogosteje uporabljeni učni medij, me je zanimalo, 
kakšna je njihova uporaba pri pouku in doma ter ali jih učenci 4. in 5. razreda že 
znajo samostojno uporabljati.

V teoretičnem delu sem predstavila učna gradiva – natančneje učbenik in delovni 
zvezek – ter postopek potrjevanja. Učbenik sem predstavila podrobneje, ker je poleg 
učitelja za učence pomemben vir informacij. V enem od poglavij sem se osredinila 
tudi na bralno pismenost in bralne učne strategije, od katerih je odvisna učinkovita 
uporaba učnih gradiv. Predstavila sem tudi nekaj učbenikov  oz. samostojnih delovnih 
zvezkov za 4. in 5. razred, ki so bili vključeni v raziskavo.

Empirični del zajema vzorec 13 učiteljev razrednega pouka in 234 učencev 4. in 5. 
razreda. Z anketnim vprašalnikom sem želela ugotoviti, katera učna gradiva so 
največ/najmanj uporabljana (tj. za kateri predmet) in zakaj, na kateri način jih 
uporabljajo v šoli, kako se učenci samostojno učijo iz njih, ali so vsa gradiva dovolj 
razumljiva/uporabna za učence. Preverila sem tudi, kako se učenci znajdejo v 
določenih učnih gradivih in ali se pri tem pojavljajo razlike med četrto- in petošolci.
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2 UČNA GRADIVA

Vzgojno-izobraževalni proces že od nekdaj spremljajo raznovrstni pripomočki oz. 
učna sredstva. V pojmovanju in poimenovanju le-teh lahko zasledimo tri faze (Jereb 
in Jug, 1987; Blažič, 1993):

• V prvi fazi so se učna sredstva imenovala pomagala; učitelj jih je dolgo časa sam 
izbiral in izdeloval (razen knjig) ter jih po lastni presoji vključeval v pouk. Ta 
sredstva so bila v pomoč predvsem njemu samemu in so imela izrazito funkcijo 
nazornosti.

• V drugi fazi so se pojavili tovarniško izdelani učni pripomočki ter množična uporaba 
raznih naprav za obnavljanje slike in zvoka. Uveljavil se je izraz avdio-vizualna 
sredstva. O njihovi uporabi niso odločali zgolj posamezni pedagogi, temveč 
predvsem izobraževalne ustanove. Kot vir informacij so jih uporabljali tudi učenci; 
njihova vloga v učnem procesu je postajala čedalje aktivnejša. Poudariti je treba, da 
se je povečala tudi vloga učitelja kot organizatorja za delo z učnimi sredstvi. 

• Zadnja faza, za katero so značilni kibernetični mehanizmi (računalniki, elektronske 
učilnice, responderji1), traja še danes in učna sredstva pojmuje kot izobraževalno 
tehnologijo, ki se uporablja za komunikacijo med učencem in raznimi viri informacij. 
Učitelj je pridobil vlogo mentorja, ki usmerja, motivira in vrednoti delo učencev.

"Izraz 'izobraževalna tehnologija' se je prvič pojavil okoli 1950. leta v ZDA in je 
prevzet iz slovarja materialne proizvodnje." (Jereb in Jug, 1987, str. 15) B. Marentič 
Požarnik (1973) opozarja na preozko pojmovanje tega izraza – uvajanje tehničnih 
pripomočkov v šole in pouk. 'Tehnologija' na pedagoškem področju pomeni 
sistematično uporabo znanja in sredstev  pri večanju učinkovitosti vzgojno-
izobraževalnega dela ter razvijanje, uporabo, vrednotenje sredstev in pripomočkov 
za izboljšanje procesa učenja. Izobraževalna tehnologija omogoča boljšo nazornost 
pouka, posledično pa tudi večje zanimanje učencev in učinkovitejše posredovanje 
informacij. 

"Ustrezno uvajanje tehnologije tudi razbremenjuje učitelja nekaterih rutinskih opravil 
(npr. v  zvezi s pripravo na pouk, kontrolo rezultatov) in mu daje več časa in možnosti 
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za ustvarjalnejše delo, za diskusije z učenci, za individualne stike z njimi, za 
učinkovitejše vzgojno delo." (prav tam, str. 21) Ob tem se je potrebno zavedati, da je 
tehnologija le sredstvo za doseganje smotrov.

Izobraževalna tehnologija se je razvijala skozi več faz/obdobij (Jereb in Jug, 1987):

• Prvo je obdobje praskupnosti, v  katerem je izobraževanje potekalo ob 
vsakodnevnih opravilih in v  življenju. Učiteljev ter posebnih učil in pripomočkov za 
učenje v tem obdobju ni bilo. Ljudje so uporabljali le predmete vsakodnevne rabe 
(npr. orodje in orožje).

• Drugo obdobje je zaznamoval izum pisave, ta pa se je razvijala vse do današnje. 
Raba pisave je zahtevala strokovnjake za poučevanje pisanja, zato je nastal ožji 
krog izobraženih posameznikov.

• V tretjem obdobju so izumili tisk; pojavile so se že ilustracije, sheme, skice v 
vzgojno-izobraževalnih aktivnostih.

• Četrto obdobje se je začelo po izumu fotografije, filma, gramofona, radia, 
magnetofona in televizije. Prilagoditev tehničnih novosti za potrebe izobraževanja 
in njihovo praktično vključevanje v življenje in izobraževalni proces sta trajala precej 
dolgo, preden je bil dosežen namen uporabe teh novitet.

• Zadnje je peto obdobje, za katero so značilni prvi učni stroji, responderji in 
računalniki, torej sodobna izobraževalna oz. učna tehnologija. Vloga in položaj 
učitelja se spreminjata od tradicionalne – učitelj je edini vir znanja – k vlogi 
organizatorja in načrtovalca izobraževalnega procesa.

Sodobna učna tehnologija ohranja informacije, iz katerih črpata znanje učenec in 
učitelj, na različne načine. Tudi učbeniki ohranjajo znanje, in sicer na klasičen način. 
Učiteljevo poučevanje počasi izgublja pomen, saj naj bi pri uporabi izobraževalne 
tehnologije prevladovalo aktivno, samostojno učenje učencev  – učitelj ni več edini vir 
znanja (Jereb in Jug, 1987).

Učna gradiva (v nadaljevanju UG) so torej del izobraževalne tehnologije. Uporabljajo 
se pri pouku in učenju oz. pri obravnavi učnih vsebin, namenjena pa so tudi 
doseganju učnih ciljev, predpisanih z učnim načrtom. Med UG štejemo zlasti gradiva 
v pisni obliki, lahko so tiskana ali pa dostopna v  elektronski različici: učbeniki, delovni 
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zvezki, delovni učbeniki, enciklopedije, atlasi, slovarji in druga priročna literatura za 
učence (tablice, pravopisje, zbirke besedil ...) (Poljak, 1983; Štefanc idr., 2011).

2.1 Potrjevanje učnih gradiv

Potrjevanje UG določa Pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 57/2006). 
Pravilnik iz leta 2002 je določal potrjevanje učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk nalog 
oz. vaj in atlasov, novejši pravilnik, ki velja od leta 2006, pa obravnava samo 
učbenike. Dopolnjujeta ga Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010) in Pravilnik o spremembah 
Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011).

V 3. členu Pravilnika o potrjevanju učbenikov je zapisano, da pristojni strokovni svet 
potrdi učbenik, ki:

• je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v  Republiki Sloveniji, določenimi v 
2. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

• je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom oz. s 
katalogi znanja,

• je metodično-didaktično ustrezen,

• v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
prispeva k znižanju teže šolskih torbic,

• je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja.

Učbenik mora biti jezikovno pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen ter estetsko in 
vizualno ustrezno oblikovan. Obvezna je tudi ocena razvojno psihološke ustreznosti 
za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Reklamni oglasi in sporočila niso dovoljeni, razen v primeru, kadar so fizične ali 
pravne osebe vsebinsko povezane s strokovnim področjem, na katerem nastaja neki 
učbenik, in prispevajo sredstva za nastanek posameznih učbenikov (4. člen).

Strokovni svet imenuje komisijo za učbenike, katere člani ne smejo biti avtorji, 
soavtorji ali recenzenti oz. svetovalci pri pripravi učbenikov (6. člen).
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Komisija opravlja naslednje naloge (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 7. člen):

• pripravi predloge obrazcev (in jih predloži v potrditev strokovnemu svetu), ki 
omogočajo pridobitev vseh ocen v skladu s 3. členom tega pravilnika:

• obrazec za prijavo predloga učbenika,

• obrazec za ocene recenzentov,

• obrazec ocene razvojno psihološke ustreznosti za učbenike prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja,

• obrazec za oceno javnega zavoda o usklajenosti učbenika s cilji, standardi 
znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oz. katalogu znanja, oceno o 
metodično-didaktični ustreznosti in primernosti učbenika razvojni stopnji in 
starosti udeležencev izobraževanja,

• obrazec za pripravo predloga sklepa o potrditvi učbenika,

• ugotavlja, ali predlog za potrditev učbenika vključuje vse elemente vloge iz 10. 
člena tega pravilnika,

• za vsak obravnavan učbenik pripravi za strokovni svet obrazec s predlogom sklepa 
o potrditvi ali nepotrditvi učbenika in ga pošlje pristojnemu strokovnemu svetu,

• ugotavlja, ali obstajajo razlogi za izdajo učbenika v več delih,

• opravlja druge naloge v zvezi s potrjevanjem učbenikov.

Pristojni javni zavodi za potrebe potrjevanja učbenikov opravljajo naslednje naloge 
(Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 8. člen):

• enkrat letno pripravijo predlog potreb po novih učbenikih,

• presojajo, ali je učbenik za posamezen predmet oz. vsebinsko-didaktični sklop 
skladen z učnim načrtom oz. katalogom znanja,

• presojajo, ali je učbenik metodično-didaktično ustrezen,

• presojajo, ali je učbenik jezikovno pravilen ali ustrezen,

• presojajo, ali je učbenik glede na določilo 3. člena tega pravilnika o zmanjševanju 
teže šolskih torbic ustrezen,

• oblikujejo pisno oceno o učbeniku, ki jo posredujejo komisiji, in v primeru negativne 
ocene navedejo konkretne neustreznosti,

• pripravijo pisno oceno utemeljenosti izdaje učbenika v več delih in

• opravljajo druge naloge, potrebne za delo komisije in za odločanje na pristojnem 
strokovnem svetu.
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Pristojni javni zavod izdela tudi oceno o skladnosti učbenikov s cilji, standardi znanja 
in z vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oz. katalogih znanja, in jo skupaj s 
celotno dokumentacijo najpozneje v  roku 45 dni od dne, ko ga je komisija k temu 
pisno pozvala, le-tej tudi posreduje. Oseba, ki jo določijo za obravnavo posameznega 
učbenika, ne sme biti avtor, soavtor ali recenzent oz. svetovalec pri pripravi učbenika, 
ki ga obravnava.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije vsako leto najpozneje v 
mesecu aprilu izdajo katalog potrjenih učbenikov, v katerem objavijo naslov 
učbenika, razred ali letnike, predmete, vsebinsko-didaktične sklope in programe, 
katerim je namenjen, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca ter založnika (5. člen).

2.1.1 Postopek potrjevanja učbenikov

Postopek potrjevanja je opredeljen od 9. do 17. člena Pravilnika o potrjevanju 
učbenikov:

9. člen

Na predlog javnih zavodov  ministrstvo, pristojno za šolstvo enkrat letno (praviloma 
aprila) na svoji spletni strani objavi potrebo po novih učbenikih v  osnovnih in srednjih 
šolah za posamezen predmet.

Učbenik iz 2. člena2  tega pravilnika lahko predloži v  potrditev avtor, prevajalec, 
podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: 
predlagatelj).
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Predlagatelj predloži v potrditev delovni predlog učbenika, ki vsebuje:
– predlog celotnega učbenika v dokončnem 1:1 formatu s podpisi recenzentov, ki so 
opravili pregled, za e-učbenik pa natisnjeni del predloga besedila e-učbenika s 
podpisi recenzentov, ki so opravili pregled, brez dodatnih e-gradiv, ki dopolnjujejo 
učbeniški del besedila,
– jezikovno urejen besedilni del,
– naslovno stran učbenika, ki vsebuje jasno naveden tudi predmet oziroma 
vsebinsko-didaktični sklop, razred, letnik, šolo in program, za katerega je učbenik 
pripravljen.

Ne glede na določbo tretje alinee prejšnjega odstavka mora predlagatelj pri uvoženih 
učbenikih za tuje jezike predložiti besedilo za naslovno stran v slovenščini, ki bo 
objavljeno na prvi notranji strani učbenika ali na čelni naslovni strani posebne priloge 
o zahtevnostnih ravneh, ki je sestavni del učbenika. Dosledno mora biti naveden 
predmet, za katerega je učbenik pripravljen, hkrati pa se mora na predmet nanašati 
tudi podnaslov učbenika. Jasno mora biti naveden tudi razred, letnik, šola in 
program, za katerega je učbenik pripravljen.

Za učbenike s področja šolstva narodnosti lahko predlagatelj predloži tudi prevode na 
pristojnem strokovnem svetu že potrjenih in veljavnih slovenskih učbenikov v 
italijanski ali madžarski jezik. Če gre samo za prevod in se učbenik po vsebini in 
obliki ne spremeni, predlagatelj poleg izdelanega učbenika predloži le:
– izjavo lektorja o jezikovni pravilnosti in ustreznosti ter
– izjavo strokovnjaka o strokovni ustreznosti prevoda.

Če se prevod dopolni z novimi vsebinami ali spremeni, velja enak postopek kot za 
vse ostale učbenike.

Predlagatelj predloži učbenik, za katerega želi potrditev, komisiji za učbenike pri 
pristojnem strokovnem svetu.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                 Petra Medja; diplomsko delo

7



10. člen

Predlagatelj mora oddati vsaj tri izvode predloga učbenika s podpisi recenzentov; 
vsaj en izvod učbenika mora biti v  barvah. Če je učbenik za razred ali letnik 
sestavljen iz več delov (npr. v dveh delih), mora predlagatelj hkrati predložiti vse dele.
Učbeniku morajo biti ob predložitvi priloženi še:

1. obrazec za prijavo predloga učbenika v potrditev, ki vsebuje tudi izjavo o 
ustreznosti iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter dokazilo – izjavo 
založnika in avtorja ali avtorjev o materialnih avtorskih pravicah do učbenika. Če gre 
za uvožene učbenike, predlagatelj priloži izjavo tujega založnika ali ekskluzivnega 
uvoznika, če je znan slovenski zastopnik, pa njegovo izjavo.

2. recenzentske ocene s pripadajočimi obrazci o učbeniku, in sicer:
– oceno z obrazložitvijo o skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki 
opredeljujejo predmet oziroma področje,
– oceno z obrazložitvijo o metodično-didaktični ustreznosti,
– oceno z obrazložitvijo o razvojno psihološki ustreznosti (obvezno za učbenike 
prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja).

Predloženi učbenik mora biti smiselno dopolnjen in popravljen v skladu s pripombami 
in priporočili recenzentov, ki jih je izbral založnik.

11. člen

Recenzenta, ki poda oceno skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke 
oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, 
določi komisija, ki lahko pri tem upošteva tudi predlog predlagatelja. Recenzent mora 
biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali 
strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki 
Sloveniji na določenem področju mogoče pridobiti.

Recenzent, ki poda oceno o metodično-didaktični ustreznosti, mora biti vzgojitelj, 
učitelj, predavatelj višje strokovne šole, učitelj praktičnega pouka ali strokovnjak z 
znanstvenim naslovom za področje metodike in didaktike.
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Recenzent, ki poda oceno o razvojno psihološki ustreznosti, mora biti strokovnjak s 
področja razvojne psihologije.

Recenzent, ki obravnava posamezni učbenik, ne sme biti avtor ali soavtor učbenika 
oziroma svetovalec pri pripravi učbenika, ki ga recenzira.

Stroške recenzij krije predlagatelj. Ob  izdaji potrjenega učbenika predlagatelj 
istočasno objavi vsaj eno recenzijo učbenika na svoji spletni strani oziroma na 
platnicah učbenika.

12. člen

Če predlagatelj ne predloži vse dokumentacije, določene v  10. členu tega pravilnika, 
ga tajnik komisije v petih delovnih dneh po prejemu gradiva pisno pozove, da 
predloži manjkajočo dokumentacijo. Postopek potrjevanja se začne šele z dnem, ko 
je predložena vsa potrebna dokumentacija.

13. člen

Tajnik komisije najpozneje v  petnajstih dneh po prejemu celotne dokumentacije iz 10. 
člena tega pravilnika pošlje predložen delovni predlog učbenika na pristojni javni 
zavod in ga pisno pozove za izdelavo ocene v skladu z 8. členom tega pravilnika.

Komisija lahko pridobi dodatno oceno strokovnjaka ter ponovno preuči celotno 
dokumentacijo.

14. člen

V skladu s 7. členom tega pravilnika komisija pošlje predlog strokovnemu svetu o 
potrditvi ali o zavrnitvi učbenika. Komisija pripravi predlog sklepa v 90 dneh od 
prejema popolne vloge.

Če je treba učbenik dopolniti, komisija o svojih ugotovitvah seznani predlagatelja in 
hkrati določi rok 30 dni za odpravo pomanjkljivosti. O tem komisija seznani strokovni 
svet.
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Če predlagatelj do roka, ki mu ga je določila komisija, učbenika ne dopolni, se vloga 
šteje kot zavrnjena.

15. člen

Sklepe strokovnega sveta o potrjenih učbenikih se objavi v katalogu potrjenih 
učbenikov iz 5. člena tega pravilnika.

Strokovni svet v sklepu o potrditvi učbenika navede:
– naslov učbenika,
– razred ali letnike, predmete oziroma vsebinsko-didaktične sklope in programe, za 
katere je učbenik potrjen,
– ime in priimek avtorja ali avtorjev,
– ime in priimek urednika ali urednikov,
– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,
– ime in priimek prevajalca,
– ime in priimek recenzentov,
– ime in priimek lektorja,
– leto izdaje ter
– ime in naslov založnika.

Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učbeniku v taki vsebini, kot ga je sprejel 
pristojni strokovni svet.

Uvoženi učbeniki morajo imeti na notranji naslovni strani učbenika ali najmanj na 
čelni naslovni strani posebne priloge, ki je sestavni del učbenika, navedbo sklepa o 
potrditvi učbenika.

Založnik je dolžan izdati učbenik v  taki vsebini in obliki, kot je bila potrjena na 
pristojnem strokovnem svetu.

16. člen

Potrditev učbenika velja še 2 leti od objave spremembe učnega načrta oziroma 
katalogov znanja.
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Če želi predlagatelj spremeniti potrjen učbenik pred spremembo učnega načrta 
oziroma katalogov znanja, ga mora ponovno predložiti v potrditev.

17. člen

V 14 dneh po izidu učbenika mora predlagatelj tri izvode učbenika predložiti komisiji 
na naslov sedeža pristojnega strokovnega sveta. Komisija pošlje en izvod učbenika 
pristojnemu javnemu zavodu. V  primeru e-učbenika je predlagatelj dolžan 
posredovati elektronski naslov, na katerem je e-učbenik objavljen.

2.2 Ključni dejavniki izbire učnih gradiv

Učitelj mora izbrati UG za uporabo pri pouku glede na zastavljene cilje pouka; 
upoštevati mora predznanje učencev, način uresničitve želenih ciljev (katere 
didaktične strategije, učne metode in oblike bo uporabil) in s čim oz. s katerim UG bo 
to najbolje dosegel. Pri odločanju o uporabi UG je smiselno upoštevati dejavnike, kot 
so učni cilji, učna vsebina, učne metode in oblike, psihosocialni razvoj učencev, 
učiteljeva lastna usposobljenost za uporabo posameznih vrst gradiv, socialno in 
kulturno okolje, razpoložljiva tehnologija, značilnosti samih gradiv idr. (Štefanc idr., 
2011).
J. Kalin (2004) navaja naslednje osnovne dejavnike, ki naj bi vplivali na strokovno 
izbiro UG:

Namen in cilji pouka so izhodišče in bistvo za izbiro ustreznega gradiva, ker imajo 
mediji funkcijo doseganja ciljev in nalog.

Učna vsebina – učitelj mora izbrati medij, ki bo ustrezal obravnavani vsebini in 
omogočal sistematično podajanje snovi z upoštevanjem učnih korakov.

Učne metode, oblike in pristopi – glede na metode so UG lahko sredstvo pomoči za 
učenje in poučevanje, sredstvo samostojnega učenja ali pa izvor in prenašalec 
informacij. Metode so načini doseganja ciljev, UG pa so sredstva za doseganje ciljev. 
To je pomembno tudi zato, "... ker bo ustrezna izbira gradiva spodbujala motivacijo, 
pripravljenost za učenje, aktivnosti učencev". (Štefanc idr., 2011, str. 19) 
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Značilnosti socialnega okolja – uporaba in izbira medijev sta zelo odvisna od 
neposrednega socialnega in kulturnega okolja, v katerem pouk poteka, zato naj 
učitelj izbira med gradivi, ki so na voljo v učenčevem okolju. 
Značilnosti učencev in učitelja – izhajati je potrebno iz značilnosti učencev: 
sposobnosti, spola, starosti, izkušenj, predznanja, tempa dela in napredovanja pri 
učenju. Pomembni so tudi učiteljeva stališča in odnos do izobraževalne tehnologije, 
izkušnje in uposobljenost za uporabo le-te ter presoja o načinu in pogostosti 
uporabe. 

Značilnosti samega gradiva so njegove tehnične in didaktične možnosti. Natančno je 
treba preučiti omejitve in prednosti določenega medija, preden se ga vključi v pouk.

Učitelji si pri izbiri UG lahko pomagajo tudi z raznimi merili, na podlagi katerih se lažje 
odločajo. Predstavljam del rezultata analize raziskave TIMSS, ki jo v  reviji Šolsko 
polje objavljata Justin in M. Zupančič (2005) in ki zajema vzorec učiteljev 
naravoslovja in matematike v 7. in 8. razredu osnovne šole v letu 2003. Merila se 
nanašajo na izbiro učbenika, vendar jih večino lahko posplošimo na vsa UG. 
Navajam jih po vrsti od najpomembnejšega do najmanj pomembnega (naj poudarim, 
da ni bilo značilnih razlik med učitelji obeh razredov): 

• strokovno neoporečna vsebina,

• psihološka in didaktična ustreznost, 

• obstoj dodatnega gradiva za podporo učbeniku,

• grafična oblika besedila,

• ilustracije,

• učinkovita predstavitev založbe,

• cena,

• imena avtorjev.

2.2.1 Kriteriji kakovosti učnih gradiv

Center RS za poklicno izobraževanje je v sodelovanju z delovno skupino na projektni  
aktivnosti Zakladnica znanja pripravil kriterije kakovosti za UG (gl. Preglednica 1). 
Slednji so vodilo za recenzente in druge skupine, ki presojajo in ocenjujejo kakovost 
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UG in za katere je pripravljen obrazec za vsebinsko opredelitev izpolnjevanja 
kriterijev. To omogoča avtorjem UG kakovostno povratno informacijo.

Preglednica 1: Kriteriji kakovosti učnih gradiv

Kriterij Opis

Struktura gradiva je jasna in pregledna.

1.1 Na začetku je jasno označen naslov ter 

namen gradiva (program, modul/vsebinski sklop/

predmet, kompetence).

1.2 Gradivo ima vsebinsko kazalo.

1.3 Cilji posameznih enot gradiva so jasno

opredeljeni.

1.4 Vsebine so v gradivu logično razporejene.

1.5 Kot zaključek gradivo ponuja povzetek oz.

aktivnosti za povzemanje vsebin.

1.6 Viri so dosledno navedeni.

Upoštevana so tehnična navodila za pripravo 

gradiva.

Naslovnica in kolofon vsebujeta vse potrebne 

sestavine, upoštevana so tehnična navodila za 

oblikovanje, ki veljajo v projektu, avtorske 

pravice so urejene.

Multimedijski elementi v gradivu (slike, AV, 

animacije ...) so kakovostni.

Gradivo dopolnjujejo multimedijski elementi, ki 

so vsebinsko in tehnično ustrezni.

Gradivo je usklajeno z vsemi cilji programske 

enote (modul/vsebinski sklop/predmet).

Gradivo vključuje cilje (operativne in 

usmerjevalne/splošne) programske enote, tako 

da je usklajeno s katalogom znanja.

Gradivo obsega zaokroženo celoto v okviru 

izobraževalnega programa (modul/vsebinski 

sklop/predmet).

Gradivo pokriva celovito in zaokroženo področje 

(modul/vsebinski sklop/predmet), vsebuje enotno 

terminologijo, vsebine so med seboj povezane in 

se nanašajo druga  na drugo.

Gradivo je učno-ciljno zasnovano.

Gradivo izhaja iz izobraževalnih ciljev, ne pa iz 

sistematike učne snovi. Vodi k uresničevanju 

ciljev in omogoča uporabniku doseganje 

poklicnih kompetenc, generičnih in poklicno-

specifičnih.
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Gradivo spodbuja razvoj splošnih/ključnih 

kompetenc.

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – 

evropski referenčni okvir:

sporazumevanje v maternem jeziku, 

sporazumevanje v tujih jezikih, matematična 

kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti 

in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja,

socialne in državljanske kompetence, 

samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest 

in izražanje.

Uporabljen je induktivni pristop – od konkretnega 

k splošnemu.

Gradivo izhaja iz praktičnega primera, na 

katerega navežemo ustrezno 

strokovnoteoretično in splošno znanje. 

Teoretično znanje je povezano s praktičnim, ki 

teoretično znanje osmisli in zagotovi njegovo 

večjo trajnost.

Gradivo je strokovno ustrezno in aktualno.

Gradivo mora biti strokovno neoporečno. Izbrani 

recenzenti so ustrezni.

Praviloma učna gradiva vsebujejo 

najpomembnejše pojme, dejstva, načela in 

pravila, zakonitosti in metode, postopke in 

orodja, ki so preverjena in imajo trajnejšo 

vrednost. Prevelike podrobnosti, preobilje novih 

informacij naenkrat, najnovejša in še ne 

preverjena strokovna spoznanja ter vsebine, ki

se hitro spreminjajo, za učna gradiva niso 

primerni. Gradivo usmerja uporabnike k 

ustreznim aktualnim virom in jih spodbuja, da 

bodo dodatne vsebine znali poiskati sami.

Besedilo je slogovno ustrezno.

Slog pisanja je jasen (stavčna in besedilna 

struktura je razumljiva, neznane in težke besede 

so razložene) in živ (blizu tistemu iz vsakdanjega 

življenja).

Gradivo je metodično-didaktično prilagojeno 

potrebam ciljne skupine.

Gradivo je prilagojeno zahtevnosti in stopnji 

izobraževalnega programa. Omogoča 

individualizacijo in diferenciacijo vsebin ter 

upošteva različne učne stile uporabnikov.
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Gradivo vsebuje motivacijske elemente

Elementi, ki spodbujajo motivacijo za učenje: 

opredelitev ciljev v uvodu, kakovostno slikovno 

gradivo, estetska oblikovanost, ikonice za lažjo 

orientacijo po gradivu, zanimivosti, primeri iz 

prakse, življenjske zgodbe, povezave na druge 

vire, reševanje problemov ipd.

Gradivo spodbuja aktivno učenje

Gradivo uporabnika spodbuja k aktivni vlogi. Od 

njega pričakuje odziv na predstavljeno vsebino, 

ponuja mu različne aktivnosti za odkrivanje, 

pridobivanje, povezovanje, utrjevanje, 

preverjanje in vrednotenje znanja.

Navodila za aktivnosti so jasna in omogočajo 

samostojno delo, aktivnosti so izvedljive. Kjer je 

možno, so zaželene rešitve.

Gradivo vsebuje aktivnosti na različnih ravneh 

znanja.

Aktivnosti so na različnih taksonomskih stopnjah: 

1. stopnja – reprodukcija

2. stopnja – razumevanje

3. stopnja – uporaba

4. stopnja – analiza

5. stopnja – sinteza

6. stopnja – kreacija, ustvarjanje novega znanja 

7. stopnja – vrednotenje

Prevladujejo naj aktivnosti na višjih 

taksonomskih stopnjah.

Gradivo ponuja predloge za povezovanje z 

drugimi programskimi enotami

Povezovanje z drugimi programskimi enotami 

(medpredmetne povezave) prinaša dodatno 

kakovost gradivu.

Vir: Štefanc, D., idr., 2011

Tudi učitelj si lahko poleg upoštevanja ključnih dejavnikov pri izbiri pomaga z 
opisanimi kriteriji. Pomembno je, da zna izbrati takšno UG, ki bo ustrezalo njemu 
samemu, učencem in doseganju ciljev v učnem načrtu. 
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2.2.2 Avtonomija učiteljev pri izbiri učnih gradiv

Ponudba UG na slovenskem trgu je razmeroma široka – za različne učne predmete 
je na voljo več učbeniških kompletov (Hočevar, 2010), učitelji pa lahko izbirajo tudi 
med posameznimi gradivi.

Avtonomija pri izbiri učbenikov se razlikuje med državami, ki jih lahko delimo v tri 
skupine. V prvo spadajo tiste države, v katerih se učitelji popolnoma svobodno 
odločajo, kateri učbeniki se bodo uporabljali pri pouku; to so npr. Danska, Nemčija, 
Španija, Francija, Italija, Madžarska ... Drugo skupino predstavljajo države, v katerih 
učitelji izbirajo učbenike z vnaprej določenega seznama: Estonija, Latvija, 
Luksemburg, Poljska in Slovenija. Malta, Ciper, Liechtenstein in Grčija pa spadajo 
med države, v  katerih učiteljem ne dopuščajo avtonomije pri izbiri. Učitelji v  Sloveniji 
lahko sami izbirajo dopolnilno učbeniško gradivo, temeljne učbenike pa potrjuje in s 
tem določa Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje (Plevnik, 
2008). Pri tem pa A. Hočevar (2010) izpostavlja, da učitelj v šoli ne more in ne sme 
za vse učence predpisati uporabe gradiva, ki ni obvezno (omenila sem že, da se 
delovni zvezki ne potrjujejo, to pa pomeni, da nimajo več statusa obveznega 
gradiva). Učitelj naj se pri izbiri osredotoči tudi na to, da bo zagotovil dostopnost in 
funkcionalnost učbeniških kompletov oz. UG.

2.3  Učbenik

Učbenik je eno izmed UG, ki je bilo in je še vedno ključnega pomena v 
izobraževalnem procesu. V nadaljevanju navajam nekaj pojmovanj učbenika raznih 
avtorjev:

Učbenik je sestavni del metodično-didaktičnega gradiva, ki skupaj z učiteljem 
sodeluje v  vzgojno-izobraževalnem procesu pouka in ima poleg didaktične funkcije 
tudi vzgojno (Jurman, 1999).

"Učbenik je osnovno sredstvo izobraževanca in izobraževalca za sistematično 
obdelavo učne snovi z določenega predmetnega področja." (Jereb  in Jug, 1987, str. 
68)
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M. Degan Kapus (2008, str. 203) je zapisala: "Sodoben učbenik se skuša prilagajati 
učenčevi razvojni stopnji, aktivirati njegove potenciale, ga motivirati za lastno 
opazovanje, raziskovanje, primerjanje ter vrednotenje ugotovitev  in spoznanj. 
Prinaša nova sistematična znanja, ki jih podaja čim bolj problemsko, nakazuje in 
uvaja k iskanju drugih virov informacij ter k uporabi nove informacijske tehnologije." 
Dodaja (prav tam): "Kot praktično didaktično sredstvo je namenjen tudi učiteljem, saj 
v skladu s sodobnimi pojmovanji učenja in poučevanja usmerja oz. pomaga pri 
organizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa."

S svojo strukturo in vsebino mora učbenik upoštevati celotno vsebino nekega 
predmeta ter temeljne faze organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa. Vsebine 
in predlogi v učbeniku omogočajo, da se učenec pripravi na obravnavo določene 
teme (problema ali celote), da spoznava učno snov. Navedene naj bi bile tudi 
dejavnosti in možnosti za ponavljanje, utrjevanje oz. urjenje in (samo)preverjanje 
(Bognar in Matijević, 1993).

V Enciklopediji Slovenije (Cencič, 2000, str. 2) piše, da je učbenik "knjiga s 
predpisano učno vsebino, ki učencem na pregleden način predstavlja znanje. Je 
temeljni, pogosto obvezni knjižni priročnik v izobraževanju na vseh stopnjah."

V učbeniku je didaktično preoblikovana znanost ali stroka, prikazana na način, ki je 
dostopen določeni skupini učencev. Učbenik je temeljna šolska knjiga, namenjena 
vsakodnevni uporabi (samo)izobraževanja, in mora biti oblikovana v skladu s 
predpisanim učnim načrtom, predmetnikom in za določeno stopnjo izobraževanja 
(Ivanuš Grmek, 2003; Poljak, 1983). 

Didaktiki o učbeniku sodijo različno; eni ga zagovarjajo, drugi ne. Učbeniki pa so 
največkrat sporazum stališč obeh skupin (Andoljšek, 1976; Jug in Jereb, 1987):

• Zagovorniki pravijo:

• učbenik nakazuje obseg in globino učne snovi – učitelju, še posebej začetniku, 
je v veliko pomoč,

• učbenik zagotavlja enako raven znanja v šolah, v katerih se uporablja,
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• učenci, ki dalj časa izostanejo od pouka, s pomočjo učbenika lažje nadomestijo 
manjkajoče znanje,

• če pride do zamenjave učitelja v določenem razredu, se ob učbeniku novi učitelj 
in učenci lažje znajdejo,

• učbenik omogoča drugim (npr. staršem), da učencem pomagajo in jih nadzirajo 
pri učenju.

• Nasprotniki pa navajajo naslednje:

• učbenik delno nakazuje metodično pot in s tem ovira učiteljevo avtonomnost in 
samostojnost pri pouku,

• učbenik je napisan za povprečne učence, zato je za učence, ki se težje učijo, 
pretežak, za sposobnejše pa prelahek.

• vsebina učbenika se ne more v celoti ozirati in prilagajti na posebnosti kraja 
posamezne šole,

• učbeniki hitro zastarijo in so zato neuporabni.

Učbeniki v preteklosti

V stari šoli, v 18. in 19. stoletju, je bil učbenik besedilna upodobitev učnega načrta 
oz. skrajšana znanstvena sistematika danega predmeta in ni bil posebej didaktično 
oblikovan, kot so učbeniki danes. Način pisanja je bil za učence neprimeren in 
nedostopen, poudarek pa je bil samo na besedni razlagi. Učitelji so pouk usklajevali z 
zaporedjem vsebin v učbeniku. Učenje iz učbenika je najpogosteje potekalo v  obliki 
branja in večkratnega ponavljanja vsebine besedila, ki je bila velikokrat nerazumljiva. 
V tem obdobju pa je veljalo tudi načelo, da je ponavljanje mati učenosti, zato je 
prevladovalo predvsem učenje na pamet (Poljak, 1983). "Učbenik je torej v  svojem 
prvotnem pomenu opravljal v procesu pouka le didaktično funkcijo. V stari šoli je 
skupaj z učiteljevo razlago predstavljal za učenca edini vir informacij, ki mu je bil 
nenehno dostopen." (Jurman, 1999, str. 57)

Nova, delovna in aktivna, šola (na prehodu iz 19. v 20. stoletje do druge svetovne 
vojne) je poudarjala načelo usposabljanja mladih za delo, torej je bila v ospredju 
funkcionalna naloga pouka. Učbenik je postal delovna knjiga z navodili za delo 
učencev. Usmerjal je k izvajanju raznih dejavnosti – senzornih (opazovanje), 
praktičnih (raziskovanje, poskusi, zbiranje in urejanje gradiva), izraznih (risanje, 
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govor) in miselnih. Kmalu pa se je izoblikovalo mnenje, da šole potrebujejo več tipov 
učbenikov, ki so lahko združeni v eni knjigi ali pa v več knjigah – mnenja so bila 
različna. Predlagani tipi učbenikov: takšni, ki učencem razložijo učno vsebino in so 
namenjeni pridobivanju znanja, učbeniki, ki s poučnimi besedili navajajo učence na 
izvajanje dejavnosti ter učbeniki z npr. zabavnimi in poljudnoznanstvenimi besedili, ki 
vzbudijo intenzivno, zlasti čustveno doživljanje ob branju. Obenem se je pojavilo 
razmišljanje o pomožni in dopolnilni literaturi za učence, ki je aktualna še danes 
(Poljak, 1983).

V učbeniku sodobne šole se prepletata temeljni funkciji, informativna in 
transformativna, ki vplivata na oblikovanje osebnosti učenca. Prva je didaktične, 
druga pa vzgojne narave (Jurman, 1999).
Informativna funkcija odgovarja na vprašanje, kaj je vsebina učbenika oz. kaj mora ta 
vsebovati, da lahko za učenca postane osnovni vir znanja. V večini je ta funkcija 
predpisana z učnimi načrti, vendar avtorji lahko dodajo tudi druge vsebine, če 
ustrezajo doseganju posameznih ciljev. Transformativna funkcija nam pove, kako 
učbenik posreduje informacijo, kako se približa bralcu brez posrednika, kako je 
prilagojen psihofizičnim sposobnostim učenca, koliko interesov in motivacije vzbuja, 
kako razvija interese in potrebe, kako deluje na oblikovanje bralčeve osebnosti ter 
koliko ga usposablja za samovzgojo in samoizobraževanje (Malić, 1986; povzeto po: 
Miklavčič, 2008).

2.3.1 Didaktične funkcije učbenika

Učbenik lahko le okvirno opredelimo (Kovač idr., 2005, str. 20): "učbenik kot učno 
sredstvo oz. učni vir je tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije 
pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega učenja." 

Za učitelja je učbenik učno sredstvo, ki ga lahko vključi v vse etape učnega procesa 
in k tistim učnim metodam, ki vključujejo delo z besedilom. S pomočjo učbenika lahko 
učitelj dosega optimalne učne rezultate, to pa ne pomeni, da je zanj edini vir priprav; 
od njega se pričakuje, da ima o vsebini določenega predmeta širše znanje, kot je v 
učbeniku. Učitelj mora obvladovati vsebine učnega predmeta, biti mora didaktično 
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usposobljen – od tega je odvisna njegova strokovna presoja, ali je za izpeljavo neke 
učne dejavnosti ustreznejši učbenik ali katero drugo gradivo (Kovač idr., 2005).
J. Kalin (2004) opozarja še na to, da ni dovolj le poznavanje medija oz. UG, temveč 
znanje, kako ga učinkovito vključiti v pouk in presoditi, na kateri način in s čim bo  
dosegel zastavljene cilje pri določeni skupini učencev.

Avtorji poudarjajo pomembnejšo funkcijo učbenika, tj. učni vir za učenca.
"... učbenik uvaja učenca v  svet znanosti in stroke, v svet spoznavanja, razmišljanja, 
opazovanja in sklepanja, postaja orodje njegove intelektualne rasti, usposablja ga za 
samostojno in kreativno delovanje." (Malić, 1992, str. 34) Malić (prav tam) pravi, da je 
učbenik tudi vodnik do drugih virov znanja, s tem pa postane knjiga, ki uči učiti se. O 
tej funkciji – usmerjanje k ustvarjalnim miselnim dejavnostim zunaj učbenika, kot so 
uporaba teh miselnih dejavnosti, proučevanje dodatne literature, prenos pridobljenih 
spoznanj v vsakdanje situacije ipd. – govori tudi Poljak (1983), ki sicer pravi, da je 
učbenik namenjen predvsem reproduktivnemu samostojnemu delu učencev, ki 
razvijajo umske sposobnosti, še posebej kritično, dialektično in ustvarjalno mišljenje, 
oblikujeta se tudi njihova osebnost in pogled na svet, saj ima učbenik neposreden 
vzgojni vpliv. Učbenik je "izhodišče, iz katerega učenec samostojno napreduje v 
ustvarjalnem delu, to pa pomeni, da si razširja in poglablja znanje zunaj okvira 
učbenika". (prav tam, str. 41)

2.3.2 Didaktična načela učbenika in avtorji

Didaktična načela so osnovna pravila za poučevanje in so namenjena predvsem 
učitelju, pomembna pa so tudi za posredovanje učne snovi v  učbeniku (Jurman, 
1999).

Ob pregledu literature lahko opazimo, da so nekatera didaktična načela pri 
oblikovanju učbenika bolj poudarjena kot ostala. Avtorji, ki o njih pišejo, jih tudi 
imenujejo po svoje in jih navajajo v  različnem številu. V  nadaljevanju predstavljam 
naslednja didaktična načela, ki jih mora upoštevati pisec učbenika pri oblikovanju 
strukture vsebine (prav tam, str. 72):

• načelo nazornosti,

• načelo postopnosti,
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• načelo aktivnosti,

• načelo primernosti razvojni stopnji,

• načelo znanstvenosti,

• načelo ekonomičnosti,

• načelo povezave teorije s prakso,

• načelo individualizacije in diferenciacije.

Nazornost je eno ključnih didaktičnih načel za pouk na razredni stopnji, zato morajo 
biti učbeniki bogatejše ilustrirani (Lukaček, 2004), saj slikovni material pojasnjuje 
pojme, besedila pa morajo izhajati iz konkretnega sveta in izkušenj učencev  (Jurman, 
1999). Komensky je poudarjal senzualistično spoznavno teorijo – občutki so glavni vir 
znanja – ne samo pri opazovanju, ampak tudi pri oblikovanju pojmov, zakonov in 
pravil ter preverjanju znanja. Učbenik je posredno ponazorilo (Andoljšek, 1976).

Z načelom postopnosti avtor posreduje znanje od lažjega k težjemu, od preprostega 
k sestavljenemu, od bližnjega k daljnemu, od znanega k neznanemu in od 
konkretnega k abstraktnemu (Jurman, 1999; Andoljšek, 1976). "... učencem ni 
mogoče posredovati bistva problema naenkrat, temveč je treba to opraviti postopoma 
in po delih, ki jih avtor učbenika povezuje v celoto. Nizanje dejstev mora biti 
sistematično, izhajati mora iz najbolj enostavnih in učencu povsem znanih pojmov ali 
stvari, na katere navezuje zahtevnejše probleme, dokler na koncu ne zaokroži 
gradiva v neko trdno povezano celoto in iz njega izlušči bistveno pomembne 
misli." (Jurman, 1999, str. 72) Postopnost zahteva obravnavo vsebin v  skladu z 
zmožnostmi učencev, sistematičnost pa pomeni podajanje učnih vsebin v nekem 
logičnem zaporedju (Andoljšek, 1976).

Načelo aktivnosti – učbenik naj bi omogočal in spodbujal aktivnost učencev, prav 
tako naj bi omogočal preverjanje oz. ugotavljanje vrste in intenzivnosti njihove 
aktivnosti (Kalin, 2004). Zasnova učbenika mora temeljiti na tem, da učenec s 
samostojnim delom in razmišljanjem pride do spoznanj; takšno znanje je posledica 
aktivnega učenja in je zato trajnejše, stabilnejše in uporabno v novih okoliščinah oz. 
situacijah (Kovač idr., 2005; Marentič Požarnik, 2003). V učbeniku so aktivnosti 
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neposredno vključene, ali pa so podana navodila oz. preusmeritve za delo v 
delovnem zvezku, ki mu pripada (Jurman, 1999).

Načelo primernosti razvojni stopnji učencev – avtor učbenika je dolžan prilagoditi 
vsebino določeni razvojni stopnji učencev ne glede na naravo učnega predmeta. 
Treba se je zavedati, da otrok ni pomanjšan odrasel človek in da prehaja skozi štiri 
različne faze3, ki jih je opredelil Piaget; torej zmogljivosti učencev se razlikujejo po 
stopnji razvitosti telesnih in duševnih funkcij v posameznih obdobjih njihovega 
razvoja. Načelo zahteva, da se ne sme podcenjevati oz. precenjevati moči in 
sposobnosti učencev, zato ga je potrebno upoštevati v  celi razvojni dobi odraščajočih 
posameznikov (Jurman, 1999; Andoljšek, 1976).

Načelo znanstvenosti zahteva, da se pravilno preoblikuje znanstvena dejstva in 
zakonitosti v  resnico, pri čemer zaradi poenostavljanja in prilagajanja razvojni stopnji 
učencev ne sme priti do spreminjanja. Če so znanstvena dejstva premalo 
prilagojena, besedilo postane prezahtevno in nerazumljivo za učence (Jurman, 
1999).

Z upoštevanjem načela ekonomičnosti avtor posreduje UG v  najmanjšem možnem 
obsegu, vendar tako velikem, da učencu omogoča dovolj nazoren vpogled v temeljno 
vsebino, strukturo in sistematiko predmetnega področja ter oblikovanje načrtovanih 
pojmov. Pri tem pa ne sme spregledati tudi števila učnih ur, ki so namenjene učnemu 
predmetu, za katerega oblikuje gradivo (Jurman, 1999; Kovač idr., 2005). Jurman 
(1999) omenja tudi vpliv  tega načela na fizični obseg učbenika in s tem tudi na 
njegovo ceno.
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3 1. Senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do 2 let): otrok uporablja zaznavne in 
gibalne sposobnosti za razumevanje sveta (Batistič Zorec, 2006).
   2. Stadij preoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij (od 2 do 7 let): začne se z 
otrokovo zmožnostjo, da razume, ustvarja in uporablja simbole, ni pa še zmožen uporabljati miselnih 
operacij.
   3. Stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let): mišljenje otrok postane prožnejše in bolj logično, 
začnejo uporabljati miselne akcije (Zigler in Stevenson, 1993; povzeto po: prav tam).
   4. Stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let): za to obdobje je značilno abstraktno logično 
razmišljanje in sistematično reševanje problemov (Horvat in Magajna, 1989; povzeto po: prav tam).



Povezanost teorije s prakso je zelo pomembno načelo. Avtor učbenika ga mora 
upoštevati, če hoče, da ima posredovano znanje značaj spoznanja resnice. Pojmi 
morajo biti predstavljeni tako, da se teorija in praksa nenehno povezujeta – pravila, 
metode, načela in zakonitosti se z abstraktne ravni prenesejo na konkretne situacije 
preko navajanja praktičnih primerov v besedilu ali pa z vajami in nalogami za 
reševanje (te so velikokrat v  delovnem zvezku). Na ta način učenčevo znanje 
postane uporabno in pozitivno vpliva tudi na učni uspeh (Jurman, 1999).

Načelo individualizacije in diferenciacije – učitelj pri pouku lahko upošteva značilnosti 
osebnosti vsakega posameznega učenca, avtor učbenika pa pri oblikovanju vsebin  
tega ne more, ker je učbenik naravnan na povprečne zmogljivosti učenca (Jurman, 
1999). Popolnoma neizvedljivo je napisati učbenik, ki bi ustrezal vsakemu učencu –  
to pomeni, da bi glede na različne stile učenja in spoznavanja moral učbenik prikazati 
bistvo na različne načine. Pisec običajno prikaže stroko tako, kot jo je sam dojel 
(Marentič Požarnik, 1992), do neke mere pa lahko UG prilagodi za potrebe 
posameznega učenca. Za pod- in nadpovprečne učence ne more prilagoditi besedila 
in slikovnega gradiva, lahko pa priredi naloge za reševanje in vaje v  delovnem 
zvezku, ki se navezuje na določen učbenik. Vsakemu poglavju lahko doda dopolnilno 
besedilo za bolj inteligentne in nadarjene učence ter s tem poveča tudi motivacijsko 
vrednost gradiva. Problem se pojavi pri prilagajanju vsebin za podpovprečne učence; 
ker je glavno besedilo v celoti naravnano za povprečne učence, lahko to načelo 
uresniči samo učitelj pri (dopolnilnem) pouku (Jurman, 1999). 

Učbenik se piše za konkretni učni predmet, točno določeno strukturo učencev, ki so v 
določenem razredu, in po učnem načrtu, ki je za ta predmet in razred predpisan. 
Strokovnjaki, ki obvladajo vsebino učnega predmeta, vendar nimajo oz. nikoli niso 
imeli izkušenj s poučevanjem, niso primerni avtorji takega učbenika (Jurman, 1999).

Avtor učbenika mora (Poljak, 1983, str. 38):

• dobro poznati znanstveno vsebino in njeno metodološko zasnovo, biti mora dober 
predmetni strokovnjak;

• dobro poznati učni program ustreznega predmeta in njegovo didaktično zasnovo 
glede na razred oziroma šolsko stopnjo;
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• dobro poznati zakonitosti mikrostrukture izobraževanja, imeti mora torej potrebno 
pedagoško izobrazbo (teoretično in praktično);

• znati jezikovno oblikovati besedilo glede na starost učencev, ki jim je učbenik 
namenjen;

• znati tehnično oblikovati besedilo in druge grafične priloge zaradi večje 
funkcionalnosti učbenika.

Jurman (1999) navaja še druge pomembne kriterije, ki jih mora kandidat za avtorja 
učbenika izpolnjevati:

• ustrezno dolgo obdobje poučevanja določenega učnega predmeta: spodnja meja 
poučevanja določenega predmeta je 7–10 let, zgornja meja pa ni določena v 
primeru, da avtor ustreza drugim kriterijem (predvsem prvemu, ki ga navaja Poljak). 
Pomembno je, da kandidat za avtorja večino tega obdobja poučuje predmet v 
razredu, za katerega je učbenik namenjen.

• dobre vertikalne povezave vsebin učnega predmeta: večina učnih predmetov se 
razteza skozi več razredov, zato je pomembno, da avtor, ki mora izdelati učbenik za 
določen predmet določenega razreda, izvaja poučevanje tudi v  razredu, ki je za 
eno ali dve stopnji višji oz. nižji od tistega, ki mu bo učbenik namenjen. Samo 
pregled učnih načrtov za predhodni in naslednji razred ni dovolj za pravilno 
umestitev vsebine učbenika.

• ustrezna stopnja pismenosti: avtor mora znati na jasen, kratek in razumljiv način 
podajati vsebine, npr. opis nekega pojava, navodila za reševanje nalog, pojasnila 
za razumevanje formul in obrazcev. M. Bešter Turk in M. Križaj Ortar (2008) 
opozarjata tudi na pomembnost upoštevanja prvin ter slovničnih in pravopisnih 
pravil slovenskega knjižnega jezika.

• ustrezna stopnja razgledanosti: vsak učbenik ima določena mejna področja, ki se 
morajo skladati s sorodnimi vsebinami drugih predmetov. Razgledanost avtorja se 
odraža s povezovanjem vsebine učbenika za nek predmet z drugimi predmetnimi 
področji.

• predanost poklicu in predmetu: samo zunanja motivacija (npr. želja po karieri) za 
pisanje učbenika ni dovolj; avtor mora biti notranje motiviran, stremeti mora k temu, 
da bo v učbeniku dobro prikazal vsebine svoje stroke s ciljem, da bi jo učenci čim 
bolj razumeli in se jo naučili na čim lažji način.
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• strpnost do kolegov z drugačnim pogledom na isto problematiko: izredno 
pomembno je, da je avtor pri popravljanju svojega koncepta učbenika toleranten do 
sodelavcev svetovalcev, ki so lahko drugačnega mnenja kot on. Mora znati 
poslušati in sprejeti tudi stališča, ki mu ni ustrezajo, ker vse to pripomore k 
nepristranskemu oblikovanju učbenika.

Avtor učbenika mora pri pisanju upoštevati tudi spoznavno in jezikovno zmožnost, 
izkušnje, interese, potrebe (npr. po dejavnem, raziskovalnem in samostojnem učenju) 
ter čustva učencev (Bešter Turk in Križaj, 2008).

Pojavlja se vprašanje, koliko avtorjev je potrebnih za ustvarjanje učbenika. Vsak 
avtor ima svoj koncept in svoje načine posredovanja vsebine učbenika (Jurman, 
1999). Zato Poljak (1983) pravi, da je najbolje, da so vse zahteve, ki jih mora pisec 
izpolnjevati, združene v eni osebi, to pa je, kot je bilo že omenjeno, možno pri 
učiteljih, ki poznajo pedagoške smotre v šoli in imajo dolgoletne pedagoške izkušnje. 
Če učbenik oblikuje več avtorjev, lahko pride do preveč raznolikega podajanja 
vsebine, saj so posamezna poglavja delo enega avtorja in se učenci težko prilagajajo 
različnim načinom posredovanja znanja, ki so vpeti skozi celotno vsebino (Jurman, 
1999). Delo v skupini si avtorji razdelijo po predmetnih področjih in učnih temah, ves 
čas pa morajo neposredno sodelovati, da ne pride do neskladnosti, ponavljanja ipd., 
to pa ruši celovitost učbenika in zmanjšuje njegovo kakovost (Poljak, 1983).

Poleg avtorja oz. avtorjev pri nastajanju učbenika sodelujejo še didaktik oz. 
strokovnjak za razvojno psihologijo, predmetni uredniki, svetovalci, recenzenti, 
lektorji, popravljalci, oblikovalci, ilustratorji, tehnični risarji, likovno-grafični uredniki in 
drugi strokovni uredniki (Degan Kapus, 2008). Sodelovanje vseh omenjenih 
strokovnjakov omogoča ustrezno didaktično oblikovanje učbenika.
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2.3.3 Didaktično oblikovanje učbenika

Vsebinska podoba

Vsebino učbenika neposredno določa učni načrt danega predmeta, vendar pa ni 
glavni pomen učbenika v tem, kaj vsebuje, temveč, kako vsebino posreduje učencu 
(Malić, 1992). 

Avtor mora imeti dovolj metodičnega znanja, da v učbenik vključi zakonitosti 
stvarnosti – učenčevega okolja – in ne znanosti v obliki posameznih pojmov, ki po 
zahtevnosti ne ustrezajo določeni razvojni stopnji, ali vsebine, s katero se ne da 
doseči zastavljenih učnih ciljev. Posledica neustreznega posredovanja vsebine sta 
nepravilno oblikovanje znanja učencev kasneje, v  višjih razredih, in nepravilno 
oblikovanje tega znanja. Potrebno je upoštevati tudi predznanje učencev (Jurman, 
1999).

Iz vsebine morajo biti jasno razvidna temeljna dejstva in tudi struktura mišljenja, 
pojmi pa morajo biti razloženi. (Ivanuš Grmek, 2003). Potrebno je upoštevati 
ustrezno razčlenjenost, sistematičnost, postopnost, preglednost, naravnanost na 
povprečno razumevanje učencev ipd. (Jereb in Jug, 1987; Jurman, 1999). 

Obseg vsebine je odvisen od števila učnih ur posameznega predmeta in že v samem 
začetku mora biti določeno ustrezno število strani bodočega učbenika. Zahtevnejšim 
poglavjem je namenjen večji obseg in obratno. V vsebini je v  največji meri zajeto 
opisovanje pojmov, manj pa je vrednostne komponente, stališč in usmeritev. Obseg 
učbenika je torej vnaprej določen in ga avtor ne sme širiti po svoji presoji. Poleg 
didaktične, vzgojne in psihološke ima učbenik tudi ekonomično in praktično vrednost 
(Jurman, 1999; Poljak, 1983).

Avtor učbenika se mora vprašati, kakšna naj bo razporeditev vsebine, da bo pri 
učencih ustvarila občutek reda. Vsebina mora biti podana tako, da se povprečen in 
tudi podpovprečen učenec dobro znajde znotraj nje. Krajša poglavja so oblikovana 
kot celota in hkrati predstavljajo enoto. Problemi so razporejeni analitično in ustrezno 
opisani (izhajajo drug iz drugega). Tudi pri daljših poglavjih so problemi nanizani 
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analitično in so opisani, le da na koncu sledi še sinteza. Daljša poglavja se delijo na 
podpoglavja – največ na 3 stopnje: glavno poglavje, poglavje in podpoglavje. Če se 
avtor odloči za deljenje snovi še naprej, mora vključiti podčrtavanje besedila oz. 
poudarjanje naslovov neposredno v besedilu na začetku prvega odstavka, ki 
obravnava nov problem. Pomembno je tudi upoštevanje pravila ena misel – en 
odstavek; misel, razdeljena na več odstavkov, povzroča nepreglednost gradiva 
(Jurman, 1999).

Glavno vlogo vsebine ima besedilo, ki mora biti razumljivo, strokovno neoporečno, 
jezikovno pravilno in napisano tako, da bralci sami lahko izluščijo bistvo (Jereb  in 
Jug, 1987). Poljak (1983, str. 21) je zapisal: "... avtor učbenika lahko učenca z 
besedilom miselno vodi v izobraževalnem procesu in s tem prevzema določeno 
funkcijo mentorja." Besedilo je lahko osnovno, dopolnilno ali pojasnjevalno, 
dopolnjuje pa ga slikovni material (Ivanuš Grmek, 2003). Zelo so pomembna tudi 
navodila za aktivnosti učencev; lahko so v osnovnem besedilu, ob koncu besedila, ob 
robu ali pa v obliki različnih nalog za vajo oz. vprašanj (Lukaček, 2004).

Naslednje pomembno področje vsebinske podobe je jezik. M. Ivanuš Grmek (2003) 
opozarja, da mora biti učencem blizu in prilagojen njihovi razvojni stopnji, upoštevati 
mora njihove izrazne zmožnosti in posebnosti, prinašati mora primerno terminologijo 
predmetnih področij v  ustrezni meri, spodbujati mora k sodelovanju in radovednosti in 
vplivati na bogatenje besedišča. Jurman (1999) dodaja še, da ima besednjak 
najpomembnejšo vlogo pri učbenikih v  fazi opismenjevanja, kasneje se njegova 
vloga zmanjšuje. Jezik se z višjo razvojno stopnjo vedno bolj prepleta s strokovnim, 
zato mora biti vsak nov pojem dobro opisan in opredeljen.

Dobro zasnovani učbenik vsebuje slikovno gradivo, ki povečuje njegovo didaktično-
metodično vrednost. Najpogostejše in najpomembnejše ilustrativno gradivo so 
fotografije (prikazujejo zelo nazorno), slike (uporabimo jih, kadar so same po sebi 
pomembne, npr. umetniška dela, kadar želimo z njimi ilustrirati določene situacije, ali 
pa jih uporabimo kot motivacijsko osnovo, npr. v  berilih), risbe (poudarjajo 
podrobnosti, ki jih včasih ne moremo dovolj dobro prikazati s fotografijo oz. sliko), 
skice (ilustrirajo osnovne podatke, zlasti za poudarjanje in utrjevanje), grafikone 
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(prikazujejo odnose, smeri razvoja in posamezna stanja), tabele (namenjene so 
kvantitativnemu prikazovanju), sheme (poenostavljajo zapletene podatke) in simboli 
(Poljak, 1983). Pri skicah, shemah, tabelah, grafikonih in diagramih je potrebno 
razložiti njihov pomen, za vse pa velja, da morajo imeti vsaj naslov. Učbeniki, 
sestavljeni pretežno iz samega besedila, so monotoni in neprivlačni. Odsotnost 
ilustracij posledično vpliva na razumevanje besedila, ki je oteženo, onemogočeno pa 
je tudi lažje oblikovanje predstav, pojmov in spoznanj (Jurman, 1999). 

V obdobju opismenjevanja ima slikovno gradivo zelo pomembno vlogo. S stopnjo 
otrokovega razvoja pa upada, kar pomeni, da se količina ilustracij v  učbeniku 
zmanjšuje, količina besedila pa povečuje – ilustrativni elementi so namenjeni 
pojasnjevanju in dopolnjevanju besedila (prav tam) in "v tem primeru niso več 
funkcija dekoracije oziroma likovne privlačnosti učbenika, ampak so v funkciji 
samostojnega prispevka, ki ima vse prednosti likovnega izražanja kot nosilca 
sporočila". (Malić, 1992, str. 39) Avtor učbenika sam določa, kdaj in kakšno slikovno 
gradivo bo postavil k določenemu besedilu, paziti mora, da tega gradiva ni preveč  – 
izjema so učbeniki, namenjeni opismenjevanju – in ne premalo (Jurman, 1999). 
Pozoren pa mora biti tudi na to, da so ilustracije in besedilo, kateremu pripadajo, na 
isti strani (Jereb in Jug, 1987; Andoljšek, 1976).

Vsebinsko oblikovanje zajema tudi kazalo, ki učencu omogoča hiter pregled vsebine, 
njenega vrstnega reda in razčlenjenosti učbenika. Vsebinsko kazalo z označenimi 
stranmi poglavij in podpoglavij imajo običajno vsi učbeniki, nekateri pa vsebujejo še 
stvarno kazalo oz. indeks pojmov, imen ali predmetov, nanizanih po abecednem 
vrstnem redu (Poljak, 1983).

Napake, ki se jim je treba pri oblikovanju vsebine učbenika izogibati, so (Jurman, 
1999): otročja besedila in ilustracije, ideološka naravnanost, zapletene razvrstitve 
pojmov v preglednicah, ki upoštevajo več kot en kriterij, tega pa avtor ne navaja. 
Razporeditvene sheme ali zgolj izločanje pojmov iz besedila z alinejami je 
primernejše in vpliva na boljše pomnenje.
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Grafična podoba

Grafično oblikovanje da učbeniku končno podobo, ki jo sestavljajo deli t. i. knjižne 
opreme: format oz. velikost učbenika, črkovni slog, velikost črk, razmik med 
vrsticami, dolžina vrstic, velikost strani, naslovna stran oz. platnica, vrsta in kakovost 
papirja, vrsta tiska, vezava in ovitek ... – o vsem tem praviloma odloča založnik 
(Poljak, 1983). 

Izbira črkovnega sloga nima pomembnega vpliva na čitljivost oz. hitrost branja 
(Poljak, 1983), vseeno pa naj bi bile črke iz čim večjega dela ravnih črt in brez 
okraskov. V fazi opismenjevanja so grafični znaki – velike in male tiskane ter velike in 
male pisane črke – nekoliko večji, v tretjem razredu pa se zmanjšajo na običajno 
velikost (Jurman, 1999). Z različnim črkovnim slogom so opredeljeni tudi naslovi, ki 
označujejo posamezne dele učbenika in se v primeru, da so pomembnejši, začenjajo 
na novih straneh (Poljak, 1983).

Dolžina vrstic mora biti primerna – približno 50–60 črkovnih znamenj v vrstici (prav 
tam). Jereb  in Jug (1987) opozarjata, da se pri velikem formatu učbenika bralec 
utrudi, ker mora s pogledom slediti dolgi vrstici, zato so primernejše krajše vrstice ali 
pa celo vsebina, razdeljena na dva stolpca na strani. Pomemben je tudi vrstični 
razmik, ki ne sme biti premajhen, ker znižuje berljivost besedila. Z razmikom morajo 
biti med seboj ustrezno ločeni tudi odstavki ter besedila in ilustracije (Jurman, 1999, 
Poljak, 1983).

Dopustno je poudarjanje delov besedila, in sicer na neposreden in posreden način. 
Pri prvem načinu se poudari črke s črkovnim rezom – npr. odebeljeni (za besedo oz. 
dve v odstavku ali krajši podnaslov) in poševni tisk (za več besed ali povedi) –  ali 
spremembo velikosti pisave tako, da se doseže kontrast. Posredno poudarjeni deli 
besedila so v  okvirjih, izraženi z drugo barvo (posamezne vrstice, linije, ploskve pod 
besedilom, okvirji) ali na barvni podlagi, pri čemer je treba upoštevati intenzivnost 
rastrskega tona, da se čitljivost ne zmanjša ob premočni barvi (Poljak, 1983).

Učbenik je opremljen s številkami strani, ki so lahko mrtve ali žive pagine. Mrtve so 
zgolj številke strani, žive pa imajo v glavi ali nogi – odvisno, kje je gradivo oštevilčeno 
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– poleg še ime avtorja, naslov učbenika, poglavja ipd. in s tem učencu omogočajo 
lažje znajdenje, ne da bi se moral ves čas vračati h kazalu. Uporabljajo se tudi 
opombe ali note, s katerimi avtor pojasnjuje besedo, stavek ali navaja vir (Poljak, 
1983). 

H grafični podobi štejemo še format učbenika; za učence nižjih razredov je predviden  
A4 (črke, številke in ilustracije so večje, zato je ustreznejši večji format), za višje 
razrede pa format B5 (Jurman, 1999; Malić, 1992). Tudi izbira papirja je zelo 
pomembna, ker so od njega odvisni kakovost tiska, reprodukcije slikovnega 
materiala, jasnost in čistost odtisa črk, trajnost knjige in njena higiensko-tehnična 
kakovost (Poljak, 1983; Malić, 1992). Papir se na svetlobi ne sme bleščati (Jereb in 
Jug, 1987; Andoljšek, 1976). Vezava mora biti trpežna in mora omogočiti čim daljšo 
uporabo učbenika. Platnice so običajno iz kartona, zaščitenega s plastilčno folijo ali 
pa iz mase, ki jo lahko čistimo (Poljak, 1983; Jereb in Jug, 1987; Andoljšek, 1976).

Od vsakega učbenika oz. učila se zahteva, da je "estetsko, higiensko, varno, trpežno 
in prilagojeno sposobnostim učencev, ne sme biti prekomplicirano, zbuja naj 
zanimanje učencev, omogoči naj, da delajo z njim tudi učenci in naj ne bo predrago". 
(Andoljšek, 1976, str. 132)

Oblikovanje učbenika glede na strukturo učnega procesa

Učni proces vključuje temeljne komponente, brez katerih ni popolnega in uspešnega 
izobraževanja, zato jih je potrebno vključiti tudi v didaktično oblikovanje učbenika, ki 
je temeljni pripomoček učenca. Kakovost učbenika se z upoštevanjem teh elementov 
povečuje (Poljak, 1983).

Uvajanje učenca v novo temo
Avtor mora v začetni del besedila posamezne teme vključiti naloge, kot so npr. 
opazovanje nekega predmeta, da bi zbrali dejstva in ugotovitve o njem, preprosto 
praktično delo, zbiranje konkretnega gradiva, meritve, branje zanimivih besedil v 
pomožni in dopolnilni literaturi, pogovor s posamezniki v domačem kraju, obisk 
institucije, zbiranje literature za samostojno preučevanje, izrazne dejavnosti (pisanje, 
skice, slike, izračuni ...), urejanje izkušenj ob  temi itd., ki učenca pripravijo za 
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obravnavo nove teme. Te naloge imajo naslove, npr. uvodna naloga, priprava, preuči 
in reši/razloži, ali veš, ali znaš odgovoriti, skušaj pojasniti, poskusi, preveri, naloga, 
ponovi, preberi itn. Vsebina priprav mora biti raznovrstna, dostopna učencem, 
predvsem pa zanimiva. Uvajanje v novo učno temo je kratkotrajno, zato ta del 
besedila v začetnem delu poglavij ne sme biti obsežen. Pripravljalno delo lahko 
učenci opravijo doma ali pa ga učitelj ustrezno vključi v pouk (prav tam).

Obravnava nove učne teme
Učenci z obdelavo učnih vsebin v učbeniku pridobivajo znanje, zato morajo biti 
vsebine zelo natančno in skrbno didaktično oblikovane. Dobro sistematizirana 
vsebina učne teme učencem omogoča logičen pregled – ta se doseže npr. z 
izločitvijo in oblikovanjem podnaslovov – oz. spoznavanje temeljne vsebinske 
strukture teme. Dejstva, ki jih učenci spoznavajo in usvajajo z učno vsebino, avtor 
lahko prikaže na več načinov: predstavi izvirna besedila (pri jezikovnih predmetih), z 
besedilom oz. opisovanjem predstavi dejstva, podatke, primere ipd., dejstva prikaže 
likovno s sliko, skico, z grafikoni, diagrami ..., z besedilom usmeri učence v 
preučevanje primarnih virov4 z opazovanjem, meritvami, s praktičnim delom, poskusi 
idr. Avtorju je najtežje prikazati dejstva zgolj z besedilom, zato je v učbeniku veliko 
slikovnih prilog. Pomembno je, da zna presoditi, na kateri način bo prikazal vsebino, 
da bo učencem jasna in nedvoumna. Za pridobitev znanja pa je potrebno tudi 
sprejemanje ne samo dejstev, ampak tudi posplošitev, abstrakcij (pojmov, pravil, 
načel, metod, zakonov, definicij, dokazov, simbolov, formul itd.), ki jih ne zaznavamo 
s čutili, ampak jih moramo razumeti, dojeti s procesom mišljenja. Avtor na razne 
načine pojasni in oblikuje posplošitve v učbeniku, ki je učencu vedno na voljo. Pri tem 
pa mora upoštevati ravnovesje med dejstvi in posplošitvami, kajti če je le-to 
neustrezno, učenec težko sprejema posamezne dele učbenika, nekaterih vsebin pa 
ne more razumeti (prav tam).
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dejstev na konkretni ravni. Tudi učbenik je lahko primarni vir, vendar le pri pouku jezikov, pri katerih je 
predmet preučevanja govorno izražanje, sicer pa ne more zamenjati objektivne stvarnosti, zato ga 
pojmujemo kot sekundarni vir spoznavanja dejstev (Poljak, 1983).



Urjenje dejavnosti
Funkcionalna naloga pouka je učenca usposobiti za uspešno izvajanje dejavnosti oz. 
nalog, ki so lahko senzorične, praktične, izrazne in miselne. Po navadi niso omejene 
le na eno področje oz. vrsto, temveč so kombinirane. Glede na vsebino učne teme 
avtor določi glavne naloge oz. dejavnosti, za izvedbo katerih je potrebno gradivo – 
duhovno ali fizično. Duhovno gradivo predstavlja tisti del učbenika, v katerem je 
podana učna vsebina, ob  kateri učenec lahko izvaja dejavnosti s pomočjo učbenika, 
to so senzorične (npr. opazovanje slikovnega materiala) in miselne (npr. analiziranje, 
primerjanje, razlikovanje, konkretiziranje, povzemanje, razširjanje, dokazovanje, 
sklepanje, opredeljevanje ...) ter dejavnosti izražanja (npr. ustnega, pisnega, 
likovnega, dramatskega, matematičnega ...). Naloge pa se lahko nanašajo na 
praktično delo, pri tem pa so potrebna fizična gradiva, pripomočki; učence je treba 
seznaniti z organizacijo in ureditvijo delovnega prostora ter izvedbo dejavnosti. Treba 
jim je predstaviti strukturo, da spoznajo njene faze in posamezna opravila, vzorec 
naloge (npr. poskusa). Seznaniti jih je potrebno z načinom izvedbe dejavnosti, jim 
razložiti nujnost posameznih postopkov in za to potrebne tehnike. Naloge se lahko 
nahajajo tudi v  drugih, dopolnilnih UG (zbirkah nalog, delovnih zvezkih, drugi literaturi 
itd.) (prav tam).

Ponavljanje učnih vsebin
Učne vsebine se ponavljajo z namenom, da bi dosegli trajnost znanja. Po kakovosti 
in funkciji razlikujemo reproduktivno in produktivno ponavljanje. Reproduktivno 
ponavljanje je obnavljanje obdelane učne vsebine. Na posamezne dele besedila 
avtor učence opozori s posebnim tiskom (verzal, polkrepki, poševni, razprti, podčrtani 
tisk, tisk v drugi barvi ...) in formulacijami (npr. Pomembno!, Pomni!, Ne pozabi!, 
Zapomni si!). Oblikuje lahko tudi pomembne posplošitve, posebej zapiše 
pomembnejše podatke, izdela povzetek bistva teme, pripravi kratek pregled vsebine 
z morebitnim grafičnim, tabelnim ali podobnim prikazom. Učencem takšna ureditev 
besedila olajša ločevanje bistvenega od nebistvenega, z dejavnostmi pa se navajajo 
na ponovno preučevanje vsebine (kaj analizirajo, poiščejo, ugotovijo) in izražanje o 
naučenem (ponovijo, opišejo, razložijo, pojasnijo, napišejo, narišejo, izračunajo itd.).
Produktivno ponavljanje pomeni, da se vsebine ponavljajo z novega vidika, se 
razširijo in poglobijo. Učenci primerjajo, iščejo podobne primere iz vsakdanjega 
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življenja, sistematizirajo vsebine z drugačnega vidika, izberejo oporne točke po 
drugačnem načelu, konkretizirajo posplošitve na svojih primerih, povezujejo staro 
znanje z novim, povezujejo znanje različnih predmetov – k vsem tem dejavnostim 
učence napoti avtor. Sem spada tudi avtorjevo navajanje dodatne literature za 
vsakim poglavjem ali pa sintetični pregled na koncu knjige. Če v učbeniku ni 
dejavnosti oz. opozoril zanje, se učenci po navadi zatečejo samo k večkratnemu 
branju in učenju na pamet. Veliko vlogo pri tem ima tudi učitelj, ki učence spozna z 
načinom izvajanja produktivnih dejavnosti (prav tam).
Jereb in Jug (1987) dodajata še to, da ponavljanje gradiva s pomočjo drugega medija 
staro snov naredi spet zanimivo.

Preverjanje znanja in sposobnosti
"Ob  vsaki učni temi moramo predvideti, da učenci samostojno ugotavljajo, koliko 
obvladajo znanje o učni temi in do katere stopnje so razvili spretnosti in sposobnosti 
izvajanja posameznih dejavnosti v  okviru naučene učne teme. To je t. i. samokontrola 
učencev." (Poljak, 1983, str. 31)
Avtorji učbenikov oblikujejo vprašanja za učence – preverjanje dosega samo stopnjo 
reprodukcije – ali pa naloge, ki jih učenci rešijo, povežejo z uporabo znanja v 
vsakdanjem življenju in s tem pokažejo pridobljeno znanje oz. sposobnosti – ni 
pasivnega reproduciranja, ampak aktivna in ustvarjalna uporaba znanja v  novih 
okoliščinah (Jereb in Jug, 1987; Poljak, 1983). 

Posamezne predstavljene komponente se v  učni temi lahko različno kombinirajo: 
lahko so nanizane po vrstnem redu, kot so zgoraj opisane, lahko so združene (npr. 
skupne naloge za urjenje, ponavljanje in preverjanje) ali pa se menjavajo (npr. razlagi 
dela vsebine sledi ponavljanje z vajami in s preverjanjem, nato sledi drugi del razlage 
vsebine in zatem zopet vaje, ponavljanje in preverjanje ...) (Poljak, 1983).

2.3.4 Uporaba učbenika

Heyneman (povzeto po: Kovač idr., 2005) je oblikoval štiri modele oz. indikatorje 
kakovosti uporabe učbenikov in preskrbe z njimi. V prvo skupino sodijo manj razvite 
države, za katere je značilno, da ima z nekaj izjemami učbenik v razredu le učitelj; 
učenci večino snovi prepišejo s table in si jo zapomnijo. Drugo skupino predstavljajo 
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države, v katerih je za vsak predmet po en učbenik, ki je na voljo vsem učencem v 
razredu; učenci pridobijo precej večjo količino informacij, ki naj bi bile predstavljene 
na učinkovitejši način. V tretji skupini so države, med njimi tudi Slovenija, v  katerih 
imajo učenci na voljo po nekaj učbenikov za vsak predmet, učitelj pa na podlagi 
lastne presoje izbira najprimernejše. Države v zadnji skupini imajo na voljo (na višji 
stopnji) več kot 40 učbenikov za vsak razred, učitelji pa lahko izbirajo še med 
številnimi priročniki, slovarji, avdiovizualnimi in drugimi gradivi. 

V naši državi je na voljo dovolj učbenikov in ostalih gradiv za uporabo v šoli in doma.
Raziskavi iz šolskega leta 2003/2004 sta pokazali, da je učbenik najbolj pogosto 
uporabljano UG, poleg njega pa tudi delovni zvezek; kot razlog za to navajajo dobre 
izkušnje z uporabo učbenikov v metodičnem smislu. Učitelji tiskane medije oz. 
učbenike največkrat uporabljajo pri obravnavi nove učne snovi pa tudi pri utrjevanju 
in ponavljanju, zelo malokrat jih uporabijo kot motivacijsko sredstvo in sredstvo za 
preverjanje znanja. Najpogostejša uporaba tiskanih medijev večkrat tedensko je pri 
slovenščini, nato pa pri matematiki in spoznavanju okolja, pri čemer je potrebno 
poudariti, da učitelji pogostost uporabe UG povezujejo predvsem s številom ur 
posameznega predmeta (Lukaček, 2004; Gale, 2004).

Pri določenih predmetih, predvsem družboslovnih, so pogosteje izrabljene slikovne in 
grafične ponazoritve kot pa besedilo, ki je največkrat vzrok, da je gradivo 
neuporabno, saj obravnava učencem odmaknjeno tematiko, je preveč zgoščeno, 
nepredstavljivo in nerazumljivo (Cigler, 1997).
"... Egil Johnsen, avtor, kritik in raziskovalec učbenikov, ugotavlja, da moderni 
učbeniki z vidika učencev niso literatura, ker imajo preveč ciljev in zato nobenega ne 
dosežejo. Ker so preveč nabiti z dejstvi, ki jih ni mogoče hitro prebaviti, jih preprosto 
ne marajo." (prav tam, str. 36)

Poznamo tudi šole, kot je waldorfska, ki ne uporabljajo učbenikov. Učitelji organizirajo 
različne aktivnosti, na podlagi katerih zvezki učencev sčasoma pridobijo funkcijo 
njihovih osebnih učbenikov (Bognar in Matijević, 1993). 
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2.4 Delovni zvezek

V Pravilniku o potrjevanju učbenikov iz leta 2002 (Uradni list RS, št. 81/2002) je 
zapisano, da je delovni zvezek "učno gradivo, ki dopolnjuje učbenik in udeležencem 
izobraževanja omogoča, da znanje uporabijo v  različnih vsebinskih zvezah in 
situacijah. Udeleženci izobraževanja praviloma vpisujejo postopke in rešitve nalog v 
sam delovni zvezek." Namenjen je splošni rabi učencev in učiteljev, njegova 
poglavitna funkcija pa je utrjevanje učne snovi. Sestavljen je iz testnih nalog, kratkih 
stavkov, alternativnih odgovorov, nalog dopolnjevanja, izbirnega tipa in povezovanja. 
Lahko je vezan na vsebino učnega načrta ali pa neposredno na učbenik. Slednji 
način je uveljavljen tudi pri nas (Jurman, 1999). 

Za preverjanje obvladovanja procesov, kot so opazovanje, poimenovanje, 
primerjanje, razvrščanje, opisovanje, urejanje, merjenje ipd., je delovni zvezek 
primerno gradivo, kot motivacijsko sredstvo na začetku učne ure pa ga ne moremo 
uporabljati, ker ga je težko diferencirati na več težavnostnih stopenj, s katerimi 
upoštevamo in dosežemo motivacijo vseh učencev v razredu hkrati (Milekšić, 1992).

Temeljni vlogi delovnega zvezka sta, da dopolnjuje in nadgrajuje učbenik pri danem 
predmetu ter da je nepogrešljiv pripomoček za doseganje učnih ciljev, zlasti pri 
naravoslovnih predmetih. Je "potujoča enota", kamor učenec zapisuje svoja 
opažanja, poskuse, rešitve ipd. (Turk, 2008) Dober delovni zvezek pa mora 
predvideti tudi veliko aktivnosti za različne učence in učne stile, motivirati učence in 
zagotoviti učinkovito učenje oz. utrjevanje (Corrie de With, 2008). 

Glede na raziskave, ki sta jih pri nas izvajali A. Lukaček (2004) in U. Gale (2004), je 
delovni zvezek po pomembnosti oz. pogostosti uporabe pri pouku takoj za 
učbenikom. Nekateri kompleti učnih gradiv sploh ne vsebujejo učbenika ali pa le-ta ni 
obvezen del kompleta, zato ima v  takšnem primeru glavno funkcijo delovni zvezek, 
imenovan samostojni delovni zvezek. 

Samostojni delovni zvezek ali delovni učbenik kombinira prvine učbenika s prvinami 
delovnega zvezka. Zasnovan je enako kot učbenik, le da se vanj lahko piše; učenci z 
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lastno aktivnostjo in uporabo različnih miselnih procesov prihajajo do spoznanj 
(spletni vir: Samostojni delovni zvezek). Jug (1983; povzeto po: Ivanuš Grmek, 2003, 
str. 3) pravi, da je delovni učbenik "člen med učbenikom za učenje (poučevanje) in 
delovnim zvezkom na eni strani ter programiranim učbenikom na drugi strani".

Sodobni pouk naj bi bil problemski in konstruktivistični, torej je mogoč ob gradivu, "ki 
spodbuja učence k samostojnemu delu in k čim aktivnejši rabi učnega gradiva, to je k 
podčrtavanju/obkroževanju/izpisovanju bistvenih podatkov, k pripisovanju ključnih 
besed, k zapisovanju ugotovitev, odgovorov, mnenj in pojasnil, k dopolnjevanju in 
tvorjenju preglednic, mislenih vzorcev, k oblikovanju definicij, pravil ipd." (Bešter Turk, 
2010, str. 24)
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3 BRALNA PISMENOST

M. Lipec Stopar (2000) je v svojem članku zapisala, da "branje sodi med pomembne 
komunikacijske dejavnosti vsakega človeka. Od stopnje razvitosti te spretnosti je 
odvisno mnogo stvari v  posameznikovem življenju – za nas je zanimiv  zlasti pomen 
branja med šolanjem, saj je razvito branje temeljni pogoj za napredovanje otroka v 
šoli, zlasti ko postanejo za pridobivanje znanja pomembnejši pisni viri. Ta prehod se 
navadno začenja v četrtem razredu osnovne šole, ko se otrok resneje sooči z delom 
z učbenikom, nato pa se le še stopnjuje."

Bralna pismenost učencev vpliva na to, kako dobro in v  kolikšni meri bodo znali 
izkoristiti znanje, ki jim ga ponujajo UG. Od učencev v  drugem triletju se že pričakuje, 
da začnejo prehajati s stopnje utrjevanja in urjenja bralne spretnosti na stopnjo 
branja z razumevanjem.

"... s pojmom bralna pismenost označujemo sposobnost razumevanja in tvorjenja/
uporabljanja tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali so pomembni za 
posameznika." (Elley idr., 1996; povzeto po Pečjak, 1999, str. 9)

H končnemu cilju šolanja vodi celostni bralni pouk, v katerem sodelujejo vse 
jezikovne dejavnosti (govorjenje, pisanje, poslušanje in branje) in je naravnan k 
razvijanju pozitivnega odnosa do branja, razumevanju poteka in usmerjanju bralnega 
procesa ter k branju umetnostnih in neumetnostnih besedil. Najvišji stopnji v razvoju 
bralnih sposobnosti sta sposobnost hitrega branja z razumevanjem in sposobnost 
različnih pristopov k bralnemu gradivu – kdor ima razvite te sposobnosti, je bralno 
pismen (Pečjak, 1999).

3.1 Razvoj bralnih sposobnosti

Razvoj bralnih sposobnosti od začetnega obdobja do obdobja zrelega bralca lahko 
opredelimo po bralnih stopnjah, o katerih govori J. Chall, ki pri tem upošteva 
Piagetove stopnje kognitivnega razvoja (Pečjak in Gradišar, 2002).
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Preglednica 2: Razvoj bralnih sposobnosti v obliki bralnih stopenj (J. Chall)

Bralne stopnje Značilnosti stopnje
Pogoj za prehod na višjo 

stopnjo

Stopnja 0:

predbralno obdobje

(0–6/7 let)

– metajezikovno zavedanje

– sposobnosti vidnega in 

slušnega zaznavanja 

(razločevanja in razčlenjevanja)

Stopnja 1:

obdobje začetnega branja

(6/7–7/8 let)

– asociativna zveza črka – glas

– prehod skozi tri faze v 

opismenjevanju (logografsko, 

abecedno in ortografsko)

asociativna zveza črka – glas

Stopnja 2:

stopnja utrjevanja spretnosti 

branja

(7/8–8/9 let)

– urjenje bralne spretnosti 

(tehnike branja)

Stopnja 3:

branje za učenje

(9–14 let)

– sprememba cilja branja 

(branje v funkciji učenja)

– uporaba različnih bralnih 

strategij

avtomatizacija tehnike branja, 

bralne strategije

Stopnja 4:

večstranski pogled na prebrano

(14–18 let)

– sprejemanje/presojanje/

preverjanje prebranega z več 

zornih kotov

– metakognitivne spretnosti

metakognitivne sposobnosti 

(bralne strategije, 

samousmerjanje pri branju)

Stopnja 5:

konstrukcija in rekonstrukcija

(od 18. leta naprej)

– konstrukcija lastnega sistema 

znanja

– selektivnost in fleksibilnost pri 

branju

široko znanje, bralna 

učinkovitost

Vir: Pečjak, S., in Gradišar, A., 2002

Načela, ki veljajo za bralne stopnje (prav tam, str. 45–46):

• Vsaka bralna stopnja ima specifično strukturo, ki je kvalitativno drugačna od drugih 
stopenj.

• Stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju.

• Branje predstavlja na vseh stopnjah obliko reševanja problema, v kateri se bralec 
prilagaja okolju.
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• Individualni napredek posameznika je odvisen od njegovega kognitivnega razvoja 
in interakcije z okoljem.

• Za višje stopnje je značilen bolj fleksibilen pristop k branju.

• Na višjih stopnjah bolj sodelujejo pri branju procesi sklepanja, bralci pa so bolj 
kritični do bralnega gradiva.

• Za vsako stopnjo je značilna specifična bralna tehnika.

• Branje ima poleg kognitivne tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo. 

Prvi dve stopnji poudarjata odnos tiskano gradivo – izgovarjava, za tretjo stopnjo pa 
je značilno, da učenec z branjem pridobiva novo znanje in informacije, torej poudarja 
odnos tiskano gradivo – pojmi in informacije. Na tej stopnji se spremeni funkcija 
branja, in sicer postane branje sredstvo učenja (Pečjak, 1999).
Tretja stopnja se že bolj začne povezovati z uporabo UG kot predhodne, ker učenci v 
tem obdobju razvijajo branje z razumevanjem, spoznavajo različne bralne učne 
strategije.

J. Chall deli stopnjo branja za učenje na dve fazi. Prva traja od 9. do 11. leta, zanjo 
pa je značilno, da učenec presoja informacije le z vidika avtorja, zelo redko ali pa 
sploh ne izraža svojega odnosa in pogleda na besedilo. Informacije v  besedilu 
večinoma sprejema nekritično. V drugi fazi, ki traja od 12. do 14. leta, pa je učenec 
že sposoben analizirati in sintetizirati prebrano in si ustvarja tudi kritičen pogled na 
stališča, s katerimi se pri branju srečuje. 
Pri prehodu z druge na tretjo stopnjo se bralec sreča z zahtevnejšimi besedili, ki 
zahtevajo višjo raven bralnih sposobnosti, govornega in spoznavnega razvoja ter 
večjo splošno razgledanost. Bralna tehnika je avtomatizirana (prav tam).

Za četrto stopnjo je značilno, da bralec sprejema, primerja in presoja prebrano z več 
zornih kotov, razvija tudi metakognitivne spretnosti (zavedanje lastnih dejavnosti med 
branjem, spremljanje, nadzorovanje lastnega razumevanja med branjem ipd.). Peta 
stopnja pa predstavlja zrelo obdobje pri branju in se od predhodne razlikuje v  tem, da  
poudarja kakovost znanja – bralec sam izgrajuje svoj sistem znanja s pomočjo višjih 
miselnih procesov (analize, sinteze in vrednotenja) (prav tam).
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M. Grosman (2007) pravi, da je dobro poznavanje procesov branja in stopenj 
bralnega razvoja pomembno za učitelje – ti bi morali upoštevati, da je od zmožnosti 
razumevanja besedil odvisen tudi uspeh učencev pri posameznih predmetih. Avtorica 
navaja še, da strokovnjaki opozarjajo na nezadostno globinsko razumevanje besedil, 
ki vsebujejo več kot 5 % bralcu neznanih besed, ob katerih se učenec med branjem 
ustavlja, da bi ugotovil njihov pomen.

Branje z razumevanjem

Najbolj kritična komponenta branja je zmožnost razumevanja prebranega. Učenca, ki 
lahko prebere in prepozna vse besede, vendar ne razume celote prebranega, ne 
moremo imeti za uspešnega bralca (Goulandris & Snowling,1995). Tudi J. Oakhill in 
N. Yuill (prav tam) poudarjata, da branje v  smislu pridobivanja informacij ne temelji na 
prepoznavanju posameznih besed, temveč razumevanju prebranega besedila, pri 
čemer so potrebne zmožnosti sklepanja, razumevanja strukture besedila in 
spremljanje razumevanja oz. vrednotenje (ocenitev) le-tega med branjem.

Nekateri učenci so na nižji stopnji razumevanja besedila, ker nimajo razvite ustrezne 
hitrosti oz. tekočnosti branja in dekodiranja, nekaterim pa primanjkujeta zmožnosti 
sklepanja in metakognicije. Posledice nezadostnega doseganja branja za učenje se 
odražajo na področju šolskega uspeha, samopodobe in tudi osebnostnega razvoja 
posameznika (Turner, 1995; Lipec Stopar, 2000).  

"... bralno razumevanje ni odvisno samo od razvitosti posameznih komponent (npr. 
avtomatizirano in natančno dekodiranje), temveč tudi od uspešnosti integracije 
različnih spretnosti in sposobnosti ..." (Lipec Stopar, 2000). Avtorica (prav tam) 
dodaja, da na dobro bralno razumevanje vpliva tudi slušno razumevanje. 

Pri vseh učencih je potrebno razvijanje bralnih učnih strategij – le tako branje 
postane učinkovit dejavnik za pridobivanje novega znanja (prav tam).
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3.2 Strategije uspešnega branja

S. Pečjak in A. Gradišar (2002, str. 85) pravita: "Eden izmed pogojev, da postane 
učenec dejansko učinkovit v  učnem procesu, je, da je sposoben učinkovito 
uporabljati učne strategije." Za učenje bralnih učnih strategij učenec potrebuje 
znanje, ki ga lahko razdelimo v pet kategorij (prav tam):

Znanje o strategijah
S pridobivanjem znanja o strategijah učenci izboljšujejo svoje stare učne strategije, 
spoznajo nove in razvijajo sistematičen pristop k učenju. Učenci zelo pogosto 
razvijajo strategije na podlagi poskusov  in napak ter opomb  in komentarjev  učiteljev 
in staršev; velikokrat se izkažejo za neučinkovite. Razlog za to je predvsem 
nepoznavanje drugih, učinkovitejših strategij. Najpogostejša strategija, ki jo učenci 
uporabljajo, je večkratno branje besedila; lahko je povsem učinkovita, vendar 
velikokrat ni dovolj ustrezna, zlasti pri reševanju zahtevnejših nalog in problemov. 
"Vztrajanje učenca pri večkratnem prebiranju besedila je posledica dejstva, da ne ve, 
na kakšen drugačen način bi si lahko še pomagal pri razumevanju gradiva." (prav 
tam, str. 86) Naloga učitelja je, da učence seznani z različnimi učnimi strategijami. To 
lahko stori z uporabo naslednjih metod poučevanja za razvijanje strategij: direktno 
poučevanje (učitelj učencem predstavi strategijo in razloži, kako se jo uporablja), 
modeliranje ali učenje po modelu (učitelj demonstrira uporabo posameznih strategij, 
pri tem mora biti pozoren na to, da uporablja različne strategije; tako si učenci tudi 
sami oblikujejo izbor strategij, ki jim najbolj ustrezajo) in vodeno urjenje s povratno 
informacijo (neposredno po poučevanju in učenju po modelu; učenci sami poskusijo 
uporabiti strategijo, učitelj pa vrednoti ustreznost izbire in pravilnost uporabe).

Znanje o sebi/poznavanje samega sebe
Poznavanje samega sebe imenujemo spremljanje oz. samoopazovanje. Učinkovit 
učenec ve, kaj ima rad in česa ne mara (npr. določenih predmetov, dejavnosti), 
katere naloge so težje oz. lažje, pozna svoje sposobnosti in načine učenja, se 
zaveda lastnih učnih stategij. Učenci, ki same sebe dobro poznajo, znajo presoditi, 
na katerih področjih bodo morali vložiti več truda in na kateri način se bodo lotili 
problema, morda tudi poiskali pomoč pri učitelju, sošolcih ali starših.
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Znanje o nalogah
Učenec strateg pozna specifične dejavnosti in naloge ter ve, kako se jih lotiti in 
uspešno rešiti. Pogoste težave se pojavljajo pri branju UG, ker učenci ne znajo 
izluščiti bistva in ne vedo, kako si čim hitreje zapomniti obravnavano učno snov. 
Učitelj mora pomagati učencem razumeti naravo in cilj naloge ter zagotoviti čim širši 
izbor učnih strategij – spoprijemanje z novimi nalogami bo za učence učinkovitejše.

Znanje o vsebini
Predznanje učenca pripomore k temu, da je razumevanje novih informacij lažje, 
omogoča pa tudi dolgotrajnejše shranjevanje novega znanja v spominu. Naloga 
učitelja je pokazati učencu, kako uporabiti predznanje pri učenju novega. Tudi 
ustrezne učne strategije pomagajo osmisliti nove informacije; S. Pečjak in A. 
Gradišar posebej omenjata pojmovno mrežo, ki od učenca zahteva, da se sprašuje, 
kaj o določeni vsebini že ve in kako naj nove informacije vključi v že obstoječe 
znanje. Pomaga tudi ugotoviti, v kakšnih medsebojnih odnosih so posamezni pojmi. 

Kontekstno znanje (znanje o okoliščinah, v katerih poteka učni proces)
Kontekstne spremenljivke omogočajo učencu, da se zaveda, kaj se od njega 
pričakuje in kakšno podporo mu lahko nudijo učitelj, sošolci in starši. To vpliva na 
izbiro in uporabo strategij predvsem pri reševanju zahtevnejših nalog. Pintrich in 
Schunk (prav tam) pravita, da je učenčeva motivacija za reševanje težjih nalog večja 
in je zato pripravljen uporabiti različne učne strategije za dosego cilja, če ga drugi 
podpirajo in od njih lahko pričakuje pomoč.

Učiteljeva vloga pri izbiri bralnih učnih strategij in njihovi uporabi je zelo pomembna. 
V začetnem obdobju je on tisti, ki mora učencem pokazati, kako se uporablja 
posamezne strategije, torej ima vso odgovornost. Le-ta se postopoma prenese na 
učenca, kar je tudi končni cilj – razvoj samostojnosti in neodvisnosti pri učenju iz 
besedil (prav tam).
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3.2.1 Vrste bralnih učnih strategij

Avtorji opredeljujejo klasifikacije bralnih učnih strategij po različnih kriterijih – zelo 
pogosti sta delitev strategij glede na namen in delitev glede na vsebine informacij, ki 
jih učenec želi razumeti in si jih zapomniti. V strokovni literaturi se najpogosteje 
pojavlja prva delitev, zato so v nadaljevanju predstavljene bralne učne strategije, 
razvrščene glede na namen učenja, ki jih S. Pečjak in A. Gradišar (2002) povzemata 
po Weinsteinu in Humu:

Strategije ponavljanja
Namen teh strategij je ponavljanje/obnavljanje vsebine gradiva oz. tistih informacij, ki 
si jih želimo zapomniti. Omogočajo prenos informacij iz kratkoročnega v dolgoročni 
spomin, ne omogočajo pa povezave novo pridobljenega znanja z že obstoječim. Pri 
preprostejših nalogah vključujejo dejavnosti, kot so glasno ponavljanje ključnih besed 
ali povedi, ponovno prebiranje gradiva, zapisovanje gradiva v obliki obnov, 
povzetkov, uporabljanje mnemotehnik (npr. rime, slike ...). Pri zahtevnejših nalogah 
(npr. učenju določenega poglavja iz učbenika ali izdelavi zapiskov) pomagajo 
učencu, da usmeri pozornost na ključne dele zapisanega; vključujejo glasno 
ponavljanje informacij, oblikovanje zapiskov, podčrtavanje pomembnih informacij, 
označevanje delov besedila (npr. z markerji).

Elaboracijske strategije ali strategije izdelave
Učencu pomagajo povezati obstoječe predznanje z novimi informaciji – s tem, kar se 
želi naučiti in si zapomniti. Uporaba teh strategij omogoča ohranjanje informacij v taki 
obliki, da se jih lahko smiselno uporabi kasneje, pomeni tudi "aktivno interakcijo 
učenca z učnim gradivom. To pa povečuje stopnjo njegove pozornosti, koncentracije 
in interesa za gradivo." (prav tam, str. 81) Različne oblike strategij izdelave so 
povzemanje/obnavljanje UG s svojimi besedami, postavljanje vprašanj o UG in 
odgovarjanje nanje, poučevanje drugih o prebranem, iskanje podobnosti in razlik v 
gradivu ter kompleksnejše dejavnosti, kot je analiziranje odnosov med informacijami 
ali deli besedila (prav tam).
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Organizacijske strategije ali strategije urejanja informacij
So posebna oblika elaboracijskih strategij, njihova najpogostejša vloga pa je 
združevanje podatkov v širše pojmovne kategorije, kar omogoča boljšo zapomnitev.  
Kažejo se tudi v dejavnostih, kot sta odkrivanje hierarhičnih odnosov v matematiki ter 
grafično ali shematsko prikazovanje UG (npr. v obliki diagrama, sheme ali tabele). 
"Te strategije dejansko predstavljajo ogrodje, na katerega učenec "obeša" informacije 
pri učenju." (prav tam, str. 82)

Pri razvijanju uspešnih učnih strategij je priporočljivo, da učitelj upošteva glavne faze 
uvajanja učencev v strategije. Učence je treba ozaveščati o pomenu dobrih strategij 
in jih spodbuditi k razmišljanju o tistih, ki so jih že oblikovali/sprejeli. Učitelj mora biti 
pripravljen seznaniti učence z glavnimi značilnostmi raznih strategij in jih tudi 
demonstrirati. Nato je potrebno vaditi strategije na konkretnih primerih, pri čemer je 
treba dopuščati individualna odstopanja učencev. Sledi avtomatizacija na različnih 
nalogah in na koncu še spodbujanje učenca, da razmisli, kaj mu bolj ustreza in zakaj 
(Marentič Požarnik,  2003).

S. Pečjak (1993 in 2002) v svojih delih predstavlja eno izmed učinkovitejših 
kompleksnih strategij za predelavo besedila, ki omogoča dobro razumevanje pri 
branju, tj. metoda SQ3R (v slovenskem jeziku metoda PV3P, včasih pa je bila 
imenovana PRPOP). Štejemo jo v skupino metod "aktivnega branja" in ima pet 
stopenj:

• Survey/preleteti gradivo: učenec prebere naslov in si skuša predstavljati, o čem bo 
besedilo govorilo, pregleda začetek in konec besedila, da dobi vpogled, kako na 
široko je avtor razdelal vsebino, pozornost usmeri na naslove in podnaslove, ki 
prikazujejo strukturo in ključne pojme besedila, pregleda slikovno gradivo ter 
prebere napise pod njim, na hitro preleti povzetek na koncu, če obstaja.

• Question/vprašati se: učenec si z vprašanji določi cilj oz. namen branja. Ta stopnja 
je po navadi najtežja, zato potrebujejo mlajši učenci pomoč učitelja. Po preletu 
besedila učenec najprej sestavi vprašanja, na katera bi želel dobiti odgovor, nato 
zapiše napoved, o čem misli, da bo besedilo govorilo – to ga tudi motivira, da z 
branjem ugotovi točnost svoje napovedi. Ta faza je povsem individualna in učitelj 
marsikdaj ne ve, ali je učencem uspelo aktivirati predznanje ali ne, zato lahko 
njihovo celotno predznanje prikaže v obliki pojmovne mreže. Pred branjem iz 
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besedila izloči ključne besede in jih napiše na tablo, nato pa napiše vse asociacije 
učencev in jih skupaj z njimi skuša uvrstiti v širše pojmovne kategorije/sklope. V 
zadnji fazi učenec poskuša čim bolj natančno povedati, kaj bi se rad naučil iz 
besedila in ta pričakovanja zapiše na list.

• Read/prebrati: učenec pozorno prebere celotno besedilo in je pri tem pozoren na 
uvodni stavek, po prebranem prvem odstavku lahko dopolni svojo listo vprašanj, 
manj pomembne dele besedila (npr. besedilo v manjšem tisku, opombe pod črto, 
razlage slikovnega in grafičnega gradiva) samo preleti, sproti si zapisuje ali 
označuje nove, neznane besede, ki jim bo pozneje skušal določiti pomen.

• Review/ponovno pregledati: po končanem branju učenec skuša sam, nato pa s 
pomočjo, pojasniti pomen novih, neznanih besed. Potem gre ponovno skozi 
besedilo po vrsti po odstavkih – pri vsakem se vpraša (ali pa mu pomaga učitelj) o 
bistvu/glavni misli, katero ključno besedo bi si izpisal in kaj je avtor v tem besedilu 
želel povedati. Te faze se ni mogoče naučiti samo z branjem, temveč z urjenjem.

• Recite/poročati: "Temeljni namen te stopnje je pokazati razumevanje prebranega in 
s ponavljanjem utrditi prebrano in izbrano vsebino ter si jo lažje zapomniti." (Pečjak, 
2002, str. 293) Učenec poroča, o čem je bral, z odgovori na zastavljena vprašanja 
iz druge stopnje in vprašanj učitelja ali pa s pisanjem obnove/povzetka vsebine 
besedila.                                                  

3.3 Bralne dejavnosti v razredu

Z bralnimi dejavnostmi učitelj razvija bralne sposobnosti učencev in jim omogoča 
spoznavanje različnih bralnih učnih strategij. 

Način branja v razredu je povezan z namenom branja, vlogo učitelja in učenca pri 
branju ter obliko dela v  razredu. V nadaljevanju povzemam posamezne načine 
branja, ki jih navajata Rycik in J. Irvin (2005; povzeto po: Pečjak, 2010):

Glasno branje učitelja
Namen te dejavnosti je spodbujati tekočnost branja – S. Pečjak (prav tam) poudarja 
pomembnost učiteljevega glasnega branja v nižjih razredih, ki pa je vsaj občasno 
priporočljivo tudi na višji stopnji osnovne šole (velja za branje umetnostnih in 
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neumetnostnih besedil; k slednjim spadajo tudi učbeniki) –, spoznavati učence z 
novimi zvrstmi in avtorji, spodbujati razumevanje prebranega, izvabljati odgovore 
učencev, širiti njihovo besedišče in razvijati interes za branje. Učitelj torej pokaže 
model tekočega branja, vodi pogovor o prebranem besedilu in učence uvaja v  (novo) 
besedišče. Vloge učencev so predvsem aktivno poslušanje, sodelovanje v vodenem 
pogovoru, pisanje odgovorov in branje skupaj z učiteljem. Delo lahko poteka v 
manjših skupinah ali pa sodelujejo vsi hkrati.

Glasno branje učencev
S to dejavnostjo učenci razvijajo tehniko in tekočnost branja. Učteljeva naloga je, da 
učence seznani s kriteriji tekočega branja, poleg tega pa mora ugotoviti branje 
posameznega učenca, dvojice ali skupine – odvisno od izbrane oblike dela. Učenec 
ponavlja glasno branje in uporablja kriterije tekočega branja pri sebi in drugih. 
Njegova vloga je tudi pomoč sošolcu ali skupini pri branju.

Vodeno branje
Namen vodenega branja so predvsem učenje in uporaba strategije branja, 
pridobivanje besedišča ter razumevanje zanimivih besedil. Učitelj modelira, 
demonstrira strategije branja, aktivira ali ustvarja predznanje učencev, jih uvaja v 
novo besedišče in postavlja vprašanja o prebranem. Pri učencih prevladuje tiho 
branje določenega besedila, o katerem se znotraj celega razreda ali manjše skupine 
pogovorijo. Predvidena sta tudi uporaba učnih listov z navodili in pisanje 
spremenjenih besedil (razširjenih, uporabnih itd.).

Bralne delavnice
Ta vrsta bralne dejavnosti temelji na pridobivanju izkušenj in samostojnosti pri delu z 
različnim bralnim gradivom ter besedišču in strukturi jezika, razvoju pozitivnih stališč 
do branja. Vloga učitelja je spoznavati različne vrste branja, spremljati napredek 
učenca na okroglih mizah in pri pisnih odgovorih ter ocenjevati in spodbujati uporabo 
bralnih strategij. Učenci izbirajo besedila različnih žanrov, samostojno berejo, 
odzivajo se na prebrano s pisanjem, opisujejo in se pogovarjajo o prebranem na 
okroglih mizah, prebrano si zapomnijo, izberejo bralne cilje in vrednotijo. Oblike dela 
so zelo različne; od individualne do skupinskega sodelovanja celega razreda.
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S starostjo učencev narašča hitrost glasnega in tihega branja – učenci berejo vedno 
bolj tekoče, hitreje in avtomatizirano. Glasno branje je počasnejše od tihega, zato je 
pomembno, da učenci usvojijo tehniko tihega branja, pri čemer je potrebno usmeriti 
pozornost, da med branjem ne šepetajo ali premikajo ustnic (prav  tam). V obdobju 2. 
triletja učenci aktivno prehajajo z oblike glasnega branja na tiho branje – hitrost 
slednjega izrazito narašča v  5. razredu. Zato je še posebej pomembno, da učitelj 
pomaga učencem pri razvoju tekočnosti branja z raznimi strategijami, predvsem pa 
ne sme zanemariti učenja branja z razumevanjem.
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4 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH UČNIH GRADIV ZA 
ČETRTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

V tem poglavju so predstavljena izbrana UG za 4. razred (v naslednjem pa za 5. 
razred), ki so bila vključena v mojo raziskavo, in sicer za naslednje predmete: 
slovenščino (jezikovni pouk), matematiko, naravoslovje in tehniko ter družbo. Pri 
predstavitvi sem se osredinila na strukturo gradiva in zraven dodala še kakšno svoje 
mnenje. Na začetku vsakega poglavja je preglednica s kriteriji, po katerih sem 
vrednotila obravnavana gradiva. Daje nekakšen hiter prvi vtis o elementih gradiv in 
primerjavo med njimi. Kriterije sem priredila po kriterijih kakovosti UG, predstavljenih 
v poglavju 2.2.1.  

4.1 Slovenščina (jezikovni pouk)

Preglednica 3: Vrednotenje UG za slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu po kriterijih

KRITERIJI Gradim slov. j. 4  
(učbenik)

Gradim slov. j. 4  
(sam. DZ)

Slovenščina  
(učbenik)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Da Da

Vsebinsko kazalo Da Da Da 

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Ne Ne Ne

Povzetek vsebine Ne Ne Ne

Razlaga neznanih in težkih besed Da Ne Da

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Večinoma Da Da

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Da Da Da

Piktogrami za lažjo orientacijo Ne Da Da

Povezave na druge vire Ne Ne Ne

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo Da Da Ne
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Slovenščina
(učbenik)

Avtorji: Vogel, J., Zrimšek, N., Berdajs, M., in Javornik, R.

Leto izdaje: 2003

Založba: Mladinska knjiga

Slika 1: Učbenik Slovenščina 4Slika 1: Učbenik Slovenščina 4Slika 1: Učbenik Slovenščina 4

Naslov in namen gradiva sta jasna. Vsebinsko kazalo obsega dve strani, ki sta 
zrcalni, tako da je omogočen celoten vpogled sestavljenosti vsebine. Kazalo je na 
pogled bolj neprivlačno, sicer pa je zelo pregledno. Struktura učbenika ni 
predstavljena, učni cilji posameznih enot niso opredeljeni. 

Učna snov je kratka in jedrnata. Dejavnosti za povzemanje vsebin in nalog za 
samostojno delo učencev ni. Pomembna pravila oz. definicije so v okvirjih z 
odebeljeno rjavo obrobo, v  tistih s tanjšo pa so napisana kratka pojasnila in razlage. 
Nekaterim okvirjem je dodana podoba dečka, ki sedi na rdečem vprašaju – v njih so 
razložene neznane besede pa tudi posamezni deli slik/tabel. Uporabljen je še en 
piktogram, in sicer sličica zgoščenke, ki nakazuje dejavnost poslušanja s pomočjo 
druge vrste učnega medija. Pomembnejše besede in povedi so poudarjene z 
odebeljenim tiskom.

Ilustracij je zelo veliko; niso omejene z okvirjem oz. robom in so razporejene tako, da 
učbenik daje nekakšen vtis berila, hkrati pa je urejen.

K učbeniku spada še dodatek za tretji razred osemletne osnovne šole.
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Gradim slovenski jezik 4
(učbenik)

Avtorji: Kapko, D., Cajhen, N., Drusany, N., 

Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M.

Leto izdaje: 2007

Založba: Rokus Klett

Slika 2: Učbenik Gradim slovenski jezik 4
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 2: Učbenik Gradim slovenski jezik 4
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 2: Učbenik Gradim slovenski jezik 4
(vir: www.knjigarna.com)

Učbenik obsega 24 enot – poglavij, ki so prikazana v  dokaj preglednem kazalu; tri 
enote imajo podpoglavja, ki v kazalu na prvi pogled ne delujejo tako, saj niso niti 
oštevilčena niti nimajo pripisane številke strani, na kateri se nahajajo. Kljub 
preglednosti bi bilo lahko kazalo popestreno s kakšnimi dodatki (morda več barv, 
kakšna sličica ipd.).

Sestava gradiva je delno pojasnjena v uvodnem nagovoru avtorjev. Nekatera 
poglavja se začnejo z nalogami, druga pa z vprašanji, zapisanimi na podlagi 
drugačne barve – ta vprašanja so učitelju v pomoč pri vodenju pogovora pred 
obravnavo učne snovi. Učbenik spodbuja aktivno učenje in vsebuje veliko nalog, ki 
zajemajo različne dejavnosti, npr. slušnega in pisnega izražanja, opazovanja, 
razmišljanja, branja, razvrščanja, povezovanja, risanja itd., ki so primerne za 
samostojno delo ali reševanje v dvojicah. 

Vprašanja in navodila so zapisana z modro barvo v krepkem tisku – primernejša bi 
bila črna barva, ker deluje bolj nevtralno in je najpogosteje uporabljena. Na modri 
podlagi so zapisana razna besedila, na katera se nanašajo vprašanja za obravnavo 
snovi, na podlagi rjavorumene barve pa pomembnejše stvari oz. definicije, pri čemer 
so določene besede še dodatno poudarjene. Na nekaj straneh je ob stranskem robu 
okvirček roza barve s karo vzorcem in sponko, na katerem so dodatna pojasnila oz. 
poudarki.
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Učbenik nima piktogramov za lažjo orientacijo. Razporeditev besedila in slik je kar 
primerna, fotografij pa bi lahko bilo več. Naslovi poglavij so na samostojnih straneh 
na barvnem ozadju. Nekateri naslovi in ozadja tvorijo za oči motečo barvno (magenta 
– cian) kombinacijo.

Gradim slovenski jezik 4
(samostojni delovni zvezek)

Avtorji: Cajhen, N., Drusany, N., Kakpko, D., 

Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M.

Leto izdaje: 2011

Založba: Rokus Klett

Slika 3: Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 4
(vir: www.irokus.si)

Slika 3: Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 4
(vir: www.irokus.si)

Slika 3: Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 4
(vir: www.irokus.si)

Gradivo obsega dva dela. V prvem delu je nagovor učencem, sestava gradiva ni 
predstavljena, tudi cilji enot niso zapisani. Kazalo vsebine je pregledno in enostavno; 
prikazuje poglavja in podpoglavja.

Vsebina je sestavljena iz nalog različnega tipa, ki omogočajo izvajanje raznovrstnih 
dejavnosti (samostojno ali v  dvojicah). Navodila in določena vprašanja so zapisana s 
krepko črno pisavo in se dobro ločijo od besedil nalog. Pravila in pomembne razlage, 
ki jih morajo učenci tudi sami dopolniti, so na podlagi temno modre barve, razne vrste 
besedil pa na podlagi svetlejšega modrega odtenka. Neznane besede niso 
razložene, tudi povezav na druge vire ni.

Fotografije, ilustracije in slike so dobro izbrane in skupaj z besedilom razporejene 
tako, da je podoba delovnega učbenika barvita, zelo urejena in pregledna. K lažji 
uporabi pa pripomore tudi 7 piktogramov, ki pomenijo branje, govorno nastopanje, 
gledanje, pisanje, pogovarjanje, poslušanje in delo z računalnikom – v besedilu je 
označeno z modro pisavo. Razporeditev na straneh je zelo dobra, prostora za 
pisanje je dovolj. 
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 4.2 Matematika

Preglednica 4: Vrednotenje UG za matematiko v 4. razredu po kriterijih

KRITERIJI Svet matematičnih čudes 4 
(sam. DZ)

Igra števil in oblik 4  
(sam. DZ)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Da

Vsebinsko kazalo Da Da 

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Da Ne

Povzetek Ne Ne

Razlaga neznanih in težkih besed Ne Ne

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Da Večinoma

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Da Večinoma

Piktogrami za lažjo orientacijo Da Da

Povezave na druge vire Ne Ne

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo Da Da

Svet matematičnih čudes 4
(samostojni delovni zvezek)

Avtorji: Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., 

Bremec, B., Pisk, M., in Benčina Smotlak, N.

Leto izdaje: 2006

Založba: DZS

Slika 4: Samostojni delovni zvezek Svet matematičnih čudes 4Slika 4: Samostojni delovni zvezek Svet matematičnih čudes 4Slika 4: Samostojni delovni zvezek Svet matematičnih čudes 4
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Samostojni delovni zvezek je iz dveh delov. Vsebinsko kazalo se nahaja na zadnji 
strani; to ni praktično in lahko povzroči zmedenost, saj večina uporabnikov kazalo, ki 
predstavlja hiter pregled vsebine, išče na prvih straneh. Sicer pa je kazalo pregledno, 
strnjeno na eni strani in v dveh stolpcih. Tudi sestava učnega gradiva je pojasnjena 
na začetku.

Pri vsaki učni enoti je na dnu strani napisan učni cilj. Na začetku večine enot so 
rešeni zgledi (eden ali več; nekatere morajo učenci dopolniti oz. delno sami rešiti) 
naloge ali problema, ponekod je zraven tudi razlaga/vpeljevanje novih pojmov. 
Matematične naloge ponujajo različne aktivnosti: računanje, merjenje, opazovanje, 
primerjanje, barvanje, risanje, uporabo matematičnih orodij in pripomočkov ... 
Nekatere naloge se rešuje neposredno v gradivo, druge pa v zvezek – te so posebej 
označene s piktogramom in so na barvni podlagi.

Pravila in razlage so v oblačkih, zapisane z drugo vrsto pisave. Še bolj pa so 
poudarjena pravila oz. zakonitosti (primer: 1 km = 1000 m) v rumenih okvirčkih z 
rdečo pisavo. Tudi nekateri novi pojmi so poudarjeni z rdečo.
Slikovni material je kakovosten, primeren; prevladujejo ilustracije, nekaj pa je tudi 
fotografij – tiste, pri katerih ni popolnoma razumljivo, kaj predstavljajo, imajo ustrezen 
naslov.

Elementi na posamezni strani so primerno razporejeni in pripomorejo k učinkoviti 
preglednosti gradiva. Za lažjo orientacijo sta uporabljena dva piktograma. Zvezek s 
svinčnikom nakazuje, da je nalogo potrebno rešiti v zvezek, utež pa označuje 
zahtevnejše naloge. 
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Igra števil in oblik 4
(samostojni delovni zvezek)

Avtorji: Centa, N., Frigelj, J., Kožuh, V., in Rakun Beber, M.

Leto izdaje: 2009

Založba: Rokus Klett

Slika 5: Samostojni delovni zvezek Igra števil in oblik 4Slika 5: Samostojni delovni zvezek Igra števil in oblik 4Slika 5: Samostojni delovni zvezek Igra števil in oblik 4

Gradivo je iz dveh delov. Kazalo vsebine je na začetku; sestavljeno je iz poglavij, ki 
se razlikujejo tudi po barvi, in obsega eno stran.

Učni cilji posameznih enot niso opredeljeni. Na začetku vsakega poglavja je kratek 
strip  – pogovor med Anžetom in Nežo, ki učenca spremljata pri spoznavanju nove 
učne snovi. Pogovor med njima predstavlja osnovo za opredelitev učne snovi – iz 
tega je izpeljan zgled problema oz. naloge (npr. pisnega deljenja), ki je sistematično 
razložen po korakih. Razlago "spremlja" znanstvenik, ki sproti poudari še kakšno 
pomembno pravilo ali poda nasvet, na koncu pa povzame bistvo učne enote.

Spoznavanju nove učne snovi sledijo vaje, označene s piktogramom (svinčnik na 
papirju). Zahtevnejše naloge so v okvirju in označene s simbolom uteži. Uporabljena 
sta še dva piktograma, in sicer ključavnica s ključem, ki označuje dejavnost pred 
obravnavo snovi, ter erlenmajerica pri nalogah bolj raziskovalne narave. Tudi 
poglavja za utrjevanje in ponavljanje snovi so vključena – poimenovana so "Uporabi 
svoje znanje".

Vsebina je primerno razporejena, ponekod pa bi bilo lahko na voljo malo več prostora 
za reševanje oz. računanje. Slikovni material (večinoma so ilustracije) je vsebinsko in 
tehnično ustrezen z izjemo nekaterih fotografij, pri katerih je potrebno odčitati 
določeno količino, ki jo prikazujejo – ne vidi se dovolj razločno, do kam sega npr. 
gladina tekočine v kozarcu.
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Ob hitrem preletu vsebine gradiva je možno opaziti tudi pravopisne in slovnične 
napake; manjkajo vejice, nekateri minusi so zapisani z vezaji, posamezni 
samostalniki niso v pravilnem sklonu, v nekaterih povedih manjka kakšna beseda, v 
nekaterih besedah manjkajo črke ali pa so zamenjane z drugimi ipd. Takšne napake 
oz. količina napak ni dopustna in gradivu znižuje kakovost in strokovnost.   

4.3 Naravoslovje in tehnika

Preglednica 5: Vrednotenje UG za naravoslovje in tehniko v 4. razredu po kriterijih

KRITERIJI
Raziskujemo, 

gradimo 4  
(učbenik)

Naravoslovje in 
tehnika 4 
 (učbenik)

Naravoslovje in 
tehnika 4  
(učbenik – 

posodobljen)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Da Da

Vsebinsko kazalo Da Da Da 

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Da Ne Ne

Povzetek Ne Da Da

Razlaga neznanih in težkih besed Da Da Da

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Da Večinoma Da

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Da Da Ne

Piktogrami za lažjo orientacijo Da (malo) Ne Da

Povezave na druge vire Da Da Da

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo

Da (samo vaje v 
DZ) Da Da (samo vaje v 

DZ)
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Raziskujemo, gradimo 4 
(učbenik)

Avtorji: Skribe Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., 

in Florjančič, F.

Leto izdaje: 2002

Založba: DZS

Slika 6: Učbenik Raziskujemo, gradimo 4
(vir: www.kopija-nova.si)

Slika 6: Učbenik Raziskujemo, gradimo 4
(vir: www.kopija-nova.si)

Slika 6: Učbenik Raziskujemo, gradimo 4
(vir: www.kopija-nova.si)

Naslov in namen gradiva sta zelo jasno označena. Kazalo vsebine je preprosto; 
razdeljeno je na 7 večjih poglavij različnih barv, ta pa na manjša poglavja oz. 
podpoglavja/enote. Obsega dve strani. Sestavljenost UG ni pojasnjena.

Vsaka učna enota je opredeljena z jasnimi učnimi cilji. V besedilu so pomembnejše 
besede napisane s krepko pisavo in so zato vidnejše. Na svetlo modri podlagi so 
napisani pomembni podatki, hkrati pa so razloženi tudi nekateri neznani in novi pojmi 
– ti so pojasnjeni tudi ob podobi dečka, ki srka pijačo. Na rumeni podlagi in z modro 
pisavo so zapisane zanimivosti. Rumeni okvirčki oz. oblački, v  katerih je besedilo 
napisano z navadno pisavo, pa predstavljajo posamezne dele slik ali postopke dela.

Aktivnosti za povzemanje vsebin so v  delovnem zvezku; v učbeniku so v okvirčkih v 
obliki puščice naslovi vaj, ki jih učenci lahko naredijo v delovnem zvezku. Vprašanj za 
uvajanje v  novo učno snov  in ponavljanje učbenik ne vključuje. Prav  tako ni 
povzetkov vsebin. Pri posameznih enotah je navedena dodatna literatura oz. vir za 
učence, ki želijo izvedeti več o določeni temi.

Gradivo je pregledno, razmerje med besedilom in slikovnimi elementi je ustrezno. 
Slednji so dovolj nazorni in tudi razloženi.
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Naravoslovje in tehnika 4
(učbenik)

Avtorji: Kolman, A., Mati Djuraki, D., Furlan, I., 

Žibert, J., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M., in Jerman, R.

Leto izdaje: 2002

Založba: Rokus

Slika 7: Učbenik Naravoslovje in tehnika 4Slika 7: Učbenik Naravoslovje in tehnika 4Slika 7: Učbenik Naravoslovje in tehnika 4

Naslovnica je zelo pregledna in jasno izraža namen ter naslov gradiva. Kazalo 
vsebine deluje bolj pasivno – črna pisava na beli podlagi – in obsega dve strani. 
Vsebina je v  osnovi razdeljena na štiri letne čase, nato na poglavja, eno od njih pa še 
na podpoglavja. Na začetku gradiva se avtorji predstavijo in nagovorijo učence.

Posamezne enote niso opredeljene z učnimi cilji. Imajo pa nekakšen uvod, ki 
vključuje uvodna vprašanja in razmišljanja o temi. Veliko vprašanj za razmišljanje je 
vključenih tudi v samo obravnavo snovi, na modri podlagi (ki je malce preveč 
vpadljiva) so usmeritve za delo v delovnem zvezku; številke strani in nalog niso 
navedene. Na rumeni podlagi je vsebina, namenjena radovednim učencem, vsebuje 
tudi navodila za izvajanje samostojnih dejavnosti. Dejavnosti za učence je dovolj, ni 
pa vprašanj za ponavljanje učne snovi.

V učbeniku so zanimivosti in misli, ki popestrijo vsebino, na podlagi zelene barve, 
zdravstveni nasveti, nasveti pri izdelovanju (so v okvirju s temno modro obrobo) 
rubrika “Ekologija” in povezave na druge vire. Tudi novi pojmi so razloženi, vendar ne 
v vseh poglavjih. Povzetki vsebin so kratki, zapisani z rdečo barvo in pod naslovom 
“Zdaj vem”. Piktogramov za lažjo orientacijo ni.

Prevladujoč slikovni materal so fotografije, ki so ustrezno poimenovane ali razložene. 
S tehničnega vidika pa so nekatere pretemne oz. neostre. Razporeditev  komponent 
na strani deluje nekoliko neurejeno, vendar je kljub temu gradivo še kar pregledno. 
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Naravoslovje in tehnika 4 (prenovljena izdaja) 
(učbenik)

Avtroji: Kolman, A., Mati Djuraki, D., Furlan, I., 

Žibert, J., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M., in Jerman, R.

Leto izdaje: 2006

Založba: Rokus

Slika 8: Učbenik Naravoslovje in tehnika 4 (prenovljena izdaja)
(vir: www.pons.si)

Slika 8: Učbenik Naravoslovje in tehnika 4 (prenovljena izdaja)
(vir: www.pons.si)

Slika 8: Učbenik Naravoslovje in tehnika 4 (prenovljena izdaja)
(vir: www.pons.si)

Prenovljena izdaja se po zunanjem izgledu in vsebini bistveno ne razlikuje od 
predhodne, ki je predstavljena zgoraj. Spremenjeni so le posamezni grafični 
elementi:

• kazalo je barvito (vsak letni čas ima svojo barvo), razporejeno v dva stolpca na eni 
strani; je preglednejše (nekatera poglavja so preimenovana),

• usmeritve za delo z delovnim zvezkom so napisane z zeleno barvo in označene s 
piktogramom; zapisani sta številka strani in številka naloge,

• prenovljene so vse rubrike; so na podlagah različnih pastelnih barvnih odtenkov, 
označuje pa jih piktogram:

• “Zdaj vem” – podlaga je v barvi naslova poglavja,

• “Zanimivosti” – zelena podlaga,

• “Lahko prebereš” – modra podlaga,

• “Ekologija” – oranžna podlaga,

• “Zdravstveni nasvet” (včasih tudi “Opozorilo”) – rdeča podlaga,

• “Nasvet” – roza podlaga,

• “Novi pojmi” – vijolična podlaga,

• “Misli” – oranžna podlaga (piktograma ni),

• dodani sta še dve novi rubriki: “Zelo pomembno” (podlaga roza barve) in “Preveri 
svoje znanje” (podlaga vijolične barve), ki je namenjena ponavljanju obravnavane 
učne snovi.
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Gradivo je preglednejše od prejšnje izdaje, vendar so posamezne strani vseeno 
preveč natrpane oz. se med sabo meša preveč različnih komponent, kar zmanjšuje 
preglednost.
  

4.4 Družba

Preglednica 6: Vrednotenje UG za družbo v 4. razredu po kriterijih

KRITERIJI Družba za četrtošolc(k)e  
(učbenik)

Z družbo v družbo 4  
(učbenik)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Delno

Vsebinsko kazalo Da Da 

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Da Ne

Povzetek Da Ne

Razlaga neznanih in težkih besed Da Da

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Da Večinoma

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Da Delno

Piktogrami za lažjo orientacijo Da Da

Povezave na druge vire Ne Ne

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo Da Da
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Družba za četrtošolc(k)e
(učbenik)

Avtorji: Arko, P., Galjot, A., Justin, J., Resnik Planinc, T., 

in Švab, A.

Leto izdaje: 2004

Založba: I2

Slika 9: Učbenik Družba za četrtošolc(k)eSlika 9: Učbenik Družba za četrtošolc(k)eSlika 9: Učbenik Družba za četrtošolc(k)e

Naslov gradiva je jasno označen, namen (pojasnilo, da gre za učbenik), pa je na 
platnici preveč skrit in ni dobro viden, je pa ustrezno opredeljen na prvi 
(neoštevilčeni) strani. Na začetku je tudi nagovor učencem.

Vsebinsko kazalo je zelo pregledno, je na dveh straneh, ki sta si zrcalni, torej je vidno 
celotno kazalo naenkrat. Poglavja so razdeljena na podpoglavja – avtorji jih 
imenujejo "zgodbe" – in se med seboj ločijo po barvi. Neustrezne so samo navedbe 
strani, saj so preblizu naslovom poglavij in podpoglavij, manj so vidne tudi, ker niso 
posebej poudarjene (npr. z odebeljenim tiskom ali drugo velikostjo pisave).
Sestava učbenika je zelo natančno pojasnjena. Vsako poglavje se začne z uvodnima 
stranema tako, da so najprej v vodoravni liniji našteta podpoglavja – učenec dobi 
vpogled v tematiko celotnega poglavja. Cilji posameznih enot so opredeljeni, vendar 
bolj s pojasnili (tudi v obliki vprašanj), kaj bo vsebina predstavila. Zraven so še sličice 
in vprašanja za razmišljanje in uvajanje v temo. Podpoglavja oz. "zgodbe" obsegajo 
po dve strani (zrcalni pogled), tako da ima bralec pregled nad celotno vsebino 
posamezne učne enote, razdeljene pa so na štiri dele (izjemoma tudi manj): A, B, C 
in Č  – so naslednja, nižja stopnja podpoglavij. Vsak del vsebine je na kratko 
predstavljen; pomembne besede so odebeljene, zaradi česar se bralec ob njih ustavi 
in jih bolj pozorno prebere. Neznane besede v besedilu so napisane z rdečo in so 
razložene v  t. i. “Besednjaku”. Vsak del ponazarja vsaj ena sličica oz. fotografija, ki je 
tudi razložena. Na koncu učne enote je rubrika "Sms", v kateri je na kratko povzeto 
bistvo. Razporeditev vsebine na posamezni strani je ustrezna. Fotografije in 
ilustracije so kakovostne, zanimive in razložene.
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V vsebini sta uporabljena dva piktograma, ki označujeta vprašanja oz. naloge/
dejavnosti za učence – poudarjene so tudi tako, da so na rdeči podlagi. Pri navodilih 
nalog izstopa pravopisna napaka, tj. klicaj namesto pike na koncu povedi.

Na koncu vsakega poglavja sta dve zaključni strani; obsegata povzetek, še nekaj 
dodatnih fotografij z razlago in projekte – razne dejavnosti za samostojno ali 
skupinsko delo.

V gradivu sta še povzetek Konvencije o otrokovih pravicah in abecedno kazalo besed 
iz “Besednjakov”.

Z družbo v družbo 4
(učbenik)

Avtorji: Bogataj, J., Hazler, V., Budnar, M., Ivanšek, D., 

in Zabukovec, M.

Leto izdaje: 2000

Založba: Rokus

Slika 10: Učbenik Z družbo v družbo 4
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 10: Učbenik Z družbo v družbo 4
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 10: Učbenik Z družbo v družbo 4
(vir: www.knjigarna.com)

Platnica gradiva je preveč oz. neustrezno opremljena, zapolnjena, zato je naslov 
nerazločen – tudi črkovni slog ni najustreznejši. Namen gradiva je zapisan na vrhu in 
je viden.

Vsebinsko kazalo je na treh straneh, kar zmanjšuje preglednost. Prav tako so 
nekoliko moteče ilustracije, ki zicer razbijajo monotonost belega ozadja kazala, 
vendar so postavljene na takšna mesta, da je težko povezati nekatere naslove 
podpoglavij s številkami stranmi, na katerih se nahajajo.

Cilji posameznih enot niso opredeljeni. Učna vsebina se prepleta z zgodbo, pogovori, 
mnenji deklice Katarine in dečka Roka – oba sta ilustrirana lika in sta uporabljena 
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tudi kot piktograma; Katarina s knjigo označuje razlago neznanih in težkih besed (na 
koncu učbenika je tudi pojmovni slovarček), Rok pa nasvete, pregovore, pomembna 
dejstva, usmerjanje k dejavnostim in razmišljanju – vse to je zapisano z drugo barvo. 
Tudi aktivnosti za samostojno delo so napisane z drugo barvo in odebeljenim tiskom. 

Slikovnega materiala je veliko, na določenih straneh kar preveč. Nekatere fotografije 
so pretemne in zato slabše prikazujejo tisto, kar bi morale. Ponekod je uporabljenih 
preveč fotografij na eni strani oz. se stikajo med sabo tako, da ustvarjajo občutek 
prenatrpanosti in nepreglednosti strani. Naslovi oz. razlage ilustrativnega materiala 
so bodisi na različnih barvnih podlagah (uporaba temno modre barve zmanjšuje 
vidnost napisa) bodisi poleg fotografij (tam, kjer jih je več, so naslovi nanizani kar 
drug pod drugega; tako se ne ve točno, kateri naslov spada k posamezni fotografiji 
oz. sliki).

Pomanjkljivost učbenika so nepoudarjene (z drugo barvo ali odebeljenim tiskom) 
pomembnejše besede in pojmi (izjema je podpoglavje Vsakdanjiki in prazniki); to 
učencem otežuje dojemanje bistva besedila. Ne vključuje rubrike o zanimivostih, 
povezav na druge vire in nima povzetka učne snovi. 
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5 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH UČNIH GRADIV ZA PETI 
RAZRED OSNOVNE ŠOLE

5.1 Slovenščina (jezikovni pouk)

Preglednica 7: Vrednotenje UG za slovenščino (jezikovni pouk) v 5. razredu po kriterijih

KRITERIJI Gradim slov. j. 5  
(učbenik) 

Gradim slov. j. 5 
(učbenik – 

posodobljen)

Gradim slov. j. 5 
(sam. DZ)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Da Da

Vsebinsko kazalo Da Da Da

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Ne Ne Ne

Povzetek Ne Ne Ne

Razlaga neznanih in težkih besed Ne Ne Ne

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Da Da Da

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Da Da Da

Piktogrami za lažjo orientacijo Ne Da Da

Povezave na druge vire Ne Ne Ne

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo Da Da Da
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Gradim slovenski jezik 5
(učbenik)

Avtorji: Kapko, D., Cajhen, N., Drusany, N., 

Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M.

Leto izdaje: 2007

Založba: Rokus Klett

Slika 11: Učbenik Gradim slovenski jezik 5
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 11: Učbenik Gradim slovenski jezik 5
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 11: Učbenik Gradim slovenski jezik 5
(vir: www.knjigarna.com)

Med naslovom in ozadjem v spodnjem delu platnice ni dovolj kontrasta, zato so 
določeni deli naslova in namen gradiva slabše vidni.

Struktura in način sestave učbenika sta enaka kot v učbeniku Gradim slovenski jezik 
4 (2007), ki je predstavljen v četrtem poglavju diplomskega dela (glej stran 50–51). 
Drugačno je kazalo, ki je na dveh straneh in zato ne ponuja celotnega vpogleda v 
vsebino naenkrat. Obsega 29 enot in nima podpoglavij. V tem učbeniku so na 
podlagi roza barve s karo vzorcem zapisana vprašanja. 

Gradim slovenski jezik 5 (posodobljena izdaja) 
(učbenik)

Avtorji: Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., 

Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M.

Leto izdaje: 2010

Založba: Rokus Klett

Slika 12: Učbenik Gradim slovenski jezik 5 (posodobljena izdaja)
(vir: www.irokus.si)

Slika 12: Učbenik Gradim slovenski jezik 5 (posodobljena izdaja)
(vir: www.irokus.si)

Slika 12: Učbenik Gradim slovenski jezik 5 (posodobljena izdaja)
(vir: www.irokus.si)

UG je obsežno z veliko nalogami, ki spodbujajo aktivno učenje. Po vsebini je enako 
učbeniku, ki je predstavljen pred njim, le da je posodobljeno. Vsebinsko kazalo 
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obsega 23 enot oz. poglavij, je zelo enostavno za uporabo, vendar preveč monotono 
(modra pisava na beli podlagi). Učencem je namenjen uvodni nagovor. Sestava 
gradiva ni pojasnjena, razložen je le pomen piktogramov, ki so namenjeni lažji 
uporabi učbenika in spremljajo prav vsako nalogo. Ponazarjajo naslednje dejavnosti: 
branje, govorno nastopanje, gledanje, pisanje v zvezek, pogovarjanje, branje in delo 
z računalnikom. Cilji učnih enot niso opredeljeni.

Vprašanja in navodila so zapisana s krepko pisavo črne barve. Z modro barvo so 
označeni zapisi, namenjeni delu z računalnikom. Definicije so na temno modri 
podlagi; sestavljene so iz nepopolnega besedila, ki ga morajo učenci sami dopolniti. 
Na svetlo modri podlagi so razna besedila, na katera se nanašajo vprašanja in 
naloge.

Učbenik je zelo pregleden, ker so tudi komponente na straneh ustrezno razporejene. 
Določene fotografije, ki so vključene, so nekoliko premajhne in pretemne.

Podoba tega posodobljenega gradiva je privlačnejša, razporeditev  bolj sistematična 
in pripomore k večji preglednosti in znajdenju.

Gradim slovenski jezik 5
(samostojni delovni zvezek)

Avtorji: Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., 

Križaj Ortar, M., in Bešter Turk, M.

Leto izdaje: 2011

Založba: Rokus Klett

Slika 13: Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 5
(vir: www.irokus.si)

Slika 13: Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 5
(vir: www.irokus.si)

Slika 13: Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 5
(vir: www.irokus.si)

Zasnova je enaka posodobljenemu učbeniku Gradim slovenski jezik 5. Od učbenika 
se razlikuje v tem, da vsebuje tudi prvine delovnega zvezka, torej se vanj lahko piše. 
Vsebuje več nalog kot učbenik, nekaj je dodanega slikovnega materiala. Njegova 
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prednost je tudi, da vsebuje veliko nalog za utrjevanje, ki so označene z ustreznim 
piktogramom.

5.2 Matematika

Preglednica 8: Vrednotenje UG za matematiko v 5. razredu po kriterijih

KRITERIJI Svet matematičnih čudes 5  
(učbenik)

Stičišče 5 
(učbenik)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Da

Vsebinsko kazalo Da Da 

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Da Da

Povzetek Ne Ne

Razlaga neznanih in težkih besed Ne Ne

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Da Da

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Večinoma Ne

Piktogrami za lažjo orientacijo Ne Da

Povezave na druge vire Ne Ne

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo Da Da
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Svet matematičnih čudes 5
(učbenik)

Avtorji: Cotič, M., Felda, D., Bremec, B., 

Benčina Smotlak, N., Grželj, D., Pisk, M., in Vršič, V.

Leto izdaje: 2005

Založba: DZS

Slika 14: Učbenik Svet matematičnih čudes 5
(vir: www.kopija-nova.si)

Slika 14: Učbenik Svet matematičnih čudes 5
(vir: www.kopija-nova.si)

Slika 14: Učbenik Svet matematičnih čudes 5
(vir: www.kopija-nova.si)

Naslov in namen učbenika sta jasna. Vsebinsko kazalo je na zadnji strani, kar lahko 
predstavlja problem, ki sem ga izpostavila že pri predstavitvi samostojnega 
delovnega zvezka Svet matematičnih čudes 4. Sestava UG je predstavljena na 
začetku in usmerja učenca pri njegovi uporabi.

Učni cilji so napisani na spodnjem robu strani vsake učne enote – te vsebujejo 
rešene zglede, ki pojasnjujejo teorijo, postopke reševanja, razlagajo, vpeljujejo nove 
pojme ipd. ter naloge, ki so predvidene za reševanje v zvezek in niso razdeljene na 
težavnostne ravni. Učbenik ne vključuje rešitev nalog.

Pravila, razlage, pomembni podatki in (novi) pojmi so zapisani v oblačkih s pisanimi 
črkami, nekateri tudi v rumenih okvirčkih in/ali z drugo barvo. 

Razporejenost na straneh je primerna, gradivo je pregledno, le na nekaterih straneh 
je preveč slikovnega materiala in delujejo prezapolnjene. Ilustracije so najpogosteje 
uporabljene, nekaj pa je tudi fotografij. V učbeniku ni piktogramov za lažjo orientacijo.
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Stičišče 5
(učbenik)

Avtorji: Strnad, M., in Štuklek, M.

Leto izdaje: 2008

Založba: Debora

Slika 15: Učbenik Stičišče 5Slika 15: Učbenik Stičišče 5Slika 15: Učbenik Stičišče 5

Vsebinsko kazalo se nahaja na začetku, je pregledno, razdeljeno na poglavja in 
podpoglavja, vendar obsega dve strani – onemogočen je natančen prelet vsebine 
brez prelistavanja. Na začetku je tudi nagovor avtoric, namenjen učencem, sledi pa 
razlaga sestavljenosti gradiva oz. navodilo, kako uporabljati ta učbenik.

Gradivo je že na pogled izredno obsežno in vsebuje veliko nalog – ker jih je veliko, jih 
lahko učenci po svoji presoji in željah izbirajo in rešujejo tudi sami (npr. doma), saj so 
k učbeniku priložene rešitve, s pomočjo katerih lahko sami spremljajo pridobivanje 
znanja.

Vsebina učbenika je razdeljena na temeljna poglavja, ta pa na naslednje razdelke 
(povzeto po Strnad in Štuklek, 2008):

• PONAVLJAMO – preveri se predznanje učencev, osveži pojme in pravila. Učenca v 
tem razdelku spremljata deček in deklica.

• SPOZNAVAMO – razdelek je namenjen obravnavi nove učne snovi. Vsebuje 
ilustracijo, ki prikazuje neki dogodek, in vprašanja za razmišljanje in uvajanje v 
novo učno snov. Sledi zelo podrobna, zgoščena razlaga z rešenimi zgledi nalog. Za 
reševanje so pripravljene naloge treh težavnostnih stopenj: številka naloge 
minimalne ravni je zelene barve, temeljne ravni modre barve, zahtevnejše stopnje 
pa rdeče barve. Pomembna pravila so na rumeni podlagi, zahtevnejše trditve pa na 
modri.

• UTRJUJEMO – naloge različnih težavnostnih stopenj.
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• PREVERJAMO – nosi naslov Do medalj in ponuja tri preizkuse znanja: Prvi je 
preprost, drugi zahtevnejši, tretji pa priprava na matematično tekmovanje Kenguru.

Aktivnosti za povzemanje vsebin je ogromno; učenec pri nalogah lahko izbira med 
tremi težavnostnimi stopnjami. Rešitve nalog, ki so namenjene preverjanju znanja, so 
na zadnjih straneh gradiva, za ostale naloge pa so rešitve priložene k učbeniku. 

Učbenik učencu posreduje najpomembnejše pojme, dejstva, načela in pravila, 
vendar je predstavljenih preveč podrobnosti in informacij naenkrat. Vključene so tudi 
kratke zanimivosti – slika in njen opis v  povezavi s tematiko – na začetku vsakega 
poglavja. Vsebina je preobsežna in natrpana. Kljub temu da je razdeljena v dva 
stolpca, je struktura gradiva zelo nepregledna in zahtevna.

Za lažje znajdenje v gradivu so uporabljeni piktogrami (povzeto po Strnad in Štuklek, 
2008):

• trikotnik z vprašajem vabi učenca k razmisleku na zastavljeno vprašanje,

• zakrpan balonček označuje nalogo, v  kateri je namerno narejena napaka, rešitev je 
lahko več ali pa nobene,

• knjiga opozarja, da naloga ne zahteva računanja, temveč pojasnila,

• lupa označuje naloge, ki so raziskovalne narave,

• mislec je simbol za zahtevnejšo nalogo,

• računalo je pri tistih nalogah, pri katerih je predvidena njegova uporaba,

• svinčnik opozarja, da je nalogo treba prepisati in rešiti v zvezku,

• raziskovalec vabi učenca, da se loti izziva (nahaja se v posebnem okvirčku) ali 
zahtevnejše naloge.

V učbeniku je zelo veliko spodbud za učence, ki jih "izrekata" deček in deklica, 
medtem ko spremljata posameznika skozi vsebine.
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5.3 Naravoslovje in tehnika

Preglednica 9: Vrednotenje UG za naravoslovje in tehniko v 5. razredu po kriterijih

KRITERIJI
Raziskujemo, 

gradimo 5  
(učbenik)

Od mravlje do 
sonca 2 

(učbenik)

Naravoslovje in 
tehnika 5  
(učbenik)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Delno Da

Vsebinsko kazalo Da Da Da 

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Da Ne Ne

Povzetek Ne Da Da

Razlaga neznanih in težkih besed Ne Ne Da

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Da Da Da

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Večinoma Večinoma Da

Piktogrami za lažjo orientacijo Da Ne Da

Povezave na druge vire Da Ne Da

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo Da (vaje v DZ) Ne Da

Raziskujemo, gradimo 5
(učbenik)

Avtorji: Skribe Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., 

Florjančič, F., in Zajc, S.

Leto izdaje: 2003

Založba: DZS

Slika 16: Učbenik Raziskujemo, gradimo 5
(vir: www.kopija-nova.si)

Slika 16: Učbenik Raziskujemo, gradimo 5
(vir: www.kopija-nova.si)

Slika 16: Učbenik Raziskujemo, gradimo 5
(vir: www.kopija-nova.si)
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Gradivo je sestavljeno na enak način kot učbenik Raziskujemo, gradimo 4, ki je 
predstavljen v prejšnjem poglavju (gl. str. 56). Dodana je še pojasnjena sestava 
gradiva, puščice, v katerih so napisani naslovi vaj, ki jih lahko učenci rešijo v 
delovnem zvezku, pa so barvne (v odtenku barve poglavja, v  katerem so) in zato bolj 
opazne. 

Naravoslovje in tehnika 5
(učbenik)

Avtorji: Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Kolman, A., 

Mati Djuraki, D., Jerman, R., in Jaklin, M.

Leto izdaje: 2007

Založba: Rokus

Slika 17: Učbenik Naravoslovje in tehnika 5
(vir: www.emka.si)

Slika 17: Učbenik Naravoslovje in tehnika 5
(vir: www.emka.si)

Slika 17: Učbenik Naravoslovje in tehnika 5
(vir: www.emka.si)

Gradivo ima ustrezno označen naslov in namen. Kazalo je strnjeno na eni strani v 
dveh stolpcih in obsega pet glavnih poglavij oz. tem: Podatki, Voda, Zrak, Zemlja in 
Sonce, zemlja, voda, zrak. Delijo se v poglavja in podpoglavja. Kazalo je zelo 
pregledno, ker se glavna poglavja razlikujejo po barvi. Sledi pojasnilo sestave 
učbenika.

Na začetku vsakega poglavja je kratka pripoved, ki spodbudi učenca k razmišljanju o 
temi poglavja. Med samim besedilom za obravnavo učne snovi so prav  tako 
zastavljena vprašanja (in spodbude k raznim dejavnostim) za razmišljanje, vendar na 
prvi pogled niso dobro vidna, saj so napisana v istem črkovnem slogu kot ostalo 
besedilo. Morala bi biti bolj poudarjena (npr. s poševnim tiskom) oz. ločena od 
ostalega besedila.

Slikovni material je v razmerju z besedilom zelo primerno uporabljen in je  
kakovosten. Komponente so kar dobro razporejene in pripomorejo k boljšemu 
znajdenju v gradivu.
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Vsebina zajema podobne rubrike kot prenovljena izdaja učbenika Naravoslovje in 
tehnika za 4. razred (gl. str. 58–59), le da niso na barvni podlagi, temveč samo v 
okvirjih z barvno obrobo (izjema je rubrika “Zdaj vem”, ki je na oranžni podlagi – je 
tudi pomembnejša in zato primerno izstopa); preglednost gradiva je zato boljša:

• “Zanimivosti” – vijoličen okvir,

• “Za zelo radovedne” – moder okvir,

• “Lahko prebereš” – rumen okvir,

• “Zdravniški nasvet” – rdeč okvir,

• “Ekološki nasvet” – zelen okvir.

Vsem rubrikam pripada določen piktogram. Učbenik pa vsebuje še tri piktograme za 
lažjo orientacijo:

• palček z velikim svinčnikom – pove, da je naloga v delovnem zvezku 
(pomanjkljivost je, da ni zapisanih številk strani in nalog)

• palček z žepno svetilko – kaže naslov poglavja, v  katerem bralec lahko najde še kaj 
o obravnavani temi,

• zgoščenka – vabi učenca, da uporabi zgoščenko, na kateri so poskusi in naloge.

Učbenik ne vključuje vprašanj za ponavljanje ali preverjanje znanja, po številu strani 
je precej obsežno.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                 Petra Medja; diplomsko delo

72



Od mravlje do sonca 2
(učbenik)

Avtroji: Krnel, D., Bajd, B., Oblak S., Glažar, S. A., 

in Hostnik, I.

Leto izdaje: 2006

Založba: Modrijan

Slika 18: Učbenik Od mravlje do sonca 2Slika 18: Učbenik Od mravlje do sonca 2Slika 18: Učbenik Od mravlje do sonca 2

Naslov je jasno označen, nikjer pa ne piše, da je to gradivo učbenik. Vsebinsko 
kazalo je strnjeno na eni strani, je pregledno in enostavno za uporabo, obsega pa 
štiri glavna poglavja, ki so razdeljena na več poglavij oz. enot. Sestava gradiva ni 
predstavljena. Tudi učni cilji posameznih enot niso opredeljeni.

V besedilu so pomembni pojmi in povedi poudarjeni s krepko pisavo. Na rumeni 
podlagi so zapisane zanimivosti. Na koncu poglavij je kratek povzetek vsebine na 
zeleni podlagi. Ilustracije in fotografije so primerne, vendar jih je na nekaterih straneh 
preveč in ustvarjajo nepreglednost. 

Učbenik nima piktogramov za lažje znajdenje ter povezav na druge vire, novi in 
neznani pojmi niso razloženi, vprašanj za ponovitev  snovi ni, prav tako tudi 
dejavnosti za samostojno delo ne.
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5.4 Družba

Preglednica 10: Vrednotenje UG za družbo v 5. razredu po kriterijih

KRITERIJI
Družba za 

petošolc(k)e  
(učbenik)

Z družbo v družbo 
5 

(učbenik)

Družba in jaz 2  
(učbenik)

Jasno označen naslov ter namen 
gradiva Da Delno Delno

Vsebinsko kazalo Da Da Da

Jasno opredeljeni cilji posameznih 
enot Da Ne Ne

Povzetek Da Ne Da

Razlaga neznanih in težkih besed Da Da Da

Kakovosten (vsebinsko in tehnično 
ustrezen) fotografski oz. slikovni 
material 

Da Delno Večinoma

Ustrezna razporeditev elementov na 
posamezni strani Da Delno Da

Piktogrami za lažjo orientacijo Da Da Ne

Povezave na druge vire Ne Ne Delno

Ponudba različnih aktivnosti za 
samostojno delo Da Ne Ne

Družba za petošolc(k)e
(učbenik)

Avtorji: Ciglenečki, S., Justin, J., 

Resnik Planinc, T., in Švab, A.

Leto izdaje: 2007

Založba: I2

Slika 19: Učbenik Družba za petošolc(k)eSlika 19: Učbenik Družba za petošolc(k)eSlika 19: Učbenik Družba za petošolc(k)e
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Struktura gradiva je enaka kot pri učbeniku Družba za četrtošolc(k)e (glej str. 60–61). 
Od slednjega se razlikuje le v tem, da: 

• je namen gradiva na platnici dobro viden, 

• nekaj navodil oz. vprašanj ni označenih s piktogramom, napisani so samo na rdeči 
podlagi,

• ne vsebuje povzetka Konvencije o otrokovih pravicah, ker je to tema 4. in ne 5. 
razreda.

Z družbo v družbo 5
(učbenik)

Avtorji: Bogataj, J., Hazler, V., Budnar, M., 

Ivanšek, D., Lipovšek, I., in Zabukovec, M.

Leto izdaje: 2001

Založba: Rokus

Slika 20: Učbenik Z družbo v družbo 5
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 20: Učbenik Z družbo v družbo 5
(vir: www.knjigarna.com)

Slika 20: Učbenik Z družbo v družbo 5
(vir: www.knjigarna.com)

Struktura gradiva je enaka kot sestavi učbenika Z družbo v družbo 4 (glej str. 61–62). 
Razlikuje se v tem, da: 

• je podoba piktogramov deklice Katarine in dečka Roka nekoliko spremenjena,

• je vloga piktograma s podobo dečka Roka drugačna, in sicer so ob  njegovi sličici 
zapisane zanimivosti,

• so pomembnejše besede ustrezno poudarjene (z drugo barvo in odebeljenim 
tiskom),

• ne vsebuje vprašanj za dejavnosti in ponavljanje,

• je obsežnejše.
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Družba in jaz 2
(učbenik)

Avtorji: Umek, M., in Janša Zorn, O.

Leto izdaje: 2003

Založba: Modrijan

Slika 21: Učbenik Družba in jaz 2Slika 21: Učbenik Družba in jaz 2Slika 21: Učbenik Družba in jaz 2

Na platnici učbenika ni izražen namen gradiva, naslov pa je dobro viden. Kazalo 
obsega dve strani, je pregledno ter sestavljeno iz treh glavnih poglavij, ki se ločijo po 
barvi, več poglavij in podpoglavij. Sestava učbenika je na začetku prikazana in 
pojasnjena.

V posameznih poglavjih ni zapisanih učnih ciljev, piktogrami niso uporabljeni, 
vprašanj in dejavnosti za učence ni. Vsebina v učbeniku je primerno razporejena, 
veliko je ilustrativnega gradiva, ki je sicer nazorno, vendar so nekatere fotografije 
pretemne. V obrobljenem rumenem okvirčku "Veš – vem" so zapisane zanimivosti, v 
drugem rumenem, ki ima naslov "Kaj pomeni", pa so razložene nove besede. Prvi 
omenjeni okvirček je zaradi obarvane podlage naslova vpadljivejši od drugega; bolj 
poudarjen bi moral biti drugi, ki razlaga pomen besed. Rumena podlaga je 
namenjena tudi primerom, opisom in dogodkom, ki ponazarjajo razlago teme. 
Pomembnejše besede v samem besedilu so vidnejše zaradi krepkega tiska, na 
koncu vsakega poglavja pa je na barvni podlagi kratek povzetek učne enote.

Na zelo svetlo sivi podlagi so v poševnem tisku napisani odlomki iz drugih knjig, pod 
katerimi je naveden tudi vir, torej lahko učenci še sami pobrskajo in izvejo kaj več; 
sicer pa povezav na druge vire ni. 
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6 RAZISKOVALNI PROBLEM

6.1 Opredelitev problema

Na trgu je vedno večja ponudba različnih učbenikov in (samostojnih) delovnih 

zvezkov, ki se uporabljajo v šolah. Šole oz. učitelji so zato pred težko odločitvijo, 

katera učna gradiva izbrati, da bodo primerna in bodo učencem ponudila tudi aktivno 

odkrivanje in pridobivanje znanja.

Drugo triletje je obdobje, ko učenci začnejo že samostojneje uporabljati učna gradiva, 

zato želim ugotoviti, ali se učenci znajo učiti iz učnega gradiva in kako dobro se v 

njem znajdejo ter ga uporabljajo. Med študijem sem na nastopih in pedagoški praksi 

opazila, da učitelji zelo pogosto uporabljajo učna gradiva pri pouku, vendar pa imajo 

učenci kljub temu težave pri njihovi uporabi – iz besedila ne znajo izluščiti 

pomembnejših podatkov, ne uporabljajo kazala pri iskanju posamezne vsebine, niso 

dobro seznanjeni s sestavo učnih gradiv (kje so npr. razložene nove besede, kje je 

zapisan povzetek učne snovi, če je ...) ipd. Učitelji se tega zavedajo, vendar bi morali 

učence bolj naučiti, kako naj učna gradiva uporabljajo, ker ima to že zgodaj vpliv na 

razvoj bralne in funkcionalne pismenosti, ki bosta otrokom prišli prav kasneje v šoli in 

življenju. 

6.2 Cilji raziskave

V diplomskem delu želim raziskati:

• katero učno gradivo (tj. za kateri predmet) so anketirani učenci in učitelji v šolskem 
letu 2011/12 največ oz. najmanj uporabljali in zakaj,

• kako je bilo učno gradivo, ki so ga anketirani učenci in učitelji največ uporabljali, 
uporabljeno v šoli,

• ali se znajo učenci samostojno učiti iz učnih gradiv (če se znajo, kako se učijo),

• ali učitelji v šoli učijo učence, kako se učiti iz učbenika, oz. jih navajajo na 
samostojno delo z učnimi gradivi,

• katero učno gradivo (tj. za kateri predmet) se zdi učencem najbolj oz. najmanj 
uporabno in zakaj ter katera učna gradiva niso po mnenju učiteljev dovolj razumljiva 
za učence in zakaj,
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• kako se učenci znajdejo v učnih gradivih za dane predmete oz. kako dobro jih 
poznajo,  

• ali je najti povezanost med končno oceno učenca pri določenem predmetu in 
uporabo raznih učnih strategij pri samostojnem učenju iz učnih gradiv,

• ali starši pomagajo učencem pri uporabi učnih gradiv oz. učenju iz njih doma in 
kako,

• ali so bili učenci na začetku šolskega leta podrobneje seznanjeni, kako so 
sestavljena učna gradiva pri posameznih predmetih,

• ali se učitelji sami odločajo, katera učna gradiva bodo uporabljali, in v kateri fazi 
učne ure jih predvsem uporabljajo.

6.3 Raziskovalne hipoteze

H1: Anketirani učenci in učitelji so v šolskem letu 2011/12 največ uporabljali učno 
gradivo za slovenščino. 

H2: Anketirani učenci in učitelji so v šolskem letu 2011/12 najmanj uporabljali učno 
gradivo za družbo. 

H3: Učenci učna gradiva uporabljajo v šoli in doma. 

H4: Učenci najpogosteje sami berejo odlomke iz učnega gradiva, ki ga največ 
uporabljajo v šoli, in se nato o prebranem pogovarjajo. 

H5: Učenci se ne znajo samostojno učiti iz učnih gradiv.

H6: Učenci z višjimi ocenami pri danih predmetih pogosteje uporabljajo različne učne 
strategije pri samostojnem učenju iz učnih gradiv.

H7: Učencem pri uporabi učnih gradiv oz. učenju iz njih doma pomagajo tudi starši.

H8: Učitelji učence učijo, kako se učiti iz učbenika, oz. jih navajajo na samostojno 
delo z učnimi gradivi. 
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H9: Na začetku šolskega leta so učenci pri vseh predmetih podrobneje spoznavali, 
kako so sestavljena učna gradiva.

H10: Učencem se od naštetih učnih gradiv  zdi najuporabnejše učno gradivo pri 
predmetu naravoslovje in tehnika.

H11: Nekatera učna gradiva, ki jih v šolah uporabljajo pri danih predmetih, so/niso 
dovolj razumljiva/uporabna za učence. 

H12: Učenci v 5. razredu se v učnih gradivih bolje znajdejo kot četrtošolci.

H13: Učitelji se sami odločajo, katera učna gradiva bodo uporabljali pri pouku.

H14: Učitelji uporabljajo učna gradiva predvsem v osrednjem delu učne ure.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                 Petra Medja; diplomsko delo

79



7 METODE DELA

7.1 Opis vzorca

V raziskavo sem vključila neslučajnostni vzorec – 8 oddelkov 4. razreda (148 
učencev) in 5 oddelkov 5. razreda (86 učencev), tj. skupaj 234 učencev, treh 
osnovnih šol v Ljubljani. Raziskava zajema tudi 13 učiteljev razrednega pouka, ki 
učijo v prej omenjenih oddelkih.

Preglednica 11: Število (f) in odstotek (f %) anketirancev glede na razred

Razred
UčenciUčenci UčiteljiUčitelji

Razred
f f % f f %

4. 148 63,2 8 61,5

5. 86 36,8 5 38,5

Skupaj 234 100,0 13 100,0

Anketne vprašalnike je izpolnilo 118 učencev (50,4 %), 116 učenk (49,6 %) in 13 
učiteljic (100 %).

Preglednica 12: Število (f) in odstotek (f %) anketirancev glede na spol

Spol
UčenciUčenci UčiteljiUčitelji

Spol
f f % f f %

Moški 118 50,4 0 0

Ženski 116 49,6 13 100,0

Skupaj 234 100,0 13 100,0

V naslednji preglednici so predstavljena povprečja ocen učencev pri posameznih 
predmetih.
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Preglednica 13: Povprečje ocen učencev po razredih in predmetih

Predmet
SLO MAT NIT DRU Skupaj

Razred
SLO MAT NIT DRU Skupaj

4. 4,41 4,39 4,40 4,30 4,38

5. 4,05 3,98 4,07 3,85 3,99

Skupaj 4,23 4,19 4,23 4,08 4,18

Povprečje ocen pri vseh izbranih predmetih je višje v 4. razredu. Predvidevam, da so 
vsebine v 5. razredu že nekoliko zahtevnejše, učitelji pa verjetno tudi strožje 
ocenjujejo kot v 4. razredu, ker šele začnejo številčno ocenjevanje. Na splošno 
gledano pa je povprečje ocen visoko v obeh razredih. V 4. razredu je najboljše 
povprečje ocen pri slovenščini, v 5. pa pri naravoslovju in tehniki. V obeh razredih je 
najslabše povprečje pri predmetu družba.

Učitelji so imeli v  povprečju 27,4 leta delovne dobe; to nam pove podatek aritmetične 
sredine, ki je variirala med 12 (najkrajša delovna doba) in 36 (najdaljša delovna 
doba) let.

V raziskavi sem kot učna gradiva uporabila učbenike in samostojne delovne zvezke 

(če slednjega pri posameznih predmetih uporabljajo namesto učbenika) za predmete: 

slovenščino (jezikovni pouk), matematiko, naravoslovje in tehniko ter družbo.

7.2 Opis merskih instrumentov

Pri izvedbi raziskave sem uporabila dva pisna anketna vprašalnika – enega za 
učitelje in enega za učence (gl. Priloge). Vprašalnik za učitelje je sestavljen iz štirih 
vprašanj zaprtega in petih vprašanj kombiniranega tipa. Vprašalnik za učence pa je 
sestavljen pretežno iz vprašanj kombiniranega tipa, tri vprašanja so zaprta in štiri 
odprta. Nekaj vprašanj v obeh anketah je enakih oz. podobnih, tako da so nekateri 
odgovori učencev posameznega oddelka in učitelja, ki v njem uči, primerljivi 
(primerjave med odgovori so prikazane v  preglednicah pri določenih rezultatih 
empiričnega dela). Ker na šolah uporabljajo različna učna gradiva in ker anketa 
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zajema učence 4. in 5. razreda, sem vprašanja, ki se nanašajo na znajdenje oz. 
poznavanje učnih gradiv, prilagodila glede na učna gradiva posameznega razreda.

7.3 Postopek zbiranja podatkov

Podatke sem zbirala maja in junija 2012 neposredno v vsakem razredu posebej. 
Raziskava je potekala nevodeno in skupinsko 45–60 min. Učitelji so anketne 
vprašalnike reševali istočasno z učenci.

7.4 Statistična obdelava podatkov

Zbrane podatke sem obdelala s pomočjo programa Numbers. Uporabila sem 
naslednje statistične parametre: aritmetično sredino, absolutno (f) in relativno (f %) 
frekvenco. Rezultate sem prikazala s preglednicami in z grafi.
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V tem poglavju bom predstavila rezultate raziskovalnega dela. Prikazani so za vsako 
hipotezo posebej.

8.1 Najpogosteje uporabljano učno gradivo

Anketiranci so izbirali med UG štirih predmetov in svojo izbiro tudi utemeljili.
Na anketno vprašanje niso odgovorili 4 učenci, 7 izbir odgovorov ni bilo utemeljenih, 
20 utemeljitev izbire pa je bilo neustreznih/nesmiselnih.

Iz Grafa 1 je razvidno, da so anketirani učenci in učitelji v šolskem letu 2011/12 
največ uporabljali UG za matematiko. Le-to pri učencih izrazito prevladuje, pri 
učiteljih pa samo za eno izbiro vodi UG za slovenščino, za katero sem predvidevala, 
da bo izbrano kot najpogosteje uporabljano, zato na podlagi rezultatov zavračam 
prvo hipotezo. Najmanjkrat sta bili izbrani gradivi za naravoslovje in tehniko ter 
družbo. 
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Graf 1: Število izbir največ uporabljanega UG glede na predmet
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Učenci in učitelji so svoje odgovore utemeljili z naslednjimi mnenji (gl. Preglednico  
14):

Preglednica 14: Utemeljitve izbire največ uporabljanega UG (z odstotki je izražen delež posameznih 
odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)

Odgovori učencev f % Odgovori učiteljev f %

1
Ker je predmet pomemben/ima 

veliko število ur.
33,6 Ker ima kakovostno/koristno vsebino. 31,6

2 Ker je ustrezalo načinu dela. 25,2
Ker je predmet pomemben/ima veliko 

število ur.
26,3

3
Ker ima kakovostno/koristno 

vsebino.
22,8 Ker je sistematično in pregledno. 10,5

4
Ker je učna snov obsežna/

zahtevna.
12,4 Ker je učna snov obsežna/zahtevna. 5,3

5

Ker smo uporabljali le eno učno 

gradivo, pri drugih predmetih pa 

več učnih gradiv hkrati.

2,0
Drugo. 26,3

6 Drugo. 4,0

Drugo. 26,3

Večina učencev  je izbrala UG glede na pomembnost oz. število ur predmeta, pri 
katerem je bilo to gradivo uporabljano. Gre za zelo splošno utemeljitev, nastalo 
zaradi razmerja učnih ur med predmeti na urniku, kateri se pridružujejo tudi 3 učitelji. 
Ni nujno, da se pri predmetu, ki je največkrat na urniku, tudi najpogosteje uporablja 
UG.
Drugi najpogostejši odgovor pri učencih poudarja predvsem prednost delovnega 
učbenika, tj. da se vanj lahko piše in je zato tudi pogosto uporabljan. Vseh 8 
oddelkov četrtega razreda pri matematiki uporablja samostojni delovni zvezek in so 
svojo izbiro tudi tako argumentirali. Druga prednost so naloge, ki jih je po navadi 
občutno več kot v učbeniku, zaradi česar je takšno gradivo pogosteje uporabljano 
predvsem pri domačih nalogah.
Pod "Drugo" spadajo odgovori, kot npr.: “Ker je slovenščina naš materni 
jezik.” (napisalo ga je nekaj učencev, ki so izbrali UG za slovenščino), “Ker se ga 
najbolje spomnim.” ipd.
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Učitelji so največ uporabljali UG, ki so se jim zdela kakovostna; to pomeni, da mora 
biti učna snov strokovno podana, dobro razložena in podkrepljena z jasnimi primeri.
Odgovor "Drugo": tri učiteljice so obkrožile vsa UG in poudarile, da jih redno 
uporabljajo. Ena izmed učiteljic je izbrala določeno UG, ker omogoča učenje po 
različnih strategijah, druga pa je napisala, da zelo pogosto navaja učence na 
uporabo UG pri učenju.

Preglednica 15: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – najpogosteje uporabljano UG

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a MAT NIT

OŠ1 4. b MAT NIT

OŠ1 5. a SLO MAT

OŠ1 5. b MAT vsa gradiva

OŠ2 4. a MAT SLO in MAT

OŠ2 4. b MAT SLO

OŠ2 4. c MAT SLO

OŠ2 5. a SLO SLO

OŠ2 5. b MAT vsa gradiva

OŠ3 4. a MAT MAT

OŠ3 4. b MAT MAT

OŠ3 4. c MAT vsa gradiva

OŠ3 5. b DRU SLO 

Odgovori učencev in učiteljev se v večini razlikujejo, razen v 2 oddelkih: OŠ3 4. a in 
b, delno se odgovor ujema tudi v  4. a razredu OŠ2. Odgovori OŠ1 5. b, OŠ2 5. b in 
OŠ3 4. c niso primerljivi, ker so učitelji izbrali vsa gradiva. Mnenja so torej precej 
različna, ker učenci verjetno drugače dojemajo pogostost uporabe UG kot učitelji.  

Hipotezo 1, v kateri sem predvidevala, da so anketirani učenci in učitelji v šolskem 
letu 2011/12 največ uporabljali učno gradivo za slovenščino, lahko ovržem.
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8.2 Najmanj uporabljano učno gradivo

Tudi pri tem vprašanju so anketiranci izbirali med gradivi štirih predmetov, le da so 
morali izbrati tistega ali tiste, ki so jih najmanj uporabljali. 
7 učencev ni izbralo nobenega od gradiv, 9 izbir odgovorov ni bilo utemeljenih, 23 
utemeljitev izbire pa je bilo neustreznih/nesmiselnih.

Graf 2 prikazuje, da so anketirani učenci in učitelji v šolskem letu 2011/12 najmanj 
uporabljali UG za družbo, zato lahko hipotezo 2 potrdim. Za približno polovico manj 
sta bili izbrani gradivi za slovenščino ter naravoslovje in tehniko. Najmanjkrat je bilo 
izbrano UG za matematiko, saj so ga, kot smo že ugotovili v  predhodnem grafu, v 
šolah največ uporabljali.
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Graf 2: Število izbir najmanj uporabljanega UG glede na predmet
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Svojo izbiro so anketiranci utemeljili takole:

Preglednica 16: Utemeljitve izbire najmanj uporabljanega UG (z odstotki je izražen delež posameznih 
odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)

Odgovori učencev f % Odgovori učiteljev f %

1 Ker ni ustrezalo načinu dela. 32,5 Ker je nesistematično in nepregledno. 38,9

2
Ker predmet ni pomemben/nima 

velikega števila ur.
26,1 Ker nima kakovostne/koristne vsebine. 33,3

3
Ker nima kakovostne/koristne 

vsebine.
15,2

Ker predmet ni pomemben/nima 

velikega števila ur.
5,6

4
Ker smo uporabljali več učnih 

gradiv pri tem predmetu.
14,8

Drugo. 22,2
5

Ker učna snov ni obsežna/je 

manj zahtevna.
4,6

Drugo. 22,2

6
Ker je v njem najtežja učna 

snov.
1,3

Drugo. 22,2

7 Drugo. 5,5

Drugo. 22,2

Učenci pravijo, da so posamezno UG najmanj uporabljali zato, ker so večino časa 
uporabljali zvezek pri izbranem predmetu, torej ni ustrezalo načinu dela. Veliko je bilo 
tudi pogovora in razlage, izdelovanja različnih stvari ...
Nekakovostno/nekoristno vsebino so učenci pojmovali tako: ker je v UG veliko 
napak, npr. nerešljive naloge, manjkajoči podatki (velja za samostojni delovni zvezek 
Igra števil in oblik 4), ker ni dovolj poučen, ker se ne ujema z učno snovjo oz. učnim 
načrtom in ker je zastarel (se nanaša na učbenik Z družbo v družbo 4). V ta sklop 
spada še argument, da so v izbranem UG predelali najmanj učne snovi v primerjavi z 
UG pri ostalih predmetih.
Pri utemeljitvah navajajo pogosto uporabo drugih gradiv (delovnih zvezkov, 
učbenikov drugih založb), v enem izmed razredov pa tudi predstavitve PPT5.
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Kot "Drugo" učenci navajajo, da je izbrano UG najtanjše, da že veliko vedo o učni 
snovi, ki jo gradivo obravnava, da so pri predmetu odpadale ure, eden od učencev se 
gradiva ne spomni dobro, eden pa meni, da so ga imeli večinoma samo v šoli in je 
bilo zato najmanj uporabljano.

V najpogostejši utemeljitvi učitelji izpostavljajo didaktično neustreznost UG, prevelik 
obseg, preveč balasta in neuporabnega besedila, iz katerega učenci težko izluščijo 
bistvo. Problem predstavlja tudi nepreglednost, ki otežuje uporabo gradiva.
Nekakovostna vsebina se nanaša na samostojni delovni zvezek Igra števil in oblik 4 
ter učbenik Z družbo v družbo 4. To so izpostavili tudi učenci. Po mnenju učiteljev 
ima prvi ogromno strokovnih napak in pomanjkljivosti. Veliko pripomb pa pripisujejo 
drugemu omenjenemu gradivu, saj menijo, da ni usklajen z učnim načrtom oz. je 
preveč zastarel.
Odgovor “Drugo”: pet učiteljic ni obkrožilo nobenega UG, tri od njih pa so poudarile, 
da vsa našteta UG redno uporabljajo pri pouku. Ena izmed učiteljic je navedla, da 
izbrano gradivo (za družbo) kombinira z učbeniki drugih založb.

Preglednica 17: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – najmanj uporabljano UG

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a NIT MAT

OŠ1 4. b SLO in DRU MAT

OŠ1 5. a NIT /

OŠ1 5. b NIT /

OŠ2 4. a DRU DRU

OŠ2 4. b DRU DRU

OŠ2 4. c DRU DRU

OŠ2 5. a NIT /

OŠ2 5. b DRU /

OŠ3 4. a SLO in DRU DRU

OŠ3 4. b DRU DRU

OŠ3 4. c SLO /

OŠ3 5. b SLO, MAT, NIT NIT
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Učenci vseh treh oddelkov četrtega razreda na OŠ2 in 4. b  razreda na OŠ3 menijo 
enako kot njihovi učitelji; v  šolskem letu 2011/12 so najmanj uporabljali UG, 
natančneje učbenik, za družbo. Delno je strinjanje med učenci in učiteljem prisotno 
tudi na OŠ3 v  4. a ter 5. b  razredu. Pet učiteljev  pri tem anketnem vprašanju ni 
podalo svojega odgovora (trdijo, da vsa gradiva uporabljajo približno enako pogosto), 
zato primerjava  z njihovimi razredi ni mogoča.  

Hipoteza 2 “Anketirani učenci in učitelji so v šolskem letu 2011/12 najmanj uporabljali 
učno gradivo za družbo.” je potrjena.

8.3 Uporaba učnih gradiv v šoli/doma

Učenci so na vprašanje ‘‘Ali ste učno gradivo, ki ste ga največ uporabljali, uporabljali 
v šoli in tudi doma?’’ z 92,7 % odgovorili, da so to UG uporabljali v šoli in doma. 6,8 
% učencev je to UG uporabljalo samo v šoli, eden izmed učencev pa na vprašanje ni 
odgovoril.
Učitelji so odgovarjali na vprašanje ‘‘Ali učna gradiva uporabljate večinoma pri pouku 
ali učencem naročite, da naj jih uporabljajo za delo doma’’, in sicer jih večina 
anketiranih učiteljev (76,9 %) vključuje v pouk in naroči učencem, da naj jih 
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Graf 3: Delež uporabe UG v šoli oz. doma
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uporabljajo za delo doma, 23,1 % učiteljev pa uporabo UG predvidi samo za pouk v 
šoli.

Nihče od anketirancev ni izbral 2. odgovora, kar pomeni, da nobeno UG ni v uporabi 
samo doma. Graf 3 prikazuje zelo zadovoljivo stanje, ker UG predstavljajo temeljni 
pripomoček učencev, ne glede na to, kje jih uporabljajo. 

Preglednica 18: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – uporaba UG v šoli/doma

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ1 4. b V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ1 5. a V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ1 5. b V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ2 4. a V šoli in doma. V šoli.

OŠ2 4. b V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ2 4. c V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ2 5. a V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ2 5. b V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ3 4. a V šoli in doma. V šoli in doma.

OŠ3 4. b V šoli in doma. V šoli.

OŠ3 4. c V šoli in doma. V šoli.

OŠ3 5. b V šoli in doma. V šoli in doma.

Odgovori učencev vseh razredov so enaki; UG uporabljajo v šoli in doma. Tri 
učiteljice pravijo, da predvidijo uporabo gradiv samo za delo v šoli, zato se njihovi 
odgovori ne ujemajo z odgovori razreda, v  katerem poučujejo (to so OŠ2 4. a, OŠ3 4. 
b  in c). Ti učitelji verjetno velikokrat ne naročijo uporabe UG doma, učenci pa jih 
doma vseeno berejo.

Hipotezo 3 “Učenci učna gradiva uporabljajo v šoli in doma.” lahko potrdim.
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8.4 Način uporabe največ uporabljanega učnega gradiva v šoli

Anketno vprašanje “Kako ste učno gradivo, ki ste ga največ uporabljali, v glavnem 
uporabljali v  šoli?” je bilo sestavljeno iz dveh delov. V prvem (prikazuje ga Graf 4) 
sem anketirance vprašala, kdo (in kako) – učitelj ali učenci sami – je najpogosteje 
bral odlomke iz UG, v drugem delu pa, kaj je sledilo branju odlomka (rezultati Grafa 
5). Vnaprej sem podala trditve, ki so jih v preglednici označili s križcem (X), če so 
ustrezale njihovemu načinu dela.

Trditve 1. dela: 
a) Učiteljica je glasno prebrala odlomek. 
b) Učenci so sami tiho prebrali odlomek.
c) Učenci so sami glasno prebrali odlomek.
č) Nihče ni bral, učenci so rešili samo kakšno nalogo.

Učenci (najpogosteje) sami berejo odlomke iz UG; to prikazujeta drugi in tretji (b in c) 
stolpec Grafa 4. Razvidno je, da so učenci že navajeni tihega branja, kar se na drugi 
razredni stopnji od njih že pričakuje. Le nekaj učencev pravi, da v  gradivu rešijo 
samo kakšno nalogo.
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Graf 4: Število izbir podanih trditev o tem, kdo in kako je najpogosteje 
bral odlomke iz UG, ki so ga anketiranci največ uporabljali v šoli
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Preglednica 19: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – način uporabe največ uporabljanega UG 
v šoli; 1. del

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a a in b b in c

OŠ1 4. b b in c b

OŠ1 5. a a in b b in c

OŠ1 5. b a in c a in c

OŠ2 4. a a in b a in c

OŠ2 4. b a in c b in c

OŠ2 4. c a in c a in c

OŠ2 5. a a in b b in c

OŠ2 5. b b in c b in c

OŠ3 4. a b in c b in c

OŠ3 4. b a in b c

OŠ3 4. c a in b a,b in c

OŠ3 5. b b in c a in b

Z izbiro trditve/-ev svojega učitelja se popolnoma ujemajo štirje razredi: OŠ1 5. b, 
OŠ2 4. c in 5. b  ter OŠ3 4. a. Samo en anketiran razred ima drugačno mnenje kot 
njegov razrednik o načinu uporabe najpogosteje uporabljenega UG, tj. 4. b OŠ3. 
Odgovori vseh ostalih razredov se z odgovori učitelja delno skladajo. 

Trditve 2. dela:
a) Po branju odlomka učenci niso delali nič v zvezi z njim.
b) O prebranem odlomku so se pogovarjali.
c) Učenci so reševali naloge oz. izvedli kakšno dejavnost.
č) Učiteljica je narekovala obnovo odlomka, učenci pa so jo zapisali v zvezek.
d) Učenci so s pomočjo učiteljice izdelali obnovo odlomka in jo zapisali v zvezek.
e) Učenci so sami izdelali povzetek in ga zapisali v zvezek.
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Graf 5 prikazuje, kaj sledi branju odlomka iz UG. Predvidevala sem, da se učenci 
med sabo ali pa z učiteljem pogovarjajo o prebranem. Rezultati so pokazali, da ravno 
ta dejavnost prevladuje. Naslednja je trditev, da so učenci reševali naloge oz. izvedli 
kakšno dejavnost po branju. Sledi odgovor, da so učenci s pomočjo učitelja izdelali 
obnovo odlomka in jo zapisali v zvezek. Na predzadnjem mestu je trditev, da so 
učenci sami izdelali obnovo odlomka in jo zapisali v zvezek. Menim, da je ta, zadnji 
omenjeni način obnove prebranega, predvsem za 4. razred še nekoliko težek, ker se 
učenci še ne znajo tako dobro pisno izražati; to sem sama opazila že pri 
pregledovanju anketnih vprašalnikov. Trditve, da je učitelj narekoval obnovo odlomka, 
učenci pa so jo zapisali v zvezek, ni izbral noben učitelj in le peščica učencev. 
Najmanjkrat (le nekaj učencev in nič učiteljev) je bila izbrana trditev, da po branju 
odlomka niso opravili nobene dejavnosti, npr. zapisa obnove, povezane s prebrano 
vsebino itd.; prebrano besedilo utrjujejo na različne načine, s čimer pa se poglablja 
tudi razumevanje vsebine. 
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Graf 5: Število izbir podanih trditev o tem, kaj je sledilo branju odlomka
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Preglednica 20: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – način uporabe največ uporabljanega UG 
v šoli; 2. del

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a b in d b in d

OŠ1 4. b b in c b in c

OŠ1 5. a b in c b, c in e

OŠ1 5. b b in d b, c in e

OŠ2 4. a b in d b in c

OŠ2 4. b b in c d in e

OŠ2 4. c b in c b in c

OŠ2 5. a b in c b in d

OŠ2 5. b b in d b, c in d

OŠ3 4. a b in c b in c

OŠ3 4. b b in c b in c

OŠ3 4. c b in c b, c in e

OŠ3 5. b b in c b in c

V tem delu vprašanja so si bili učitelji in njihovi učenci že bolj enotni. Kar 6 oddelkov  
(od tega 5 četrtih in 1 peti) in njihovih učiteljev je izbralo enake trditve, mnenje enega 
razreda (OŠ2 4. b) pa se ni ujemalo z učiteljevim. V vseh ostalih razredih so odgovori  
le delno primerljivi z učiteljevim.

Hipoteza 4 “Učenci najpogosteje sami berejo odlomke iz učnega gradiva, ki ga 
največ uporabljajo v šoli, in se nato o prebranem pogovarjajo.” je potrjena.

8.5 Samostojno učenje iz učnih gradiv

V prvem delu anketnega vprašanja so učenci odgovarjali, ali se znajo samostojno 
učiti iz UG ali ne. Ker me je zanimala primerjava rezultatov z učitelji, sem tudi njih 
povprašala, ali menijo, da se učenci že znajo samostojno učiti iz UG.
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Zgornja grafa (Graf 6 in 7) prikazujeta naslednje rezultate: učenci s 97,0 % trdijo, da 
se znajo samostojno učiti iz UG, le 3,0 % jih meni, da se ne znajo. Učitelji menijo 
nasprotno. Več kot polovica (58,3 %) jih meni, da se učenci iz gradiv še ne znajo 
samostojno učiti. Njihova mnenja so naslednja:

“Ker jih tega ne navajamo že v 1. triadi, v 2. triadi oz. 4. razredu začenjamo povsem 
od začetka. Menim, da je že kar nekoliko prepozno.”

“Nekateri se znajo, nekateri pa ne. Nekateri se zgubljajo v snovi in ne znajo potegniti 
bistva.”

“Potrebujejo pomoč, spodbude in vajo.”

“Boljšim učencem gre to dobro, pa še starši jim pomagajo in stojijo ob strani. Slabšim 
učencem pa ne.”

“Iz obširnega besedila jim je težko potegniti bistvo.”

“Pri ponavljanju ali preverjanju znanja so včasih vprašanja, katerih odgovori so v 
učbeniku, in nanje ne znajo odgovoriti.”

Graf 6: Delež učencev, ki se (ne) znajo 
samostojno učiti iz UG po mnenju 
učencev

Graf 7: Delež učencev, ki se (ne) znajo 
samostojno učiti iz UG po mnenju 
učiteljev
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“Nekateri da, drugi ne. V 4. razredu se šele navajajo na učenje iz učbenika. Po 
navadi se učijo le iz zvezka.”

Učitelji, ki pravijo, da se učenci znajo samostojno učiti iz UG (41,7 %), so odgovore 
takole utemeljili:

“Velikokrat delajo samostojno z učbeniki in ob koncu ure preverimo usvojeno znanje. 
Zelo se izkažejo tudi pri skupinskem delu in predstavitvah projektnega dela.”

“Večina se že samostojno uči iz učnih gradiv, za nekatere pa je to še preobširno (zato 
so jim učni zapisi v zvezke v veliko pomoč).”

“Večina učencev pri samostojni obravnavi zna poiskati pomembne podatke ali 
odgovoriti na zahtevnejša vprašanja.”

“Večina učencev pravilno in samostojno reši zadano nalogo.”

“Nekateri še vedno potrebujejo pomoč (npr. učenci s posebnimi potrebami). Večina 
pa ob učbeniku že samostojno rešuje naloge. Rešitve natančno pregledamo. Če so 
kje težave, se pogovorimo in razčistimo, zakaj. Učenci so tudi samozavestnejši, če 
se znajo samostojno učiti.”

Ena od učiteljic se je opredelila za oba odgovora – da in ne – in napisala, da je 
samostojno učenje iz UG odvisno od delovnih navad učencev.

Sama menim, da so učenci 4. in 5. razreda šele na stopnji spoznavanja dela z UG in 
še niso sposobni popolnoma samostojnega učenja iz njih. Seveda nekateri učenci 
hitreje usvojijo določeno znanje in to velja tudi na tem področju, torej so nekateri pri 
samostojnem učenju že na uspešni poti, drugi pa potrebujejo malo več spodbude, 
pomoči in kar je najpomembneje, vaj ter utrjevanja. Popolnoma pa se strinjam tudi z 
učiteljico, ki pravi, da imajo pomembno vlogo pri tem delovne navade učencev.
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Drugi del anketnega vprašanja za učence so izpolnili le tisti, ki so v prejšnjem delu 
odgovorili z DA. Obkrožali so trditve o učnih strategijah, ki zanje veljajo, deloma 
veljajo in ne veljajo. Spodnja preglednica prikazuje dobljene rezultate. 

Preglednica 21: Število (f) in odstotek (f %) stališč učencev o učnih strategijah

Trditve Velja Delno velja Ne velja Neobkro-
ženo Skupaj

Odlomek enkrat preberem.
33 72 110 12 227

Odlomek enkrat preberem.
14,5 % 31,7 % 48,5 % 5,3 % 100,0 %

Odlomek večkrat preberem.
181 42 4 0 227

Odlomek večkrat preberem.
79,7 % 18,5 % 1,8 % 0% 100,0 %

Po branju odlomka iz UG si 
tudi kaj izpišem.

85 88 47 7 227Po branju odlomka iz UG si 
tudi kaj izpišem. 37,4 % 38,8 % 20,7 % 3,1 % 100,0 %

Po branju odlomka 
pomembne besede/povedi 
označim, podčrtam.

68 84 69 6 227Po branju odlomka 
pomembne besede/povedi 
označim, podčrtam. 30,0 % 37,0 % 30,4 % 2,6 % 100,0 %

Po branju odlomka si 
naredim preglednico ali 
miselni vzorec.

35 98 88 6 227Po branju odlomka si 
naredim preglednico ali 
miselni vzorec. 15,4 % 43,2 % 38,8 % 2,6 % 100,0 %

Prvi dve trditvi se na prvi pogled izključujeta, kar pomeni: če prva trditev za učence 
velja oz. delno velja, druga ne velja in obratno. S pomočjo rezultatov sem prišla do 
drugačne ugotovitve. Nekateri so obkrožili “velja” oz. “delno velja” pri obeh trditvah, 
saj včasih besedilo samo enkrat, včasih pa večkrat preberejo. Nekateri pa so za prvo 
trditev izbrali odgovor “ne velja”, za drugo pa “velja”, zato sklepam, da se ti učenci 
vedno učijo po principu večkratnega branja. Da je odstotek večkratnega branja 
odlomka, ki za učence velja, visok (79,7 %), me ni presenetilo, ker je učenje branja z 
razumevanjem na tej stopnji zelo pomembno za otrokov  bralni razvoj. Določene 
vsebine morajo večkrat prebrati, da si jih lažje predstavljajo, razumejo in zapomnijo. 
Le 1,8 % učencev besedila ne prebere večkrat. Pomemben se mi zdi tudi podatek, 
da približno polovica učencev (48,5 %) pravi, da zanje ne velja, da odlomek iz 
gradiva preberejo enkrat. 

Izpisovanje iz UG velja za 37,4 %, delno pa velja za 38,8 % učencev. Menim, da v 
teh dveh primerih še ne gre toliko za resnično samostojno izpisovanje, kot je npr. 
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izdelava kratkega povzetka, temveč gre za kakšne naloge, ki so povezane z 
besedilom v gradivu, npr. da učenci iščejo odgovore na zastavljena vprašanja, 
izpišejo kaj po navodilih učitelja, iščejo podatke ipd. 20,7 % učencev si ne dela 
izpiskov.

30,0 % anketirancev zelo pogosto označuje in podčrtuje pomembne besede oz. 
povedi v besedilu. Delno velja to za 37,0 % učencev. Podčrtovanje/označevanje je 
zelo dober način, da posameznik utrjuje določene izraze, besede, predvsem za tiste 
učence, pri katerih prevladuje vizualni stil. Takšen način pa ne velja kar za 30,4 % 
učencev. Nekateri so izpostavili problem, da ne morejo pisati oz. podčrtovati v 
učbenikih, ki so iz učbeniškega sklada.

Najbolj me je presenetila zadnja trditev, ker sem pričakovala večji odstotek učencev, 
za katere ta način ne velja – delež teh učencev znaša 38,8 %. Zelo pogosta je 
izdelava miselnega vzorca pri 15,4 % učencev, delno pa kar pri 43,2 %.

Učenci so lahko napisali še nekatere druge načine samostojnega učenja, ki jih 
uporabljajo. Navajam jih v Preglednici 22 od najpogostejšega do najmanj pogostega.

Preglednica 22: Drugi načini samostojnega učenja učencev (z odstotki je izražen delež posameznih 
odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)

Odgovori učencev f %

1 Večkrat ponovim prebrano. 36,1

2 Napišem ali povem obnovo. 18,0

3 Postavljam si vprašanja in nanje odgovarjam. 13,1

4 Odgovarjam na vprašanja, ki so napisana pod besedilom. 11,5

5 Razmišljam o prebranem/skušam si predstavljati, kar sem prebral. 6,6

6 Naučim se krepko napisane besede/podčrtane besede prepišem z rdečo na list. 4,9

7 Naredim si skico/risbo. 3,3

8 Prebrano se naučim na pamet. 1,6

9 Učim se po posebni metodi. 1,6

10 Drugo. 3,3
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Od vseh zbranih dodatnih odgovorov prevladuje prvi – učenci po branju vsebino 
večkrat ponovijo bodisi po tiho bodisi na glas, poudarili pa so tudi, da berejo počasi in 
natančno. Presenetil me je tretji najpogostejši odgovor; zelo dobro, da si učenci znajo 
postaviti vprašanja o besedilu – s tem se lahko že veliko naučijo. Šesti odgovor bolj 
poudarja učenje pomembnejših, poudarjenih besed v besedilu. Po navadi so to za 
učence novejše besede, ki jih z učenjem na pamet in s ponavljanjem utrjujejo in 
gradijo svoj besedni zaklad, poleg tega pa jim lahko predstavljajo asociacijo na neko 
učno snov in se je ob določeni besedi lažje spomnijo. To, da se učenci besedila iz 
UG učijo na pamet, kot je zapisala ena od učenk, nima želenega učinka, ker je 
razumevanje snovi pogosto izpuščeno. Menim pa, da se žal to velikokrat pojavlja, še 
posebej ko učenci odkrivajo in izgrajujejo lastne učne strategije. Pozitivno me je 
presenetil odgovor učenke, ki pravi, da se včasih uči tudi s pomočjo posebne 
metode, tj. PRPOP (Preletim-Razdelim-Preberem-Obnovim-Ponovim) – metoda se 
danes imenuje PV3P; predstavila sem jo v 3. poglavju. 

Preglednica 23: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – samostojno učenje iz UG

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a da ne

OŠ1 4. b da da

OŠ1 5. a da da in ne

OŠ1 5. b da da

OŠ2 4. a da ne

OŠ2 4. b da ne

OŠ2 4. c da ne

OŠ2 5. a da da

OŠ2 5. b da da

OŠ3 4. a da ne

OŠ3 4. b da ne

OŠ3 4. c da ne

OŠ3 5. b da da

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                 Petra Medja; diplomsko delo

99



Kot sem že ugotovila, vsi učenci pravijo, da se znajo samostojno učiti iz UG. Več kot 
polovica razrednikov (7) pa meni drugače – njihovi odgovori niso skladni z odgovori 
učencev. Delno je primerljivo mnenje učencev 5. a razreda OŠ1 in razrednika – 
opredelil se je za oba odgovora.
Preglednica 23 jasno prikazuje tudi, da se mnenja učiteljev  in učencev razhajajo v 
večini oddelkov četrtega razreda, enaka pa so v večini oddelkov petega razreda; to 
nam pove, da so petošolci že na dobri poti usvajanja samostojnega učenja iz UG.

Hipotezo 5, ki pravi, da se učenci ne znajo samostojno učiti iz učnih gradiv, lahko 
ovržem, ker se odgovori učiteljev in učencev ne ujemajo.

8.6 Uporaba različnih učnih strategij pri samostojnem učenju iz 
učnih gradiv glede na povprečje ocen pri danih predmetih.

S to hipotezo želim dokazati, da imajo učenci z višjimi ocenami bolj izgrajene učne 
strategije, da jih pogosteje uporabljajo kot učenci z nižjimi ocenami. 

Anketirane učence sem razdelila v dve skupini, in sicer v skupino učencev, ki imajo 
skupno povprečje ocen štirih predmetov, zajetih v raziskavi, manjše od 4, in skupino 
učencev, ki imajo povprečje ocen 4 ali več. Pri obeh skupinah sem upoštevala samo 
tiste učence, ki so pritrdili, da se znajo samostojno učiti, saj so le-ti obkrožali trditve o 
učnih strategijah, ki so predstavljene v prejšnji hipotezi. V skupini z nižjim povprečjem 
je torej 54, v skupini z višjim povprečjem ocen pa 175 učencev.

Preglednica je podobna kot v  prejšnji hipotezi, uporabila pa sem samo relativno 
frekvenco (f %), da bo primerjava med skupinama učencev izrazitejša. Učenci, ki 
imajo povprečje ocen manjše od 4, so v skupini 4 –, tisti, ki imajo povprečje 4 ali več, 
pa v skupini 4 +.
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Preglednica 24: Odstotek (f %) stališč o učnih strategijah glede na povprečje ocen učencev

Trditve Ocena Velja Delno 
velja Ne velja Neobkro-

ženo Skupaj

1. Odlomek enkrat 
preberem.

4 – 16,7 24,1 50,0 9,2 100,01. Odlomek enkrat 
preberem. 4 + 13,9 34,7 47,4 4,0 100,0

2. Odlomek večkrat 
preberem.

4 – 79,6 16,7 3,7 0 100,02. Odlomek večkrat 
preberem. 4 + 80,3 18,5 1,2 0 100,0

3. Po branju odlomka iz UG 
si tudi kaj izpišem.

4 – 42,6 35,2 18,5 3,7 100,03. Po branju odlomka iz UG 
si tudi kaj izpišem. 4 + 35,8 39,9 21,4 2,9 100,0

4. Po branju odlomka 
pomembne besede/
povedi označim, 
podčrtam.

4 – 35,2 33,3 29,6 1,9 100,04. Po branju odlomka 
pomembne besede/
povedi označim, 
podčrtam.

4 + 27,8 38,7 30,6 2,9 100,0

5. Po branju odlomka si 
naredim preglednico ali 
miselni vzorec.

4 – 25,9 38,9 33,3 1,9 100,05. Po branju odlomka si 
naredim preglednico ali 
miselni vzorec. 4 + 11,6 44,5 41,0 2,9 100,0

Rezultati so predstavljeni po trditvah:

Trditev 1: Skupini imata dokaj podoben rezultat, ki kaže na to, da za večino učencev  
(50,0 in 47,4 %) ne velja, da odlomek, ki se ga učijo, po navadi preberejo samo 
enkrat. Nekoliko večje odstopanje je vidno pri izbiri “delno velja”, iz česar sklepam, 
da je učencem skupine 4 + včasih samo enkratno branje dovolj, da snov razumejo in 
si tudi kaj zapomnijo. Pri skupini 4 – sem pričakovala še večji odstotek pri izbiri 
“velja”, ker lahko na to, da učenci samo enkrat preberjo snov iz UG, vpliva več 
dejavnikov: nemotiviranost, počasnejše branje, nezanimanje, slaba ocena ipd. 

Trditev 2: Rezultati so zelo enakovredni. Okoli 80 % učencev obeh skupin pogosto 
odlomek iz UG večkrat prebere. Nasprotno kot pri prejšnji trditvi sem mislila, da bo pri 
učencih skupine 4 – prevladovala izbira “delno velja” oz. “ne velja”, tj. da učenci z 
nižjimi ocenami redkeje ali pa nikoli večkrat preberejo besedilo.

Trditev 3: Če primerjamo obe skupini, vidimo, da za približno 7 % več učencev 
skupine 4 – po branju odlomka dela izpiske. Okoli 20 % učencev obeh skupin iz UG 
ne izpisuje.
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Trditev 4: Učenci z nižjimi ocenami pogosteje, za 7,4 % več, označujejo in 
podčrtujejo pomembne besede/povedi po branju. Učenci skupine 4 + so se bolj 
opredelili k občasnemu označevanju oz. podčrtavanju. 

Trditev 5: Učenci obeh skupin imajo največji odstotek izbire pri občasni izdelavi 
preglednice ali miselnega vzorca, za približno 6 % je več učencev  skupine 4 +. Pri 
pogostejši uporabi te učne strategije pa kar za 14,3 % vodijo učenci z nižjimi 
ocenami.

Glede na primerjave učencev obeh skupin lahko hipotezo 6, da učenci z višjimi 
ocenami pri danih predmetih pogosteje uporabljajo različne učne strategije pri 
samostojnem učenju iz učnih gradiv ovržem, ker pri nobeni trditvi pri izbiri “velja” ne 
prevladuje skupina učencev z višjimi ocenami, pri večini trditev je večji odstotek 
učencev z nižjimi ocenami. 

H7: Učencem pri uporabi učnih gradiv oz. učenju iz njih doma pomagajo tudi 
starši.

Graf 8 prikazuje, da starši večini učencev (70,6 %) pomagajo pri uporabi UG oz. 
učenju iz njih; to potrjuje sedmo hipotezo, 29,4 % učencev pa ne prejema starševske 
pomoči pri uporabi UG. Zanimalo me je tudi, kako starši pomagajo otrokom. 

Graf 8: Delež učencev, katerim starši (ne) 
pomagajo pri uporabi oz. učenju iz UG doma
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Odgovori, ki so jih napisali učenci, ki so pritrdilno odgovorili na prvi del anketnega 
vprašanja, so prikazani v Preglednici 25.

Preglednica 25: Pomoč staršev pri uporabi UG oz. učenju iz njih doma (z odstotki je izražen delež 
posameznih odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)

Odgovori učencev f %

1 Razložijo mi, česar ne razumem. 48,0

2 Sprašujejo me o prebranem/pogovarjamo se o prebranem. 34,0

3 Pripravijo mi naloge in jih moram rešiti. 6,0

4 Svetujejo mi, kako naj se učim oz. uporabljam učno gradivo. 3,0

5 Preberejo mi odlomek iz učnega gradiva. 2,5

6 Povedo mi pravilne rešitve nalog v učnem gradivu. 2,0

7 Pomagajo mi pri branju. 2,0

8 Namignejo mi kaj. 2,0

9 Pomagajo mi pri prepoznavanju/izpisovanju pomembnih podatkov. 0,5

Starši otrokom pomagajo predvsem tako, da jim (podrobneje) razložijo določeno 
učno snov, nerazumljive, težje, nove besede, naloge ali pa jim pomagajo najti kakšen 
odgovor v UG. Sledi drugi odgovor, ki se mi prav tako zdi zelo pomemben za učence, 
ker na ta način ponavljajo, kar so se naučili, in se hkrati pripravljajo na ustno 
spraševanje v šoli. Odgovori od tretjega naprej so se zelo redko pojavili. Poudarila bi 
četrtega, ki pravi, da starši svetujejo otrokom, kako naj se učijo oz. uporabljajo 
določeno UG. V tem obdobju je takšna podpora pri odkrivanju ustreznih strategij zelo 
dobrodošla. Na tem mestu bi pa izpostavila izkušnjo, ki mi jo je zaupala ena od 
učiteljic; povedala mi je, da je mama neke deklice zahtevala, da se mora učiti tako, 
kot so jo doma naučili, in ne, kot je učiteljica predstavila učenje iz UG na posebni 
delavnici. Seveda je to izjemni primer. Menim, da so takšne delavnice oz. programi 
zelo koristni ne le za otroka, temveč tudi za starše, ki se lahko naučijo načinov, s 
katerimi nudijo otrokom pomoč, hkrati pa razvijajo ali nadgrajujejo svojo bralno 
pismenost.

Hipoteza 7 “Učencem pri uporabi učnih gradiv oz. učenju iz njih doma pomagajo tudi 
starši.” je potrjena.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                 Petra Medja; diplomsko delo

103



8.8 Učenje učenja oz. navajanje učencev na samostojno  delo  z 
učnimi gradivi

                    

Učenci so v  večini (79,0 %) odgovorili, da jih učitelji učijo, kako se učiti iz učbenika (v 
Preglednici 26 so predstavljeni tudi odgovori, kaj so učitelji svojim učencem o tem 
povedali), le 21,0 % jih pravi, da jih ne učijo, nekateri med slednjimi pa so dopisali, da 
se ne spomnijo. 
Učitelji 100-odstotno trdijo, da učence navajajo na samostojno delo z UG (v 
Preglednici 27 je predstavljeno, kako jih navajajo). 

Graf 10: Delež učiteljev, ki pravijo, da 
učence/-v (ne) navajajo na samostojno 
delo z UG

Graf 9: Delež učencev, ki pravijo, da so 
jih oz. jih niso učitelji učili, kako se učiti iz 
UG
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Preglednica 26: Kaj pravijo učenci, da jih učitelji učijo o učenju iz UG (z odstotki je izražen delež 
posameznih odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)

Odgovori učencev f %

1 Večkrat preberemo besedilo (počasi/na glas/natančno). 37,9

2 Izpišemo pomembne podatke (in se to naučimo/in jih obnovimo). 21,4

3 Izdelamo miselni vzorec/pojmovno mrežo. 9,7

4 Prebrano ponovimo/povemo (na glas). 9,0

5 Podčrtamo pomembne podatke. 4,8

6 Pozorni moramo biti na krepko napisane besede/na slikovno gradivo/na povzetke 
v UG.

4,1

7 Napišemo obnovo. 4,1

8 Da naj nas kdo sprašuje o prebrani snovi. 3,4

9 Da naj se ne učimo na pamet. 2,1

10 Odgovorimo naj na vprašanja v UG. 1,4

11 Učiti se moramo sproti. 1,4

12 Vsak dan se naučimo eno stran. 0,7

Preglednica 27: Dejavnosti učencev, s katerimi učitelji navajajo učence na samostojno delo z UG (z 
odstotki je izražen delež posameznih odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)6

Odgovori učiteljev f %

1 Iščejo ključne podatke/pojme/odgovore/bistvo. 25,0

2 Izdelajo miselni vzorec/pojmovno mrežo. 25,0

3 Z razgovori, diskusijami, s poročanji o prebranem. 22,5

4 Samostojno berejo. 12,5

5 Podčrtujejo/zapisujejo pomembne podatke. 7,5

6 Izdelajo referat/plakat. 2,5

7 Izdelajo zapis po želji. 2,5

8 Uporabljajo metodo PV3P6 2,5
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Pri učencih sta občutno najpogostejša odgovora, da naj večkrat preberejo besedilo in 
da naj izpišejo pomembne podatke. Učitelji pa pravijo, da najpogosteje navajajo 
učence na iskanje ključnih podatkov in odgovorov v gradivu.
Visoko je uvrščena tudi izdelava miselnega vzorca pri učencih in učiteljih. Miselni 
vzorci so tudi pri hipotezi o učnih strategijah dokaj pogosti; to nam pove, da jih učenci 
resnično uporabljajo. 
Na četrtem mestu pri učencih je odgovor, da naj prebrano ponovijo (po tiho ali na 
glas). Sledi podčrtavanje pomembnih podatkov in besed; tudi učitelji pravijo, da 
učence na to navajajo.
Učitelji v svojih odgovorih ne omenjajo pisanja obnov oz. povzetkov tako kot učenci. 
So pa obnove na neki način primerljive z izdelavo referatov oz. plakatov, čeprav 
opažam, da učenci pri tem prevečkrat prepisujejo cele povedi iz gradiv in še ne znajo 
izluščiti bistva ter ga razložiti po svojih besedah.
Učenci navajajo še, da jih drugi sprašujejo o prebrani snovi – kot smo dokazali v eni 
od prejšnjih hipotez, je to tudi zelo pogost način pomoči staršev pri učenju iz UG – ali 
pa sami odgovarjajo na vprašanja v UG.

Dodala bi še, da se mi zdi izredno pomembno, da učitelji že v zgodnjih šolskih letih 
učence navajajo na samostojno uporabo UG, da jih spodbujajo k raziskovanju z 
različnimi dejavnostmi, nalogami ipd. Če bodo navajeni čim večje samostojnosti pri 
uporabi UG, bodo imeli manj težav v kasnejših letih šolanja.
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Preglednica 28: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – učenje učenja

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a da da

OŠ1 4. b da da

OŠ1 5. a da da

OŠ1 5. b da da

OŠ2 4. a ne da

OŠ2 4. b da da

OŠ2 4. c da in ne da

OŠ2 5. a da da

OŠ2 5. b da da

OŠ3 4. a da da

OŠ3 4. b da da

OŠ3 4. c da da

OŠ3 5. b da da

Učitelji in učenci so v  odgovorih zelo enotni. Edino odstopanje se je pojavilo v 4. a   
OŠ2, saj učenci pravijo, da jih učiteljica ni učila, kako se učiti iz UG, učiteljica pa 
pravi, da jih navaja na samostojno delo z UG. V isti šoli v 4. c so učenci pri odgovoru 
razdeljeni v  dve skupini (ena trdi, da jih je učiteljica učila učenja iz gradiv, druga pravi, 
da ne), učiteljica pa trdi, da jih uči uporabljati razne strategije ipd.

Na podlagi dobljenih rezultatov potrjujem hipotezo 8, ki pravi, da učitelji učence učijo, 
kako se učiti iz učbenika, oz. jih navajajo na samostojno delo z učnimi gradivi.
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8.9 Spoznavanje sestave učnih gradiv na začetku šolskega leta

 
   

Več kot polovica učencev (62,8 %) pravi, da so na začetku šolskega leta spoznavali 
sestavo UG, 37,2 % pa jih to zanika. Predpostavljam, da učitelji po navadi pri večini 
predmetov na začetku predstavijo sestavo UG; nekateri učence seznanijo bolj na 
hitro, drugi pa podrobneje. Učence sem povprašala, ali so bili seznanjeni s sestavo 
UG pri vseh predmetih ali pa le pri posameznih. Rezultate prikazuje Graf 12:

Graf 11: Delež učencev, ki so/niso 
spoznavali sestavo/-e UG na začetku 
šolskega leta

Pri vseh predmetih Pri posameznih predmetih

Graf 12: Delež učencev, ki so bili seznanjeni 
s sestavo UG pri vseh/posameznih 
predmetih
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70,3 % učencev, ki so na začetku šolskega leta spoznavali sestavo UG, pravi, da so 
bili seznanjeni s sestavo pri vseh predmetih. Ostalih 29,7 % učencev pa je izpostavilo 
le posamezna gradiva, prikazana v naslednjem grafu:

Učenci, ki pravijo, da so spoznavali sestavo le pri določenih predmetih, najpogosteje 
navajajo UG pri matematiki, takoj za njim pa sledita naravoslovje in tehnika ter 
družba. Najmanjkrat je bilo navedeno UG za slovenščino.

Moje mnenje je, da bi učenci morali na začetku šolskega leta spoznati sestavo UG 
pri vseh predmetih, ker tako dobijo prvi vtis, kakšno je UG, kje so npr. kazalo, 
povzetki, razložene besede, vprašanja oz. naloge ... Tudi delo učitelja je olajšano, če 
učenci poznajo sestavo, ker ni potrebno ves čas govoriti, kam točno morajo 
pogledati, v  katerem okvirčku je tisto, kar je pomembno, kje si lahko preberejo 
zanimivosti itn. 

Dobljeni rezultati so sicer mojo deveto hipotezo “Na začetku šolskega leta so učenci 
pri vseh predmetih podrobneje spoznavali, kako so sestavljena učna gradiva.” 
potrdili, menim pa, da bi lahko bili rezultati še boljši, če bi vsi učitelji temu dali več 
poudarka.

SLO MAT NIT DRU

Graf 13: Delež predmetov, pri katerih 
so bila predstavljena UG
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8.10 Najuporabnejše učno gradivo

Učenci menijo, da je najuporabnejše UG pri predmetu naravoslovje in tehnika. To 
sem predvidevala, ker se mi zdi, da učenci radi berejo in prebirajo pestre učbenike, v 
katerih je veliko slik in zanimivosti, in hipotezo 10 potrjujem. Sledi UG za matematiko, 
UG za slovenščino in družbo pa si delita tretje mesto skupaj z odgovorom “ne vem”.
Prikazane so tudi utemeljitve, zakaj so učenci določeno UG ocenili/izbrali kot 
najuporabnejše oz. najlažje za učenje.

Preglednica 29: Utemeljitve izbire najuporabnejšega UG po mnenju učencev (z odstotki je izražen 
delež posameznih odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)

Odgovori učencev f %

1 Ker ima kakovostno/koristno vsebino. 51,9

2 Ker mi je predmet všeč/ni zahteven. 23,8

3 Ker je pestro/zanimivo. 12,9

4 Ker lahko vanj veliko napišem. 1,2

5 Ker je sistematično in pregledno. 0,8

6 Ker učna snov ni obsežna/je manj zahtevna. 0,8

7 Drugo. 8,6
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Graf 14: Število izbir najuporabnejšega UG po mnenju učencev glede 
na predmet
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Največkrat so učenci izbrali UG na podlagi kakovostne vsebine. Sem spadajo npr. 
dobra razlaga, poučna besedila, zapisani učni cilji pri vsakem poglavju, razlaga 
neznanih besed, razumljivost, poudarjene pomembne besede in podatki (zapisani so 
z drugo barvo/so v posebnih okvirčkih/so podčrtani), povzetek učne snovi na koncu 
poglavja ... Nekateri učenci so izbirali UG glede na to, ali jim je predmet všeč/zanimiv 
oz. je nezahteven. To sem tudi pričakovala, saj velikokrat učenci pri predmetu, ki jim 
je všeč in jim gre dobro, vse, kar je povezano z njim, tudi pozitivno sprejemajo. Na 
tretjem mestu po kriteriju pogostosti odgovora je pestrost/zanimivost UG, za katerega 
sem predvidevala, da bo pri izbiri prevladoval. Ti učenci poudarjajo predvsem 
slikovno gradivo, urejenost, zanimivo učno snov in barvitost. Četrti odgovor 
opredeljuje predvsem samostojne delovne zvezke, ker v učbenike večina učencev ne 
piše, ker jih imajo iz učbeniškega sklada. Pod "Drugo" so učenci navajali odgovore, 
kot so “Ker živim v Sloveniji.” (velja za UG pri slovenščini), “Vsako učno gradivo ima 
svoje prednosti in pomanjkljivosti.”, “Ker se iz večine učnih gradiv težko 
učim.” (zadnja navedena odgovora utemeljujeta izbiro “ne vem”), “Ker so vsa 
uporabna/iz vseh se lahko učim.” pa utemeljuje izbiro “ne vem” ali pa več oz. vsa 
izbrana UG.

Če primerjam te utemeljitve s tistimi v prvi hipotezi, lahko rečem, da je pri obeh 
hipotezah poudarjena kakovost UG. Učenci predvsem poudarjajo dejstvo, da je 
dobro gradivo tisto, ki je poučno in s katerim lahko gradijo svoje znanje. Pri 
primerjanju lahko najdemo tudi dva nasprotna si odgovora. Učenci so v šolskem letu  
največ uporabljali posamezno UG zato, ker je snov v  njem obsežna oz. zahtevna, v 
njem je bilo treba veliko predelati, najuporabnejše oz. lažje za učenje pa jim je tisto, 
ki nima prevelikega obsega snovi.

Hipoteza 10, v kateri sem predvidevala, da se učencem od naštetih učnih gradiv zdi 
najuporabnejše učno gradivo pri predmetu naravoslovje in tehnika, je potrjena.
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8.11 Najmanj uporabno oz. nerazumljivo učno gradivo

Učenci so zopet izbirali med gradivi štirih predmetov in presojali, katero je najmanj 
uporabno oz. iz katerega se najtežje učijo. 
Učitelji so odgovarjali na vprašanje: “Se Vam zdijo vsa učna gradiva, ki jih uporabljate 
pri predmetih SLO, MAT, NIT in DRU, dovolj razumljiva za učence? Če NE, 
izpostavite, za kateri/-e predmet/-e po Vašem mnenju učno/-a gradivo/-a ni/-so dovolj 
razumljivo/-a.”

Graf 15 prikazuje sledeče rezultate: učenci so se zelo težko odločili, katero UG je 
najmanj uporabno, in so zato v  večini obkrožili odgovor “Ne vem”. Kot smo videli, je 
bilo pri izbiranju najuporabnejšega UG manj težav, saj je bilo takšnih odgovorov 
približno za polovico manj. UG, ki je bilo največkrat obkroženo, je gradivo za družbo. 
To me ni presenetilo, saj kar v  8 oddelkih uporabljajo učbenik, ki je star (leto izdaje 
2000 za 4. razred, 2001 pa za petega), in se zaradi tega pojavljajo težave pri 
usklajevanju z novim učnim načrtom; to moti ne samo učitelje, ampak tudi učence. 
Na drugem mestu je UG za matematiko. Pri tem predmetu lahko izpostavim 
predvsem dve UG, ki so ju učenci uvrstili kot najmanj uporabni – samostojni delovni 
zvezek Igra števil in oblik 4, ki ima po mnenju učiteljev in učencev veliko napak in 
pomanjkljivosti in je zato neustrezen (sprašujem se tudi, kako so lahko takšno 
gradivo sploh potrdili, če ni strokovno neoporečno), in učbenik Stičišče 5, ki se zdi 
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Graf 15: Število izbir najmanj uporabnega UG po mnenju učencev glede 
na predmet

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                 Petra Medja; diplomsko delo

112



učencem preobsežen, nesistematičen in prenatrpan; s slednjim se popolnoma 
strinjam in se ob pregledovanju sprva tudi sama nisem prav dobro znašla v njem. 
Sledi UG za slovenščino, na zadnjem mestu pa je UG za naravoslovje in tehniko, ki 
je po mnenju učencev najuporabnejše. Tudi pri tem vprašanju so učenci podali svoje 
utemeljitve:

Preglednica 30: Utemeljitve izbire najmanj uporabnega UG po mnenju učencev (z odstotki je izražen 
delež posameznih odgovorov med vsemi navedenimi odgovori)

Odgovori učencev f %

1 Ker nima kakovostne/koristne vsebine. 35,6

2 Ker mi predmet ni všeč/je zahteven. 18,3

3 Ker je učna snov obsežna/zahtevna. 12,0

4 Ker je nezanimivo, dolgočasno. 5,8

5 Ker je nesistematično, prenatrpano. 4,7

6 Drugo. 23,6

Prevladujoča izbira, tj. odgovor “Ne vem.”, je bila utemeljena z vidika, da so vsa UG 
enako uporabna  ali pa da se učenci iz vseh težko učijo, zato niso izbrali konkretnega 
gradiva, ki bi bilo najmanj uporabno.
Tako kot pri najuporabnejšem gradivu tudi v  tem primeru prevladuje kriterij 
kakovostne vsebine. Nekakovostna UG za učence so tista, ki imajo napake, slabo 
razlago in pojasnila, vsebujejo preveč besedilnih in drugih nalog – matematična 
gradiva –, nimajo posebej poudarjenih pravil, avtorji uporabljajo besede in povedi, ki 
so učencem težko razumljive, niso dovolj poučna, vsebujejo veliko težkih vprašanj,  
učna snov ni dovolj razumljiva itd. Že prej sem omenila, da je najmanj uporabno UG 
za družbo; izstopata učbenika, ki sta preveč zastarela. Učencem se zdita 
nekakovostna tudi zato, ker sta napisana kot zgodba.
Drugi najpogostejši odgovor izraža stališče do predmeta. Zopet menim, da učencem, 
ki imajo pri izbranem predmetu slabšo oceno, po navadi tudi gradivo preveč ne 
ustreza. 
Nesistematičnost gradiva učenci vrednotijo na podlagi tega, da je v njem preveč 
pravil, slik, vse je natrpano in neurejeno, skratka težko se znajdejo v  njem in ga zato 
ne morejo učinkovito uporabljati.
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Kot "Drugo" so učenci poleg enake uporabnosti vseh gradiv napisali še, da se iz 
(samostojnega) delovnega zvezka ne moremo učiti tako kot iz učbenika. S  tem se po 
eni strani strinjam, vendar pa z nalogami utrjujemo in ponavljamo učne vsebine, ki so 
podrobneje predstavljene v učbeniku.

Tudi tukaj lahko podam dve primerjavi utemeljevanja, in sicer s hipotezo 2. V obeh 
hipotezah se pojavlja argument glede nekakovostne vsebine UG, le da je ta primarna 
utemeljitev pri UG, ki jih imajo učenci za najuporabnejše, pri najpogosteje 
uporabljenem gradivu pa je šele na četrtem mestu. Pri obeh se pojavlja tudi 
komentar, da je učna snov obsežna oz. zahtevna.

Graf 16 prikazuje mnenje učiteljev o razumljivosti UG, ki jih uporabljajo pri pouku.

Nekaj več kot polovica anketiranih učiteljev (53,8 %) meni, da so vsa UG, ki jih 
uporabljajo, dovolj razumljiva za učence. Pri učbeniku za družbo, tj. Z družbo v 
družbo 5 (leto 2001), sta bila zapisana dva komentarja, in sicer da bi bilo lahko to 
gradivo bolj razumljivo in da ta učbenik predstavlja problem, ker ga starši ne 
sprejemajo. Malo manj kot polovica učiteljev (46,2 %) pa meni, da niso vsa dovolj 
razumljiva in jih tudi izpostavljajo:

Graf 16: Delež učiteljev, ki menijo, da 
so/niso vsa UG dovolj razumljiva za 
učence
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• Z družbo v družbo 4 (leto 2000): uporabljajo ga v 6 oddelkih; učitelji pravijo, da 
gradivo ni pregledno, da so besedila preobširna in da ne vsebuje vprašanj za 
ponavljanje.

• Družba za četrtošolc(k)e (leto 2004): uporabljajo ga v 2 oddelkih; ena od učiteljic je 
zapisala, da je učna snov v njem preveč razdrobljena.

• Naravoslovje in tehnika 4 (leto 2006): uporabljajo ga v 4 oddelkih.

• Igra števil in oblik 4 (leto 2009): uporabljajo ga v 2 oddelkih; ena učiteljica je 
izpostavila, da je izredno nestrokovno.

Preglednica 31: Primerjava odgovorov učencev in učiteljev – najmanj uporabno oz. nerazumljivo UG

Osnovna šola Razred Najpogostejši odgovor 
učencev Odgovor učitelja

OŠ1 4. a ne vem DRU in MAT

OŠ1 4. b MAT vsa so razumljiva

OŠ1 5. a ne vem vsa so razumljiva

OŠ1 5. b SLO in MAT vsa so razumljiva

OŠ2 4. a DRU vsa so razumljiva

OŠ2 4. b DRU NIT in DRU

OŠ2 4. c DRU DRU

OŠ2 5. a ne vem vsa so razumljiva

OŠ2 5. b ne vem vsa so razumljiva

OŠ3 4. a DRU DRU

OŠ3 4. b DRU DRU

OŠ3 4. c ne vem vsa so razumljiva

OŠ3 5. b SLO in DRU vsa so razumljiva

Učenci so kar v petih razredih najpogosteje izbrali odgovor “Ne vem.”, niso znali 
presoditi, katero UG se jim zdi najmanj uporabno. Odgovori teh razredov zato niso 
primerljivi z učiteljevimi.
Tudi 8 učiteljev ni izbralo nobenega od navedenih gradiv, dopisali pa so, da so vsa 
dovolj razumljiva za učence, zato tudi njihovih odgovorov ne morem primerjati z 
učenčevimi. Ostanejo štirje oddelki 4. razreda dveh osnovnih šol, katerih mnenje je 
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skladno z mnenjem razrednika; izpostavili so najmanj uporabno/razumljivo gradivo, tj. 
učbenik za družbo.

Hipoteza 11 “Nekatera učna gradiva, ki jih v šolah uporabljajo pri danih predmetih, 
so/niso dovolj razumljiva/uporabna za učence.” je potrjena.

8.12 Znajdenje učencev v učnih gradivih – primerjava med 4. in 5. 
razredom

Ta hipoteza zajema 8 anketnih vprašanj (2 vprašanji za vsak predmet), in sicer 
vprašanja 11–18. Rezultati so predstavljeni za vsako vprašanje posebej in primerjajo 
odgovore učencev 4. in 5. razreda.

Anketno vprašanje 11

V UG so velikokrat poudarjena pravila, definicije, to, kar je pomembno – ta vsebina je 
zapisana v različnih okvirjih ali na barvnih podlagah, da je učencem čim bolj vidna in 
dostopna. Zanimalo me je, ali učenci sploh vedo, kaj je na barvnih podlagah oz. v 
okvirjih zapisano, zato sem jim zastavila vprašanje:  

“Kaj je v učnem gradivu za slovenščino napisano v/na okvirju z barvno obrobo/
določeni barvni podlagi?” 

Pravilni odgovor je pri vseh UG enak: Pravila/definicije/pomembna dejstva ipd. Pri 
treh gradivih je pravilno tudi, če so učenci navedli, da je tam nepopolno besedilo, ki 
ga je treba dopolniti.
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Preglednica 32: Odgovori učencev na 11. anketno vprašanje glede na razred in UG

Učno gradivo Razred v/na Št. pravilnih 
odgovorov

Št. 
napačnih 

odgovorov

Odgovor 
NE VEM Ni odgovora

Gradim 
slovenski jezik 
4 (sam. DZ)

4.
temno 
oranžni 
podlagi

13 20 0 1

Gradim 
slovenski jezik 
4 (učbenik)

4. rjavorumeni 
podlagi 26 25 4 1

Slovenščina 
(učbenik 4.

okvirjih z 
odebeljeno 

rjavo 
obrobo

39 14 3 2

Skupaj
78

(52,7 %)

59

(39,9 %)

7

(4,7 %)

4

(2,7 %)

Gradim 
slovenski jezik 
5 (sam. DZ)

5.
temno 
modri 

podlagi
22 9 1 0

Gradim 
slovenski jezik 
5 (učbenik)

5. rjavorumeni 
podlagi 23 9 0 4

Gradim 
slovenski jezik 
5 (učbenik – 
posodobljen)

5.
temno 
modri 

podlagi
10 7 0 1

Skupaj
55

(63,9 %)

25

(29,1 %)

1

(1,2 %)

5

(5,8 %)

Preglednica 32 jasno prikazuje, da je pravilnih odgovorov učencev na zastavljeno 
vprašanje več kot napačnih, in sicer 52,7 % v četrtem ter 63,9 % v petem razredu. 
Učenci petega razreda so za približno 10 % ustrezneje in natančneje odgovorili na 
vprašanje. Pomembno se mi zdi omeniti tudi naslednjo razliko med razredoma: 4,7 % 
četrtošolcev ni vedelo odgovora na vprašanje, v  petem razredu pa samo 1,2 %. 
Rezultati so pokazali, da je bilo v 4. razredu zelo veliko pravilnih odgovorov pri 
učencih, ki uporabljajo učbenik Slovenščina – že v  predstavitvi gradiv sem poudarila, 
da je zelo jedrnat in nenatrpan. Najmanj pravilnih odgovorov pa je zabeleženih pri 
samostojnem delovnem zvezku Gradim slovenski jezik 4; to me preseneča, ker je 

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                 Petra Medja; diplomsko delo

117



izjemno pregleden in jasen. Odvisno je tudi od učitelja – kaj poudari oz. ali pove, kje 
so zapisani pomembni podatki.

Anketno vprašanje 12

Učenci so morali obkrožiti odgovor na vprašanje “Ali so v učnem gradivu uporabljeni 
piktogrami?”. Imeli so tri izbire: DA, NE in NE VEM. 

V vseh izbranih gradivih so uporabljeni piktogrami, in sicer na dva načina: 
• za lažjo orientacijo v gradivu in/ali
• v poglavjih oz. v učni snovi o piktogramih. 

Preglednica 33: Odgovori učencev na 12. anketno vprašanje glede na razred in UG

Učno gradivo Razred Uporaba 
piktogramov Odgovor DA Odgovor NE Odgovor NE 

VEM

Gradim 
slovenski jezik 
4 (sam. DZ)

4. – za orientacijo
– kot učna snov 17 4 13

Gradim 
slovenski jezik 
4 (učbenik)

4. – kot učna snov 45 5 6

Slovenščina 
(učbenik) 4. – za orientacijo 24 10 24

Skupaj
86

(58,1 %)

19

(12,8 %)

43

(29,1 %)

Gradim 
slovenski jezik 
5 (sam. DZ)

5. – za orientacijo
– kot učna snov 22 0 10

Gradim 
slovenski jezik 
5 (učbenik)

5. – kot učna snov 10 14 12

Gradim 
slovenski jezik 
5 (učbenik – 
posodobljen)

5. – za orientacijo
– kot učna snov 9 2 7

Skupaj
41

(47,7 %)

16

(18,6 %)

29

(33,7 %)
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Rezultati kažejo, da kar približno tretjina učencev obeh razredov ne ve, kaj so 
piktogrami, v  petem razredu je odstotek celo malo višji od odstotka v predhodnem 
razredu; učenci pojem piktogram spoznajo že v 1. razredu osnovne šole in bi ga 
morali dobro poznati. Odstotek učencev 4. razreda, ki so pravilno odgovorili z DA, 
znaša 58,1 % in je večji od odstotka pritrdilnih odgovorov petošolcev (47,7 %). Da v 
UG niso uporabljeni piktogrami, pravi 12,8 % učencev četrtega in 18,6 % učencev  
petega razreda. Lahko rečemo, da so bili učenci 4. razreda pri tem delu vprašanja 
uspešnejši.  

Učenci, ki so na vprašanje odgovorili z DA, so imeli še eno nalogo – narisati primer 
piktograma iz UG. Nalogo je uspešno opravilo 91,9 % četrtošolcev in 82,9 % 
petošolcev. Nekateri učenci (7,0 % iz četrtega in 12,2 % iz petega razreda) so 
prerisovali ilustracije in razne napise, iz česar lahko sklepam, da izraza piktogram 
pravzaprav ne poznajo. Trije anketirani učenci pa ga sploh niso narisali kljub 
pritrdilnemu odgovoru na vprašanje. Od vseh piktogramov, ki so jih učenci narisali, so 
prevladovali tisti, ki so uporabljeni v  učni snovi (58,4 %), manj (41,6 %) je bilo 
piktogramov, ki pripomorejo k lažjemu znajdenju in razumevanju UG. 

Anketno vprašanje 13

V UG za matematiko je po navadi veliko nalog (v  samostojnem delovnem zvezku 
običajno več kot v učbeniku). Gradivo mora zagotoviti, da učenec svoje znanje 
nadgrajuje in se preizkuša tudi v zahtevnejših nalogah. Take naloge predstavljajo 
miselni izziv ter motivacijo vsakemu posamezniku in so lahko dodatna zaposlitev za 
tiste učence, ki prej končajo delo. 
V nekaterih gradivih so težje naloge posebej označene (npr. tako, da so na podlagi 
drugačne barve, označuje jih ustrezen piktogram ...), poznamo pa tudi matematična 
gradiva, v katerih so naloge razdeljene v različne zahtevnostne stopnje in jih lahko 
učenec izbira glede na svoje zmožnosti in želje.   

V svoji raziskavi sem ugotavljala, ali učenci prepoznajo različno zahtevne naloge v 
UG, ki ga uporabljajo.
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Preglednica 34: Število pravilnih in napačnih odgovorov učencev na 13. anketno vprašanje glede na 
razred in UG

Učno gradivo Razred Rešitev oz. pravilen 
odgovor

Št. pravilnih 
odgovorov

Št. napačnih 
odgovorov

Svet mat. 
čudes 4 
(sam. DZ)

4. Da 108 6

Igra števil in 
oblik 4 
(sam. DZ)

4. Da 33 1

Skupaj
141

(95,3 %)

7

(4,7 %)

Svet mat. 
čudes 5 
(učbenik)

5. Ne 8 62

Stičišče 5 
(učbenik) 5. Da 16 0

Skupaj
24

(27,9 %)

62

(72,1 %)

Učenci 4. razreda so s 95,3 % pravilno odgovorili na vprašanje, da so v UG, ki ga 
uporabljajo, različno zahtevne naloge. Napačnih odgovorov je bilo 4,7 %. Nekoliko 
drugačen rezultat lahko zasledimo pri učencih 5. razreda; večina (72,1 %) jih je na 
vprašanje napačno odgovorila, 27,9 % pa pravilno. Vidimo lahko tudi, da so vsi 
učenci, ki uporabljajo učbenik Stičišče 5, pravilno odgovorili, medtem ko so tisti, ki 
uporabljajo učbenik Svet matematičnih čudes 5, podali oz. obkrožili napačen 
odgovor. Menim, da je do tega prišlo zato, ker v drugem omenjenem učbeniku ni 
nobenih oznak, ki bi predstavljale zahtevnejšo nalogo. Učenci pa so izhajali iz svojih 
izkušenj reševanja (določene naloge posameznik reši lažje, druge težje, za nekatere  
se porabi več časa itd).  

Učenci, ki so pritrdilno odgovorili, so svoje odgovore utemeljili tako:
a) Ker učna gradiva poznam.
b) Ob reševanju nalog se tega zavedam.
c) Drugo.
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Njihovi odgovori so prikazani v Preglednici 35 glede na razred.

Preglednica 35: Število (f) in odstotek (f %) utemeljitev odgovorov na 13. anketno vprašanje glede na 
razred

Utemeljitev
4. razred4. razred 5. razred5. razred SkupajSkupaj

Utemeljitev
f f % f f % f f %

a) 53 37,6 25 32,1 78 35,6

b) 74 52,5 43 55,1 117 53,4

c) 3 2,1 3 3,8 6 2,8

Neustrezna 
utemeljitev 8 5,7 1 1,3 9 4,1

Ni 
utemeljitve 3 2,1 6 7,7 9 4,1

Skupaj 141 100,0 78 100,0 219 100,0

 
Učenci 4. in 5. razreda, ki so odgovorili z DA, so v večini (skupaj 53,4 %) napisali, da 
zahtevnejše naloge prepoznajo med reševanjem, ko uporabljajo UG; učne snovi se 
med seboj razlikujejo, naloge pa se stopnjujejo po težavnosti. 

Nižji je odstotek učencev (35,6) – v  četrtem razredu za 5,5 % višji kot v petem –, ki 
pravijo, da UG poznajo. Večina je težje naloge prepoznala po ustrezni oznaki, 
piktogramu, nekateri pa so napisali splošnejši odgovor, tj. da so pogledali v UG. Dva 
učenca sta pri svojem odgovoru celo uporabila izraz piktogram, ostali pa so napisali, 
da so zahtevnejše naloge označene z utežjo oz. so piktogram narisali. V učbeniku 
Stičišče 5 so poleg oznake s piktogramom prikazane različne težavnostne stopnje, in 
sicer z različno barvo zaporednih številk nalog – tega odgovora ni zapisal nihče od 
učencev, ki ta učbenik uporabljajo.

Učencev, ki so odgovorili z NE, je 7 v četrtem razredu in 8 v petem. Večinoma so 
utemeljevali, da so vse naloge enako zahtevne/lahke oz. da so jih reševali. Samo 1 
učenec, in sicer iz 5. razreda, je napisal, da v  UG ni zahtevnejših nalog, ker nobena 
ni ustrezno označena (s piktogramom). Od vseh skupaj so 3 učenci neustrezno 
odgovorili, 2 pa nista utemeljila svojega odgovora.
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Anketno vprašanje 14

V matematičnih gradivih sem izbrala po eno poglavje, ki so ga morali učenci poiskati 
in na črto za odgovor zapisati začetno številko strani. Pojem poglavje sem posplošila 
na vse naslove v kazalu, četudi le-to vsebuje podpoglavja, ker nisem bila prepričana, 
ali bodo učenci vedeli, kaj podpoglavje pomeni.

Preglednica 36: Odgovori učencev na 14. anketno vprašanje “Na kateri strani v učnem gradivu za 
matematiko je začetek poglavja o ...?” glede na razred in UG

Učno 
gradivo

Raz-
red

poglavje  
o ... Rešitev

Št. 
pravilnih 

odg.

Št. 
napačnih 

odg.

Odgovor 
NE VEM

Odgovor 
GA NI

Ni 
odgovora

Svet mat. 
čudes 4 
(sam. DZ)

4.
osnovnih 
geometrij-

skih pojmih 
Na str. 78 48 50 8 3 5

Igra števil in 
oblik 4 
(sam. DZ)

4. krogu in 
krožnici Na str. 30 28 2 1 1 2

Skupaj
76

(51,3 %)

52

(37,8 %)

9

(6,0 %)

4

(2,7 %)

7

(4,7 %)

Svet mat. 
čudes 5 
(učbenik)

5.
obsegu 

pravokot-
nika in 

kvadrata

Na str. 90 46 17 2 0 5

Stičišče 5 
(učbenik) 5.

osnovnih 
geometrij-

skih pojmih 

Na str. 
146 2 13 1 0 0

Skupaj
48

(55,8 %)

30

(34,9 %)

3

(3,5 %)

0

(0 %) 

5

(5,8 %)

Rezultati odgovorov  obeh razredov  so si zelo podobni. Pravilno je odgovorilo 51,3 % 
četrtošolcev in 55,8 % učencev petega razreda, torej približno polovica vseh 
sodelujočih učencev. Skoraj enak je tudi delež napačnih odgovorov; v 4. razredu 37,8 
%, v  petem pa 34,9. Odgovora ni vedelo 6,0 % učencev 4. in 3,5 % učencev 5. 
razreda. V obeh razredih na vprašanje ni odgovorilo okoli 5 % učencev. Nekaj 
učencev 4. razreda (2,7 %) je napisalo, da tega poglavja v UG ni.

Največ težav pri iskanju poglavja v UG so imeli učenci zato, ker niso iskali točno 
navedenega naslova, ampak vse, kar je vezano na njegovo tematiko. Najslabši 
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rezultat so dosegli učenci, ki pri matematiki uporabljajo učbenik Stičišče 5. Gradivo je 
obsežno in bolj nepregledno; v kazalu se očitno niso dobro znašli, pri prelistavanju in 
pregledovanju gradiva pa tudi ni bilo zadovoljivega rezultata. 

Vsi učenci, ki so na vprašanje odgovorili (pravilno ali napačno), vseh skupaj je 206, 
so pogledali v  UG. Njihovi odgovori so prikazani v Preglednici 37 in se razlikujejo le v 
tem, kako natančno so zapisani/opredeljeni, torej kako precizno/natančno so učenci 
zapisali svoje ugotovitve.

Odgovori:
a) Pogledal sem v učno gradivo.
b) Pogledal sem v kazalo/vsebino.
c) Prelistal sem učno gradivo.
č) Poiskal sem poglavje/našel sem stran z naslovom.
d) Našel sem naslov poglavja.
e) Drugo.

Preglednica 37: Število (f) in odstotek (f %) utemeljitev odgovorov na 14. anketno vprašanje glede na 
razred

Utemeljitev
4. razred4. razred 5. razred5. razred SkupajSkupaj

Utemeljitev
f f % f f % f f %

a) 66 51,5 46 58,9 112 54,4

b) 29 22,6 21 26,9 50 24,3

c) 18 14,1 2 2,6 20 9,7

č) 8 6,2 5 6,4 13 6,3

d) 2 1,6 1 1,3 3 1,4

e) 2 1,6 2 2,6 4 1,9

Neustrezna 
utemeljitev 1 0,8 0 0 1 0,5

Ni 
utemeljitve 2 1,6 1 1,3 3 1,5

Skupaj 128 100,0 78 100,0 206 100,0
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Večina vseh učencev (54,4 %) je napisala najsplošnejši odgovor, tj. odgovor a), pri 
katerem ne vemo točno, kako so si učenci pomagali, da so našli zahtevano poglavje. 
Petošolci so ta odgovor navedli celo v  večjem številu kot četrtošolci – pričakovala bi 
ravno obratno. 24,3 % učencev (med njimi več petošolcev) je natančneje opredelilo, 
da so si pri iskanju naslova poglavja pomagali s kazalom; to kaže na to, da vedo, 
kam pogledati za prelet vsebine gradiva. Prelistavanje UG je omenilo 14,1 % 
učencev 4. razreda in le 2,6 % petega razreda. Več kot 6 % vseh sodelujočih 
učencev je napisalo, da so poiskali poglavje oz. našli stran z naslovom poglavja; iz 
tega ne moremo razbrati, ali so si pomagali s kazalom ali s prelistavanjem gradiva. 
Tudi odgovor d), ki so ga napisali 3 učenci (1,4 %), nam ne pove točno, kako so prišli 
do ugotovitve, na kateri strani se začne poglavje. 

Anketno vprašanje 15

S tem anketnim vprašanjem sem ugotavljala, ali učenci vedo oz. znajo pogledati, 
koliko poglavij ima določeno UG (v tem primeru za družbo), in na kakšen način so to 
ugotovili. Tako sem preverila tudi, ali vedo, kaj so poglavja v učbeniku.
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Preglednica 38: Odgovori učencev na 15. anketno vprašanje glede na razred in UG

Učno gradivo Razred Rešitev Št. pravilnih 
odgovorov

Št. 
napačnih 

odgovorov

Odgovor 
NE VEM

Ni 
odgovora

Z družbo v 
družbo 4 
(učbenik)

4. 8 72 40 0 2

Družba za 
četrtošolc(k)e
(učbenik)

4. 6 25 8 1 0

Skupaj
97

(65,5 %)

48

(32,4 %)

1

(0,7 %)

2

(1,4 %)

Družba in jaz 2
(učbenik) 5. 3 večja oz. 

10 manjših 12 5 1 0

Z družbo v 
družbo 5
(učbenik)

5. 10 31 4 0 1

Družba za 
petošolc(k)e
(učbenik)

5. 6 30 2 0 0

Skupaj
73

(84,9 %)

11

(12,8 %)

1

(1,2 %)

1

(1,2 %)

Iz Preglednice 38 je razvidno, da so bili uspešnejši petošolci s 84,9 % pravilnimi in z 
12,8 % napačnimi odgovori. V 4. razredu je bila tudi večina pravilnih odgovorov (65,5 
%), napačnih pa je bila dobra tretjina. Odgovora ni vedelo okrog 1 % učencev  v obeh 
razredih. Odstotek učencev, ki niso odgovorili, je v obeh razredih zelo nizek.

Ker me je zanimalo, kako so učenci prišli do svoje ugotovitve, so morali tudi pri tem 
vprašanju svoj odgovor pojasniti. Vsi učenci, ki so pravilno/napačno odgovorili (v 
obeh razredih skupaj jih je 229), so prišli do odgovora tako, da so pogledali v UG. 
Njihovi natančnejši odgovori so prikazani v Preglednici 39.
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Odgovori:
a) Pogledal sem v učno gradivo.
b) Pogledal sem v kazalo.
c) Preštel/pregledal sem poglavja.
č) Prelistal sem učno gradivo.
d) Drugo.

Preglednica 39: Število (f) in odstotek (f %) utemeljitev odgovorov na 15. anketno vprašanje glede na 
razred

Utemeljitev
4. razred4. razred 5. razred5. razred SkupajSkupaj

Utemeljitev
f f % f f % f f %

a) 67 46,2 40 47,6 107 46,7

b) 49 33,8 27 32,1 76 33,2

c) 17 11,7 9 10,7 26 11,3

č) 5 3,4 0 0 5 2,2

d) 4 2,8 5 6,0 9 4,0

Neustrezna 
utemeljitev 1 0,7 2 2,4 3 1,3

Ni 
utemeljitve 2 1,4 1 1,2 3 1,3

Skupaj 145 100,0 84 100 229 100,0

Odstotki prvih treh odgovorov a), b) in c) so približno enaki pri obeh skupinah 
učencev, prevladuje pa splošni odgovor “Pogledal sem v UG.” (46,7 % učencev obeh 
razredov skupaj), iz katerega ne moremo razbrati, kako točno so učenci prišli do 
svoje ugotovitve. Dobra tretjina vseh učencev je natančneje opredelila, da si je 
pomagala s kazalom. Okoli 11 % vseh učencev je preštelo oz. pregledalo poglavja – 
ta utemeljitev nam ne pove, ali so učenci šteli poglavja v kazalu ali so listali po 
gradivu. Samo 3,4 % četrtošolcev je posebej napisalo, da so učno gradivo prelistali. 
Odstotek učencev, ki so neustrezno odgovorili, in učencev, ki niso odgovorili, je v 
obeh razredih zanemarljiv.
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Anketno vprašanje 16

Učenci so odgovarjali na vprašanje “Ali so v  učbeniku za družbo razloženi novi oz. 
manj znani pojmi?”.

Preglednica 40: Število pravilnih in napačnih odgovorov učencev na 16. anketno vprašanje glede na 
razred in UG

Učno gradivo Razred Rešitev Št. pravilnih 
odgovorov

Št. napačnih 
odgovorov Ni odgovora

Z družbo v 
družbo 4 
(učbenik)

4. Da 54 59 1

Družba za 
četrtošolc(k)e
(učbenik)

4. Da 14 20 0

Skupaj
68

(45,9 %)

79

(53,4 %)

1

(0,7 %)

Družba in jaz 2
(učbenik) 5. Da 12 5 1

Z družbo v 
družbo 5
(učbenik)

5. Da 23 11 2

Družba za 
petošolc(k)e
(učbenik)

5. Da 23 9 0

Skupaj
58

(67,4 %)

25

(29,1 %)

3

(3,5 %)

Pravilno je odgovorilo 45,9 % četrtošolcev in 67,4 % petošolcev. Napačnih odgovorov 
je pri učencih 4. razreda več (53, 4 %) kot pri eno leto starejših učencih (29,1 %). Na 
vprašanje ni odgovorilo 0,7 % učencev četrtega in 3,5 % petega razreda.

Učenci, ki so na prvi del vprašanja odgovorili pravilno (torej z DA), so morali napisati 
še, kje so novi oz. manj znani pojmi zapisani oz. kako jih prepoznajo. Ker ima vsako 
UG svojo strukturo in podobo, bom prikazala odgovore za vsakega posebej. 
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Z družbo v družbo 4 

• 27,7 % učencev ni podalo ustreznega odgovora.

• 16,7 % učencev ni odgovorilo.

• 38,9 % učencev je odgovorilo pravilno; da so novi oz. manj znani pojmi zapisani 
z drugo barvo, je napisalo 27,8 % učencev, 11,1 % pa pojme prepozna po sličici 
(deklica Katarina s knjigo).

• Napačno je odgovorilo 16,7 % učencev. 

Družba za četrtošolc(k)e

• Odgovora ni zapisalo 28,6 % učencev.

• Na vprašanje je pravilno odgovorila več kot polovica (57,1 %) učencev; in sicer 
vedo, da so novi pojmi zapisani v rubriki “Besednjak” (50,0 %), 7,1 % učencev pa 
pojme prepozna po tem, da so zapisani z drugo barvo.

• Napačno sta odgovorila 2 učenca (14,3 %). 

Družba in jaz 2

• Vseh 12 učencev (100,0 %) je odgovorilo pravilno; od tega jih 83,3 % ve, da so 
neznane besede zapisane v (rumenem) okvirčku “Kaj pomeni”, 2 učenca (16,7 %) 
jih prepoznata po krepki pisavi.

Z družbo v družbo 5

• 34,8 % anketiranih učencev je neustrezno odgovorilo.

• 13,0 % učencev ni napisalo svojega odgovora.

• Pravilno je odgovorilo 39,2 % učencev; nove pojme prepoznajo, ker so zapisani 
z drugo barvo (ki je enaka barvi posameznega poglavja), samo eden od učencev je 
zraven napisal, da je nad pojmi sličica deklice Katarine.

• Napačno so odgovorili 3 učenci (13,0 %). 

Družba za petošolc(k)e

• 21,8 % učencev je napisalo neustrezen odgovor.

• 1 učenec (4,3 %) odgovora ni napisal.

• Pravilnih odgovorov je bilo 73,9 %; skoraj polovica učencev (47,8 %) je navedla, 
da so manj znani pojmi v rubriki “Besednjak”, 8,7 % učencev pojme prepozna, ker 
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so zapisani z rdečo barvo (eden izmed njih je navedel še krepko pisavo), 17,4 % 
učencev pa navaja prepoznavanje neznanih pojmov po obeh omenjenih 
značilnostih. 

Če povzamem, je bilo v 4. razredu v povprečju 48,0 % pravilnih odgovorov, v  5. 
razredu pa 71,0 %; iz tega lahko sklepamo, da petošolci bolje vedo, kje v gradivu 
najdejo razlago neznanih oz. novih besed.
Izkazalo se je tudi, da je razlaga pojmov najmanj vidna oz. vpadljiva v učbenikih Z 
družbo v družbo 4 in Z družbo v družbo 5, ki sta po strukturi enaka. Že Preglednica 
40 prikazuje rezultat, ki nam pove, da učenci ne vedo, da so v  teh dveh učbenikih 
(predvsem v tistem za 4. razred) pojmi sploh razloženi. Presenetilo me je tudi, da 
učenci prav tako ne vedo za razlago pojmov v učbeniku Družba za četrtošolc(k)e, ki 
ima rubriko “Besednjak” v skoraj vsaki učni enoti približno na istem mestu. V 
učbeniku za 5. razred – Družba in jaz 2 – je razlaga pojmov zelo jasno označena; vsi 
učenci so pravilno odgovorili.
V Preglednici 40 je opazen tudi napredek učencev; četrtošolci so v  večini odgovorili 
na prvi del vprašanja nepravilno, petošolci pa pravilno, kar pomeni, da slednji že 
bolje poznajo sestavo učbenika in se v njem bolje znajdejo. 

Anketno vprašanje 17

Kakovostna UG vsebujejo naloge, ki spodbujajo samostojno delo in aktivnost 
učencev. Samostojni delovni zvezki že imajo to lastnost, učbeniki pa ne vsi. V 
slednjih so naloge lahko neposredno v sami vsebini ali pa so zapisana navodila, ki 
usmerjajo učenca, da reši nalogo, navezujočo se na učno snov, v delovnem zvezku.

Ker UG za matematiko in slovenščino običajno vsebujejo naloge, sem učence 
vprašala, ali so naloge tudi v UG za naravoslovje in tehniko.
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Preglednica 41: Število pravilnih in napačnih odgovorov učencev na 17. anketno vprašanje glede na 
razred in UG

Učno gradivo Razred Rešitev Št. pravilnih 
odgovorov

Št. napačnih 
odgovorov Ni odgovora

Naravoslovje in 
tehnika 4
(učbenik)

4. Da 19 33 1

Naravoslovje in 
tehnika 4 
(učbenik – 
posodobljen)

4. Da 39 21 1

Raziskujemo, 
gradimo 4
(učbenik)

4. Da 11 22 1

Skupaj
69

(46,6 %)

76

(51,4 %)

3

(2,0 %)

Naravoslovje in 
tehnika 5
(učbenik)

5. Da 20 16 0

Od mravlje do 
sonca 2
(učbenik)

5. Ne 12 5 1

Raziskujemo, 
gradimo 5
(učbenik)

5. Da 18 14 0

Skupaj
50

(58,1 %)

35

(40,7 %)

1

(1,2 %)

Na vprašanje je pravilno odgovorila manj kot polovica učencev 4. razreda (46,6 %) in 
več kot polovica petošolcev (58,1 %). Napačno je odgovorilo 51,4 % učencev 4. ter 
40,7 % učencev 5. razreda. Trije četrtošolci (2,0 %) in en petošolec (1,2 %) na 
vprašanje niso odgovorili. 
Vsi obravnavani učbeniki (razen Od mravlje do sonca 2) imajo samo usmeritve za 
delo z delovnim zvezkom in ne neposrednih nalog. V učbenikih Raziskujemo, 
gradimo 4 in Raziskujemo, gradimo 5 so ta navodila v okvirju v obliki puščice. Število 
napačnih odgovorov je bilo v razredih, ki enega od teh učbenikov uporabljajo, kar 
veliko – predvsem v učbeniku za 4. razred, saj so okvirji z navodili bele barve, 
poudarjen je samo naslov naloge v delovnem zvezku, in niso vpadljivi. V  učbeniku za 
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5. razred pa so puščični okvirji barvni, vendar je bilo kljub temu napačnih odgovorov 
kar precej. 
Primerjljivi so tudi rezultati odgovorov učbenika Naravoslovje in tehnika 4 in njegove 
posodobljene izdaje. V prvem omenjenem učbeniku so navodila zapisana na modri 
podlagi, ki nekako moteče deluje v besedilu. Učenci, ki ga uporabljajo, so v  večini 
odgovorili, da učbenik ne vsebuje nalog. Posodobljena izdaja ima usmeritve 
zapisane z zeleno barvo, poleg pa je tudi piktogram svinčnika, ki vleče črto – že na 
pogled vemo, da gre za nalogo. Pravilnih odgovorov je bilo v tem primeru več.

Moje ugotovitve so, da rezultat ni najbolj zadovoljiv, ker učenci navodil oz. usmeritev 
k nalogam v dopolnilnem gradivu, ne pojmujejo za naloge.

Drugi del anketnega vprašanja vključuje samo tiste učbenike, v  katerih so naloge oz. 
usmeritve za delo z delovnim zvezkom, torej učbenika Od mravlje do sonca 2 ne 
bom upoštevala, ker nalog v  njem ni. Učenci, ki so odgovorili z DA, so morali 
napisati, kako so naloge zaznamovane oz. kako jih prepoznajo. Odgovore 
predstavljam po posameznih gradivih:

Naravoslovje in tehnika 4

• Eden izmed učencev (5,3 %) je neustrezno odgovoril.

• 26,3 % učencev odgovora ni zapisalo.

• Pravilno je odgovorilo 63,1 % učencev; napisali so, da so naloge zapisane v 
modrih okvirčkih oz. so zaznamovane z modro barvo. 

• Napačen odgovor je napisal samo 1 učenec (5,3 %).

Naravoslovje in tehnika 4 – posodobljena izdaja

• Neustrezen odgovor je podalo 33,3 % učencev.

• Dva (5,1 %) odgovora nista napisala.

• Manj kot polovica učencev (43,6 %) je odgovorila pravilno; večina (23,1 %) 
prepozna naloge po navodilih oz. po tem, da te učbenik usmeri na naloge v 
dopolnilnem gradivu – delovnem zvezku, 12,8 % učencev prepozna naloge po 
zapisu s temno zeleno barvo (2 izmed njih omenjata tudi piktogram svinčnika, ki 
riše črto), 7,7 % učencev pa navaja samo sličico oz. piktogram.
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• Napačno je odgovorilo 18,0 % učencev.

Raziskujemo, gradimo 4

• Odgovora ni zapisalo 18,2 % učencev.

• Pravilno je odgovorila manj kot polovica učencev (45,5 %); 36,4 % jih naloge 
prepozna po navodilih oz. usmeritvi na naloge v delovnem zvezku, samo eden (9,1 
%) pa je zapisal, da so naloge zapisane v okvirju v obliki puščice in so še dodatno 
poudarjene z barvo, ki označuje tudi celotno posamezno poglavje.

• 36,3 % učencev je odgovorilo napačno.

Naravoslovje in tehnika 5

• 25,0 % učencev je neustrezno odgovorilo.

• 15,0 % učencev ni zapisalo svojega odgovora.

• Pravilno je odgovorilo 45,0 % učencev; navajajo, da naloge prepoznajo po 
navodilih oz. usmeritvi k nalogam v delovnem zvezku (20,0 %), znaku oz. 
piktogramu – svinčniku/dečku s svinčnikom (20,0 %) in zaznamovanosti z roza 
barvo (5,0 %).

• Trije učenci (15,0 %) niso odgovorili pravilno.

Raziskujemo, gradimo 5

• En učenec (5,6 %) je neustrezno odgovoril.

• En učenec (5,6 %) pa odgovora ni podal.

• Odstotek (83,3) učencev s pravilnimi odgovori je visok; večina (50,0 %) 
prepozna naloge, ker so zapisane v okvirju v obliki puščice. 22,2 % jih navaja, da 
so naloge na različni barvni podlagi oz. v barvnih okvirjih (njihova barva sovpada z 
barvo poglavja). Dva učenca (11,1 %) pa jih prepoznata po podanih navodilih in 
usmeritvah k vajam v delovnem zvezku.

• Samo en učenec (5,6 %) je odgovoril napačno. 

Povzemam, da povprečje pravilnih odgovorov  na 2. del vprašanja znaša 50,7 % v 
četrtem in 64,1 % v petem razredu. Izmed vseh učencev so bili najuspešnejši učenci 
(83,3 %), ki uporabljajo učbenik Raziskujemo, gradimo 5. Največ napačnih 
odgovorov (36,3 % učencev) pa je bilo v razredu, v katerem uporabljajo učbenik 
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Raziskujemo, gradimo 4. Ker sta si ta dva učbenika po strukturi zelo podobna (oba 
vsebujeta usmeritve za naloge v okvirju, ki ima obliko puščice, le da so v  učbeniku za 
5. razred vidnejše, ker so različnih barv), lahko zaključim, da ti petošolci res bolje 
poznajo sestavo učbenika, ker so njegov princip spoznali že v predhodnem šolskem 
letu.

Kljub temu da je bilo v 1. delu pravilnih odgovorov  učencev, ki uporabljajo 
posodobljeno izdajo Naravoslovje in tehnika 4, več kot učencev, ki imajo prvotno 
različico tega gradiva, se je izkazalo, da so bili pri posodobljenem učbeniku odgovori 
v 2. delu slabši za približno 20 %. Zelo veliko učencev (33,3 %) je zapisalo 
neustrezen odgovor. Ta odstotek je visok tudi pri gradivu Naravoslovje in tehnika 5 
(25,0 % učencev), v katerem so naloge zelo podobno označene kot v posodobljeni 
različici učbenika Naravoslovje in tehnika 4.

Anketno vprašanje 18

Učenci so morali v učbeniku za naravoslovje in tehniko prebrati določeno poglavje. 
Četrti razredi so brali besedilo na temo krvnega obtoka, peti razredi pa o kroženju 
vode v rastlinah. 

V prvem delu so morali v  eni povedi napisati, o čem govori besedilo. Njihove 
odgovore sem razdelila v 4 skupine – ustrezni, delno ustrezni, neustrezni odgovori in 
ni odgovora. Kot ustrezne odgovore sem obravnavala tiste, ki natančno opredeljujejo 
vsebino besedila, četudi samo s ključnimi besedami. Delno ustrezni odgovori so bili 
tisti, ki so zajeli širšo tematiko, kot je bila predstavljena v vsebini (npr. tema krvnega 
obtoka – učenec pa je napisal, da besedilo govori o človeškem telesu). Odgovore, ki 
niso bili povezani z vsebino poglavja, sem ovrednotila za neustrezne. Mednje sem 
prištela tudi odgovore, v katerih je bil dobesedno naveden naslov  poglavja v 
učbeniku.
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Preglednica 42: Število (f) in odstotek (f %) odgovorov na 18. anketno vprašanje glede na razred

Odgovori
4. razred4. razred 5. razred5. razred

Odgovori
f f % f f %

Ustrezni 104 70,3 43 50,0

Delno ustrezni 29 19,6 32 37,2

Neustrezni 5 3,4 10 11,6

Ni odgovora 10 6,7 1 1,2

Skupaj 148 100,0 86 100,0

Za približno 20 % več je ustreznih odgovorov v 4. razredu. To me je presenetilo, ker 
sem mislila, da bodo petošolci bolj vešči v  povzemanju vsebine. Tako pa jih je le 
polovica ustrezno povzela vsebino. Delno ustreznih in neustreznih odgovorov  v 5. 
razredu je več kot v četrtem; to kaže na to, da so se slabše izražali. Svojega 
odgovora ni podalo 10 učencev (6,7 %) četrtega in 1 učenec (1,2 %) petega razreda. 

Drugi del vprašanja je od učencev zahteval, da podčrtajo pravilne trditve, ki se 
nanašajo na prebrano besedilo. Za vsak razred sem sestavila 9 trditev; nekatere so 
si med sabo zelo podobne, zato so jih morali učenci pozorno prebrati in o njih 
razmišljati. Odgovore sem točkovala tako, da so za vsako podčrtano pravilno trditev 
(v obeh razredih so 4) prejeli 1 točko, vsaka podčrtana napačna trditev pa je število 
točk znižala za 1. Učence z enakim številom točk sem seštela in izrazila z odstotki. 
Nalogo je rešilo 96,6 % četrtošolcev in 98,8 % petošolcev. Dobila sem naslednje 
rezultate:
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Preglednica 43: Odstotek (f %) doseženega števila točk pri 18. anketnem vprašanju glede na razred

Doseženo število točk 4. razred 5. razred Skupaj

0 11,9 28,2 18,0

1 14,7 15,3 14,9

2 15,4 30,6 21,0

3 44,7 9,4 31,6

4 13,3 16,5 14,5

Skupaj 100,0 100,0 100,0

Med razredoma so vidne razlike, in sicer se je izkazalo, da so učenci 5. razreda 
slabše rešili nalogo, kljub temu da so si ves čas lahko pomagali z UG. Nič točk je 
doseglo 28,2 % petošolcev in za več kot polovico manj četrtošolcev (11,9 %). Pri 1 in 
4 doseženih točkah sta si razreda v odstotkih zelo blizu, odstopanja pa so največja 
pri doseženih 2 (več petošolcev; 30,6 %) in 3 točkah (več četrtošolcev; 44,7 %). 
Menim, da bi moral biti odstotek vseh pravilnih odgovorov oz. dosežka vseh možnih 
točk v obeh razredih višji, glede na to, da so imeli učenci gradiva med reševanjem na 
razpolago. Sklepam, da je na slabši rezultat vplivalo tudi to, da je bila ta naloga na 
koncu anketnega vprašalnika, zaradi česar so učenci prehitro in površno brali trditve, 
da bi se izognili časovni stiski, bili pa so tudi utrujeni in nezbrani.

Če povzamem skupen rezultat vseh 8 anketnih vprašanj, ki so obdelana v tej 
hipotezi, lahko rečem, da so bili učenci 5. razreda pri znajdenju v UG malenkost 
uspešnejši pri 4 vprašanjih, pri enem pa je rezultat obeh razredov izenačen. 
Napredek v znajdenju v UG je torej pri starejših učencih viden. 

Hipotezo 12 “Učenci v 5. razredu se v učnih gradivih bolje znajdejo kot četrtošolci.” 
na podlagi dobljenih ugotovitev potrjujem.
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8.13 Odločanje učiteljev o tem, katera učna gradiva bodo uporabljali 
pri pouku

Vseh 13 učiteljev se samih odloča, katera UG bodo uporabljali pri pouku; poudarili 
so, da se odločajo skupinsko znotraj kolektiva. Njihova izbira učbenikov temelji na 
vnaprej določenem seznamu, tako da niso popolnoma svobodni pri izbiri z izjemo 
izbire dopolnilnega učbeniškega gradiva. 

Hipotezo 13, ki pravi, da se učitelji sami odločajo, katera učna gradiva bodo 
uporabljali pri pouku, lahko potrdim.
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Graf 17: Število učiteljev glede na odločanje o UG, ki 
jih bodo uporabljali pri pouku
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8.14 Uporaba učnih gradiv v fazah učnega procesa

Iz Grafa 18 je razvidno, da učitelji v pouk vključujejo UG predvsem v osrednjem delu 
učne ure; to sem tudi sama predvidevala. Ena izmed učiteljic UG uporablja bolj v 
zaključnem delu, ena pa poleg uporabe v glavnem delu tudi predvidi domačo nalogo 
iz UG in je označila svoja odgovora kot enakovredna. Nihče od anketiranih ne 
uporablja UG predvsem v uvodnem delu. Na pedagoški praksi sem tudi sama 
opazila, da prevladuje uporaba v glavnem delu, velikokrat pa se pri določenih 
predmetih (SLO in MAT) uporabljajo gradiva, kot so samostojni delovni zvezki, v 
zaključnem delu – to so zgolj moja opažanja.

Hipoteza 14 “Učitelji uporabljajo učna gradiva predvsem v osrednjem delu učne ure.” 
je potrjena.
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Graf 18: Število odgovorov o uporabi UG v različnih 
fazah učnega procesa
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9 SKLEP

Raziskava o uporabi učnih gradiv  v  4. in 5. razredu osnovne šole, v kateri so učenci 
in njihovi učitelji povedali svoje mnenje, je pokazala, da so pri pouku najbolj 
uporabljana učna gradiva za matematiko, in sicer predvsem zaradi večjega števila ur 
predmeta. Najmanj so uporabljana učna gradiva za družbo; že N. Cigler (1997) je 
opomnila na to, da so v učbenikih za družbo besedila premalokrat brana, da učitelji 
pri svojem delu uporabijo zgolj ilustrativni material, ki ga gradivo nudi. Tudi učenci, ki 
so sodelovali v  moji raziskavi, so izpostavili, da pri družbi pogosteje pišejo v  zvezek 
ali pa se pogovarjajo, učbenik pa redko uporabljajo.

Nekateri učbeniki in samostojni delovni zvezki imajo na začetku pojasnjeno sestavo, 
nekateri pa ne, zato je pomembno, da učitelji učence na začetku šolskega leta 
seznanijo s sestavo gradiv. Učenci pravijo, da spoznavajo sestavo večinoma pri vseh 
predmetih. 

Učna gradiva se uporabljajo v šoli in doma; v  šoli predvsem pod nadzorom učitelja v 
osrednjem delu učne ure (najpogosteje učenci sami tiho berejo, nato pa se o 
prebranem pogovarjajo), doma pa že bolj samostojno in/ali ob pomoči staršev. 
Učitelji učence v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učijo učenja iz učnih 
gradiv in jih seznanjajo z različnimi bralnimi strategijami, ki pripomorejo k 
učinkovitejši zapomnitvi obravnavane učne snovi. Učenci 4. in 5. razreda tako že 
izgrajujejo različne strategije, sami tudi menijo, da se znajo samostojno učiti iz učnih 
gradiv, medtem ko je mnenje učiteljev drugačno. Rezultati raziskave so pokazali tudi, 
da učenci z nižjimi ocenami pri posameznih predmetih pogosteje uporabljajo 
določene strategije kot uspešnejši učenci, vendar menim, da bi bilo potrebno pri tem 
preveriti tudi, ali je njihova uporaba strategij ustrezna in pravilna, ker glede na ostale 
raziskave in teoretična izhodišča bralne učne strategije višajo šolski uspeh. 

Zanimalo me je tudi, ali se učenci 5. razreda bolje znajdejo v učnih gradivih kot 
četrtošolci. Raziskava je pokazala, da so petošolci malenkost uspešnejši; to pomeni, 
da gradiva že bolje poznajo in uporabljajo, vendar menim, da bi bil lahko rezultat še 
boljši.
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Naletela sem tudi na problem – anketni vprašalnik je namreč sestavljen iz veliko 
odprtih vprašanj, zato so imeli učenci težave, ker se pisno še ne znajo dovolj dobro 
izražati. Njihovi odgovori so bili večinoma kratki in včasih pomensko nerazumljivi, 
zato bi bilo bolje vključiti več vprašanj izbirnega tipa in kakšno ocenjevalno lestvico. 
Rezultati bi bili verjetno natančnejši.

Na priljubljenost in uporabnost določenega učnega gradiva vplivajo številni dejavniki 
oz. kriteriji. Anketirancem je najpomembnejša kakovost oz. koristnost vsebine. 
Učencem se zdi najuporabnejše gradivo pri naravoslovju in tehniki, izbiranje najmanj 
uporabnega gradiva pa je bilo zanje težje. Prevladovalo je učno gradivo za družbo, 
ker ima po njihovem mnenju nekakovstno vsebino. Tudi učitelji ga ocenjujejo kot 
najmanj razumljivo/uporabno gradivo.

Učitelji se sami oz. znotraj kolektiva odločajo, katera učna gradiva z vnaprej 
pripravljenega seznama bodo vključili v vzgojno-izobraževalni proces. Velikokrat se 
zgodi, da izberejo gradiva, ki samo na videz dajejo vtis kakovosti, med šolskim letom 
pa se izkaže, da didaktično niso dovolj ustrezna. Vsa gradiva, ki so na voljo za 
razred, v katerem poučujejo, bi morali najprej zelo dobro spoznati ter ob upoštevanju 
kriterijev  strokovno presoditi in nato izbrati takšna, ki bodo učencem omogočala 
kakovostno in učinkovito učenje, ki bo obenem predstavljalo tudi užitek.
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11 PRILOGE

Priloga 1: Primer anketnega vprašalnika za učence 
Priloga 2: Primer anketnega vprašalnika za učitelje
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ANKETNI VPRAŠALNIK

Spol (obkroži):            M                Ž

Napiši, katero oceno boš na koncu letošnjega šolskega leta verjetno imel pri predmetu

slovenščina: __________

matematika: __________

naravoslovje in tehnika: __________
 
družba: __________

1. Katero učno gradivo izmed naštetih ste v  letošnjem šolskem letu največ uporabljali? 
(Obkroži črko pred odgovorom.)

a)  Učbenik za slovenščino (jezikovni pouk).

b)  Delovni zvezek za matematiko.
c)  Učbenik za naravoslovje in tehniko.

č)  Učbenik za družbo.

Kaj meniš, zakaj? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

2. Katero učno gradivo izmed naštetih ste v  letošnjem šolskem letu najmanj uporabljali? 
(Obkroži črko pred odgovorom.)

a)  Učbenik za slovenščino (jezikovni pouk).

b)  Delovni zvezek za matematiko.
c)  Učbenik za naravoslovje in tehniko.

č)  Učbenik za družbo.

Kaj meniš, zakaj? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.
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3. Ali ste učno gradivo, ki ste ga največ uporabljali, uporabljali v  šoli in tudi doma? (Obkroži 
črko pred odgovorom.)

a)  Samo v šoli.

b)  Samo doma.
c)  V šoli in doma.

4. Kako ste učno gradivo, ki ste ga največ uporabljali, v  glavnem uporabljali v  šoli? 
(Odgovori na spodnji podvprašanji.)

Kdo (in kako) je najpogosteje bral odlomke iz učnega gradiva? (Izberi največ dva odgovora in 
ju s križcem (X) označi v okvirčkih spredaj.)

Učiteljica je glasno prebrala odlomek.

Sami smo tiho prebrali odlomek.

Sami smo glasno prebrali odlomek.

Nihče ni bral, rešili smo samo kakšno nalogo.

Če si z X zaznamoval enega ali dva od prvih treh okvirčkov, odgovori še na tole vprašanje: 
Kaj je sledilo branju odlomka iz učnega gradiva? (Izberi največ dva odgovora in ju s križcem 
(X) označi v okvirčkih spredaj.)

Po branju odlomka nismo delali nič v zvezi z njim.

O prebranem odlomku smo se pogovarjali.

Reševali smo naloge oz. izvedli kakšno dejavnost.

Učiteljica nam je narekovala obnovo odlomka, mi pa smo jo zapisali v zvezek.

S pomočjo učiteljice smo izdelali obnovo odlomka in jo zapisali v zvezek.

Sami smo izdelali povzetek in ga zapisali v zvezek.

5. Ali se znaš samostojno učiti iz učnega gradiva? (Obkroži odgovor.)

DA                   NE

Če DA, kako se učiš? (Obkroži, ali trditev zate VELJA, DELOMA VELJA oz. NE VELJA.)

a)  Odlomek enkrat preberem. VELJA        DELOMA VELJA      NE VELJA

b)  Odlomek večkrat preberem. VELJA        DELOMA VELJA      NE VELJA

c)  Po branju odlomka iz učnega  gradiva si 
tudi kaj izpišem. VELJA        DELOMA VELJA      NE VELJA
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č)  Po branju odlomka pomembne besede/
povedi označim, podčrtam. VELJA        DELOMA VELJA      NE VELJA

d)  Po branju odlomka si naredim preglednico 
ali miselni vzorec. VELJA        DELOMA VELJA      NE VELJA

e)  Drugo (zapiši na spodnjo črto):

________________________________________________________________________.

e)  Drugo (zapiši na spodnjo črto):

________________________________________________________________________.

6. Ali ti pri uporabi učnih gradiv oz. učenju iz njih doma kdaj pomagajo starši?
(Obkroži odgovor.)

DA                   NE

Če DA, opiši, kako ti pomagajo.

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

7. Ali vas je učiteljica kdaj učila, kako se učiti iz učbenika? (Obkroži odgovor.)

DA                   NE

Če DA, napiši, kaj vam je povedala.

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

8. Ali ste na začetku šolskega leta pri pouku podrobneje spoznavali, kako so sestavljena 
učna gradiva? (Obkroži odgovor.)

DA                   NE

Če DA, učno gradivo pri katerem predmetu? (Obkroži črko pred odgovorom. Pri odgovoru b 
zapiši ime predmeta ali predmetov, če jih je več, na črto.)

a)  Pri vseh.

b)  Pri ____________________________________________________________________.
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9. Katero učno gradivo od štirih se ti zdi najbolj uporabno (tj. iz katerega se najlažje učiš)? 
(Obkroži črko pred odgovorom.)

a)  Učbenik za slovenščino (jezikovni pouk).

b)  Delovni zvezek za matematiko.
c)  Učbenik za naravoslovje in tehniko.

č)  Učbenik za družbo.
d)  Ne vem.

Pojasni, zakaj.

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

10. Katero učno gradivo od štirih se ti zdi najmanj uporabno (tj. iz katerega se najtežje 
učiš)? (Obkroži črko pred odgovorom.)

a)  Učbenik za slovenščino (jezikovni pouk).
b)  Delovni zvezek za matematiko.

c)  Učbenik za naravoslovje in tehniko.
č)  Učbenik za družbo.

d)  Ne vem.

Pojasni, zakaj.

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

11. Kaj je v učbeniku za slovenščino napisano v okvirjih z odebeljeno rjavo obrobo?

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

12. Ali so v učbeniku za slovenščino uporabljeni piktogrami? (Obkroži odgovor.)

DA                   NE                  NE VEM

Če DA, enega iz učnega gradiva nariši in zraven zapiši, kaj pomeni.
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13. Ali so v  delovnem zvezku za matematiko različno zahtevne naloge? (Obkroži 
odgovor.)

DA                   NE

Kako to veš?

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

14. Na kateri strani v  delovnem zvezku za matematiko je začetek poglavja o osnovnih 
geometrijskih pojmih? 

__________.

Kako si to ugotovil?

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

15. Koliko poglavij ima učbenik za družbo?

__________.

Kako si to ugotovil?

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

16. Ali so v učbeniku za družbo razloženi novi oz. manj znani pojmi? (Obkroži odgovor.)

DA                   NE

Če DA, napiši, kje so zapisani oz. kako jih prepoznaš.

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

17. Ali so v učbeniku za naravoslovje in tehniko tudi naloge? (Obkroži odgovor.)

DA                   NE

Če DA, napiši, kako so naloge zaznamovane oz. kako jih prepoznaš.

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.
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18. Preberi besedilo na str. 87 in 88 v učbeniku za naravoslovje in tehniko in reši spodnji 
nalogi.

a)  Na črto v eni povedi napiši, o čem govori besedilo.

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

b)  Podčrtaj pravilne trditve, ki se nanašajo na prebrano besedilo.
• Naloga krvi je, da poganja srce.

• Naloga srca je, da poganja kri.
• Kisik pride v kri skozi tanko črevo.

• Kisik pride v kri skozi kožo.
• Kisik pride v kri skozi pljuča.

• V ledvicah, koži in pljučih nastajajo nerabne snovi.
• V ledvicah, koži in pljučih nastajajo hranilne snovi.

• V ledvicah, koži in pljučih se izločijo hranilne snovi.
• V ledvicah, koži in pljučih se izločijo nerabne snovi.
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Anketni vprašalnik

Spol (obkrožite):            M                Ž

Število let poučevanja: __________

1. Ali ste se sami odločili za učna gradiva, ki jih uporabljate pri pouku? (Obkrožite črko pred 
odgovorom.)

a)  Da, za vse predmete.
b)  Da, za predmet/-e: _______________________________________________________.
c)  Ne.

2. Katero učno gradivo izmed naštetih ste pri pouku v  letošnjem šolskem letu največ 
uporabljali? (Obkrožite črko pred odgovorom.)

a)  Učbenik za slovenščino (jezikovni pouk). 
b)  Delovni zvezek za matematiko.
c)  Učbenik za naravoslovje in tehniko.
č)  Učbenik za družbo.

Zakaj? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

3. Katero učno gradivo izmed naštetih ste pri pouku v  letošnjem šolskem letu najmanj 
uporabljali? (Obkrožite črko pred odgovorom.)

a)  Učbenik za slovenščino (jezikovni pouk).
b)  Delovni zvezek za matematiko.
c)  Učbenik za naravoslovje in tehniko.
č)  Učbenik za družbo.

Zakaj? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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4. Kako ste učno gradivo, ki ste ga največ uporabljali, v  glavnem uporabljali v  šoli? 
(Odgovorite na spodnji podvprašanji.)

Kdo (in kako) je najpogosteje bral odlomke iz učnega gradiva? (Izberite največ dva odgovora 
in ju s križcem (X) označite v okvirčkih spredaj.)

Učencem sem glasno prebrala odlomek.

Učenci so sami tiho prebrali odlomek.

Učenci so sami glasno prebrali odlomek.

Nihče ni bral, učenci so rešili samo kakšno nalogo.

Če ste z X zaznamovali enega ali dva od prvih treh okvirčkov, odgovorite še na tole 
vprašanje: Kaj je sledilo branju odlomka iz učnega gradiva? (Izberite največ dva odgovora in 
ju s križcem (X) označite v okvirčkih spredaj.)

Po branju odlomka nismo oz. učenci niso delali nič v zvezi z njim.

O prebranem odlomku smo se pogovarjali.

Učenci so reševali naloge oz. izvedli kakšno dejavnost.

Narekovala sem obnovo odlomka, učenci pa so jo zapisali v zvezek.

Učenci so z mojo pomočjo izdelali obnovo odlomka in jo zapisali v 
zvezek.

Učenci so sami izdelali obnovo odlomka in jo zapisali v zvezek.

5. V kateri fazi učne ure predvsem uporabljate učno gradivo, če ga uporabljate? (Obkrožite 
črko pred odgovorom.)

a)  V uvodnem delu.
b)  V glavnem delu.
c)  V zaključnem delu.
č)  Predvsem predvidim domačo nalogo iz učnega gradiva.

6. Ali učna gradiva uporabljate večinoma pri pouku ali učencem naročite, da naj jih 
uporabljajo za delo doma? (Obkrožite črko pred odgovorom.)

a)  Večinoma pri pouku.
b)  Večinoma za delo doma.
c)  Oboje.
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7. Ali učence navajate na samostojno delo z učnimi gradivi? (Obkrožite odgovor.)

DA                   NE

Če DA, kako?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Če NE, zakaj ne?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

8. Se Vam zdijo vsa učna gradiva, ki jih uporabljate pri predmetih SLO, MAT, NIT in DRU, 
dovolj razumljiva za učence? (Obkrožite odgovor.)

DA                   NE

Če NE, izpostavite, za kateri/-e predmet/-e po Vašem mnenju učno/-a gradivo/-a ni/-so dovolj 
razumljivo/-a.

_________________________________________________________________________.

9. Ali menite, da se učenci znajo samostojno učiti iz učnih gradiv? (Obkrožite odgovor.)

DA                   NE

Po čem tako sodite?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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