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POVZETEK  

UPORABA ZVEZKA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. IN 5. RAZREDU Z VIDIKA 

SODOBNEGA POUKA 

V magistrskem delu smo raziskovali, kakšen pomen dajejo učitelji zvezku pri predmetu 

družba v četrtem in petem razredu osnovne šole in v kolikšni meri vsebina zvezka odraža 

učenca. Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno 

metodo. K raziskavi smo pristopili tako kvantitativno kot tudi kvalitativno. Vzorec učiteljev 

in učencev je bil namenski, neslučajnostni. 

 

Ali zvezek odraža le učenca ali pa ima pri urejenosti vlogo tudi učitelj, smo ugotavljali z 

analizo in primerjavo zvezkov učencev četrtih razredov v treh šolah v občini Medvode. S 

pomočjo zvezkov smo poskušali ugotoviti zaznavni tip učenca, ki smo ga nato potrdili ali 

ovrgli s pomočjo vprašalnika o zaznavnih tipih. Pri anketi za učitelje je sodelovalo 45 

učiteljev četrtih in petih razredov iz celotne Slovenije. S pomočjo zvezkov smo ugotovili, da 

je z zvezkom samim težko določiti zaznavni tip učencev in da so zvezki v veliki meri tako 

delo učiteljice kot delo učenca, saj v drugi triadi učitelji največkrat posredujejo zapise, ki se 

jih piše v zvezek. Odgovori na vprašanja v anketnem vprašalniku so pokazali, da je učiteljem 

pomemben videz zvezka in da učence spodbujajo k urejanju. Nekateri učitelji uporabljajo 

zvezek za povzemanje snovi iz učbenika, nekateri za zapis podatkov, ki jih učbenik ne 

vsebuje, nekateri za zapis oziroma izpis podatkov, ki jih v učbeniku ne najdemo, itd. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Zvezek, zapis, pouk družbe, učni stil, zaznavni stil. 

  



   

 

 

 

ABSTRACT 

THE USE OF A NOTEBOOK IN SOCIAL STUDIES IN YEAR 4 AND 5 FROM A 

CONTEMPORARY INSTRUCTION PERSPECTIVE 

In this master thesis, we investigated the importance placed by the teachers the notebook in 

the subject society in the fourth and fifth grade of elementary school, and to what extent the 

content of the notebook reflects the learner. In this study we used a descriptive and causal 

non-experimental research method. The study was approached quantitatively as well as 

qualitatively. The sample of teachers and students was assigned, non-accidental.  

 

Does the notebook reflect only a student, or whether the teacher also plays a role in its 

organization were the main objectives that we assessed by analysis and comparison of 

notebooks of fourth grade pupils in three schools in the municipality of Medvode. With 

notebooks, we tried to determine the perceptional type of a pupil, which was then confirmed 

or refuted by means of a questionnaire on the perceptional types. The survey for teachers 

included participation of 45 teachers of fourth and fifth grades from across Slovenia. With 

notebooks, we find that the notebook itself is very difficult to serve as a means to determine 

pupils' perceptual type, and that notebooks largely present a work of a teacher as well as that 

of a pupil, since in the second triad teachers often convey notations to be written in the 

notebook. Answers to the questions in the questionnaire showed that the teachers valued the 

appearance of the notebook and that students are encouraged to keep them nietly organized. 

Some teachers use the notebook to summarize the material from the textbook, some to record 

the data not contained in the textbook and some of them to record and display data that is not 

found in the textbook, etc.    

 

KEYWORDS 

Notebook, notation, classes of society, learning style, perceptional style. 
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1 UVOD 

Na področju teme magistrskega dela v zadnjih treh desetletjih ni bilo narejenih veliko 

raziskav. Tudi v literaturi težko najdemo avtorja, ki bi se ukvarjal izključno z vlogo oziroma 

uporabo zvezka pri pouku družbe. Tema je pomembna, saj smo skozi raziskavo ugotovili, da 

vsi učitelji ne uporabljajo več učbenika kot učni pripomoček in je za njihove učence zvezek 

največkrat glavni vir učne snovi za učenje. Prav tako je zvezek tudi učni pripomoček, kamor 

lahko tako učitelji kot tudi učenci napišejo podatke, ki se njim zdijo pomembni, drugim ne. 

Pri izbrani temi se prepletajo področja splošne didaktike, specialne didaktike in psihologije. 

Pri skoraj vsakem predmetu v šoli se med učnimi potrebščinami pojavlja zvezek, v katerega 

učenci pri pouku zapisujejo, rišejo, lepijo … V teoretičnem delu magistrskega dela smo 

opredelili pojme pouk, družba (osnovnošolski predmet), zvezek, zmožnost pisanja, 

zapisovanje, delanje zapiskov, vrste zapisov ter spoznavni in učni stili (Kolb, Rancourt, 

Gregorc, zaznavanje). Začeli smo s splošnim pojmom pouk, ki povezuje vse ostale, potem pa 

smo naš izbor pojmov krčili na določeno temo. Osredotočili smo se predvsem na sam pomen 

teh pojmov za posameznike oziroma učence, ponekod pa smo jih povezali tudi z učitelji. Pri 

zvezku smo se osredotočili predvsem na njegov pomen. Pri spoznavnih in učnih stilih smo 

največ pozornosti namenili zaznavnim stilom, ki so se najbolj navezovali na našo začrtano 

raziskavo. 

Empirični del magistrskega dela prikazuje podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih 

vprašalnikov, ter analize zvezkov in vprašalnikov o zaznavnih stilih. Zvezke so nam za namen 

raziskave posodili učenci četrtih razredov osnovnih šol, stari devet in deset let. Osnovne šole 

imajo skupno občino. Isti učenci so tudi rešili vprašalnik o zaznavnih stilih. Za vsako dejanje 

s strani učencev smo, pred izvedbo, njihove starše prosili za pisno dovoljenje. Zvezke smo 

analizirali in jih primerjali med seboj, tako med učenci iste šole kot tudi med šolami. Za 

analizo in primerjavo smo določili kvantitativne in kvalitativne kriterije, pri ugotavljanju 

zaznavnih stilov s pomočjo vprašalnika pa smo si pomagali s ključem. Učitelji, ki so 

sodelovali v anketi, imajo delovno dobo med enim letom in 25 leti ali več, poučujejo četrti ali 

peti razred osnovne šole ter prihajajo iz različnih krajev po Sloveniji. Ankete so bile predane 

učiteljem osebno in preko spleta. Glavni namen anket je bil ugotoviti pomen zvezka za 

učitelje in kolikšno vlogo imajo učitelji pri videzu slednjega.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POUK 

V literaturi najdemo veliko različnih razlag oziroma definicij pouka. Nekatere so bolj 

povezane s samim posameznikom, torej učencem, druge pa s samim poukom oziroma 

procesom, ki se dogaja med poukom, vendar pa se med seboj bistveno ne razlikujejo. Imajo 

skupen cilj, in sicer vzgojo in izobraževanje (posameznik se pri pouku vzgaja in izobražuje, 

proces pouka posameznika vzgaja in izobražuje). 

»Pouk je dejavnost, s katero se človek sreča in vanjo vključi v zgodnjih otroških letih, ko 

postane šolar. Takrat se niti ne zaveda, da začenja svojo pomembno vseživljenjsko dejavnost, 

s katero bo odkrival, spoznaval, usvajal novo znanje, se razvijal, oblikoval in potrjeval kot 

človek. Pouk je hkrati proces razvoja človeka kot družbenega bitja, člana konkretne človeške 

družbe, kot ustvarjalca pogojev za lasten skupen družbeni obstoj in razvoj« (Kramar, 2009, 

str. 10). 

A. Tomić (2003) navaja, da je pouk »pedagoško osmišljen, sistematičen in namerno 

organiziran proces, katerega cilj je vzgoja in izobraževanje posameznika« (str. 31).  

Strmčnik (2001) pravi, da je pouk »sintezni pojem, ki vključuje tri enakovredne temeljne 

dejavnosti: poučevanje, učenje in vzgajanje, vezane na delovanje poučujočega in učečega, 

učitelja in učenca« (str. 25). 

»Pouk je načrtna interakcija učiteljev in učencev, ki pripomore k oblikovanju stvarnih, 

socialnih in osebnostnih kompetenc v institucionalnem okviru šole« (Jank, Meyer, 2006, str. 

37). 

Kramar (2009) meni, da se s poukom uresničujejo posameznikove temeljne pravice do vzgoje 

in izobraževanja, razvoja in uresničevanja samega sebe. Prav tako se pri pouku prejšnja bolj 

individualna in subjektivna dimenzija prepleta z družbeno dimenzijo izobraževanja.  

Pouk je sestavljen iz poučevanja – aktivnost učitelja in učenja – aktivnost učenca. Spoznanja 

so pokazala, da mora biti pri pouku več aktivnosti učenca, saj pretežna aktivnost učitelja slabo 

vpliva na razvoj intelektualne in moralne samostojnosti, izvirnosti, pozitivne samopodobe in 

samoaktualizacije učenčevih osebnih potencialov. Torej pouk ni le prenašanje znanja učitelja 

na učenca, ampak učenec išče in odkriva bistva z različnimi dejavnostmi. Tako učenec 

oblikuje svoj sistem vrednot (Tomić, 2003).  

S poukom želimo razvijati posameznikovo spoznavno, psihomotorično, socialno, čustveno-

motivacijsko področje in ga tudi dvigniti na višjo raven. Več novih spoznanj in manj 

posnemanj pri pouku učencu koristi. Učenec mora ustvarjati, zaznavati in reševati problemske 

situacije (prav tam).  

Pri pouku se odvijajo socialne interakcije, ki vplivajo na vzgojo. Učenci si izmenjavajo 

mišljenje in poskušajo razumeti drug drugega ter tudi prizadevanja učitelja. Upoštevati je 

treba vse dane dejavnike in ne le svoje mišljenje. S tem se razvija učenčev ego, kar pa ne bi 

bilo mogoče pri pouku, kjer se izpolnjuje le želje avtoritete (prav tam). 

Vse bolj se izpostavlja komunikacija med učenci in zapostavlja komunikacija med učiteljem 

in učenci. Zaradi komunikacije s sošolci učenec pridobiva sistem vrednot, stališča, moralno 

vedenje, interese in navade, ki so produkt znanja. Vendar pa kljub vsemu interakcije med 

učencem in učiteljem ne smemo zanemariti, saj tudi učitelj vpliva na razvoj učenca. Učitelj se 
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mora zavedati svojega vpliva na učenca. Njegovo obnašanje sporoča učencu, kaj si učitelj o 

njem misli in kaj želi oziroma pričakuje od njega. Glede na obnašanje učitelja do učenca 

slednji oblikuje svojo sliko o sebi. To, v kar verjame učitelj glede učenca, se kaže v učenčevih 

uspehih in vedenju. Velikokrat opazimo primere, ko učitelj od dela učencev zahteva veliko in 

jim ne spregleda niti ene napake, pri drugem delu učencev pa napake spregleda in od njih 

zahteva manj. Vse to vodi v razlike v uspešnosti med učenci in jih tudi poglablja. Mnogokrat 

se učitelji tega premalo zavedajo (prav tam).  

 

2.1.1 FUNKCIJE POUKA 

Pouk brez namena, kar tako, ne bi imel učinka oziroma uspeha. Kot je že iz definicij razvidno, 

sta glavni namen pouka vzgoja in izobraževanje, to pa sta tudi osrednji funkciji pouka. 

Posameznik pri pouku nadgrajuje svoje znanje, sposobnosti in lastnosti osebnosti, pri čemer 

posledično ne moremo trditi, da je pouk le izobraževalni proces. Prav tako je vzgoja, 

prepletena z izobraževanjem, veliko učinkovitejša (Tomić, 2003). 

Tabela 1: Pouk je vzgojno-izobraževalni proces (Tomić, 2002, str. 21) 

VZGOJA IZOBRAŽEVANJE 

 didaktično 

 zavestno 

 intencionalno 

 sistemsko 

 organizirano 

 po večini konativno (čustveno, 

voljno) učenje 

 didaktično 

 zavestno 

 intencionalno 

 sistemsko 

 organizirano 

 po večini kognitivno ali spoznavno in 

psihomotorično učenje 

 

Torej, pouk ima tako izobraževalno kot vzgojno funkcijo. Izobraževalna funkcija se kaže kot 

posredovanje, pridobivanje in usvajanje novega znanja, razvijanje sposobnosti, spretnosti in 

delovanja. Vzgojna funkcija pa »se kaže in uresničuje v sprožanju in ustvarjanju različnih 

vzgojnih vplivov, ki vplivajo na razvoj in oblikovanje učenčevih osebnostnih lastnosti in 

celotne učenčeve osebnosti« (Kramar, 2009, str. 13). »Obe funkciji sta zakoniti značilnosti 

pouka in nobene pouku ni možno 'vzeti', odstraniti ali izločiti iz pouka« (Kramar, 2009, str. 

14). Kadar je pri pouku ena ali druga funkcija zanemarjena, pouk nima niti prave vrednosti 

niti pomena. Razmerja med obema funkcijama so zapletena in razpeta v širok razpon. 

Funkciji sta si ali enotni ali se razhajata ali pa si celo medsebojno nasprotujeta. Izobraževalni 

proces brez vzgojne funkcije bi bil najbolj v škodo učencem, saj ne bi bili deležni vzgojnih 

vplivov, ki so pomembni za osebnostni razvoj (Kramar, 2009). Pri vsem tem je najbolj 

spodbudno dejstvo, ki ga navajata Jank in Meyer (2006), in sicer, da vsak učitelj pri pouku 

vzgaja, čeprav bi se odločil, da ne bo. 

 

 

 

 

vzgoja 

 in 

 učenje 

izobraževanje 

 

vzgojno-izobraževalni 

 proces 

 

pouk 

Slika 1: Razmerja med vzgojo, izobraževanjem in poukom (Kramar, 2009) 
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2.1.2 NALOGE POUKA 

Naloge pouka so konkretizirane in uresničene funkcije pouka. So dejavnosti, ki so izpeljane s 

strani učiteljev in učencev, da bi dosegli konkretne cilje. Pouk ima torej vzgojno-

izobraževalne naloge. Da so naloge čim bolj jasne, so razdeljene oziroma razčlenjene na 

vzgojne in izobraževalne, vendar pa kljub temu tvorijo celoto. Med izobraževalne naloge 

pouka spadajo aktivnosti učiteljev in učencev, ki so usmerjene v pridobivanje znanja, 

razvijanje sposobnosti, spretnosti in s tem povezanimi kompetencami učencev. Vse te 

aktivnosti so usmerjene k pridobivanju in usvajanju vsebinskega znanja, k razvoju strategij za 

praktično delo in pridobivanje novega znanja ali razvoj učenja za učenje. Vzgojne naloge 

stremijo k vrednotenju, spoznavanju, oblikovanju in usvajanju vrednot, vrednostnih orientacij 

in smernic delovanja. Prepletene so z izobraževalnimi nalogami in so sestavni del teh. Niso 

omejene le na situacije v razredu, ampak se prepletajo s celotnim življenjem in delom učencev 

v šoli. Med vzgojne naloge pouka spadajo lastno vrednotenje do objektov spoznavanja, do 

samega sebe, individualno ravnanje, odnos do samega sebe in soljudi (Kramar, 2009). 

Kramar (2009) razlikuje tri vrste nalog pouka, ki se med seboj tesno prepletajo in jih je treba 

tako tudi uresničevati: 

 materialne naloge: pridobivanje materialnega, snovnega znanja; 

 formalne naloge: razvijanje sposobnosti in osebnostnih lastnosti; 

 formativne naloge: oblikovanje celovite osebnosti. 

Slika 2 ponazarja, da se te tri vrste nalog pouka odvijajo preko funkcij pouka, in sicer vzgoje 

in izobraževanja. 

 

 

funkcije       naloge 

 

 

 

izobraževalne      vzgojne 

 

 

 

materialne           formalne   formativne 

 

 

Slika 2:Funkcije in naloge pouka (Kramar, 2009, str. 15) 
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Proces pouka se torej odvija s pomočjo funkcij in nalog. Te se medsebojno prepletajo in 

omogočajo razvoj učenca na spoznavnem, psihomotoričnem, socialnem in čustveno-

motivacijskem področju. Pomembna je interakcija z vrstniki in učiteljem, saj se učenec le tako 

razvija v pravo smer oziroma gradi svojo samopodobo. Da pa se socialne interakcije razvijajo 

v pravi smeri, je treba učence na to tudi opozoriti in jim to pokazati. K temu v največji meri 

pripomorejo družboslovni predmeti. 

 

2.2 PREDMET DRUŽBA  

2.2.1 OPREDELITEV PREDMETA 

Pri predmetu družba se učenci spoznajo z odnosi med posameznikom, družbo in naravnim 

okoljem. Na ta način spoznavajo svoje družbeno, kulturno in naravno okolje ter ga vrednotijo 

v vseh njegovih sestavinah in interakcijah. Predmet je široko zastavljen, saj so vanj vključeni 

geografski, sociološki, zgodovinski, etnološki, psihološki idr. cilji. Je nadgradnja predmeta 

spoznavanje okolja (Učni načrt, 2011). 

Glavni namen/glavna »filozofija« predmeta družba je spoznavanje odnosa med 

posameznikom, družbo in okoljem. Učenci preko izkušenj doživljajo in vrednotijo okolje, pri 

čemer gre za proces. Sestavine okolja so fizične, socialne, čustvene, kulturne, zgodovinske in 

naravne. S pridobljenim znanjem o razumevanju interakcij in soodvisnosti okolja, vrednotami, 

spretnostmi in stališči bodo učenci lažje smotrno sprejemali odločitve in primerno ravnali v 

socialnem, naravnem in kulturnem okolju. Cilji predmeta družba so preplet kognitivnega, 

socialnega, čustvenega, motivacijskega, estetskega in moralno-etičnega področja (Budnar, 

2006). 

 

2.2.2 UČENJE IN POUČEVANJE 

Učenje in poučevanje družbenih vsebin potekata celovito. Učitelj izhaja iz učenčevega 

predznanja, ki ga želi nadgraditi in osmisliti za ravnanje v realnih primerih. Poučevanje 

družbe stremi k samostojnemu, odgovornemu učencu, ki obvladuje strategije medsebojnega 

sodelovanja in reševanja nasprotij ter je pri tem uspešen in učinkovit. Posebno pomembne so 

komunikacijske, raziskovalne ter družbene in socialne spretnosti (prav tam). 

 

2.2.3 VSEBINSKI SKLOPI 

Učne vsebine predmeta družba se delijo na tri širše sklope, in sicer ljudje v družbi, ljudje v 

prostoru in ljudje v času. Pri vsebinskem sklopu ljudje v družbi se učenci spoznajo s svojim 

položajem v družbi oziroma skupnosti. Učijo se komuniciranja in sodelovanja, oblikovanja 

svojih lastnih mnenj in stališč ter uporabe učnih strategij. Spoznajo pomen družine, družbene 

vloge, spremembe v družinskem življenju in razlike sestavin načina življenja. Seznanijo se 

tudi s človekovimi pravicami in dolžnostmi, sprejemanjem in spoštovanjem drugačnosti ter 

vrstami nasilja. Vsebine sklopa ljudje v prostoru učenca spoznajo s prostorsko orientacijo in 

kartografijo, domačim krajem in domačo pokrajino. Učenec mora poznati glavne smeri neba 

in jih določiti z različnimi pripomočki, sestavine zemljevida, se orientirati po kartah, skicah, 

zemljevidih ter skicirati preproste skice in zemljevide. Za svoj domači kraj pozna nastanek in 

razvoj kraja, gospodarske in druge dejavnosti, varne poti za pešce, naravno in kulturno 
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dediščino. Preko vsebine domača pokrajina se spozna z naravnimi značilnostmi pokrajine, 

vrstami naselij in človekovim vplivom na spreminjanje narave. Sklop ljudje v času učenca 

popelje po sledeh preteklosti domačega kraja in domače pokrajine skozi življenje ljudi. 

Spozna se s časovnim trakom, oziroma ga zna izdelati in kronološko prikazati dogodke iz 

preteklosti (Učni načrt, 2011). 

Vsi sklopi se iz ožjih pojmov (posameznik, domači kraj, otrokove pravice itd.) razvijajo v 

širše pojme (družina, skupnost, domača pokrajina, človekove pravice itd.). Tako učenec 

postopoma spoznava družbo oziroma okolje, ki ga obdaja. 

Glede na to, da je pri pouku poudarek na izkušenjskem učenju, vpetosti v lokalno okolje, pa 

učbenik ni dovolj, saj vsebuje le splošne podatke. Posledično je nujno delo z zvezkom, kamor 

učenec lahko zapiše podatke, ki prikazujejo in ponazarjajo okolje okoli njega, oziroma v 

katerem živi. Prav tako lahko v zvezek zapiše tudi svoje razmišljanje, zaključke in nove 

podatke, ki jih pridobi med učenjem. 

 

2.3 ZVEZEK 

Zvezek se pri pouku uporablja že od vsega začetka šolstva, le njegova oblika se spreminja –

brezčrtni zvezki, črtni zvezki, karo zvezki, veliki in mali zvezki, zvezki s trdimi platnicami 

itd. Tudi tablicam, ki so jih uporabljali v preteklosti, bi lahko rekli zvezek, saj so imele enako 

funkcijo, zapisovanje, le da rezultat ni bil trajen – zapis v zvezkih ostane in kupimo novega, 

tablica je bila le ena, zapis se je brisal. Prav tako se je s časom spreminjal tudi namen zvezka. 

Včasih so ga uporabljali bolj ali manj za vaje v šoli, danes se ga uporablja za zapisovanje 

učne snovi, vaje v šoli in doma ter učenje. Uporaba je odvisna od učitelja in od države 

bivanja. Tako lahko zvezek vsebuje le narekovano/posredovano snov učitelja, lahko pa so 

dodane tudi risbe in slike, ki se ujemajo s temami. V nekaterih državah, na primer v 

Združenih državah Amerike, je zvezek pogosto predvsem odraz učenca, saj je v njem 

napisano le njegovo mišljenje, ki je učitelju nato v pomoč pri nadaljnjem spremljanju 

napredka učenca (Gilbert, Kotelman, 2005). Glede na izkušnje domnevamo, da je pri nas 

zvezek največkrat odraz tako učiteljevega kot tudi učenčevega dela. 

Kot pripomoček za zapisovanje svojih misli, idej, opazovanj, razmišljanj, sklepanj itd. so 

zvezek uporabljali že skozi stoletja. Tako ga je Albert Einstein uporabljal za zapisovanje in 

izpeljavo enačb, Galileo Galilei pa je vanj zapisoval svoja opažanja in sklepanja. Prav na 

podlagi takšnih zapisov oziroma zvezkov se je pisala tudi naša zgodovina, saj so pisni viri 

veliko bolj verodostojni kot ustni (Gostinčar Blagotinšek, 2014). 

Zvezek ni novost pouka, vendar pa izkušnje in raziskave, ki so bile opravljene v zadnjem 

času, prikazujejo drugačno vlogo in pomen zvezka kot pripomočka za učenje in poučevanje. 

Učenčev zvezek je del vsakodnevnega učenja pri vseh predmetih. Enačimo ga torej lahko z 

orodjem mišljenja, saj učenec vanj napiše oziroma nariše svoje razmišljanje. To pomeni, da 

zvezek spodbuja učenčevo mišljenje in posledično tudi zmožnost pisanja, kar vodi k učenčevi 

aktivnosti pri učenju. Učitelju zvezek služi tudi kot dokaz, o čem učenec razmišlja, ker so v 

njem napisane tako misli učitelja kot tudi misli učenca (Gilbert, Kotelman, 2005). 

Dosledna, osmišljena in redna uporaba zvezka učencu omogoča (Gostinčar Blagotinšek, 

2014): 

 urjenje izražanja – zapisovanje novih poimenovanj, pojmov in besednih zvez, 

specifičnih za predmetno področje; 
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 izboljšano rabo materinščine, bolj razvito besedišče – splošno opismenjevanje naj bi 

potekalo pri vseh predmetih; 

 osmišljanje pridobljenega znanja in informacij – individualno oblikovanje zapiskov, ki 

učencu omogoča integracijo novega znanja v obstoječo miselno strukturo na njemu 

lasten način; 

 samorefleksijo – učitelj naj spodbuja zapisovanje lastnih misli, vprašanj, povzetkov, 

saj občasen pregled zapiskov učencu omogoči spremljanje lastnega miselnega razvoja; 

 sredstvo izražanja – ne le besedno, ampak tudi grafično izražanje; 

 podporo učnemu procesu – zapiski nadomeščajo učbenik, zapisovanje pa krepi 

pomnjenje, prav tako so informacije v zvezku hitro dostopne. 

Učitelj lahko učenčev zvezek uporabi za (Gostinčar Blagotinšek, 2014): 

 sredstvo za formativno spremljanje učenca – zapiski omogočajo pregled nad 

napredkom učenca, saj predstavljajo dokazilo, vendar le v primeru, da učence v 

zvezek zapisuje svoje misli – samorefleksija; 

 vpogled v učenčeve predstave in potrebe – odraz trenutnega miselnega stanja in znanja 

učenca, ki učitelju omogoča prilagajanje učnega procesa; 

 povratno informacijo v obe smeri – pregled zvezka omogoči informacije učitelju, 

učitelj lahko v zvezek komentira dosežek oziroma znanje zapisanega v zvezku in s tem 

poda povratno informacijo učencu in tudi staršem; 

 vnašanje rutine v učni in miselni proces – pomembni postopki pri delu z zvezkom – 

zapis datuma, naslova, navodil, potrebščin (predvsem pri praktičnem delu) in seveda 

vsebin, tudi pisanje refleksij ali vprašanj po dejavnosti. 

Ne smemo pozabiti na pomen zvezka za starše. Slednji lahko doma vsak dan preverijo, kaj se 

je učenec v šoli učil, mu pomagajo pri nerazumevanju ali ponavljajo skupaj z njim. Zvezek je 

torej neka vez med šolo oziroma učiteljem in starši. 

Pri vsem zgoraj naštetem se moramo zavedati razlik med zvezki oziroma zahtevami učiteljev 

in dejavnostmi učencev. Marsikateri zvezek ne vsebuje niti ene samorefleksije učenca ali 

njegovih individualnih zapiskov, saj jih učitelj ne zahteva, oziroma jih učenec ne zapiše.  

Da bi zvezek vseboval koristne informacije za učitelje, učence in starše, ga je treba pravilno 

uporabljati. Tega morajo učence naučiti učitelji. Slednji jim mora pomagati pri organizaciji 

vsebin. Mnogi učitelji želijo, da imajo zvezki učencev oziroma strani v zvezku stranske 

robove, ki služijo za zapisovanje datuma in opomb. Prav tako je nekaterim blizu oštevilčenje 

strani. Učenci na strani, ki sledi ilustraciji, naredijo kazalo, v katero sproti vpisujejo naslove 

vsebin in strani, kjer se zapisana vsebina nahaja. Tako jo kasneje lažje oziroma hitreje najde. 

Kazalo je v veliko pomoč tudi staršem. Prav to kazalo je velik del rutine, ki smo jo omenili 

zgoraj. Poleg te rutine, ki je nato skupna vsem zvezkom učencev določenega razreda, pa se 

mora učitelj zavedati tudi, da je zvezek last učenca in je zato zelo pomembno, da mu 

omogočimo, da zvezek odraža njega samega. Največkrat se to začne pri ilustraciji na prvi 

strani (Gostinčar Blagotinšek, 2014). 

 

2.4 ZMOŽNOST PISANJA 

Učenec torej v zvezek zapisuje; da pa lahko opravlja to dejavnost, mora imeti razvito 

zmožnost pisanja. 
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V vsakdanjem življenju pisanja velikokrat ne jemljemo resno. Pisanje uporabljamo za 

komunikacijo z drugimi, saj je to edini način komuniciranja, ki ostane (pisni vir). Z njim 

zabavamo, se pritožujemo, pokažemo vtise, izzive, se spominjamo – opominjamo, ga 

uporabimo za oznake sestankov itd., predvsem pa vzdržujemo stik z drugimi. Pišemo drugim 

in tudi sebi, izražamo svoje misli, ki jih ne želimo pozabiti. V vsakdanu pišemo različna 

sporočila, znancem oziroma prijateljem pišemo besedila, ki največkrat ne vsebujejo celih 

stavkov, pisana so v slengu in vsebujejo tudi simbole. Na drugi strani imamo formalna 

sporočila, ki so pisana v knjižnem zbornem jeziku. Pisno sporočanje v vsakdanjem življenju 

je opravljeno z namenom, se razlikuje glede na osebo, kateri je namenjeno, in je namenjeno 

določenim drugim ali nam samim (Burnett, Myers, 2004). 

 Razvijanje pisanja 

Ko otroci vstopijo v šolo, so s pisanjem že seznanjeni. Zavedajo se namena in uporabe 

pisnega sporočanja. Vendar jim to predstavlja tudi izziv, saj so otroci pri tej starosti že zmožni 

učinkovitega govornega sporočanja, kjer pa ni treba biti pozoren na vsako črko v besedi, 

oziroma se še ne zavedajo razlike med napisano in izgovorjeno besedo. Mnogi med otroki se 

niti ne zavedajo, da so besede, ki jih izgovarjajo, sestavljene iz različnih glasov, ki jih na list 

zapišemo s simboli oziroma črkami, ki morajo biti postavljeni/e v pravilni red, da dobijo svoj 

pomen (prav tam).  

 »Pravila« pisanja – pravilna drža, položaj zvezka, »pincetni« prijem svinčnika  

Stol in miza sta primerno visoka, učenec sedi vzravnano in se ne sklanja nad mizo, prostor je 

dovolj osvetljen, svinčnik drži sproščeno/lahkotno, vendar trdno s palcem in kazalcem, 

naslonjen je na sredinec (prav tam). Zvezek mora biti na sredini mize, naravnost pred 

učencem, saj mora imeti učenec ob robu dovolj prostora, da roka počiva na mizi. 

 

2.5 ZAPISOVANJE IN DELANJE ZAPISKOV 

Po usvojeni zmožnosti pisanja se mora učenec naučiti tudi spretnosti zapisovanja in delanja 

zapiskov. Mnogi to dvoje enačijo, vendar pa Neate (2013) razlaga, da temu ni tako: 

 zapisovanje (notetaking) – odziv na učiteljev govor, želimo čim več zapisati; 

 delanje zapiskov (notemaking) – zapisovanje med branjem. Prikaže učenčevo 

zmožnost selekcioniranja bolj pomembnih stvari od manj pomembnih. 

B. Neate (2013) pravi, da pri pouku učenec največkrat zapisuje v zvezek. Zapisovanje je 

odziv na učiteljev govor. Poleg tega učenec pri pouku dela tudi zapiske. Delanje zapiskov je, 

ko učenec iz prebranega izlušči najbolj pomembna dejstva in je ena izmed pomembnejših 

spretnosti, saj pri pouku ne gre vedno le za posredovanje snovi in narekovanje te s strani 

učitelja. Učenec mora včasih tudi sam kaj prebrati in si ob branju delati zapiske. Vendar 

avtorica meni, da so le redki, ki so bili učeni te spretnosti. Večina učiteljev učencem naroča, 

naj delajo zapiske, ne ve pa, kako jih tega naučiti. Napisani zapiski morajo biti učencu v 

pomoč, ko jih ponovno prebere, prav tako mora tudi razumeti, kaj je želel z napisanim 

sporočiti. Učitelj velikokrat učenčevega dela ne pregleda in mu ne posreduje povratne 

informacije o tem, ali je naredil dobre zapiske ali ne, veliko učiteljev te spretnosti niti nima 

razvite, oziroma ne vedo veliko o delanju zapiskov, tako ne morejo učencem pri tem 

pomagati, oziroma jih pozitivno usmerjati.  
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Zapiski, ki jih naredi učenec, morajo biti analizirani, preverjeni in se je o njih treba pogovoriti 

z vsakim posameznikom. Če se tega ne držimo, ima učenec zelo malo možnosti, da bi bilo 

njegovo učenje učinkovito in uspešno (prav tam).  

Raziskave v Veliki Britaniji (Neate, 2013) so pokazale, da tako mlajši kot tudi starejši učenci 

ne vedo, kako sploh začeti pisanje zapiskov, ne znajo osmisliti svojih zapiskov, zapiski so 

prekratki, v zapiskih uporabljajo strukturo, ki je uporabljena že v prvotnem besedilu, po 

branju velikokrat ugotovijo, da besedila niso razumeli, kar pa si med branjem in delanjem 

zapiskov le redko priznajo. Vse to pa privede do spoznanja, da je premalo odraslih naučenih 

spretnosti pisanja zapiskov, oziroma so se tega naučili sami, kar pa ni sprejemljivo oziroma 

uspešno, posledično svojega znanja ne morejo prenašati na mlajše generacije. 

 

2.6 VRSTE ZAPISOV 

Zapisi v zvezku so lahko različnih vrst, na primer linearni oziroma strnjeni zapis, miselni 

vzorec, zapis po alinejah, slikovni zapis, delovni listi, list z že natipkanim besedilom itd. V 

praksi sta najbolj pogosta linearni zapis in miselni vzorci. Pri zapisovanju po nareku 

učitelja/prepis s table je vrsta zapisa, odvisna od učitelja, pri delanju zapiskov pa od učenca. 

Buzan (2005) v svoji Knjigi o miselnih vzorcih opozori tudi na pomembno razliko med 

zapisovanjem lastnih misli in beleženjem misli drugih. Pri prvem primeru zapisovanja je 

prisotna ustvarjalnost, pri drugem pa se le povzema iz drugih virov. 

Konec 60. let prejšnjega stoletja je profesor Sperry z raziskavami najbolj razvitega dela 

možganov, možganske skorje, odkril, da možganski polobli opravljata različne umske naloge. 

»Desna polobla prevladuje na naslednjih umskih področjih: ritem, prostorsko zavedanje, lik 

(celota, gestalt), domišljija, sanjarjenje, barva in razsežnost. Leva polobla prevladuje pri 

drugih, vendar enako pomembnih umskih sposobnostih: besede, logika, števila, zaporedje, 

premočrtnost, razčlenjevanje in seznami« (Buzan, 2005, str. 33). Kasnejši raziskovalci so 

Sperryjevim odkritjem dodali še dejstvo, da pri določeni dejavnosti prevladuje ena polobla, 

vendar pa sta obe zmožni delovati na vseh področjih, saj so umske sposobnosti razporejene po 

vsej možganski skorji. Uporaba vseh področij umskih sposobnosti nas pripelje do 

večsmernega mišljenja, ki se odvija pri zapisovanju miselnih vzorcev. Torej, pri linearnem 

zapisu ne uporabljamo vseh svojih umskih sposobnosti (Buzan, 2005). 

 

2.6.1 LINEARNI ZAPIS 

Buzan (2005) linearni zapis oziroma strnjeni zapis poimenuje kot običajne enosmerne 

zapiske. Meni, da kljub velikemu spektru pripomočkov za zapisovanje posamezniki 

največkrat izberejo običajen črtast papir in eno samo pisalo, ki je največkrat črno ali modro. S 

svojimi raziskavami je prišel do zaključka, da imajo običajni enosmerni zapisi tri glavne 

sloge, in sicer pripovedni zapis, kjer je sporočilo napisano v stavkih, spiski, kjer so zapisi 

pisani v zaporedju, kot se dogajajo, in številčni ali abecedni zapis, kjer so zapisi stopenjsko 

urejeni v glavne razrede in podrazrede. Zadnji zapis je zelo podoben zapisu po alinejah. Slogi 

so velikokrat kombinirani med seboj. Raziskave so tudi pokazale, da so ti načini zapisovanja 

uporabljeni v več kot 95 odstotkih.  

Kot je bilo že omenjeno, pri običajnih enosmernih zapisih ne uporabljamo vseh svojih umskih 

sposobnosti: vidni ritem in vzorci, barve, domišljija, upodabljanje, razsežnost, prostorsko 
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zavedanje, celovitost in povezovanje. Vse te sestavine so pomembne tako za delovanje 

možganov kot tudi za učenje in priklic iz spomina. Avtor je monotone zapise, ki so jih morali 

udeleženci narediti v raziskavi, enačil z dolgčasom (monoton pomeni tudi dolgočasen), kar 

privede do dolgočasja možganov, ki se posledično izklopijo. To privede do dejstva, da kar 95 

odstotkov posameznikov dolgočasi samega sebe in s tem povzroča nezbranost, tudi stanje 

nezavedanja (neposlušanje, razmišljanje o nečem drugem) (Buzan, 2005). 

Buzan (2005) navaja štiri pomanjkljivosti linearnih zapisov: 

 Prikrivanje ključnih besed 

Pomembna dejstva so največkrat povezana s ključnimi besedami (samostalniki, glagoli), ki pri 

branju ali slišanju sprožajo pomembne povezave. Vendar se pri strnjenem zapisu pojavlja 

težava, saj so ključne besede na različnih straneh pomešane med manj pomembne besede, kar 

je ovira za možgane pri povezovanju najpomembnejših dejstev. 

 Oteževanje pomnjenja 

Monotoni, enobarvni zapisi so dolgočasni za oči in možgane. Posledično jih pozabljamo. Po 

navadi vsebujejo sezname, ki so si med seboj podobni. Vsa ta monotonost možgane zaziblje v 

polsen in posledično preprečuje zapomnitev. 

 Zapravljanje časa 

Pri pisanju in branju običajnih zapiskov zapravljamo čas z nepotrebnimi besedami in 

iskanjem ključnih pojmov med temi nepotrebnimi besedami. 

 Zaviranje možganske ustvarjalnosti 

Običajni zapisi možganom preprečujejo, da bi povezovali. To zavira njihovo ustvarjalnost in 

slabi pomnjenje. Prav tako možganom stalno dajejo občutek konca, ko pridemo do dna strani, 

vendar pa se zapisi največkrat nadaljujejo na naslednji strani. 

Vse te pomanjkljivosti ter ponavljajoče neučinkovito pisanje in branje pa privedejo do 

posledic za naše možgane. Te se kažejo v nezbranosti, delanju izpiskov, da bi izluščili dejstva 

zapisov, izgubljanju zaupanja v samega sebe, izgubljanju veselja do učenja, dolgčasu in 

razočaranju, manjši zagnanosti in uspešnosti. 

 

2.6.2 MISELNI VZOREC 

Na eni strani imamo torej linearni zapis, kjer naj ne bi izkoriščali vseh svojih umskih 

sposobnosti, na drugi strani pa imamo miselni vzorec, kjer pri pisanju tega izkoriščamo več 

umskih področij. 

»Miselni vzorec je izraz 'žarkastega', večsmernega mišljenja in je torej naravna funkcija 

človeškega uma. To je močan risarski postopek, ki nam daje splošen ključ, s katerim 

odklepamo možganske zmožnosti. Miselni vzorec moremo uporabljati na vsakem 

življenjskem področju, kjer želimo z učinkovitejšim učenjem in jasnejšim mišljenjem 

izboljšati naše stvaritve. Miselni vzorec ima štiri poglavitne značilnosti: 

 Predmet naše pozornosti je kristaliziran v središčno podobo. 

 Glavne značilnosti predmeta žarčijo iz središčne podobe kot glavne veje. 
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 Na glavnih vejah so napisane ali narisane ključne besede ali podobe. Manj pomembni 

podatki so prav tako predstavljeni kot veje, ki izhajajo iz glavnih vej. 

 Vse veje oblikujejo povezano, vozlato zgradbo« (Buzan, 2005, str. 59). 

Gabrijelčič (1986) navaja bolj poenostavljeno definicijo, in sicer, da je miselni vzorec »tak 

zapis ključnih besed, kjer je v središču zapisana osrednja misel, naslov, tema, enota, o kateri 

se pač učimo. Iz tega središča se potem širijo na vse strani izvedene misli, zajete v ključnih 

besedah. Pomembnejše misli so bliže središča, manj pomembne so ob robu miselnega vzorca. 

Zapis ključnih besed z miselnim vzorcem je v veliko pomoč našemu spominu prav zato, ker je 

usklajen z načinom mišljenja, z delovanjem naših možganskih celic, z 'možganskimi vzorci'« 

(str. 26). 

Pri miselnih vzorcih pisava ni pomembna, pišemo lahko s tiskanimi ali pisanimi črkami, 

pisava je lahko velika ali mala, odvisno, kaj želimo poudariti. Poudarimo tudi z barvami in 

slikami. Tako je miselni vzorec že na pogled vabljiv. S tem pokažemo tudi našo ustvarjalnost. 

Vsa ta barvitost nam je v pomoč pri pomnjenju, saj si izstopajoča dejstva lažje in hitreje 

zapomnimo in nato tudi prikličemo iz spomina (Buzan, 2005). Poleg vseh barv in slik lahko 

miselni vzorci vsebujejo tudi puščice, ki nakazujejo medsebojno povezanost med dejstvi. 

Besede lahko tudi podčrtujemo in obkrožujemo, da še bolj izstopajo. Prav tako lahko 

uporabljamo znake, na primer klicaj pri najpomembnejših pojmih ali vprašanje pri pojmih, za 

katere nismo prepričani, kaj pomenijo (Gabrijelčič, 1986).  

Miselne vzorce kot način zapisa lahko uporabimo v vseh delih učne ure (Gabrijelčič, 1988).  

 V uvodni motivaciji za ponovitev nove snovi, ki smo jo obravnavali prejšnjo uro. S 

ključnimi besedami pridemo do podrobnosti obravnavane teme in tudi do ključnih 

besed, ki učencem še delajo težave.  

 Pri obravnavi nove snovi je najbolje, da miselni vzorec nastaja sprotno ob razgovoru 

in razlagi v sodelovanju z učenci. Prav tako so pomembne tudi barve in črke, ki kažejo 

pomembnost. Učenci naj tudi sami iščejo oziroma predlagajo ključne besede.  

 Tudi za ponavljanje in utrjevanje snovi so miselni vzorci pomembni. Raziskava 

oziroma večletno sodelovanje avtorice z učitelji in šolskimi pedagogi je pokazalo, da 

se miselni vzorci največkrat pojavljajo ravno v tem delu ure.  

 Učenci velikokrat po razlagi učitelja ali učenja sami naredijo miselne vzorce. Torej se 

miselni vzorci pojavljajo tudi pri samostojnem delu. To se lahko odvija v šoli ali 

doma. Miselni vzorci so lahko uporabni kot priprava oziroma načrt za govorni nastop, 

poročilo o kulturnem dnevu, izluščanje dejstev, načrt za eksperiment oziroma poskus 

itd. 

Buzan je v svoji knjigi Delaj z glavo (1982) naštel ključne razlike med miselnimi vzorci in 

običajnimi zapiski: 

 Zapisovanje besed, ki niso pomembne, v običajnih zapiskih je izguba časa. Pri 

miselnih vzorcih se zapišejo le ključne besede. 

 (Ponovno) Branje nepomembnih besed v običajnih zapiskih je ponovna izguba časa. 

Branje besed pri miselnih vzorcih vzame manj časa. 

 Iskanje ključnih besed, ki niso označene oziroma ne izstopajo, med vsemi 

nepomembnimi je prav tako izguba časa. Pri miselnih vzorcih najpomembnejše besede 

resnično izstopajo (barve, podčrtano, obkroženo), vse ostale ključne besede so prav 

tako vidne, saj nepomembnih besed ni. 
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 Pri običajnih zapiskih je povezanost med ključnimi besedami prekinjena z 

nepomembnimi besedami (spomin deluje s pomočjo miselnih zvez). Miselni vzorci 

vsebujejo le ključne besede, ki pa so med seboj po navadi povezane tudi s puščicami, 

kar nam še olajša povezovanje. 

Zapisi so pomembni tako pri sprotnem pomnjenju kot tudi za kasnejši priklic iz spomina. Vse 

je odvisno od načina zapisa oziroma področij umskih sposobnosti. Priklic iz spomina ne 

pomeni dobesednega natančnega poročanja, ampak le ključne pojme, ki so najbolj ustrezni za 

določeno dejstvo, ki si ga želimo priklicati. Avtor pravi, da naj bi že z eno samo ključno 

besedo ali stavkom obudili doživljaje in vtise, ki nas potem vodijo k bolj podrobnemu 

spominjanju (Buzan, 1982).   

 

2.7 SPOZNAVNI IN UČNI STILI 

Vsebina in oblika zapisov v učenčevem zvezku, če jih naredi učenec sam, nas lahko vodi k 

prepoznavanju spoznavnega in učnega stila učenca. 

Marentič Požarnikova (1994) navaja, da je učni stil miselna aktivnost, uporabljena pri učnih 

nalogah oziroma učenju, spoznavni ali kognitivni stil pa je stalen način, kako se posameznik 

odzove, oziroma deluje ob sprejemanju, obravnavi in uporabi informacij.  

Nekateri avtorji navajajo spoznavne in učne stile skupaj in jih poimenujejo spoznavni učni 

stili, čeprav sta to dva različna pojma, ki pa se dopolnjujeta, oziroma je pojem spoznavni stil 

bolj splošen, pojem učni stil pa bolj specifičen, saj se navezuje le na učenje. 

»Spoznavi učni stil je razmeroma dosledna in trajna posebnost posameznika v tem, kako 

sprejema, ohranja, predeluje in organizira informacije ter na njihovi podlagi rešuje probleme« 

(Ažman, 2012, str. 20). 

Stili spoznavanja se razvijejo s kombinacijo dednosti in okolja oziroma vzgoje. Poznamo več 

stilov spoznavanja. Med vsemi ne najdemo najboljših, upoštevati je treba vsakokratne 

okoliščine in individualne posebnosti posameznika (Ažman, 2012). 

»Teoretiki poudarjajo, da je velik pomen učnih stilov v tem, da jih učenec spoznava in jih 

razvija. Gre za področje samospoznavanja in samo razvoja« (Ažman, 2012, str. 21). 

Deporter (1996) meni, da osebni učni stil lahko izboljša delo v šoli in medosebne odnose. 

Namreč, ko se posameznik zave, kako sprejema in procesira informacije, lahko svoje 

delovanje oziroma učenje in medsebojno sporazumevanje poenostavi na način, ki je njemu 

lasten. 

 

2.7.1 UČNI STILI PO KOLBU 

Vsako uspešno učenje naj bi po Kolbu vsebovalo oziroma povezovalo štiri dimenzije, in sicer 

dve dimenziji spoznavanja – dojemanje na osnovi konkretnih izkušenj in razumevanje na 

osnovi abstraktno-logičnega mišljenja, aktivno delovanje v zunanjem svetu in vase obrnjeno 

razmišljujoče opazovanje. Torej začnemo pri realni izkušnji, ki jo kasneje opazujemo in 

analiziramo, vključimo v model abstraktnih pojmov in preizkusimo tisto, kar smo se naučili v 

novi situaciji. Pri posameznikih se sčasoma bolj razvije le ena ali dve od teh dimenzij in 
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posledično spoznavanja vedno rešuje na določen, bolj ali manj enak način (Marentič 

Požarnik, 1994).  

Glede na to, katera dimenzija pri posamezniku pride v ospredje, poznamo štiri načine učenja 

oziroma specializirane načine spoznavanja – s konkretno izkušnjo, z razmišljujočim 

opazovanjem, z abstraktno konceptualizacijo in z aktivnim eksperimentiranjem (prav tam). 

Marentič Požarnikova (prav tam) navaja tudi značilnosti posameznega načina učenja: 

 Konkretna izkušnja 

Posamezniki »so neposredno vpleteni v svet resničnih dogodkov in situacij, odprti življenju v 

vsej njegovi pisanosti« (Marentič-Požarnik, 1994, str. 477). Pomembne so neposredne 

izkušnje z drugimi, to kar se dogaja v določenem trenutku, oziroma doživi. Teorije in 

posplošitve pustijo v ozadju. V odnosih z drugimi uživajo in se dobro intuitivno odločajo v 

nejasnih situacijah. 

 Razmišljujoče opazovanje 

Posameznikom, kjer prevladuje ta lastnost oziroma dimenzija, je najbolj pomembno to, da 

idejo ali situacijo razumejo. Do razumevanja pa pridejo s skrbnim opazovanjem in 

neposrednim opisovanjem. Znajdejo se med presojanjem iz različnih zornih kotov.   

 Abstraktna konceptualizacija 

Ti posamezniki so nasprotje tistih, ki se učijo s konkretnimi izkušnjami. Zanje so pomembne 

teorije, logično sklepanje, splošne ideje, pojmi, sistematično načrtujejo, kvantitativno 

analizirajo. 

 Aktivno eksperimentiranje 

Pri tem gre za vplivanje na ljudi in situacije. Pomembni sta praktična uporabnost in delovanje. 

Gre za željo po spremembah v praksi, ki vplivajo na okolico, uspešnih rezultatih dela, pa 

čeprav tveganega.  

Torej si po Kolbu posameznik, glede na prilagajanje učenja zahtevam situacije, oblikuje svoj 

t.i. učni stil, ki je kombinacija posameznih načinov oziroma dimenzij. Najbolj uspešen bi bil 

preplet vseh štirih dimenzij, vendar tak preplet dosežejo le redki. Največkrat se pojavi preplet 

dveh dimenzij, ki skupaj tvorita enega od štirih značilnih učnih stilov – konvergentnega, 

divergentnega, asimilativnega in akomodativnega (prav tam). 

Značilnosti posameznega učnega stila (Marentič Požarnik, 1994): 

 Konvergentni učni stil 

Gre za preplet abstraktnega razmišljanja (konceptualizacije) in aktivnega eksperimentiranja 

oziroma preizkušanja. Posamezniki s tem učnim stilom so močni v reševanju zaprtih, točnih 

problemov, ki imajo en sam pravilni ali najboljši odgovor oziroma rešitev (tradicionalni testi 

inteligentnosti oziroma znanja ali tehnološki problemi). Teorije in ideje presojajo glede na 

njihovo praktično uporabnost. Bolj so naklonjeni tehničnim nalogam kot tistim, kjer morajo 

imeti stike z ljudmi, saj slednje po navadi vsebujejo več kot en pravilen odgovor. Imajo 

nadzor nad svojimi čustvi. Največ se jih izobrazi za tehnični poklic. 
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 Divergentni učni stil 

Gre za preplet konkretnih izkušenj in razmišljujočega opazovanja. Iskanje smisla in vrednot v 

fantaziji. Posameznik s tem učnim stilom gleda na konkretne situacije iz različnih zornih 

kotov in številne odnose povezuje v smiselno celoto. Izraz divergentni nam pove, da se dobro 

znajde pri nalogah, kjer mora ustvarjati nove, raznolike ideje in povezave za tehtanje njihovih 

posledic. Stik z drugimi jim ugaja, znajo se prepustiti čustvom in fantaziji. Tipični 

predstavniki divergentnega učnega stila so umetniki. 

 

 Asimilativni učni stil 

Asimilativni učni stil je preplet abstraktnega mišljenja in premišljenega opazovanja. Največja 

moč posameznika je v induktivnem sklepanju in ustvarjanju teorij iz danih idej in opažanj, ki 

jih poveže oziroma asimilira v integrirano, celovito razlago. Tako kot posamezniki s 

konvergentnim učnim stilom, se tudi ti posamezniki izogibajo stiku z ljudmi pri reševanju 

nalog in se raje usmerijo v ideje in abstraktne pojme, ki jih presojajo glede na logično zgradbo 

in točnost. Največ takih posameznikov najdemo med naravoslovnimi znanstveniki in 

matematiki. 

 Akomodativni učni stil 

Gre za preplet konkretne izkušnje in aktivnega preizkušanja idej oziroma eksperimentiranja 

Posamezniki so močno vpleteni v izkušnjo in dejavnost. Načrte izpeljujejo v realnih 

situacijah. Iščejo priložnosti za tveganje in akcijo. Ime stila izhaja iz tega, da se morajo 

posamezniki prilagajati spreminjajočim se okoliščinam. Ko prvotno zamišljene teorije in 

načrti ne ustrezajo več, se posamezniki ne obračajo po pomoč k teorijam in načrtom, ampak 

upoštevajo konkretno situacijo. Probleme rešujejo po občutku oziroma intuitivno, s poskusi in 

napakami. Velikokrat se raje po pomoč oziroma po informacije obrnejo na druge ljudi, kot da 

bi zaupali svojim analitičnim sposobnostim. Predstavnike najdemo med socialnimi poklici 

(prav tam). 

Noben izmed stilov ni boljši ali slabši od drugega. Vsak ima svoje krepke in šibke točke. Kolb 

meni, da »je kvalitetno učenje tisto, ki povezuje, integrira vse pole oz. modalitete« (Marentič-

Požarnik, 1994, str. 480). Namreč, cilj osebnostnega in poklicnega razvoja posameznika je 

integracija (prav tam).  

 

2.7.2 RANCOURT – STILI SPOZNAVANJA 

Rancourt je svojo klasifikacijo stilov spoznavanja osnoval s pomočjo treh osnovnih modusov 

oziroma načinov spoznavanja ali pridobivanja znanja. Preko tega je iskal individualne razlike 

v pridobivanju znanj in v učenju ter poučevanju. Ti trije osnovni modusi so: racionalni (R), 

kjer prevladuje razum; empirični (E), kjer prevladujejo čutila; noetični (N), kjer prevladuje 

intuicija (Marentič Požarnik, 1995). 

Iz treh osnovnih modusov je nato s pomočjo povezovanja oziroma kombiniranja dobil šest 

stilov spoznavanja, ki se označujejo z začetnimi črkami osnovnih modusov. Prva črka je tista, 

ki predstavlja prevladujoči osnovni modus, prav tako je od prevladovanja odvisen vrstni red 

drugih dveh. Več navajamo v nadaljevanju. Stili se razvijajo in oblikujejo v prvih 18 letih 

posameznikovega življenja, kasneje do sprememb pride le še zaradi razvojnih kriz (prav tam). 
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Za razliko od drugih klasifikacij kognitivnih stilov, kjer so se avtorji navezovali predvsem na 

posamezne fiziološke, sociološke, pedagoške ali psihološke značilnosti, se je Racourt 

osredotočil na celovito osebnost v interakciji z okoljem (prav tam). 

Značilnosti posameznih modusov (Marentič Požarnik, 1994): 

 Racionalni modus spoznavanja 

Posameznikovo razmišljanje, miselni procesi ali že osvojene ideje so izhodišče spoznavanja, s 

katerim nato primerja nove informacije. Vsak problem rešuje na skrben, logičen, metodičen in 

na teoriji zasnovan način. Okolje je po njegovem mnenju logično, predvidljivo, zasnovano po 

pravilih, ki jih mora postopno odkrivati. Pomembne zadeve strukturira in logično proučuje. 

Bolje se znajde v situacijah, kjer so vloge oziroma odgovornost že vnaprej porazdeljene. Pri 

reševanju problemov želi čim bolj izključiti osebno vpletenost. Je razumski, avtonomen, 

vztrajen in se ne poslužuje kompromisov. Glavna je teorija, ki pa mora biti čim manj v 

interakciji s prakso. Vse mora biti logično začrtano in ne preobremenjeno z večjim številom 

podatkov. Blizu jim je logično argumentiranje, radi naredijo vtis na druge z natančnim in 

nadzorovanim logičnim načrtovanjem. Vse te značilnosti največkrat pripadajo matematikom 

in pripadnikom nekaterih naravoslovnih disciplin, kot na primer teoretična fizika. Ti 

posamezniki pri pouku dajejo prednost sistematičnim predavanjem, organiziranemu pogovoru 

in študiju oziroma učenju po literaturi.  

 Empirični modus spoznavanja 

Podatki, dobljeni s čutili oziroma z zbiranjem, merjenjem in opazovanjem, so posameznikovo 

izhodišče spoznavanja. Osnovo za ugotavljanje, kaj je realno, objektivno in uporabno, v 

praksi dobi z obdelavo podatkov, ki pa morajo biti količinsko zadostni. Pri posamezniku, kjer 

prevladuje empirični modus, so čutni podatki in konkretne izkušnje glavne sestavine znanja. 

Teorije in abstraktne argumentacije ga ne zanimajo. Prevladuje induktivno sklepanje. Od 

racionalnega posameznika ga ločimo po tem, da ni tako avtonomen, neodvisen. Konkretno 

zastavljeni cilji ga vodijo k spoznavanju oziroma dejavnostim, kjer pa se ne ozira na čustva 

sodelujočih. Pri pouku je za empirične posameznike pomembno, da so učenci aktivni. Cenijo 

laboratorijske vaje in vaje, kjer učenci sami zbirajo podatke. Pouk, kjer učenci smisel 

pridobijo preko praktičnih izkušenj, je zanje najbolj učinkovit. Prav tako cenijo učenje s 

samostojnim odkrivanjem. Biologi, kemiki in drugi naravoslovci, geografi in medicinci so 

tipični empirični predstavniki. 

 Noetični modus spoznavanja 

Pridobivanje spoznanj po občutku ima pri posamezniku z noetičnim ali metaforičnim 

modusom prednost. Pojave opazuje subjektivno, v dejavnost vključi sebe osebno in svoja 

čustva. Tudi vse pridobljene informacije so izbrane, vrednotene in sprejete subjektivno. 

Noetični posameznik občuti, da ima dani oziroma dobljeni problem več rešitev, kar pomeni, 

da deluje s celostne perspektive. Bolje se odreže pri vidno-prostorskih nalogah, manj uspešen 

je pri slušnih ali kinestetičnih. Je dober poslušalec, ki uživa v pogovorih, kjer se izražajo 

subjektivna mnenja, ni posebnih teorij in preveč podatkov, izražajo pa se čustva. Njegovo 

razmišljanje je naključno, brez strukture in z miselnimi preskoki. Pri spoznavanju in reševanju 

problemov je spontan, usmerjen v zunanji svet in občasno impulziven. Posledično blesti v 

umetniškem izražanju in improviziranju (prav tam).  

Za Rancourta je noetični modus edini naravni modus, saj je ljudem svojstven že od vsega 

začetka. Druga dva sta se razvila z razvojem filozofije in znanosti. Avtor svoje moduse 
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povezuje tudi s stili glede na zaznavanje zunanjega sveta. Po njegovem mnenju so racionalisti 

pretežno avditivni, empiristi kinestetični in noetiki vizualni (prav tam). 

»Po Rancourtu za posameznika ni najpomembnejši le podatek o modusu, ki pri njem 

prevladuje, važna je hierarhija – vrstni red vseh treh modusov in razpon med njimi. Osebna 

hierarhična razvrstitev modusov pri vsakem posamezniku se imenuje njegov stil pridobivanja 

znanja ali stil spoznavanja« (Marentič Požarnik, 1995, str. 5). 

 

Kombinacije vseh treh modusov oziroma šest stilov spoznavanja (Marentič Požarnik, 1995): 

 REN – racionalno-empirično-noetični, 

 RNE – racionalno-noetično-empirični, 

 ERN – empirično-racionalno-noetični, 

 ENR – empirično-noetično-racionalni, 

 NER – noetično-empirično-racionalni, 

 NRE – noetično-racionalno-empirični. 

Glede na vrstni red od prvega do zadnjega moduse poimenujemo glavni modus, pridruženi 

modus in stranski modus.  

Posamezniki, za katere je značilen eden od zgoraj navedenih stilov zaznavanja, pa imajo tudi 

svoje značilnosti pri načinu dela (prav tam): 

 STIL REN 

Posameznik rad dela individualno, sam. Je dober poslušalec in bralec. Bolj ga zanimajo ideje 

kot pa ljudje. Rad ima in hkrati potrebuje strukturirano okolje, problemov se loti zaporedno, 

korak za korakom. Pri njem prevladuje analitično mišljenje. Prednost daje logiki pred občutki. 

 STIL RNE 

Tudi RNE posameznik rad dela individualno in je dober poslušalec. Ima željo po razumevanju 

stvari, verjame le svojim občutkom in mnenju. Če problem ni logičen, je užaljen. Izziv mu 

predstavljajo konflikti. Pri reševanju problemov ima rad tekmovalnost in vedno išče vodilno 

vlogo. Uživa v deduktivnem mišljenju, intelektualnih učiteljih in kritičnosti. 

 STIL ERN 

Posameznik z ERN stilom rad dela v skupini. Stvari morajo biti strukturirane in zaporedno 

organizirane. Njegova motivacija prihaja iz njega samega. Največkrat sklepa na osnovi 

opazovanja. Je intelektualno radoveden, uporablja knjižnične vire. Všeč mu je računalniško 

vodeni pouk. 

 STIL ENR 

Blizu mu je individualno delo ali delo v majhnih skupinah. Da lažje dela, mora aktivirati svoja 

čutila. Je bolj opazovalni kot razumski, uživa v delu v laboratoriju. Pri reševanju problemov 

mora imeti urejeno zaporedje podrobnosti. 
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 STIL NER 

Uživa v delu, kjer sodeluje z drugimi. Na probleme gleda s celostnega vidika, ne mara 

struktur. Trpi za kratkotrajno pozornostjo, rad ima projekcije, filme in igre vlog. Rutinskega 

dela se izogiba. Uživa v izkušnjah in se uči skozi diskusijo. 

 STIL NRE 

Učenje v velikih skupinah mu je zelo blizu. Dejavnosti mu morajo biti ves čas v izziv. Je 

impulziven in rad odkriva nove rešitve. Dobro zna uporabljati simbole in metafore. 

»Diagnosticiranje lastnega modusa oz. stila naj bi pomagalo tistim, ki delajo na področju 

izobraževanja (pa tudi v upravi, zdravstvu, socialnem delu in drugod), da bi bolje razumeli 

sebe, svoje delovanje, svoje sodelavce, kliente oz. učence; da bi znali bolje načrtovati lastno 

učenje in spopolnjevanje, poučevanje in timsko sodelovanje s kolegi iste in drugih strok« 

(Marentič Požarnik, 1995, str. 4). 

Moduse lahko določimo preko Rancourtovega vprašalnika KAMI (Knowledge Accessing 

Mode Inventory), ki ima 20 vprašanj izbirnega tipa, vsako od teh vprašanj pa ima tri možne 

odgovore, pri katerih se mora posameznik opredeliti glede na to, koliko so zanj značilni, 

oziroma v kolikšni meri se z njimi strinja (1 – najbolj, 2 – srednje, 3 – najmanj) (prav tam). 

 

2.7.3 UČNI STILI OZIROMA STILI MIŠLJENJA PO GREGORCU 

Dr. Anthony Gregorc je ugotovil, da je posameznikovo vedenje povezano s tem, kako dojema 

svet v celoti in kako razmišlja o podrobnostih. Torej je pomembno mišljenje. Posameznik 

lahko nek položaj dojema predmetno ali abstraktno, svoje mišljenje pa uredi zaporedno 

(linearno) ali naključno (Butler, 1989).  

S kombiniranjem teh štirih osnov je določil štiri prevladujoče tipe stilov mišljenja - konkretno 

zaporeden posameznik, abstraktno zaporeden posameznik, abstraktno naključen posameznik 

in konkretno naključen posameznik. 

Če je učitelj v šoli pozoren na stile mišljenja in jim tudi prilagaja pouk, so učenci v šoli bolj 

uspešni, razvijejo pozitivno samopodobo in se naučijo spoštovati drugačnost (prav tam).  

Značilnosti posameznega stila mišljenja (prav tam): 

 Konkretno zaporeden stil mišljenja 

Posameznik je strukturiran, praktičen, napovedljiv, učinkovit in temeljit. Rad dela s 

strukturami in vzorci. Probleme rešuje po navodilih in je pozoren na podrobnosti. Blizu so mu 

realne situacije in praktično učenje. Uživa v delu z računalnikom. Rad tudi rešuje naloge v 

delovnih zvezkih. Pri pouku mora učitelj od njega zahtevati razvrščanje, okarakteriziranje, 

načrtovanje, zbiranje, skiciranje, merjenje in grajenje, le tako se bo lahko pozitivno razvijal.  

 Abstraktno zaporeden stil mišljenja 

Logičnost, preudarnost, konceptualnost, analitičnost, teoretičnost, konvergentnost, vse to so 

značilnosti, ki jih lahko pripišemo posamezniku s tem stilom mišljenja. Pri pouku ima rad 

razmišljanje, logiko, veliko informacij, izhajanje iz teorij, analiziranje in vrednotenje ter 

samostojno delo. Rad dela z učbeniki, uživa v predavanjih in poročanjih. Da se lahko razvija, 
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mora učitelj od njega zahtevati osnutke, izume, poročila, ugibanja, sklepanja, povzetke in 

kritiko. 

 Abstraktno naključen stil mišljenja 

Posameznik je preobčutljiv, družaben, domiseln, ekspresiven in celostno razmišljujoč. Rad 

ima interpretacije, pogovore in ilustracije. Veliko mu pomeni medsebojna vrstniška pomoč. 

Blizu so mu delo v skupini, mrežno načrtovanje, delo z mediji in glasbo. Najbolj se mu 

vtisnejo v spomin osebni primeri problemov. Igra vlog pomaga pri empatiji. Učitelj mora za 

razvoj od posameznika zahtevati združevanje, povezovanje, pripovedovanje, predhodno 

interpretiranje in posvetovanje. 

 Konkretno naključen stil mišljenja 

Intuitivnost, radovednost, izvirnost, iznajdljivost, neodvisnost, vse to so značilnosti, pripisane 

posameznikom s tem stilom mišljenja. Posameznik rad tvega in je zelo sposoben pri reševanju 

problemov. Pri pouku ima rad odprte aktivnosti, raziskovanje, preiskovanje, poizkušanje in 

veliko možnosti izbire oziroma iskanje alternativ. Za pozitiven razvoj mora učitelj zahtevati 

preurejanje, predvidevanje, napovedovanje, priporočanje in preiskovanje. 

Pri posamezniku so kombinirani vsi našteti štirje stili, vendar pri večini prevladuje le en ali 

dva. Prevladujoči stil se velikokrat pokaže že v zelo zgodnjih letih, včasih pa lahko 

pričakovanja staršev in/ali učiteljev pripeljejo posameznika v stil, ki mu ni lasten, in s tem 

povzročijo škodo, saj se potem posameznik neuspešno uči. Gregorčevi stili v praksi učitelje 

pripeljejo do tega, da s tem, ko razmišljajo o tem, kateri učenec ima kateri prevladujoči stil, 

hkrati razmišljajo tudi o svojem prevladujočem stilu, ga raziskujejo, se ga učijo vrednotiti in 

posledično razvijajo svoj učni program. Z razpolago možnosti za razvijanje različnih stilov 

lahko učitelji lažje načrtujejo učne situacije (Butler, 1989).  

 

2.7.4 UČNI STILI GLEDE NA ZAZNAVANJE ZUNANJEGA SVETA 

S pomočjo enega od petih čutov nova informacija pride do možganov. »Sporočilo lahko 

vidimo, slišimo, se ga dotaknemo, ga zavohamo ali okusimo. Druge poti do možganov ni« 

(Ross in Goll, 1993, str. 85)! Za učenje čuta za vonj in okus ne uporabljamo velikokrat, ravno 

nasprotno pa je s čuti za vid, sluh in dotik, saj ravno ti trije pri učenju posredujejo nove 

podatke možganom. Mnogim med nami je to samoumevno, vendar pa se ne zavedamo tega, 

da se med seboj razlikujemo po tem, kateremu od načinov pridobivanja podatkov dajemo 

prednost (Ross in Goll, 1993).  

Ross in Goll (1993) sta pri raziskavi ugotovila, da je: 

 35 % ljudi, ki dajejo prednost vidnemu zaznavanju – zanje je pomembno slikovno 

gradivo; 

 25 % ljudi, ki dajejo prednost slušnemu zaznavanju – zanje je pomemben pogovor; 

 40 % ljudi, ki dajejo prednost gibalnemu zaznavanju – zanje je pomembno gibanje. 

Od vsakega posameznika je odvisno, kako sprejema oziroma zaznava informacije. Nekateri le 

z enim čutom, drugi z dvema, nekateri pa celo z vsemi tremi čuti. Avtorja slednje poimenujeta 

veččutno učenje. Ti posamezniki namenoma uporabljajo vse čute – vidijo, slišijo in telesno 

občutijo (Ross in Goll 1993). 

Primer veččutnega učenja (Ross in Goll, 1993): 
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 Preberi snov in si jo v mislih predstavljaj – vidiš. 

 Sprašuj se in glasno odgovarjaj – slišiš. 

 Odgovore na vprašanja zapiši in obkroži bistvo – delaš. 

V spominu posameznika ostane (Mršol, 2014): 

 20 % tistega, kar prebere; 

 30 % tistega, kar sliši; 

 40 % tistega, kar vidi; 

 60 % tistega, kar pove; 

 60 % tistega, kar stori; 

 90 % tistega, kar vidi, sliši in stori. 

Značilnosti zaznavnih stilov (Vrečko, 1999): 

 Vidni 

Vizualni učenci se učijo s pomočjo videnega in z asociacijami. Potrebujejo celovit pregled 

nad snovjo. So hitri govorci in opazijo skoraj vsako podrobnost. Pri govoru imajo pogosto 

težavo, da težko ubesedijo svoje misli. Njihovi odgovori na vprašanja so največkrat kratki (da 

ali ne). Pri branju so samostojni, hrup jih ne moti. Ustna navodila hitro pozabijo, zato pogosto 

prosijo druge, naj jih ponovijo. So dobri načrtovalci in organizatorji za prihodnost. Glasba jim 

ne ugaja najbolje, raje imajo drugo umetnost. 

 Slušni  

Avditivni učenci se učijo s pomočjo poslušanja, saj si veliko bolje zapomnijo tisto, kar slišijo. 

Zelo radi govorijo in se pogovarjajo. Opisujejo na dolgo in široko. Med delom se velikokrat 

pogovarjajo sami s seboj. Pogosto so odlični govorci. Berejo na glas, ko pa berejo po tiho, če 

že, pa premikajo ustnice in izgovarjajo besede. Hrup jih moti. Pri črkovanju na glas nimajo 

težav, se pa pojavijo pri pisnem črkovanju. Tudi s pisanjem imajo težave, vendar so toliko 

boljši v pripovedovanju. Naloge, pri katerih si morajo problem predstavljati, jim povzročajo 

velike težave. Od umetnosti imajo najraje glasbo, pogovarjajo pa se tudi o likovni umetnosti. 

 Tipni in gibalni 

Kinestetični učenci se učijo z dejavnostjo, s sprehajanjem in opazovanjem. Dotikajo se ljudi, 

da bi si pridobili njihovo pozornost. Govorijo počasi, ko se pogovarjajo, so v neposredni 

bližini sogovornika. Njihov govor vključuje tudi nebesedne prvine, veliko gestikulirajo. Med 

branjem si sledijo s prsti, tudi po tem, ko so že osvojili tehniko branja. Sedenje pri miru dalj 

časa jim povzroča velike težave. Njihova pisava je velikokrat grda oziroma težje čitljiva. Radi 

imajo aktivne igre, ki jih radi odigrajo do konca. 

Tudi Deporter (1996) in Kobeja (2001) sta pisala o značilnostih posameznega zaznavnega 

stila. Značilnosti sta navajala glede na različne vidike (tabela 2). Jerala - Zverova (2009) pa je 

razložila, kako zaznavni kanali vplivajo na delo in življenje posameznika (tabela 3). 

 

Tabela 2: Značilnosti zaznavnih stilov (Deporter, 1996, Kobeja, 2001) 

 Vizualni stil Avditivni stil Kinestetični stil 

Splošno Urejenost in metodičnost.  Fizična naravnanost, 

veliko se gibljejo. 

   Razvoj mišic zelo zgodaj. 
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Branje in 

poslušanje 
Berejo veliko in hitro ter 

najraje sami (ne da jim 

berejo drugi). Med branjem 

naredijo premor in si 

predstavljajo opisano; 

najraje berejo opise. 

Dialogi in gledališke igre 

so jim pri srcu bolj kot 

dolgi opisi. Ilustracije 

niso pomembne. 

Med branjem izražajo 

dogajanje v knjigi z gibi, 

radi imajo knjige z 

zapletom, ki se mora 

zgoditi čim prej. Branje ni 

njihova strast. 

  Raje poslušajo šale, kot 

berejo stripe. 
 

  Radi poslušajo.  

Pisanje Črkovanje jim ne dela 

težav, v mislih vidijo cele 

besede in jih zapišejo po 

podobi. 

Dojemanje besed z 

akustično podobo, prav 

tako si z akustično 

podobo besed pomagajo 

pri zapisovanju. 

Šibkost se kaže v 

pravopisu. Besede 

zapišejo, da bi začutili, ali 

je pravilna. 

Spomin Zapomnijo si obraze, imena 

pozabijo. 
Zapomnijo si imena, 

vendar pozabijo obraze. 
Zapomnijo si, kar so 

naredili sami, in ne tisto, 

kar so videli ali slišali. 

 Bolj si zapomnijo, kar 

vidijo, kot slišijo. Stvari si 

zapisujejo. 

Zlahka ponavljajo za 

drugimi in posnemajo 

barvo glasu. 

Ne morejo si zapomniti 

geografskih značilnosti, 

če na kraju dogajanja niso 

bili. 

 Pozabljanje pri prenašanju 

ustnih sporočil. 
Pomnjenje si olajšajo s 

slišnim ponavljanjem. 
 

Govor in 

komunikacija 
Uporaba besed, kot sta 

videti, gledati. 
Uporaba besed, kot sta 

poslušati, slišati. 
Uporaba besed, ki 

označujejo dejanja, kot sta 

dobiti, vzeti. 

 Izvajanje predstavitev je 

boljše kot govor. 
Govorijo v ritmičnih 

vzorcih. 
Podrobni pogovori jim 

niso pri srcu in se jih hitro 

naveličajo. 

 Pogosto vedo, kaj želijo 

povedati, a pravih besed ne 

najdejo dovolj hitro. 

Radi poslušajo, vendar 

komaj čakajo, da lahko 

sami spregovorijo. 

 

  Obširno in ponavljajoče 

opisovanje. 
 

Čustva Zadržanost, zlahka se jih 

spravi v jok, čustva se 

kažejo na obrazu. 

Kričanje ob jezi in 

veselju; besnenje z 

besedami. Izražanje 

čustev z besedami ob 

spreminjanju višine in 

jakosti glasu. 

Čustva kažejo z dejanji. 

Ko so veseli, skačejo in 

objemajo, ko so jezni, 

topotajo in udarjajo. 

Pozornost Če želijo biti pozorni, se 

lahko včasih zgodi, da z 

mislimi odtavajo. 

  

Opazovanje  

 

Opažanje podrobnosti v 

okolju. 
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Nove situacije Pri obravnavi snovi so 

previdni, dokler jim ni 

povsem jasna. Gledajo in 

raziskujejo. 

Razpravljanje o 

problemu, predlogi »za in 

proti«. 

Preizkušanje stvari, 

dotikanje, uporaba, 

občutki. 

Neaktivnost Vedno najdejo kaj, da se 

zamotijo.  
Govorijo sami s seboj ali 

z drugimi. 
Nemirno se premikajo, 

gibljejo z rokami. 

 

Videz Usmerjenost na zunanji 

videz – obleka in na 

splošno, negovani in 

natančni. 

Neskladnost oblačil, ki jo 

znajo razložiti. 
Urejenost, ki se kmalu 

spremeni v neurejenost, 

zaradi dejavnosti. 

 

Tabela 3: Vpliv zaznavnega kanala na delo in življenje posameznika (Jerala - Zver, 2009, str. 128)). 

 Vizualni tip Slušni tip Kinestetični tip 

Šola  uporaba medijev 

 grafičnost 

 gradiva 

 zunanje stvari 

 okolje 

 video, film 

 razlaga 

 diskusija 

 predavanje 

 zgodbe 

 primeri 

 metafore 

 vaje 

 zapiski 

 preizkušnje 

 delo v skupinah 

 demonstracije 

 objekti 

 družabnost 

 predmeti za prijemanje 

Sprostitev  domišljijski svet 

 sanjarjenje 

 televizija 

 sprehodi mimo 

izložb 

 glasba 

 mir 

 avtogeni 

trening 

 klepet 

 šport 

 gimnastika/sprehod 

 masaža/savna 

 progresivna sprostitev 

mišic 

Značilni poklici  arhitekt 

 slikar 

 oblikovalec 

 gradbenik 

 glasbenik 

 govornik 

 jeziki 

 športnik 

 maser 

 kuhar 

 terapevt 

 plesalec 

 zdravnik 

Način govora  slikovit 

 bolj odrezav 

 srednje hiter 

 melodičen 

 ritmičen 

 dobro 

oblikovan 

 hiter 

 glede na razpoloženje 

 počasen 
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Sprejemanje informacij (Ross in Goll, 1993): 

 Vizualni posameznik: informacije najlažje sprejema v obliki diagramov, skic, slik, 

tabel in filma. Učenje in razumevanje lažje potekata s ponazarjanjem s slikami, zato 

sta skiciranje in risanje načrtov najpogostejši dejavnosti. Velik pomen imajo tudi 

miselne predstave. 

 Avditivni posameznik: informacije najlažje sprejema s sluhom – poslušanje razlage. 

Pri učenju in razumevanju si pomembne podatke po tiho prebere in prisluhne svojim 

izgovorjenim besedam. Nove podatke si zapomni tudi tako, da jih pove oziroma 

razloži komu drugemu. 

 Kinestetični posameznik: informacije najlažje sprejema, če je pri tem telesno dejaven. 

Nove podatke si zapiše ali nariše, v besedilu pa jih podčrta ali poudari z 

označevalcem. Za uspešno učenje si učno snov ponazarja in si jo tako lažje zapomni. 

 

Učni stil učitelja in poučevanje 

Pri poučevanju je pomembno, da učitelj pozna svoj zaznavni učni stil, vendar pa mora pri 

pouku upoštevati tudi druga dva in ne sme poučevati le na en način. »Upoštevati mora 

značilnosti posameznih zaznavnih sistemov in predstaviti učno snov na različne načine« 

(Vrečko. 1999, str. 35). Posledično ga bodo učenci razumeli in jim bo dal možnost 

napredovanja znanja. Za učitelja je prav tako pomembno, da ugotovi, kateri od treh zaznavnih 

sistemov učenci pogosteje uporabljajo (Vrečko, 1999). 

Številni starši se mnogokrat sprašujejo, kako je mogoče, da gre njihovemu otroku pri 

določenem predmetu eno leto odlično, drugo leto pa zelo slabo, ali pa ravno obratno. 

Največkrat gre pri takšnih primerih za usklajenost ali neusklajenost med otrokovim načinom 

učenja in učiteljevim poučevanjem, torej za usklajenost med zaznavnimi stili (Ross in Goll, 

1993). 

 Nasveti za učence s posameznimi zaznavnimi stili 

Zavedanje in poznavanje zaznavnega stila je lahko vsakemu posamezniku v pomoč pri 

učenju. Naslednji nasveti lahko pomagajo pri premagovanju ovir pri učenju, tako da 

izkoristimo prednosti svojega zaznavnega stila in se izogibamo slabostim (Kobeja, 2001). 

Vizualni učenci (Kobeja, 2001): 

 Delovno okolje naj bo organizirano tako, da ne bo odvračalo pozornosti. 

 V učilnici naj bo vaša miza/klop stran od oken in vrat, da se izognete vidnim motnjam. 

 Gradivo, ki ga uporabljate, naj bo urejeno. 

 Pri pomnjenju si pomagajte z vidnimi asociacijami in predstavami. 

 Uporabljajte samolepilne lističe, zaznamke in podobne opomnike. 

 Zapisujte in izpisujte z miselnimi vzorci. 

 Pri reševanju problemov si vzemite dovolj časa za načrtovanje in zapisovanje misli. 

 Aktivno sodelujte med poukom in skupinskimi aktivnostmi. 

 Med učenjem snov podkrepite s slikami, ilustracijami, grafičnimi ponazorili, skicami. 

 Pomembne dele besedila si označite z barvnimi flomastri. 

 Če se le da, si priskrbite pisna navodila. 

Avditivni učenci (prav tam): 

 Delovno in učno okolje naj bo mirno, kjer ni hrupa, šumov, pogovorov in motečih 

elektronskih dejavnikov. 
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 V učilnici naj bo vaša miza/klop tam, kjer je najmanj zvočnih motenj. 

 Med ponavljanjem snovi govorite na glas. 

 Pri pomnjenju si pomagajte z mnemoničnimi metodami, rimami, pesmicami. 

 Navodila, naloge, probleme in rešitve si ponavljajte po tiho sami pri sebi. 

 Pomembnejša navodila, na primer pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja, si preberite 

na glas. 

 Ilustracije, ki se pojavljajo v učnem gradivu, si skušajte prevesti v besedne opise. 

 Učite se z diskusijo, s spraševanjem in odgovarjanjem med sošolci. 

Kinestetični učenci (prav tam): 

 Skušajte imeti kratke in jedrnate besedne razprave. 

 Aktivno se udeležujte pogovorov. 

 Pomnjenje dejavnosti izboljšajte z izkustvenim učenjem, igranjem vlog, simulacijami 

in skupinskim delom. 

 Uporabite stvari, če okoliščine dovoljujejo delo z njimi, občutenje. 

 Postopke opisujte po korakih, ki so bili izpeljani. 

 S fizično aktivnostjo, če je le možna, rešujte probleme, s katerimi se soočate. 

 Preberite navodila pred reševanjem naloge. 

 Med učenjem pogosto uporabite odmore. 

 Učite se med gibanjem, izražajte se z gibi. 

Večina učencev uporablja zvezek kot učni pripomoček za zapisovanje in pisanje učne snovi. 

Ne glede na to, kateri od zgoraj opredeljenih učnih stilov pri učencu prevladuje, je zvezek 

vedno v uporabi. Stili so največkrat določeni glede na to, kako se učenec loti reševanja nove 

informacije oziroma problema. Glede na stil je odvisno tudi, v kolikšni meri bo uporabljen 

zvezek. Kot je že zgoraj pri vsakem določenem stilu napisano, nekateri učenci radi načrtujejo 

svoje reševanje problema, si zapisujejo zamisli, ki jih med tem dobijo, prav tako je treba 

zapisati podatke, ki so jih tekom reševanja pridobili, in na koncu tudi rezultate. Nekaterim 

učencem, glede na stil, ustreza tudi, da si za lažjo predstavo postopek reševanja ali problem 

skicirajo, podatke, navodila in zamisli si obkrožujejo, barvajo, podčrtujejo itd. S pomočjo 

vseh teh podatkov lahko sklepamo, da se pri reševanju problemov uporablja zvezek, v 

katerega se vse to zapiše. Zvezek je torej zelo pomemben kot učni pripomoček učencem, ki 

svoje načrte, zamisli, podatke, skice itd. najraje zapišejo, da jih ne pozabijo in se lahko potem 

k temu tudi vrnejo.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Zadnjih dvajset let v Sloveniji ni bilo opravljene raziskave, ki bi odkrivala vlogo in pomen 

zvezka pri pouku družbe. Zvezek skozi leta šolstva še ni izgubil svoje vloge, kljub sodobnim 

tehnologijam, ki ga bodo skozi leta poskušale nadomestiti. V sodobnem svetu razvite 

tehnologije učenci in tudi ostali posamezniki vse bolj pogosto uporabljajo različne tehnične 

pripomočke za pisanje namesto papirja. V slovenskih predavalnicah na fakultetah že najdemo 

posameznike s prenosnimi računalniki namesto z zvezki oziroma listi. Tudi, če se bo zapis 

prenesel na nove tehnologije, se vloga zvezka oziroma zapisovanja pri pouku ne bo bistveno 

spremenila, sprememba bo le v obliki. V zadnjih letih, ko učenci pogosto nimajo več 

učbenikov oziroma delovnih zvezkov, zvezki dobivajo še pomembnejšo vlogo.  

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen dajejo učitelji razrednega pouka uporabi zvezka 

pri pouku družbe v 4. in 5. razredu. Na študiji primera smo ugotavljali, kako zapisi v zvezku 

odražajo zaznavni stil učenca oziroma njegovo razmišljanje. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Pri raziskavi smo ugotavljali mnenja učiteljev o vlogi zvezka pri pouku družbe v 4. in 5. 

razredu: 

 Kakšen pomen dajejo učitelji zvezku pri pouku družbe? 

 Na kakšen način (po nareku, prepis s table, prepis iz učbenika, učenci sami oblikujejo 

po/ob razlagi, učenci sami oblikujejo doma) učenci zapisujejo v zvezek?  

 Kakšno vlogo imajo učenci in kakšno učitelj pri končni obliki zapisov v zvezek? 

 Kakšen pomen dajejo učitelji učenju samostojnega zapisovanja v zvezek? 

 Kaj učitelji menijo o zamenjavi zvezkov z elektronskimi tablicami? 

 

Z analizo vsebine zvezka smo ugotavljali: 

 Kakšne so podobnosti in razlike (v vsebini in obliki) med zapisi v zvezke pri pouku 

družbe v 4. razredu med različnimi oddelki in šolami v isti občini? 

 Kakšni zapisi se pojavljajo v zvezkih? 

 Ali zapisi v zvezku odražajo zaznavni stil učenca? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja 

ter kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop.  

 

3.3.1 VZOREC 

Vzorec je bil izbran neslučajnostno, namensko. Vzorec učiteljev predstavljajo učitelji četrtih 

in petih razredov osnovnih šol po Sloveniji. Anketne vprašalnike je izpolnilo 45 učiteljev. 

Izpolnjevali so jih preko spleta in že natisnjene, ki smo jih izročili osebno. 
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Tabela 4: Vzorec učiteljev glede na delovno dobo. 

Delovna doba Število 

(f) 

Delež 

(f %) 

0–4 let 4 8,9 

5–9 let 5 11,1 

10–14 let 8 17,8 

15–19 let 5 11,1 

20–24 let 6 13,3 

25 let in več 17 37,8 

Skupaj  45 100,0 
Graf 1: Vzorec učiteljev glede na delovno dobo. 

Med vsemi sodelujočimi učitelji je bilo največ tistih, ki imajo že 25 let ali več delovne dobe 

(37,8 %). Sledijo jim učitelji z delovno dobo med deset in 14 let (17,8 %), nato učitelji z 

delovno dobo med 20 in 24 let (13,3 %). Učitelji, ki poučujejo od pet do devet let, so 

sodelovali v enaki meri kot učitelji, ki poučujejo od 15 do 19 let (11,1 %). Z najmanjšim 

deležem so k raziskavi pripomogli učitelji z delovno dobo do štirih let (8,9 %). 

 

Tabela 5: Vzorec učiteljev glede na razred, ki ga poučujejo. 

 

Izmed vseh sodelujočih učiteljev je 24 tistih, ki trenutno (v šolskem letu 2014/2015) 

poučujejo četrti razred in predstavljajo 53,3-odstotni delež, in 21 tistih, ki trenutno (v šolskem 

letu 2014/2015) poučujejo peti razred ter predstavljajo 46,7-odstotni delež. 

 

Učitelji, ki so sodelovali v anketi, tudi različno dolgo poučujejo v četrtem ali petem razredu.  

 

Razred Število (f) Delež (f %) 

Četrti razred 24 53,3 

Peti razred 21 46,7 

Skupaj 45 100,0 
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Graf 2: Vzorec učiteljev glede na to, koliko časa že poučujejo v četrtem razredu. 

 

Eden izmed teh učiteljev ni želel odgovoriti, koliko časa že poučuje v četrtem razredu. Med 

tistimi, ki so sodelovali v naši raziskavi in poučujejo četrti razred in so na naše vprašanje 

"Leta poučevanja v tem razredu?" tudi odgovorili, je največ (štirje učitelji) tistih, ki ga 

poučujejo že peto leto.  

 

 

Graf 3: Vzorec učiteljev glede na to, koliko časa že poučujejo v petem razredu. 

 

Med učitelji, ki poučujejo v petem razredu, je največ tistih, ki peti razred poučujejo šele prvo 

leto, in sicer so to štirje učitelji. 

Vzorec učencev predstavljajo učenci četrtih razredov in osnovnih šol v občini Medvode, ki so 

dovolili (dovoljenje staršev) vpogled in kopiranje svojih zvezkov (12 zvezkov) in izpolnili 

vprašalnik o zaznavnih stilih. 
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Tabela 6: Vzorec učencev, ki so sodelovali pri raziskavi. 

šola 
šola 1 šola 2 šola 3 Skupaj 

 f f(%) f f (%) f f (%) f f (%) 

število učencev 2 16,7 7 58,3 3 25,0 12 100 

 

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

3.3.2.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Podatke s strani učiteljev smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga sestavili za 

potrebe raziskave. Vprašalnik je anonimen in namenjen učiteljem četrtih in petih razredov, ki 

poučujejo družbo. Vsebuje 24 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. 

Učiteljem smo ga izročili osebno in preko elektronske pošte oziroma spletnih strani, kamor 

lahko naložimo anketne vprašalnike. Anketni vprašalnik je bil anonimen. V raziskavo so bili 

vključeni učitelji osnovnih šol po Sloveniji. Podatki so se zbirali približno en mesec.  

3.3.2.2 KOPIRANJE, ANALIZA IN PRIMERJAVA ZVEZKOV TER VPRAŠALNIK O 

ZAZNAVNIH STILIH ZA UČENCE 

Podatke s strani učencev smo zbirali s pomočjo zvezkov, katere smo kopirali z dovoljenjem 

staršev, in s pomočjo odgovorov na vprašalnik o zaznavnih stilih, ki so ga rešili učenci, pred 

tem pa smo tudi za to sodelovanje starše prosili za dovoljenje. Uporabili smo prirejen 

vprašalnik o zaznavnih stilih učencev s pripadajočimi kriteriji za določanje stilov, katerega 

avtorica je Irena Hergan (Hergan, 2013). Vsa obdelava podatkov je potekala anonimno, s 

čimer so bili seznanjeni tudi starši. V raziskavo so bili vključeni učenci 4. razredov iz 

osnovnih šol občine Medvode. Zbiranje podatkov je potekalo v letu 2015. 

3.3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov za učitelje, smo obdelali s 

programom Excel IBM SPSS Statistics 20. Uporabili smo opisno statistiko (frekvence in 

odstotke). Odgovore pri odprtih vprašanjih smo uredili in poenotili. Dobljene rezultate smo 

predstavili s tabelami in grafi. Med vprašanji je nekaj takšnih, na katere niso odgovorili vsi 

učitelji, vendar se ta problematika ni pojavljala vedno pri isti osebi. 

Za analizo in primerjavo zvezkov smo oblikovali osem kriterijev, ki so se navezovali na videz 

zvezka. Podatke, ki smo jih razbrali iz zvezkov, smo prikazali v tabeli. 

Pri določanju zaznavnega stila z vprašalnikom smo si pomagali s ključem, ki je predstavljen 

med rezultati. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Anketni vprašalnik vsebuje 24 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Nekatera vprašanja imajo 

tudi podvprašanja, s čimer so nam učitelji pojasnili svoje odgovore. Anketni vprašalnik se 

nahaja med prilogami (priloga 6.1). 

 

Ali pri pouku družbe uporabljate učbenik? Kateri? 

Tabela 7: Uporaba učbenika pri pouku družbe. 

 

Izmed vseh anketiranih učiteljev jih je kar 91,1 %, na vprašanje »Ali pri pouku družbe 

uporabljate učbenik?«odgovorilo pritrdilno. Učbenika pri pouku ne uporablja le 8,9 % 

učiteljev. 

 

 
Graf 4: Učbeniki, ki jih učitelji 4. razredov uporabljajo pri pouku družbe. 

Med tistimi učitelji, ki učbenika pri pouku družbe ne uporabljajo, sta dva, ki poučujeta v 

četrtem razredu. Ostali učitelji četrtih razredov uporabljajo enega izmed petih učbenikov, 

založb Modrijan, DZS, Mladinska knjiga in Rokus. Največ učiteljev uporablja učbenik 

založbe Modrijan, Družba in jaz 1, (13 učiteljev). Najmanj učiteljev uporablja učbenika 

založb DZS, Družba 4, in Mladinska knjiga, Družba 4 – Jaz, ti, mi vsi, in sicer v enakem 

številu – en učitelj. Učbenika založbe Rokus, Družba smo mi 4 in Radovednih pet – Družba 4 

sta prav tako uporabljena v enakim številu, in sicer vsak učbenik uporabljajo trije učitelji. 
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Graf 5: Učbeniki, ki jih učitelji 5. razredov uporabljajo pri pouku družbe. 

 

Eden izmed učiteljev petih razredov učbenika pri pouku družbe ne uporablja. Med ostalimi, ki 

učbenike pri pouku uporabljajo, je en učitelj, ki ni podal podatka, kateri učbenik uporablja. 

Vsi ostali učitelji petih razredov uporabljajo enega izmed štirih učbenikov založb Modrijan, 

Rokus, DZS in Mladinska knjiga. Tudi v petih razredih največje število učiteljev uporablja 

učbenik založbe Modrijan, Družba in jaz 2, (11 učiteljev). Več kot polovica učiteljev manj, 

pet učiteljev, je napisala, da uporabljajo učbenik založbe Rokus, Družba smo mi 5. Sledijo jim 

učitelji, ki uporabljajo učbenik založbe DZS, Družba 5, (2 učitelja). Na koncu je z najmanjšim 

številom učiteljev, ki ga uporabljajo, učbenik založbe Mladinska knjiga, Družba 5 – Jaz, ti, mi 

vsi, (1 učitelj). 

 

Predvsem od česa je odvisen vrstni red obravnave tem pri pouku družbe? 

Tabela 8: Vrstni red obravnave tem pri pouku družbe. 

 

Pri obravnavanju tem pri pouku družbe se anketirani učitelji največkrat držijo vrstnega reda 

tem v učbenikih (42,2 %). Sledijo učitelji, ki uporabljajo vrstni red tem iz učnega načrta (28,9 

%). Takoj za slednjimi, po deležu, so učitelji, ki si vrstni red prilagajajo, oziroma imajo 

svojega glede na priložnosti (26,7 %). Kljub temu mora ta vrstni red slediti letni pripravi. 

Glede na rezultate po razredu lahko sklepamo, da so učitelji četrtih razredov bolj naklonjeni 

vrstnim redom učbenikov, učitelji petih razredov pa vrstnemu redu učnega načrta. Veliko 

vrstni red 4. razred 5. razred skupaj 

 število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) število (f) delež (f 

%) 

učbenik 11 45,8 8 38,1 19 42,2 

učni načrt 4 16,7 10 47,6 14 31,1 

svoj vrstni 

red 

9 37,5 3 14,3 12 26,7 

skupaj 24 100,0 21 100,0 45 100,0 
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učiteljev četrtih razredov pri načrtovanju letne priprave določa tudi svoj vrstni red obravnave 

učne snovi pri pouku družbe. 

 

Kaj je po Vašem mnenju pri pouku družbe bolj pomembno? 

Tabela 9: Pomembnost učnih pripomočkov pri pouku družbe. 

pomembnost 4. razred 5. razred skupaj 

 število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) 

ni odgovora 1 4,2 0 0,0 1 2,2 

učbenik 2 8,3 1 4,8 3 6,7 

zvezek 7 29,2 3 14,3 10 22,2 

oboje enako 14 58,3 17 80,9 31 68,9 

skupaj 24 100,0 21 100,0 45 100,0 

 

Največ učiteljev četrtih in petih razredov je mnenja, da sta pri pouku družbe pomembna tako 

zvezek kot učbenik (68,9 %). Nekaj učiteljev meni, da je za učence bolj pomemben zvezek 

(22,2 %), najmanj pa, da je za učence bolj pomemben učbenik (6,7 %). Eden izmed učiteljev, 

tudi na to vprašanje ni želel odgovoriti (2,2 %). Med učitelji četrtih in petih razredov se niso 

pokazale bistvene razlike o pomembnosti učnih pripomočkov. Večini učiteljev sta pomembna 

tako učbenik kot tudi zvezek. 

 

Ali za vsako snov – obravnavo pri pouku družbe naredite zapis v zvezek?  

Tabela 10: Zapisovanje v zvezek ob vsaki obravnavi učne snovi. 

zapis v 

zvezek 
4. razred 5. razred skupaj 

 število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) 

ni odgovoril 1 4,2 0 0,0 1 2, 2 
vedno 16 66,6 20 95,2 36 80,0 

včasih 7 29,2 1 4,8 8 17,8 

redko 0 0,0 0 0,0 0 0 

nikoli 0 0,0 0 0,0 0 0 

skupaj 24 100,0 21 100,0 45 100,0 

 

Eden izmed vseh anketiranih učiteljev na to vprašanje ni odgovoril (2,2 %). Med ostalimi 

anketiranci je bilo največ takšnih, ki za vsako obravnavano temo oblikujejo zapise in jih 

posredujejo učencem (82,2 %). Takšnih, ki včasih oblikujejo zapise, je majhen delež (15,6 

%), takšnih, ki ga oblikujejo in posredujejo redko ali nikoli, pa ni (0,0 %). Iz tabele lahko 

sklepamo, da učitelji petih razredov vedno oblikujejo in posredujejo zapis za v zvezek po 

obravnavi učne snovi, učitelji četrtih razredov pa ne, saj jih več kot četrtina to naredi včasih. 

 



  Ana Kalan; magistrsko delo  

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

31 

 

 

Ali učenci pri pouku družbe zapisujejo v zvezek sproti med razlago ali po razlagi?    

Tabela 11: Zapisovanje v zvezek sproti ali po razlagi. 

zapis v 

zvezek 
4. razred 5. razred Skupaj 

 število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) 

sproti 2 8,3 4 19,1 6 13,3 

po razlagi 22 91,7 17 80,9 39 86,7 

skupaj 24 100,0 21 100,0 45 100,0 

Učitelji so v največjem deležu (86,7 %) odgovorili, da pri pouku družbe z učenci v zvezke 

snov zapisujejo po razlagi snovi. Le nekaj učiteljev (13,3 %) nameni zapisu čas že med 

razlago. Deleži oziroma število učiteljev so si podobni tudi glede na razred, bistvene razlike 

niso vidne. 

 

Kako učenci pri pouku družbe zapisujejo v zvezek? 

Tabela 12: Načini zapisovanja učne snovi v zvezek. 

Način zapisa po nareku prepis s table prepis iz 

učbenika 
učenci sami 

oblikujejo 

po/ob moji 

razlagi 

učenci sami 

oblikujejo 

doma 

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

ni odgovora 2 4,4 2 4,4 2 4,4 2 4,4 2 4,4 
obkrožen 

način zapisa 
35 77,8 43 95,6 22 48,9 29 64,4 21 46,7 

način zapisa ni 

obkrožen 
8 17,8 0 0,0 21 46,7 14 31,2 22 48,9 

skupaj 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0 

 

Pri vprašanju glede načina zapisa v zvezek pri pouku družbe so učitelji lahko obkrožili več 

odgovorov. Tabelo smo uredili tako, da prikazuje število in delež učiteljev za vsak odgovor 

posebej, in sicer glede na to, katere odgovore so obkrožili. Za lažji prikaz podatkov smo 

dodali kategorijo »način zapisa ni obkrožen«. Večina učiteljev učencem zapis narekuje (77,8 

%), zapiše na tablo, da ga učenci prepišejo (95,6 %) ali oblikujejo sami med ali po razlagi 

učitelja (64,4 %). Manj kot polovica učiteljev je izbrala tudi odgovora prepis iz učbenika 

(48,9 %) in oblikovanje zapisa doma (46,7 %). Dva izmed vseh učiteljev na vprašanje nista 

odgovorila (4,4 %). Iz rezultatov je vidno, da večina učiteljev uporablja različne načine 

zapisovanja in ne le enega. Učitelji so morali poleg tega, da so obkrožili način zapisovanja, 

zapisati tudi, v kolikšni meri se poslužujejo katerega od zapisov. Njihove odgovore nam 

prikazujejo spodnji grafi. Pri vseh grafih je 4,4 % učiteljev, ki so celotno vprašanje spustili 

oziroma nanj niso odgovarjali. Grafi so prikazani tako, da so učitelji ločeni glede na razred. 

Učitelji so morali deleže pisati ujemajoče, in sicer glede na vse načine zapisovanja, tako je na 

primer tisti, ki je podal, da uporablja določen način v 90 %, lahko pri vseh ostalih razdelil še 

preostalih 10 % – skupna vrednost ni smela biti večja od 100 %, česar so se učitelji tudi 

držali. 
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Graf 6: Deleži uporabe zapisovanja po nareku. 

Osem učiteljev je takšnih, ki tega načina ne uporabljajo. Razvidno je, da največ učiteljev (11) 

uporablja zapisovanje po nareku, pri čemer gre za 20-odstotni delež. Sledi jim šest učiteljev, 

ki zapisovanje po nareku uporabljajo v 30 odstotkih. Štirje učitelji uporabljajo zapisovanje po 

nareku v polovičnem obsegu vsega zapisovanja, trije učitelji pa s 70-odstotnim deležem. Eden 

izmed učiteljev zapisovanje po nareku uporablja v 90 odstotkih, kar pomeni, da njegovi 

učenci malokdaj uporabljajo druge načine zapisovanja. Ker smo učitelje delili tudi po 

razredih, je iz grafa razvidno, da so v večji meri narekovanju naklonjeni učitelji četrtih 

razredov, in sicer s kar velikimi deleži uporabe. Narekovanje ne spodbuja samostojnega 

delanja zapiskov, torej lahko sklepamo, da ti učitelji ne pripomorejo veliko k razvijanju te 

spretnosti. 

 

Graf 7: Delež uporabe prepisovanja s table. 

Eden izmed sodelujočih učiteljev v anketi vedno uporablja takšen način zapisovanja. Pri 

takšnem načinu zapisovanja je največ učiteljev (sedem) zapisalo, da ga uporabljajo s 40-

odsotnim deležem. Po številu jim sledijo učitelji, ki prepisovanje s table uporabljajo v 30 
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odstotkih (šest učiteljev), in učitelji, ki ga uporabljajo v 50 odstotkih (pet učiteljev). Z enakim 

številom učiteljev (štirje) so predstavljeni 10-, 60- in 90-odstotni deleži. Iz grafa je tudi 

razvidno, da prav vsi učitelji, ki so odgovorili na to vprašanje, uporabljajo ta način 

zapisovanja. Najmanjša uporabljena mera je s strani enega učitelja, in sicer 5-odstotna. Tudi 

tu so vidne razlike glede na razred. Pri deležih, višjih od 50 odstotkov, prevladujejo učitelji 

četrtih razredov. Prav tako pa tudi takšen način zapisovanja ne pripomore veliko k razvoju  

zmožnosti samostojnega delanja zapiskov. 

 

Graf 8: Delež uporabe prepisovanja iz učbenika. 

Pri tem načinu zapisovanja je največ takšnih učiteljev, ki tega načina sploh ne uporabljajo (21 

učiteljev). Največji zapisan delež je le 30-odstotni, in sicer s strani dveh učiteljev. Največ 

učiteljev (devet), ki uporabljajo takšen način zapisovanja, je zapisalo 10-odsotni delež. Glede 

na delitev po razredih pa med učitelji ni veliko razlik. Nekoliko bolj, glede na velikost deleža, 

so takšnemu zapisu naklonjeni učitelji četrtih razredov. 
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Graf 9: Delež uporabe oblikovanja samostojnih zapiskov s strani učenca med ali po razlagi. 

 

Med učitelji je, glede na rezultate, oblikovanje samostojnega zapisa bolj priljubljeno, kot pa 

prepisovanje iz učbenika, vendar se ga učitelji kljub temu ne poslužujejo v zelo veliki meri. 

Takšnega načina zapisovanje ne uporablja 14 učiteljev. Najvišji podani delež uporabe je 50-

odstotni, navedel ga je zgolj en učitelj. Največ učiteljev, ki takšen način zapisa uporabljajo, je 

napisalo 5-odstotni in 20-odstotni delež, in sicer je vsakega napisalo sedem učiteljev. Po 

številu jim sledi pet učiteljev, ki so zapisali 10-odstotni delež. 40-odstotni delež so napisali 

trije učitelji, ostale deleže pa le dva ali en učitelj. Če rezultate primerjamo še po razredih, je 

razvidno, da višje deleže uporabe prakticirajo predvsem učitelji petih razredov, pri nižjih pa se 

bolj pojavljajo učitelji četrtih razredov.   

 

Graf 10: Delež uporabe samostojnega oblikovanja zapisa doma s strani učenca. 

 

Tako kot prepis iz učbenika tudi ta način zapisovanja ni najbolj priljubljen med učitelji. Teh je 

22, kar je več kot polovica učiteljev, ki so na to vprašanje odgovorili. Najvišji delež, ki se 

pojavlja, je 30-odstotni, napisal ga je en učitelj. Tudi ostale deleže so zapisali le po en ali dva 
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učitelja, z izjemo 5- in 7-odstotnega. 5-odstotnega je zapisalo sedem učiteljev, 7-odstotnega 

pa osem učiteljev. Tudi tu je vidna razlika po razredih, predvsem pri višjih deležih, kjer 

prevladujejo učitelji petih razredov. Največ učiteljev četrtih razredov je napisalo 5-odstotni 

delež uporabe oblikovanja zapisa doma s strani učenca. 

 

Katere vrste zapisa se poslužujete pri zapisovanju v zvezek za družbo? 

Tabela 13: Vrste zapisa učne snovi. 

Vrsta 

zapisa 
strnjen miselni 

vzorec 
naštevanje 

po točkah 
slikovni 

zapis 
vnaprej 

pripravljen

o besedilo 

Drugo 

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

ni odgovora 2 4,4 2 4,4 2 4,4 2 4,4 2 4,4 2 4,4 

obkrožena 

vrsta zapisa 
41 91,1 42 93,3 37 82,2 19 42,2 21 46,7 9 20,0 

vrsta zapisa 

ni 

obkrožena 

2 4,4 1 2,2 6 13,3 24 53,3 22 48,9 34 75,6 

skupaj 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0 

 

Vprašanje glede vrste zapisa je učiteljem prav tako ponujalo več možnih odgovorov. Zgornja 

tabela prikazuje število in delež učiteljev za vsak odgovor posebej, in sicer glede na 

obkrožene odgovore. Za lažjo obravnavo podatkov smo dodali kategorijo »vrsta zapisa ni 

obkrožena«. Strnjen zapis, miselni vzorec in naštevanje po točkah so med vrstami zapisa med 

učitelji najbolj priljubljeni in razširjeni. Strnjen zapis uporablja 91,1 % učiteljev, miselni 

vzorec kar 93,3 % učiteljev, naštevanje po točkah pa 82,2 % učiteljev. Tudi slikovni zapis in 

že vnaprej pripravljeno besedilo med učitelji nista nepoznana. 42,2 % učiteljev uporablja 

slikovne zapise za zapisovanje snovi in kar 46,7 % učiteljev učencem pripravi besedila, ki jih 

učenci nalepijo v zvezke. Odgovor drugo je obkrožilo 20,0 % učiteljev, ki so pod odgovor 

napisali, da uporabljajo tudi učne liste, na katerih je treba dopolnjevati besedilo. Iz rezultatov 

je vidno, da večina učiteljev uporablja različne vrste zapisa in ne le eno. Tudi pri tem 

vprašanju so morali učitelji poleg obkroževanja napisati tudi, v kolikšni meri se poslužujejo 

določene vrste zapisa. Njihovi odgovori so prikazani v spodnjih grafih. Zopet je bilo 4,4 % 

učiteljev, ki so celotno vprašanje spustili, oziroma nanj niso odgovorili. Grafi so prikazani 

tako, da so učitelji ločeni glede na razred. Učitelji so morali deleže pisati ujemajoče, glede na 

vse vrste zapisovanja, tako je na primer tisti, ki je podal, da uporablja določeno vrsto zapisa v 

90 %, lahko pri vseh ostalih razdelil še preostalih 10 % – skupna vrednost ni smela biti večja 

od 100 %, česar so se učitelji tudi držali. 
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Graf 11: Delež uporabe strnjenega zapisa. 

Dva izmed učiteljev, ki so odgovorili na celotno vprašanje, takšne vrste zapisa ne uporabljata. 

Največ učiteljev, 11, to vrsto zapisa uporablja v 30 odstotkih. Najvišji delež uporabe, ki se je 

pojavil pri tej vrsti zapisa, je 70-odstotni, zapisali so ga trije učitelji. Večje število učiteljev se 

je pojavilo še pri 20-odstotnem deležu, in sicer sedem učiteljev. Pri ostalih deležih je število 

učiteljev štiri ali manjše. Razlike med razredi so vidne predvsem pri višjih deležih uporabe. 

Te so pisali pretežno učitelji četrtih razredov, med tem ko so učitelji petih razredov pisali 

predvsem deleže med 20 in 30 odstotki. Teorija pravi, da je strnjen zapis preveč monoton, 

enosmeren, dolgočasen, pa vendar ga uporablja veliko učiteljev. Kljub temu deleži 

prikazujejo, da takšna vrsta zapisa ni najbolj priljubljena, oziroma je s strani večine učiteljev 

uporabljena v manjši meri. 

 

Graf 12: Delež uporabe miselnega vzorca. 
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Tudi te vrste zapisa ne uporabljata dva učitelja, ki sta odgovorila na celotno vprašanje. Delež 

30 odstotkov se tudi pri tej vrsti zapisa pojavlja največkrat, in sicer ga je napisalo kar 25 

učiteljev. Eden izmed učiteljev uporablja to vrsto zapisa v kar 90 odstotkih. Vsi ostali deleži 

so bili zapisani s strani petih, štirih, treh, dveh ali enega učitelja. Iz grafa je razvidno, da je le 

nekaj učiteljev, ki ta način zapisa uporabljajo v več kot 50 odstotkih. Razlike med razredoma 

se ne pojavljajo v veliki meri, učitelji so, glede na razrede, podajali zelo podobne deleže. 

 

 Graf 13: Delež uporabe naštevanja po točkah. 

Izmed vseh učiteljev, ki so odgovorili na celotno vprašanje, jih šest ne uporablja naštevanja 

po alinejah oziroma točkah kot vrsto zapisa. Tudi glede na ostale deleže lahko sklepamo, da ta 

vrsta zapisa ni tako priljubljena kot prvi dve. Najvišja deleža sta bila zapisana s strani enega 

učitelja, torej je delež 80 odstotkov zapisal en učitelj in prav tako je tudi delež 60 odstotkov 

zapisal en učitelj. Največ učiteljev, 14, je zapisalo delež 20 odstotkov. Nekaj učiteljev, osem, 

je zapisalo 10-odstotni delež, štirje učitelji pa so zapisali 30-odstotni delež uporabe te vrste 

zapisa. Pri vseh ostalih deležih je število učiteljev tri ali manjše. Iz grafa so vidne razlike po 

razredih, predvsem pri deležih od 30 odstotkov in višje, kjer prevladujejo učitelji četrtih 

razredov.  
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Graf 14: Delež uporabe slikovnega zapisa. 

Slikovnemu zapisovanju je naklonjena manj kot polovica učiteljev, ki so sodelovali v anketi, 

namreč takšnega zapisa ne uporablja kar 24 učiteljev. Med tistimi, ki ga uporabljajo, je največ 

učiteljev, deset, ki ga uporabljajo v 10-odstotnem deležu. Po številu jim sledijo tisti učitelji, ki 

ga uporabljajo v 5-odstotnem deležu (šest učiteljev). V največji meri, 20-odstotni, se ga 

poslužujeta dva učitelja. Najmanjše število učiteljev pripada 15-odstotnemu deležu uporabe. 

Tu so vidne razlike med razredoma, saj takšno vrsto zapisa prakticirajo predvsem učitelji 

petih razredov. Več kot polovica učiteljev četrtih razredov namreč te vrste zapisa sploh ne 

uporablja.  

 

 

Graf 15: Delež uporabe vnaprej pripravljenega besedila. 

Že vnaprej pripravljena besedila s strani učiteljev, ki jih učenci nato nalepijo v zvezek in 

največkrat podčrtajo pomembne pojme, definicije, so med učitelji malo bolj priljubljena kot 

slikovni zapisi, saj jih uporablja več učiteljev. Takšni vrsti zapisa ni naklonjenih 12 učiteljev. 
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Ostali učitelji so zapisali deleže med 5 in 30 odstotki. Največje število učiteljev je pri 10-

odstotnemu deležu uporabe, najmanj pa pri 30-odsotnem. Takšna vrsta zapisa za učence ni 

najbolj koristna, saj ne spodbuja razvoja njihovega ročnega pisanja. 

 

 
Graf 16: Delež uporabe drugih vrst zapisa. 

Tri četrtine vseh anketiranih učiteljev ne prakticira nobene druge vrste zapisa poleg naših 

napisanih (34 učiteljev). Ostali, ki so obkrožili, da uporabljajo tudi druge vrste zapisa, te 

uporabljajo v kar 40-odstotnem deležu (en učitelj). Vsa števila učiteljev, ki predstavljajo, 

koliko učiteljev uporablja določen delež, so zelo majhna. Največje število učiteljev (trije 

učitelji) je zapisalo 10-odstotno mero uporabe. 15-odsotno mero druge vrste zapisa 

uporabljata dva učitelja, z enakim številom (en učitelj) pa učitelji uporabljajo druge vrste 

zapisovanja v 5-odstotni, 20-odstotni in 30-odstotni meri. Kot drugo vrsto zapisa so navedli 

delovni list, ki ga morajo učenci dopolnjevati. Med razredi je vidna razlika v uporabi, saj je 

več učiteljev petih razredov, ki uporabljajo takšno vrsto zapisa.  
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Kako pogosto učenci sami oblikujejo zapise v zvezku za družbo – povzetek vaše razlage, 

gledanega videa, zapisa v učbeniku? 

Tabela 14: Pogostost samostojnega oblikovanja zapisa v zvezek s strani učenca. 

samostojno 

oblikovanje 

zapisa 

4. razred 5. razred skupaj 

 število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) 

1-krat 

tedensko 

2 8,3 2 9,5 4 8,9 

2-krat 

mesečno 

1 4,2 10 47,6 11 24,4 

1-krat 

mesečno 

3 12,5 4 19,1 7 15,6 

nekajkrat 

na leto 

13 54,2 3 14,3 16 35,6 

nikoli 5 20,8 2 9,5 7 15,6 

skupaj 24 100,0 21 100,0 45 100,0 

 

Učitelje smo spraševali glede pogostosti samostojnega oblikovanja zapisa s strani učencev. 

Največji delež učiteljev, in sicer 35,6 %, se pojavlja pri odgovoru nekajkrat na leto. Najmanjši 

delež (8,9 %) se pojavlja pri odgovoru enkrat tedensko. Dvakrat mesečno se takšnega načina 

zapisovanja loti 24,4 % učiteljev, enkrat mesečno pa 15,6 % učiteljev. Med anketiranimi 

učitelji je tudi nekaj takšnih, ki tega sploh ne prakticirajo (15,6 %).  

 

Ali učence učite spretnosti samostojnega delanja zapiskov – jih poučite o tem, kaj naj bi 

povzetek vseboval, kaj je pomembno pri delanju zapiskov, kako naj se tega sploh lotijo? 

Koliko časa namenite temu in ali  to tudi kdaj ponovite? 

Vprašanje, ki je sledilo, je bilo odprtega tipa. Učitelje smo razdelili na tiste, ki učence učijo 

spretnosti samostojnega delanja zapiskov, in na tiste, ki tega ne prakticirajo.   

Tabela 15: Učenje spretnosti delanja samostojnih zapiskov. 

učenje spretnosti samostojnega delanja 

zapiskov 
število (f) delež (f %) 

ni odgovora 1 2,2 

da 38 84,5 

ne 6 13,3 

skupaj 45 100,0 

 

Eden izmed učiteljev je to vprašanje izpustil, oziroma nanj ni želel odgovoriti (2,2 %). Kar 

84,5 % učiteljev je odgovorilo, da učence učijo spretnosti samostojnega delanja zapiskov, 

preostalih 13,3 % učiteljev pa, da tega ne prakticirajo. Tisti učitelji, ki so potrdili učenje, so 
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odgovarjali z »da, občasno, redko, večkrat«. Učiteljem smo postavili tudi podvprašanje, 

»Koliko časa namenite temu in ali to tudi kdaj ponovite?«, na katerega so različno odgovarjali 

(ne vedno v kontekstu), vendar nanj niso odgovorili vsi. Kot pravi teorija, je samostojno 

zapisovanje zelo pomembno, pa vendar ima le redko kateri učitelj to spretnost, katero lahko 

nato razvijajo pri svojih učencih. 

 Odgovori tistih, ki učijo samostojnega delanja zapiskov, se glasijo: 

o »… pri predmetu in uporabljam tudi pri drugih predmetih.« 

o »Učenci imajo s tem zelo veliko težav. Celo leto se učimo iskati bistvo v besedilu, v 

učni snovi. Zelo malo učencev zna in želi napisati lastne zapiske.«¨ 

o »… pri vseh predmetih, zelo pogosto.« 

o »… na začetku leta vsaj 5 ur treniramo samostojne zapise.« 

o »Povzetek v obliki miselnega vzorca.« 

o »Redko, ker potem prepisujejo od boljših učencev.« 

o »… večkrat v povezavi z razrednimi urami.« 

o »… tudi pri drugih predmetih.« 

o »… 15 minut, dam jim napotke, jih usmerim.« 

o »Razlagam, kako naj delajo zapiske, kakšni naj bodo, ampak premalokrat. Tega bi 

moralo biti več, a nas prepogosto preganja čas.« 

o »Vsekakor jih usmerjam pri tem. Temu namenim 5 do 7 minut razlage vedno, ko 

morajo samostojno narediti zapis.« 

o »… včasih.« 

o »… po vsaki uri povemo, kaj je bistvo in kaj si morajo zapomniti ali pa učence 

vprašam, kaj je tisto, kar se njim zdi najbolj pomembno in kaj si bodo zapomnili.« 

o »Vsako uro, na kratko.« 

o »Namenimo kar veliko časa.« 

o »… učimo se sproti, ponovimo ob naslednji podobni nalogi.« 

o »Ključne besede, bistveni podatki – zelo pogosto.« 

o »… pred samostojnim zapisovanjem vedno 5–10 minut namenim temu.« 

o »… malo časa.« 

o »… ure UOS.« 

o »Učenci se učijo dela z učbenikom s pomočjo zapisanih vprašanj, ki jih usmerjajo 

na pomembne dele zapisa ali slikovnega gradiva. To delamo pri večini tem.« 

o »Tudi, vendar bolj malo, časovno se ne izide, da bi temu namenili več časa.« 

o »Učim jih se učiti na vse načine.« 

o »15 minut.« 

o »… jih poučim. Približno enkrat mesečno.« 

o »… opozarjam jih med delom.« 

o »Navadno nekaj povzetkov napišemo skupaj. Poudarim, da le ti vsebujejo bistvene 

podatke. Navadno pred njihovim samostojnim delom opozorim, kaj mora vsebovati 

zapis.« 

o »Pri razrednih urah, na temo učenje, kako naj se učim.« 

o »Učim jih izdelovanja miselnih vzorcev, kaj je ključno v daljšem besedilu. Največ 

časa temu namenim na začetku šolskega leta. Po potrebi ponovim.« 

o »Povezava s SLJ – poiščejo ključne besede, izluščijo bistvo.« 

Večina učiteljev torej daje kar velik poudarek na samostojno delanje zapisov, vendar jim 

glede na odgovore očitno primanjkuje časa. 

 Med tistimi učitelji, ki učencev ne učijo spretnosti samostojnega delanja zapiskov, so 

nekateri navedli tudi razloge, zakaj ne: 
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o »V 4. r jim je to pretežko.« 

o »Nismo še prišli do te stopnje pri družbi. V 5. razredu jih navajam na samostojno 

učenje in učenje najprej le iz enega vira. Se pa o navedenem večkrat tudi 

pogovarjamo.« 

o »Imamo le 2 uri tedensko. Snovi je veliko. Pri določenih življenjsko pomembnih 

temah raje več časa namenim pogovorom in pripovedovanju o njihovih izkušnjah.« 

 

 

Vam je pomembno, da so naslovi v zvezku za družbo napisani s posebno barvo in učence na to 

tudi opozarjate? Zakaj?  
Tabela 16: Uporaba barv v zapisih. 

barve zapisa število (f) delež (f %) 

da 45 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj  45 100,0 

 

Vsem učiteljem, ki so sodelovali v anketi, je pomembno, da naslovi izstopajo od preostalih 

delov zapisov in zato učence opozarjajo na to, da jih zapišejo z drugo barvo. Pri tem 

vprašanju smo učiteljem postavili tudi podvprašanje »Zakaj?«. Največkrat se je kot pojasnilo 

pojavil odgovor »preglednost« oziroma »vidnost«, poleg teh so se pojavili tudi odgovori: 

o »Izpostaviš pomembnost.« 

o »… lažje učenje za vidne učne tipe.« 

o »Vedo, da je to nova snov.« 

o »Urejenost, poudarjenost.« 

o »Vidni tipi si na ta način pomagajo.« 

o »Vizualni tip – lažja zapomnitev, izluščimo pomembne, nove stvari.« 

o »Da se lahko orientirajo po učbeniku in si tam preberejo snov.« 

o »Ker je zvezek preglednejši, prijetnejši.« 

o »Pri vseh predmetih vztrajam, da so naslovi in glavni podatki napisani z drugo 

barvo, saj je večina učencev vidnih tipov in si tako tudi prej zapomnijo, ker jim 

'bolj pade v oči'.« 

o »Da se bolje znajdejo v zvezku in je le-ta urejen, ličen.« 

o »… pomoč vizualnim tipom učencev.« 

o »Prej vidijo, kaj iščejo, ko potrebujejo kakšno informacijo. Dopuščam tudi izjeme, 

le učencu barva ne pomeni pomoči pri delu.« 

o »Za vidne tipe je to zelo pomembno.« 

o »Zato, da že s tem pritegnejo pozornost.« 

o »Izstopanje zapisa.« 

o »Veliko učencev je vidnih tipov. Lažje najdejo snov, se znajdejo v zvezku.« 

o »Da ločijo, da je glavni naslov in kaj podnaslovi.« 

Iz pojasnil je razvidno tudi, da se učitelji zavedajo, da imajo učenci različne zaznavne stile, da 

je največ ravno vidnih in da posledično barve in poudarjenost oziroma izstopanje zanje zelo 

pomembni. Prav tako pa razlika med naslovom in samim zapisom po mnenju nekaterih 

učiteljev pomenita urejenost zvezka in s tem lažjo orientacijo oziroma že zgoraj omenjeno 

preglednost in vidnost. 
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Ali pri zapisu v zvezek pri pouku družbe učence opozarjate na pomembne pojme in jih učenci 

napišejo z drugo barvo oziroma podčrtajo, odebelijo, tako da ti izstopajo?      

Tabela 17: Opozarjanje na pomembne pojme, podčrtavanje in obkroževanje teh. 

pomembni pojmi število (f) delež (f %) 

vedno 38 84,4 

občasno 7 15,6 

nikoli 0 0,0 

skupaj 45 100,0 

 

Velik večina, in sicer 84,4 %, učiteljev učence pri zapisovanju v zvezek vedno opozarja na 

pomembne pojme, ki se jih učijo, in jih učenci nato napišejo z drugo barvo ali označijo. 15,6 

% učiteljev takšen način dela prakticira le občasno. Med anketiranimi učitelji ni bilo takšnega, 

ki učencev na pomembne pojme nikoli ne bi opozarjal. 

 

Ali spodbujate učence, da v zvezek za družbo pri zapisu vsake teme, ki jo obravnavate, 

nalepijo tudi slikovno gradivo s spleta, revij ali drugih virov oziroma kaj narišejo? 

Tabela 18: Spodbujanje uporabe slikovnega gradiva. 

slikovno gradivo število (f) delež (f %) 

vedno 7 15,6 

občasno 38 84,4 

nikoli 0 0,0 

skupaj 45 100,0 

 

Vsi učitelji, ki so reševali naš anketni vprašalnik, učence spodbujajo k lepljenju slikovnega 

gradiva k vsaki obravnavani temi. 15,6 % učiteljev takšen način dela prakticira ves čas, 84,4 

% učiteljev pa le občasno. Učitelje smo prosili, naj nam svoj odgovor pojasnijo. 

 Tisti učitelji, ki vedno spodbujajo učence k lepljenje slikovnega gradiva, svojo 

odločitev pojasnjujejo tako: 

o »Tako snov ponovijo, utrdijo in o njej razmišljajo.« 

o »Lepše se je učit s takega zvezka.« 

o »Da, saj jih tako 'prisiliš', da si doma še enkrat preberejo obravnavano snov in že 

takoj, ko vidijo slike, risbico, vedo, katera snov je.« 

o »Boljše pomnjenje, urejenost zapisov, iskanje dodatne literature.« 

o »Spodbujam jih vedno, vendar le redki to naredijo, drugim se ne ljubi.« 

o »Potem vsaj vem, da so odprli zvezek in pregledali, o čem smo se učili.« 

o »Učencem pokažem, kako poiskati informacije, ki jih potrebujejo, na spletnih 

straneh, v knjigah. Nekateri raje sami kaj narišejo, drugi izstrižejo slike iz revij.« 

 

 Tisti učitelji, ki občasno spodbujajo učence k lepljenju slikovnega gradiva, so podali 

naslednje odgovore: 

o »Doma poiščejo gradivo v zvezi s snovjo.« 
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o »Težjo snov dodatno popestrijo.« 

o »Vse teme se mi ne zdi primerne.« 

o »Spodbuda, slika za popestritev.« 

o »Ne želim prepogosto obremenjevat – predvsem starše z iskanjem slikovnega 

materiala.« 

o »Zahtevam samo slikovno gradivo, ki ga lahko sami priskrbijo in za pomoč ni 

potrebno prositi starše (naj tiskajo, kupijo ipd.).« 

o »Odvisno od teme in smiselnosti povezave pri domačem delu.« 

o »Vedno bi bilo preveč, saj imajo tudi domače zadolžitve pri drugih predmetih.« 

o »Si več zapomnijo, ko še sami poiščejo, preberejo.« 

o »Za teme, ki imajo gradiva ali so lažje dostopna.« 

o »Odvisno od učne vsebine.« 

o »Slikovno gradivo podkrepi besedilo.« 

o »Nimajo vsi učenci doma revij, ne želim pa, da izrezujejo iz knjig.« 

o »S tem ponovijo snov doma ('so primorani') in hkrati iščejo, raziskujejo različne 

vire informacij.« 

o »Za lažjo zapomnitev.« 

o »Nimajo vsi časopisa, revij …« 

o »Bolj je predstavljivo. « 

o »Učenci to radi počnejo in likovni dodatek pripomore k boljši preglednosti in 

priklicu vsebine.« 

o »S slikovnim opremljanjem ponovijo snov.« 

o »Odvisno od snovi (da, slika kompasa, zvezd, ne, kaj je merilo …).« 

o »Učencem je ta možnost predstavljena, ni pa obvezna. Nekateri to redno delajo, 

nekateri nikoli.« 

o »Spodbujam risanje.« 

o »Učenci ponovijo snov, ko iščejo slikovno gradivo, si več zapomnijo in lažje 

ponavljajo, se učijo.« 

o »Večja predstavljivost, pri iskanju najdejo dodatne informacije.« 

o »Nekateri učenci zelo neradi rišejo in jim je to odveč. Veliko učencev nima 

nobenega slikovnega materiala (revije, časopisi, prospekti ...). pri tem, kar 

natisnejo s spleta, je potrebno zapisati avtorja, kar jim pa sploh ni domače.« 

o »Občasno zraven dodajo slikovno gradivo, da si snov bolje zapomnijo.« 

o »Ne želim, da preveč tiskajo – ni ekološko.« 

o »Z iskanjem gradiva se učijo.« 

o »Včasih tema ne nudi prav veliko slikovnega materiala.« 

o »Občasno narišejo, skicirajo, slikovno gradivo jim občasno dam jaz, redko iščejo 

sami.« 

o »V učbeniku je veliko slikovnega gradiva, zato menim, da ni potrebe, da iščejo – 

pogosto kaj narišejo.« 

Iz odgovorov nekaterih učiteljev je možno razbrati, da s tem, ko spodbujajo učence k lepljenju 

slikovnega gradiva, na nek način spodbujajo tudi k ponovnem branju oziroma učenju snovi, ki 

so jo obravnavali v šoli. S tem si učenci tudi več zapomnijo, predvsem s pomočjo slik. Prav 

tako se učijo tudi iskanja informacij in najdejo še dodatne informacije o obravnavani temi. 

Drugi učitelji temu niso najbolj naklonjeni, in sicer zaradi preobremenjenosti, tako učencev 

kot staršev, in zavedanja, da vsi nimajo enakih možnosti za iskanje slikovnega gradiva. 

Napotitev na dodatne vire  
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Podvprašanje se je nanašalo na vire za slikovno gradivo, vendar so ga nekateri učitelji vzeli 

kot splošno vprašanje. Posledično so med odgovori tudi viri, iz katerih učenci ne smejo 

neposredno izstriči slikovnega gradiva, ampak ga morajo fotografirati, skenirati in potem 

natisniti. Učitelji so navajali podobne ali iste vire. Največkrat sta se med odgovori pojavila 

splet in knjiga – enciklopedija, leksikoni, strokovna literatura itd., kot dodatna vira. Vsi 

učitelji učence napotijo na več dodatnih virov in ne le na enega. Med odgovori so se 

pojavljale tudi revije, reklame in časopisi.  

 

Ali učence spodbujate pri urejanju zvezkov pri predmetu družba (lepa, čitljiva pisava, slike, 

risbe …)? 

Tabela 19: Spodbujanje k urejenemu zvezku za predmet družba. 

urejanje zvezkov število (f) delež (f %) 

da 45 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 45 100,0 

 

Vsi sodelujoči učitelji spodbujajo učence k urejanju zvezkov (100,0 %). Zanimal nas je tudi 

vzrok, odgovori pa so se ponavljali oziroma nanašali na iste lastnosti:  

o »… lepši zvezek, lažje učenje.« 

o »… da se trudi za sistematičnost in urejenost.« 

o »… preglednost zapisa olajša samostojno učenje.« 

o »… ker se najlažje učiš iz svojih zapiskov.« 

o »… pridobijo neko sistematičnost, nazornost.« 

o »… ker mora biti zvezek lično urejen, predvsem pa se mora posameznik znajti v 

njem.« 

o »… saj je zvezek ogledalo učenca …« 

o »… zaradi lažje orientacije v zvezku pri učenju in spodbujanje estetike.« 

o »… urejen zvezek pomeni pomoč pri učenju.« 

o »… odnos do stvari na splošno.« 

o »… ker imam rada urejene zvezke …« 

o »… zapis, pisava sta zelo pomembna, saj drugače ne bi imelo smisla se učiti iz 

zvezka.« 

o »… da raje primejo zvezek v roke …« 

o »… urejenost zapiskov prikazuje tudi učenčev odnos do predmeta …« 

o »… ker je le tak izgled temelj uspešnega učenja.« 

o »…spodbujam, a zvezka ne ocenjujem.« 

o »… zvezke občasno pregledam. Zdi se mi pomembno, da je v zvezku zapisana vsa 

snov, čitljivo …« 

Torej, po besedah učiteljev, urejen zvezek pomeni večjo preglednost ter s tem lažjo 

orientacijo (preglednost) in učenje. Prav tako prikaže odnos učenca do predmeta.  
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Ali se urejenost zvezka pri predmetu družba razlikuje glede na spol? Zakaj mislite, da je tako? 

Tabela 20: Urejenost zvezka in spol. 

urejenost zvezka in spol število (f) delež (f %) 

ni odgovora 2 4,4 

da 28 62,2 

ne 15 33,3 

skupaj 45 100,0 

 

4,4 % učiteljev je to vprašanje spustilo, oziroma nanj ni odgovorilo. Več kot polovica 

učiteljev (62,2 %) meni, da se zvezki pri predmetu družba razlikujejo glede na spol. 

Nasprotno mnenje ima 33,3 % učiteljev. Prosili smo tudi za pojasnilo, zakaj tako mišljenje. 

 Tisti učitelji, ki menijo, da se zvezki razlikujejo glede na spol, pojasnjujejo: 

o »… deklice raje urejajo zvezke.« 

o »… fantom je vseeno – večini.« 

o »… zaradi karakteristik spola.« 

o »… dekletom urejenost več pomeni.« 

o »… dekleta so bolj zagnana, rade imajo urejene zvezke, pravijo, da se iz takih lažje 

učijo.« 

o »… deklice na splošno lepše pišejo, se bolj potrudijo.« 

o »Dekleta imajo največkrat bolj urejene zapise, ker so bolj skrbna.« 

o »… deklice imajo večinoma lepše urejene zvezke kot fantje, ker je dekletom 

pomembna estetskost, fantom pa funkcionalnost.« 

o »…določene deklice temu pač posvetijo več časa (rade imajo urejen, barvno …)˝ 

o »… deklice vzgajamo na drugačen način kot fante.« 

o »… čeprav moram pohvaliti tudi fante, ker imajo večinoma vsi zelo lepo urejene 

zvezke. Punce imajo rade red ter imajo zato tudi tako urejene zvezke.« 

o »Ker od deklet družba pričakuje urejenost.« 

o »… dekleta so (večinoma) na splošno bolj skrbna pri delanju zapisov, slikovnemu 

gradivu, čitljivi pisavi in urejenosti potrebščin.« 

Glede na odgovore učiteljev lahko sklepamo, da imajo večinoma bolj urejene zvezke deklice. 

Te naj bi imela boljši občutek za estetiko in že družba sama naj bi jih vzgajala v tej smeri. 

Prav tako naj bi bile tudi bolj skrbne. 

 Tisti učitelji, ki se ne strinjajo s tem, da se zvezki razlikujejo glede na spol, 

pojasnjujejo:  

o »Vse manj, tudi dekleta vse manj skrbijo za estetski videz zapisov.˝ 

o »… vsi morajo imeti urejen zvezek.« 

o »Ni nujno.« 

o »… odvisno od tipa in urejenost učenca.« 

o »Ni nujno, so dekleta in fantje, ki imajo lepo urejene zvezke in obratno.« 

o »… tudi nekateri dečki se zelo potrudijo …« 

Učitelji, ki se ne strinjajo z dejstvom, da se urejenost zvezka razlikuje glede na spol, navajajo, 

da se tudi nekateri fantje zelo potrudijo pri urejanju zvezkov. Navedli so tudi, da dekleta vse 

manj skrbijo za urejenost in s tem videz zvezka. 
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Ali se urejenost zvezka pri predmetu družba razlikuje glede na spol? Zakaj mislite, da je tako? 

Tabela 21: Sodvisnost urejenega zvezka in znanja. 

urejen zvezek in boljše znanje število (f) delež (f %) 

-1 2 4,4 

da 26 57,8 

ne 17 37,8 

skupaj 45 100,0 

 

Tudi na to vprašanje nista odgovorila dva od učiteljev (4,4 %). 57,8 % oziroma 26 učiteljev je 

mnenja, da bolj urejen zvezek pomeni boljše znanje oziroma razumevanje s strani učenca, 

37,8 % oziroma 17 učiteljev pa jim nasprotuje. Želeli smo dobiti tudi pojasnilo, zakaj takšno 

mnenje.  

 Tisti učitelji, ki se strinjajo s trditvijo, da bolj urejen zvezek pomeni boljše znanje, 

svoje mnenje pojasnjujejo tako: 

o »… bolj zavzeti učenci so uspešnejši.« 

o »… bolj se trudi, je zbran, ko zapisuje, več si zapomni.« 

o »… ker se v snovi lažje znajde.« 

o »Seveda je to močan dejavnik, saj že ob oblikovanju in urejanju zapisov poglobijo 

in utrdijo znanje.« 

o »… v večini primerov, ker se lahko iz njega uči.« 

o »… ker se že ob tem (urejanje) veliko naučijo.« 

o »… večinoma, a ne vedno. Običajno, če jih snov zanima, znanje odnesejo že iz 

šole, pa čeprav v zvezku zapis ni urejen.« 

o »…ker se iz urejenega zvezka lažje učijo, pa tudi sicer so organizirani učenci bolj 

organizirani tako pri zapisu kot pri učenju.« 

o »… običajno imajo boljši učenci tudi lepše urejene zvezke.« 

o »… v urejenem zvezku učenec hitreje najde obravnavano snov.« 

o ».. ker ima snov v celoti zapisano, zapis je pregleden, pomembnejši pojmi so 

ustrezno označeni, za učenje porabijo manj časa.« 

o »… ker imajo učenci z dobrimi učnimi navadami običajno urejene zvezke.« 

o »… skrben pristop in zanimanje do predmeta.« 

o »… iz boljših zapiskov se lažje učijo.« 

o »… so oporne točke za učenje s pomočjo učbenika.« 

Učitelji pojasnjujejo, da če učenec ureja in skrbi za zvezek, se hkrati tudi uči oziroma 

ponavlja snov. Prav tako se kasneje lažje znajde v zvezku, saj ima vse označeno in poudarjeno 

– pregledno. 

 Tisti učitelji, ki se ne strinjajo s trditvijo, da bolj urejen zvezek pomeni boljše znanje, 

svoje mnenje pojasnjujejo tako: 

o »Ni nujno. Važno je, da otrok znanje povezuje, doživlja, ne le zvezek.« 

o »… svoje neznanje nadomestijo z lepopisom.« 

o »Ni nujno, predvsem je pomembna zapomnitev razlage, ponovitev doma skupaj z 

učbenikom, vsekakor pa pripomore k boljšemu znanju.« 

o »Ni nujno, nekateri so slušni tip in si več zapomnijo s pomočjo poslušanja.« 

o »Odvisno od učenca. Nekateri se lažje učijo iz učbenika.« 
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o »Ni nujno. Ampak pogosto je res tako. Učenci, ki imajo urejene zvezke, so pogosto 

bolj vestni pri učenju. Razen če jih ne urejajo starši, kar se pa tudi včasih zgodi.« 

o »Ni nujno. Učim tudi učence, ki so slušni tip in si več zapomnijo pri razlagi med 

poukom, zvezek pa imajo neurejen.« 

o »Ne nujno. Nekateri učenci imajo na prvi pogled neurejen zvezek (brez naslovov, 

nečitljivo …), vendar imajo zapisano vso snov, kar je ključno.« 

Iz pojasnil je razvidno, da tudi, če zvezek ni urejen, še ne pomeni, da ni napisana vsa snov in 

da se učenec ne more učiti. Prav tako učitelji poudarjajo, da je snov napisana tudi v učbeniku 

(če ga uporabljajo) in se učenci lahko učijo iz njega. Pojasnili so tudi, da je mogoče, da 

urejeni zvezki niso vedno delo otroka, ampak morda tudi delo staršev. 

 

Ali imajo učenci pri predmetu družba v zvezku dovolj izčrpne zapiske, da se pripravijo na 

preverjanje znanja? 

Naslednje vprašanje je bilo odprtega tipa. Učitelje smo glede na odgovore razdelili na tiste, ki 

pravijo, da imajo učenci v zvezku dovolj izčrpne zapiske za pripravo na preverjanje znanja, in 

na tiste, ki pravijo, da zapiski v zvezkih niso dovolj izčrpni za pripravo na preverjanje znanja. 

Tabela 22: Zapiski in preverjanje znanja. 

 

Manj kot polovica učiteljev (44,4 %) meni, da imajo njihovi učenci v zvezku zapisane dovolj 

izčrpne podatke, da se pripravijo na preverjanje znanja. 55,6 % učiteljev meni, da zapiski v 

zvezkih njihovih učencev niso dovolj izčrpni, da se pripravijo na preverjanje znanja. Tisti 

učitelji, ki so mnenja, da zapiski v zvezkih niso dovolj izčrpni za pripravo na preverjanje 

znanja, so svoje odgovore tudi utemeljili: 

o »… vedno jim dam navodilo, naj se učijo iz zvezka, delovnega zvezka in učbenika.˝ 

o »… potrebno je uporabiti tudi učbenik.« 

o »… uporabljati morajo tudi učbenik. Tam imajo fotografije, nove pojme, povzetke. 

Zato je v zvezkih le skrajšana oblika.« 

o »… nekatere snovi so samo v učbeniku.« 

o »… potreben je tudi učbenik, ker spodbujamo, zaradi prehoda na predmetni pouk.˝ 

o »… v 80 %, ostalo dobijo v učbeniku.« 

o »… vedno je tudi usmeritev, kje še lahko poiščejo posamezno snov v učbeniku ali 

kakšni drugi literaturi.« 

Poleg zvezka je po mnenju učiteljev, katerih zvezki učencev ne vsebujejo dovolj izčrpnih 

zapiskov za pripravo na preverjanje znanja, pri učenju in pripravi pomemben tudi učbenik.  

 

zapiski in 

preverjanje 

znanja 

4. razred 5. razred skupaj 

 število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) število (f) delež (f %) 

da 12 50,0 8 38,1 20 44,4 

ne 12 50,0 13 61,9 25 55,6 

skupaj 24 100,0 21 100,0 45 100,0 
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Ali imajo učenci v zvezku zapisana vprašanja za ponavljanje in pripravo na preizkus znanja? 

Tabela 23: Vprašanja za ponavljanje in pripravo na preverjanje znanja v zvezkih. 

vprašanja za ponavljanje  število (f) delež (f %) 

Da, pri vseh temah. 16 35,6 

Da, pri nekaterih temah. 21 46,7 

Ne, na preizkus se pripravljajo brez vprašanj. 8 17,8 

skupaj 45 100,0 

 

Učitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, so v večini naklonjeni zapisovanju vprašanj za 

ponavljanje in preverjanje znanja v zvezek. 35,6 % učiteljev to prakticira pri vseh temah, 46,7 

% učiteljev pa le pri nekaterih temah. Samo 17,8 % učiteljev svojim učencem ne narekuje 

vprašanj za ponavljanje in preverjanje znanja. 

 

Ali učenci v zvezek za družbo napišejo tudi svoje mišljenje?   

Tabela 24: Zapis svojega mišljenja v zvezek za družbo s strani učencev. 

mišljenje učencev v zvezek število (f) delež (f %) 

vedno 0 0,0 

občasno 35 77,8 

nikoli 10 22,2 

skupaj 45 100,0 

 

Med anketiranimi učitelji ni niti enega, katerega učenci bi vedno pisali v zvezek tudi svoje 

mišljenje. 77,8 % jih trdi, da učenci občasno v zvezek napišejo svoje mišljenje, 22,2 % pa, da 

učenci nikoli v zvezek ne napišejo svojega mišljenja. Iz tega lahko sklepamo, da učenci tega 

niso navajeni oziroma jim učitelji tega nikoli ne naročijo. 

 

Kako pogosto učenci doma dopolnijo zapise v zvezku? 

Tabela 25: Pogostost dopolnjevanja zapisov doma s strani učencev. 

dopolnjevanje zapisa doma število (f) delež (f %) 

vedno 1 2,2 

občasno 37 82,2 

nikoli 7 15,6 

skupaj 45 100,0 
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Pri 82,2 % učiteljev učenci doma občasno dopolnjujejo zapise. 2,2 % učiteljev takšen način 

dela oziroma zapisovanja prakticira ves čas, 15,6 % učiteljev pa nikoli. 

 

Kaj je po Vašem mnenju glavni namen zvezka pri predmetu družba? 

Predzadnje vprašanje je bilo prav tako odprtega tipa. Učitelje smo spraševali o namenu 

zvezka pri predmetu družba. Njihovi odgovori se glasijo: 

o »Osnovno gradivo za učenje.« 

o »Dobri povzetki.« 

o »Učencem zvezek ostane doma, učbenike vrnejo.« 

o »Dopolnitev učbeniku.« 

o »Zapis povzetka, bistvenih stvari.« 

o »Strnjena oblika snovi, ponazoritve, grafični prikaz prilagojen njim samim.« 

o »Da vedo, kaj smo se učili, da se navajajo na estetskost, da lahko vanj naredimo 

povzetke …˝ 

o »Glede na to, da nimamo DZ in imamo učbenike iz šolskega sklada, lahko v zvezek 

zapišejo vse, kar je pomembno pri posamezni učni enoti. Nekateri še sami poiščejo 

dodatne vire ali opremijo s slikovnimi aplikacijami (skica, slike, zemljevid, 

fotografije …).˝ 

o »Če zapišemo si hitreje zapomnimo.« 

o »Pisanje podobnosti, razlik, utemeljitev, mnenj, slovar.« 

o »Ponovitev in utrjevanje.« 

o »Da imajo zbrane pomembnejše podatke na enem mestu, lažje učenje.« 

o »Da vanj zapišemo stvari, pojme …, ki jih v učbeniku ni, pa so pomembne.« 

o »Utrjevanje, pisanje povzetkov, samostojna izdelava zapisov.« 

o »Zapis snovi na manj zahteven in strokoven način, kot jo ponuja učbenik.« 

o »Navajati se na urejenost zapisov in učenje.« 

o »Poenostavitev besedila iz učbenika, ponavljanje, popestritev dela, individualna 

oblika zapisa.« 

o »Različni tipi učencev (vidni, slušni …), vsak najde nekaj zase, se navadijo učiti na 

različne načine zapisano snov; večkrat, ko preberejo, slišijo, vidijo, bolj si 

zapomnijo.« 

o »Ker nekatere snovi ne obravnavam po vrstnem redu v učbeniku. Tako je razvidno, 

kaj smo že obravnavali in učenci lažje ponavljajo, se sproti učijo.« 

o »Zvezek naj bi bil podpora učencu. Učenci hitreje dobijo vpogled v snov, čeprav ta 

ni tako poglobljena kot v učbeniku.« 

o »Z zapisovanje v zvezek še dodatno utrdijo snov. Slišijo – zapišejo – preberejo. S 

tem si več zapomnijo in se veliko naučijo že pri uri.« 

Večina učiteljev meni, da je glavni namen zvezka ta, da imajo učenci v njem jedrnate 

povzetke, ki jim omogočajo hitrejše in lažje učenje, ponavljanje in utrjevanje. Nekateri so tudi 

mnenja, da lahko v zvezek napišejo bolj preproste zapise, kot so zapisani v učbeniku, in se 

učenci posledično lažje učijo. Prav tako so učitelji odgovorili, da večkrat ko bodo učenci 

določeno snov zapisali in prebrali, bolj si jo bodo zapomnili. V zvezek se lahko napišejo tudi 

podatki, ki jih učbeniki in delovni zvezki ne vsebujejo, a so kljub temu učiteljem pomembni 

in želijo, da si jih učenci zapomnijo. 
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Kakšno je Vaše mnenje o zamenjavi zvezkov z elektronskimi tablicami, na katere prav tako 

lahko pišemo s pisalom)? 

Tudi zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa. Učitelje smo spraševali o zamenjavi zvezka z 

elektronskimi tablicami. Glede na odgovore smo jih lahko razdelili na tiste učitelje, ki so za 

zamenjavo, in na tiste, ki so proti zamenjavi, ter na tiste, ki niso povsem proti in ne povsem za 

(mogoče). 

Tabela 26: Mnenje o zamenjavi zvezkov z elektronskimi tablicami. 

zamenjava zvezka z elektronsko tablico število (f) delež (f %) 

ni odgovora 1 2,2 

za 3 6,7 

mogoče 9 20,0 

proti 32 71,1 

skupaj 45 100,0 

 

2,2 % učiteljev na to vprašanje ni odgovorilo. Več kot polovica učiteljev, 71,1 %, je proti 

zamenjavi zvezka z elektronskimi tablicami, 6,7 % učiteljev pa bi se z zamenjavo strinjalo. 

Med anketiranimi učitelji je tudi 20,0 % takšnih, ki o tem še niso razmišljali in vidijo v 

zamenjavi tako prednosti kot slabosti.  

 Tisti učitelji, ki se z zamenjavo strinjajo, so svojo odločitev utemeljevali tako: 

o »Prihodnost je v tablicah, to je dejstvo.« 

o »OK« 

o »Takšen je pač trend, ki mu je potrebno slediti.« 

 

 Tisti učitelji, ki se z zamenjavo ne strinjajo, so svojo odločitev utemeljevali tako: 

o »Ne spodbujajo ročnega pisanja.« 

o »Nisem za to. Že tako imajo velike težave s pisanje v zvezke.« 

o »Nesprejemljivo.« 

o »Ni sprejemljivo, ker nimajo vsi računalnika, ker je za oči boljši zvezek.« 

o »Jih ne odobravam.« 

o »Ne podpiram.« 

o »Nad tablicami nisem navdušena, saj predstavljajo odtujitev in brezosebnost.˝ 

o »Še vedno sem mnenja, da otroci morajo imeti zvezke, v katere pišejo z navadnim 

pisalom, le na ta način se izpišejo, znajo slediti razlagi. Mislim, da tablice na 

razredni stopnji niso priporočljive, saj že doma preveč časa preživijo na teh 

zadevah.« 

o »Nikakor!« 

o »Nisem pristaš, da bi tablice nadomestile zvezke, že tako otroci slabo pišejo.« 

o »Poudarek dajem zapisov v zvezek, ker je bolj pregleden.« 

o »Bolje klasična uporaba zvezka.« 

o »Nisem za zamenjavo, ker morajo učenci znati tudi kaj zapisati na roke.« 

o »Sem 100 % proti temu.« 

o »Absolutno sem proti. Naj se učenci najprej naučijo lepopisa na papir.« 

o »Zvezka nikakor ne smemo nadomestiti z elektronskim virom.« 

o »Pisanje z nalivnikom je drugačno!!« 
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o »Te ideje ne podpiram.« 

o »Otroci imajo sevanja tablic … dovolj že iz drugih področij. Na tablico nikoli ne 

moreš pisati na enak način kot v zvezek.« 

o »Negativno.« 

o »Zagovarjam papirnato obliko.« 

o »To bi bil le odraz materialne blaginje, tehnično pa pokvarljiva roba.« 

o »Nisem zagovornica el. tablic.« 

o »Navaden zvezek je boljši.« 

o »Nisem računalniška generacija učitelja. Vem, da so novitete potrebne, vendar ne 

na vrat na nos. Mislim, da učbenikom in zvezkom nič ne manjka. Računalnik naj 

bo dopolnilo, ne edini način.« 

o »Za tipkanje je potrebno veliko manj možganskega truda kot za pisanje z roko. To 

vodi v slabše pomnjenje, slabšo sposobnost produciranja novih zamisli. Otroci se 

opismenjujejo s pisalom v roki.« 

o »Učenci naj bi se najprej dobro naučili pisati, šele potem bi začeli uporabljati 

elektronske naprave, a z njimi ne bi pretiravala.« 

o »Menim, da to ni dobra ideja. Učenci bi morali sami, lastnoročno oblikovati 

zapise v zvezke. Poleg tega, po izkušnjah, vse elektronske naprave povezujejo z 

zabavo.« 

o »Menim, da generacije otrok vedno slabše, nečitljivo pišejo. Veliko učencev v 5. 

razredu najraje – najhitreje piše s tiskanimi črkami, kar se mi ne zdi prav. Z el. 

tablicami bi tak način spodbujali in sem 100 % proti temu. Otroci bi potrebovali 

kakšno uro lepopisa, da bi utrjevali zapis pisanih črk.« 

 

 Tisti učitelji, ki niso povsem za in povsem proti, so svojo odločitev utemeljevali tako: 

o »Odvisno od učnega stila učenca, nekaterim je še vedno lažje učenje s papirja, saj 

svetloba tablice lahko moti učenje.« 

o »O tem še nisem razmišljala.« 

o »Glede na to, da tehnika vse bolj napreduje, bo tudi zvezke počasi potrebno 

zamenjati s tablicami.« 

o »Lahko bi učenci imeli na izbiro. Lahko se zamenja, vendar ne na silo.« 

o »Pohvalno za začetek določene teme, ni pa to nadomestilo v celoti za zvezek in 

učbenik.« 

o »Nimam izoblikovanega mnenja, nisem čisto proti, niti čisto za … Menim, da 

zvezka še ne moremo popolnoma zamenjati.« 

o »Nimam nič proti tablicam, tudi sama uporabljam elektroniko, vendar nisem 

najbolj navdušena na tem, po svetu že opuščajo, kvarjenje oči.« 

o »Težko odgovorim, bi morala preizkusiti. Sem pa načelom bolj za klasično pisanje 

v zvezke.« 

o »Kakšnega posebnega mnenja o tem nimam. Verjetno pa bi bilo smiselno, saj bi se 

s tem razbremenile torbe. Verjetno pa sam zgled zapisa ne bi bil takšen kot v 

zvezku. Nimam pa s tem izkušenj.« 

 

Učitelji, ki so za zamenjavo, želijo stopiti v korak s časom, učitelji, ki so proti zamenjavi, pa 

so, sodeč po odgovorih, mislili predvsem na učence in na to, kaj bi uporaba tablic povzročila. 

Tisti učitelji, ki niso ne za in ne proti, bi o tem želeli izvedeti malo več, da bi se potem lažje 

odločili. 

 



  Ana Kalan; magistrsko delo  

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

 

53 

 

3.4.2 ANALIZA IN PRIMERJAVA ZVEZKOV UČENCEV 4. RAZREDOV 

Tabela 27: Kriteriji in rezultati analize zvezkov. 

 

 

 

  

 PISAVA VRSTA ZAPISA (prevladuje) DELOVNI LISTI 

  STRNJEN MISELNI VZOREC NAŠTEVANJE LIST Z BESEDILOM  

ŠOLA 1       

     UČENEC 1 čitljiva       nekaj 

     UČENEC 2 delno čitljiva       nekaj 

ŠOLA 2       

     UČENEC 3 čitljiva       nekaj 

     UČENEC 4 čitljiva       nekaj 

     UČENEC 5 čitljiva       nekaj 

     UČENEC 6 čitljiva       nekaj 

     UČENEC 7 delno čitljiva       nekaj 

     UČENEC 8 delno čitljiva      nekaj 

     UČENEC 9 čitljiva      nekaj 

ŠOLA 3       

     UČENEC 10 delno čitljiva       nič 

     UČENEC 11 čitljiva       nič 

     UČENEC 12 čitljiva       nič 
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Tabela 28: Kriteriji in rezultati analize zvezkov (nadaljevanje tabele). 

 KOLIČINA BARVITOST ZAPISA SPLOŠNA UREJENOST ZVEZKA 
(estetsko) 

KONČNA OCENA 

ZNANJA DRUŽBE 

 SLIK RISB GRAFOV    

ŠOLA 1       

     UČENEC 1 nič nekaj nič več kot tri barve zelo urejen 5 

     UČENEC 2 nekaj nekaj nič več kot tri barve urejen 5 

ŠOLA 2       

     UČENEC 3 veliko veliko nič dve barvi urejen 5 

     UČENEC 4 veliko nekaj nič dve barvi zelo urejen 4 

     UČENEC 5 veliko veliko nič dve barvi zelo urejen 4 

     UČENEC 6 veliko veliko nič dve barvi zelo urejen 4 

     UČENEC 7 veliko veliko nič  dve barvi zelo urejen 4 

     UČENEC 8 veliko veliko nič dve barvi zelo urejen 5 

     UČENEC 9 veliko veliko nič dve barvi zelo urejen 5 

ŠOLA 3       

     UČENEC 10 nekaj nekaj nič dve barvi urejen 4 

     UČENEC 11 veliko nekaj nič več kot tri barve zelo urejen 5 

     UČENEC 12 veliko veliko nič več kot tri barve zelo urejen 5 
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3.4.2.1 ANALIZA 

Učenec 1 ima čitljivo pisavo. Zapisi v zvezku so barviti, naslovi in pomembni pojmi so pisani 

z drugimi različnimi barvami in ne le z rdečo. V zvezku je nekaj risb ter nič slik in grafov. 

Med zapisi prevladujeta miselni vzorec in naštevanje. Delovnih listov je le nekaj. V celoti je 

zvezek zelo urejen. Končna ocena znanja pri predmetu družba je 5. 

Učenec 2 ima delno čitljivo pisavo. Za pisanje uporablja tako male tiskane črke kot tudi male 

pisane črke. Nekatere črke oziroma njihove dele tudi poudarja v takšno skrajnost, da zasenčijo 

oziroma prekrijejo druge. Posledično je zapis težje berljiv. Zapisi so barviti, nekateri celo 

preveč, saj je težko razbrati, kaj je pomembno in kaj ne. V zvezku je narisanih nekaj risb in 

nalepljenih nekaj slik. Grafov ni, je pa nekaj delovnih listov. Med vrstami zapisa prevladujeta 

miselni vzorec in naštevanje. Kot celota je zvezek urejen (pisava kazi urejenost). Končna 

ocena znanja je 5. 

Učenec 3 ima prav tako čitljivo pisavo. V zvezku je največ strnjenega zapisa in naštevanja. 

Vsi naslovi in pomembni pojmi so zapisani z rdečo barvo. Druge barve se ne pojavljajo. Ob 

zapisih se zelo pogosto pojavljajo risbe, katerih je veliko. Prav tako je v zvezku veliko 

nalepljenih slik, nekaj delovnih listov, grafi pa se ne pojavljajo. Kot celota je zvezek urejen 

(le risbe, ki učencu niso uspele, so le na pol zbrisane in ne prispevajo k lepemu videzu). 

Končna ocena znanja je 5. 

Učenec 4 piše čitljivo, črke so velike in pravilno oblikovane. Zapisi so največkrat pisani 

strnjeno in po točkah (naštevanje). Naslovi in pomembni pojmi izstopajo iz zapisov, 

uporabljeni sta le dve barvi – modra in rdeča. V zvezku je veliko nalepljenih slik in narisanih 

risb. Grafi se ne pojavljajo, je pa nekaj delovnih listov. Kot celota je zvezek zelo urejen. 

Končna ocena znanja je 4. 

Učenec 5 ima čitljivo pisavo. Zapisi so največkrat narejeni strnjeno in po točkah. Iz zapisov 

izstopajo pomembni pojmi, ki so druge barve (rdeča). Prav tako so z rdečo barvo zapisani 

naslovi. Oboje je takoj opazno med modro barvo, s katero so zapisane ostale stvari. Ostalih 

barv učenec ni uporabljal. Učenec je v zvezek nalepil veliko slik in narisal veliko risb. 

Delovnih listov je le nekaj. Kot celota je zvezek zelo urejen. Končna ocena znanja je 4. 

Učenec 6 ima čitljivo pisavo. Prevladujeta strnjen zapis in naštevanje. V zvezku je veliko slik 

in risb, nekaj delovnih listov, grafa pa nobenega. Med barvami v zapisih najdemo le modro in 

rdečo, s katero so pisani naslovi in pomembni pojmi, da izstopajo. Kot celota je zvezek zelo 

urejen. Končna ocena znanja učenca je 4. 

Učenec 7 piše delno čitljivo. Črke so velike in se težko ločijo med seboj, saj so si zelo 

podobne. Največ je strnjenega zapisa in naštevanja. Učenec je nalepil veliko slik in narisal 

veliko risb. Grafov v zvezku ni, je pa nekaj delovnih listov. Pri zapisovanju ni poleg modre in 

rdeče uporabljal nobene druge barve. Kot celota je zvezek zelo urejen. Končna ocena znanja 

je 4. 

Učenec 8 ima delno čitljivo pisavo. Nekatere črke so si zelo podobne po obliki, hkrati pa med 

pisanjem menja velikost črk. Med zapisi najbolj prevladuje zapis po točkah. Učenec je pisal z 

modro barvo, le naslov in pomembni pojmi so zapisani z rdečo. Ostalih barv pri zapisovanju 

ni uporabljal. V zvezku je veliko risb in še več nalepljenih slik ter nekaj delovnih listov. Kot 

celota je zvezek zelo urejen. Končna ocena znanja učenca je 5. 
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Učenec 9 ima čitljivo pisavo. Zapisi so največkrat zapisani z naštevanjem oziroma po točkah. 

Prevladuje modra barva, le pri naslovih in pomembnih pojmih je uporabljena rdeča. 

Nalepljenih je veliko slik in narisanih veliko risb. Grafi se ne pojavljajo, je pa nekaj delovnih 

listov. Zvezek je zelo urejen. Končna ocena znanja učenca je 5. 

Učenec 10 ima delno čitljivo pisavo. Črke so si med seboj podobne, nimajo prave oblike in se 

jih lahko hitro zamenja ter posledično napačno prebere zapis. Med vrstami zapisovanja 

prevladuje strnjen zapis, veliko pa je tudi listov z že natipkanim besedilom in delovnih listov, 

pri katerih je treba dopolnjevati besedilo. V zvezku je nekaj slik in risb, grafov ni. Med 

barvami prevladujeta modra za zapise in rdeča za pomembne pojme in naslove. Zaradi pisave 

je zvezek le delno urejen. Končna ocena znanja je 4. 

Učenec 11 ima čitljivo pisavo. V zvezku je veliko delovnih listov za dopolnjevanje besedila in 

listov z že natipkanim besedilom. Prevladuje strnjen zapis. Naslovi in pomembni pojmi so 

zapisani z rdečo, pomembni pojmi so za poudarek obkroženi tudi z drugimi barvami, 

posledično je zvezek zelo barvit. Učenec je nalepil veliko slik in narisal nekaj risb. Zvezek je 

kot celota zelo urejen. Končna ocena znanja je 5. 

Učenec 12 ima čitljivo pisavo. Zapisi oziroma pisava je najbolj čitljiva od vseh obravnavanih 

oziroma analiziranih zvezkov. Med zapisi se največkrat pojavlja strnjen zapis. Prav tako je v 

zvezku veliko listov z že natipkanim besedilom in delovnih listov za dopolnjevanje besedila. 

Pri zapisovanju naslovov je bila uporabljena rdeča barva, pomembni pojmi pa so poudarjeni z 

različnimi barvami. Kot celota je zvezek zelo urejen, in sicer zaradi pisave in barvitosti. 

Končna ocena znanja je 5. 

3.4.2.2 PRIMERJAVA 

Zvezki se med seboj razlikujejo na različne načine. Največ razlik se pojavlja med šolami, saj 

imajo učenci iste šole podobno urejene zvezke.  

 Učenca 1 in 2 obiskujeta šolo 1 in imata skupno učiteljico. Njuna zvezka imata 

identične zapise, le estetski videz zvezkov je drugačen, kar pomeni, da učiteljica 

odgovornost za urejenost zvezka prepušča učencem.  

 Učenci 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 obiskujejo šolo 2. Zapisi učencev 3, 4, 5, 6 in 7 se 

razlikujejo od zapisov učencev 8 in 9. Posledično lahko sklepamo, da imajo učenci 

različni učiteljici. Pri vseh zvezkih je opaziti veliko količino slik in risb, kar pomeni, 

da o tem niso odločali sami, ampak so verjetno dobili navodila in spodbude s strani 

učiteljice. Opomini v zvezkih s strani učiteljice, da niso nalepili slik ali narisali risb, so 

to domnevo potrdili. Torej tudi učiteljice želijo, da imajo učenci urejene zvezke in ne 

le učenci sami. 

 Učenci 10, 11 in 12 obiskujejo šolo 3 in imajo skupno učiteljico, saj so zapisi v 

zvezkih identični. Po količini slik in risb lahko sklepamo, da jim je učiteljica 

prepustila odločitev, ali bodo ob zapise lepili slike in risali risbe. 

 Vsem 12 učencem je skupno to, da v zvezku nimajo niti enega grafa. 

 

Torej, zvezki učencev različnih oddelkov se med seboj najbolj razlikujejo v načinih zapisa, v 

količinah slik, risb in delovnih listov. S primerjavo količine slik in risb se je pokazalo, da 

količina ni odvisna le od učiteljice, ampak tudi od učenca – učiteljice izbiro prepustijo tudi 

učencem. Videti je, da na šolah 1 in 3 za učiteljice količina slik in risb ni pomembna, saj se 
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količine razlikuje med učenci znotraj iste šole. Glede na identične zapise po šolah lahko 

sklepamo, da učenci zapisujejo po nareku ali prepisujejo s table. 

Analiza zvezkov je pokazala tudi, da splošna urejenost zvezka ni povezana z znanjem 

oziroma končno oceno učenca. Tudi, če je bil zvezek zelo urejen, učenec ni nujno imel 

končne ocene znanja pri predmetu odlično 5, oziroma, če je imel učenec oceno odlično 5, ni 

nujno, da je imel zelo urejen zvezek. 

Kriterija, ki sta v vseh primerih povsem odvisna od učencev samih, sta čitljiva pisava in 

barvitost zapisa. Prav ta dva kriterija, predvsem barvitost, sta najbolj pomembna pri našem 

ugotavljanju zaznavnega stila učenca s pomočjo zvezka. Bolj je zvezek barvit, bolj nakazuje, 

da je učenec vidni zaznavni tip. K temu pripomoreta tudi čitljiva pisava in velika količina slik 

in risb. V enem od naših primerov (šola 2) kriterijev količina slik in risb ne bomo mogli 

uporabiti kot veljavna in objektivna, saj nista odvisna od učenca samega.  

 

3.4.3 DOLOČITEV ZAZNAVNEGA STILA GLEDE NA ZVEZEK 

Po pregledu, analizi in primerjavi zvezkov smo glede na določene kriterije za analizo in glede 

na značilnosti vsakega posameznega zaznavnega stila, ki smo jih navedli v teoretičnem delu, 

določili zaznavni stil. Vseh značilnosti posameznega zaznavnega stila nismo mogli 

upoštevati, saj jih ne moremo povezati z videzom zvezka. Predhodno, pri analizi in 

primerjavi, smo že ugotovili, da je videz večine naših zvezkov odvisen od učiteljev in učenca, 

ne le od učenca, kar pomeni, da je bilo zaznavne stile glede na kriterije in značilnosti 

posameznega zaznavnega stila težko določati, saj učenci zvezkov niso urejali le z notranjo 

motivacijo, ampak tudi s spodbudo iz okolice. Posledično velja, da ob upoštevanju vseh 

kriterijev in značilnosti naše določitve zaznavnega stila ne bi bile relevantne. Tako smo pri 

določenih primerih (šola 2) spustili kriterija količina slik in risb, saj nista bila odvisna od 

učencev.  

Kriterije smo malo tudi priredili. Nismo gledali le na samo količino slik in risb (ravno zaradi 

primera šola 2), ampak smo bili pozorni predvsem na to, kako so slike obrezane in nalepljene, 

kako so risbe narisane in pobarvane. Prav tako smo bili pozorni tudi na to, koliko je ob zapisih 

neujemajočih skic in čačk ter, ali je učenec napake skrbno popravil ali le prečrtal in počečkal. 

Skice in čačke ob zapisih največkrat nakazujejo na kinestetični zaznavni stil – posameznik 

mora ves čas nekaj početi, se gibati. 

Ugotovili smo tudi, da s pomočjo videza zvezka ne moremo določiti vseh treh zaznavnih 

stilov. Namreč, videz lahko povežemo le z določenimi značilnostmi vidnega oziroma 

vizualnega in gibalnega oziroma kinestetičnega zaznavnega stila, vse ostale značilnosti in 

značilnosti tretjega stila pa se kažejo v obnašanju in sami osebnosti učenca, ki pa je preko 

zvezka ne moremo videti oziroma določiti, zato bi morali z njimi stopiti v stik.   

Učenec 1 ima barvit zvezek in čitljivo pisavo. Risbe so skrbno narisane in prav tako tudi 

skrbno pobarvane. V zvezku ni nobenih motečih pack in prečrtanih besed oziroma kracanja. 

Zvezek je na pogled zelo urejen in sklepamo lahko, da je to za učenca zelo pomembno. Zaradi 

vseh teh izstopajočih značilnosti smo mnenja, da učenec nove informacije sprejema predvsem 

preko vidnega zaznavnega sistema. 
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Zvezek učenca 2 je prav tako zelo barvit. Slike so skrbno obstrižene in tudi skrbno nalepljene 

v liniji. Nekatere risbe so površno narisane in tudi površno pobarvane. Ob besedilih ponekod 

najdemo skice, ki ne spadajo k temi. Učenec je tudi površno pisal in brisal, posledično so v 

zvezku packe, prečrtane in počečkane besede ter težje berljivi zapisi. Glede na vse napisano, 

zvezek na pogled ne deluje zelo urejen in kaže na to, da učenec vse dela površno. Kljub 

vsemu bi učencu določili sprejemanje informacij preko vidnega zaznavnega sistema, ki pa se 

prepleta z gibanjem oziroma kinestetičnim zaznavnim stilom, kar nam potrjujejo številne 

skice in packe ob zapisih, ki jih je učenec verjetno delal med poslušanjem razlage. 

V zvezku učenca 3 so skrbno narisane risbe, ki pa so površno ali le na pol pobarvane. Ob teh 

risbah najdemo tudi ostanke prejšnjih, ki jih učenec ni zbrisal dobro. Slike so nenatančno 

obrezane, nalepljene so skrbno. Učenec ob zapise ni risal neprimernih skic, prav tako pa v 

zvezku ni pack in čačk. Zvezek zaradi nepobrisanih risb na pogled ne deluje zelo urejeno, 

prav tako tudi zapisi niso barviti. Kljub temu bi učencu pripisali, vsaj delno, vizualni zaznavni 

stil, saj so risbe res skrbno in natančno narisane.  

Učenec 4 ima v zvezku skrbno narisane risbe. Večina risb in delovnih listov je skrbno 

pobarvanih, najdemo le nekaj izjem, kjer se mu je pri barvanju očitno mudilo, oziroma je bila 

površina za barvanje prevelika. Slike so skrbno obstrižene in tudi nalepljene, čeprav je učenec 

pri lepljenju nekaterih skoparil s prostorom in slike nalepil preveč skupaj ter posledično 

postrani (pogled s strani). Pri zapisih je naredil kar nekaj napak, ki jih je počečkal ali pa 

pravilno napisal čez napako. Ti deli zapisov izstopajo in kazijo celoten videz zvezka, ki je 

sicer zelo urejen. Ker je učenec narisal veliko risb, katere je v veliki večini pobarval s 

skrbnostjo, domnevamo, da ima učenec delno vidno zaznavno percepcijo. 

Učenec 5 ima skrbno obstrižene slike, ki so v zvezek pozorno nalepljene. Med lepljenjem ni 

skoparil s prostorom, med slikami ga je pustil dovolj, da je obnje napisal tudi pojasnila, kaj 

vse je na njih. Risbe so skrbno oblikovane in pobarvane, prav tako so skrbno pobarvani 

delovni listi. Pri zapisovanju je bil učenec očitno natančen, saj se ne opazi nobenega 

popravka, ki bi izstopal, opaznih pa ni niti pack ali čačk. Na pogled zvezek deluje zelo urejen 

in posledično bi pripisali, da ima njegov lastnik vizualni zaznavni stil, ki mu videz in 

urejenost veliko pomenita. 

V zvezku učenca 6 je skrbno nalepljenih veliko slik, ki pa so površno obstrižene. Nekatere 

risbe so risane površno, druge skrbno. Pri barvanju je učenec očitno želel čim prej končati, saj 

so risbe in delovni listi po večini pobarvani površno oziroma ne popolno in čez črto. Ob 

zapisih ni opaznih pack in čačk, posledično je zvezek na pogled zelo urejen. Glede na 

površnost pri slikah in risbah domnevamo, da učencu vizualni zaznavni stil ni prioriteten. 

Ostala dva stila težje določimo. Domnevali bi lahko, da gre za avditivnega. 

Učenec 7 ima delno čitljivo pisavo. Težave mu očitno delajo velike tiskane črke, ki jih je 

uporabljal za pisanje večine naslovov. Črke niso v liniji, se prekrivajo in so različnih velikosti. 

Slike, ki jih je nalepil, je pred tem skrbno obstrigel in nato tudi pozorno nalepil (ni skoparil s 

prostorom). Med risanjem je bil pozoren na linije, ki se jih je držal tudi med barvanjem (ni 

barval čez črto). Lastniku tega zvezka bi pripisali le delni vidni zaznavni stil. Za drugega bi 

rekli, da je avditivni, saj v zvezku ni skic in čačk, ki ne sodijo zraven zapisov. 

V zvezku učenca 8 so površno (ponekod prekrivanje, ponekod preveč prostora med njimi, 

postrani) nalepljene slike, nekatere so tudi površno obstrižene. Učenec si je za risanje vzel 
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veliko časa, saj so risbe natančne, vendar pa za barvanje ne moremo trditi enako, saj so 

nekateri deli barvani natančno, drugi pa manj oziroma le na pol. Pack, čačk in neprimernih 

skic ob zapiskih ni. Na pogled je zvezek zelo urejen, kljub temu, da barvitost pri zapisih ni 

prisotna. Glede na ugotovitve, da je zvezek v veliki meri odraz želja učiteljice, bi domnevali, 

da učenec nima vidnega zaznavnega stila. Pripisali bi mu slušnega oziroma avditivnega, saj v 

zvezku ni značilnih kinestetičnih čačk. 

Videti je, da se je učenec 9 zelo trudil pri barvanju risb v  zvezku. Tudi pri risanju se je trudil, 

saj je ponekod vidno, da je risbo kar nekajkrat popravil. Barval je skrbno. Pri striženju slik je 

bil nekoliko nenatančen, v zvezku zasledimo tudi komentar učiteljice glede tega. Lepil je 

natančno. Čačk in pack v zvezku ni zaslediti, zato bi temu učencu glede na vse ostalo določili 

delni vizualni zaznavni stil. Za drugega bi mu določili slušnega (ni skic, čačk). 

Zvezek učenca 10 je le delno urejen. Velikost pisave se pri vsakem zapisu spreminja. Črke 

oziroma besede se prekrivajo. Ponekod je težko določiti začetek in konec zapisa ali odstavka. 

V zapisih je veliko popravljanja, nekatere črke so napisane več kot enkrat in posledično 

poudarjene, med zapisi je tudi kar nekaj pack in črtanja. Značilnih kinestetičnih čačk in skic 

ni. Risbe so skrbno narisane in v veliki večini tudi skrbno pobarvane. Ker je na pogled zvezek 

le urejen, bi sklepali, da učencu videz zvezka ne pomeni veliko. Posledično bi mu določili 

avditivni zaznavni stil. 

V zapisih v zvezku učenca 11 je uporabljenih kar nekaj barv. Risbe so narisane bolj površno, 

so pa toliko bolj natančno pobarvane. Slike so obstrižene površno, vendar nalepljene skrbno – 

med njimi je dovolj prostora in se ne prekrivajo. Napake, ki jih je učenec naredil med 

zapisovanjem, so skrbno popravljene in ne izstopajo. Neprimernih čačk in skic ni. Na pogled 

je zvezek zelo urejen, saj je površnih risb in slik zelo malo. Lastniku zvezka bi pripisali 

vizualni zaznavni stil, predvsem zaradi barvitosti zapisov. 

V zvezku učenca 12 najdemo skrbno oblikovano pisavo. V zapisih je uporabljeno veliko 

različnih barv. Pri daljših zapisih je odstavke poudaril z barvami, s čimer se lažje znajde. 

Risbe so natančno oblikovane in tudi pobarvane. Pri striženju se je učenec držal linij in tudi 

slike lepil skrbno in preudarno. Ob zapisih ni zaznati pack, čačk ali skic, tudi popravljanja 

besedila ni veliko. Zvezek je v splošnem zelo urejen. Posledično bi tudi temu učencu prisodili 

vidni zaznavni stil. 

 

3.4.4 DOLOČITEV ZAZNAVNEGA STILA GLEDE NA VPRAŠALNIK O 

ZAZNAVNIH STILIH 

Učenci so morali pri izpolnjevanju vprašalnika (vprašalnik se nahaja med prilogami), katerega 

avtorica je Irena Hergan (Hergan, 2013), prebirati trditve in nanje odgovarjati z DA ali NE, 

odgovore so imeli že podane, tako da so jih samo obkrožili. S pomočjo vprašalnika smo lahko 

določili oziroma učence razvrstili v sedem skupin zaznavnih stilov: 

 vidnega, 

 slušnega, 

 gibalnega, 

 vidno-slušnega, 

 vidno-gibalnega, 
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 slušno gibalnega in 

 vidno-slušno-gibalnega. 

 

Vsak podani odgovor je štel eno točko. Pri vsakem zaznavnem stilu je bilo možno doseči 

največ 10 točk. Glede na število točk smo nato določali zaznavni stil. Vsota točk 

posameznega zaznavnega stila je morala biti vsaj dve točki večja od ostalih dve, da smo lahko 

učencu določili enega od glavnih stilov. Če sta si bili vsoti dveh glavnih stilov enaki ali med 

njima ni bilo dveh točk razlike, od tretjega pa sta se razlikovala za dve točki ali več, smo 

učencu določili vidno-slušni, vidno-gibalni ali slušno-gibalni zaznavni stil. V primeru, da je 

učenec pri vseh treh zaznavnih stilih dobil enake vsote ali vsote z razliko manj kot dve, smo 

mu določili vidno-slušno-gibalni zaznavni stil. 

Tabela 29:Ključ za uvrstitev izbranih trditev v glavne zaznavne stile (Hergan, 2013) 

Št. Trditev Zaznavni stili 

vidni slušni gibalni 

1. Zbrano poslušam, ko nekdo pripoveduje o svojih počitnicah.  x  
2. Raje imam umirjene filme in zgodbe, ki se razvijajo počasi, kot filme, 

polne akcije, hrupa in posebnih učinkov. 
  X 

3. Lep dan si predstavljam tako, da ostanem doma in sem udobno 

oblečen. 
  X 

4. Za prvi vtis o človeku me bolj pritegne njegov glas kot pa videz in gibi.  X  
5. Rad opazujem ljudi, ko hodijo mimo mene. X   
6. Ko slišim glasbo z radia, zraven brundam ali pojem.  X  
7. Iz hiše grem šele, ko se prepričam o svojem dobrem izgledu. X   
8. V filmih me včasih bolj kot zgodba pritegnejo posebni vizualni učinki, 

pokrajina ali kostumi. 
X   

9. Velik del prostega časa preživim ob telefoniranju.  X  
10. Pogosto moram vstati, se pretegniti in razgibati.   X 

11. Po zelo napornem dnevu je moje telo napeto in le stežka se sprostim.   X 

12. Raje poslušam pripovedovalca zgodb kot berem knjigo.  X  
13. Imam jasno predstavo o tem, kakšno naj bi bilo moje življenje. X   
14. Rad poslušam pogovore.  X  
15. Ljudi pogosto presojam po njihovi obleki in pojavi. X   
16. Med razlago v šoli rad čečkam. X   
17. Pogosto poslušam glasbo.  X  
18. Z lahkoto objamem nekoga, ki sem ga pravkar spoznal.   X 

19. V trebuhu začutim, če srečam nekoga, ki ga ne maram.   X 

20. Ko vstopim v prostor, mi najprej pade v oči oprema prostora. X   
21. Pri tuširanju si pojem, brundam ali se pogovarjam s seboj.  X  
22. Sprošča me masaža ramen.   X 

23. Na telesu rad občutim toploto sonca.   X 

24. Kadar mi je kdo všeč, me naprej pritegne njegov videz. X   
25. Kadar mi je v šoli dodeljena neka naloga, jo lažje razumem in 

izpolnim, če je napisna, kot če mi kdo pove. 
X   

26. Kadar rešujem probleme, mi pomaga, če o njih govorim.  X  
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27. Da dobro spim, je najpomembnejše, da je postelja zelo udobna.   X 

28. Kadar sem napet, me najprej začnejo motiti zvoki.  X  
29. Če koga ne maram, postanem takoj pozoren, če se mi približuje.   X 

30. Knjige s privlačnimi, barvnimi platnicami me takoj pritegnejo. X   
Skupaj 10 

točk 
10 

točk 
10 

točk 
 

Zaznavni stili učencev, pridobljeni s pomočjo vprašalnika: 

(zapisane so točke, ki jih je učenec dosegel pri določenem stilu od možnih desetih točk) 

Učenec 1:  

4 točke vidni stil, 6 točk slušni stil in 5 točk gibalni stil 

Med vsemi tremi stili ni več kot dve točki razlike, zato učencu določimo vidno-slušno-

gibalni zaznavni stil. 

Učenec 2: 

3 točke vidni stil, 7 točk slušni stil in 7 točk gibalni stil 

Učenec ima enako število točk pri dveh stilih, ki pa se od tretjega razlikuje za več kot 

dve točki, zato mu določimo slušno-gibalni zaznavni stil. 

Učenec 3: 

6 točk vidni stil, 6 točk slušni stil in 6 točk gibalni stil 

Učenec ima pri vseh treh stilih enako število točk, zato mu določimo vidno-slušno-

gibalni zaznavni stil. 

Učenec 4: 

 2 točki vidni stil, 5 točk slušni stil in 3 točke gibalni stil 

Med točkami izstopa slušni stil, ki se je v vsoti od ostalih dveh oddaljil za dve točki, 

zato učencu določimo slušni zaznavni stil. 

Učenec 5: 

6 točk vidni stil, 5 točk slušni stil in 7 točk gibalni stil. 

Med vsemi tremi stili ni več kot dve točki razlike, zato učencu določimo vidno-slušno-

gibalni zaznavni stil. 

Učenec 6: 

3 točke vidni stil, 5 točk slušni stil in 7 točk gibalni stil 

Med točkami izstopa gibalni stil, ki se je v vsoti od ostalih dveh oddaljil za dve točki, 

zato učencu določimo gibalni zaznavni stil. 

Učenec 7: 

7 točk vidni stil, 5 točk slušni stil in 3 točke gibalni stil 

Med točkami izstopa vidni stil, ki se je v vsoti od ostalih dveh oddaljil za dve točki, 

zato učencu določimo vidni zaznavni stil. 
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Učenec 8: 

4 točke vidni stil, 6 točk slušni stil in 4 točke gibalni stil 

Med točkami izstopa slušni stil, ki se je v vsoti od ostalih dveh oddaljil za dve točki, 

zato učencu določimo slušni zaznavni stil. 

Učenec 9: 

6 točk vidni stil, 8 točk slušni stil in 8 točk gibalni stil 

Učenec ima enako število točk pri dveh stilih, ki pa se od tretjega razlikuje za dve 

točki, zato mu določimo slušno-gibalni zaznavni stil. 

Učenec 10: 

3 točke vidni stil, 5 točk slušni stil in 6 točk gibalni stil 

Učenec ima pri vsotah dveh stilov manj kot dve točki razlike, ki pa se od vsote tretjega 

razlikuje za dve točki, zato mu določimo slušno-gibalni zaznavni stil. 

Učenec 11:  

2 točki vidni stil, 6 točk slušni stil in 5 točk gibalni stil 

Učenec ima pri vsotah dveh stilov manj kot dve točki razlike, ki pa se od vsote tretjega 

razlikuje za več kot dve točki, zato mu določimo slušno-gibalni zaznavni stil. 

Učenec 12:  

3 točke vidni stil, 6 točk slušni stil in 5 točk gibalni stil 

Učenec ima pri vsotah dveh stilov manj kot dve točki razlike, ki pa se od vsote tretjega 

razlikuje za dve točki, zato mu določimo slušno-gibalni zaznavni stil. 

 

Le štirje učenci od 12 prioritetno sprejemajo informacije z enim zaznavnim sistemom, ostali 

učenci informacije sprejemajo s pomočjo dveh ali treh čutnih zaznav. S pomočjo zvezkov 

smo povsem pravilno ugotovili le en zaznavni stil, in sicer zaznavni stil učenca 8 – slušni 

zaznavni stil. Pri učencih 2 in 9 smo pravilno določili enega izmed stilov, saj smo jima tudi 

glede na zvezke določili dva stila. Pri vseh ostalih učencih naše določanje ni bilo pravilno. 

Tudi splošno gledano bi lahko rekli, da je bilo naše določanje s pomočjo zvezkov bolj kot ne 

ugibanje, saj je na takšen način in glede na tako malo kriterijev resnično težko določiti 

zaznavne stile. S tem lahko negativno odgovorimo na naše raziskovalno vprašanja – Ali 

zapiski v zvezku odražajo zaznavni stil učenca?  
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo raziskovali pomen zvezka za učitelje pri predmetu družba v četrtem 

in petem razredu ter analizirali in primerjali zvezke učencev različnih šol iz iste občine. S 

pridobljenimi podatki lahko odgovorimo na naša raziskovalna vprašanja. 

 Mnenje učiteljev 

»Kakšen pomen dajejo učitelji zvezku pri pouku družbe?« 

 

Glede na pridobljene podatke z anketnimi vprašalniki s strani učiteljev lahko sklepamo, da je 

zvezek za učitelje zelo pomemben. Več kot polovica sodelujočih učiteljev, 82,2 %, namreč po 

vsaki obravnavani snovi posreduje zapise za v zvezek, 15,6 % učiteljev pa včasih. Učitelji so 

napisali, da lahko učenci v zvezek napišejo podatke, ki jih v učbeniku ni, a so kljub temu 

pomembni tudi povzetki snovi iz učbenika, kjer je napisana preveč strokovno za tako majhne 

učence, prav tako pa se lahko v zvezku pomembne stvari napišejo z drugo barvo, podčrtajo, 

obkrožijo, da bolj izstopajo. Prav tako je učiteljem pomembna tudi urejenost zvezka, saj 

učence spodbujajo k čitljivi pisavi, risanju, lepljenju slikovnega gradiva itd., na splošno k 

urejanju zvezka. Učitelji menijo, da je namen zvezka lažje učenje učenca, da si učenci veliko 

več zapomnijo, če snov zapišejo in ne le preberejo in slišijo. 

Če vse navedbe učiteljev povzamemo, lahko zaključimo, da učitelji dajejo zvezku zelo velik 

pomen. Med anketiranimi učitelji ni bilo posameznika, ki zvezka ne bi uporabljal. Zvezek jim 

je pomemben predvsem zaradi preglednosti in lažjega učenja s strani učencev. 

 

»Na kakšen način (po nareku, prepis s table, prepis iz učbenika, učenci sami oblikujejo po/ob 

razlagi, učenci sami oblikujejo doma) učenci zapisujejo v zvezek?« 

Vprašanje, ki se je povezovalo s tem raziskovalnim vprašanjem, je imelo več možnih 

odgovorov. Prav vsak podani način zapisovanja je bil s strani posameznih učiteljev izbran. 

Največ učiteljev, 43 oziroma 95,6 %, je obkrožilo, da prakticirajo prepisovanje s table. Veliko 

učiteljev je prav tako obkrožilo način zapisovanja po nareku (35 učiteljev oziroma 77,8 %). 

Med učitelji je priljubljen tudi način zapisovanja, da učenci sami oblikujejo zapis po/ob 

njihovi razlagi, saj ga je obkrožilo 29 učiteljev oziroma 64,4 %. Ostala dva način sta malo 

manj priljubljena, a ju še vedno prakticira kar veliko učiteljev. Način prepisovanje iz učbenika 

je obkrožilo 22 učiteljev oziroma 48,9 %, način, da učenci sami oblikujejo zapis doma, pa je 

obkrožilo 21 učiteljev oziroma 46,7 %. 

Kot je iz podatkov vidno, je med učitelji najbolj priljubljen način zapisovanja prepis s table. 

Sledijo mu zapisovanje po nareku, način zapisa, da učenci sami oblikujejo zapis po/ob razlagi 

učitelja, prepisovanje iz učbenika in način zapisa, da učenci sami oblikujejo zapis doma. 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da v četrtem in petem razredu učitelji ne delajo veliko na 

razvoju spretnosti samostojnega delanja zapiskov otrok. Ker učitelji veliko narekujejo ali 

zapisujejo na tablo, učencem ni treba narediti veliko, da pridejo do ustreznih podatkov in 

znanja, ki ga morajo usvojiti. Posledično bo v višjih razredih težji preskok, ko učitelji ne bodo 

več narekovali in pisali na tablo, učenci pa ne bodo vedeli, kaj od povedanih podatkov s strani 
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učitelja zapisati v zvezek. Ker učitelji več kot polovico snovi učencem posredujejo tako rekoč 

na pladnju, učenci premalokrat izkusijo iskanje podatkov, raziskovanje problemov itd. in ne 

vedo, kaj pomeni potruditi se, da dobijo podatke. Glede na vse to lahko predvidevamo, da je 

učiteljem odveč, da bi morali pregledovati učenčeve zapiske, ki bi jih oblikovali sami, saj to 

pomeni dodatno delo, ki pa bi bilo učencem v veliko pomoč in pozitivno za njihov razvoj. 

 

»Kakšno vlogo imajo učenci in kakšno učitelj pri končni obliki zapisov v zvezek?« 

Oblika oziroma vrsta zapisa, ki se pojavlja v zvezku učenca, je v veliki meri odvisna od 

učitelja, saj učitelji, kot smo že pri prejšnjem odgovoru na raziskovalno vprašanje napisali, 

največkrat prakticirajo zapisovanje po nareku in prepisovanje s table. Vloga učenca pri končni 

obliki zapisa je ta, da je zapis napisan s čitljivo pisavo, da so pomembni pojmi obkroženi, 

podčrtani ali zapisani z drugo barvo (na to opozarjajo tudi učitelji) in da je zapis pregleden ter 

podkrepljen s slikovnim gradivom oziroma risbami, skicami, kar pa je v nekaterih primerih 

odvisno tudi od učitelja, kot smo lahko ugotovili s pomočjo anket. 

Če primerjamo naši dve raziskavi – ankete za učitelje in analizo zvezkov –, lahko pridemo do 

enakih sklepov, da sta za videz zvezka zaslužna tako učenec kot učitelj. Učitelj učencu da 

navodila, kaj vse mora biti v zvezku, narekuje snov, pregleduje zvezek, vendar pa je od 

učenca odvisno, v kolikšni meri se bo potrudil in ugodil navodilom učitelja ter posledično 

prispeval k urejeni končni obliki zvezka. 

Zvezek torej ni delo ne le učitelja in ne le učenca. Oba pripomoreta tako h končni obliki 

zapisov kot tudi k sami urejenosti zvezkov. Večina učiteljev je mnenja, da bolj urejen zvezek 

pomeni boljše znanje, saj se učenec lažje orientira in je zvezek bolj pregleden. Torej bi lahko 

sklepali, da učitelji pri spodbujanju urejanja zvezkov mislijo le na korist učencev. Če bi 

gledali le na estetski del zvezka, bi to držalo, če pa se dotaknemo še same učne snovi oziroma 

znanja, pa naša raziskava tega ne potrjuje. Posredovanje podatkov preko narekovanja ali 

pisanja na tablo učencem prav nič ne koristi, saj zapise sestavijo učitelji, učenčeva vloga pri 

tem je le ta, da jih zapiše čim bolj čitljivo in poudari pomembne pojme. Torej k sami vsebini 

zvezka učenec ne doprinese veliko.  

Z raziskavo smo prišli do nasprotja končne oblike zvezkov, ki smo jih omenili v teoriji. 

Učenci v Združenih država Amerike so, glede na raziskave, v zelo veliki meri sami odgovorni 

za videz svojega zvezka, saj je v njih le njihovo delo. S pomočjo zvezkov lahko potem učitelji 

opazujejo napredek učencev, jim posledično prilagajajo ure in se jim bolj individualno 

posvetijo, kar pa naj bi tudi bil cilj slovenskih učiteljev – individualna obravnava vsakega 

posameznika. Zavedati se moramo, da je za to potrebno veliko časa, saj so razredi številčni, 

učenci pa so si zelo različni. 

 

»Kakšen pomen dajejo učitelji učenju samostojnega zapisovanja v zvezek?« 

Manj kot polovica učiteljev (22 učiteljev oziroma 48,9 %) s strani učencev prakticira 

samostojno zapisovanje v zvezek vsaj enkrat mesečno ali večkrat. Vsi ostali učitelji to 

prakticirajo le nekajkrat na leto (16 učiteljev oziroma 35,6 %) ali pa celo nikoli (sedem 
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učiteljev oziroma 15,6 %). 38 učiteljev oziroma 84,5 % učence uči spretnosti samostojnega 

oblikovanja zapisa, šest učiteljev oziroma 13,3 % pa ne. Učitelji navajajo, da jim za tako 

težko snov oziroma učenje takšne pomembne in hkrati težke spretnosti po navadi zmanjkuje 

časa, oziroma se ji ne morejo posvetiti v taki meri, kot bi si želeli. 

Če povzamemo rezultate in odgovorimo na naše raziskovalno vprašanje, ugotovimo, da so 

nekateri anketirani učitelji pokazali željo, da bi učence učili spretnosti samostojnega 

zapisovanja v zvezek pri pouku družbe, vendar pa jim, glede na le dve uri tedensko, močno 

primanjkuje časa. Če lahko, to učenje povežejo še z drugimi predmeti in razrednimi urami. 

Nekaterim učiteljem se učenci zdijo še premajhni, da bi se učili tega in jih raje učijo drugih 

pomembnih spretnosti. Zavedati se moramo, da samostojno zapisovanje s seboj prinese veliko 

dela za učitelja. Ta mora v prvi vrsti imeti razvito spretnost pisanja zapiskov, nato mora 

preveriti vsak samostojni zapis vsakega učenca, ga popraviti in učencu posredovati povratno 

informacijo. Le tako bodo učenci pri tem napredovali in razvili to spretnost. Posledično bodo 

učenci bolj samostojni in bo njihovo učenje učinkovitejše in uspešnejše, bolj poglobljeno in 

ne bo šlo le za učenje definicij na pamet. 

»Kaj učitelji menijo o zamenjavi zvezkov z elektronskimi tablicami?« 

Večina učiteljev (32 učiteljev oziroma 71,1 %) se z zamenjavo zvezkov z elektronskimi 

tablicami ne strinja. Menijo, da učenci elektroniko povezujejo z zabavo, da imajo že v 

prostem času dovolj sevanja s strani takšnih naprav, ki tudi kvarijo oči, da bi se morali najprej 

naučiti pisati s pisalom na list itd. Učitelji prav tako menijo, da učenci vse slabše oziroma 

manj čitljivo pišejo in da jim zamenjava pri tem ne bi nič pomagala, le poslabšala bi situacijo. 

Eden izmed učiteljev je svojo odločitev podkrepil z naslednjimi besedami: »Za tipkanje je 

potrebno veliko manj možganskega truda kot za pisanje z roko. To vodi v slabše pomnjenje, 

slabšo sposobnost produciranja novih zamisli. Otroci se opismenjujejo s pisalom v roki.« 

Učitelji, ki bi se z zamenjavo strinjali (trije učitelji oziroma 6,7 %), menijo, da je takšen pač 

trend in da se moramo temu prilagoditi oziroma slediti. Tisti učitelji, ki se niso opredelili ne 

za zamenjavo in ne proti zamenjavi, svojo odločitev komentirajo, da o tem še niso razmišljali, 

da bi morali takšno odločitev prepustiti učencem, da bi tablice razbremenile torbe itd. 

Nobeden izmed učiteljev pa pri odgovarjanju in pojasnjevanju na ta odgovor ni omenil 

možnosti, da se elektronska tablica lahko tudi pokvari. Posledično je lahko z nje zbrisana vsa 

učna snov, vsi podatki. Seveda je rešitev kopiranje od sošolca, pa vendar je vsak zvezek 

oziroma v tem primeru elektronska tablica individualna, torej je v podatkih tudi nekaj, kar je 

le delo učenca in tega po izbrisu ne moremo vrniti oziroma obnoviti. Zvezki so trajnejši, lahko 

bi rekli, da sta njihova »sovražnika« le ogenj in čas – bledenje zapisov, ki pa je odvisno od 

pisala in tega, kje zvezke hranimo. Prav tako je zvezek bolj priročen in vedno na voljo, tako 

za zapis kot tudi branje podatkov. Pisanje z roko od učencev zahteva miselni napor, ta pa vodi 

v aktivno spremljanje pouka. 
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 Analiza zvezkov 

»Kakšne so podobnosti in razlike (v vsebini in obliki) med zapisi v zvezke pri pouku družbe v 

4. razredu med različnimi oddelki in šolami v isti občini?« 

Med seboj smo primerjali 12 zvezkov treh osnovnih šol in štirih oddelkov. Zvezki so si med 

seboj podobni po temah, saj so vsi last učencev četrtih razredov. Zvezki šole 1 in šole 2 

vsebujejo le nekaj delovnih listov, med tem ko zvezki šole 3 vsebujejo veliko delovnih listov. 

Največje razlike se pojavljajo v vrstah zapisa, saj ima, kot lahko sklepamo, vsak učitelj svojo 

priljubljeno vrsto zapisa, ki ga največkrat prakticira. Med seboj so si najbolj podobni zvezki 

šole 2, kjer imamo zvezke dveh oddelkov, vendar pa med njimi ni tako velikih razlik. Iz tega 

lahko sklepamo, da učitelja med seboj sodelujeta, kar je med paralelkami zelo pogosto. 

Seveda so si med seboj podobni tudi zvezki znotraj oddelkov, kar pripelje do sklepa, da ima 

učitelj pri videzu zvezka veliko vlogo. Velike razlike se pojavljajo tudi pri količini slikovnega 

gradiva in risb. Učenci šole 2 imajo v zvezkih nalepljene večje količine slik in narisanih 

veliko risb. Ker se to pojavlja pri vseh učencih, sklepamo, da ima pri tem veliko vlogo učitelj. 

Učenci ostalih šol nimajo takšnih količin slik in risb, če že, jih imajo le posamezniki in ne vsi 

predstavniki iste šole. Učenci šole 3 izstopajo tudi po količini celotnih zapisov oziroma po 

tem, da so nam posamezni učenci posodili ne le en zvezek temveč dva. To pomeni, da so 

imeli veliko zapisov, dolge zapise, veliko podatkov itd. Tega med podatki nismo izpostavili, 

je pa ostalo v spominu. 

 

»Kakšni zapisi se pojavljajo v zvezkih?« 

V vseh analiziranih zvezkih se pojavlja veliko zapisov. Izpostavili smo tiste, ki se pojavljajo 

največkrat. Pri večini učencev se največkrat pojavljata dva zapisa; pri učencih šole 1 miselni 

vzorec in naštevanje po točkah, pri učencih šole 2 oddelek ena strnjen zapis in naštevanje po 

točkah, oddelek dve naštevanje po točkah, pri učencih šole 3 listi z besedilom in strnjen zapis. 

Če kot celoto gledamo prav vse zvezke, se največkrat pojavlja strnjen zapis. Listi z že vnaprej 

natipkanim besedilom se pojavljajo le pri učencih šole 3, vsi ostali zapisi se pojavljajo prav 

pri vseh učencih, le v različnih količinah. 

Glede na že opravljene raziskave in teorijo lahko sklepamo, da je miselni vzorec najbolj 

primerna vrsta zapisa, če to ni le prepisovanje s table. Namreč, učenec mora podatke med 

seboj smiselno povezovati. Miselni vzorec vsebuje le ključne podatke, delo učenca pa je, kako 

bo vse skupaj povezal, pri čemer si lahko pomaga tudi s puščicami. Za miselni vzorec je 

vseeno, kako je napisan, črke so lahko majhne velike, podatki zaradi majhne količine že sami 

po sebi izstopajo, lahko pa se jih tudi poudari. Barve učencu z vidnim zaznavnim stilom 

pomagajo pri pomnjenju. Miselne vzorce je tudi lažje in hitreje napisati, ni treba izgubljati 

časa z nepomembnimi podatki. 
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»Ali zapisi v zvezku odražajo zaznavni stil učenca?« 

Z našo raziskavo smo ugotovili, da je samo z analizo zvezka zelo težko določiti zaznavni stil 

učenca in zato lahko rečemo, da zapisi v zvezku ne odražajo zaznavnega stila učenca. Po 

naših ugotovitvah zvezek ni le delo učenca, temveč ima pri njegovem videzu in urejenosti 

veliko vlogo tudi učitelj. Tako bi lahko na nek način določili zaznavni stil učenca in učitelja 

ter ne le učenca. Prav tako smo ugotovili, da lahko glede na videz zvezka določamo le vidni 

zaznavni stil, saj slušni in gibalni nimata velike povezave z estetskim videzom.  

Da bi lažje določili zaznavni stil učenca, bi ga morali opazovati tudi med delom. Namreč, vsi 

teoretiki pišejo o značilnostih, ki se pojavijo med samim reševanjem novih informacij, ki jih 

učenec pridobi. Te informacije bi lahko nato združili z našo analizo zvezkov in sklepali, da bi 

bile ugotovitve pristnejše kot te, ki smo jih dobili z zdajšnjo raziskavo. 

 

V našo raziskavo je bilo vključenih le 45 učiteljev in 12 učencev. Zavedamo se, da naših 

rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo učiteljev četrtih in petih razredov ter 

celotno populacijo učencev četrtih razredov. Da bi bili rezultati bolj splošni in trdni, bi morali 

zajeti večji vzorec učiteljev in učencev. Menimo, da bi bilo zanimivo tudi, če bi vedeli vsaj za 

regijo ali občino, od kod učitelji prihajajo, da bi lahko nato tudi po tem kriteriju rezultate 

primerjali med seboj. To vprašanje bi bilo potrebno vključiti na začetek anketnega 

vprašalnika. Vzorec učencev bi morali razširiti tako, da bi v raziskavo vključili več šol iz iste 

večje občine ali iz več manjših občin. Med šolami v naši izbrani občini, ki je manjša, se 

namreč ni pojavilo veliko razlik pri učnih temah, ki se navezujejo na domačo pokrajino.  

Z analizo ankete in analizo zvezkov lahko pridemo do sklepa, da učitelji niso pozorni na 

drugačnost učencev oziroma na to, da je vsak učenec oseba zase. Zavedamo se, da je to v 

številčnih razredih težko, pa vendar naj bi bili vsi učitelji seznanjeni s spoznavnimi in učnimi 

stili, se jih zavedali in pouk prilagajali na različne načine. Glede na teorijo bi tako na primer, 

če se osredotočimo na zaznavne stile, morali pri pouku menjavati tri načine podajanja učne 

snovi, ki so značilni za vsak posamezni zaznavni stil. Posledično bi se bolj prilagajali vsaj 

delu učencev vsako uro oziroma del ure in jim s tem vzbujali radovednost ter ohranjali 

njihovo pozornost. Poudariti pa moramo, da z našo raziskavo oziroma analizami ne moremo 

zagotovo priti do takšnega odgovora in lahko to le sklepamo glede na pridobljene podatke. 

Z raziskavo smo prišli do spoznanja, da imata pri oblikovanju zvezka pri predmetu družba v 

četrtem in petem razredu vlogo tako učitelj kot tudi učenec. Prav tako tudi, da je zvezek pri 

pouku družbe zelo pomemben tako za učitelje (zapis pomembnih podatkov, ki jih v učbeniku 

ni, povzetki snovi iz učbenika …) kot tudi za učenca (večja preglednost, lažje učenje, risanje, 

slikovno gradivo …). 
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6 PRILOGE 

6.1 ANKETA   

Spoštovani, sem Ana Kalan, študentka podiplomskega/magistrskega študija Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. V okviru svojega 

magistrskega dela raziskujem pomen zvezka za učitelje pri predmetu družba (4. in 5. 

razred), zato Vas prosim, da rešite anonimno anketo, ki mi bo pri raziskavi zelo 

pomagala. Hvala. 

1. Delovna doba:  

a) 0–4 let    

b) 5–9 let     

c) 10–14 let     

d) 15–19 let    

e) 20–24 let     

f) 25 let ali več 

2. Letos poučujete v 4. ali 5. razredu?     

a) 4. razredu b) 5. razredu 

3. Leta poučevanja v tem razredu: __________ 

4. Ali pri pouku družbe uporabljate učbenik?     

a) DA      b) NE 

Kateri? _______________________________________________________________ 

5. Vrstni red obravnave tem pri pouku družbe je odvisen predvsem od: 

a) učbenika      

b) učnega načrta     

c) lastnega vrstnega reda 

6. Kaj je po Vašem mnenju za učence pri pouku družbe bolj pomembno?   

a) učbenik     

b) zvezek      
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c) oboje v enaki meri 

7. Ali za vsako snov – obravnavo pri pouku družbe naredite zapis v zvezek?  

vedno  včasih  redko  nikoli 

8. Ali učenci pri pouku družbe zapisujejo v zvezek sproti med razlago ali po razlagi?    

a) sproti       b) po razlagi 

9. Kako učenci pri pouku družbe zapisujejo v zvezek? (Možnih je več odgovorov. Ob 

odgovorih napišite odstotke, v kolikšni meri se česa poslužujete.) 

a) po nareku                                  _____% 

b) prepis s table         _____% 

c) prepis iz učbenika          _____% 

d) učenci sami oblikujejo po/ob moji razlagi  _____% 

e) učenci sami oblikujejo doma    _____% 

10. Katere vrste zapisa se poslužujete pri zapisovanju v zvezek za družbo? (Možnih je več 

odgovorov. Odgovore vrednotite v odstotkih glede na posluževanje.) 

a) strnjen/linearni zapis       _____%  

b) miselni vzorci        _____% 

c) naštevanje po alinejah/točkah     _____% 

d) slikovni zapisi – npr. piktogrami     _____% 

e) lepljenje že vnaprej napisanega zapisa    _____% 

f) drugo:         _____% 

11. Kako pogosto učenci sami oblikujejo zapise v zvezku za družbo – povzetek vaše razlage, 

gledanega videa, zapisa v učbeniku? 

a) enkrat tedensko 

b) enkrat mesečno 

c) dvakrat mesečno 

d) nekajkrat na leto 

e) nikoli 
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12. Ali učence učite spretnosti samostojnega delanja zapiskov – jih poučite o tem, kaj naj bi 

povzetek vseboval, kaj je pomembno pri delanju zapiskov, kako naj se tega sploh lotijo? 

Koliko časa namenite temu in ali to tudi kdaj ponovite? 

___________________________________________________________________________ 

13. Vam je pomembno, da so naslovi v zvezku za družbo napisani s posebno barvo in učence 

na to tudi opozarjate?   

a) DA      b) NE 

Zakaj? ____________________________________________________________________ 

14. Ali pri zapisu v zvezek pri pouku družbe učence opozarjate na pomembne pojme in jih 

učenci napišejo z drugo barvo, oziroma podčrtajo, odebelijo, tako da ti izstopajo?      

vedno  občasno  nikoli 

15. Ali spodbujate učence, da v zvezek za družbo pri zapisu vsake teme, ki jo obravnavate, 

nalepijo tudi slikovno gradivo s spleta, revij ali drugih virov, oziroma kaj narišejo?  

vedno  občasno  nikoli 

Prosim, utemeljite odgovor. 

___________________________________________________________________________ 

Na katere dodatne vire najpogosteje napotite učence, če sploh?  

___________________________________________________________________________ 

16. Ali učence spodbujate pri urejanju zvezkov pri predmetu družba (lepa, čitljiva pisava, 

slike, risbe …)?  

a) DA b) NE 

Zakaj da/ne?  

___________________________________________________________________________ 

17. Ali se urejenost zvezka pri predmetu družba razlikuje glede na spol? Zakaj mislite, da je 

tako? 

___________________________________________________________________________ 

18. Ali bolj urejen zvezek pri predmetu družba navadno pomeni tudi boljše znanje in 

razumevanje s strani učenca? Zakaj?  

___________________________________________________________________________ 
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19. Ali imajo učenci pri predmetu družba v zvezku dovolj izčrpne zapiske, da se pripravijo na 

preverjanje znanja? 

___________________________________________________________________________ 

20. Ali imajo učenci v zvezku zapisana vprašanja za ponavljanje in pripravo na preizkus 

znanja? 

a) Da, pri vseh temah. 

b) Da, pri nekaterih temah. 

c) Ne, na preizkus se pripravljajo brez vprašanj. 

21. Ali učenci v zvezek za družbo napišejo tudi svoje mišljenje?   

vedno  občasno  nikoli 

22. Kako pogosto učenci doma dopolnijo zapise v zvezku? 

vedno  občasno  nikoli 

23. Kaj je po Vašem mnenju glavni namen zvezka pri predmetu družba? 

___________________________________________________________________________ 

24. Kakšno je Vaše mnenje o zamenjavi zvezkov z elektronskimi tablicami, na katere prav 

tako lahko pišemo s pisalom? 

___________________________________________________________________________ 
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6.2 VPRAŠALNIK O ZAZNAVNIH STILIH (Hergan, 2013) 

Ime: ________________________ 

Za vsako trditev v vrstici obkroži najustreznejši odgovor. 

 Trditev Odgovor  

1. Zbrano poslušam, ko nekdo pripoveduje o svojih počitnicah. DA    NE 

2. Raje imam umirjene filme in zgodbe, ki se razvijajo počasi, kot filme, polne 

akcije, hrupa in posebnih učinkov. 

DA    NE 

3. Lep dan si predstavljam tako, da ostanem doma in sem udobno oblečen. DA    NE 

4. Za prvi vtis o človeku me bolj pritegne njegov glas kot pa videz in gibi. DA    NE 

5. Rad opazujem ljudi, ko hodijo mimo mene. DA    NE 

6. Ko slišim glasbo z radia, zraven brundam ali pojem. DA    NE 

7. Iz hiše grem šele, ko se prepričam o svojem dobrem izgledu. DA    NE 

8. V filmih me včasih bolj kot zgodba pritegnejo posebni vizualni učinki, pokrajina 

ali kostumi. 

DA    NE 

9. Velik del prostega časa preživim ob telefoniranju. DA    NE 

10. Pogosto moram vstati, se pretegniti in razgibati. DA    NE 

11. Po zelo napornem dnevu je moje telo napeto in le stežka se sprostim. DA    NE 

12. Raje poslušam pripovedovalca zgodb kot berem knjigo. DA    NE 

13. Imam jasno predstavo o tem, kakšno naj bi bilo moje življenje. DA    NE 

14. Rad poslušam pogovore. DA    NE 

15. Ljudi pogosto presojam po njihovi obleki in pojavi. DA    NE 

16. Med razlago v šoli rad čečkam. DA    NE 

17. Pogosto poslušam glasbo. DA    NE 

18. Z lahkoto objamem nekoga, ki sem ga pravkar spoznal. DA    NE 

19. V trebuhu začutim, če srečam nekoga, ki ga ne maram. DA    NE 

20. Ko vstopim v prostor, mi najprej pade v oči oprema prostora. DA    NE 

21. Pri tuširanju si pojem, brundam ali se pogovarjam s seboj. DA    NE 

22. Sprošča me masaža ramen. DA    NE 

23. Na telesu rad občutim toploto sonca. DA    NE 

24. Kadar mi je kdo všeč, me naprej pritegne njegov videz. DA    NE 

25. Kadar mi je v šoli dodeljena neka naloga, jo lažje razumem in izpolnim, če je 

napisna, kot če mi kdo pove. 

DA    NE 

26. Kadar rešujem probleme, mi pomaga, če o njih govorim. DA    NE 

27. Da dobro spim, je najpomembnejše, da je postelja zelo udobna. DA    NE 

28. Kadar sem napet, me najprej začnejo motiti zvoki. DA    NE 

29. Če koga ne maram, postanem takoj pozoren, če se mi približuje. DA    NE 

30. Knjige s privlačnimi, barvnimi platnicami me takoj pritegnejo. DA    NE 

 


