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POVZETEK 
 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je avtonomija opredeljena kot eno 

izmed splošnih načel vzgoje in izobraževanja. T. i. notranja avtonomija učitelja kot 

strokovnjaka na svojem področju med drugim vključuje tudi možnost operativnega odločanja 

o izbiri in uporabi učnih gradiv, izbiranju učnih vsebin, izpuščanju in nadomeščanju nalog iz 

učnega gradiva z drugimi itd. Razne raziskave (npr. PISA) so pokazale, da slovenski učenci 

dosegajo dobre rezultate le na nižjih ravneh bralne pismenosti, medtem ko na višjih ravneh niso 

uspešni. Ker menimo, da bi bil razlog za to lahko v tem, da se učitelji izogibajo zahtevnejšim 

nalogam v učnem gradivu, smo se odločili, da preučimo, kako poteka jezikovni pouk pri 

predmetu slovenščina, in sicer ob učnem gradivu. Zanimalo nas je, v kolikšni meri učitelji pri 

jezikovnem pouku pri predmetu slovenščina uporabljajo učna gradiva in kakšno mnenje imajo 

o posameznih nalogah. 

 

Teoretični del, v katerem smo pisali o sporazumevalni zmožnosti, taksonomijah znanja, 

bralnem razumevanju, pismenosti, raziskavi PISA, učnih gradivih in o avtonomiji, smo 

dopolnili z empiričnim delom. V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-

neeksperimentalno statistično metodo. Raziskovalni pristop pa je bil kvantitativni. Vzorec, ki 

smo ga vključili v raziskavo, je neslučajnostni, in sicer priložnostni. Analizirali smo 36 anketnih 

vprašalnikov in tiste učne enote iz učnih gradiv, na podlagi katerih so učitelji izpolnjevali 

vprašalnik.   

 

V magistrskem delu smo ugotavljali, katere vrste nalog glede na raven znanja vsebujejo t. i. 

besedilne (in jezikovne) enote v učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina od 

3. do 6. razreda (tudi 8. razred) OŠ. Ugotovili smo, da v učnih gradivih prevladujejo naloge, ki 

od učencev glede na Bloomovo taksonomijo zahtevajo raven znanja in raven razumevanja, oz. 

naloge, ki od učencev zahtevajo prvo in drugo raven bralnega razumevanja.  

 

Ugotavljali smo tudi mnenja učiteljev o učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu 

slovenščina. Raziskovali smo, ali se mnenja učiteljev razlikujejo glede na delovno dobo, razred, 

ki ga poučujejo, naziv in število let izkušenj z delom z določenim učnim gradivom. Zanimalo 

nas je, iz katerih razlogov učitelji izberejo določeno učno gradivo oz. kateri so razlogi, da 

učnega gradiva ne izberejo sami. Spraševali smo po tem, katere naloge učitelji pri pouku 

predelajo, katere izpuščajo in katere dodajajo. Na podlagi anketnih vprašalnikov smo ugotovili 

tudi, kateri so razlogi za reševanje nalog, kateri za izpuščanje nalog in kateri za dodajanje nalog.  

 

Spoznali smo, da so učitelji bolj avtonomni pri dodajanju nalog kot pri izpuščanju nalog. V 

raziskavi se je pokazalo, da učitelji, ki dodajajo naloge, te večinoma pripravijo sami in jih ne 

jemljejo iz drugih učnih gradiv. Poleg tega smo ugotovili, da se med učitelji z različno delovno 

dobo, med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, med učitelji z različnimi nazivi in med 

učitelji z različnim številom let izkušenj z uporabo določenega učnega gradiva večinoma ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju zgoraj omenjenih razlogov. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: sporazumevalna zmožnost, bralna pismenost, taksonomije znanja, ravni 

razumevanja besedila, avtonomija učitelja, učno gradivo 
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ABSTRACT 
 

 

TEACHER'S AUTONOMY IN SELECTING AND USING TEACHING MATERIALS 

FOR TEACHING SLOVENE IN THE PRIMARY SCHOOL 

 

 
The White Paper on Education in the Republic of Slovenia defines autonomy as one of the most 

general principles of education. The so-called internal autonomy of the teacher, allows the 

flexibility and autonomy on selection of the teaching materials, teaching content, selection or 

replacement of assignments, etc. Several studies (e.g. PISA) have shown that Slovenian 

students reach good results only on the lower levels of reading literacy whereas they are not 

successful on the higher levels. We hypothesize that the reason for these results might be the 

possibility that the teachers avoid selection of complex and high level contents from the 

teaching materials. To verify this assumption, we decided to study the teaching process in 

Slovenian language class, with the focus on the study materials. We were interested in class use 

of teaching materials and teachers opinion on individual assignments.  

  

The Theoretical part on communication skills, knowledge taxonomies, reading comprehension, 

literacy, the PISA survey, teaching materials and autonomy, was supplemented by empirical 

work. Research was conducted using the descriptive and causal non-experimental statistical 

method. The research approach was quantitative using a non-coincidental, i.e. casual. A sample 

set of 36 survey questionnaires on the teaching units selected by Slovene language teachers was 

analyzed.  

 

In this dissertation we were analyzing ,which types of assignments based on knowledge 

categories are included in the so-called text (and linguistic) units in the primary school 

Slovenian language classes from 3rd to 6th (and also 8th) grade. We found out that teaching 

materials predominantly consist of assignments that according to Bloom's taxonomy include 

remembering and understanding, or to put it differently - assignments that require pupil's first 

and second levels of reading comprehension.    

 

We were also interested in the teachers opinion on the teaching materials. Further, the 

correlation of their background (such as: years of experience, title, grade) with the selection of 

teaching materials was studied. We were interested in their justification of selection of certain 

materials.  

 

Based on the survey questionnaires the conclusions were done on the reasoning on the selection 

of working material. We can conclude that the teachers are more autonomous at adding the 

assignments than skipping them. Most of the teachers that add the assignments, prepare these 

theirselves. Finally, we concluded that the teachers background (such as: years of experience, 

title, grade) do not have statistically significant influence on their selection of teaching 

materials.  

 

 

Keywords: communication skills, reading literacy, knowledge taxonomies, levels of text 

comprehension, teacher’s autonomy, teaching materials 
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1 UVOD 
 

 

V učnem načrtu za slovenščino piše, da je eden izmed temeljnih ciljev jezikovnega pouka, da 

učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku. To pomeni 

obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti, in sicer poslušanja, govorjenja, branja in 

pisanja (Program osnovna šola, 2011). Dosežke učencev lahko merimo na osnovi različnih 

taksonomij. Najbolj znana je Bloomova taksonomija, ki jo sestavlja šest stopenj, tj. znanje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. Te stopnje so vpete v štiri kategorije 

dimenzij znanja, in sicer v poznavanje dejstev, konceptualno znanje, proceduralno in v 

metakognitivno znanje (Anderson, 2001). Poznamo tudi taksonomije bralnega razumevanja, ki 

so jih obravnavali razni avtorji, kot so: Herber, Guszak, Barret, Dechant, Smith (Pečjak, 1995). 

V splošnem lahko govorimo o treh ravneh razumevanja. Najnižjo raven lahko poimenujemo 

raven besednega razumevanja oz. razumevanje besed, srednjo raven avtorji imenujejo 

interpretativno razumevanje, interpretacija ali razumevanje s sklepanjem, prav tako pa ima 

različna poimenovanja tudi najvišja raven, tj. kritično in ustvarjalno branje, kritično in 

ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje (Pečjak, 1995). 

 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA poleg preverjanja naravoslovne in 

matematične pismenosti vključuje tudi preverjanje bralne pismenosti. Dimenzije pismenosti pri 

učinkovitem bralcu so naslednje: sposobnost branja besed, sposobnost oblikovanja pomena, 

sposobnost razumevanja in tvorjenja učinkovitih besedil ter sposobnost angažiranosti pri delu 

z besedili (Pečjak, 2010). Raziskava PISA 2012 je pokazala, da 79 % slovenskih petnajstletnih 

učencev dosega temeljne bralne kompetence (2. raven bralne pismenosti), 56 % učencev dosega 

2. ali 3. raven bralnih kompetenc, medtem ko najvišje bralne kompetence (5. oz. 6. raven) 

dosega le 5 % učencev (Mednarodni projekti, 2013). Na slabo razvito bralno pismenost lahko 

vpliva tudi poučevanje oz. način, kako učitelji poučujejo ob izbranem učnem gradivu. 

 

Učitelji pri pouku lahko uporabljajo učbenike, delovne zvezke, samostojne delovne zvezke in 

zbirke nalog. Učbenik kot učno sredstvo je tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne 

tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega učenja. Kakovost učbenikov je 

odvisna od raznih dejavnikov: od vsebine učbenika, razmerja/odnosa učbenika do učenca, 

dejavnosti ter organizacije učnega procesa. Učbenik mora biti zasnovan tako, da učence 

postavlja v položaj, ko morajo do večine (spo)znanj priti s samostojnim delom in s svojo 

iniciativo (Krek, 2005).  

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je avtonomija opredeljena 

kot eno izmed splošnih načel vzgoje in izobraževanja. Avtonomnost učiteljev se izraža 

predvsem kot svoboda pri odločanju (Koren, 2006). Čim večje je učiteljevo strokovno znanje, 

tem višja je lahko stopnja njegove strokovne avtonomije (Kroflič, 1999). Raziskava iz leta 

2002, v katero so bili vključeni učitelji slovenskih osnovnih šol in srednjih šol z gimnazijskim 

programom, je pokazala, da so pojmovanja avtonomije pri učiteljih zelo raznolika. Učitelji 

menijo, da avtonomija pomeni samostojnost in svobodo, možnost izbire učnih vsebin, oblik in 

metod, odgovornost, strokovnost ipd. Avtonomija kot možnost izbire učnih vsebin se kaže v 

izbiranju učnih gradiv (npr. učbenikov), izbiranju bolj oz. manj pomembnih vsebin, v 

izpuščanju in nadomeščanju predlaganih nalog z drugimi (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in 

Valenčič Zuljan, 2005). Pomembno ni le to, da ima učitelj možnost avtonomno izbrati 

kakovosten učbenik za delo pri pouku, ampak tudi to, kako avtonomno ga uporablja. 
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V teoretičnem delu magistrskega dela bomo izhajali iz pojma sporazumevalna zmožnost in 

tega, kako jo razvijamo, ker je to eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine (Bešter Turk, 

2011). Pozornost bomo namenili opisu raznih taksonomij znanja in ravnem razumevanja 

besedila. Opredelili bomo pojme pismenost, učno gradivo (učbenik, delovni zvezek in 

samostojni delovni zvezek) in avtonomija. V empiričnem delu bomo raziskovali, v kolikšni 

meri so učitelji pri jezikovnem pouku pri predmetu slovenščina avtonomni pri izbiri učnega 

gradiva in njegovi rabi pri pouku. Zanimalo nas bo, v kolikšni meri uporabljajo učna gradiva in 

kakšno mnenje imajo o posameznih nalogah. Raziskali bomo, katere naloge v določeni učni 

enoti predelajo, katere izpuščajo in katere dodajajo ter zakaj.
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2 TEORETIČNI DEL 
 

 

2.1 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST 
 

Sporazumevanje je človekova najpogostejša medosebna dejavnost. Je družbeno dejanje 

najmanj dveh bitij: sporočevalca in prejemnika. Sporočevalec drugemu posreduje svoje misli o 

čem, svoje prepričanje o čem, svojo sodbo o čem, svoje doživljanje česa ali svoje hotenje po 

čem itd. Pri tem tvori besedilo. Prejemnik pa besedilo sprejema in si razlaga sporočevalčeve 

misli, prepričanje, sodbo, doživljanje, ali hotenje itd. Sporazumevanje je torej sestavljeno iz 

dveh dejanj, tj. iz sporočanja in sprejemanja. Ločimo dve vrsti sporočanja, in sicer pisanje in 

govorjenje ter dve vrsti sprejemanja, branje in poslušanje (Križaj Ortar, 2000). 

 

Sporočevalec lahko tudi spodbuja k odzivu, prejemnik pa se lahko odzove na sporočevalčevo 

pobudo. Glede na to, ali naj bi se vlogi sporočevalca in prejemnika zamenjali ali ne, ločimo dve 

vrsti sporazumevanja. To sta enogovorno oz. monološko in dvogovorno oz. dialoško 

sporazumevanje (prav tam). V enosmernem sporazumevanju sporočevalec in prejemnik besedil 

sodelujeta v vlogi poslušalca, bralca, govorca in pisca enogovornih besedil; v dvosmernem 

sporazumevanju pa v vlogi sogovorca in dopisovalca (Bešter Turk, 2011).  

 

Sporazumevalna zmožnost je zmožnost kritičnega sprejemanja besedil različnih vrst ter 

zmožnost tvorjenja razumljivih, pravilnih, učinkovitih in ustreznih besedil različnih vrst (Bešter 

Turk, 2011; Križaj Ortar, 2006).   

 

Sporočevalec in prejemnik opravljata svoje dejanje z določenim sredstvom, tj. s pomočjo 

jezika. Znamenja besednega jezika si posredujeta v vidnem ali slušnem prenosniku, tj. pisno ali 

ustno. Ko sporočevalec govori ali piše, lahko uporablja znamenja besednega in nebesednega 

jezika. Nebesedne prvine govora so zvočne (glasnost, hitrost, premori, register, barva glasu …) 

ali vidne (kretnje, mimika …). Nebesedne prvine pisanja pa so namerne (črke, številke, ločila, 

slike, fotografije, preglednice …) ali nenamerne (nečitljive črke, neraba ločil …). Pisec 

uporablja namerne prvine pisanja zato, da bi bilo besedilo za bralca nazornejše, preglednejše in 

zanimivejše (Križaj Ortar, 2000).  

 

Sporazumevalna zmožnost sporočevalca oz. prejemnika besedila je relativna. To pomeni, da se 

tvorci oz. prejemniki besedil v prvem jeziku razlikujejo v razvitosti sporazumevalne zmožnosti. 

Slednja se razvija z rabo – s performanco. Glavni dejavnik uspešnega razvoja sporazumevalne 

zmožnosti je posameznikovo (so)delovanje v okviru sporazumevalnih dejavnosti, tj. 

poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Sporazumevalna zmožnost je potencialna 

performanca oz. performanca je dejanska uresničitev sporazumevalne zmožnosti v konkretnih 

okoliščinah sporazumevanja (Bagarić in Mihaljević Djigunović, 2007, v Bešter Turk, 2011). 

Sporazumevalna zmožnost se lahko tudi ovrednoti, in sicer na podlagi performance, ki jo 

pokaže posameznik (Ferbežar 1999, v Bešter Turk, 2011). 
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2.1.1 SESTAVINE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI 

 

Sporazumevalna zmožnost je kompleksna zmožnost, ki je sestavljena iz naslednjih gradnikov 

oz. sestavin: 

a) iz motiviranosti za sprejemanje in sporočanje, 

b) iz enciklopedičnega/stvarnega znanja prejemnika in sporočevalca, 

c) iz jezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca, 

č)   iz empatične/pragmatične/slogovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca, 

d)   iz zmožnosti nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca in 

e)   iz metajezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca (Bešter Turk, 2011; Križaj Ortar,   

      2006). 

 

a) MOTIVIRANOST ZA SPREJEMANJE IN SPOROČANJE 

Človeško sporazumevanje je zavestno dejanje. Človek se zanj odloči, torej se odzove na svojo 

željo po sporazumevanju. Sporazumevanje je tudi namerno dejanje, ker človek sprejema 

besedila z določenim namenom oz. ciljem (npr. da bi našel določen podatek, da bi si zapomnil 

čim več podatkov). Tudi sporočanje oz. tvorjenje besedila poteka z določenim namenom oz. 

ciljem (npr. da bi vplivali na naslovnikovo doživljanje, prepričanje, ravnanje, vednost, 

vrednotenje) (prav tam). 

 

b) ENCIKLOPEDIČNO/STVARNO ZNANJE 

Besedila, ki jih sprejemamo in tvorimo, o nečem govorijo. Če o temi tujega besedila veliko 

vemo, ga hitreje in učinkoviteje sprejemamo. Prav tako velja, da če o temi svojega besedila 

veliko vemo, ga lažje, hitreje, učinkoviteje in kvalitetnejše tvorimo. Stvarno znanje je rezultat 

prejemnikovih in sporočevalčevih izkušenj, njunih interesov, njune spoznavne zmožnosti 

(zmožnosti opazovanja, pomnjenja, presojanja, sklepanja, uporabe, ustvarjanja …) itd. (prav 

tam). 

 

c) JEZIKOVNA ZMOŽNOST 

Jezikovna zmožnost pomeni obvladanje oz. znanje danega besednega jezika. Besedni jezik je 

sestavljen iz besed ter iz pravil za njihovo povezovanje v višje enote (tj. v povedi in besedila) 

in iz pravil za njihovo slušno oz. vidno oblikovanje. Jezikovna zmožnost je zgrajena iz 

besedne/poimenovalne/slovarske, skladenjske/slovnične/upovedovalne, pravorečne in 

pravopisne zmožnosti (prav tam). 

− Besedna zmožnost za sporočevalca pomeni zmožnost poimenovanja prvin predmetnosti 

(bitij, stvari), njihovih lastnosti, njihove vrste, njihove količine, njihovega dejanja oz. stanja, 

sporočevalčevih miselnih procesov (doživljanja, hotenja, prepričanja, vrednotenja …) itd. 

z besedami in besednimi zvezami. Za prejemnika pa pomeni zmožnost razumevanja besed 

in besednih zvez, tj. da besede in besedne zveze v njem vzbudijo pravilno predstavo 

določene prvine predmetnosti (Bešter Turk, 2011). 

− Skladenjska zmožnost odraža sporočevalčevo zmožnost tvorjenja besednih zvez, povedi, 

zvez povedi in zvez replik ter prejemnikovo zmožnost razumevanja razmerij v povedi in 

zvezah povedi. Ko sporočevalec govori oz. piše, poimenuje posamezne prvine 

predmetnosti. Poleg tega sporoča tudi o izsekih predmetnosti (o dejanjih, stanjih …) in o 

njihovi logični povezanosti, sporoča o prvotnih govornih dogodkih, izraža mnenje o čem in 

ga pojasnjuje …, zato besede povezuje v višje enote (tj. v povedi in replike) te pa v besedilo 

(prav tam). 

− Pravorečna zmožnost pomeni obvladanje prvin in pravil zborne izreke. To je zmožnost 

sporočevalca, da govori knjižno, in zmožnost prejemnika, da sprejema besedila v knjižnem 

jeziku (prav tam). 
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− Pravopisna zmožnost pomeni obvladanje prvin in pravil pisanja danega jezika. Slednja 

odraža zmožnost pisca, da pretvarja glasove, besede, povedi … iz slušnega v vidni 

prenosnik in zmožnost bralca, da pretvarja črke, besede, povedi … iz vidnega v slušni 

prenosnik. Pomeni torej obvladanje pisanja in branja besed/povedi/besedil. Pisec besedil 

mora obvladati črke, njihovo vlogo v glasovni pisavi, meje besed in pravopisna pravila, 

orientacijo na papirju itd. Bralec besedil pa mora poznati smer branja/pisanja, vlogo črk, 

glasovno vrednost črk, vlogo presledkov, vlogo ločil, vlogo velike začetnice, vlogo 

odstavkov itd. (prav tam).  

 

č)   EMPATIČNA/PRAGMATIČNA/SLOGOVNA ZMOŽNOST 

Tvorjenje in sprejemanje besedila potekata v danih okoliščinah (kdo tvori besedilo, kdaj in kje 

je besedilo nastalo, komu je namenjeno …). Sporočevalec in prejemnik besedila morata pri 

tvorjenju in sprejemanju besedila razmišljati o okoliščinah, v katerih je besedilo nastalo oz. v 

katerih bo besedilo sprejeto. Na okoliščine se morata ustrezno odzvati. Upoštevati jih morata 

pri razumevanju oz. tvorjenju besedila. Sporočevalec mora obvladati sopomenske načine 

izrekanja istega sporočevalčevega namena, sopomenske besede/besedne zveze/stavčne vzorce, 

socialne zvrsti … in poznati njihovo slogovno vrednost. Prejemnik pa mora imeti čim več 

sporazumevalnih izkušenj. Poleg tega mora poznati vlogo okoliščin pri tvorjenju in sprejemanju 

besedila (Bešter Turk, 2011; Križaj  Ortar, 2006). 

 

d) ZMOŽNOST NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA 

Zmožnost nebesednega sporazumevanja obsega razumevanje nebesednih sporočil in 

nebesednih spremljevalcev govorjenja in pisanja ter tvorjenje nebesednih sporočil in smiselno 

uporabo nebesednih spremljevalcev govorjenja in pisanja. Sporočevalec in prejemnik morata 

obvladati prvine raznih nebesednih jezikov ter nebesedne spremljevalce govorjenja in pisanja, 

njihovo vlogo in pomen (Bešter Turk, 2011).  

 

e) METAJEZIKOVNA ZMOŽNOST 

Metajezikovna zmožnost pomeni teoretično znanje o sporočanju in sprejemanju (o njunih 

dejavnikih, vrstah, načelih, poteku, fazah …), o besedilnih vrstah, o jeziku (o vrstah in lastnostih 

besed/povedi/besedil, o slovničnih, pravorečnih in o pravopisnih pravilih …), o slogu (o 

slogovni vrednosti besed/povedi/besedil …) itd. To je zmožnost jezikoslovnega poimenovanja 

vrst sporazumevanja, besed/povedi/besedil; zmožnost navajanja lastnosti in sestave 

sporazumevanja, besed/povedi/besedil; zmožnost navajanja slovničnih, pravorečnih, 

pravopisnih in slogovnih pravil danega jezika itn. Metajezikovna zmožnost omogoča 

učinkovitejše sporazumevanje. Za razvijanje le-te pa je potrebno razvito abstraktno mišljenje 

(Križaj Ortar, 2001, v Bešter Turk, 2011). 

 

 

2.1.2 RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI 

 

Večina državljanov Republike Slovenije razvija sporazumevalno zmožnost v slovenščini 

najprej v svojem družbenem okolju (tj. v družini, med vrstniki …), nato pa v informacijskem 

okolju (tj. ob javnih napisih, medijih, knjigah …) in v izobraževalnem okolju (tj. v šoli, na 

tečajih, krožkih …) (Križaj Ortar, 2006).  

 

V šoli učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenščini spontano (npr. ob učiteljevem 

zgledu) ter načrtno in sistematično (pri jezikovnem pouku pri predmetu slovenščina). Pri 

razvijanju le-te sodelujejo učitelji slovenščine (slovenščina je učni predmet), učitelji vseh 

drugih predmetov (slovenščina je učni jezik oz. jezik pedagoškega govora), avtorji učnega 
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gradiva (učno gradivo je v slovenščini) in drugi delavci šole (slovenščina je uradovalni jezik) 

(prav tam).  

 

V učnem načrtu za slovenščino piše, da je eden izmed temeljnih ciljev jezikovnega pouka, da 

učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku. To pomeni 

obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti, in sicer poslušanja, govorjenja, branja in 

pisanja (Program osnovna šola, 2011). V okviru komunikacijskega modela pouka je vsem 

sporazumevalnim dejavnostim namenjena enakomerna pozornost. Ker gre za komunikacijski 

pouk, je izhodišče in cilj pouka slovenščine besedilo. Učenci pri pouku razvijajo tudi sestavine 

sporazumevalne zmožnosti (Bešter Turk, 2011). 

 

Pri pouku slovenščine učenci razmišljujoče in kritično sprejemajo raznovrstna umetnostna in 

neumetnostna besedila, ki so objavljena v raznih medijih. Učenci stopajo v dialog s književnim 

besedilom in v dialog o književnem besedilu. Iz neumetnostnih besedil pridobivajo novo 

stvarno znanje, tega pa uporabljajo v vsakdanjem življenju ali ga samostojno širijo z uporabo 

raznih priročnikov in spleta. Učenci usvajajo in urijo razne strategije in učne pristope za 

učinkovito pridobivanje informacij iz zapisanih in govorjenih neumetnostnih besedil. S tem 

razvijajo svojo zmožnost učenja učenja. Neumetnostna besedila tudi vrednotijo, svoje mnenje 

pa utemeljujejo. Pri pouku slovenščine razvijajo tudi pripravljenost za pogovarjanje in 

dopisovanje ter govorno nastopanje in pisanje. S tem izražajo svoje znanje, misli, stališča, 

hotenje, čustva in izkušnje. Učenci se pogajajo, rešujejo vprašanja v raznih življenjskih 

situacijah, tvorijo praktičnosporazumevalna, uradovalna, strokovna in (po)ustvarjalna besedila. 

Razvijajo zmožnost tvorjenja besedil ter usvajajo in urijo strategije in načela za tvorjenje 

razumljivih, ustreznih, učinkovitih in pravilnih besedil. Učenci naj bi bili motivirani za vse štiri 

sporazumevalne dejavnosti. Zavedali naj bi se, da jim poslušanje, branje, govorjenje in pisanje 

omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje čustvenih in družbenih potreb. 

Obvladovanje teh dejavnosti povečuje zmožnost delovanja v družbenem okolju ter spoznavanja 

in izražanja predmetnega, duhovnega in domišljijskega sveta. Pri razvijanju sporazumevalne 

zmožnosti učenci z uporabo digitalne tehnologije varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter 

uporabljajo informacije (Program osnovna šola, 2011). 

 

Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost ob neumetnostnih besedilih, ki jih predpisuje učni 

načrt za slovenščino. V njem so navedene besedilne vrste, ki jim pripadajo besedila, ki jih 

učenci obravnavajo pri pouku (npr. čestitka, obvestilo, opis, opravičilo, pripovedovalno 

besedilo, prošnja, voščilo, zahvala). Besedilne vrste so po razredih razporejene tako, da 

ustrezajo učenčevi starosti, sporazumevalni zmožnosti, potrebam, interesom itd. (Bešter Turk, 

2003). Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti naj bi učenci poleg vsebinskega znanja 

pridobivali tudi procesno znanje. Poznati morajo postopke, ki jih pripeljejo do uspešnega 

sprejemanja in tvorjenja besedil. To velja tudi pri razvijanju metakognitivnih zmožnosti (Bešter 

Turk, 2011). V učnem načrtu za slovenščino je v grobem nakazan način obravnave besedil. Pri 

uspešnem razvijanju sporazumevalne zmožnosti so izrednega pomena vse tri faze obravnave 

besedil: tako dejavnosti učencev pred in med sprejemanjem/tvorjenjem besedila kot tudi 

dejavnosti po njem (Pečjak, 2001a; Pečjak in Gradišar, 2002, v Bešter Turk, 2003). V učnem 

načrtu je predvideno, da naj bi učenci glasno razmišljali o načelih uspešnega dvosmernega in 

enosmernega sporazumevanja, o strategijah za izboljšanje delovanja v sporazumevalnih 

dejavnostih, o merilih za vrednotenje svoje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil (tj. 

razmišljanje o tem, kako so sprejemali in tvorili besedilo, kako to počnejo drugi udeleženci 

sporazumevanja, katere težave so imeli pri tem …) itd. Učenci naj bi tudi načrtovali postopke 

za izboljšanje svojega dela, izdelka, sodelovanja z drugimi itn. Svojo sporazumevalno 

zmožnost lahko izboljšajo tudi s poročanjem o svoji dejavnosti in opisovanjem svojega izdelka, 
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z vrednotenjem in načrtovanjem svojega učnega procesa, z učenjem, kako se učiti, ter z 

ozaveščanjem odgovornosti za razvijanje svojih zmožnosti (Bešter Turk, 2011). 

 

Sporazumevalna zmožnost v slovenščini se pri predmetu slovenščina razvija transakcijsko. To 

pomeni, da učitelj učencem ne posreduje svojega znanja o vrstah, lastnostih, sestavi besedil 

ipd., učenci pa so pri tem pasivni. Nasprotno, aktivni so predvsem učenci. Slednji sprejemajo 

in tvorijo besedila raznih vrst, sistematično razvijajo sestavine sporazumevalne zmožnosti ter 

se pogovarjajo o svojem jezikovnem okolju (Bešter Turk, 2011; Križaj Ortar, 2006). Učenci 

opazujejo neko dejavnost ali jezikovni pojav ter z lastno miselno aktivnostjo in upoštevanjem 

izkušenj in predznanja sami (z)gradijo znanje o besedilu in jeziku ter spozna(va)jo proces 

sporazumevanja (Bešter Turk, 2011). Učenci sodelujejo pri odkrivanju sveta in reševanju 

problemov, ki jih zanimajo, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju in s katerimi so se 

zmožni spopasti (Križaj Ortar, 2000). Poleg tega razvijajo še druge življenjsko pomembne in 

prenosljive zmožnosti (npr. opazovanje pojavov in prepoznavanje njihovih značilnosti, 

sklepanje o povezanosti pojavov, posploševanje in povzemanje ugotovitev, pomnjenje, 

hierarhiziranje in preurejanje podatkov, navezovanje na svoje sporazumevalne in druge 

izkušnje, uporaba znanja v novih okoliščinah, samostojno odločanje ob ponujenih rešitvah 

problema in utemeljevanje odločitev, sodelovanje, načrtovanje, opazovanje in opisovanje 

svojega dela, poročanje o svojem delu, samorefleksija, samovrednotenje, načrtovanje 

postopkov za izboljšanje svojega dela, izdelka, sodelovanja itd.) (Bešter Turk, 2011; Križaj 

Ortar, 2006). Učenci opazujejo in primerjajo jezikovne pojave, razmišljajo o njih, prepoznavajo 

njihove značilnosti, predstavljajo svoje ugotovitve, jih utemeljujejo in posplošujejo. Tako 

aktivirajo višje miselne procese, kot so: sklepanje, povezovanje, uporaba znanja ter (ob 

učiteljevi pomoči) oblikujejo definicije in pravila. Razvijanje jezikoslovne analitične zmožnosti 

je pomembnejše od poznavanja in obnavljanja definicij in pravil. Za jezikovni pouk je torej 

značilen induktivni način obravnave, tj. od konkretnega k splošnemu (Bešter Turk, 2011).  
 

Učenci pri jezikovnem pouku razvijajo sporazumevalno zmožnost tako, da: 

− sprejemajo dvogovorna in enogovorna besedila raznih vrst in s tem 

− razvijajo zmožnost kritičnega sprejemanja tujih besedil (tj. zmožnost doživljanja, 

razumevanja, presojanja in uporabe tujih besedil); 

− razvijajo zmožnost utemeljevanja svojega mnenja o besedilu; 

− opazujejo in razvijajo strategije sprejemanja besedila; 

− razvijajo zmožnost selektivnega branja; 

− razvijajo zmožnost izpolnjevanja obrazcev; 

− opazujejo in ozaveščajo tipično zgradbo danih besedilnih vrst ter tako razvijajo 

zmožnost tvorjenja podobnih besedil;  

− tvorijo dvogovorna in enogovorna besedila raznih vrst in s tem 

− razvijajo zmožnost tvorjenja razumljivih, pravilnih, učinkovitih in ustreznih besedil; 

− opazujejo in razvijajo strategije sporočanja; 

− spoznavajo in ozaveščajo načela sporočanja; 

− sistematično razvijajo sestavine sporazumevalne zmožnosti zato, da bi 

− bolje razumeli tuja besedila in 

− tvorili kakovostnejša besedila (prav tam). 

 

Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost tako, da po branju besedila dane besedilne vrste v 

besedilu prepoznajo različne vrste podatkov, kot so: 

− sporočevalčev namen, ker je sporazumevanje namerna dejavnost (sporočevalec hoče z 

besedilom vplivati na naslovnika; sporočevalčev namen je v besedilu lahko bolj ali manj 

prepoznaven); 
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− temo, bistvene podatke in njihovo povezanost ter manj bistvene podatke, ker sporočevalec 

v besedilu prikazuje svoje videnje izseka predmetnosti (sporočevalec o nečem govori, tj. 

tema, in o tem kaj pove, tj. vsebina); 

− okoliščine, v katerih je besedilo nastalo (prepoznavanje sporočevalca in naslovnika 

besedila, njuno razmerje ter kraj in čas nastanka besedila); 

− besedno-slovnične značilnosti besedila, ker je besedilo sestavljeno iz besed in stavkov, ki 

so povezani v povedi, te pa v besedilo; 

− tvarne značilnosti besedila, ker so besede, povedi in besedila izgovorjena ali zapisana; 

− izrekajo svoje mnenje o besedilu in ga utemeljujejo (posamezniki povedo oz. pišejo o tem, 

kaj menijo o temi, vsebini, sestavi in obliki besedila ter o njegovih prvinah) (Bešter Turk, 

2003). 

 

To pomeni, da morajo učenci po branju besedila narediti naklonsko, predmetnopomensko, 

okoliščinsko oz. pragmatično, besedno-slovnično, tvarno in vrednotenjsko razčlembo besedila. 

Če učenci po branju besedila uspešno rešijo naloge, pomeni, da besedilo razumejo. Ustrezno 

zaporedje nalog jih vodi k spoznavanju značilnosti besedilne vrste, ki ji besedilo pripada. 

Lastnosti besedilne vrste učenci spoznavajo pri reševanju nalog ob določenem besedilu. Na 

koncu jih posplošijo in povzamejo. To je metajezikovna razčlemba besedila (prav tam). Naloge, 

ki pripadajo različnim razčlembam, naj se razlikujejo glede na dejavnost učencev (npr. 

dopolnjevalne, izbirne, izločevalne, povezovalne naloge) (Bešter, 1998, v Bešter Turk, 2003) 

in glede na vrsto miselnih procesov (naloge naj bodo na različnih ravneh) (Pečjak, 1995). Z 

uspešno rešenimi nalogami, ki pripadajo raznim vrstam razčlemb in so v ustreznem zaporedju, 

učenci spoznavajo strategije za čim učinkovitejše branje in tvorjenje besedil. Učenci naj bi po 

obravnavi besedila znali sprejemati in tvoriti besedilo določene besedilne vrste (Bešter Turk, 

2003). 

 

Dobro je, da učenci znanja ne sprejemajo od učitelja in tudi ne od piscev učbenika. Avtorji 

učnega gradiva in učitelji naj učence le usmerjajo pri procesu učenja in jih vodijo k znanju. 

Učenci naj si z lastno miselno aktivnostjo ter upoštevanjem izkušenj in predznanja sami 

zgradijo znanje o besedilu in jeziku ter spoznavajo proces sprejemanja in tvorjenja raznih 

besedil. Znanje, pridobljeno na tak način, je trdnejše in trajnejše. To znanje naj bi učenci znali 

uporabiti v novih okoliščinah. Poleg tega pa je tudi proces učenja zanimivejši (prav tam). 

 

 

2.2 TAKSONOMIJE ZNANJA 
 

Dosežke učencev (npr. pri pouku slovenščine) merimo na osnovi različnih taksonomij. Različne 

taksonomije dosežke pojmujejo različno (Jelenko, 2010). Najbolj znana je Bloomova 

taksonomija, zelo razširjena pa je tudi Marzanova.  

 

 
2.1.1 BLOMMOVA TAKSONOMIJA 

 

Bloomova taksonomija je sestavljena iz šestih stopenj, te so: znanje, razumevanje, uporaba, 

analiza, sinteza in vrednotenje. 

 

a) ZNANJE 

Znanje vključuje tiste oblike vedenja, v katerih je poudarjeno pomnjenje, ki se kaže v 

reprodukciji idej iz učnega gradiva. Med učenjem morajo učenci usvojiti določene informacije 

oz. podatke, si jih zapomniti in jih pozneje reproducirati. Od njih se pričakuje, da bodo znali 
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odgovoriti tudi na tista vprašanja, ki se razlikujejo od vprašanj, ki so jim bila zastavljena v fazi 

učenja. Pojem znanja obsega znanje posameznosti, tj. informacij, ki si jih lahko zapomnimo 

izolirano, ter znanje občih pojmov in abstrakcij, pri čemer so poudarjeni medsebojni odnosi in 

strukture, po katerih se informacija organizira in strukturira. Znanje je vključeno v vse glavne 

kategorije Bloomove taksonomije. Pri znanju kot najnižji taksonomski kategoriji je glavni 

psihološki proces pomnjenje. Znanje posameznosti učencem omogoča, da se spomnijo in 

reproducirajo izolirane informacije. Slednje se večinoma uporabljajo v svoji prvotni obliki in 

se štejejo kot osnovni elementi, ki jih morajo učenci znati, če se želijo seznaniti z nekim 

področjem oz. če želijo reševati probleme s tega področja (prav tam). Za prvo kategorijo znanje 

oz. pomnjenje sta značilna kognitivna procesa prepoznavanje (lociranje znanja v dolgoročni 

spomin, ki je v skladu s predstavljenim gradivom) in priklic (priklic ustreznega znanja iz 

dolgoročnega spomina) (Anderson idr., 2001). 

 

b) RAZUMEVANJE 

Bloomova taksonomija loči tri vrste razumevanja, in sicer prevajanje, pojasnjevanje in 

ekstrapolacijo. Prevajanje pomeni usposobljenost učencev, da se izrazijo z drugimi besedami 

ali v drugi obliki. Da je v vedenju učencev prišlo do pojasnjevanja, nam pokažejo njihovi 

zaključki, generalizacije in povzemanja. Individualna usposobljenost za prevajanje je odvisna 

od znanja, ki ga imajo posamezniki. Zmožnost prevajanja problema se kaže v sposobnosti 

povedati z lastnimi besedami oz. povedati na kratko, z abstraktnejšimi izrazi. Poznamo tudi 

prevajanje iz simbolične oblike (npr. iz ilustracije, tabele, diagrama, grafa) v kakšno drugo 

obliko (npr. v verbalno) ali obratno. K prevajanju štejemo tudi sposobnost prevajanja iz ene 

verbalne oblike v drugo (npr. metafore, simboli, tuji jeziki). Ekstrapolacija so ocene ali 

predvidevanja, ki temeljijo na razumevanju tendenc in tokov dogajanja (Jelenko, 2010). 

Kognitivni procesi v tej kategoriji so interpretiranje (spreminjanje ene oblike predstavitve, npr. 

številčne, v drugo, npr. besedno), ponazarjanje (iskanje posebnega primera oz. ponazoritve za 

nek koncept oz. načelo), razvrščanje (ugotavljanje, kaj spada v določeno kategorijo), 

povzemanje (npr. splošne teme, glavnih točk), sklepanje (iz predstavljenih informacij sestaviti 

logične zaključke), primerjanje (odkrivanje povezav med dvema idejama, predmetoma ipd.) in 

razlaganje (konstruiranje vzročno-posledičnih modelov sistema) (Anderson idr., 2001). 

 

c) UPORABA 

Večino tistega, česar se učenci učijo, naj bi bilo namenjenega uporabi v problemskih situacijah 

resničnega življenja. Uspešnost šolskih programov je odvisna od tega, v kolikšni meri so učenci 

usposobljeni za uporabo pridobljenega znanja v situacijah, ki so drugačne od samega učenja. 

Razumevanje abstrakcije še ni zagotovilo za njeno pravilno uporabo. Učenci potrebujejo tudi 

prakso v prestrukturiranju in klasifikaciji situacije, da bi lahko uporabili primerno abstrakcijo. 

Če cilji zahtevajo situacije ali naloge, v katerih mora priti do uporabe, morajo biti to za učence 

nove situacije ali situacije z elementi, ki jih v procesu učenja niso spoznali. Če so situacije ali 

naloge, s katerimi se želi preveriti uporaba znanja, za učence že poznane (če so prav v takšnih 

situacijah znanje pridobili), potem učenci znanja ne uporabljajo, temveč se samo spominjajo 

izvornih situacij (Jelenko, 2010). 

 

č)   ANALIZA 

Analiza pomeni razstavljanje gradiva na njegove sestavne dele, odkrivanje odnosov med temi 

deli in načinom, kako so ti medsebojno povezani. Analizo lahko razdelimo na tri stopnje. Na 

najnižji stopnji se od učencev pričakuje, da znajo gradivo razstaviti na njegove sestavine. Na 

drugi stopnji se od njih pričakuje, da znajo pojasniti odnose med temi elementi. Najvišja stopnja 

pa je prepoznavanje organizacijskih principov in struktur. Analiza je v pomoč pri polnejšem 

razumevanju vsebine ali pa je uvod v evalvacijo gradiva (prav tam). Vključuje kognitivne 
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procese razlikovanje (razlikovanje pomembnih delov gradiva od nepomembnih), organiziranje 

(ugotavljanje, kako elementi ustrezajo strukturi in kako delujejo znotraj nje) in pripisovanje 

(določanje stališč, pristranskosti, vrednosti, namena gradiva) (Anderson idr., 2001). 

 

d) SINTEZA oz. USTVARJANJE 

Sinteza pomeni sestavljanje elementov in delov, tako da tvorijo skladno in funkcionalno celoto 

ter reorganiziranje elementov v nov vzorec ali strukturo (prav tam). Od učencev se pričakuje, 

da delajo v mejah, ki jim jih postavljajo zadani problemi, gradivo ali določeni teoretski ali 

metodološki okviri. Pri sintezi morajo učenci iskati elemente iz mnogih izvorov in jih sestaviti 

v strukturo, ki je prej ni bilo. Sinteza je izražanje lastne osebnosti. Ta cilj je pogosto zanemarjen. 

Učenci delujejo kot potrošniki in kritiki idej, medtem ko so premalokrat njihovi tvorci (Jelenko, 

2010). Kognitivni procesi sinteze so generiranje (odkrivanje alternativnih hipotez na podlagi 

meril), načrtovanje (oblikovanje postopka za uresničitev neke naloge) in konstruiranje 

(oblikovanje izdelka) (Anderson idr., 2001). 

 

e) VREDNOTENJE 

Po Bloomovi taksonomski klasifikaciji vrednotenje pomeni ocenjevanje vrednosti del, gradiva, 

idej, metod, rešitev na podlagi jasnih kriterijev. Kriteriji so učencem lahko dani ali pa jih 

določijo sami. Vrednotenje je lahko kvantitativno ali kvalitativno. Ocenjevanje se pojavlja 

razmeroma pozno v kompleksnih procesih, v katerih je kombinacija vseh ostalih oblik vedenja. 

Vrednotenje ni le zaključni proces v kognitivnem vedenju, temveč ima zvezo tudi z afektivnim 

vedenjem, v katerem so središčni procesi uživanje v nečem ali neodobravanje nečesa. Veliko 

posameznikov vrednoti na hitro. Takemu površinskemu razumevanju lahko rečemo vtisi. Vsi 

učenci imajo pravico do svojega lastnega mišljenja in lastnega presojanja o vrednosti 

posameznih dejavnosti, idej, predmetov itd. Eden od pomembnih ciljev vzgoje in izobraževanja 

je razširiti temelje, na katerih je to presojanje zasnovano (Jelenko, 2010). Kognitivna procesa 

te kategorije sta preverjanje (odkrivanje neskladnosti in zmot v procesu ali izdelku, odkrivanje 

učinkovitosti postopka itd.) in kritika (odkrivanje neskladnosti med izdelkom in zunanjimi 

merili, odkrivanje primernosti postopka za dani problem itd.) (Anderson idr., 2001). 

 
Zgoraj opisane stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje) so vpete 

v štiri kategorije dimenzij znanja, in sicer: v faktografsko, konceptualno, proceduralno in v 

metakognitivno znanje.  

− Faktografsko znanje vključuje osnovne elemente, ki jih morajo učenci poznati, da so 

seznanjeni z neko znanstveno disciplino in z reševanjem problemov v njej. Vključuje 

poznavanje terminologije (npr. besedišče, simboli) in poznavanje specifičnih podrobnosti 

in elementov (npr. zanesljivi viri informacij) (prav tam). 

− Konceptualno znanje vsebuje znanje o medsebojnih povezavah osnovnih elementov znotraj 

večje strukture, ki jim omogočajo, da delujejo skupaj. Sestavljajo ga znanje o klasifikacijah 

in kategorijah (npr. literarnozgodovinska obdobja), znanje o načelih in posplošitvah ter 

znanje o teorijah, modelih in strukturah (prav tam). 

− Proceduralno znanje je znanje o tem, kako nekaj narediti. V to skupino spadajo merila za 

uporabo spretnosti, tehnike in metode. Natančneje, sem sodi poznavanje specifičnih 

področnih spretnosti (npr. spretnost pisanja besedil raznih besedilnih vrst), poznavanje 

specifičnih področnih tehnik in metod (npr. tehnike intervjuvanja) ter poznavanje meril za 

določitev, kdaj uporabiti primeren postopek (npr. merila za določitev, kdaj uporabiti knjižni 

zborni jezik in kdaj knjižni pogovorni jezik) (prav tam). 

− Metakognitivno znanje pomeni znanje o znanju na splošno, kot tudi zavedanje in 

poznavanje lastnega znanja. Ta dimenzija vključuje strateško znanje (npr. znanje o metodah 
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raziskovanja), znanje o kognitivnih nalogah (npr. znanje o kognitivnih zahtevah različnih 

nalog) in znanje o sebi (npr. zavedanje lastne ravni znanja) (prav tam). 

 

 

2.2.2 MARZANOVA TAKSONOMIJA 

 

Marzanova taksonomija je model dimenzij učenja. Le-ta je v pomoč učiteljem pri strukturiranju 

tipa poučevanja, ki je usmerjen k učencem. Taksonomija zagovarja prepletanje vsebinskih 

vidikov znanj s procesnimi. K procesnim vidikom štejemo kompleksno razmišljanje, delo z viri, 

predstavljanje idej in sodelovanje. Vsebinska znanja so svojevrstna za posamezni predmet, 

medtem ko so procesna znanja skupna vsem predmetom. Pomembno je, da učenci do vsebin 

čim večkrat prihajajo s pomočjo procesov. Procesna znanja vsebinskim podaljšajo trajnost 

(Marzano, 2001, v Jelenko, 2010). Procesna znanja različni avtorji delijo na: procese 

kompleksnega mišljenja, tj. luščenje bistvenega, odločanje, primerjanje, razvrščanje, sklepanje 

z indukcijo in dedukcijo, utemeljevanje itd.; delo z viri, ki vključujejo zbiranje, izbiranje, 

analizo, interpretacijo, sintezo itd.; predstavljanje idej na različne načine, pri katerem je 

pomembna jasnost izražanja, učinkovitost komuniciranja z občinstvom ipd., ter na sodelovanje, 

tj. prizadevanje za skupne cilje, uporaba medsebojnih veščin … Procesna znanja nimajo 

pomembne vloge le v procesu uporabe znanj, ampak tudi že v samem procesu njihovega 

izgrajevanja (Jelenko, 2010). Takšno učenje oz. aktivnosti učitelji pri učencih spodbujajo in 

usmerjajo s pomočjo dejavnosti, nalog in vprašanj, ki pri posameznikih sprožajo zgoraj naštete 

miselne procese oz. spoznavne postopke (Rutar Ilc, 2003, v Jelenko, 2010). Pomembno je, da 

učitelji razvijajo znanje, ki bo pomagalo h globljemu razumevanju sveta, ki bo omogočalo 

orientacijo v svetu ter samozavestno spopadanje z različnimi problemskimi situacijami 

(Jelenko, 2010).  

 

 

2.2.3 BIGGSOVA TAKSONOMIJA 

 

Biggsova taksonomija rezultatov učenja govori o treh ravneh kakovosti rezultatov učenja. Na 

prvi, najnižji stopnji, se učenci z nalogo, ki jo rešujejo, ne spoprimejo primerno in ne razumejo 

bistva. Naloge se lotijo preveč preprosto. Ta stopnja je predstrukturalna. Na drugi, srednji 

stopnji, učenci izberejo enega ali več vidikov naloge in jih uporabijo. Vidike obravnavajo 

neodvisno drug od drugega in jih le seštevajo. Vrednotenje na tej stopnji je predvsem 

kvantitativno. Ta raven je enostrukturalna ali večstrukturalna. Na tretji, najvišji stopnji, se vidiki 

integrirajo v koherentno celoto. Izpostavijo se povezave med vidiki in predstavljajo tisto, kar je 

pojmovano kot ustrezno razumevanje teme. Vrednotenje rezultatov učenja na tej ravni je 

kvalitativno. Na zadnji stopnji se integrirana celota konceptualizira na višji ravni abstrakcije in 

se generalizira na novem področju ali temi (Biggs in Collis, 1982, v Jelenko, 2010). 

 

 

2.2.4 DRYFUSOVA TAKSONOMIJA 

 

Dryfusova taksonomija vključuje pet stopenj pri oblikovanju neke veščine. Za novince je 

značilno omejeno in nereflektirano vedenje. Tiste učence, ki so na tej stopnji, je treba pri 

reševanju nalog voditi z navodili. Za začetnike v napredovanju je značilno, da se iz navodil 

začnejo učiti o nekaterih pomembnih okoliščinskih vidikih situacije, ki se uporabljajo za 

izvedbo dejavnosti. Izkušeni učenci vidijo dejavnost v povezavi s cilji in načrti, zasnovano na 

izbiri pomembnih dejstev situacije. Ti učenci so navajeni sami usmerjati dejavnost. Vešči oz. 

strokovno usposobljeni učenci izberejo najboljši načrt izvedbe dejavnosti nezavedno in 
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rutinsko. Situacije znajo hitro povzemati. Ti učenci tudi izbrano načrtujejo. Izvedenci ob 

globokem razumevanju situacije delujejo intuitivno. Zdi se, da se ne zavedajo pravil in 

poudarkov. Predstavitev je tekoča, fleksibilna in visoko strokovna (Jelenko, 2010). 

 

 

2.3 BRALNO RAZUMEVANJE 
 

Vsi učitelji želijo pri učencih doseči čim boljše razumevanje prebranega. Razumevanje je 

aktiven proces, v katerem bralec poskuša, v skladu s svojim predznanjem o vsebini, 

interpretirati, kar je prebral. Teorija sheme zagovarja tak pogled na bralno razumevanje, ki 

predstavlja branje kot dialog med bralcem in besedilom. Ta teorija pojasnjuje, kako bralec 

poveže nove informacije iz gradiva, ki ga bere, z obstoječim znanjem. Shema predstavlja 

določeno mrežo pojmov ali pojmovnih kategorij, ki so hierarhično urejene. Ker shema ni 

popolna, jo vsaka nova informacija lahko prestrukturira oz. dopolni (Pečjak, 1995). Za razlago 

procesa integracije novih informacij v obstoječo kognitivno shemo bralca obstajajo različna 

poimenovanja, kot so: shematsko procesiranje celotnega besedila, modeliranje besedila 

(Perfetti, 1985, v Pečjak, 1995), referenčno predstavljanje besedila (Just in Carpenter, 1988, v 

Pečjak, 1995).  

 

Perfetti (1985, v Pečjak, 1995) trdi, da bralec dekodira postavke v sobesedilu znanj o pojmih, 

pravilih zaključevanja in splošnega znanja o svetu. To znanje bralec kombinira z drugimi 

procesi, tj. besednimi, skladenjskimi in pomenskimi, da bi prišel do predstavljanja besedila. 

Ključni pojem pri modeliranju besedila je shema, ki predstavlja organizirano strukturo znanja. 

Shema je nekakšno ogrodje, na katerega nanašamo pomen besedila. Če se besedilo povsem 

prilega shemi, potem se novi podatki preprosto vnesejo v shemo. Tisti deli besedila, ki se ne 

vklapljajo v obstoječo shemo, pa potrebujejo dodatno pozornost in obdelavo. Zaradi tega si jih 

bolje zapomnimo. 

 

Just in Carpenter (1988, v Pečjak, 1995) pa trdita, da se bralčevo celotno znanje o svetu odraža 

skozi besedilo. Referenčno predstavljanje besedila je odvisno od pomena besed v besedilu. Na 

pomen posameznih besed v gradivu vpliva tudi obstoječa kognitivna shema bralca. Ta vključuje 

njegovo predznanje, pretekle izkušnje v povezavi z besedilom in njegova pričakovanja. V 

procesu razumevanja novega gradiva oz. novih informacij imata najpomembnejšo vlogo dva 

dejavnika, tj. predznanje bralca in njegov besedni zaklad. Pri referenčni predstavitvi besedila je 

treba razlikovati tiste elemente oz. pomene, ki izvirajo le iz besedila, od elementov oz. 

pomenov, ki so nastali kot rezultat delovanja besedila na našo kognitivno shemo. Te pomene 

imenujemo koreferenčni pomeni. Torej, referenčno predstavljanje besedila je odvisno od 

referenčnih in koreferenčnih pomenov besed, ki so v besedilu. Referenčni pomeni so odvisni 

od jezikovnega ključa. Le-tega predstavljajo pomen besed ter skladenjska in pomenska 

struktura besedila. Koreferenčni pomeni pa so odvisni od predznanja, ki ga predstavljajo 

dogodki v preteklosti bralca. Predznanje omogoča boljše razumevanje prebranega besedila in 

predstavlja del sheme, ki ga imenujemo scenarij. V scenariju so npr. elementi dejavnosti, 

elementi glavnih oseb v dejavnosti, elementi, ki govorijo o ciljih teh dejavnosti itn. Tak scenarij 

bralcu omogoča boljše razumevanje tistih elementov, na katere naleti v besedilu, omogoča pa 

tudi napovedovanje, kaj bo v besedilu še sledilo.  

 

Predznanje vpliva najprej na razumevanje pri branju, s tem pa tudi na rezultat učenja, če je to 

učenje s pomočjo branja. Termin predznanje lahko prevedemo tudi v termin kognitivna 

struktura. Če učenec nima kognitivne strukture, na katero bi v procesu učenja lahko priključil 

nove informacije iz besedila, je njegovo učenje oteženo. Posledica je učenje na pamet brez 
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razumevanja. To pa seveda ni tisto znanje, ki ga učitelji želijo. Kognitivna struktura je celota 

obstoječega znanja pri posamezniku, ki je hierarhično organizirano, in sicer na način, ki je 

specifičen za vsakega posameznika. Vsako novo učenje od bralca zahteva, da nove podatke oz. 

informacije vključi v obstoječo kognitivno strukturo. Če v obstoječi strukturi učenca ni 

podatkov, ki bi se nanašali in povezovali z novimi podatki oz. informacijami, učenec gradivo 

memorira. Temu sledi hitro pozabljanje. Besedni zaklad pri branju označuje število besed v 

pisni obliki, ki jih posameznik prepozna. Bralno besedišče predstavlja pasivno besedišče, 

medtem ko je besedišče v govoru in pri pisanju aktivno. Besedni zaklad je ključni dejavnik 

bralnega razumevanja, potem ko je posameznik usvojil tehniko branja (Pečjak, 1995). 

 

 

2.3.1 RAVNI RAZUMEVANJA BESEDILA 

 
Preverjanje razumevanja prebranega je zadnja stopnja v procesu učenja s pomočjo branja.  

Pomembno je, do kolikšne stopnje je učenec razumel besedilo oz. za katero vrsto znanja gre pri 

učencu. Bralno razumevanje lahko opredelimo s kvalitativnega in kvantitativnega vidika. Z 

vidika vsebine je veliko bolj smiselno prikazati stopnjo bralnega razumevanja s kvalitativnega 

vidika, ker bralno razumevanje izraženo z odstotki, malo pove o kvalitativni razliki v 

razumevanju med bralci. Pri operativizaciji bralnega razumevanja, ki se kaže pri različnih 

ravneh razumevanja, nam je v veliko pomoč Barretova taksonomija (prav tam).  

 

 

2.3.1.1 BARRETOVA TAKSONOMIJA KOGNITIVNIH IN AFEKTIVNIH DIMENZIJ 

BRALNEGA RAZUMEVANJA 

 

Barrettova taksonomija je hierarhično organizirana, torej lahko govorimo o razumevanju na 

nižji in višji ravni. Za razumevanje na višji ravni je nujno potrebno razumevanje na nižji ravni. 

Bralno razumevanje vključuje dve dimenziji: kognitivno in afektivno, pri tem je kognitivna 

dimenzija pred afektivno. Kognitivna dimenzija se nanaša na prepoznavanje določenih dejstev 

iz besedila in skladiščenje le-teh v spominu bralca. Uskladiščene informacije lahko bralec 

uporabi za interpretiranje ali reorganizacijo besedila (prav tam).   

− Kognitivne dimenzije so: razumevanje s sklepanjem (npr. domneve o vrsti in točnosti 

informacij, ki niso jasno podane, napoved razpleta dogodkov), interpretativno razumevanje 

(npr. uporaba posploševanja za to, da pridemo do glavne trditve oz. bistva, uporaba 

stranskih trditev pri sklepanju), točnost pri prepoznavanju in pomnjenju (npr. točno 

pomnjenje podrobnosti, glavnih misli/bistva, zaporedij dogodkov, primerjav, vzrokov in 

posledic) ter reorganizacija (npr. analiza, sinteza, abstrakcija, generalizacija, organizacija 

informacij v obliko klasifikacij, povzetkov, sinteze ali rešitve problema) (prav tam).  

− Afektivna dimenzija pa vsebuje bralčevo ocenjevanje oz. vrednotenje informacij iz besedila 

(npr. presojanje, ki temelji na osebnih ali na zunanjih vrednotah) in njegove čustvene 

reakcije ob besedilu. Obe vrsti dimenzij razumevanja pri branju sta jasno razvidni, ko 

govorimo o različnih ravneh bralnega razumevanja (prav tam).  

 

 

2.3.1.2 KVALITATIVNI PRISTOP K RAZUMEVANJU PRI BRANJU 

 

Kvalitativni pristop k bralnemu razumevanju obravnavajo avtorji Guszak in Barret, Dechant in 

Smith ter Herber (v Pečjak, 1995). Herber (1970) govori o treh ravneh razumevanja pri branju, 

in sicer o besednem razumevanju, o interpretativni ravni ter o uporabnem razumevanju. Avtorja 

Guszak in Barett (1971) omenjata pet ravni bralnega razumevanja, tj. besedno razumevanje, 
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reorganizacija, razumevanje s sklepanjem, vrednotenje ter kritično in ustvarjalno razumevanje. 

Dechant in Smith (1977) pa ločita tri ravni razumevanja pri branju: besedno razumevanje, 

interpretacijo ter kritično in ustvarjalno branje. V splošnem lahko torej govorimo o treh ravneh 

bralnega razumevanja. Najnižjo raven lahko poimenujemo raven besednega razumevanja oz. 

razumevanje besed, srednjo raven avtorji imenujejo interpretativno razumevanje, interpretacija 

ali razumevanje s sklepanjem, prav tako pa ima različna poimenovanja tudi najvišja raven, tj. 

kritično in ustvarjalno branje, kritično in ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje. 

Bralno razumevanje lahko preverjamo z različnimi vprašanji. S psihološkega vidika delimo 

vprašanja glede na miselne procese, ki jih sprožajo. Glede na to ločimo vprašanja nižje in višje 

ravni. Vprašanja nižje ravni zahtevajo zgolj reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov in 

dejstev, medtem ko vprašanja višje ravni angažirajo višje miselne procese, npr. primerjanje, 

analiziranje, sintetiziranje (prav tam). 

 

a) PRVA RAVEN 

Poznavanje besed, ki se pojavljajo v besedilu, je nujen, ampak ne zadosten pogoj za 

razumevanje celotnega besedila. Če učenec pozna zgolj pomen besed, ki se pojavljajo v 

besedilu, še ne pomeni, da razume tudi pomen celotnega besedila, vseh povezav in odnosov. 

Če učitelji preverjajo razumevanje po branju z vprašanji, lahko učenec na tej stopnji 

razumevanja odgovarja le na vprašanja nižje ravni, ki so usmerjena le na nižje miselne in 

psihične procese, še posebej na učenčev spomin. Vprašanja zahtevajo prepoznavanje ali 

reprodukcijo določenih prej naučenih vsebin. Nanašajo se lahko na posameznosti (specifična 

dejstva in podatki, termini), kategorije, klasifikacije in postopke ter na obče pojme, načela in 

teorije. Najpogosteje ta spominska vprašanja sprašujejo po podrobnostih. Vprašanja po občih 

pojmih, načelih in teorijah štejemo v to skupino le, če zahtevajo dobesedno reprodukcijo, brez 

globljega razumevanja in kadar gre za dobesedno obnovitev definicij in teorij. Vprašanja na tej 

ravni se največkrat začenjajo z vprašalnicami, kot so: kdo, kaj, kdaj, kateri, koliko itd. (prav 

tam).  

 

b) DRUGA RAVEN 

Bistvo razumevanja na drugi ravni je, da bralec  

− dojame bistvo oz. najpomembnejše ideje nekega sporočila oz. besedila;  

− dojame povezanost med posameznimi deli besedila in jih zna razložiti;  

− zna izločiti nekaj medsebojno odvisnih stališč in pogledov ter njim pripadajočih 

podrobnosti;  

− zna presojati in sklepati na podlagi podatkov v besedilu (prav tam). 

 

Pri sklepanju ima največjo vlogo bralčevo predznanje. Ločimo različne vrste sklepanja: 

implicitno, elaborativno in reduktivno sklepanje.  

− Implicitno sklepanje je jasno razvidno iz samega besedila. Bralec ga ne more spregledati.  

− Pri elaborativnem sklepanju bralec povezuje besedilne informacije na sebi lasten, specifičen 

način s predhodnim znanjem. Te informacije se uvrstijo v sistem znanja bralca in se tam 

utrdijo. Tako pride do globljega razumevanja in boljšega pomnjenja besedila.  

− Še posebej pri daljših besedilih bralec uskladišči in zadrži le določene informacije. Pri 

reduktivnem sklepanju gre za izpuščanje, posploševanje, povezovanje in izbiranje. Pri tej 

vrsti sklepanja gre za določeno stopnjo predelave gradiva, kar predstavlja prehod k tretji, 

najvišji ravni, tj. k uporabno-kritičnemu branju (prav tam). 

 

Vprašanja oz. naloge, ki se nanašajo na drugo raven bralnega razumevanja, so vprašanja višje 

ravni. Slednja sprožijo višje miselne procese, podpirajo razvoj logičnega mišljenja in sklepanja 

ter vodijo k najvišji ravni bralnega razumevanja. Od učenca zahtevajo, da nekaj, kar mu je že 
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znano, pove ali napiše s svojimi besedami, da poda temo in glavne misli, da nadaljuje začetno 

misel. Od enopomenskih spominskih vprašanj se razlikujejo predvsem po tem, da mora učenec 

odgovor oblikovati samostojno in selektivno. Od učenca zahtevajo, da predlaga rešitve za razne 

probleme, da napoveduje posledice in nadaljnji možni razvoj dogodkov, da razčlenjuje besedilo 

itd. (prav tam). 

 

c) TRETJA RAVEN 

Značilnost razumevanja na tretji ravni je, da je učenec sposoben:  

− preoblikovati prebrano besedilo iz ene abstraktne oblike v drugo (npr. preoblikovati daljše 

besedilo v krajšo obliko, iz abstraktnega jezika v konkretnejši jezik, obnoviti besedilo s 

svojimi besedami);  

− preoblikovati besedilo iz ene simbolne oblike v drugo (npr. prevesti rezultate, zajete v 

tabelah in grafih, v pisno obliko; povzeti besedilo v tabelo ali graf);  

− pojasniti metafore in simbole z drugimi besedami; 

− uporabiti dejstva in podatke, do katerih je prišel v besedilu, pri reševanju novih situacij in 

problemov;  

− analizirati besedilo na posamezne sestavine, dogodke in ugotoviti odnose med njimi;  

− analizirati domneve in predpostavke, ki jih avtor ni jasno navedel;  

− odkriti razloge, ki bi opravičili stališče avtorja v besedilu;  

− oceniti (ne)veljavnost izjav v besedilu;  

− povezati ideje iz besedila z lastnim znanjem in pričakovanji;  

− na temelju istih ključnih besed, kot so v besedilu, oblikovati novo besedilo z drugačno 

vsebino;  

− primerjati prebrano besedilo z drugimi besedili s podobno vsebino, iskati podobnosti in 

razlike; 

− opredeliti besedilo glede na vsebino in tehniko/način pisanja kot informativno, literarno itd. 

(prav tam). 

 

Vprašanja, ki se nanašajo na tretjo raven razumevanja pri branju, učenca usmerjajo na uporabo 

pridobljenega znanja v novih, a podobnih primerih. Sposobnost učenca, da pridobljeno znanje 

uporabi v novem primeru, je najboljši dokaz za to, da je učenec prebrano besedilo razumel in 

usvojil. S temi vprašanji razgibamo tudi učenčevo čustvovanje. Spodbudimo ga k izražanju 

osebnih vrednostnih sodb ter moralnih in etičnih stališč. V odgovoru učenec predstavi svoje 

mnenje o določenih problemih, presoja prednosti različnih rešitev določenega problema, 

presoja vrednosti idej itd. Vprašanja na najvišji ravni so konvergentna (pravilen je le en 

odgovor) ali divergentna (možni so raznovrstni odgovori). Slednja kažejo na ustvarjalnost 

učenca (prav tam). 

 
Višje ravni razumevanja pri branju predpostavljajo usvojeno razumevanje na nižji ravni. 

Vprašanja in naloge za preverjanje razumevanja morajo obsegati vse ravni razumevanja. Če 

učitelji niso pozorni na to, se velikokrat zgodi, da večina vprašanj, tako ustnih kot pisnih, ostane 

na najnižji ravni razumevanja, tj. na ravni razumevanja besed in preprostih dejstev (prav tam). 

 

 

2.3.1.3 KOMBINIRANI PRISTOP (KVALITATIVNI IN KVANTITATIVNI)    

 

Kombinirani pristop k vrednotenju razumevanja pri branju so razvili avtorji, ki govorijo o 

kriterijih razumevanja. Avtorji so: Kilgallom (1942), Downing (1982) ter Johnson, Kress in 

Pikulski (1990) (v Pečjak, 1995). 
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Kilgallom (1942, v Pečjak, 1995) je govoril o naslednjih kriterijih razumevanja pri branju. 

 

a) RAVEN SAMOSTOJNEGA BRANJA 

Na tej stopnji razumevanja mora bralec pokazati najmanj 90 % razumevanja prebranega. 

Značilnost branja na tej ravni je branje brez kakršnihkoli pomagal (npr. prsta, svinčnika). Bralec 

lahko bere brez tuje pomoči vsa besedila, ki so primerna njegovi starostni stopnji (Pečjak, 

1995). 

 

b) RAVEN PREDHODNE BRALNE SPRETNOSTI 

Stopnja razumevanja je nad 75 % prebranega. Na tej stopnji bralec potrebuje pomoč zgolj pri 

razumevanju težjih besedil, medtem ko lažja besedila lahko bere samostojno, brez tuje pomoči 

(prav tam). 

 

c) RAVEN BRANJA PRI POUKU 

Na tej ravni bralec lahko s pomočjo učiteljeve razlage pri pouku zadovoljivo razume besedila, 

kar pomeni pri preverjanju najmanj 50 % pravilnih odgovorov (prav tam). 

 

č)   FRUSTRACIJSKA RAVEN BRANJA 

Na tej ravni je razumevanje bralca manjše od 20 %. Sposobnost razumevanja prebranega je 

tako majhna, da je glavni učinek branja frustracija. Slednje ni mogoče odpraviti tudi s pomočjo 

pouka. Na tej ravni ne moremo pričakovati učinkovitega razumevanja besedil (prav tam). 

 

 

Downing (1982) ter Johnson, Kress in Pikulski (1990, v Pečjak, 1995) govorijo o treh ravneh 

razumevanja besedila; to so: raven samostojnega branja, raven, ki omogoča pouk, in 

frustracijska raven branja. 

 

a) RAVEN SAMOSTOJNEGA BRANJA 

Otrok lahko samostojno bere in pokaže dobro razumevanje bralnega gradiva. Značilnost branja 

na tej stopnji je, da ga ne spremljajo določene slabe bralne navade (npr. uporaba pomagal pri 

branju, vokalizacija). Učenec mora biti sposoben pokazati 90-odstotno točnost pri odgovarjanju 

na zastavljena vprašanja o določenih dejstvih in podrobnostih, ki zahtevajo interpretacijo 

besedila s sklepanjem ter kritično in ustvarjalno odzivanje na bralno gradivo. Učenec mora 

pokazati popolno razumevanje celotnega besedila. To pomeni, da mora biti sposoben: 

− slediti zaporedju dogodkov v besedilu; 

− ugotoviti, v katerem odnosu so manj bistvene informacije do ključnih besed v besedilu; 

− ugotoviti podobnosti in razlike med posameznimi deli besedila, 

− razumeti organizacijo in strukturo besedila itd. (prav tam). 

 

Kvalitativni kriterij: Učenec odgovarja na vprašanja ali obnavlja besedilo. S tem pokaže, da 

besedilo popolnoma razume. Informacije iz besedila povezuje s predznanjem. Obnova je 

dobro organizirana. Iz nje je razvidna strukturiranost besedila (prav tam). 

 

b) RAVEN, KI JO OMOGOČA POUK 

Otrok lahko razume določene dele besedila samostojno, medtem ko bistvene in pomembne dele 

besedila lahko usvoji šele z učiteljevo pomočjo. Stopnja razumevanja je na splošno dobra, 

vendar pa že prihajajo do izraza določene slabosti in pomanjkljivosti. Pri obnavljanju vsebine 

učenec na tej stopnji obnavlja manj bistvene dele vsebine. Poleg tega prihaja tudi do določenih 

napak v interpretaciji vsebine. Učenec besedilo razume nepopolno. Kriterij za uvrstitev učenca 
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na to stopnjo razumevanja je, da pravilno odgovori vsaj na 75 % zastavljenih vprašanj oz. da s 

75-odstotno točnostjo obnovi prebrano besedilo (prav tam). 

 

Kvalitativni kriterij: Učenec povezuje predznanje z informacijami iz besedila. Pri odgovarjanju 

na vprašanja in pri obnavljanju lahko zaznamo dobro razumevanje. Iz obnove besedila je 

razvidna osnovna organizacija besedila. Učenec se je sposoben kritično odzvati na besedilo, 

vendar lahko pri interpretaciji pride do manjših napak (prav tam). 

 

c) FRUSTRACIJSKA RAVEN BRANJA 

Glavna spremljajoča dejavnika ob branju sta stres in napetost. Frustracija ob branju je večkrat 

posledica nerazumevanja prebranega kot pa izredno slabe tehnike branja. Učenec si pri branju 

pomaga z vidnimi pomagali, pri tihem branju pa z vokalizacijo. V procesu razumevanja 

prebranega si ne pomaga s kontekstnim ključem. Vso svojo pozornost usmerja na vidni in 

glasovni ključ pri identifikaciji besed. Obnove besedil so nepopolne in zelo pomanjkljive. 

Nekatere dele besedila učenec obnovi, ampak obnovljeni deli niso v logičnem zaporedju. 

Številčni kriterij razumevanja je 50 % ali manj (prav tam). 

 

Kvalitativni kriterij: Pogovor pred branjem kaže na šibke govorne sposobnosti in predznanje 

učenca, potrebno za razumevanje besedila. Odgovori na vprašanja ali obnova po branju pa 

kažejo na slabo razumevanje organizacije gradiva. Opazimo lahko slabo pomnjenje vsebine in 

napake pri razlagi (prav tam). 

 

 

2.3.1.4 SPECIFIČNE SPOSOBNOSTI BRALNEGA RAZUMEVANJA 

 

Davis (b. d.) navaja pet sposobnosti, ki naj bi določale razumevanje prebranega: poznavanje in 

razumevanje pomena besed v besedilu, mišljenje s sklepanjem med branjem besedila, 

sposobnost slediti in razčleniti strukturo besedila ter sposobnost identificirati namen in vzdušje 

v besedilu. Rosenshine (1984) pa govori o osmih sposobnostih: ugotoviti oz. določiti 

podrobnosti iz besedila, prepoznati glavne misli ali bistvo iz besedila, prepoznati zaporedja 

dogodkov, zaključevati, prepoznati vzročno-posledične odnose, razumeti pomen besed oz. 

izrazov iz sobesedila, interpretirati besedilo in sklepati iz besedila na nove primere (Pečjak, 

1995). 

 

Kognitivni procesi predstavljajo povezavo med ravnmi razumevanja in specifičnimi 

sposobnostmi razumevanja. Spache (b. d.) je trdil, da pri branju poteka pet kognitivnih oz. 

intelektualnih procesov, in sicer: spoznavanje in prepoznavanje informacij iz besedila, spomin 

(zadrževanje informacij), divergentno mišljenje (ustvarjalne ideje), konvergentno mišljenje 

(sklepanje) in kritično mišljenje (vrednotenje) (prav tam). 

 

 

2.4 PISMENOST 
 

Pismenost je imela v različnih obdobjih različen pomen. V srednjem veku je bil pismen vsak, 

ki je znal brati latinsko. V reformaciji pa je beseda označevala zmožnost branja in pisanja v 

maternem jeziku. Pojem pismenost je težko enoznačno opredeliti oz. opredeliti z eno samo 

definicijo, uporablja se namreč v različnih pomenih (Pečjak, 2010). Harris in Hodge (1995, v 

Pečjak, 2010) sta v slovarju pismenosti zbrala in navedla okrog štirideset vrst pismenosti, npr. 

akademska, bralna, družinska, funkcionalna, ideološka, kritična, kulturna, računalniška, 

marginalna, medgeneracijska, medijska, minimalna, osnovna, poliglotska, pragmatična, 
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preživetvena, vizualna, pismenost delovnega mesta, pismenost odraslih, pismenost okolja itd. 

Definicije pismenosti se med seboj razlikujejo v več vidikih. Nekatere pojmujejo pismenost kot 

kontinuum, katerih skrajni točki sta nepismenost–pismenost. Nekatere definicije delijo 

pismenost na individualno in socialno/družbeno pismenost, nekatere pa poudarjajo 

zgodovinsko-geografski vidik pismenosti (Pečjak, 2010). 

 

Različne definicije pismenosti obravnavajo pismenost kot konstrukt. Glede na strukturne 

elemente lahko pismenost razdelimo v tri skupine.  

− V prvo skupino definicij sodijo definicije, ki pri pismenosti poudarjajo spretnost branja. Za 

branje avtorji trdijo, da je primarna dejavnost za doseganje pismenosti in da so druge 

dejavnosti sekundarnega pomena. Pismenost se torej pogosto uporablja kot sinonim za 

bralno pismenost (prav tam). 

− Drugi sklop definicij predstavljajo tiste, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno ali 

primarno spretnost branja in pisanja, ki omogoča primerjavo v času in prostoru. Pri 

pismenosti gre za branje in pisanje, ki ga usmerjajo vprašanja kaj, kako, kdaj in zakaj brati 

in pisati. Pismena oseba pa je tista, ki ima znanje in spretnosti branja in pisanja in ji 

omogočajo delovanje v vseh aktivnostih, značilnih za njeno kulturo in družbeno skupino, 

ki ji pripada (Harris in Hodge, 1995, v Pečjak, 2010). Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (2014) piše, da pismenost pomeni znanje branja in pisanja. 

− V tretjo skupino definicij spadajo tiste, ki razširjajo spretnosti pismenosti in poleg branja in 

pisanja vključujejo npr. še računanje. Oseba je pismena, kadar lahko sodeluje v vseh 

življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v 

družbeni skupnosti, ter uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni razvoj 

in razvoj družbene skupnosti (UNESCO, 1978, v Pečjak, 2010). Vse te definicije, ki 

poudarjajo uporabo spretnosti branja, pisanja in računanja za delovanje v družbi in osebni 

razvoj posameznika, so definicije, ki opredeljujejo funkcionalno pismenost. Izraz 

funkcionalna pismenost (pragmatična ali konvencionalna pismenost) poudarja, da 

zmožnosti branja, pisanja in računanja niso same sebi namen, ampak služijo boljšemu 

funkcioniranju posameznika v okolju, v katerem živi (Pečjak, 2010).  
 

Izraz višja pismenost poleg osnovnih spretnosti branja in pisanja vključuje tudi sposobnosti 

uporabe jezika, sklepanja itd. za reševanje problemov v določenih situacijah in pri določenih 

predmetih v šoli (Langer, 1999, v Pečjak, 2010). Tako lahko govorimo o vrstah pismenosti, kot 

so npr. matematična pismenost in naravoslovna pismenost. Ti dve sta poleg bralne pismenosti 

glavni predmet preučevanja študij PISE (Pečjak, 2010). Kucer (2001, v Pečjak, 2010) govori o 

kritični pismenosti. Ta pojem poleg osnovne zmožnosti branja in pisanja zajema tudi afektivne 

dejavnike v odnosu do socialno-kulturnega okolja, ki mu posameznik pripada, zato da rešuje 

vsakodnevne učne, poklicne in osebne probleme. Vsi ti dejavniki (motivacija ter prepričanje 

posameznika o pomenu pismenosti in vrednotenju le-te) pri posamezniku delujejo interaktivno 

tudi v procesu izobraževanja. To se odraža v posameznikovih stališčih do pismenosti, 

vrednotenju pismenosti in v prizadevanju za doseganje čim višje stopnje pismenosti. Tako 

pojmovanje pismenosti pa spreminja tudi vzorec izobraževanja pri učiteljih (Pečjak, 2010). 

 

Pismenost je torej kompleksna sposobnost, ki vključuje številne sposobnosti in spretnosti 

branja, pisanja (in računanja). Glavni element vseh pismenosti pa je bralna pismenost. 

Poudarjen je različen razvoj pismenosti glede na razne dejavnike, kot so: starost, spol, 

izobrazba, socialni kontekst itd. Pismenost je kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko 

določeni pojem (prav tam).  
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Mnoge razvite države posvečajo sistematičnemu razvoju zmožnosti pismenosti posebno 

pozornost. V današnjem svetu je namreč veliko odraslih funkcionalno nepismenih oz. zelo slabo 

pismenih. Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih IALS je pokazala, da je stanje 

zaskrbljujoče tudi v Sloveniji (prav tam). Na mednarodni ravni se je v prizadevanja za višjo 

pismenost vključila organizacija UNESCO. Pri nas pa je ministrstvo za šolstvo in šport 

imenovalo posebno Komisijo za pripravo smernic za razvoj pismenosti, ki je ob sodelovanju 

strokovnjakov z vseh področij, povezanih s pismenostjo, sestavila Nacionalno strategijo za 

razvoj pismenosti (Grosman, 2007).  

 

 

2.4.1 BRALNA PISMENOST 

 

Bralna pismenost je predmetni in čezpredmetni cilj pouka slovenščine oz. zmožnost, za katero 

se potrebno znanje, spretnosti in stališča neposredno pridobivajo pri slovenščini, učinki pa so 

vsesplošni in vseživljenjski. V okviru predmetnih ciljev je bralna pismenost sestavina 

temeljnega cilja pouka slovenščine, ki ga imenujemo razvijanje sporazumevalne zmožnosti. V 

okviru sporazumevalne zmožnosti je bralna pismenost zmožnost sprejemanja, razumevanja, 

interpretiranja, vrednotenja in uporabe raznovrstnih besedil za doseganje ciljev posameznika in 

družbe (Krakar Vogel, 2014). 

 

Greenleaf, Schoenbach, Cziko in Mueller (2001, v Pečjak, 2010) ločijo štiri dimenzije bralne 

pismenosti, ki jih je treba razvijati, če želimo dobiti bralno pismenega človeka. Učinkovit bralec 

je sposoben branja besed, oblikovanja pomena, razumevanja in tvorjenja učinkovitih besedil in 

angažiranosti pri delu z besedili. Pismenost torej sestavljajo tehnika branja (pri čemer si bralec 

pomaga s fonološkim, semantičnim in skladenjskim ključem); sposobnost razumevanja 

prebranega s pomočjo različnih kognitivnih in metakognitivnih strategij (tj. oblikovanje 

pomena s pomočjo uporabe starih in tvorjenja novih kognitivnih shem, strateškega branja, 

spremljanja sebe in uporabe strukture besedila); sposobnost tvorjenja učinkovitih sporočil (to 

vključuje komunikacijske spretnosti, namen sporočanja, kritično pismenost, medijsko 

pismenost in poznavanje žanrov) ter razvoj pozitivnih stališč in vrednot, identitete ter 

motivacije za branje. Vse te dimenzije pomagajo učitelju razumeti proces branja, oceniti stopnjo 

razvitosti bralnih sposobnosti učenca in na podlagi tega načrtovati nadaljnje delo z učencem s 

ciljem razvijanja njegove bralne pismenosti (Pečjak, 2010). 

 

 

2.4.2 VIDIKI PISMENOSTI 
 

Za razvoj pismenosti je pomembno poznavanje različnih vidikov pismenosti, kot so: kognitivni, 

jezikovni, sociokulturni, razvojni in izobraževalni vidik.  

 

a) KOGNITIVNI VIDIK 

Spretnosti pismenosti so sistem spretnosti, ki ni odvisen od socialnega konteksta, ampak od 

kognitivnega aparata posameznika. Odvisen je od miselnih procesov, strategij in postopkov, ki 

posamezniku omogočajo, da predeluje besedila, ki jih bere, in da lahko sam tvori besedila, torej 

piše. Pri procesu oblikovanja pomena s pomočjo pisnega jezika so pomembne predvsem aktivna 

vloga posameznika in strategije, ki jih uporabljajo bolj oz. manj izkušeni bralci in pisci besedil. 

Ko posameznik razvije določene spretnosti in strategije, jih lahko uporablja v vseh primernih 

situacijah. Kognitivni vidik odloča o tem, kako bo posameznik raziskal, odkril in oblikoval 

pomen iz besedila (prav tam). 
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b) JEZIKOVNI VIDIK 

Jezik je sestav simbolov, ki omogočajo sporazumevanje, in sredstvo, s pomočjo katerega 

izrazimo pomen. Poznamo različne, med seboj povezane sisteme pisnega in govorjenega jezika. 

Bralec in pisec morata prehajati skozi te sisteme, če želita oblikovati pomen (prav tam).  

 

c) SOCIOKULTURNI VIDIK  

Pri urjenju spretnosti pismenosti imajo velik pomen specifične situacije. Te svojevrstne prakse 

ali dogodki pismenosti izhajajo iz različnih sociokulturnih izkušenj. Diskurz je socialno 

prepoznani način za uporabo jezika (branja, pisanja, govorjenja in poslušanja), pa tudi način 

občutenj, prepričanj, vrednotenj in dejavnosti med ljudmi in stvarmi. S tem se posameznik 

lahko prepozna kot član socialne skupine, v kateri ima določeno socialno vlogo. Pismenost je 

primarno dejanje posameznika, sekundarno pa tudi socialno dejanje. Pomen in jezik, ki ga 

posameznik tvori in uporablja, določajo različne socialne značilnosti, npr. spol, etnična in 

kulturna pripadnost, poklici. Poleg tega lahko govorimo o sociokulturnem vidiku pismenosti 

zato, ker jezik najpogosteje uporabljamo v socialnem kontekstu (prav tam). 

 

č)   RAZVOJNI VIDIK 

Ta vidik prikazuje določene splošne smeri v razvoju posameznih dimenzij pismenosti. Za 

pedagoško prakso je posebnega pomena poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti 

učenca. Na podlagi tega se oblikuje razvojno ustrezen kurikulum in poučuje posamezne 

dimenzije pismenosti tako, da se upoštevajo razvojne zmožnosti učečega se. Vsako dejanje 

pismenosti izraža to, kar posameznik zmore oz. ne zmore v določenem razvojnem obdobju. Po 

drugi strani se razvoj nikoli ne konča. Posameznik namreč lahko razvija določene dimenzije 

pismenosti in uporablja pismenost na vedno nove načine (prav tam). 

 

d) IZOBRAŽEVALNI VIDIK 

Če želimo, da bo pouk pismenosti uspešen, je pri načrtovanju kurikuluma treba upoštevati vse 

zgoraj naštete vidike. Vzgojiti pismenega človeka pomeni hkratno delovati na razvoj 

kognitivnih, jezikovnih, sociokulturnih in razvojnih dimenzij pisnega jezika pri vseh predmetih 

(prav tam). 

 

 

2.4.3 STRUKTURNI VIDIK BRALNE PISMENOSTI 

 

Na to, kako bo bralec procesiral in razumel besedilo, ki ga bere, ter na to, kako bo pisec 

procesiral besedilo, ki ga piše, da bo razumljivo, vplivajo isti dejavniki. Tako pri bralcu kot tudi 

piscu je pomembno obvladovanje jezikovnega sistema ter poznavanje in zmožnost fleksibilne 

rabe bralnih in pisnih strategij. Bralec poskuša razumeti prebrano s pomočjo obstoječega 

predznanja, prav tako tudi pisec pri pisanju izhaja iz obstoječega znanja, ki ga ima o določeni 

temi. Poleg tega obe aktivnosti vodita do novega znanja. Za izvajanje katerekoli dejavnosti je 

potrebno opredeliti namen. Torej, bralec lahko bere npr. z namenom, da se bo nekaj naučil, da 

se bo razvedril, da bo dobil določeno informacijo; pisec pa lahko piše npr. z namenom, da izrazi 

svoja občutenja, da nekaj razloži, pojasni, utemelji. Pri branju mora bralec znati asimilirati misli 

iz besedila, ki ga bere, in preoblikovati svoje predznanje glede na informacije iz besedila. Prav 

tako mora biti tudi pisec pred pisanjem pripravljen sprejeti določene ideje, jih preoblikovati in 

zapisati. Branje ima za cilj poiskati pomen, pisanje pa oblikovati smiselno sporočilo. Bralec in 

pisec sta aktivno udeležena v branju in pisanju besedila. Bralec poskuša razumeti besedilo, 

pisec pa tvoriti smiselno besedilo. Branje je proces dekodiranja. Pri njem je bralec bolj pasiven, 

ko poskuša izluščiti pomen iz besedila, kot pisec pri pisanju. Ker si bralec pri razumevanju 

pomaga s predznanjem, ki ga ima, pri branju ne uporablja toliko miselnih virov. Pisec pa je bolj 
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aktiven, ker mora tvoriti pomen, za to pa potrebuje več miselnih potencialov. Pri pisanju si 

pomaga z obstoječim znanjem in glede na to, da načeloma ve, komu je besedilo namenjeno, pri 

svojem pisanju upošteva ta kontekst (prav tam). 

 

 

2.4.4 METAKOGNITIVNI ELEMENTI BRALNE PISMENOSTI 

 

Med metakognitivne dejavnike bralne pismenosti sodijo: fonološko zavedanje, dekodiranje 

(tehnika branja), besedišče ter strateško branje s poznavanjem in uporabo bralnih strategij. 

Končni kriterij bralne pismenosti pa je bralno razumevanje (prav tam). 

 

a) FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Fonološko procesiranje se nanaša na različne dejavnosti, ki povečujejo občutljivost 

posameznika za glasove in uporabo teh glasov v besedah (prav tam). Poznamo tri medsebojno 

povezane sposobnosti fonološkega procesiranja. To so fonološka občutljivost, fonološki 

spomin in fonološko poimenovanje (Wagner in Torgesen, 1987, v Pečjak, 2010). Fonološka 

občutljivost je zmožnost odkrivanja in spretnega ravnanja z glasovi, ki se pojavljajo v govoru. 

Razvoj te sposobnosti poteka od občutljivosti za daljše in konkretne glasovne enote (npr. besede 

in zloge) do občutljivosti za manjše glasovne enote (npr. začetnega glasu v besedi, rime) in vse 

do občutljivosti za najmanjše glasovne enote – foneme (Adams, 1990; Lonigan, Burgess in 

Anthony, 2000, v Pečjak, 2010). Fonološka občutljivost vpliva na zmožnost dekodiranja, ker 

mora učenec pretvoriti slišane glasove v črke ali videne črke v glasove. Fonološki spomin se 

nanaša na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina. Ugotavlja se s takojšnjo ponovitvijo 

slušno predstavljenega gradiva (npr. besed, povedi, številk). Dober fonološki spomin omogoča 

učencu zadržati trenutno asociativno zvezo med črkami besede in glasovno podobo besede, s 

čimer se povečuje njegova sposobnost dekodiranja. Fonološko poimenovanje vsebuje 

sposobnost priklica glasovnih informacij iz dolgoročnega spomina s pomočjo poimenovanja 

izoliranih besed ali serije besed. Ta zmožnost nakazuje na to, s kakšno lahkoto učenec prikliče 

fonološke informacije, povezane s črkami, deli besed ali s celimi besedami. To pa vpliva na 

hitrost dekodiranja (Pečjak, 2010). 

 

b) DEKODIRANJE 

L. Ehri (1994, v Pečjak, 2010) govori o treh možnih načinih branja, ki jih učenci uporabljajo za 

prepoznavanje besed. To so: dekodiranje, napovedovanje oz. ugibanje in branje znanih besed. 

Dekodiranje je najpogostejši način branja neznanih besed. Označuje prepoznavanje 

posameznega vidnega simbola (tj. črke), in pretvarjanje le-tega v slušni kod (tj. v glas) ter 

povezovanje glasov v besedo. Izurjeni bralec ne dekodira le posameznih črk, temveč skupine 

črk ali cele besede. Učinkoviti bralec strategijo dekodiranja kombinira še z drugimi strategijami. 

Pri strategiji ugibanja bralec enostavno ugiba, kaj bi beseda lahko pomenila. Pri tem si pomaga 

na različne načine, npr. s prvo črko v besedi ali s slikami, ki so sestavni del besedila. Branje 

znanih besed je strategija branja besed, ki so učencu znane oz. jih je že večkrat prebral. Znana 

beseda v spominu bralca takoj aktivira glaskovanje, izgovorjavo in pomen (Pečjak, 2010). 

 

c) BRALNI BESEDNJAK ALI BRALNO BESEDIŠČE  

Pojem besedišče se nanaša na razumevanje besed, ki jih učenec prepozna in razume pri branju. 

Gre za receptivno besedišče. Slednje je večje od produktivnega besedišča, torej tistega, ki ga 

uporabljamo v govoru ali pri pisanju (prav tam). Razumevanje pri branju je povezano z več 

dejavniki, kot so: pogostost besed, enopomenskost ali večpomenskost besed, obseg besedišča 

itd. (Just in Carpenter, 1987, v Pečjak, 2010). 
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č)   METAKOGNITIVNO ZNANJE O BRANJU IN BRALNE STRATEGIJE  

Strateško branje vključuje naslednje sposobnosti: poznavanje pravil in bralnih zakonitosti, 

poznavanje strategij pri branju, načrtovanje in spremljanje procesa branja itd. Strateški bralec 

bi moral imeti pred seboj jasen cilj (kaj želi z branjem doseči). Poznati bi moral različne bralne 

strategije in se pri branju usmerjati tako, da bi dosegel bralni cilj (da bi rešil bralno nalogo) 

(Pečjak, 2010). 

 

d) BRALNO RAZUMEVANJE 

Bralno razumevanje je sočasen proces, v katerem bralec lušči in oblikuje pomen iz besedila s 

pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo (RAND Reading Study Group, 2002, v 

Pečjak, 2010). Kintsch (1998, v Pečjak, 2010) pravi, da je razumevanje prebranega kombinacija 

procesov oblikovanja pomena iz besedila in procesov predznanja bralca. Torej gre za 

interakcijski proces med besedilom, bralcem (predznanje, izkušnje, motivi in cilji branja) in 

kontekstom, v katerem bere (Pečjak, 2010). 

 

 

2.4.5 STOPENJSKOST PRI USVAJANJU BRALNE PISMENOSTI 

 

Doseganje vsestransko razvite pismenosti, še posebej bralne pismenosti, je dolgotrajen proces. 

Treba ga je sistematično načrtovati in izvajati od predšolskega obdobja v vrtcu do konca šolanja 

v osnovni šoli in srednji šoli. Poleg tega je pomembno, da pridobljene osnove izpopolnjujemo 

skozi vse življenje (Grosman, 2007). Pri razvoju pismenosti je treba upoštevati predvsem 

zmožnosti otroka, mladostnika in odraslega. To pomeni, da na različnih razvojnih stopnjah 

posameznika razvijamo različne elemente pismenosti. Na različnih stopnjah izobraževanja je 

smiselno razvijati tiste elemente pismenosti, ki jih zahteva okolje in ki jih posameznik lahko 

obvlada. Upoštevanje razvojnih zmožnosti posameznikov v izobraževalnem procesu 

imenujemo stopenjskost pismenosti (Pečjak, 2007). Začetne stopnje opismenjevanja v prvem 

triletju osnovne šole je mogoče izpopolnjevati in nadgrajevati v skladu s kognitivnim in 

jezikovnim razvojem učencev ter z njihovimi potrebami za delovanje in življenje v sodobni 

družbi. V slednji je namreč za uspešno osebno in družbeno delovanje nujna visoko razvita 

pismenost. Torej se sistematično opismenjevanje ne sme končati v prvem triletju ali ob koncu 

osnovne šole, ampak ga je treba za različne potrebe, različne načine branja, razne vrste besedil 

in za razna predmetna področja načrtno razvijati pri vseh predmetih in skozi vsa obdobja 

šolanja. Pri tem je treba upoštevati potrebe učencev in si neprestano prizadevati doseči jasno 

določeni cilj, da bi ob koncu šolanja vsi učenci dosegli stopnjo razvite in uporabne pismenosti 

za pošolsko samostojno in vseživljenjsko učenje, za nove oblike pisanja in branja, ki se porajajo 

s tehnološkim razvojem, in za nova predmetna področja, ki jih odpirajo procesi vključevanja v 

globalno organizirani svet (Grosman, 2007). 

 

Procesnost in potrebo po stopenjskosti pismenosti poudarjajo sodobne definicije pismenosti 

(Pečjak, 2007). V strateškem nacionalnem dokumentu Nacionalna strategija razvoja 

pismenosti piše, da je pismenost trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za 

potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti 

ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter 

odgovorno in kritično sodelovanje v družbenem in poklicnem življenju (Nacionalna strategija 

za razvoj pismenosti, 2006, v Pečjak, 2007). Vgrajenost razvojnih zmožnosti posameznika pri 

razvijanju njegove pismenosti prikazujejo različni modeli. Najbolj znani so model J. Chall 

(1983; 1996), model Duffyja in L. Roehler (1993) ter model Gilleta s sodelavci (2003). To so 

celostni modeli razvoja branja in pisanja, ki se pričnejo z opisom razvoja pismenosti v 
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predšolskem obdobju in kažejo razvoj bralnih in pisnih zmožnosti kot vseživljenjski proces 

(Pečjak, 2007). 

 

 

2.5 RAZISKAVA PISA 
 

Mednarodne raziskave dosežkov v izobraževanju so se uveljavile kot mehanizmi spremljanja 

razvoja izobraževalnih sistemov z mednarodnimi primerjavami izobraževalnih dosežkov učenk 

in učencev na določeni stopnji izobraževanja. Med glavnimi nameni mednarodnih raziskav je 

poleg primerjanja dosežkov učencev med državami poskušati opisati povezave dosežkov s 

spremljajočimi dejavniki, med katerimi bi mogoče lahko zaznali tiste, ki jih lahko spremenimo 

pri delu v šoli in s tem izboljšamo tudi dosežke (Štraus, 2014). 

 

Raziskava PISA (Programme for International Student Assessment) je mednarodna raziskava 

o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, ki se izvaja pod okriljem Organizacije za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (Program mednarodne primerjave dosežkov 

učencev – PISA 2012, 2013) Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA je 

skupni projekt držav članic OECD in sodelujočih držav partnerk, med katerimi je tudi 

Slovenija. Raziskava PISA je dolgoročni program, s pomočjo katerega nastaja baza podatkov 

o bralnih, matematičnih in naravoslovnih kompetencah 15-letnih učencev (Nacionalno poročilo 

PISA 2006, 2007). Poteka v triletnih ciklih. V vsakem od ciklov izvedbe je glavnina zajema 

podatkov posvečena enemu od treh področij pismenosti. Podatki za ostali področji pa so zajeti 

za namen raziskovanja trendov v dosežkih učencev. Raziskava PISA je bila doslej izvedena že 

šestkrat, leta 2000 (poudarek na področju bralne pismenosti), 2003 (poudarek na področju 

matematične pismenosti), 2006 (poudarek na področju naravoslovne pismenosti), 2009 

(poudarek na področju bralne pismenosti), 2012 (poudarek na področju matematične 

pismenosti) in leta 2015 (poudarek na področju naravoslovne pismenosti). Slovenija je prvič 

sodelovala leta 2006. V raziskavo so zajeti 15-letni učenci in dijaki, ne glede na vrsto ali stopnjo 

izobraževanja, ki ga obiskujejo (Program mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA 

2012, 2013).  

  

Raziskava PISA je najobsežnejši mednarodni program za zbiranje podatkov o dosežkih učencev 

in dejavnikih iz učenčevega okolja (domačega in šolskega), ki pomagajo pojasniti razlike v 

dosežkih učencev znotraj držav in med državami (Nacionalno poročilo PISA 2006, 2007). 

Namen raziskave PISA je zbrati podatke o kompetencah učencev, ki jih potrebujejo za 

delovanje v odraslem zasebnem in poklicnem življenju in ki so pomembne tako za posameznika 

kot tudi za celotno družbo. Poudarek je na obvladovanju procesov, razumevanju pojmov in 

sposobnosti delovanja v različnih situacijah znotraj vsakega izmed področij (branje, 

matematika, naravoslovje). Raziskava PISA omogoča merjenje rezultatov šolskih sistemov in 

primerjavo teh rezultatov med državami (PISA 2009, 2010; PISA 2012, 2013, v Saksida, 2014; 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA 2012, 2013). 

 

Najpomembnejši razlogi za širše zasnovani pristop zbiranja podatkov o pismenosti učencev so: 

− Kljub temu da je pridobivanje specifičnega znanja pri šolskem učenju pomembno, je 

njegova uporaba v odraslem življenju močno odvisna od splošnih sposobnosti in spoznanj, 

ki jih je posameznik pridobil v svojem življenju. Na področju bralne pismenosti je osnovna 

kompetenca sestavljena iz interepretacije pisnega gradiva, razmišljanja o vsebini in 

značilnostih danega besedila ter uporaba prebrane vsebine in kakovost besedila. 

− Če bi se v mednarodnem okolju osredinili izključno na kurikularno vsebino, bi to omejilo 

pozornost, namenjeno kurikularnim elementom, ki so skupni (skoraj) vsem državam. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Zala Cerar – Magistrsko delo 

24 
 

− Nekatere splošnejše in širše spretnosti so nujne za razvoj učencev. Za ugotavljanje 

pripravljenosti na izzive prihodnosti so pomembne tudi kompetence, ki pogosto niso 

neposredno vključene v šolske kurikule, za učence pa so kljub temu zelo pomembne 

(sposobnost sporazumevanja, prilagajanja, fleksibilnosti, reševanja problemov, sposobnost 

uporabe informacijske tehnologije …). Omenjene spretnosti se razvijajo s kurikuli več 

predmetov in medkurikularno. Te kompetence povezujejo in presegajo znanje, ki ga učenec 

pridobi pri posameznih predmetih v šoli. Zato jih je treba meriti v kontekstih, ki se 

razlikujejo od običajnih (Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006, 

2007; Nacionalno poročilo PISA 2006, 2007; Puklek Levpušček, Podlesek in Šterman 

Ivančič, 2012). 

 

Cilj raziskave PISA je izboljšanje kakovosti izobraževalnih sistemov. Mednarodne primerjalne 

analize državam pokažejo, na katerih področjih so učenci uspešnejši in na katerih področjih so 

manj uspešni znotraj države in v primerjavi z drugimi državami. S takimi analizami lahko 

dopolnimo in poglobimo ugotovitve iz nacionalnih virov. Seznanjanje s pristopi drugih držav 

lahko prispeva k oblikovanju pristopov, ki šole, učitelje in učence podpirajo pri izboljševanju 

dosežkov. Mednarodne raziskave prispevajo k oblikovanju nacionalne izobraževalne politike, 

sestavljanju učnih načrtov in oblikovanju učnih praks v šolah, poleg tega učence spodbujajo k 

boljšemu učenju, učitelje k boljši organizaciji pouka in k boljšemu poučevanju in šole k večji 

učinkovitosti (Nacionalno poročilo PISA 2006, 2007). Podatki Programa mednarodne 

primerjave dosežkov učencev PISA so postali pomemben vir operacionalizacije vzgojno-

izobraževalnih ciljev po svetu (Štraus, 2014). 

 

Pojmovanje pismenosti v raziskavi PISA vključuje sposobnost učencev, da znanje in spretnosti 

iz temeljnih šolskih predmetov uporabljajo tudi v kontekstih zunaj šolskega kurikula. 

Pomembno je tudi to, da učenci ob postavljanju, reševanju in interpretiranju problemov v 

različnih situacijah zmorejo svoje zamisli in ugotovitve tudi analizirati, utemeljevati in 

učinkovito sporočati. V raziskavi PISA je poudarek na pomenu vseživljenjskega učenja. To se 

kaže v tem, da ni omejena le na zbiranje podatkov o kurikularnih in medkurikularnih 

kompetencah učencev. Učenci poročajo tudi o lastni motivaciji za učenje, pristopih k učenju, 

zaupanju v lastno učinkovitost pri reševanju nalog in zaupanju v svoje sposobnosti učenja 

(Nacionalno poročilo PISA 2006, 2007).   

 

Učenci, ki sodelujejo v raziskavi PISA, dve uri rešujejo bralne, matematične in naravoslovne 

naloge v enem od trinajstih različnih delovnih zvezkov (Štraus, 2014). Naloge v raziskavi PISA 

se ne omejujejo na ugotavljanje znanja, ki je specifično za določen šolski predmet (PISA 2009, 

2010; PISA 2012, 2013, v Saksida, 2014; Program mednarodne primerjave dosežkov učencev 

– PISA 2012, 2013). 

 

Raziskava PISA omogoča tri vrste kazalnikov, to so: osnovni kazalniki, pojasnjevalni kazalniki 

in kazalniki trendov. Osnovni kazalniki omogočajo vpogled v osnovne značilnosti znanja in 

spretnosti učencev na merjenih področjih pismenosti. Pojasnjevalni kazalniki nakazujejo, kako 

so izkazana znanja in spretnosti povezana z raznimi spremenljivkami, in sicer z demografskimi, 

socialnimi, gospodarskimi in izobraževalnimi. Kazalniki trendov pa izvirajo iz zbirk podatkov 

več ciklov. Ti nakazujejo spremembe v dosežkih in povezavah med dosežki ter spremljajočimi 

dejavniki na ravni učencev in šole (Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 

2006, 2007; Puklek Levpušček idr., 2012). 
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V raziskavi PISA se spremljajoči podatki zbirajo z vprašanji, na katera odgovarjajo učenci in 

ravnatelji. Ti vprašalniki so ključnega pomena za analizo dosežkov učencev. Povezani so z več 

spremljajočimi podatki na ravni učencev in ravni šol. Vprašalniki sprašujejo po: 

− družinskem ozadju učencev, vključno z gospodarskim, socialnim in kulturnim kapitalom;  

− odnosu učencev do učenja, njihovih navadah in življenju znotraj šole in družinskega okolja;  

− kakovosti človeških virov na šoli in po materialnih virih, načinu organiziranja in 

financiranja šole (javna ali zasebna šola), procesih sprejemanja odločitev in praksah 

zaposlovanja;  

− vsebini učnih praks, vključno s tipi in strukturami izobraževalnih sistemov, velikostjo 

razreda in oblikami sodelovanja s starši;  

− strategijah samostojnega učenja, motivaciji in postavljenih ciljih, kognitivnih mehanizmih, 

kontrolni strategiji, naklonjenosti različnim tipom učnih situacij, slogih učenja in socialni 

spretnosti, potrebnih za sodelovanje in učenje ter 

− oblikah učenja in poučevanja, vključno z motivacijo učencev in aktivnostmi (Izhodišča 

merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006, 2007). 

 

Dosežki slovenskih učencev so opisani v mednarodnih in nacionalnih poročilih, ki so dostopna 

tudi na spletu. Namen predstavitve rezultatov raziskave PISA je, da si praktiki, učitelji in drugi 

delavci na šolah ter področni strokovnjaki in nosilci odgovornosti za razvoj šolskega sistema 

na državni ravni lahko ustvarijo sliko o znanju in spretnostih slovenskih učencev (Nacionalno 

poročilo PISA 2006, 2007). 

 

 

2.5.1 BRALNA PISMENOST V RAZISKAVI PISA 

 

Bralna pismenost ni le sposobnost branja, ki jo pridobimo v otroštvu oz. v zgodnjih letih šolanja, 

ampak je nenehno rastoč repertoar znanj, sposobnosti, spretnosti in strategij, ki jih pridobivamo 

in dopolnjujemo celo življenje v raznih življenjskih situacijah in v medsebojni interakciji z 

drugimi (npr. sodelovanje z vrstniki) (PISA 2000, Naloge iz bralne pismenosti, 2005; Izhodišča 

merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006, 2007). Bralna pismenost v raziskavi PISA 

obsega različne situacije, v katerih se le-ta pojavlja in s katerimi se mladi srečujejo (Izhodišča 

merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006, 2007). Opredeljena je kot razumevanje, 

uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter kot osebni interes za pisano besedilo, kar bralcu 

omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter 

sodelovanje v družbi (PISA 2012, 2013, v Saksida, 2014; PISA 2009 Assessment Framework, 

2009, v Štraus, 2014; Puklek Levpušček idr., 2012). Definicija bralne pismenosti v raziskavi 

PISA vključuje različne kognitivne kompetence, in sicer osnovno prepoznavanje in priklic 

besedišča, poznavanje slovničnih, jezikovnih in strukturnih lastnosti določenega besedila, 

splošno znanje o svetu itd. Vključuje tudi metakognitivne kompetence, kot so: zavedanje in 

sposobnost uporabe različnih strategij pri usvajanju določenega besedila in reševanju vprašanj, 

povezanih z njim (OECD, 2010a, v Puklek Levpušček idr., 2012; PISA 2009, 2010; PISA 2009 

Assessment Framework, 2009, v Štraus, 2014). Pojmovanje pismenosti v raziskavi PISA je 

širše kot običajno pojmovanje pismenosti, tj. kot lastnosti, ki jo posameznik ima ali je nima, saj 

pismenost meri v smislu naraščanja od nižje do višje pismenosti. Temeljna raven bralne 

pismenosti pomeni zmožnost poiskati eno ali več informacij z vključevanjem sklepanja ali 

upoštevanjem različnih pogojev za te informacije. Pomeni tudi zmožnosti prepoznavanja 

vodilnih idej besedila, razumevanja odnosov oz. oblikovanja pomena znotraj omejenega dela 

besedila, ko informacija sicer ni očitna, povezovanja informacij iz besedila z lastnim znanjem 

in izkušnjami itd. (PISA 2009 Assessment Framework, 2009, v Štraus, 2014).  
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Razvijanje bralne pismenosti in dosežki učencev pri njenem merjenju niso le področje pouka 

slovenščine. Na bralno zmožnost vplivajo tudi razvijanje pismenosti pri drugih predmetih, 

branje v prostem času ter stališča do branja in izobraževanja v družbi nasploh. Posamezne 

bralne naloge raziskave PISA ne preverjajo le bralne zmožnosti, ampak se navezujejo na 

splošno zanje, ki kot vsebina presega okvire predmeta slovenščina (Saksida, 2014).  

 

V življenju se srečujemo z zelo raznolikimi besedili. Za razumevanje le-teh ne zadostuje 

poznavanje in sposobnost branja omejenega števila besedil oz. literarnih zvrsti, s katerimi se 

srečamo v šoli. (PISA 2000, Naloge iz bralne pismenosti, 2005). 

 

Koncept bralne pismenosti v raziskavi PISA je opredeljen s tremi vidiki: 

− Prvi vidik je oblika besedila. PISA vsebuje naloge, v katerih morajo učenci analizirati tako 

pripovedna besedila, opisovalna besedila, poročila, razlage, komentarje, argumentacije, 

navodila, dokumente kot tudi diagrame, grafe, obrazce, preglednice, sezname, sheme, 

potrdila, certifikate, vabila in reklame, zemljevide.  

− Drugi vidik, tj. vrsta bralnih nalog ali procesov branja, je opredeljen s tremi vrstami 

bralnega procesa. Pri nekaterih nalogah učenci pridobijo informacije v besedilu. Pri drugih 

pa besedilo interpretirajo, torej izpeljejo pomen in sklepe iz zapisane informacije. Pri tej 

vrsti nalog morajo o besedilu razmišljati in ga ovrednotiti, tj. povezati zapisano informacijo 

s svojim predznanjem, zamislimi in izkušnjami.  

− Tretji vidik, tj. situacija (kontekst), za katero je bilo besedilo sestavljeno, se nanaša na 

razvrščanje besedil glede na avtorjev namen priprave oz. uporabe besedila. Situacije, v 

katere so postavljene naloge iz preizkusa znanja PISA, so osebne, javne, izobraževalne in 

poklicne situacije (Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006, 2007; 

Nacionalno poročilo PISA 2006, 2007; Puklek Levpušček idr., 2012). 

 

Naloge s področja bralne pismenosti ne merijo tega, ali so 15-letniki »tehnično« sposobni nekaj 

prebrati, temveč ali so sposobni uporabiti prebrano besedilo v kontekstu različnih situacij, s 

katerimi se srečujejo, tako znotraj kot zunaj šole, ter razmišljati in prebrano razumeti (PISA 

2000, Naloge iz bralne pismenosti, 2005; Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi 

PISA 2006, 2007). 

 

Naloge s področja bralne pismenosti v raziskavi PISA so sestavljene iz uvodnega besedila, ki 

mu sledi več vprašanj. Vključujejo naslednje bralne procese:  

− iskanje oz. zbiranje informacij: bralec mora besedilo pregledati, relavantno informacijo 

poiskati in selekcionirati; 

− oblikovanje širšega in splošnega razumevanja: bralec mora o besedilu razmišljati kot o 

zaključni celoti ali pa v širšem kontekstu; 

− razvijanje interpretacije oz. razlag: bralec mora iz vtisa, ki si ga je ustvaril med branjem 

besedila, razviti specifično ali celovito razumevanje prebranega;  

− razmišljanje o vsebini in vrednotenje le-te: bralec mora informacije iz prebranega besedila 

povezati z znanjem, pridobljenim iz drugih virov, ter  

− razmišljanje o obliki besedila in vrednotenje le-te: bralec mora objektivno razmisliti o 

besedilu in oceniti njegovo kvaliteto in ustreznost. 

Popolno razumevanje besedila vključuje vse te stopnje (Izhodišča merjenja bralne pismenosti 

v raziskavi PISA 2006, 2007; PISA 2000, Naloge iz bralne pismenosti, 2005). 

 

V nalogah bralne pismenosti se uporabljajo tako besedila za zasebno uporabo (biografije, 

romani, osebna pisma), besedila za javno uporabo (reklame, uradni dokumenti) kot tudi 

besedila za izobraževalne namene (delovni listi, učbeniki) in poklicne namene (poročila, 
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priročniki). Uporabljajo se torej besedila iz različnih življenjskih področij (Izhodišča merjenja 

bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006, 2007; PISA 2000, Naloge iz bralne pismenosti, 2005).  

 

Delovni zvezki v raziskavi PISA vključujejo različne tipe nalog oz. vprašanj. Nekatera 

vprašanja od učencev zahtevajo, da izberejo oz. napišejo kratek odgovor, ki ga lahko 

neposredno primerjamo z edinim pravilnim odgovorom. To so vprašanja izbirnega in zaprtega 

tipa. Ta vprašanja imajo pravilen ali nepravilen odgovor. Pogosto merijo manj zahtevne 

spretnosti. Nekatera vprašanja pa od učencev zahtevajo, da razvijajo in napišejo daljši odgovor. 

To so vprašanja odprtega tipa. Ta omogočajo merjenje širšega znanja in spretnosti. Pri teh 

vprašanjih je razpon sprejemljivih odgovorov širši. Naloga pa lahko vsebuje tudi kompleksno 

vprašanje izbirnega tipa (Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006). S 

pomočjo vprašanj izbirnega tipa (tudi kompleksnih) in vprašanj zaprtega tipa v raziskavi PISA 

ugotavljajo sposobnost prepoznavanja specifičnih podatkov znotraj besedila ter sposobnost 

integracije in interpretacije besedila. S pomočjo vprašanj odprtega tipa pa ugotavljajo 

sposobnost integracije in interpretacije besedila ter sposobnost reflektiranja in evalvacije 

(Puklek Levpušček, 2012). 

 

Na podlagi nalog iz delovnih zvezkov je učenčev dosežek pri branju določen glede na težavnost 

dovolj uspešno rešenih bralnih nalog. Predstavljen je na lestvici dosežkov skupaj s težavnostno 

razvrščenimi nalogami. Vrednost na lestvici, ki jo doseže učenec, ponazarja, koliko bralne 

pismenosti učenec izkazuje. Poleg tega pa vrednost za nalogo na lestvici kaže, kolikšno 

zahtevnost bralne pismenosti obsega naloga. Učenci z nizkimi dosežki v raziskavi PISA imajo 

težave z lociranjem osnovnih informacij pod iskalnimi pogoji, s primerjanjem informacij že 

glede na eno lastnost, z izpeljavo pomena jasno zasnovanega besedila ter s povezovanjem 

vsebine besedila z drugimi informacijami iz osebnih izkušenj in mnenj (Štraus, 2014).  

 

 

2.5.2 REZULTATI RAZISKAVE PISA 

 

PISA in druge raziskave so pokazale statistično pomembne razlike med slovenskimi učenkami 

in učenci. Poleg spola imata med dejavniki branja pomembno vlogo tudi socialno-ekonomski 

in kulturni status učencev. Deprivilegirani učenci in učenke izražajo podpovprečno veselje do 

branja. Poleg njih negativen odnos do branja izražajo tudi privilegirani učenci. Izjema so 

privilegirane učenke (prav tam). V vseh državah, ki sodelujejo v raziskavi PISA, se je pokazalo, 

da so bralno kompetentni učenci tisti, ki dobro poznajo najučinkovitejše bralne in učne 

strategije za doseganje učnih ciljev, poleg tega pa berejo veliko različnih gradiv za lastno 

veselje (PISA 2009 Results, 2010c, v Štraus, 2014). Velik del učenk in učencev žal ne pozna 

uporabnosti strategij dela z besedili (Štraus, 2014). 

 

Raziskava PISA je pokazala, da imajo slovenski petnajstletniki v povprečju nižje bralne 

dosežke kot njihovi vrstniki v državah OECD in EU. Njihovi dosežki pri matematični in 

naravoslovni pismenosti pa so nadpovprečni (PISA 2006 Science, 2007; PISA 2009 Results, 

2010a; PISA 2012 Results, 2013, v Štraus, 2014). Slovenski učenci dosegajo temeljno raven 

bralne pismenosti, medtem ko so pri doseganju (naj)višjih ravni manj uspešni. PISA 2009 je 

zaznala upadanje dosežkov slovenskih učencev na področju bralne pismenosti. Rezultati so bili 

nižji kot v raziskavi PISA 2006. V raziskavi PISA 2009 je v Sloveniji 79 % učencev doseglo 

temeljne bralne kompetence. V OECD je bilo v povprečju teh učencev 81 %, v EU pa 82 %. 

(Naj)višje bralne kompetence pa je doseglo 0,3 % slovenskih učencev, medtem ko jih je bilo v 

OECD 1,0 % in v EU 0,6 % (PISA 2009, 2010, v Saksida, 2014). Raziskava PISA 2012 je 

pokazala, da 79 % slovenskih petnajstletnih učencev dosega temeljne bralne kompetence (2. 
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raven bralne pismenosti). V OECD je bilo v povprečju teh učencev 82 %. 56 % slovenskih 

učencev je doseglo 2. ali 3. raven bralnih kompetenc, medtem ko je najvišje bralne kompetence 

(5. oz. 6. raven) doseglo le 5 % učencev. Najvišjo (6.) raven je doseglo le 0,3 % slovenskih 

učencev, v OECD pa v povprečju 1 % učencev (Mednarodni projekti, 2013; PISA 2012, 2013, 

v Saksida, 2014). Slovenski dosežki v raziskavi PISA 2012 so glede na prejšnjo raziskavo PISA 

2009 stabilni (Saksida, 2014).  

 

Slovenskim učencem manj zahtevni bralni procesi (tj. razumevanje informacij in povzemanje 

besedila) ne delajo težav, medtem ko so zanje zahtevnejše tiste naloge, ki od njih zahtevajo 

kompleksnejše bralne odzive (tj. poglobljeno razmišljanje in kritično vrednotenje prebranega 

besedila) (Saksida, 2014). Med temeljno (2.) ravnijo in višjimi ravnmi so velike razlike. Druga 

raven zahteva iskanje informacij, prepoznavanje vodilnih idej, nižjo raven sklepanja; peta in 

šesta raven pa zahtevata povezovanje informacij, razumevanje neznanih vsebin, kritično 

vrednotenje zahtevnih besedil itd. Že naloge pete ravni, ki jo dosega le pet odstotkov slovenskih 

učencev (v OECD 8 %), vključujejo obdelavo pojmov, ki so nasprotni pričakovanim (PISA 

2009, 2010, v Saksida, 2014). 

 

 

2.5.3 KOMPETENCE V PROGRAMU MEDNARODNIH PRIMERJAV DOSEŽKOV 

UČENCEV PISA 
 

Učinkovito delovanje v več različnih okoliščinah in družbenih okoljih (npr. v družini, skupnosti 

in družbi, na trgu dela ter na drugih socialnih in družbenih področjih) zahteva kompetentne 

posameznike. Da lahko posamezniki uspešno živijo in prispevajo k uspešno delujoči družbi, 

morajo uporabljati številne temeljne kompetence. Slednje ne delujejo neodvisno ena od druge, 

ampak so med seboj povezane. Povezave so odvisne od individualnih in socialnih ciljev, ti pa 

določajo pomembnost posamezne kompetence. Vrednotenje kompetenc mladih ljudi ne 

napoveduje celotne slike ključnih kompetenc, ki jih bodo imeli kot odrasle osebe. Ker pa se 

ključne kompetence v določeni meri da poučevati in naučiti, je treba prepoznavati elemente le-

teh, ki se jih da razvijati (Štraus in Repež, 2006). 

 

V skladu z načelom držav OECD, da bodo razširile možnosti posameznikov na raznih področjih 

življenja, izboljšale življenjske pogoje v družbi in vlagale v razvoj kompetenc za vse, so glavne 

kompetence tiste, ki so nujno potrebne za vsakega posameznika. Le-te so odvisne od vrednot, 

ki so priznane v družbi. Ključne kompetence so tiste, ki prispevajo k rezultatom, ki jih 

posamezniki in družba cenijo; tiste, ki posameznikom pomagajo pri soočanju z zahtevami v 

širokem spektru okoliščin, in tiste, ki so pomembne ne le za specialiste, temveč tudi za vse 

posameznike (prav tam). 

 

V projektu DeSeCo (Definition and selection od Competencies) so izoblikovali tri skupine 

ključnih kompetenc, in sicer: interaktivna uporaba sredstev, delovanje v socialno heterogenih 

skupinah in avtonomno delovanje. Čeprav so ključne kompetence med seboj povezane, se vsaka 

od njih osredinja na specifično področje. Kompetence v kategoriji interaktivne uporabe sredstev 

se osredinjajo na posameznikovo sodelovanje s svetom s pomočjo fizičnih in kulturno-

socioloških orodij (sposobnosti interaktivne uporabe jezika, simbolov in besedil, interaktivne 

uporabe znanja in informacij ter interektivne uporabe tehnologij). Kompetence, ki sodijo v 

skupino delovanja v heterogenih skupinah, se osredinjajo na posameznikovo sodelovanje z 

drugimi (sposobnosti dobrega povezovanja z drugimi, sodelovanja in reševanja konfliktov). 

Kompetence, ki spadajo v kategorijo avtonomnega vedenja, pa se osredinjajo na relativno 

avtonomnost in identiteto posameznika (sposobnost obraniti posameznikove pravice, interese, 
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odgovornosti, omejitve in potrebe; sposobnost oblikovati in izpeljati življenjske načrte in 

osebne projekte; sposobnost delovanja znotraj širšega konteksta) (prav tam). 

 

Kompetence, ki jih merijo v raziskavi PISA, so definirane kot sposobnost uspešnega soočanja 

z zahtevami na ravni posameznika ali družbe ter uspešnega izvajanja dejavnosti ali nalog. 

Ponazarjajo kompleksni sistem delovanja, ki vključuje kognitivne veščine, stališča in druge 

nekognitivne komponente. Kompetence so kombinacija kognitivnih in praktičnih spretnosti, 

znanja, motivacije, vrednotne orientacije, stališč, vedenja, čustev in drugih socialnih in 

vedenjskih komponent, ki se glede na potrebe vključujejo v uspešno delovanje posameznika. V 

PISI merijo kompetence, ki so zaznavne na ravni posameznika. PISA v ospredje postavlja 

osebne in socialne zahteve, s katerimi se bo posameznik srečeval v življenju. Kompetence lahko 

opazujejo samo v dejanskih aktivnostih, ki jih posameznik izvaja v določeni situaciji. To 

pomeni, da ne obstajajo znotraj posameznika neodvisno od njegovih dejanj. Kompetence 

posameznik pridobiva in razvija vse življenje. Naučiti se jih je mogoče v različnih okoljih, ne 

le v šoli. Za razvoj kompetenc so pomembni primerno institucionalno okolje, primerno socialno 

okolje in ustrezni pripomočki. Pridobivanje in ohranjanje kompetenc je delno odvisno od 

posameznikovega truda, da kompetence pridobi, deloma pa tudi od institucionalnega in 

socialnega okolja (prav tam). 

 

 

2.6 UČNA GRADIVA 
 

Učenec svoje znanje gradi v kompleksnem procesu med posredovano učno vsebino, svojimi 

izkušnjami, predznanjem in socialnimi odnosi, zato naj bi pri pouku spodbujali učenčeve 

dejavnosti, ki vodijo k aktivnemu oblikovanju novih pojmov, novega znanja. Pomembna ni le 

vsebina, temveč tudi procesi. Učenčeva dejavnost in procesi so del pouka in se kažejo v znanju, 

tj. v vsebinah in njihovi razumljivosti, smiselnosti, obstojnosti, torej v kvaliteti znanja. 

Kvaliteto znanja pa lahko dosežemo na različne načine, med njimi je tudi delo z učnimi gradivi 

(Plut Pregelj, 2003). Učitelji pri pouku lahko uporabljajo učbenike, delovne zvezke, samostojne 

delovne zvezke in zbirke nalog. Učna gradiva morajo biti racionalna, logična in metodično 

pravilno oblikovana (Jurman, 1999).  

 

Pomembna je vsestranska in dosledna uporaba učnih gradiv v šoli in doma, s ciljem večkratnega 

in različnega branja besedil. Naloge različnih ravni v učnih gradivih omogočajo pestre oblike 

dela (tj. frontalno, individualno, skupinsko, delo v paru). Individualna učna oblika pride v 

poštev tudi kot samostojno delo doma (domače naloge). Za razvijanje bralne pismenosti je 

potreben tudi individualen, poglobljen premislek, kakršnega učenec lahko v miru naredi doma 

(ponovno samostojno branje, razčlemba besedila, reševanje problemov itd.) (Krakar Vogel, 

2014). 

 

 

2.6.1 UČBENIK 
 

Učbenik je v svojem prvotnem pomenu v procesu pouka opravljal le didaktično funkcijo. V 

stari šoli je skupaj z učiteljevo razlago za učenca predstavljal edini vir informacij. V sodobni 

šoli pa je učbenik sestavni del metodično-didaktičnega gradiva, ki skupaj z učiteljem sodeluje 

v vzgojno-izobraževalnem procesu pouka. Učbenik nima samo didaktične funkcije, temveč tudi 

vzgojno, obe pa vplivata na oblikovanje osebnosti učenca. Učbenik ima torej informativno 

funkcijo (znanje), konativno (vrednote), kognitivno (sposobnosti) in emotivno funkcijo 
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(emocionalne obarvanosti vsebine). Sodobni pedagogi učbeniku pripisujejo dve temeljni 

funkciji, in sicer: informativno in transformativno  (Jurman, 1999). 

 

Bakovljev (1988, v Krek, 2005) učbenike uvršča med učne pripomočke. Učbenik namreč kot 

tak ni »objekt učenja«, ampak je to znanje oz. vednost, ki je v njem vsebovana. Andoljšek 

(1976, v Krek, 2005) pa jih uvršča med učila, s katerimi učenci sami delajo. Za učitelja je 

učbenik učno sredstvo, za učenca pa je predvsem učni vir, tj. vir znanj in vednosti. Učbenik je 

tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in 

samostojnega učenja. Predstavlja sestavni del samostojne učne dejavnosti učenca, učitelj pa ga 

lahko kot učno sredstvo vključi v vse stopnje učnega procesa ter k tistim učnim metodam, ki 

zajemajo delo z besedilom. Učbenik se razlikuje od drugih besedilnih medijev po tem, da so 

znanstvene vsebine v njem s procesom didaktične transformacije ustrezno strukturirane, 

predelane in poenostavljene. Didaktično reducirana znanstvena vsebina v učbeniku se mora 

izogniti pasti mehaničnega prenašanja celotne zbirke znanstvene vednosti in strukture v učbenik 

ter pasti neustrezne redukcije, zaradi česar bi učbenik kot učni vir za učence postal 

nefunkcionalen. Dobro je, če učenci pri pouku in tudi drugače uporabljajo različne vire 

informacij. Toda s pomočjo kakovostnega učbenika je delo z drugimi viri informacij 

produktivnejše. V tem smislu učbenik ostaja osnovna šolska knjiga (Krek, 2005). 

 

Učbenik je v prvi vrsti namenjen učencem, vendar naj ne bi bil njihova edina učna knjiga. 

Učence moramo spodbujati tudi k uporabi drugih knjižnih virov in medijev. Učbenik nima 

namena enciklopedične predstavitve znanja o snovi, saj morejo učenci s pomočjo učitelja ali 

sami najti dodatne informacije. Vanj je vključena temeljna struktura učne snovi, osnovne 

informacije itd. V učbenik spada nova vsebina, ki jo učenci lahko obnovijo, utrdijo in 

reproducirajo pri preverjanju znanja. Pomembno je, da učbenik predvideva dejaven pristop tudi 

za samostojno delo učencev v majhnih skupinah oz. v paru in domače učenje z učbenikom. 

Učenci so namreč v skupinah ali doma, ko uporabljajo učbenik, vedno znova prisiljeni 

razmišljati in ponovno iti skozi proces učenja. Eden od glavnih pogojev za konstrukcijo 

kvalitetnega znanja je takšen pristop v učbeniku, ki učenje naslanja na učenčevo predznanje. 

Pri takem pristopu postajajo učenčeve napake oz. neznanje osnovna »gradbena« sestavina 

znanja. Dobro je, da učbenik vsebuje spodbude, ki ozaveščajo učence o njihovem načinu 

mišljenja in dela. Z ubeseditvijo svojih poti in ob primerjanju z učiteljevimi alternativnimi, 

željenimi potmi se učenci ozaveščajo o strateškem, metakognitivnem znanju (Plut Pregelj, 

2003). 

 

Funkcija učbenika kot knjige znanja se nanaša na njeno uporabnost. Učbenik je namenjen 

množični uporabi, zato se mora podrejati načelom množičnosti. Napisan mora biti v jeziku, 

primernem razvojni stopnji učencev, ki ga bodo uporabljali. Njegova zahtevnost mora biti 

prirejena povprečnemu učencu v tej razvojni dobi. Temu pa se morata podrejati tudi vsebina in 

obseg zajetih problemov. Avtor učbenika mora obvladati jezik, raven zmogljivosti učencev, ob 

upoštevanju individualizacije in diferenciacije, ter način posredovanja znanja. Učbenik je 

didaktično delovno sredstvo učenca, zato je zanj pomembna tudi osebna komponenta. Ker 

učenec učbenik nenehno uporablja, ima do njega oseben odnos (Jurman, 1999).   

 

V 2. členu Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2015) piše, da je učbenik osnovno učno gradivo 

za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu. 

Učbenik z didaktično-metodično organizacijo vsebin ter likovno in grafično opremo podpira 

poučevanje in učenje. Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje učencev. 

Poleg tega omogočata tudi pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik za doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev ne zahteva neposrednega vpisovanja oz. vrisovanja rešitev ter 
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odgovorov na vprašanja. Izjema je učbenik, namenjen uporabi v elektronski obliki, ki 

neposredno vpisovanje lahko dopušča. Učbenik je vezan na šolski predmet oz. vsebinsko-

didaktični sklop, razred in stopnjo izobraževanja.  

 

 

2.6.2 METODIČNE DETERMINANTE UČBENIKA 

 

Avtor učbenika mora, če hoče napisati dober učbenik, spoštovati metodične determinante 

učbenika, to so: vsebinske, oblikovne, spoznavne in tehnične. Vsebinske determinante 

nakazujejo naravo vsebine, ki jo pogojuje razvojna stopnja odraščanja mladega človeka. 

Oblikovne determinante se nanašajo na to, kako oblikovati učbenik kot strukturo z zunanjo in 

notranjo obliko. Zunanja struktura učbenika vpliva predvsem na razporeditev besedil, poglavij 

in ilustracij. Notranja struktura pa so pojmi, vrednote in usmeritve, ki so prilagojene razvojni 

stopnji učenčevega jezika. Spoznavne determinante odločajo o tem, kakšna je moč učbenika pri 

prenosu znanja na učenca, tj. kako je spoznavno-teoretska funkcija učbenika prilagojena 

razvojni stopnji učenca. Tehnične determinante pa se nanašajo na fizično izdelavo učbenika, tj. 

izbor črk, narava ilustracij, tip vezave, oprema učbenika nasploh (Jurman, 1999). 

 

a) VSEBINSKE DETERMINANTE 

Vsebina vsakega učbenika je odvisna od učnega načrta danega predmeta (npr. učnega načrta za 

slovenščino), ki vključuje strukturo pojmov, ne pa stopnje zahtevnosti, na kateri se bo opravil 

prenos znanja na učence. Pri obrazložitvi vsebinskih determinant učbenika je mogoče govoriti 

o naravi vsebin, ki sodijo v učbenik, oz. o dejavnikih, ki odločajo o tem, kaj sodi v učbenik. 

Vsebinske determinante učbenika so: resnica ali znanost, predznanje kot temelj, izbor vsebin iz 

urbanega in neurbanega okolja, struktura vsebine učbenika, naravnanost zahtevnosti vsebine, 

napake pri izboru nekaterih vsebin, vrste učbenikov (prav tam). 

− Resnica ali znanost: Resnica ima zaznavni pomen (skladnost zaznave s tem, da nekaj 

obstaja) in spoznavni pomen (razumeti, kakšna je in kateri zakonitosti se podreja). Znanost 

po svoji spoznavni funkciji in klasifikaciji oblikuje drugačno strukturo pojmov in odnosov 

med njimi, kot se ljudem to kaže v njihovem okolju. Vsebina učbenika se lahko pri učencih 

potrjuje le skozi zakonitosti stvarnosti, tj. skozi njihovo okolje, in ne s pomočjo znanosti. 

Šolsko znanje ima funkcionalno uporabnost, ne pa znanstvene uporabnosti. Torej, v 

osnovno šolo sodi resnica (prav tam). 

− Predznanje kot temelj: Učbenik mora biti grajen ne le na učnem načrtu, ampak tudi na 

predznanju učencev. Upoštevanje predznanja pri gradnji učbenikov je najpomembnejše v 

okviru opismenjevanja učencev v osnovni šoli, tj. pri slovenščini, matematiki, spoznavanju 

okolja ... Ti predmeti dajejo temeljna znanja, ki bodo morala zdržati in omogočiti vso 

kasnejšo nadgradnjo znanj (prav tam). 

− Izbor vsebin iz urbanega in neurbanega okolja: Vsebina vsakega učbenika je teoretična oz. 

stvarna resnica, ki jo je treba prenesti na učence. Učencem iz urbanega okolja je bližje 

resnica, ki ima teoretični značaj, učencem iz neurbanega pa resnica, ki ima stvarni značaj. 

V učbeniku morajo biti teme, ki spodbujajo obe vrsti učencev. Pomembno je, da se vsebina 

učbenika pri prenosu na učence preverja s stvarnostjo. Dokazi se morajo jemati izmenično 

iz urbanega in neurbanega okolja (prav tam).  

− Struktura vsebine učbenika: Vsebino učbenika sestavljajo besedilo in ilustracije. Glavno 

vlogo ima besedilo, ker je njegova funkcija z vidika sporočilnosti največja, ilustracije pa le 

pojasnjujejo in dopolnjujejo besedilo in s tem povečujejo sporočilnost. Struktura vsebin je 

sestavljena iz najpomembnejših dejstev, postopkov, metod, načel, pravil in zakonitosti. Med 

ilustracije pa sodijo grafikoni, diagrami, skice, risbe, slike, fotografije in likovni dodatki. 

Lastnost ilustracij je, da razbijajo monotonijo besedila. S tem naredijo učbenik prijaznejši. 
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Učna snov mora biti v učbeniku razporejena postopno, vsak naslednji del izhaja iz 

predhodnega. Torej, učbenik mora imeti rdečo nit (prav tam). 

− Naravnanost zahtevnosti vsebine: Gradivo učbenika mora biti naravnano na povprečno 

razumevanje učencev. Razumevanje vsebine besedil je povezano s stopnjo inteligentnosti 

učencev (prav tam). 

− Napake pri izboru nekaterih vsebin: V učbeniku ne sme biti vsebin, ki ne ustrezajo  razvojni 

dobi učencev in njihovemu razumevanju posredovanega znanja. V prvo skupino sodijo 

napake, ki so povezane z otročjimi besedili in ilustracijami. Ilustracije v učbenikih 

opismenjevanja morajo biti z vidika asociacij čim bogatejše in v barvah, da je njihov 

motivacijski učinek kar največji. V drugo skupino sodijo napake, ki so povezane z ideološko 

naravnanimi besedili. Ideološka besedila ne sodijo v učbenik. V tretjo skupino problemov 

učbenika sodijo zapletene klasifikacije pojmov v preglednicah, ki upoštevajo več kot en 

kriterij, pri čemer avtor tega ne navaja (prav  tam). 

− Vrste učbenikov: Kriterij za klasifikacijo učbenikov je namenskost. Po njem se učbeniki 

delijo v tri skupine, in sicer v učbenike za opismenjevanje, učbenike za razvijanje 

razgledanosti in učbenike za poklicno oblikovanje. Učbeniki za opismenjevanje vključujejo 

tiste vsebine, ki so temelj vzgoje in izobraževanja. Po navadi so vključeni v predmetih, kot 

so materinščina, matematika in spoznavanje okolja, in to v prvih treh letih osnovne šole. 

Učbeniki za razvijanje razgledanosti pa vključujejo tiste vsebine, ki vsakemu človeku 

omogočajo široko orientacijo v kulturi človeške civilizacije. V osnovni šoli razvijajo 

splošno razgledanost vsi učni predmeti (prav tam). 

 

b) OBLIKOVNE DETERMINANTE 

Pri oblikovnih determinantah gre za oblikovanje notranje in zunanje strukture učbenika. V 

učbeniku so razporejeni besedilo in ilustracije, ki imajo določeno sporočilnost. Le-ta mora biti 

prilagojena semantiki jezika, ki ga govorijo učenci na razvojni stopnji, ki ji je učbenik 

namenjen. Besedilo in ilustracije morajo biti ustrezno oblikovani. Učbenik mora tudi po zunanji 

obliki dajati vtis urejenosti. Konceptualno naravnanost učbenika, vpliv didaktičnih načel in 

semantično usmerjenost uvrščamo med notranje oblikovne determinante. Zunanje determinante 

pa so: opredelitev obsega vsebine, razporeditev vsebine, odnos med besedilom in ilustracijami, 

posredovanje znanj, ki ne temeljijo na predznanju, in razporeditev učbenikov po obliki (prav 

tam). 

− Konceptualna naravnanost učbenika: Učbenik je izdelan na osnovi učnega načrta. Vsi 

učbeniki v nekem šolskem sistemu morajo imeti skupni imenovalec, drugače bi prihajalo 

do različnih vzgojnih in organizacijskih problemov. To je idejna naravnanost, ki izvira iz 

koncepta, na katerem je grajen šolski sistem (npr. pedagogika kapitala, pedagogika kulture). 

Konceptualna naravnanost učbenika pokrije le informativno in deloma kognitivno 

komponento osebnosti, ne pa konativne komponente (vrednote) in emotivne komponente 

(stališča). To je prepuščeno avtorju učbenika. Pojmi v učbeniku postanejo polni in celoviti 

šele takrat, ko imajo vse naštete komponente (prav tam). 

− Vpliv didaktičnih načel: Struktura vsebine učbenika mora biti oblikovana na didaktičen 

način. Besedilo učbenika mora biti prirejeno tako, da se učenec lahko uči iz njega tudi takrat, 

ko ni slišal učiteljeve razlage. Didaktična načela so osnovna pravila za poučevanje pa tudi 

za posredovanje učne snovi v učbeniku. Torej, pri oblikovanju strukture učbenika morajo 

biti spoštovana didaktična načela, in sicer načela nazornosti, postopnosti, aktivnosti, 

primernosti razvojni stopnji, znanstvenosti, ekonomičnosti, povezave teorije s prakso ter 

načelo individualizacije in diferenciacije (prav tam). 

− Semantična usmerjenost jezika: Jezik mora biti v učbenikih različen. Besedišče učencev v 

različnih razvojnih obdobjih se spreminja, tako po obsegu kakor tudi po vsebini. 

Sporočilnost vsebine je vezana na dve vrsti terminov, zato je učbenik lahko napisan v 
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poljudnem jeziku, v strokovnem jeziku ali mešano. V učbeniku mora biti vsak nov strokovni 

pojem natančno opisan in opredeljen. Z vidika oblike sporočilnosti jezik lahko razdelimo v 

pripovedni, metaforični in znanstveni jezik. Najosnovnejša in najpogostejša oblika 

sporočilnosti pri učbenikih je pripovedni jezik (prav tam). 

− Opredelitev obsega vsebine učbenika: Obseg učbenika v grobem opredeljuje učni načrt 

predmeta (npr. učni načrt za slovenščino). Na obseg vsebine učbenika vpliva tudi 

predvideno število učnih ur, ki so na razpolago učnemu predmetu, za katerega je učbenik 

napisan, ter konceptualna naravnanost učbenika in predznanje učencev. Razsežnost učne 

vsebine v učbeniku mora biti postavljena na realno osnovo, tako da ima učitelj možnost, da 

jo v predvidenem časovnem obdobju posreduje in utrdi. Učenci pa jo morajo dojeti in 

usvojiti. Največ opisovanja je posvečenega pojmom (informativni in kognitivni 

komponenti), manj pa njihovi konativni (vrednostni) in emotivni komponenti (stališča in 

usmeritve) (prav tam). 

− Razporeditev vsebine: Razporeditev vsebine znotraj učbenika je pogojena z oblikovnimi in 

spoznavno-teoretskimi determinantami. Vsebina v učbeniku mora biti podana tako, da se 

povprečen in celo podpovprečen učenec znajde znotraj nje. Učna snov v učbeniku je lahko 

razporejena po analitični, sintetični, analitično-sintetični in usmerjevalni metodi (prav tam). 

− Odnos med besedilom in ilustracijami: Učbeniki, ki so sestavljeni iz samega besedila, 

ustvarjajo monotonijo in so za učence neprivlačni. Ilustracije pa besedilo poživijo in s tem 

razbijejo monotonijo in povečujejo motivacijski značaj učbenika. Ob ilustraciji se učenec 

ustavi in odpočije od napornega razumevanja besedila. Poleg tega lahko ilustracija v celoti 

pojasni prebrano vsebino, dopolni zaznave pri oblikovanju pojma, spodbudi domišljijo ali 

pa je dokazni material za prebrano besedilo. Razporeditev besedila in ilustracij ima včasih 

strokovni, včasih umetniški pomen (prav tam). 

− Posredovanje znanj, ki ne temeljijo na predznanju: Znanja, ki so v učbeniku dodana 

osnovnemu predmetu, morajo biti vedno oblikovana podrobneje, kot to velja za predmet 

učbenika. Opisi pojmov morajo biti podprti z večjim deležem dokazov in pojasnil. Besedilo 

je zato obsežnejše in celovitejše. Način oblikovanja vsebine besedil, ki ne temeljijo na 

predznanju, mora biti dolg, opisen in logično postopen. Poleg tega mora biti tudi dobro 

opremljen s primeri, ki ustrezajo izkušnjam učencev (prav tam). 

− Razporeditev učbenikov po obliki: Učbenik je lahko oblikovan kot celoviti učbenik, kot 

učbenik s temeljno vsebino, kot repetitorij ali kot priročnik. Celoviti učbenik je sestavljen 

iz temeljnih vsebin, dopolnilnih vsebin za nadpovprečne učence, vaj in nalog za reševanje 

(za utrjevanje in ponavljanje) ter seznama spremljajoče literature za poglabljanje in 

razširjanje znanja. Učbenik s temeljno vsebino je običajen učbenik s široko in podrobno 

oblikovano vsebino, iz katerega se učenec z lahkoto nauči tudi snov, ki je učitelj ni razložil, 

ali pa je učenec manjkal pri učiteljevi razlagi. Tak učbenik je dokaj obsežen. Če je učencem 

na razpolago samo učbenik in nobeno drugo učno sredstvo, je utrjevanje in ponavljanje 

znanja v celoti prepuščeno učitelju. Včasih avtor izda še zbirko vaj in nalog za reševanje. 

Ta vrsta učbenika je najbolj razširjena oblika učbenika. Repetitorij je učbenik, ki je učencu 

brez učiteljeve razlage učne snovi skoraj nedostopen. Učbenik na zelo kratek način, brez 

temeljite razlage pojasnjuje temeljno snov učnega načrta določenega predmeta v 

teoretičnem pomenu, podpre pa jo z velikim številom praktičnih rešitev. Gre za nekakšno 

združitev elementov učbenika temeljnih vsebin z vajami oz. nalogami za reševanje, ki s 

primerno metodiko v celoti pojasnjujejo teoretične zakonitosti vsebin. Učencem služi kot 

sredstvo za utrjevanje in ponavljanje znanja. Poleg tega služi tudi kot vodnik za reševanje 

vaj. Priročnik na pregleden način, obširno in celovito, vključuje in pojasnjuje določene 

podatke in navodila. Ker informacije in navodila v priročniku presegajo meje učnega načrta 

posameznega predmeta, je priročnik za učenca predvsem učbenik za razširjanje in 

poglabljanje znanja (prav tam). 
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c) SPOZNAVNE DETERMINANTE 

Spoznavne determinante učbenika odločajo o tem, kakšno spoznavno moč ima besedilo 

učbenika. To pa neposredno vpliva na prenos znanja z učbenika na učenca. Spoznavne 

determinante učbenika vključujejo spoznavne zmogljivosti učenca z vidika njegove razvojne 

stopnje, pomen hierarhične in distinktivne logike, tipe zaznavanja pri učencih, oblikovanje 

pojmov v učbeniku ter odprtost in zaprtost učbenika (prav tam). 

− Spoznavne zmogljivosti učenca z vidika njegove razvojne stopnje: Na osnovni stopnji 

šolskega sistema je treba znanost preoblikovati v resnico, ki je prilagojena razvojnim 

zmogljivostim učenca, in to predvsem v spoznavnem pogledu. V učbenik mora biti vnesena 

primerna motivacija, ker visoka motivacija učencev omogoči tudi hitro in lahkotno 

usvajanje učnih vsebin. Učne vsebine znotraj poglavja morajo biti razporejene tako, da je 

na začetku postavljen tisti del snovi, ki dvigne motivacijo učencev na najvišjo raven. Na 

začetku naj bo problem, ki je za učence zanimiv in jim je blizu, sledi pa naj bolj suhoparna 

in abstraktna snov (prav tam). 

− Pomen hierarhične in distinktivne logike: Temeljni pojmi iz učnega načrta morajo biti v 

učbeniku ustrezno razporejeni po enotnem kriteriju. V učbeniku so najprej opredeljene 

enote prve stopnje, ki ustrezajo logičnemu kriteriju splošnega, nato so opredeljene enote 

druge stopnje, ki ustrezajo logičnemu kriteriju posebnega, na koncu pa so opredeljene enote 

tretje stopnje, ki ustrezajo logičnemu kriteriju posamičnega. Učbenik mora biti pregleden. 

Opis vsebine se praviloma začne na ravni posamičnega, vse ostalo je namenjeno logični in 

vsebinski preglednosti učbenika. Problemi v učbeniku so razporejeni glede na razvojno 

stopnjo učencev z vidika spoznavanja in nevarnosti nepreglednosti in zmede v učbeniku. 

Posamični problemi, ki so opisani, so med seboj povezani z rdečo nitjo. To omogoči 

upoštevanje distinktivne logike. Hierarhična logika v učbeniku razporeja pojme po nekem 

splošnem in stvarnem načelu, pri metodi miselnih vzorcev (distinktivna logika) pa obstaja 

popolnoma subjektivna razporeditev pojmov. Hierarhična razporeditev učne snovi v 

učbeniku je hkrati tudi metodična razporeditev (prav tam). 

− Tipi zaznavanja pri učencih: Učbenik s svojo znakovno in simbolično naravnanostjo najbolj 

ustreza vizualnim zaznavnim tipom učencev. Za avditivno naravnane učence je pomemben 

sistem preglednosti (glavna poglavja, podpoglavja), ki poudarja pomen vsebin, ter povedi, 

napisane z mastnim tiskom oz. v poševnem tisku, ki poudarjajo vsebino predvsem z vidika 

pomembnih dejstev, pravil in zakonitosti (prav tam). 

− Oblikovanje pojmov v učbeniku: Pojme je mogoče oblikovati na ravni definicije in ravni 

ideje. V učbeniku so pojmi razloženi na ravni abstraktov, ki pa nikoli ne predstavljajo 

dobrega znanja. Abstrakt je pojem, ki se oblikuje na osnovi odmišljanja nebistvenih 

individualnih znakov ter zgoščevanja in posploševanja skupnih bistvenih znakov. 

Kakovostno znanje pa temelji na generatih. Generat je pojem, ki se oblikuje na osnovi 

združevanja individualnih in skupnih znakov. Pojmi na ravni generatov se začnejo pri 

učencih oblikovati z utrjevanjem. Zato učbenik ne sme prinašati preveč pojmov, za katere 

ni dovolj časa za utrjevanje in ponavljanje. Učbeniki morajo prinašati vaje in naloge za 

reševanje, da se lahko oblikujejo pojmi na ravni generatov (prav tam). 

− Odprtost in zaprtost učbenika: Odprtost se doseže na tri načine, in sicer: resnica mora biti 

potrjena s stvarnimi dokazi ali z zgodovinsko prakso; v učbenik sodijo samo grobe temeljne 

resnice z značajem stvarnih in pomembnih dejstev, pravil in zakonitosti ter resnica mora 

biti v učbeniku prikazana kot nekaj relativnega. Učbenik mora biti grajen na temeljnih 

problemih stroke in ne na podrobnostih. Snov v učbeniku mora biti podprta s stvarnimi 

dokazi. V učbenik sodijo samo grobe, jasno opredeljene resnice, povezane z rdečo nitjo v 

trdno celoto (prav tam). 
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č)   TEHNIČNE DETERMINANTE 

S tehničnega vidika je vsak tiskani učbenik tiskarski in knjigoveški izdelek. Podrejati se mora 

dvema načeloma. Učbenik mora biti poceni in s tem dostopen otrokom vseh slojev prebivalstva. 

Poleg tega mora biti čitljiv in s tem motivacijsko spodbujevalen tudi po tehnični plati izdelave. 

Tehnične determinante so: splošna oblika znakov in ilustracij, izbor črk in razporeditev 

besedila, razporeditev ilustracij v besedilu ter format učbenika (prav tam).  

− Splošna oblika znakov in ilustracij: Splošna oblika znakov in ilustracij morata biti 

prilagojeni razvojni stopnji učencev, ki jim je učbenik namenjen (prav tam). 

− Izbor črk in razporeditev besedila: Z vidika vizualizacije, porabe časa in zajete vsebine 

morajo imeti učbeniki maksimalno čitljivost. Natisnjeni morajo biti v črkah, ki so najbolj 

čitljive. Oblikovane morajo biti iz čim večjega dela ravnih črt in brez okraskov. Poudarjanje 

delov besedila s poševnim ali z mastnim tiskom je dopustno, če gre za vsebino, pri kateri se 

mora učenec zadržati dlje kot na preostalem besedilu. Črke ne bi smele biti manjše od dveh 

milimetrov. Izjema so dopolnilna besedila na koncu poglavij, ki imajo pomen poudarka 

posebne vsebine, namenjene visoko inteligentnim in nadarjenim učencem. Naslovi glavnih 

poglavij in podpoglavij morajo biti v črkovnem pogledu usklajeni (oblikovna skladnost, 

preglednost nad vsebinami) (prav tam). 

− Razporeditev ilustracij v besedilu: Struktura ilustracij, ki sodijo v učbenik, je zelo raznolika. 

V grafičnem pogledu jih lahko razdelimo v tri skupine: likovni dodatki, ki pojasnjujejo 

besedilo (slike, skice, sheme, tabele, grafikoni, diagrami); likovni dodatki, ki ilustrirajo 

besedilo (fotografije), ter likovni dodatki, ki z vsebino nimajo direktne zveze, ampak le 

razbijajo monotonijo besedila in prispevajo k njegovi večji preglednosti. Pri uporabi 

ilustracij v učbeniku je najpomembnejša njihova pravilna razporeditev v besedilu.  Vsebina 

besedila in ilustracija morata biti organizacijsko povezani. Učbenik ne sme imeti preveč 

ilustracij. Izjema so učbeniki za opismenjevanje. Prav tako ne sme imeti premalo ilustracij, 

ker to povzroča monotonijo (prav tam). 

− Format učbenika: Učbenike glede na razvojno stopnjo lahko razdelimo v dve kategoriji. 

Format A4 ustreza učencem nižjih razredov osnovne šole, format B5 pa vsem ostalim v 

izobraževanju (prav tam). 

 

 

2.6.3 KAKOVOST UČBENIKA 

 

Za presojo kakovosti učbenikov so dobra podlaga didaktična načela. Kakovost učbenikov je 

torej odvisna od raznih dejavnikov: od vsebine učbenika (načela nazornosti, stvarno-logične 

pravilnosti ter strukturiranosti in sistematičnosti pouka); odnosa učbenika do učenca (načela 

razvojne bližine, individualizacije, vzgojnosti); dejavnosti učencev (načeli aktivnosti in 

problemskosti) ter organizacije učnega procesa (načelo ekonomičnosti in racionalnosti). 

Kakovosten je tisti učbenik, ki s svojo vsebino in formo kar najbolj optimalno vključuje vsa 

didaktična načela. Vsebina učbenika mora biti skladna z veljavnim učnim načrtom. To pomeni, 

da mora slediti zapisanim učnim ciljem in standardom znanja. Učbenik mora biti zasnovan tako, 

da učence postavlja v položaj, ko morajo do večine (spo)znanj priti s samostojnim delom in s 

svojo iniciativo. Kakovosten učbenik mora ob spodbujanju raziskovalne dejavnosti, 

zastavljanju problemov, napeljevanju na uporabo drugih informacijskih virov ipd. pri 

posredovanju in predstavitvi ohraniti svojo funkcionalnost. Učencem mora omogočiti nazoren 

vpogled v temeljno vsebino, strukturo in sistematiko predmetnega področja (Krek, 2005). 
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2.6.4 DIDAKTIČNE FUNKCIJE UČBENIKA 

 

O učbeniku je mogoče govoriti v funkciji učiteljevega poučevanja ali v funkciji učne dejavnosti 

učenca oz. učenja (Krek, 2005). Za učitelja je učbenik eno od učnih sredstev, s pomočjo 

katerega dosega kar najboljše učne rezultate. To ne pomeni, da je zanj edini vir snovnih in 

didaktičnih priprav, temveč le »orientacija za obseg in globino pouka« (Strmčnik, 1975a, str. 

264, v Krek, 2005). Od učitelja se pričakuje, da ima veliko globlji in temeljitejši uvid v vsebino 

učnega predmeta (npr. v predmet slovenščine), kot je predstavljena v učbeniku. To, da učitelj 

obvladuje učbenik je nujen pogoj, da ga bo učinkovito vključil v vse stopnje učnega procesa, 

tj. v uvajanje, obravnavanje, utrjevanje in ponavljanje učne snovi. Od obvladovanja vsebine 

učnega predmeta in od didaktične usposobljenosti je odvisna njegova strokovna presoja, ali je 

za izpeljavo učne dejavnosti ustreznejši učbenik ali kateri od drugih učnih virov. Bolj kot 

učitelju pa je učbenik kot učni vir namenjen učencu. Učbenik naj bi uvodoma imel motivacijsko 

funkcijo. Učencu naj bi z vsebino zbudil interes za spoznavanje in učenje. Ob uvajanju v novo 

učno snov naj bi pripomogel k priklicu in refleksiji predznanja, ki je podlaga za kasnejše dobro 

razumevanje vsebin (Krek, 2005). Učbenik ima pomembno vlogo kot ustrezen vir za 

samostojno učenje. Učencem mora omogočiti individualno in samostojno poglabljanje in 

utrjevanje znanja (Strmčnik, 1975, v Krek, 2005). 
 

 

2.6.5 VREDNOTENJE UČBENIKOV 

 

Učbenike je treba vrednotiti tako, da se vprašamo, kako dobro opravljajo nalogo, zaradi katere 

so bili izdelani. Učitelje pa pogosto zanima le kazalo, avtorjev slog, število ilustracij in indeks 

ter kakovost vezave, papirja in tiska. Izbira pravega učbenika je zelo osebna in subjektivna 

stvar. Vsak učbenik lahko ocenimo le glede na zanj postavljene cilje, saj ne obstajajo nekakšna 

splošno veljavna merila, v skladu s katerimi bi morali biti napisani vsi učbeniki. Ko učitelji 

izbirajo učbenik, po katerem bodo poučevali, naj ga izberejo tako, da bo v skladu z učnimi cilji, 

ki jih želijo doseči. Vzamejo naj si čas in se prepričajo, da bodo izbrali knjigo, katere avtorji 

želijo doseči podobne vzgojno-izobraževalne rezultate ter razviti podobne veščine in 

razumevanje kot učitelji sami. Kako ugotoviti, ali knjiga zares lahko služi ciljem, zaradi katerih 

je bila napisana? Učitelji morajo ugotoviti, ali je knjigo možno učinkovito uporabljati kot učno 

sredstvo. Ker nimajo ne časa ne možnosti, da učbenik dalj časa preizkušajo na učencih, morajo 

učbenik preizkusiti na sebi, ga »predelati«. Da lahko zares učinkovito na sebi preizkusijo 

učbenik, morajo v sebi združiti dve osebi – najprej enega od učencev iz razreda, nato pa morajo 

biti še učitelj, ki tega učenca uči. Ob tem pa morajo ves čas misliti na to, kaj je avtor hotel 

doseči z učbenikom (Krek, 2005). 

 

Kadar učitelji izbirajo učbenik, si morajo zastaviti vprašanja, kot so:  

»Kako dober je avtorjev učni načrt? Kako dobro zna vizualizirati tisto, kar se dogaja v razredu? 

Kako spreten je bil pri analizi tega, kaj otroci zmorejo in kaj si želijo početi? /…/ Kako dobro 

razume avtor praktične težave, s katerimi se vsak dan soočate? Ali avtor predlaga dejavnosti, 

ki jih je v razredu mogoče izpeljati? V kakšnem razmerju je njegov pristop k poučevanju s 

pristopom, ki ga vi prakticirate v razredu? Kako dober občutek ima za čas, v katerem je treba 

obdelati določeno snov? /…/ Ali je njegov učni načrt v vseh podrobnostih usmerjen točno tja, 

kamor želite priti tudi vi? Ali je vsak delček učbenika, vsak korak v njem, vsaka stran, poglavje 

ali enota zares narejena tako, da boste lahko dosegli cilj, ki ste si ga zastavili skupaj z avtorjem 

učbenika? /…/ Kako dobro mu je uspelo ugotoviti, kakšne izkušnje imajo ti otroci? Ali 

uporablja besede in izraze na način, ki ga otroci razumejo? Bi vi uporabljali enake besede in 

izraze? Ali mu je uspelo uganiti, kako bodo reagirali na tisto, kar jim pripoveduje? Kako dobro 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Zala Cerar – Magistrsko delo 

37 
 

mu je uspelo »individualizirati« pouk? Ali ima vsak učenec v razredu občutek, da je tisto, kar 

govori, zanj pomembno, da se razlage res razlikujejo? Ali avtor ne poenostavlja preveč, tako 

da se učencem zdijo njegove razlage izumetničene? In kaj je z vizualnimi pripomočki, kot so 

ilustracije, diagrami in tabele? Ali res česa naučijo? Ali bi jih vi v razredu uporabili na enak 

način, kot jih je avtor v učbeniku, če bi želeli pojasniti določene ideje ali dogodke? Ali pa so 

vsi ti vizualni pripomočki v učbeniku zgolj zato, da bi na vas naredili vtis, v resnici pa niso 

namenjeni ničemur? /…/ Ali se avtor učbenika zaveda, da mora vsak dober učitelj učencem 

pustiti da dihajo in imajo čas, da tudi sami preverijo tisto, o čemer se učijo? Ali razume, kako 

pomembno je, da se otroci v razredu pogovarjajo o tistem, o čemer se učijo, da izmenjajo misli 

in ideje ter da skupaj razčiščujejo tisto, česar ne razumejo? Ali se avtor zaveda, kako pomembno 

je delo po skupinah? In kakšni so njegovi predlogi za dejavnosti, ki jih bomo v razredu opravili 

brez učbenika? Kaj še predlaga za branje, kakšne raziskovalne projekte, ekskurzije ali 

uprizoritve ima v mislih? Ali so vsi predlogi taki, da jih je mogoče tudi izpeljati? In če je tako, 

ali zares vodijo do ciljev, ki jih želite doseči z njimi?« (Krek, 2005, str. 176–178). 

 

Na podlagi odgovorov na taka vprašanja mora temeljiti odločitev učiteljev, ali bodo lahko 

učbenik uspešno uporabljali ali ne. Učbenik pa je mogoče najbolj učinkovito preizkusiti v 

razredu (Krek, 2005). 

 

 

2.6.6 DELOVNI ZVEZEK, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK IN ZBIRKA NALOG   

OZ. VAJ 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) piše, da je delovni zvezek knjiga oz. večji 

zvezek z nalogami, vprašanji in praznim prostorom za vpisovanje rešitev oz. odgovorov. Je 

učno gradivo, ki praviloma dopolnjuje učbenik, ob ustrezni strokovni presoji pa ga lahko 

uporabljamo tudi kot samostojno učno gradivo (Turk Škraba, 2005). Delovni zvezki vsebujejo 

naloge odprtega in zaprtega tipa (npr. odločevalne, dopolnjevane, povezovalne, izbirne naloge 

itd.).   

 

Samostojni delovni zvezek je delovni zvezek, ki vsebuje tudi elemente učbenika. Je učno 

gradivo, ob katerem ni potreben dodaten učbenik, delovni zvezek ali zbirka nalog oz. vaj (prav 

tam). Učenci vanj lahko pišejo, v njem lahko podčrtujejo, rišejo itd. Vsega tega pa ne smejo 

delati v učbeniku, izposojenem v učbeniškem skladu.  

 

Zbirka nalog oz. vaj je učno gradivo, ki učencem omogoča ponavljanje, utrjevanje, poglabljanje 

in povezovanje vsebin (prav tam). 

 
 

2.6.7 KATALOG UČBENIKOV ZA JEZIKOVNI POUK PRI PREDMETU 

SLOVENŠČINA OD 3. DO 6. RAZREDA OŠ 

 

Poznamo štiri modele uporabe učbenikov. V prvo skupino sodijo države, za katere je značilno, 

da ima ob nekaj izjemah učbenik v razredu le učitelj, za druge pa je nedostopen. Učenci med 

poukom večino snovi prepišejo s table.  Drugi tip je vezan na države, v katerih naj bi obstajal 

le po en učbenik za vsak predmet, na voljo pa ga imajo vsi učenci v razredu. Tretja skupina 

vključuje države, v katerih imajo učenci na voljo po nekaj učbenikov za vsak predmet. Učitelj 

na podlagi lastne presoje izbira tiste, ki se mu zdijo za vodenje procesa in doseganje standardov 

znanja najprimernejši. Tak sistem zahteva visoko stopnjo strokovne avtonomije učiteljev. V 

četrto skupino pa sodijo tiste države, v katerih je na višji stopnji za vsak razred na voljo več kot 
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40 učbenikov. Ob tem imajo učitelji na voljo še širši spekter priročnikov, slovarjev, 

avdiovizualnega gradiva in učnih materialov v digitalnem mediju. Tako lahko izberejo ustrezno 

gradivo za poučevanje vsakega predmeta. Za takšno izbiro učbenikov in učnih sredstev morajo 

imeti učitelji poleg visoke strokovne kompetentnosti, razvite tudi ustrezne menedžersko-

informacijske veščine (Heyneman, 2004, v Krek). Slovenija spada v tretjo skupino. 

 

Bela knjiga (1995) je o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji ugotavljala, da imajo 

učbeniki pomembno vlogo v produkciji šolske vednosti, zato mora država spodbujati zalaganje 

alternativnih učbenikov za iste šolske predmete ter zagotavljati možnosti za njihovo uporabo 

(Krek, 1995).  

 

V Sloveniji mora učbenik potrditi pristojni strokovni svet, sicer ga ni mogoče uporabljati pri 

pouku kot osnovno gradivo. S pravilnikom o potrjevanju učbenikov se ureja način in postopek 

potrjevanja učbenikov. Učbeniki so lahko pripravljeni v tiskani, elektronski ali v tiskani in 

elektronski obliki. Pristojni svet potrdi učbenik, ki je skladen s cilji sistema vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji; ki je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z 

veljavnim učnim načrtom; ki je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki 

opredeljujejo predmet; ki je metodično-didaktično ustrezen; ki v skladu z normativi in merili, 

ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo, prispeva k znižanju teže šolskih torbic; ki 

je primeren razvojni stopnji in starosti učencev. Strokovni svet potrdi učbenik, ki je jezikovno 

pravilen in ustrezen. Poleg tega mora biti učbenik tudi tehnično ustrezen ter estetsko in vizualno 

ustrezno oblikovan. Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezna tudi 

ocena razvojno psihološke ustreznosti. Predlagatelj lahko doda oceno razvojno psihološke 

ustreznosti tudi za učbenike do konca obveznega izobraževanja (Pravilnik o potrjevanju 

učbenikov, 2015). 

 

Namen učbeniškega sklada je učencem zagotoviti učbenike, ki jih uporabljajo pri pouku, po 

nižji ceni. Upravljanje učbeniških sFkladov v osnovnih šolah ureja Pravilnik o upravljanju 

učbeniških skladov. V učbeniški sklad se lahko vključijo le tisti učbeniki, ki so objavljeni v 

Katalogu učbenikov. Uporabnikom sklada šola zaračuna prispevek za izposojo učbenikov. 

Izposojevalnina za posamezen učbenik ne sme biti višja od ene tretjine cene, po kateri je šola 

učbenik kupila. Izposojevalnino za učbenike, ki si jih učenci izposojajo iz učbeniških skladov, 

lahko sofinancira Ministrstvo za šolstvo. Če uporabnik sklada konec leta vrne poškodovan ali 

uničen učbenik oz. ga ne vrne, je dolžan plačati odškodnino. Če pa se uporabnik sklada odloči, 

da bo posamezen učbenik obdržal, je zanj dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika oz. 

plačati ceno, ki mu jo določi šola. Za upravljanje učbeniškega sklada oz. kot skrbnike sklada 

ravnatelj imenuje enega ali več strokovnih delavcev. Izbor učbenikov za naslednje šolsko leto 

ravnatelju predlaga strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje predmete, pri katerih se bo posamezni 

učbenik uporabljal (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, 2002).  

 

V nadaljevanju so našteta potrjena učna gradiva za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina za 

učence od 3. do 6. razreda za šolsko leto 2015/2016. 
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Preglednica 1: Učna gradiva za 3.razred 

Antus 

− Branje je igranje 1, delovni zvezek 

− Branje – pisanje je igra 3, delovni zvezek 

Izolit 

− ABC 3, Govorimo – poslušamo, pišemo – beremo, delovni zvezek, 3 deli 

Mladinska knjiga 

− Slovenščina 3, S slikanico se igram in učim, učbenik 

− Slovenščina 3, S slikanico na rami, delovni zvezek 

Modrijan 

− Mlinček 3, delovni zvezek za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja, 3 deli  

− Mlinček 3, vadnica za slovenščino 

Rokus Klett 

− Besede gradijo svet 3, učbenik 

− Lili in Bine 3, učbenik  

− Lili in Bine 3, samostojni delovni zvezek  

− Lili in Bine 3, medpredmetni delovni zvezek, 6 delov 

(Katalog učbenikov in delovnih zvezkov, 2015) 

 

Preglednica 2: Učna gradiva za 4. razred 

Antus 

− Branje – pisanje je igra 4, delovni zvezek 

DZS 

− Hej hoj 4, učbenik 

− Hej hoj 4, delovni zvezek 

Izolit 

− Moja slovenščina 4, delovni zvezek, 2 dela 

Mladinska knjiga 

− Slovenščina 4, učbenik 

− Slovenščina 4, samostojni delovni zvezek, 2 dela 

Modrijan 

− Znanka ali uganka 4, učbenik 

− Znanka ali uganka 4, delovni zvezek  

− Znanka ali uganka 4, samostojni delovni zvezek 

Rokus Klett 

− Gradim slovenski jezik 4, učbenik 

− Gradim slovenski jezik 4, delovni zvezek 

− Gradim slovenski jezik 4, samostojni delovni zvezek 

− Radovednih pet 4, učbenik 

− Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek, 2 dela 

− Znam za več. Slovenščina 4, razlage in vaje za boljše ocene 

(prav tam) 
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Preglednica 3: Učna gradiva za 5. razred 

DZS 

− Hej hoj, ostani z menoj 5, učbenik  

− Hej hoj, ostani z menoj 5, delovni zvezek 

Izolit 

− Moja slovenščina 5, učbenik 

− Moja slovenščina 5, delovni zvezek 

Mladinska knjiga 

− Slovenščina 5, učbenik 

− Slovenščina 5, samostojni delovni zvezek, 2 dela 

Modrijan 

− Znanka ali uganka 5, učbenik 

− Znanka ali uganka 5, delovni zvezek  

− Znanka ali uganka 5, samostojni delovni zvezek 

Rokus Klett 

− Gradim slovenski jezik 5, učbenik 

− Gradim slovenski jezik 5, delovni zvezek 

− Gradim slovenski jezik 5, samostojni delovni zvezek, 2 dela 

− Radovednih pet 5, učbenik 

− Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek, 2 dela 

− Znam za več. Slovenščina 5, razlage in vaje za boljše ocene 

(prav tam) 

 

Preglednica 4: Učna gradiva za 6. razred 

DZS 

− Hej hoj, povabim te s seboj 6, učbenik 

ICO 

− Slovenščina je moj jezik 6, delovni zvezek 

Izolit  

− Moja slovenščina 6, delovni zvezek, 2 dela 

Mladinska knjiga  

− Slovenščina 6, učbenik 

− Slovenščina 6, samostojni delovni zvezek, 2 dela 

Modrijan 

− Znanka ali uganka 6, učbenik 

− Znanka ali uganka 6, delovni zvezek 

− Znanka ali uganka 6, samostojni delovni zvezek 

Rokus Klett 

− Gradim slovenski jezik 6, učbenik 

− Gradim slovenski jezik 6, delovni zvezek 

− Gradim slovenski jezik 6, samostojni delovni zvezek, 2 dela 

− Od glasov do knjižnih svetov 6, samostojni delovni zvezek 

− Znam za več. Slovenščina 6, razlage in vaje za boljše ocene 

− Znam za več. Slovenščina 6 +, priprava na nacionalno preverjanje znanja 

(prav tam) 
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2.7 AVTONOMIJA 
 

Avtonomnost kot načelo je izražena na ločenih področjih in na različnih ravneh ter v različnih 

kontekstih in tradicijah. Avtonomnost kot univerzalno načelo ni skupna in enako razumljena 

vsem ljudem. Za različne skupine ljudi pomeni različno (Koren, 2006).  

 

Smith (1999, v Koren, 2006) o avtonomiji razpravlja kot o neodvisnosti od avtoritet, od tistih, 

ki predpisujejo, in od tistih, ki jim je predpisovano. Oakeshott (1991, v Koren, 2006) razlaga 

avtonomijo v okviru skupne moralne prakse, ki vključuje niz razumevanja in jezik, s katerim 

sporočamo svoja dejanja. O avtonomiji je mogoče govoriti z dveh vidikov, tj. z vidika obvez, 

ki so izražene v pravnem okviru kot temeljno načelo in najvišji cilj, ter z vidika učinkovitosti 

avtonomije ter pogoji in zahtevami po njej. 

 

Haydon (1983, v Koren, 2006) o avtonomiji govori kot o cilju izobraževanja. Avtonomija je 

vodstveno načelo in delovni pogoj, ki vključuje profesionalizem, prostor, organizacije in 

posameznike, pa tudi centralno in lokalno raven v okviru sistema. Avtonomija se najpogosteje 

povezuje s skupinami profesionalcev, ki so odgovorni za svoje delovanje ter rezultate in 

dosežke. Osredinja se na razvoj vrednot, prepričanj, skupnih skupinam profesionalcev, ki 

delujejo kot enotno telo ter s tem zagotavljajo pravičnost in enakost v svojih postopkih. 

Avtonomija je lahko povezana z avtonomnostjo učiteljev, avtonomijo šolskega prostora in/ali 

avtonomijo šol in organizacij. Lahko jo strukturiramo kot fizično/prostorsko avtonomijo, 

avtonomijo vsebine/kurikuluma in osebno/profesionalno/strokovno avtonomijo. Vse tri 

opredeljuje politika oz. ministrstvo za šolstvo (Koren, 2006).  

 

Avtonomija je proces, ki je omejen in določen z raznimi dejavniki, med katerimi je zelo 

pomembna preteklost. Stopnjo avtonomije presojamo po položaju, ki ga ima kak element 

(podsistem) znotraj večjega družbenega sistema. Sistemi so sestavljeni iz podsistemov, ki 

zaradi medsebojne prepletenosti ne morejo biti drug od drugega neodvisni ali avtonomni v 

smislu popolne svobode. V vzgojno-izobraževalnemu sistemu je posamezna šola le element, 

povezan še z drugimi elementi (npr. s starši, s krajevnimi in državnimi ustanovami). Tudi ves 

šolski sistem je podsistem, če ga presojamo kot zaokroženo področje znotraj celotne družbe oz. 

države. Zaradi prepletenosti podsistemov in medsebojne odvisnosti je smisel delovanja 

posameznega podsistema vedno določen s smislom delovanja celotnega sistema. Avtonomnost 

ne pomeni vsakršno in z ničemer omejeno svobodo. Avtonomno ravnanje določenega 

podsistema zahteva obstoj nekega višjega smisla, ki je določen na sistemski ravni in je temelj 

učinkovitega povezovanja podsistemov z namenom, da se doseže nekaj, kar je v interesu vseh, 

ni pa dosegljivo vsakemu posebej. Podsistemi šolskega področja morajo vrednote, kot so: 

posameznik, svoboda, odgovornost, enake možnosti, strpnost, solidarnost, narodna identiteta in 

znanje, ponotranjiti, in se jih sami od sebe držati, da bi lahko ravnali avtonomno. Avtonomnost 

je razmeroma prosto ravnanje v okviru splošno sprejete in enotne sistemske naravnanosti. 

Avtonomija posameznika je omogočena s takim ravnotežjem v sistemu, ki zagotavlja 

uresničevanje skupne vizije. Hkrati pa podsistemom omogoča, da kar najbolje dosegajo svoje 

cilje in interese. Podsistemi so avtonomni takrat, kadar imajo dovolj možnosti, da ob 

sodelovanju pri doseganju skupnih ciljev sistema lahko dosegajo tudi svoje posebne cilje. Torej, 

avtonomija ne pomeni popolne svobode podsistemov in odveze, da sledijo skupnim interesom. 

Je orodje, s katerim je mogoče uresničiti interese čim večjega dela sistema. Avtonomija je trajen 

proces učinkovitega prilagajanja trajnim spremembam znotraj in zunaj sistema. Nobeno 

doseženo ravnotežje v sistemu ni končno stanje (Bečaj, 2001). 
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Avtonomijo lahko razumemo kot dano in kot vzeto. Pomembno je razmerje med njima. 

Avtonomija je »tam zunaj«, od posameznika pa je odvisno, ali jo vidi in ali jo je pripravljen in 

sposoben vzeti. Besedna zveza »tam zunaj« ne pomeni, da obstaja absolutna avtonomija, ki jo 

lahko prepoznajo in razumejo le nekateri, ampak je področje, polje oz. okvir, ki je določen z 

zakonodajo, vendar ga morajo kot takega razumeti posamezniki, sicer ne pomeni ničesar. 

Elementi potencialne avtonomije so dani vsem udeležencem v izobraževalnem procesu. Od 

udeležencev pa je odvisno, ali bodo avtonomijo izkoristili in uresničili ter jo spremenili iz 

splošnega vodilnega načela v prakso (Koren, 2006). 

 

Avtonomija ni neposredno povezana s profesionalci kot s posamezniki, ki tvorijo telo vrednot, 

prepričanj in norm. Avtonomija je dobro ponazorjena v okviru spirale učitelja kot posameznika, 

ravnatelja kot posameznika, učenca kot posameznika in vsakogar, ki je vpleten v proces 

izobraževanja, kot posameznika. Že od vsega začetka so polja avtonomije in pomen avtonomije 

zgrajeni v interakcijah z drugimi (prav tam). 

 

Strokovna avtonomija je v šolski praksi pogojena s številnimi dejavniki pri organizaciji, 

delovanju, učinkovitosti in celotni kulturi posameznih šol. Govorimo lahko o različnih ravneh 

avtonomije, in sicer na ravni države, šole, posameznih oddelkov oz. skupin in na ravni 

posameznikov. Na ravni države ločimo štiri kategorije avtonomije: popolna avtonomija, 

omejena, brez/ne-avtonomija in pooblaščena avtonomija (School Autonomy in Europe, 2007, 

v Nolimal, 2008). Vsaka raven ima v zakonskih in podzakonskih aktih opredeljene meje, ki 

zadevajo splošne cilje šole, strukturo, organizacijo, vodenje, finance, kurikul, strokovne 

delavce itd. (Kroflič, 2002; Resman, 2002, v Nolimal, 2008).  

 

Avtonomija osnovnih šol v Sloveniji je omejena z zakonom o osnovni šoli, zakonom o 

financiranju vzgoje in izobraževanja, s pravilniki (npr. pravilnik o preverjanju in ocenjevanju), 

z različnimi strokovnimi podlagami (npr. učni načrti), s standardi znanj itd. Prva dva zakona 

opredeljujeta predvsem državno in šolsko raven in postavljata meje avtonomije na področju 

organizacije, vodenja, financiranja, kar je v pristojnosti ravnateljev šol. Omenjeni pravilniki in 

strokovne podlage pa opredeljujejo delo posameznih razredov, oddelkov oz. skupin in 

postavljajo meje avtonomije na področju kurikula ter s tem posledično meje učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev, ki nastopajo v funkciji izvrševalcev strokovnih podlag, kot so učni načrti 

in standardi znanj (Nolimal, 2008).  

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je avtonomija opredeljena kot eno 

izmed splošnih načel vzgoje in izobraževanja. Oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in 

odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge 

spretnosti in sposobnosti, je glavni cilj vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje v javni 

šoli morata zato slediti načelom objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. Avtonomija vključuje 

strokovno avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter avtonomijo institucij vzgojno-

izobraževalnega sistema. Avtonomnost šol v razmerju do države, lokalnih oblasti in staršev 

mora biti med drugim zagotovljena z zagotavljanjem strokovne avtonomije učitelja. Pogoj 

institucionalne avtonomije so jasna in nepristranska merila njihovega delovanja ter nadzor 

javnosti. Avtonomija pa obenem vključuje prevzemanje odgovornosti. Avtonomnost šole 

spodbuja spremljanje in zagotavljanje kakovosti šolskega dela. Javno šolstvo mora imeti 

avtonomijo v relaciji do države in struktur oblasti ter v relaciji do vsakdanjih prepričanj in 

vednosti (Bela knjiga, 2011).  

 

Večja avtonomija in strokovna odgovornost šol in učiteljev je načelo, ki v Sloveniji predstavlja 

enega osnovnih ciljev kurikularne prenove v drugi polovici devetdesetih let (Izhodišča 
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kurikularne prenove, 1996, v Nolimal). V želji po doseganju tega cilja je bilo v Izhodiščih 

kurikulane prenove omenjenih več ukrepov. Skupni imenovalec le-teh je bil krepitev strokovnih 

znanj in zmožnosti učiteljev (Nolimal, 2008). 

 

Povečana avtonomija šol in učiteljev je pogoj za oblikovanje uspešnih učečih se organizacij 

(Lamby, 1997, v Bečaj, 1999). Taka organizacija namreč zahteva višjo motivacijo osebja za 

sodelovanje in dodatno delo zunaj razreda. Tega pa brez bolj ohlapne organizacijske strukture, 

ki možnosti odločanja prenese na nižje ravni, ni mogoče doseči. Avtonomnost posamezne ravni 

je mogoča, če so za to v širši organizaciji izpolnjeni določeni pogoji. To pomeni, da mora 

obstajati ustrezna avtonomija tudi na višji organizacijski ravni (Bečaj, 1999).  

 

Za učence bi radi videli, da so kritični in ustvarjalni, da se dobro znajdejo v novih situacijah. 

Radi bi jih naučili tega, kako naj se učijo. Tak cilj pomeni spodbujanje otrokove avtonomije, in 

sicer ne toliko glede svobodne izbire vsebine kot predvsem v načinu srečevanja z njo. Gre torej 

za ustvarjanje psihološke oz. miselne svobode (Bečaj, 1998a; Parnes, 1970, v Bečaj, 1999). 

Takih ciljev pa ne moremo doseči, če nima enake svobode tudi učitelj. Vendar tako kot on 

učencu ustvarja možnosti za delno avtonomijo oz. psihološko svobodo, mora nekdo drug tudi 

njemu ustvariti enake možnosti. Z organizacijskega vidika lahko to naredi nekdo na višji ravni, 

tj. vodstvo šole. Za vodstvo pa velja enako pravilo. Njihova avtonomija je odvisna od možnosti, 

ki jih ima lokalna in državna uprava. Torej, če hočemo imeti kritične in ustvarjalne učence, 

potrebujemo učitelje z dovolj avtonomije. Te pa lahko zagotovijo le ustrezno avtonomni 

ravnatelji. Slednji pa so lahko taki le v ustrezno decentraliziranem sistemu (Bečaj, 1999). Bolj 

kot so prakse, ki so jim izpostavljeni učenci, rutinske, manj prostora je za izgrajevanje njihove 

avtonomije. Le prakse, ki izzivajo k razmisleku in spodbujajo vpraševanje in samospraševanje, 

ne pa »papagajstvo«, končne resnice in samozadostnost, vodijo k izgrajevanju avtonomne drže 

(Rutar Ilc, 1999). 

 

V literaturi o avtonomiji ni veliko raziskav. Še posebej malo jih je o tem, kako vpleteni v 

izobraževanje te koncepte razumejo, obravnavajo in uporabljajo v praksi (Koren, 2006).  

 

 

2.7.1 AVTONOMIJA ŠOLE 

 

Namesto pojma avtonomija šole oz. šolska avtonomija se danes uporabljata tudi izraza šola z 

razširjeno odgovornostjo in krepitev pristojnosti odločanja posamezne šole. Ta dva pojma 

zadevo natančneje opisujeta. Poleg tega pa še lepše ponazarjata, da gre za proces, ki traja. Vsem, 

ki so v šolskem življenju neposredno udeleženi, mora biti omogočeno, da izkusijo razširjeno 

odgovornost šole (Füssel, 2001). Šolska avtonomija se začne pri državnih ustanovah. Če te ne 

znajo, nočejo ali ne smejo svojih formalno podrejenih podsistemov spodbujati k izražanju 

njihovih interesov, avtonomije ne more biti (Bečaj, 2001). 

 

Šolska avtonomija ima na številnih območjih po svetu, še posebej v Evropi, dolgo zgodovino. 

Le-ta se kaže povsod tam, kjer zavzeti in ustvarjalni pedagogi prenašajo svoje ideje v prakso 

svojih šol in v učilnice. Pri tem pa njihovo prizadevanje naleti na kooperativen odmev, 

predvsem pri starših učencev, v občinah in v »pedagoški javnosti«. Slednja zajema celoto vseh 

državljanov (v krajevnem, območnem, državnem in v naddržavnem kontekstu), ki jih zanima 

kakovost vzgoje in izobraževanja ter šole. Pedagoška javnost dejavno, razmišljujoče in 

spodbudno sodeluje pri njenem razvoju. Koncept šolske avtonomije se nanaša na temeljne 

vrednote človeškega dostojanstva, človeških pravic in strpnosti ter demokracije, ki vključuje 

izhodišča socialnega in političnega samoodločanja in svobodne izbire (Mitter, 2001). 
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Šole v Sloveniji imajo razmeroma visoko stopnjo avtonomije. Šole kot profesionalne kulture bi 

morale biti avtonomne v razmerju do države in nosilcev oblasti ter staršev. Ti pa jih kot 

profesionalce lahko nadzorujejo (Koren, 2006). Avtonomne pa bi morale biti tudi v odnosu do 

zunajšolskih dejavnosti, raznih oblik in vrst znanja in strokovnih prepričanj. Avtonomnost šol 

v odnosu do države mora biti zagotovljena z načinom financiranja, načinom zaposlovanja 

pedagoškega, strokovnega in upravnega kadra ter z načinom imenovanja ravnateljev (Krek, 

1995, v Koren, 2006). Avtonomija šole se izraža z avtonomijo šolskega prostora. To je edina 

avtonomija, ki je prenesena na šolo kot organizacijo. Kot takšna je precej statična kategorija, ki 

jo je lahko nadzirati in spremljati. Avtonomija prostora vključuje predvsem fizične pogoje oz. 

razmere (Koren, 2006). 

 

 

2.7.2 AVTONOMIJA UČITELJA 

 

Poklicna avtonomija pomeni svobodo, da razporejaš delo in določaš postopke, potrebne za 

njegovo izpeljavo (Firestone in Pennel, 1993, v Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič 

Zuljan, 2005). Kuščer (1999, v Marentič Požarnik idr., 2005) pravi, da je učiteljeva avtonomija 

svobodna in samostojna izbira didaktičnega koncepta učenja in poučevanja ter izbira metod, 

tehnik in oblik dela. Učno-ciljno načrtovanje pouka učiteljem omogoča tudi izbiro vsebin. 

Avtonomija ni določena samo negativno, tj. samo kot zahteva po neodvisnosti od zunanjih 

interesov in pritiskov, ampak tudi pozitivno, tj. s popolno in globoko zavezanostjo lastnim 

notranjim opredelitvam, ki pa ni možna ob podrejanju zunanjim pritiskom. Avtonomija 

poučevanja spada med temeljne predpostavke, brez katerih ustvarjanje in prenos znanja 

enostavno nista možna (Zgaga, 1990, v Marentič Požarnik idr., 2005). Gre za stopnjo 

učiteljevega vplivanja na odločitve, ki so pomembne za njegovo poklicno delovanje. Pri tem 

moramo razlikovati med ožjo in širšo opredelitvijo avtonomije, tj. šibko in krepko koncepcijo 

učiteljeve avtonomije (Peček, 1998; Razdevšek Pučko, 2000, v Marentič Požarnik idr., 2005). 

V skladu s šibko koncepcijo sestoji učiteljeva avtonomija iz svobode v uporabi priznanega 

profesionalnega znanja, ko uresničuje učne načrte, medtem ko krepka koncepcija gleda na 

učitelje kot strokovnjake na svojem področju. S tem jim zaupa odločanje tako o vsebinah kot 

tudi o metodah in pogojih svojega dela ter o ukrepih šolske politike. Učiteljeva avtonomija se 

osredinja na notranjo avtonomijo učiteljevega dela v razredu oz. šibko koncepcijo, tj. na 

možnost operativnega odločanja o izbiri in uporabi učnih metod in pristopov v okvirih (načel, 

ciljev, standardov), ki so postavljeni od zunaj (Marentič Požarnik idr., 2005). 

 

Učitelji so avtonomni že zaradi narave svojega dela (Bečaj, 2001). Ker so v ločenih razredih, v 

takšnih okoliščinah lahko delujejo in imajo moč, da delujejo na podlagi lastnih profesionalnih 

sodb, znanja in veščin. Profesionalna avtonomnost učiteljev se izraža predvsem kot svoboda pri 

odločanju (Koren, 2006). Vendar pa je avtonomno odločanje težek projekt, ki so ga sposobni 

izvesti le posamezniki z močno voljo (Kroflič, 1999, v Koren, 2006). Poleg tega je avtonomnost 

tudi vir nenadzorovane oblasti, čeprav se o rezultatih in dosežkih presoja z vidika obstoječih 

profesionalnih standardov. Avtonomija je povezana tudi s strokovnostjo. Učitelji naj bi bili 

avtonomni prav zato, ker so strokovnjaki. Le-ti najbolje vedo, kako in kaj z učenci. Strokovnost 

pomeni, da učitelji poznajo strokovna merila in jih v praksi upoštevajo (Koren, 2006). Čim 

večje je učiteljevo strokovno znanje, tem višja je lahko stopnja njegove strokovne avtonomije 

(Kroflič, 1999). Za avtonomno delovanje učitelja je pomembna kakovostna strokovna 

izobrazba, ki zajema tudi pedagoško-andragoško usposobljenost, in zavedanje vzgojno-

teoretičnih razlogov za uveljavljanje koncepta avtonomije v javno šolstvo (Bečaj, 1999). 

Avtonomija učiteljev za samostojno (so)odločanje in spreminjanje lastnega dela ter njegovih 
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pogojev se pojmuje in uveljavlja v tesni povezanosti s profesionalno usposobljenostjo 

(Marentič Požarnik idr., 2005). Pogoj učiteljeve avtonomije je refleksija (Rutar Ilc, 1999). 

 

Med notranje meje oz. okvire učiteljeve avtonomije spada predvsem stopnja učiteljeve 

odgovornosti in profesionalne usposobljenosti, med zunanje pa zakoni, pravilniki in izvajanje 

nadzora nad njimi (Marentič Požarnik idr., 2005).  

 

Šolska avtonomija je organizacijsko orodje, s katerim se poskuša določene cilje doseči v večjem 

obsegu ali v krajšem času. Povečana šolska avtonomija pomeni, da ima učitelj pri delu v razredu 

bolj proste roke pri izbiri vsebin, metod dela, načinov reševanja različnih težav, pri izbiranju 

motivacijskih sredstev, načinov ocenjevanja itd. Pri vseh naštetih in še drugih možnih področjih 

učitelj ne more imeti popolne svobode, vendar pa mu vsaj neke minimalne stopnje svobode tudi 

ni mogoče vzeti.  Zato ni mogoče govoriti o tem, ali je učitelj pri svojem delu lahko avtonomen 

ali ne, govorimo lahko zgolj o obsegu njegove svobode. Gre torej za razmerje med tem, kar 

mora narediti, in tem, kar je prepuščeno njegovi presoji ali dogovorom na posamezni šoli 

(Bečaj, 1999).  

 

Koren (2006) trdi, da si je danes avtonomijo kot samostojnost in ustvarjalnost v razredu mogoče 

vzeti ali ne. Če je avtonomija vključena v sistem in zakonodajo, potem ne more biti stvar izbire, 

še posebej, če je opredeljena kot vodilno načelo in pogoj za izvajanje programa. 

Neizkoriščenost dane avtonomije pa je mogoče prav tako razumeti kot avtonomno odločitev 

posameznika. Izraz dana pomeni, da je avtonomija precej jasno predpisana in določena. Poleg 

tega jo je preprosto spremljati, nadzorovati in sankcionirati. Avtonomija je učiteljem dana v 

tolikšni meri, da so parametri okvira določeni, lahko pa si jo jemljejo tako, da delujejo kot 

avtonomni posamezniki, ki čutijo, vidijo, razumejo in ukrepajo. Posamezniki avtonomijo 

jemljejo različno, in sicer glede na svoje osebne značilnosti, glede na svojo individualnost. 

Nekateri učitelji potrebujejo veliko navodil, usmerjanja in podpore, medtem ko drugi delujejo 

samostojneje, če se le zavedajo meja svoje svobode (prav tam). 

 

Avtonomija je osrednji člen notranje motivacije. Vpliva na občutek odgovornosti za rezultate 

lastnega dela, saj jih pripišeš svojim naporom. Ob preveliki meri birokratske kontrole od zunaj 

in prepodrobnega predpisovanja učitelji doseženih pozitivnih oz. negativnih rezultatov ne 

pripisujejo več sebi in postanejo apatični in brezbrižni (Marentič Požarnik idr., 2005). 

 

Glavni notranji sovražnik avtonomije je načelo ugodja oz. učiteljeva potreba po varnosti. V 

časih državno vodenega šolstva se je učitelj navzel navade, da mu prosvetna politika natančno 

predpiše poklicne naloge glede učne snovi, metod poučevanja, učbenikov in drugih učnih 

sredstev ter glede svetovnonazorskega in disciplinsko-vzgojnega okvira poučevanja. Meje 

učiteljeve avtonomije pa so tudi zunanje. Učitelj se mora v svojem poklicu nasloniti na 

kurikulum in pravilnike, ki od njega bolj ali manj natančno zahtevajo opravljanje poklicnih 

nalog na predpisani način, tj. učni načrt, izpitni katalogi, množica predpisanih učbenikov in 

drugih gradiv, pravilniki itd. (Bečaj, 1999). Učiteljeva strokovnost in avtonomija sta najbolj 

ogrožena takrat, ko mu ponujamo modele, vzorce in recepte. Avtonomno presojo učitelji lahko 

gojijo le dolgoročno. Kultivirajo jo lahko le v procesu soočanja z različnimi pogledi in v procesu 

pretresanja le-teh. To pa predpostavlja odprtost za nepredvidljivost in nešablonskost, 

predpostavlja samostojnost, nekonformizem, spoštovanje in poznavanje teorije (Rutar Ilc, 

1999). Učitelja moramo zaščititi pred zunanjimi in notranjimi sovražniki avtonomije, tj. pred 

pomanjkanjem volje za kritično profesionalno dejavnost in pred pritiskom izobraževalne 

politike na delo učitelja kot državnega delavca  (Kroflič, 1999, v Koren, 2006).  
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Evropska komisija je v poročilu Svetu in Evropskemu parlamentu o izboljšanju kakovosti pri 

izobraževanju učiteljev priznala, da je šola čedalje avtonomnejše in odprto učno okolje, zato 

imajo učitelji še večjo odgovornost za vsebino, organiziranje in nadziranje pouka ter za svoj 

poklicni strokovni razvoj. Učiteljeva odgovornost temelji tako na izpolnjevanju podrobnih 

navodil za delo kot tudi na vrednotenju rezultatov svojega dela. Učiteljeva avtonomija je 

temeljni pogoj za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti v šolah. Na povečanje obveznosti 

učiteljev med drugim vpliva predvsem naraščajoča šolska avtonomija. Avtonomija in z njo 

povezana svoboda delovanja spodbuja učitelje k razvijanju ustvarjalnosti in inovativnih 

zmožnosti. Če učitelji bolj dejavno sodelujejo, so tudi bolj motivirani, da pouk prilagodijo 

heterogenosti šolske populacije (Ravni avtonomije, 2008). 

 

 

2.7.3 REZULTATI RAZISKAV O AVTONOMIJI 

 

Domače izkušnje in mednarodne primerjave so pokazale, da so slovenski učitelji preslabo 

usposobljeni za uveljavljanje svoje strokovne avtonomije na področju stalnega premišljenega 

izboljševanja učnih metod in postopkov pa tudi za uveljavljanje širše pojmovane 

profesionalnosti (Marentič Požarnik, 2000; Razdevšek Pučko, 2000; Zelena knjiga o 

izobraževanju učiteljev v Evropi, 1998, v Marentič Požarnik idr., 2005). 

 

Raziskava, ki jo je izvedel Koren, je pokazala, da učitelji avtonomnost razumejo kot svobodo, 

ki je povezana predvsem s kurikulumom, predmetom, ki ga poučujejo, in z zaupanjem, ki jim 

ga izkazuje družba. Učitelji torej govorijo predvsem o avtonomiji, ki jim je dana s 

kurikulumom. Izkazovanje zaupanja vpliva nanje, da se vprašujejo o svoji strokovnosti in o 

tem, kaj je prav in kaj ne, ter jih hkrati moralno zavezuje pri sprejemanju odločitev. Večinoma 

se čutijo avtonomne, ker sami izbirajo pedagoške metode in pristop k poučevanju ter učno 

gradivo in učbenike. Učitelji imajo občutek, da možnost izbire pedagogike, knjig, učnega 

gradiva itd. pomeni visoko stopnjo avtonomnosti. Učitelji sebe vidijo in dojemajo kot 

strokovnjake, prav tako tudi ravnatelji v njih vidijo strokovnjake, ki morajo ravnati strokovno 

in za delo tudi odgovarjati. Ravnatelji so avtonomijo povezali z delovnimi izkušnjami in 

zrelostjo. Menijo, da avtonomija ni nekaj statičnega, temveč se razvija in spreminja glede na 

splete okoliščin (Koren, 2006). 

 

Raziskava iz leta 2002, v katero so bili vključeni učitelji slovenskih osnovnih šol in srednjih šol 

z gimnazijskim programom, je pokazala, da so pojmovanja avtonomije pri učiteljih zelo 

raznolika. Pojmovanja so nediferencirana in shemantična, pa tudi diferencirana, ko se učitelji 

zavedajo določenih omejitev in okvirov (možnost svobodne izbire, a v določenih okvirih, ki jih 

postavljajo učni načrti, učna snov, cilji, učbeniki, potrebe in značilnosti učencev, zunanje 

preverjanje znanja, vodstvo šole, birokratske zahteve, pomanjkanje sredstev, omejitve zaradi 

prilagajanja in usklajevanja z drugimi učitelji itd.). Učitelji menijo, da avtonomija pomeni 

samostojnost in svobodo, možnost izbire učnih vsebin, oblik in metod, odgovornost, 

strokovnost ipd. Povezujejo jo tudi z lastnim stalnim strokovnim izpopolnjevanjem, osebno 

rastjo, timskim sodelovanjem, z upoštevanjem učencev in staršev ter odgovornim 

postavljanjem učnih ciljev. Ugotovljeno je bilo, da med izraženim pojmovanjem avtonomije in 

stopnjo, na kateri učitelji poučujejo, ni povezanosti. Prav tako se izražanje pojmovanja 

avtonomije ne povezuje s številom let poučevanja, z doseženo izobrazbo učiteljev in s 

strokovnim nazivom (Marentič Požarnik idr., 2005). 

 

Učitelji so tudi ocenjevali, kako doživljajo stopnjo svoje avtonomije po prenovi programov. V 

večini ocenjujejo, da je ta nespremenjena oz. da so zdaj bolj avtonomni. Na presojo stopnje 
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avtonomije vplivajo stopnja, na kateri učitelji poučujejo, pa tudi število let poučevanja in 

strokovni naziv. Najbolj avtonomni se po prenovi čutijo učitelji razrednega pouka, nekoliko 

manj učitelji predmetnega pouka, najmanj pa učitelji gimnazijskega programa. Glede na leta 

poučevanja se najbolj avtonomni čutijo tisti z 10 do 20 let poučevanja, sledijo tisti z 2,5 do 10 

let poučevanja in tisti z največ leti poučevanja, tj. nad 20 let. Najmanj avtonomni pa se čutijo 

učitelji z najmanj leti poučevanja, tj. do 2 leti. V raziskavi se je pokazala statistično pomembna 

povezanost tudi med stopnjo avtonomije in strokovnim nazivom ter med stopnjo avtonomije in 

doseženo izobrazbo. Učitelji z višjim nazivom v večji meri izražajo tudi višjo stopnjo 

avtonomije. Učitelji z višješolsko izobrazbo se nagibajo k višjim ocenam stopnje avtonomije, 

medtem ko učitelji z visokošolsko ali še višjo izobrazbo (magisterij, doktorat) k nižjim ocenam 

stopnje avtonomije (prav tam).  

 

Med izražanjem doživljanja avtonomije in stopnjo, na kateri poučujejo učitelji se kaže 

povezava. Doživljanje avtonomije ni povezano z leti poučevanja, temveč z doseženim nazivom 

in s stopnjo izobrazbe. Vendar pa stopnja doživljanja avtonomije pri učiteljih ni odvisna 

prvenstveno od stopnje njihove predmetne (disciplinarne) izobrazbe oz. usposobljenosti, ampak 

predvsem od profesionalne (pedagoške) izobrazbe oz. usposobljenosti za poučevanje nasploh 

in za uvajanje sprememb, ki jih je prenesla prenova. Pedagoška izobrazba je najmočnejša pri 

razrednih učiteljih, ki jo pridobijo v dodiplomskem izobraževanju. Učitelji razredne stopnje 

doživljajo avtonomijo v smislu večje odgovornosti in osebne rasti. Slednji se v prenovi čutijo 

dovolj pripravljene in strokovno samozavestne ter razmeroma avtonomne v svojih poklicnih 

odločitvah. Učitelji glavne ovire v svoji strokovni avtonomiji ne vidijo v metodično-didaktičnih 

priporočilih in v prepodrobnih učnih načrtih, ampak največkrat v okvirih, ki jih njihovi 

dejavnosti dajejo obstoječi pravilniki in določila zunanjega preverjanja. Večina učiteljev na 

vseh stopnjah poučevanja v svojih opredelitvah zelo redko omenja, da avtonomija vsebuje tudi 

tesnejše sodelovanje s kolegi ter možnost vplivanja na pogoje svojega dela in širše na šolsko 

politiko. Med učitelji prevladuje ožje pojmovanje avtonomije. Le-to se omejuje na delovanje v 

učilnici, na odgovorno uresničevanje učnih načrtov ob upoštevanju okvirnih pogojev (prav 

tam). 

 

Avtonomija kot možnost izbire učnih vsebin se kaže v izbiranju učnih gradiv (npr. učbenikov), 

izbiranju bolj oz. manj pomembnih vsebin, v izpuščanju in nadomeščanju predlaganih nalog z 

drugimi (prav tam). V Sloveniji učitelji učbenike izbirajo iz vnaprej določenega seznama. 

Temeljne učbenike potrjuje Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, 

dopolnilno učbeniško gradivo pa lahko učitelji izbirajo sami. Razne raziskave so pokazale, da 

učitelji pri poučevanju redko ne upoštevajo vsebin temeljnih učbenikov, kljub temu da imajo 

možnost, da jih konkretizirajo po svoji presoji. Učbeniki namreč pogosto zelo podrobno 

predstavljajo okvirne vsebine obveznega kurikuluma, ki se sprejema na državni ravni (Ravni 

avtonomije, 2008).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

V magistrskem delu se bomo ukvarjali z vprašanjem, kako poteka jezikovni pouk pri predmetu 

slovenščina, in sicer ob učnem gradivu. Zanima nas, v kolikšni meri učitelji pri jezikovnem 

pouku pri predmetu slovenščina uporabljajo učna gradiva in kakšno mnenje imajo o 

posameznih nalogah. Za ta problem smo se odločili, ker so različne raziskave, med drugim 

raziskava PISA, pokazale, da slovenski učenci dosegajo dobre rezultate le na nižjih ravneh 

bralne pismenosti, medtem ko na višjih ravneh niso uspešni. Menimo, da bi bil razlog za to 

lahko v tem, da se učitelji izogibajo zahtevnejšim nalogam v učnem gradivu.  

 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 

3.2.1 CILJI RAZISKAVE 
 

Cilj 1:  

Ugotoviti, katere vrste nalog glede na raven znanja vsebujejo t. i. besedilne enote v učnih 

gradivih za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina.  

 

Cilj 2:  

Ugotoviti mnenja učiteljev o učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina, in 

sicer: 

a) kateri so razlogi učiteljev za izbiro določenega učnega gradiva, 

b) katere naloge učitelji predelajo pri pouku in zakaj, 

c) katere naloge izpuščajo in zakaj, 

č)   katere naloge dodajajo k obstoječim nalogam v učnem gradivu in zakaj, ter 

d)   ali se mnenja učiteljev o učnem gradivu razlikujejo glede na razred, ki ga poučujejo, delovno             

      dobo, naziv in število let izkušenj z delom z določenim učnim gradivom. 

 

 

3.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalno vprašanje 1: 

Katere vrste so naloge v t. i. besedilnih enotah v učnih gradivih za jezikovni pouk pri predmetu 

slovenščina?   

 

Raziskovalno vprašanje 2: 

a) Ali so med učitelji z različno delovno dobo razlike v tem, iz katerih razlogov izberejo 

določeno učno gradivo?  

b) Ali so med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, razlike v tem, iz katerih razlogov 

izberejo določeno učno gradivo?  

c) Ali so med učitelji z različnimi nazivi razlike v tem, iz katerih razlogov izberejo določeno 

učno gradivo? 
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Raziskovalno vprašanje 3: 

a) Ali so med učitelji z različno delovno dobo razlike v tem, katere naloge izpuščajo in katere 

predelajo v izbranem učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to?  

b) Ali so med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, razlike v tem, katere naloge izpuščajo 

in katere predelajo v izbranem učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to? 

c) Ali so med učitelji z različnimi nazivi pojavljajo razlike v tem, katere naloge izpuščajo in  

katere predelajo v izbranem učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to? 

č) Ali so med učitelji, ki uporabljajo določeno učno gradivo prvo leto in učitelji, ki ga 

uporabljajo več kot eno leto, razlike v tem, katere naloge izpuščajo in katere predelajo v  

izbranem učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to? 

 

Raziskovalno vprašanje 4: 

a) Ali so med učitelji z različno delovno dobo razlike v tem, ali uporabljajo samo izbrano učno 

gradivo ali si pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, ki jih pripravijo 

sami, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to? 

b) Ali so med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, razlike v tem, ali uporabljajo samo 

izbrano učno gradivo ali si pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, 

ki jih pripravijo sami, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to? 

c) Ali so med učitelji z različnimi nazivi razlike v tem, ali uporabljajo samo izbrano učno 

gradivo ali si pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, ki jih pripravijo 

sami, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to? 

č) Ali so med učitelji, ki uporabljajo določeno učno gradivo prvo leto, in učitelji, ki ga          

uporabljajo več kot eno leto, razlike v tem, ali uporabljajo samo izbrano učno gradivo ali si 

pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, ki jih pripravijo sami, ter v 

tem, kar navajajo kot vzrok za to? 

d) Ali so med učitelji, ki uporabljajo določeno učno gradivo več kot eno leto, razlike v tem,   

katere naloge izpuščajo in katere dodajajo vsako leto, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za 

to?   

 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno statistično metodo. 

Raziskovalni pristop pa je bil kvantitativni. 

 

 

3.3.1 VZOREC 

 

V prvem delu raziskave smo analizirali različne besedilne (in jezikovne) učne enote iz raznih 

učnih gradiv za slovenščino za jezikovni pouk od 3. do 6. razreda (tudi 8. razred). Vzorec 

zajemajo tista učna gradiva, na podlagi katerih so učitelji izpolnjevali anketni vprašalnik. 

Analizirali smo učne enote iz gradiv različnih založb (DZS, Mladinska knjiga, Modrijan, Rokus 

Klett).  

 

Analizirali smo naslednje učne enote: 

 

TRETJI RAZRED 

− S slikanico na rami 3 (Mladinska knjiga) 

− Delfin (DZ) 

− Mlinček 3 (Modrijan) 
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− Jazbec (SDZ) 

− Lili in Bine 3 (Rokus Klett) 

− Neža in Piki (U) 

− Konj (DZ, 1. del) 

− Voščilo (DZ, 3. del) 

− Delovni dan moje babice (DZ, 3. del) 

− Poročilo (SDZ, 2. del) 

− Žabe ne pridejo do cilja (U in DZ, 4. del) 

− Narcisa (U in DZ, 4. del) 

− učni sklop: Gibanje in snovi, Igramo se tudi z besedami (U in DZ, 6. del) 

− Šopek (DZ, 6. del) 

 

ČETRTI RAZRED 

− Hej hoj, govori z menoj 4 (DZS) 

− Opis živali (Krojaške mravlje režejo listje, Pajek prede mrežo, Zakaj medveda 

imenujemo medved) (DZ) 

− Znanka ali uganka 4 (Modrijan) 

− Opis poklica, Predstavitev poklica (SDZ) 

− Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett) 

− Škoko (SDZ, 2. del) 

− Pomagajmo detektivu (SDZ, 2. del) 

− Dan za dnem, od jutra do večera (U in DZ) 

− Po poklicu sem … (SDZ, 2. del) 

− Radovednih pet 4 (Rokus Klett) 

− Kako opisujemo živali? Kako povzemamo vsebino opisa živali? Kako tvorimo 

miselni vzorec? (SDZ, 2. del) 

 

PETI RAZRED 

− Hej hoj, ostani z menoj 5 (DZS) 

− Opis delovnega postopka: recept, stopnjevanje pridevnika, nadaljevanje zgodbe (U in 

DZ) 

− Opis kraja, Moj domači kraj (U) 

− Slovenščina 5 (Mladinska knjiga) 

− Moja najljubša knjiga (SDZ, 2. del) 

− Gradim slovenski jezik 5 (Rokus Klett) 

− Brez načrta ni ne hiše ne besedila (SDZ, 1. del) 

− Besede, besede, besede (SDZ, 1. del) 

− Pri-va-ko (SDZ, 2. del) 

 

ŠESTI RAZRED 

− Gradim slovenski jezik 6 (Rokus Klett) 

− Simon, kaj delaš? Le kaj se dogaja s tabo? (SDZ, 2. del) 

− Ni časa za dolgčas (SDZ, 2. del) 

− Dobro je vedeti (SDZ, 2. del) 

 

OSMI RAZRED 

− Slovenščina za vsak dan 8 (Rokus Klett) 

− Dober nasvet je vreden zlata (SDZ, 2. del) 

− Oh, ta gripa (SDZ, 2. del) 
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Vzorec, ki smo ga vključili v drugi del raziskave, je neslučajnostni, in sicer priložnostni. V 

raziskavi so sodelovali učitelji razrednega pouka (od 3. do 5. razreda) ter učitelji (razredni ali 

predmetni), ki poučujejo slovenščino v 6. razredu (tudi v 7., 8., in 9. razredu). Vključili smo 

učitelje iz raznih (gorenjskih) osnovnih šol. Sodelovali so učitelji, ki imajo različno dolgo 

delovno dobo in različno število let izkušenj z uporabo določenega učnega gradiva. Od 89 

vprašalnikov v tiskani obliki je bilo vrnjenih 32 izpolnjenih vprašalnikov, spletno različico 

vprašalnika pa so izpolnili štirje učitelji. Velikost vzorca je 36 učiteljev.  

 

 

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Podatke smo zbirali s pomočjo ankete, merski instrument pa je bil anketni vprašalnik, ki smo 

ga oblikovali sami. V anketnem vprašalniku smo učitelje spraševali po podatkih, kot so: spol, 

starost, stopnja izobrazbe, naziv, delovna doba, razred, v katerem poučuje, katero učno gradivo 

uporablja, koliko časa ga že uporablja in ali ga je sam izbral ali ne in zakaj. Nato sledijo 

vprašanja, ki se navezujejo na učna gradiva. Učitelji so si pri odgovarjanju na vprašanja 

pomagali z učno enoto, v kateri se učenci učijo sprejemati (in tvoriti) besedilo in so jo letos že 

predelali. Spraševali smo, katere naloge so predelali in katere izpustili ter zakaj. Vprašalnik 

vključuje tudi vprašanja o tem, ali učiteljem zadostuje izbrano učno gradivo ali pa morajo 

včasih še kaj dodati in si pomagati z drugimi učnimi gradivi. Veljavnost merskega instrumenta 

smo zagotovili tako, da vprašalnik res meri to, kako učitelji poučujejo ob učnem gradivu. 

Anketne vprašalnike smo analizirali dvakrat v obdobju enega meseca in nato rezultate med 

seboj primerjali. To je pomembno predvsem pri vprašanjih odprtega tipa, ker pri vprašanjih 

zaprtega tipa večinoma ne prihaja do odstopanj. Objektivnost smo zagotovili z natančnimi in 

nedvoumnimi vprašanji ter z načinom izpolnjevanja vprašalnika. Občutljivost pa smo 

zagotovili tako, da smo v raziskavo vključili dovolj velik vzorec učiteljev in da vprašalnik 

vsebuje več odprtih vprašanj. Vprašalnike smo v tiskani obliki razdelili učiteljem, ki poučujejo 

slovenščino v 3., 4., 5. ali 6. (in 7., 8., 9.) razredu na različnih OŠ, spomladi 2015. Preden smo 

vprašalnike prinesli na šolo, smo se za sodelovanje učiteljev v raziskavi dogovorili z ravnatelji. 

Oblikovali smo tudi spletno različico vprašalnika.     

 

Ko so bili anketni vprašalniki vrnjeni oz. izpolnjeni na spletu, smo pregledali učna gradiva za 

slovenščino za jezikovni pouk. Pregledali smo učna gradiva različnih založb, namenjena 

učencem od 3. do 6. razreda. Analizirali smo tiste učne enote, ki so jih učitelji omenili v 

anketnem vprašalniku. Učitelji so si morali izbrati enoto, v kateri se učenci učijo sprejemati (in 

tvoriti) besedilo. Nekateri učitelji niso upoštevali navodil vprašalnika in so si izbrali učno 

gradivo za učence 8. razreda oz. učno enoto, katere glavni cilj ni sprejemanje oz. tvorjenje 

besedila, temveč razvijanje jezikovne zmožnosti. Kljub temu smo analizirali tudi ta gradiva oz. 

te enote. Najprej smo s pomočjo učnega načrta posameznim učnim enotam določili glavne učne 

cilje. Potem pa smo analizirali vsa vprašanja in naloge z vidika Bloomove taksonomije in glede 

na ravni bralnega razumevanja. Torej, določili smo ali posamezno vprašanje oz. naloga zahteva 

znanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo oz. vrednotenje ter ali zahteva prvo, drugo oz. 

tretjo stopnjo bralnega razumevanja. Nato smo ugotavljali, katera stopnja v posamezni enoti 

prevladuje, katera je najmanj zastopana oz. katera se sploh ne pojavlja. 

 

 

3.3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS in programa Excel. 

Obdelali smo jih na ravni deskriptivne in inferenčne statistike. Uporabili smo frekvenčno 
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distribucijo (f, f %) atributivnih spremenljivk, Kullbackov 2Î preizkus (pogoj o teoretičnih 

frekvencah za χ2-preizkus ni bil nikjer izpolnjen). Odgovore odprtega tipa in učne enote smo 

analizirali vsebinsko. Podatke smo prikazali opisno, grafično ter v obliki frekvenčnih in 

strukturnih tabel.   

 

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 

3.4.1 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV – VZOREC 
 
 

3.4.1.1 ANKETIRNCI GLEDE NA SPOL 

 

Preglednica 5: Število in odstotek anketirancev glede na spol 
 

SPOL 

UČITELJI 

število odstotek 

Ž 36 100,0 % 

M 0 0,0 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 36 (100,0 %) učiteljic in 0 (0 %) učiteljev. 
 
 

3.4.1.2 ANKETIRANCI GLEDE NA STAROST 

 

Preglednica 6: Število in odstotek anketirancev glede na starost 
 

STAROST 

UČITELJI 

število odstotek 

manj kot 30 let 6 16,7 % 

30–39 let 12 33,3 % 

40–49 let 4 11,1 % 

50 ali več let  14 38,9 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

Največ učiteljic, ki so izpolnile anketni vprašalnik, je starih 50 ali več let oz. od 30 do 39 let. 

14 anketiranih učiteljic je starih 50 ali več let (38, 9 %), 12 učiteljic pa je starih od 30 do 39 let. 

6 anketiranih učiteljic je starih manj kot 30 let (16,7 %), le 4 učiteljice pa so stare od 40 do 49 

let (11,1 %). 

 

 

3.4.1.3 ANKETIRANCI GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE 

 

Preglednica 7: Število in odstotek anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 
 

STOPNJA IZOBRAZBE 

UČITELJI 

število odstotek 

VI/1. stopnja 5 13,9 % 

VI/2. stopnja 3 8,3 % 

VII. stopnja 26 72,2 % 

VIII/1. stopnja 2 5,6 % 

skupaj 36 100,0 % 
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Največ učiteljic, ki so izpolnile anketni vprašalnik, ima VII. stopnjo izobrazbe. To pomeni, da 

imajo dokončan univerzitetni program po nekdanjih predbolonjskih študijskih programih oz. 

magisterij stroke po sedanjih bolonjskih študijskih programih (2. bolonjska stopnja). Teh 

učiteljic je 26 (72,2 %). VI/1. stopnjo izobrazbe ima dokončano 5 anketiranih učiteljic (13,9 

%). To so učiteljice, ki imajo narejen višješolski strokovni program. VI/2. raven izobrazbe 

imajo 3 anketirane učiteljice (8,3 %). Slednje so zaključile visokošolski strokovni program po 

predbolonjskih programih oz. univerzitetni program po bolonjskih programih (1. bolonjska 

stopnja). Najmanj učiteljic, tj. 2 učiteljici (5,6 %), pa imata VIII/1. stopnjo izobrazbe. VIII/1. 

raven izobrazbe imajo tiste učiteljice, ki so naredile magisterij znanosti po nekdanjih 

predbolonjskih študijskih programih. 

 

 

3.4.1.4 ANKETIRANCI GLEDE NA NAZIV 
 

Preglednica 8: Število in odstotek anketirancev glede na naziv 
 

NAZIV 

UČITELJI 

število odstotek 

učitelj 9 25,0 % 

učitelj mentor 13 36,1 %  

učitelj svetovalec 9 25,0 % 

učitelj svetnik 5 13,9 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

Največ anketiranih učiteljic ima naziv učiteljica mentorica, in sicer 13 učiteljic (36,1 %). 

Četrtina (25,0 %) vseh anketirank ima naziv učiteljica, tj. 9 sodelujočih, prav tako pa ima 

četrtina učiteljic (25,0 %) naziv učiteljica svetovalka. Najmanj učiteljic, le 5, ima najvišji naziv, 

t. i. naziv učiteljica svetnica (13,9 %).  

 

 

3.4.1.5 ANKETIRANCI GLEDE NA ŠTEVILO LET POUČEVANJA 

 

Preglednica 9: Število in odstotek anketirancev glede na leta poučevanja 
 

ŠT. LET POUČEVANJA 

UČITELJI 

število odstotek 

5 let ali manj 7 19,4 % 

6–15 let 13 36,1 % 

16 let ali več 16 44,4 % 

skupaj 36 100,0 %  

 

16 anketiranih učiteljic poučuje 16 let ali več (44,4 %), 13 jih poučuje od 6 do 15 let (36,1 %), 

najmanj učiteljic, tj. 6, pa jih poučuje 5 let ali manj (19,4 %).  
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3.4.1.6 ANKETIRANCI GLEDE NA RAZRED, V KATEREM POUČUJEJO 
 

Preglednica 10: Število in odstotek anketirancev glede na razred, v katerem poučujejo 
 

RAZRED 

UČITELJI 

število odstotek 

3. 10 27,8 % 

4. 10 27,8 % 

5. 11 30,6 % 

6. (in 7., 8., 9.) 5 13,9 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

Največ učiteljic, ki so sodelovale v raziskavi, poučuje v 5. razredu, tj. 11 učiteljic (30,6 %), tik 

za njimi sledijo tiste učiteljice, ki poučujejo v 3. razredu, tj. 10 anketirank (27,8 %), in tiste, ki 

poučujejo v 4. razredu. Teh je prav tako 10 (27,8 %). Najmanj anketiranih učiteljic, le 5, pa jih 

poučuje v 6. (in 7., 8., 9.) razredu OŠ.   

 

 

3.4.1.7 UČNA GRADIVA GLEDE NA ZALOŽBO 

 

Preglednica 11: Število in odstotek učnih gradiv glede na založbo 
 

ZALOŽBA 

UČITELJI 

število odstotek 

Antus 0 0,0 % 

DZS 3 8,3 % 

ICO 0 0,0 % 

Izolit 0 0,0 % 

Mladinska knjiga 2 5,6 % 

Modrijan 2 5,6 % 

Rokus Klett 29 80,6 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

Večina učiteljic, ki so izpolnile anketni vprašalnik, poučuje po učnem gradivu založbe Rokus 

Klett. Vseh teh učiteljic je 29 (80,6 %). 8 učiteljic, ki poučujejo v 3. razredu, uporablja učno 

gradivo Lili in Bine 3. 5 učiteljic, ki poučujejo v 4. razredu, uporablja učno gradivo Gradim 

slovenski jezik 4, 3 učiteljice pa poučujejo po učnem gradivu Radovednih pet 4. 6 anketiranih 

učiteljic, ki poučujejo v 5. razredu, dela po učbeniku Gradim slovenski jezik 5. Vse učiteljice 

(5 učiteljic), ki poučujejo slovenščino v 6. razredu, uporabljajo učno gradivo Gradim slovenski 

jezik 6. 2 učiteljici, ki sta anketni vprašalnik izpolnili na podlagi učnega gradiva za 8. razred, 

uporabljata gradivo Slovenščina za vsak dan 8.    

 

Na drugem mestu so učiteljice, ki uporabljajo učna gradiva založbe DZS (8,3 %). Dve od teh 

treh učiteljic poučujeta v 5. razredu in uporabljata učno gradivo Hej hoj, ostani z menoj 5, ena 

pa poučuje v 4. razredu in uporablja učno gradivo Hej hoj 4.  

 

Dve učiteljici (5,6 %) poučujeta s pomočjo učnega gradiva založbe Mladinska knjiga. Ena 

učiteljica poučuje v 3. razredu in uporablja učno gradivo S slikanico na rami 3, druga učiteljica 

pa poučuje v 5. razredu in uporablja učno gradivo Slovenščina 5. 

 

Prav tako dve od anketiranih učiteljic (5,6 %) poučujeta ob učnem gradivu založbe Modrijan. 

Učiteljica, ki poučuje v 3. razredu, uporablja učno gradivo Mlinček 3, učiteljica, ki poučuje v 

4. razredu, pa uporablja učno gradivo Znanka ali uganka 4.  
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Nobena od učiteljic, ki so sodelovale v raziskavi, ne uporablja učnih gradiv založbe Antus, Ico 

ali Izolit. 

 

 

3.4.1.8 ANKETIRANCI GLEDE NA TO, KOLIKO LET UPORABLJAJO DOLOČENO 

UČNO GRADIVO  

  

Preglednica 12: Število in odstotek anketirancev glede na to, koliko let uporabljajo določeno 

učno gradivo 
 

ŠT. LET UPORABE UG 

UČITELJI 

število odstotek 

prvo leto 15 41,7 % 

več kot eno leto 21 58,3 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

15 anketiranih učiteljic (41,7 %) določeno učno gradivo uporablja prvo leto, 21 pa jih učno 

gradivo uporablja že več kot eno leto (58,3 %).   

 

 

3.4.1.9 ANKETIRANCI GLEDE NA TO, ALI SO ZA POUČEVANJE SAMI IZBRALI 

UČNO GRADIVO 

 

Preglednica 13: Število in odstotek anketirancev glede na to, ali so za poučevanje sami izbrali 

učno gradivo 
 

IZBIRA UG 

UČITELJI 

število odstotek 

DA 18 50,0 % 

NE 18 50,0 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

Polovica anketirank, tj. 18 učiteljic (50,0 %), je odgovorila, da so učno gradivo za poučevanje 

izbrale same, polovica, torej prav tako 18 učiteljic (50,0 %), pa je odgovorila, da učnega gradiva 

niso izbrale same. 

 

 

3.4.1.10 ANKETIRANCI GLEDE NA TO, ALI SO IZ UČNEGA GRADIVA IZPUSTILI 

KATERO NALOGO 

 

Preglednica 14: Število in odstotek anketirancev glede na to, ali so iz učnega gradiva izpustili 

katero nalogo 
 

IZPUŠČANJE NALOG 

UČITELJI 

število odstotek 

DA 4 11,1 % 

NE 32 88,9 % 

skupaj 36 100,0 % 

 

Večina anketiranih učiteljic, tj. 32 učiteljic (88,9 %), iz izbrane učne enote ni izpustila nobene 

naloge. Le 4 učiteljice (11,1 %) niso predelale vseh nalog. 
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3.4.1.11 ANKETIRANCI GLEDE NA TO, ALI SO UČNEMU GRADIVU DODALI 

KATERO NALOGO 

 

Preglednica 15: Število in odstotek anketirancev glede na to, ali so učnemu gradivu dodali 

katero nalogo 
 

DODAJANJE NALOG 

UČITELJI 

število odstotek 

DA 18 50,0 % 

NE 18 50,0 % 

skupaj 36 100,0 %  

 

Polovica anketirank, tj. 18 učiteljic (50,0 %), je odgovorila, da so učni enoti dodale eno ali več 

nalog; druga polovica (50,0 %) pa je odgovorila, da učni enoti niso ničesar dodale.  

 

 

3.4.1.12 ANKETIRANCI GLEDE NA TO, ALI SO NALOGO, KI SO JO DODALI, 

PRIPRAVILI SAMI ALI SO JO VZELI IZ DRUGEGA UČNEGA GRADIVA 

 

Preglednica 16: Število in odstotek anketirancev, ki so dodali nalogo, glede na to, ali so jo 

pripravili sami ali so jo vzeli iz drugega učnega gradiva 
 

DODAJANJE NALOG 

UČITELJI 

število odstotek 

pripravili sami 14 77,8 % 

vzeli iz drugega UG 4 22,2 % 

skupaj 18 100,0 %  

 

Večina učiteljic, ki je učni enoti dodala nalogo, je nalogo pripravila sama (77,8 %). Nekaj manj 

kot četrtina učiteljic (22,2 %) pa je nalogo vzela iz drugega učnega gradiva. 

 

 

3.4.1.13 ANKETIRANCI GLEDE NA TO, ALI VSAKO LETO IZPUŠČAJO OZ. 

DODAJAJO ISTE NALOGE 

 

Preglednica 17: Število in odstotek anketirancev z različno dolgo delovno dobo glede na to, ali 

vsako leto izpuščajo oz. dodajajo iste naloge 
 izpuščanje in dodajanje nalog vsako leto  

 

skupaj 
DA NE NEKATERE DA, 

DRUGE NE 

 

št. let 

poučevanja 

6–15 let število 1 2 0 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 0,0 % 100,0 % 

16 let ali 

več 

število 0 2 3 5 

odstotek 0,0 % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

skupaj število 1 4 3 8 

odstotek 12,5 % 50,0 % 37,5 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,733a 2 0,155 

Kullbackov 2Î-preizkus 5,040 2 0,080 

a 6 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,38. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,040, g = 2, α = 0,080). Med učiteljicami, ki poučujejo različno število let, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v tem, ali dodajajo in izpuščajo iste naloge vsako leto ali ne. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da učiteljice s 6–15 let delovne dobe v večini ne dodajajo oz. izpuščajo 

vsako leto istih nalog (66,7 %). Več kot polovica učiteljic s 16 let delovne dobe ali več pa trdi, 

da nekatere naloge dodajo oz. izpustijo vsako leto, nekaterih pa ne (60,0 %).  

 

 

Preglednica 18: Število in odstotek anketirancev, ki poučujejo v različnih razredih, glede na 

to, ali vsako leto izpuščajo oz. dodajajo iste naloge 
 izpuščanje in dodajanje nalog vsako leto  

 

skupaj 
DA NE NEKATERE DA, 

DRUGE NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 0 1 0 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

4. razred število 0 2 1 3 

odstotek 0,0 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

5. razred število 1 1 1 3 

odstotek 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

6. (7., 8., 

9.) razred 

število 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 1 4 3 8 

odstotek 12,5 % 50,0 % 37,5 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,444a 6 0,617 

Kullbackov 2Î-preizkus 5,178 6 0,521 

a 12 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,13. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,178, g = 6, α = 0,521). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v tem, ali dodajajo in izpuščajo iste naloge vsako leto ali ne. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da učiteljice, ki poučujejo v nižjih razredih, tj. v 3. in 4. razredu, ne 

dodajajo oz. izpuščajo vsako leto istih nalog (100,0 %; 66,7 %). Učiteljica, ki poučuje v 6. 

razredu, pa je navedla, da nekatere naloge doda oz. izpusti vsako leto, nekaterih pa ne. 

 

 

Preglednica 19: Število in odstotek anketirancev z različnimi nazivi glede na to, ali vsako leto 

izpuščajo oz. dodajajo iste naloge 
 izpuščanje in dodajanje nalog vsako leto  

 

skupaj 
DA NE NEKATERE DA, 

DRUGE NE 

 

 

 

naziv 

učitelj 

mentor 

število 1 2 0 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 0,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 0 2 2 4 

odstotek 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik 

število 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 1 4 3 8 

odstotek 12,5 % 50,0 % 37,5 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,667a 4 0,323 

Kullbackov 2Î-preizkus 6,225 4 0,183 

a 9 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,13. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

6,225, g = 4, α = 0,183). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v tem, ali dodajajo in izpuščajo iste naloge vsako leto ali ne. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da učiteljice mentorice v večini ne dodajajo in izpuščajo istih nalog vsako leto 

(66,7 %). Polovica učiteljic svetovalk (50,0 %) ne dodaja oz. izpušča istih nalog vsako leto, 

druga polovica pa pravi, da nekatere dodaja oz. izpušča vsako leto, druge pa ne. Ena učiteljica 

svetnica je odgovorila, da nekatere naloge dodaja/izpušča vsako leto, nekaterih pa ne (100,0 

%). 

 

 

3.4.2 ANALIZA ENOT IZ UČNIH GRADIV 

 

 

3.4.2.1 TRETJI RAZRED 

 

 

3.4.2.1.1 S SLIKANICO NA RAMI 3 (MLADINSKA KNJIGA) 

 

Delfin (opis živali) (DZ, str. 14 in 15) 

 

Glavni cilj učne enote: razvijanje zmožnosti branja opisovalnega besedila – opisa živali 

 

Preglednica 20: Učna enota Delfin 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Branje besedila Delfin.   

1. Obkroži DA ali NE.   

 Delfin zraste do 10 metrov.   DA   NE znanje 1. raven 

 Tehta lahko do sto kilogramov.   DA   NE znanje 1. raven 

 Hrbtna plavut je trda.   DA   NE znanje 1. raven 

 V kljunu ima od dvajset do petdeset parov zob.   DA   NE znanje 1. raven 

 Živi v jatah.   DA   NE znanje 1. raven 

2. Odgovori.   

 Kaj veš o delfinovem hranjenju? znanje 1. raven 

 Kaj pomeni, da so delfini igrivi? razumevanje 2. raven 

 Kako se delfini sporazumevajo med seboj? znanje 1. raven 

 Kako se med seboj sporazumevamo ljudje? uporaba 3. raven 

 Ali sodi delfin med ribe ali sesalce?  razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Kaj pomeni beseda tolšča? razumevanje 2. raven 

(Medved Udovič, Potočnik in Osterman, 2012, str. 14–15) 

 

Ena izmed učiteljic, ki poučuje v 3. razredu, uporablja učbenik in delovni zvezek Mladinske 

knjige S slikanico na rami 3. Iz delovnega zvezka je izbrala učno enoto Delfin (učni sklop Moji 
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prijatelji), v kateri se učenci učijo sprejemati opis živali. Besedilu sledita dve nalogi. Prva 

naloga je naloga odločevalnega tipa, tj. zaprti tip naloge; druga naloga pa je naloga, v kateri 

morajo učenci zapisati krajše odgovore. Prevladujejo vprašanja, ki od učencev po Bloomovi 

taksonomiji zahtevajo raven znanja, oz. vprašanja, ki zahtevajo prvo raven bralnega 

razumevanja. Na koncu učne enote so vprašanja, ki od učencev zahtevajo razumevanje in 

uporabo oz. drugo in tretjo raven bralnega razumevanja.  

 

Učiteljica je napisala, da je glavni cilj učne enote branje z razumevanjem.  

 

Učiteljica v učni enoti ni ničesar izpustila, prav tako ni tudi ničesar dodala.  

 

 

3.4.2.1.2 MLINČEK 3 (MODRIJAN) 

 

Jazbec (opis živali) (SDZ, 3. del, str. 34) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti govornega nastopanja in branja opisovalnega 

besedila – opisa živali 
 

Preglednica 21: Učna enota Jazbec 

 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 
 Branje besedila Jazbec.   

 Kateri odstavek govori o zunanjem videzu jazbeca? razumevanje 2. raven 

 Razloži kaj pomeni: rilčasta glava, latrina, krtačast kožuh, 

rejen, jazbina, zimo predremlje. 

razumevanje 2. raven 

 V vsakem odstavku podčrtaj bistvene podatke in jih prepiši 

na prava mesta v miselnem vzorcu. Miselni vzorec prepiši v 

zvezek … 

analiza 3. raven 

 Pripravi govorni nastop in predstavi svojo žival. Pomagaj si z 

miselnim vzorcem ali plakatom.  

sinteza 3. raven 

(Krnel, Hodnik Čadež, Kokalj in Pristovnik, 2014, str. 34) 

 

Učiteljica, ki uporablja Modrijanov delovni zvezek Mlinček 3, si je izbrala učno enoto Jazbec. 

Enota se nahaja v učnem sklopu Drevo je dom. Enota vsebuje naloge različnih tipov. Nobeno 

vprašanje v delovnem zvezku po Bloomovi taksonomiji od učencev ne zahteva raven znanja, 

uporabe ali vrednotenja. Prvi dve vprašanji zahtevata raven razumevanja oz. drugo stopnjo 

bralnega razumevanja. Predzadnja naloga od učencev zahteva analizo (tretja raven bralnega 

razumevanja). Zadnja naloga pa je na ravni sinteze oz. na tretji ravni bralnega razumevanja, ker 

od učencev zahteva tvorjenje opisa živali in predstavitev le-tega.  

 

Učiteljica je napisala, da so cilji učne enote razumevanje besedila, okoljska vzgoja in opis 

živali. 

 

Učiteljica učni enoti ni ničesar dodala in ničesar odvzela.  
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3.4.2.1.3 LILI IN BINE 3 (ROKUS KLETT) 

 

Neža in Piki (U, str. 12) 

 

Glavna cilja učne enote:  

− razvijanje zmožnosti pisanja pripovedovalnega besedila – pripovedi  

− razvijanje jezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 22: Učna enota Neža in Pika 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Oglejte si slike. Ob vsaki sliki se pogovorite.  razumevanje 2. raven  

 Ustno tvorite pripoved ob urejenem nizu slik. sinteza 3. raven  

 Pripoved zapišite v zvezek. sinteza 3. raven 

(Kramarič, Kern in Pipan, 2013b, str. 12) 

 

Učno enoto Neža in Piki najdemo v učbeniku za slovenščino Lili in Bine 3, in sicer v sklopu 

Spet v šoli.  Od učencev pričakuje tvorjenje pripovedi. Na koncu enote so zapisane tri naloge, 

ki po Bloomovi taksonomiji zahtevajo raven razumevanja (prva naloga) in raven sinteze (druga 

in tretja naloga). Vse naloge so naloge odprtega tipa. 

 

Učiteljica je zapisala, da je glavni cilji učne enote tvorjenje besedila (zgodbe) ob sličicah. 

 

Učiteljica, ki je izbrala to učno enoto, ni odvzela oz. dodala nobene naloge. 

 

 

Konj (DZ, 1. del, str. 57) 

 

Glavni cilj učne enote: razvijanje jezikovne (pravopisne) zmožnosti 

 

Preglednica 23: Učna enota Konj 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Napiši besede za sličice. znanje /  

2. V mreži se skrivajo besede z nj. Poišči jih vodoravno in 

navpično ter jih pobarvaj … 

znanje / 

3. Pobarvane besede uporabi v povedih. Piši v zvezek. uporaba / 

4. Dopolni povedi z besedami: krošnja, knjiga, knjigarna, 

srnjak, branje, vprašanje … 

razumevanje / 

 Natančno preberi poved. Klikni da, če je poved pravilno 

zapisana. Klikni ne, če poved ni pravilno zapisana. (Lilibi.si) 

znanje / 

(Kramarič idr., 2013a, str. 57) 

 

Učiteljica, ki je izbrala učno enoto Konj, ni upoštevala navodil vprašalnika. Pri tej enoti namreč 

ne gre za razvijanje zmožnosti branja in pisanja besedil (sprejemanje oz. tvorjenje besedil), 

temveč za razvijanje jezikovne zmožnosti. Enota je v učnem sklopu Spet v šoli v učnem gradivu 

Lili in Bine 3. Tri naloge v delovnem zvezku so zaprtega tipa, ena naloga pa je odprtega tipa. 

Po Bloomovi taksonomiji naloge zahtevajo raven znanja, raven razumevanja in raven uporabe. 

Naloga na strani Lilibi.si zahteva znanje.  
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Učiteljica je v anketnem vprašalniku napisala, da je cilj učne enote ta, da učenci pravilno 

napišejo besede z nj.  

 

Učiteljica je pri samem pouku izpustila tretjo nalogo. Le-to so učenci morali narediti za domačo 

nalogo. Pri pouku jo je izpustila zato, ker naj bi bili učenci na začetku šolskega leta pri tvorjenju 

in zapisovanju povedi še zelo počasni. Učiteljica je pri obravnavanju snovi dodala eno nalogo  

iz drugega učnega gradiva (Izolit: ABC 3, 2. del, str. 56, nal. 2).  

 

Preglednica 24: Učna enota Besede z nj 

 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 
Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Vsaj dve povedi prepiši s pisanimi črkami. Sličice 

zamenjaj z besedami. Jaka, poglej! Češnje bodo kmalu 

zrele. Ana je pobožala sosedovega konja … 

znanje / 

(Grginič, 2013, str. 56) 

 

Učiteljica je kot razlog za dodatno nalogo navedla to, da so učenci, ki imajo težave s tvorjenjem 

povedi, imeli primer, na kakšen način naj naredijo domačo nalogo. Vsi naj namreč ne bi bili pri 

stvari, ko se na tak način snov utrjuje ustno. Drugi razlog za dodatno nalogo pa naj bi bil ta, ker 

pri delu upošteva diferenciacijo. Učiteljica je zapisala, da ne izpusti oz. doda vsako leto istih 

nalog. To naj bi bilo odvisno od razreda kot celote, od tega, koliko so učenci učno sposobni 

določeno leto, in od koncentracije pri samem pouku. Učiteljica je dodala nalogo na najnižji 

ravni. 

 

 

Voščilo (DZ, 3. del, str. 28 in 29) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti branja in pisanja neuradnega zasebnega 

povezovalnega besedila – voščila  

 

Preglednica 25: Učna enota Voščilo 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Preberi.    

2.  Napiši DA, če je trditev pravilna. Napiši NE, če trditev ni 

pravilna.  

  

 Obe voščili imata nagovor. razumevanje 2. raven 

 Voščilo za božič in novo leto je bilo napisano v Idriji. razumevanje 2. raven 

 Katja je poslala voščilo dedku. znanje 1. raven  

 Pradedek Jaka je star 80 let. znanje 1. raven  

 Družina Knez je voščila za rojstni dan. znanje 1. raven  

 Pravnukinja je napisala čestitko. razumevanje 2. raven  

 Obe voščili sta napisani v istem mesecu. znanje 1. raven  

 Obe voščili imata napisan kraj in datum. znanje 1. raven  

 Voščili imata besedilni in slikovni del.  znanje 1. raven  

3. Napiši voščilo za rojstni dan. sinteza 3. raven 

4.  Odgovori na vprašanja.   

 Komu si napisal voščilo? znanje 1. raven 

 V katerem kraju si napisal voščilo? znanje 1. raven 
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 Kdaj si napisal voščilo? znanje 1. raven 

 Ali si se pod voščilo podpisal? znanje 1. raven 

1. Prepiši s pisanimi črkami. znanje / 

(Kramarič idr., 2013a, str. 28–29) 

 

Ena učiteljica je iz medpredmetnega delovnega zvezka Lili in Bine 3 izbrala učno enoto Voščilo 

iz sklopa Zima, v kateri se učenci učijo sprejemati in tvoriti voščilo. Enota vsebuje štiri naloge 

in eno dodatno nalogo pri rubriki Ponovim. Vključuje naloge zaprtega in odprtega tipa. Druga 

naloga je naloga odločevalnega tipa in po Bloomovi taksonomiji od učencev zahteva raven 

znanja in razumevanja oz. glede na ravni bralnega razumevanja prvo in drugo raven. Pri tretji 

nalogi morajo učenci tvoriti besedilo, zato nalogo uvrščamo pod raven sinteze oz. pod tretjo 

raven bralnega razumevanja. Zadnja naloga pa je sestavljena iz vprašanj, ki zahtevajo kratke 

odgovore in od učencev zahteva raven znanja oz. prvo stopnjo bralnega razumevanja. Nobena 

izmed nalog ni na ravni uporabe, analize ali vrednotenja.   

 

Učiteljica je v vprašalniku zapisala, da je glavni cilj učne enote branje in razčlenjevanje 

neumetnostnega besedila. Naštela pa je tudi podcilje. 

 

Učiteljica, ki si je izbrala zgoraj omenjeno učno enoto, ni nobene naloge izpustila. V 

vprašalniku pa je zapisala, da je učencem za pomoč pri pisanju besedila na tablo predvajala 

spodnjo tabelo, ki jo je pridobila v učni pripravi objavljeni na strani devetletka.net.  

 

Preglednica 26: Učna priprava (devetletka.net) 
Kdo? prijateljica Manca, učenci, učitelji, igralci, družina Kovač, sorodniki, bratranec, sestrična … 

Kaj? želi vse najboljše, želi, želijo, vošči, voščijo 

Komu? prijatelju, učencem, razredniku, teti, županu, predsedniku … 

Za kaj? za rojstni dan, za novo leto, za božične praznike, za god …   

(Lili in Bine, b. d.) 

 

 

Delovni dan moje babice (opis življenja in dela osebe) (DZ, 3. del, str. 34 in 35) 

 

Glavna cilja učne enote:  

− razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornega neumetnostnega opisovalnega besedila – 

opisa življenja in dela osebe 

− razvijanje zmožnosti pisanja opisovalnega besedila – opisa življenja in dela osebe 

 

Preglednica 27: Učna enota Delovni dan moje babice 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Poslušanje avdio posnetka na zgoščenki, št. 7.   

1. Obkroži črko pred pravilno trditvijo.   

 1. Kdo je opisal delovni dan svoje babice? znanje 1. raven 

 2. Kaj je babica po poklicu? znanje 1. raven 

 3. Kje dela? znanje 1. raven 

 4. Kdo pripelje babico v službo? znanje 1. raven 

 5. Kaj babica najraje peče? znanje 1. raven 

 6. Po čigavem receptu babica peče čokoladno torto? znanje 1. raven 

2. Z vrstilnimi števniki označi pravilni vrstni red dogajanja na 

posnetku. 

razumevanje 2. raven 
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3. Ob urejenih sličicah napiši v zvezek, kako je babica preživela 

dan. 

sinteza 3. raven 

(Kramarič idr., 2013a, str. 34–35) 

 

Ob učni enoti Delovni dan moje babice (učni sklop Zima) se učenci učijo sprejemati in tvoriti 

opis delovnega dne. V delovnem zvezku Lili in Bine 3 so tri naloge, ki si smiselno sledijo od 

lažje do težje. Prva naloga je naloga zaprtega tipa, in sicer naloga izbirnega tipa. Druga naloga 

je naloga urejanja. Tretja naloga pa je naloga odprtega tipa, ker od učencev zahteva tvorjenje 

opisa delovnega dne. Glede na Bloomovo taksonomijo naloge zahtevajo raven znanja, 

razumevanja in sinteze, glede na ravni bralnega razumevanja pa prvo, drugo in tretjo raven.  

 

Učiteljica je naštela naslednje cilje: učenec zna opisati delovni dan, učenec posluša besedilo in 

določi pravilni vrstni red dogajanja ter učenec posluša besedilo in izbere pravilne odgovore. 

 

Učiteljica učni enoti ni ničesar odvzela in ničesar dodala.  

 

 

Poročilo (SDZ, 2. del, str. 33) 

 

Glavni cilj učne enote: razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornega neumetnostnega 

pripovedovalnega besedila – poročila 

 

Preglednica 28: Učna enota Poročilo 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Poslušanje avdio posnetka na zgoščenki, št. 10 in 11.   

1. Poveži uro z ustreznim dogodkom … znanje 1. raven 

2. Obkroži črko pred pravilno trditvijo.   

 1. Tržaški muzej je … znanje 1. raven 

 2. Pred muzejem je učence čakal … znanje 1. raven 

 3. V Kurnikovi hiši se je rodil … znanje 1. raven 

 4. V Kurnikovi hiši je ohranjena … znanje 1. raven 

 5. V Tekčevi galeriji je razstava … znanje 1. raven 

3. Pobarvaj sliko delavnice, ki je v Tržaškem muzeju. razumevanje 2. raven 

(Kramarič idr., 2013a, str. 33) 

 

Učna enota Poročilo je sestavni del sklopa Življenje nekoč v samostojnem delovnem zvezku 

Lili in Bine 3. Učenci se ob enoti učijo sprejemati besedilo – poročilo. Enota vsebuje tri naloge 

zaprtega tipa. Prva naloga je naloga povezovanja, druga in tretja naloga pa sta nalogi izbirnega 

tipa. Prva in druga naloga po Bloomovi taksonomiji zahtevata raven znanja, zadnja naloga pa 

raven razumevanja. Glede na stopnje bralnega razumevanja sta prvi dve nalogi na prvi ravni, 

tretja pa na drugi ravni.  

 

Učiteljica je zapisala, da je glavni cilj učne enote poslušanje in razčlenjevanje posnetega 

neumetnostnega besedila. Zapisala pa je tudi podcilje. 

 

Učiteljica, ki je izbrala to učno enoto, ni odvzela oz. dodala nobene naloge. 
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Žabe ne pridejo do cilja (U, str. 66, DZ, 4. del, str. 55) 

 

Glavni cilj učne enote: razvijanje zmožnosti branja opisovalnega besedila 

 

Preglednica 29: Učna enota Žabe ne pridejo do cilja 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Branje besedila Žabe ne pridejo do cilja.   

 Ste že videli selitev žab iz zimskih bivališč v mokrišča? Kje? razumevanje 2. raven 

 Kaj prečkajo žabe v Hraščah, ko se selijo v mokrišče? znanje 1. raven 

 Zakaj je selitev nevarna za žabe? znanje 1. raven 

 Zakaj je selitev nevarna za voznike? razumevanje 2. raven 

 Zakaj so se evropske države odločile, da bi povečale skrb za 

žabe? 

razumevanje 2. raven 

 Se vam zdi to prav? Zakaj? vrednotenje 3. raven 

 Kako v Sloveniji skušamo pomagati žabam ob selitvah? znanje 1. raven 

 Ste že videli prometni znak, mreže, podhode za žabe? Kje? razumevanje 2. raven 

 Imate tudi v vašem kraju katero od teh zaščit? Kje? razumevanje 2. raven 

1. Preberi trditve in obkroži ustrezno črko … znanje 1. raven 

2. Napiši, kako bi ti rešil problem žab v prometu. sinteza 3. raven 

3. Poigraj se z besedo ŽABA. V zvezek nariši povedi. razumevanje / 

(Kramarič idr., 2013a, str. 55; Kramarič idr., 2013b, str. 66) 

 

Učiteljica je zapisala, da sta cilja učne enote razumevanje besedila in okoljska vzgoja. 

 

 

Narcisa (opis rastline) (U, str. 67, DZ, 4. del, str. 81) 

 

Glavni cilj učne enote: razvijanje zmožnosti branja opisovalnega besedila – opisa rastline 

 

Preglednica 30: Učna enota Narcisa 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Branje besedila Narcisa.   

 Narcise na Golici so zaščitene rastline. Kaj to pomeni? razumevanje 3. raven 

 Narcisi rečejo tudi ključavnica. Poznate še katero ime za 

narciso? 

razumevanje 3. raven 

1. Odgovore napiši v zvezek.   

 1. Kaj ima narcisa? znanje 1. raven 

 2. Katere barve so cvetni listi? znanje 1. raven 

 3. Zakaj rečemo, da je cvet narcise someren? znanje 1. raven 

 4. Kaj je v sredini cveta? znanje 1. raven 

 5. Ali imajo tudi druge rastline privenček? znanje 1. raven 

 6. Kaj je v privenčku? znanje 1. raven 

 7. Kje stoji cvet? znanje 1. raven 

 8. Kako visoko je steblo narcise? znanje 1. raven 

 9. Kakšen je list na steblu pod cvetom? znanje 1. raven 

 10. Kaj ima narcisa v zemlji? znanje 1. raven 

 11. Kaj raste iz čebulice? znanje 1. raven 

 12. Čemu služijo tanke koreninice? znanje 1. raven 
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 13. Kje ostane čebulica čez zimo? znanje 1. raven 

 14. Kaj spomladi zraste iz čebulice? znanje 1. raven 

 15. Kje rastejo narcise? znanje 1. raven 

1. Napiši čestitko za plesni par, ki je zmagal na plesnem 

tekmovanju. 

sinteza 3. raven  

(Kramarič idr., 2013a, str. 81; Kramarič idr., 2013b, str. 67) 

 

Učiteljica je navedla, da sta učna cilja enote Narcisa razumevanje besedila in opis rastline. 

 

Ena učiteljica, ki poučuje v 3. razredu, je izbrala kar dve učni enoti iz učnega gradiva Lili in 

Bine 3, in sicer enoto Žabe ne pridejo do cilja in enoto Narcisa. Enoti sodita v učni sklop 

Pomlad. Učenci ob njiju razvijajo zmožnost sprejemanja besedil. Pri obeh enotah so vprašanja 

zapisana tako v učbeniku kot tudi v delovnem zvezku. V delovnem zvezku so naloge zaprtega 

tipa (naloge izbirnega tipa in vprašanja, ki zahtevajo kratek odgovor) in odprtega tipa.  

 

Učna enota Žabe ne pridejo do cilja od učencev zahteva znanje na različnih ravneh. V učbeniku 

so vprašanja zastavljena na ravni znanja, razumevanja in vrednotenja. Nobeno vprašanje ne 

zahteva uporabe, analize in sinteze. Vprašanja so na prvi, drugi in tretji stopnji bralnega 

razumevanja. V delovnem zvezku pa so vprašanja na ravni znanja (prva raven bralnega 

razumevanja), razumevanja in sinteze (tretja stopnja bralnega razumevanja). 

 

V učbeniku sta pod besedilom Narcisa zapisani dve vprašanji, na kateri učenci ne dobijo 

odgovora v besedilu. To sta vprašanji tretje stopnje bralnega razumevanja oz. vprašanji, ki 

zahtevata raven razumevanje. V delovnem zvezku pa vprašanja pri enoti Narcisa po Bloomovi 

taksonomiji zahtevajo le raven znanja oz. prvo raven bralnega razumevanja. Pod rubriko 

Ponovim pa je zapisana naloga, ki zahteva raven sinteze (tvorjenje besedila – čestitke).  

 

Učiteljica učnima enotama ni dodala ničesar, prav tako tudi ni izpustila nobenega vprašanja oz. 

naloge.  

 

 

Gibanje in snovi, Igramo se tudi z besedami (U, str. 81–86 in DZ, 6. del, str. 3–86) 

 

Glavni cilji učnega sklopa:  
− razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil 

− razvijanje zmožnosti branja in pisanja besedil 

− razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti 

 

Šopek (DZ, 6. del, str. 28) 

 

Glavni cilj učne enote: razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornega neumetnostnega 

pripovedovalnega besedila – pripovedi 

 

Preglednica 31: Učni sklop Gibanje in snovi, učna enota Šopek 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 OD KOD? KJE? KAM?   

1. Oglej si slike in odgovori na vprašanja.   

 1. Od kod je odšla Ema? razumevanje / 

 2. Kam bo šla Ema? razumevanje / 
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 3. Kje Ema bere knjigo? razumevanje / 

1. V vsaki vrsti z rumeno barvo pobarvaj vsiljivca … razumevanje / 

2. Poved dopolni z besedo z nasprotnim pomenom … razumevanje / 

 BESEDE Z ENAKIM POMENOM    

 Iz besedila izpišite dvojice besed z enakim pomenom. razumevanje / 

1. Z enako barvo pobarvaj besedi z enakim pomenom. Za vsak 

par uporabi drugo barvo. Pare besed prepiši v zvezek … 

razumevanje / 

2. Dopolni besedilo v oblačku. Uporabi besedi z enakim 

pomenom … 

razumevanje / 

3. Pripiši besede z enakim pomenom … razumevanje / 

1. Oglej si sliko. V zvezek napiši po štiri pripovedne, vprašalne 

in vzklične povedi. 

uporaba / 

 Klikni na besedi z enakim pomenom. (Lilibi.si) razumevanje  

 BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM    

 Iz besedila izpišite dvojice besed z nasprotnim pomenom. razumevanje / 

1. Z enako barvo pobarvaj besedi z nasprotnim pomenom. Za 

vsak par uporabi drugo barvo. V zvezek prepiši pare besed … 

razumevanje / 

 Izberi en par besed in nariši sličici. razumevanje / 

2. Dopolni besedilo v oblačku. Uporabi besedi z nasprotnim 

pomenom. 

razumevanje / 

3. Pripiši besede z nasprotnim pomenom. razumevanje / 

1. Število v oklepaju napiši z besedo. znanje / 

 Poišči besedi z nasprotnim pomenom. Klikni na balona. 

(Lilibi.si) 

razumevanje  

 VODA – branje besedila   

 Ste razumeli besedilo? / / 

 Česa niste razumeli? / / 

 Kaj v besedilu je najbolj zanimivo? / / 

 Kaj ste izvedeli novega? / / 

 Se vam zdi vsebina besedila resnična? Zakaj? razumevanje 2. raven  

 Ali vsebina ustreza naslovu? razumevanje 2. raven 

 Kako bi vi dali naslov besedilu?  razumevanje 2. raven 

 VREMENSKA NAPOVED   

1. Poišči podatke in dopolni povedi.   

 1. Za kateri dan v tednu je vremenska napoved? znanje 1. raven  

 2. V kateri letni čas spada mesec iz vremenske napovedi? znanje 2. raven 

 3. Napiši ime kraja, ki bo imel najnižjo temperaturo. razumevanje 2. raven 

 4. Kateri kraj bo imel temperaturo 25 ⁰C? znanje 1. raven 

 5. V katerem kraju bo temperatura 23 ⁰C? znanje 1. raven 

 6. Napiši ime kraja, ki bo imel sončno vreme. razumevanje 2. raven 

 7. Kolikšna bo temperatura v glavnem mestu Slovenije? znanje 2. raven 

 8. V katerem kraju bo deževalo? razumevanje 2. raven 

 9. Napiši ime kraja, ki bo imel najvišjo temperaturo. znanje 1. raven 

 10. Koliko krajev bo imelo oblačno vreme? razumevanje 2. raven  

2. Iz časopisa izreži vremensko napoved in napiši naloge za 

sošolca. 

uporaba 3. raven  

 NE BO, NEBO   

 Iz besedila izpišite povedi, v katerih sta besedi ne bo. znanje / 

1. V povedi vstavi nebo ali ne bo … razumevanje / 

2. Napiši, kaj še lahko pomeni beseda nebo. uporaba / 

1. V povedih podčrtaj napačno napisane besede. Pravilno jih 

napiši na črto. 

razumevanje / 
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 ŠOPEK – poslušanje avdio posnetka na zgoščenki, št. 17 in 

18 

  

1. Sličice razvrsti v pravilno zaporedje dogajanja. To narediš 

tako, da v okence vpišeš ustrezno številko. 

razumevanje 2. raven 

2. V zvezek nariši oba konca zgodbe. razumevanje 2. raven 

3. Ob sličicah prve naloge napiši besedilo. Upoštevaj vrstni red 

dogajanja. 

sinteza 3. raven 

 ZGODBA BREZ NASLOVA   

1. V zvezek napiši zgodbo. sinteza 3. raven 

 VZPON NA STORŽIČ – branje besedila   

 V besedilu poiščite odgovore na vprašanja in jih napišite.   

 Kam se je odpravil Tine? znanje 1. raven 

 Od kod je bil lep razgled? znanje 1. raven 

 S katere gore je sestopil na lomsko stran? znanje 1. raven 

 Kam je Tine zložil malico? znanje 1. raven 

 Od kod je vzel malico? znanje 1. raven 

1. Oglej si sliko. Dopolni poved z besedo na ali s/z … razumevanje / 

2. Oglej si sliko. Dopolni poved z besedo v ali iz. razumevanje / 

3. V povedi vstavi besede na, s, z, iz, v … razumevanje / 

 KRESNICE – poslušanje avdio posnetka na zgoščenki, št. 19    

1. Odgovore napiši v zvezek.   

 1. Koliko oseb je nastopalo na posnetku? razumevanje 2. raven 

 2. Kakšen je bil naslov oddaje, v kateri si slišal zanimivosti o 

kresnicah? 

znanje 1. raven 

 3. Kako je bilo ime gospodu, ki je pripravil oddajo? znanje 1. raven 

 4. Kje je gospod Janez pripovedoval o kresnicah? znanje 1. raven 

2. Obkroži črko pred pravilno trditvijo.   

 1. Kresnice imajo lučke na … znanje 1. raven 

 2. Posebna snov v svetilnih žlezah zasveti, ko … znanje 1. raven 

 3. Svetloba, ki nastaja v svetilnih organih kresnic, je… znanje 1. raven 

 4. Znanstveniki skušajo odkriti skrivnost kresničk, da bi … znanje 1. raven 

1. Besedi z enakim pomenom pobarvaj z enako barvo. razumevanje / 

 PONOVIM   

3. Povedi dopolni z nebo ali ne bo … razumevanje / 

4. V povedi vstavi besede na, s, z, iz, v … razumevanje / 

5. Pripiši besede z nasprotnim pomenom … razumevanje / 

6. Pripiše besede z enakim pomenom … razumevanje / 

 PAPIRNATI ZMAJ   

 Oglejte si slike in se ob njih pogovorite. razumevanje 2. raven 

 Slike uredite v pravilen vrstni red dogajanja. razumevanje 2. raven 

 Ustno tvorite pripoved ob urejenem nizu slik. sinteza 3. raven 

 Pripoved zapišite v zvezke. sinteza 3. raven 

1. Slike uredi v pravilni vrstni red dogajanja tako, da v okenca 

napišeš številke. 

razumevanje 2. raven 

2. Pripoved napiši v zvezek. sinteza 3. raven 

(Kramarič idr., 2013a, str. 3–86; Kramarič idr., 2013b, str. 81–86) 

 

Ena izmed učiteljic, ki poučuje v 3. razredu, iz učnega gradiva Lili in Bine 3 ni izbrala učne 

enote –  tako kot je pisalo v navodilu vprašalnika – ampak učni sklop Gibanje in snovi. Učni 

sklop vsebuje tako naloge sprejemanja in tvorjenja besedil kot tudi naloge za razvijanje 

jezikovne zmožnosti. Opazimo lahko naloge odprtega in zaprtega tipa (vprašanja, ki zahtevajo 

kratke odgovore, naloge izločevalnega tipa, naloge dopolnjevanja, urejanja, naloge izbirnega 

tipa …). Učenci lahko rešujejo tudi naloge na spletni strani Lilibi.si. V učbeniku in delovnem 
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zvezku je večina vprašanj takih, ki po Bloomovi taksonomiji zahtevajo raven znanja in raven 

razumevanja. Pojavita pa se tudi ravni uporaba in sinteza. Nalog oz. vprašanj, ki zahtevajo 

analizo oz. vrednotenje, ni. V učnem gradivu prevladujejo vprašanja prve in druge stopnje 

bralnega razumevanja, manj pa je prisotna tretja raven bralnega razumevanja (npr. tvorjenje 

pripovedi).   

 

Učiteljica iz učnega sklopa Gibanje in snovi ni izpustila nobene naloge, je pa nekaj stvari 

dodala. Sama je pripravila učne liste, teste preverjanja in ocenjevanja ter naloge za delo po 

postajah. Naloge je dodala zato, da bi pri učencih dosegla boljše razumevanje učne snovi.   

 

Ena učiteljica je iz omenjenega učnega sklopa izbrala učno enoto Šopek. V vprašalniku je 

navedla, da je glavni cilj učne enote razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornih 

neumetnostnih besedil. 

 

Prva naloga v delovnem zvezku je naloga zaprtega tipa, in sicer naloga povezovanja, druga 

naloga od učencev zahteva ilustriranje koncev zgodb, tretja naloga pa je naloga odprtega tipa, 

ker od učencev zahteva tvorjenje besedila. Prva in druga naloga sta nalogi druge ravni bralnega 

razumevanja, tretja naloga pa tretje. 

 

Učiteljica je v obravnavo enote vključila vse naloge iz delovnega zvezka in vsa vprašanja, ki 

so zapisana v učni pripravi, ki je objavljena na spletni strani devetletka.net. Poleg tega je 

učencem zastavila še vprašanje Kaj je rafija? in jim pokazala fotografijo le-te. Vprašanje je 

dodala zato, ker je predvidevala, da učenci ne poznajo te besede.  

 

 

3.4.2.2 ČETRTI RAZRED 

 

 

3.4.2.2.1 HEJ HOJ 4 (DZS) 

 

Opis živali (DZ, 2. del, str. 68–75) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih 

neumetnostnih opisovalnih besedil – opisa živali 

 

Preglednica 32: Učna enota Opis živali 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Branje besedila Krojaške mravlje režejo listje.   

1.  Razmisli in odgovori.   

 Besedilo govori o … znanje 1. raven 

 Zakaj pravimo tem vrstam mravelj krojaške mravlje? razumevanje 2. raven 

 Kaj pomeni, da mravlje v eni uri ogolijo krošnjo velike 

akacije? 

razumevanje 2. raven 

 Zakaj krojaške mravlje tako skrbijo za rast glivic? razumevanje 2. raven 

2. Prepiši razlago naslednjih besed iz slovarja (SSKJ) … uporaba / 

3. Igra v trojicah. Prvi učenec v trojici pove besedo, ki pomeni 

vrsto živali, drugi pove besedo za isto vrsto živali 

nasprotnega spola (npr. vrabec - vrabčevka) in tretji 

pomanjševalnico/ljubkovalnico zanjo. Če take besede ne 

razumevanje / 
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pozna, si jo izmisli. Ker boste dobili zelo različne besede, se 

o tem pogovorite z učiteljico. 

4. Dopolni povedi z ustreznimi besedami … razumevanje / 

5. Vstavi manjkajoče črke. Pomagaj si s slovarjem (SSKJ) … razumevanje / 

6. Napiši ustrezne besede v prazne okvirčke, kot kaže zgled … razumevanje / 

7. Izberi prave besede in dopolni povedi … znanje / 

8. Izberi nekaj zgornjih povedi. Narekuj jih sošolcu, nato vlogi 

zamenjajta … 

znanje / 

 Pantomima. Razred se razdeli na polovico. Prva skupina si 

zamisli neko žival, na primer mravljo, krojaško mravljo, 

čebelo, pingvina … in skuša predstaviti z mimiko in 

kretnjami njen način gibanja, obnašanje pri kakem opravilu. 

Člani druge skupine skušajo uganiti, kaj kdo predstavlja. 

uporaba 3. raven  

 Branje besedila Pajek prede mrežo.   

1. Razmisli in odgovori.   

 Hišni pajki napravijo mreže, ki so kot brezoblične zavese. 

Kako razumeš to besedo? 

razumevanje 2. raven  

 Kakšne mreže dela pajek, ki živi na vrtu? znanje 1. raven  

 Kaj meniš, po čem je dobil ime vrtni križevec? razumevanje 2. raven 

 Kam se skrije hišni pajek, ko čaka na plen? znanje 1. raven  

 Kako pajek ve, kdaj se je žuželka ulovila? znanje 1. raven  

2. Razloži, kaj pomenijo naslednje besede iz besedila. Pomagaj 

si s slovarjem (SSKJ) … 

uporaba 2. raven  

3. V zvezek nariši pajka.  razumevanje 2. raven  

 Ob njem naredi miselni vzorec. Pomagaj si z naslednjimi 

podatki … 

sinteza 3. raven   

 Podatke poveži v smiselno besedilo.  sinteza 3. raven  

 Primerjaj svoj opis pajka s sošolčevim. analiza 3. raven  

1. Preberi besedilo. (Zakaj medveda imenujemo medved)   

 O čem govori. razumevanje 2. raven  

2. Ponovno beri besedilo. Razdeli ga na pet odstavkov in napiši 

v preglednico … 

znanje 1. raven  

 O čem govori? razumevanje 2. raven 

 Kaj o tem pove? razumevanje 2. raven 

3. V zvezek napiši strnjeno obnovo besedila.  sinteza 3. raven  

 Premisli in obkroži, kaj boš v njej napisal … razumevanje 2. raven 

4. S čim vse se prehranjujejo medvedi? znanje 1. raven 

5. Izberi besede in jih napiši k ustreznim razlagam … razumevanje / 

6. Preberi ljudsko pripoved Hvaležni medved …   

7. Sestavi strnjeno obnovo pripovedi do povedi mrcina grda pa 

zvrne zibel … in jo zapiši v zvezek. 

sinteza 3. raven 

8. Nato nadaljuj pripoved tako, da spremeniš njen konec. sinteza 3. raven  

(Šubic, Sivec Haskaj, Sivec in Dvornik, 2013, str. 68–75)  

 

Učiteljica, ki v 4. razredu uporablja delovni zvezek Hej hoj 4, je izbrala tri učne enote, v katerih 

se učenci učijo sprejemati in tvoriti neumetnostna besedila o živalih. Enote sodijo v tematski 

sklop Živi svet živali. Vse tri enote skupaj obsegajo osem strani v samostojnem delovnem 

zvezku. V omenjenih enotah so naloge tako odprtega kot tudi zaprtega tipa (vprašanja, ki 

zahtevajo kratke odgovore, izbirne naloge, dopolnjevalne naloge). Glede na Bloomovo 

taksonomijo lahko opazimo, da so vprašanja oz. naloge na vseh ravneh (znanje, razumevanje, 

uporaba, analiza, sinteza), samo na ravni vrednotenja ne. Prevladujejo naloge, ki od učencev 

zahtevajo razumevanje. V analiziranih učnih enotah lahko zasledimo naloge na vseh ravneh 

bralnega razumevanja (prva, druga, tretja raven). 
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Učiteljica meni, da je glavni cilj učne enote razvijanje zmožnosti sprejemanja enogovornih 

neumetnostnih besedil. V vprašalniku pa je zapisala tudi veliko podciljev. 

 

Učiteljica iz enot ni izpustila nobene naloge, je pa dodala eno nalogo. Poleg vprašanj in nalog, 

ki so zapisani v delovnem zvezku, je od učencev pričakovala, da sami tvorijo opis živali. 

Najprej so skupaj frontalno izdelali miselni vzorec o tem, kaj mora opis živali vsebovati in kako 

mora izgledati. Nato je učencem pokazala fotografije treh živali (sove, veverice in petelina) in 

učenci so jih morali opisati. To je naloga, ki od učencev zahteva raven sinteze oz. tretjo stopnjo 

bralnega razumevanja.   

 

 

3.4.2.2.2 ZNANKA ALI UGANKA 4 (MODRIJAN) 
 

Opis poklica (SDZ, str. 100–102) 

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih 

opisovalnih besedil – opisa poklica 

− razvijanje jezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 33: Učna enota Opis poklica 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1.  Preberi besedilo.   

2. Miselni vzorec dopolni s ključnimi besedami za opis 

meteorologa. 

razumevanje 2. raven 

3.  Drži – ne drži? Obkroži DA ali NE.   

 Meteorolog je strokovnjak za meteorne vode.   DA   NE znanje 1. raven 

 Dela lahko samo na meteorološki postaji.   DA   NE znanje 1. raven 

 Podatke zbira le za arhiv. znanje 1. raven 

 Pri svojem delu uporablja barometer.   DA   NE znanje 1. raven 

 Dela od jutra do večera.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Za opravljanje poklica mora končati vsaj srednjo šolo.   DA   

NE 

znanje 1. raven 

4. Zapiši poimenovanja za nasprotni spol … znanje / 

5. Kateri poklic opravljajo? Napiši ga za moškega ali žensko, 

lahko tudi oboje … 

znanje / 

6. Izberi poklic in sestavi kratek opis.  sinteza 3. raven 

(Kocjan Barle, Javh, Hrovat in Jeretina Anžin, 2014, str. 100–102) 
 

Predstavitev poklica (SDZ, str. 103–104)  

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih opisovalnih besedil – opisa 

poklica 

− razvijanje jezikovne zmožnosti in zmožnosti nebesednega sporazumevanja 
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Preglednica 34: Učna enota Predstavitev poklica 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Pozorno prisluhni, kako je svoj poklic predstavila Ana. 

Ugotovi, kaj je po poklicu.  

  

 Ana opravlja poklic razumevanje 2. raven 

 Kje dela Ana? znanje 1. raven 

 Opiši prostor, v katerem dela. znanje 1. raven 

 Koliko dni v tednu dela? znanje 1. raven 

 Kakšne pričeske oblikuje ženskam? znanje 1. raven 

 Kaj poleg pričeske uredi moškim? znanje 1. raven 

 Čemu posveča posebno skrb? znanje 1. raven 

 Zakaj Ana opazuje obraze strank? znanje 1. raven 

 Katere pripomočke uporablja pri svojem delu? Naštej jih 

nekaj. 

znanje 1. raven 

 Zakaj nosi zaščitni predpasnik? razumevanje 2. raven 

 Zakaj je pri delu obuta v udobno in zračno obutev? razumevanje 2. raven 

2. Dopolni preglednico o poklicu, ki ga je predstavila Ana, s 

ključnimi besedami … 

razumevanje 2. raven 

3. Zberi podatke o poklicu, ki ti je všeč, in izdelaj načrt za 

govorni nastop. Napiši ga na list. 

sinteza 3. raven 

 Načrt preoblikuj v pisni osnutek. sinteza 3. raven 

4. S pomočjo pisnega osnutka vadi govorni nastop. Upoštevaj 

nasvete. Govorni nastop najprej predstavi svojim domačim 

ali prijateljem. Še posebej se potrudi z razločno izgovarjavo. 

sinteza 3. raven 

5. S pomočjo preglednice na str. 32 oceni svoj govorni nastop. vrednotenje 3. raven 

(Kocjan Barle, Javh, Hrovat in Jeretina Anžin, 2014, str. 103–104) 

 

Ena učiteljica, ki poučuje v 4. razredu in uporablja samostojni delovni zvezek Znanka ali 

uganka 4, je izbrala učni enoti Opis poklica (tri strani) in Predstavitev poklica (dve strani). 

Učenci se ob obravnavi enote naučijo sprejemati in tvoriti opis poklica. Poleg tega razvijajo 

tudi jezikovno zmožnost. Naloge, ki jih vsebuje učna enota, so zaprtega tipa (odločevalna 

naloga, dopolnjevalne naloge) in odprtega tipa (pisanje opisa poklica). V učnih enotah Opis 

poklica in Predstavitev poklica prevladujejo vprašanja na ravni znanja. Enoti ne vsebujeta 

nalog, ki zahtevajo raven uporabe in raven analize. Glede na ravni bralnega razumevanja enoti 

vključujeta vse ravni, prevladuje pa prva raven.  

 

Učiteljica je zapisala, da je glavni cilj učnih enot opisati poklic. 

 

Učiteljica iz učnega gradiva ni izpustila nobene naloge, je pa nekaj stvari dodala. V obravnavo 

učnih enot je vključila interaktivno gradivo založbe Rokus Klett (Radovednih pet 4). Meni, da 

so posnetki in ostalo gradivo te založbe odlični. 
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3.4.2.2.3 GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 (ROKUS KLETT) 

 

Škoko (opis živali) (SDZ, 2. del, str. 19–33) 

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornega neumetnostnega 

opisovalnega besedila – opisa živali  

− razvijanje jezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 35: Učna enota Škoko 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Oglej si naslov te enote. Ali kaj pomeni?  DA NE razumevanje / 

 Kaj je v naslovu te enote: križanka, premetanka ali uganka? razumevanje / 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 

 Črke iz naslova razvrsti tako, da boš dobil besedo, ki 

poimenuje neko domačo žival. Kateri je torej pravi naslov te 

enote? 

razumevanje / 

2.  Napiši tri povedi o kokoši. znanje / 

3. Razdelite se v skupine in članom svoje skupine preberite, kar 

ste napisali o kokoši. Nato v skupini ugotovite,  

  

 kateri podatki o kokoši se ponavljajo, analiza 3. raven 

 kateri podatek o kokoši je napisal en sam učenec in zakaj 

drugi niste napisali tega podatka. 

analiza 3. raven 

 Iz povedi vseh članov svoje skupine sestavite smiselno 

skupno besedilo o kokoši. 

sinteza 3. raven 

4. Skupine naj pred razredom preberejo svoja besedila o kokoši.   

 Na tablo napišite, katere podatke o zunanjosti kokoši (npr. 

oču, kljun, telo …), o njeni prehrani, uporabnosti … ste 

omenili v prebranih besedilih. 

analiza 3. raven 

 Vsaka skupina naj ob teh podatkih s križci zaznamuje 

podatke, ki so bili navedeni v njenem besedilu. 

analiza 3. raven 

 Nato primerjajte vse napisane križce in se pogovorite,    

 o katerih podatkih so pisale vse skupine, analiza 3. raven 

 o katerih podatkih je pisala večina skupin, analiza 3. raven 

 o katerih podatkih je pisalo malo skupin, analiza 3. raven 

 zakaj je določeni podatek predstavljalo tako veliko ali malo 

skupin. 

razumevanje 2. raven  

5. Preberi besedilo.   

6. Koliko delov glave je omenjenih? znanje 1. raven 

 Naštej jih. znanje 1. raven 

 Kaj imata enako roža in podbradek: velikost, barvo ali obliko? razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Kakšen kljun ima kokoš? znanje 1. raven 

 S čim ima pokrito telo? znanje 1. raven 

 Ali kokoš lahko leti? znanje 1. raven 

 Zakaj (ne)? znanje 1. raven 

 Kaj ima v repu? znanje 1. raven 

 Koliko nog ima? znanje 1. raven 

 S čim sta pokriti? znanje 1. raven 

 Koliko prstov ima na vsaki nogi? znanje 1. raven 

 Kaj ima na koncu vsakega prsta? znanje 1. raven 
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 S čim se kokoš hrani? znanje 1. raven 

 Ali hrano raztrga, seseklja, pogoltne ali prežveči? znanje 1. raven 

 Zakaj? znanje 1. raven 

 Kako pa jo predela? znanje 1. raven 

 Kako imenujemo kokošje mladiče? znanje 1. raven 

 Kaj znese kokoš: jajca ali mladiče? znanje 1. raven 

 Ali se mladiči skotijo ali izvalijo? znanje 1. raven 

 Kaj to pomeni? razumevanje 2. raven  

 Ali se piščanci izvalijo iz katerega koli jajca? razumevanje 2. raven 

 Ali so kokoši podnevi in ponoči na istem mestu? znanje 1. raven 

 Pojasni svoj odgovor. znanje 1. raven 

 Kje gojijo kokoši? znanje 1. raven 

 Katere koristi imajo od njih? znanje 1. raven 

7. Iz koliko delov je besedilo o kokoši? razumevanje 2. raven 

 S čim si si pomagal pri tem odgovoru? razumevanje 2. raven 

 O čem govorijo deli izhodiščnega besedila? Poveži … razumevanje 2. raven 

8.  

 

Oglej si naslednji miselni vzorec in ga dopolni s ključnimi 

besedami … 

razumevanje 2. raven 

9. 

 

Preberi naslednjo nepopolno poved in jo dopolni s ključnimi 

besedami … 

znanje 2. raven 

10. V dvojicah primerjajte sestavne dele kokoši (glavo, telo, 

noge) z deli človeka.  

O svojih ugotovitvah se pogovorite s sošolci in sošolkami. 

analiza 3. raven 

11. V katero skupino živali spadajo kokoši? … razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

12. Kako še rečemo kokoši? Obkroži pravilne besede … znanje 2. raven 

13.  Poveži člane kokošje družine … znanje 2. raven 

14. O kom pravimo, da hodi s kurami spat? … znanje / 

 Pojasni svojo rešitev. razumevanje / 

15. Ali se izvalijo tudi teleta, kače, delfini? razumevanje / 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 

16. Preberi Juretov opis kokoši.   

 Ali je vse prav? analiza 3. raven 

 Pojasni svoj odgovor. analiza 3. raven 

 Kaj bi svetoval Juretu? sinteza 3. raven  

 Popravi Juretovo besedilo in ga napiši na črte. sinteza 3. raven 

17. Preberi odlomek ...   

 Iz koliko povedi je ta odlomek? znanje 1. raven 

 S katero besedo se začne prva poved? znanje 1. raven 

 Ali se ta beseda v tem odlomku še kdaj ponovi?   DA   NE znanje 1. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali te to moti?   DA   NE vrednotenje 3. raven 

 Zakaj? vrednotenje 3. raven 

 Odlomek prepiši tako, da boš to besedo ohranil samo v prvi 

povedi, v vseh drugih pa jo boš izpustil. 

razumevanje 2. raven 

 Nato primerjaj oba odlomka in povej, kateri je boljši. analiza 3. raven 

 Pojasni odgovor. analiza 3. raven 

18. Preberi nepopolno pravilo in ga dopolni … znanje 2. raven 

19. 

 

Pripravi se na opisovanje prašiča – oglej si nepopolno 

preglednico in fotografijo … 

  

 Preglednico dopolni … razumevanje 2. raven 

 Na list papirja napiši opis prašiča …, pri tem si pomagaj z 

dopolnjeno preglednico. 

sinteza 3. raven 
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 Opis prašiča pošlji učiteljici/učitelju po elektronski pošti, da ti 

bo povedala/povedal svoje mnenje o njem in ti 

svetovala/svetoval, kako bi ga lahko izboljšal. 

  

20. Oglej si posnetek.   

21. Katera žival je opisana na posnetku? razumevanje 2. raven 

 Ali je to domača žival?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Kaj vse si izvedel o tej živali? razumevanje 2. raven 

 Razmisli, katere ključne besede za ježa bi napisal v spodnjo 

preglednico (v levi stolpec). Napiši jih … 

razumevanje 2. raven 

22. Ključne besede za ježa primerjaj s ključnimi besedami za 

kokoš. 

analiza 3. raven 

 Kaj si opazil? analiza 3. raven 

 Zakaj je to drugače? razumevanje 2. raven 

 Katere ključne besede bi vpisali v preglednico za veverico – 

tiste za ježa ali tiste za kokoš? 

uporaba 3. raven 

 Pojasni svoj odgovor. uporaba 3. raven 

23. Še enkrat si oglej posnetek o ježu.   

24. Po ogledu posnetka vpiši v preglednico iz 21. naloge bistvene 

podatke za vsako ključno besedo. 

razumevanje 2. raven 

25. Poimenuj dele ježevega telesa. znanje 1. raven 

26. Kakšen je ježev gobček? znanje 1. raven 

 S čim jež voha? znanje 1. raven 

 Kaj zaznava z vohanjem? znanje 1. raven 

27. Katera trditev o ježu je pravilna? … znanje 1. raven 

28. Kakšno je ježevo telo? Poveži … znanje 1. raven 

29. Koliko ima jež …? Poveži … znanje 1. raven 

30. Kakšen je ježev rep? znanje 1. raven 

31. Ali so naslednje trditve o ježu pravilne?   

 Jež se hrani z rastlinami in živalmi.   DA   NE znanje 1. raven 

 Jež prespi zimo.   DA   NE znanje 1. raven 

 Na to se pripravi že zgodaj spomladi.   DA   NE znanje 1. raven 

 Samica ima mladiče enkrat ali dvakrat na leto.   DA   NE znanje 1. raven 

 Samica mladiče skoti.   DA   NE znanje 1. raven 

 Jež prebiva na drevesu.   DA   NE znanje 1. raven 

32. 

 

Ustno opiši katero koli domačo/gozdno/vodno/ … žival. Pazi, 

da ne boš razkril, o kateri živali govoriš. 

sinteza 3. raven 

 Sošolci in sošolke naj ugibajo, katero žival si opisal. 

Ko bodo uganili, povej, zakaj si izbral to žival. 

razumevanje 2. raven 

33. Preštej povedi v besedilu o kokoši in napiši, koliko jih je. znanje 1. raven 

 Po čem to veš? razumevanje 2. raven 

34. Dopolni naslednjo poved … znanje / 

 Kaj si napisal na koncu povedi? znanje / 

 Zakaj nisi napisal vprašaja? razumevanje / 

35. Napiši vprašanje za lastnika kokoši. uporaba 3. raven 

 Katero ločilo si napisal na koncu povedi? znanje / 

 Zakaj? razumevanje / 

36. Predstavljaj si, da te je okljuvala kokoš. Napiši, kaj bi zavpil. uporaba 3. raven 

 Katero končno ločilo si napisal? znanje / 

 Zakaj? razumevanje / 

37. Preberi nepopolno pravilo in ga dopolni. znanje / 

38. Na glas preberi povedi v oblačkih. razumevanje / 

 Ali si jih izgovoril enako? razumevanje / 
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 Pojasni odgovor. razumevanje / 

 Ali pomenijo te povedi isto? razumevanje / 

 Pojasni odgovor. razumevanje / 

 Po čem si vedel, kako jih moraš izgovoriti? znanje / 

 Katero ločilo stoji na koncu vprašalnih povedi: pika, vprašaj 

ali klicaj? 

znanje / 

 Katero pa stoji na koncu vzkličnih povedi? znanje / 

 Zakaj prav to? razumevanje / 

 V katerem oblačku je vprašalna poved? znanje / 

 Pojasni odgovor. razumevanje / 

 V katerem oblačku je vzklična poved? znanje / 
 Pojasni odgovor. razumevanje / 
 V katerem je pripovedna poved? znanje / 
 Pojasni odgovor. razumevanje / 
39. Preberi nepopolno pravilo in ga dopolni … znanje / 
40. Postavi končno ločilo (tudi v oblačku) … razumevanje / 
41. Iz naslednjih besed tvori povedi in postavi končno ločilo … uporaba / 
42.  Napiši po dve pripovedni, vprašalni in vzklični povedi. uporaba / 
43. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko in jih napiši na 

črte … 

razumevanje / 

44. Preberi naslednje zveze povedi. Na vsako črto napiši eno od 

besed v oklepaju … 

razumevanje / 

45. Naslednje povedi prepiši s pisanimi črkami. znanje / 
 Kaj si opazil? analiza / 
 Pojasni svoje rešitve. razumevanje / 
46. Na črte prepiši pravilno napisane besede. znanje / 
47. Če želiš, lahko odpreš spletno stran www.rokusova-

slovenščina, prebereš besedilo in rešiš naloge. 

  

 A) Odgovori na vprašanja.   

 O kateri živali govori besedilo? znanje 1. raven 

 Koliko delov ima besedilo? razumevanje 2. raven 

 O čem govori prvi del/odstavek? razumevanje 2. raven 

 O čem govori drugi odstavek? razumevanje 2. raven 

 Kaj zvemo v tretjem odstavku? razumevanje 2. raven 

 Kaj zvemo v četrtem odstavku? razumevanje 2. raven 

 Kaj sporoča predzadnji odstavek? razumevanje 2. raven 

 In kaj izvemo iz zadnjega odstavka? razumevanje 2. raven 

 B) Dopolni preglednico … razumevanje 2. raven 

 Ob preglednici ustno opiši kosa. sinteza 3. raven 

 C) Opis kosa primerjaj z opisom kokoši. Kaj je značilno za 

kosa in kokoš? Obkroži črke pred pravilnimi odgovori … 

analiza 3. raven 

 Č) Na črte napiši odgovore; števila napiši z besedo.   

 Koliko je povprečna kosova velikost? znanje 1. raven 

 Koliko meri telo, če ima razpeta krila? znanje 1. raven 
 Koliko tehta kos? znanje 1. raven 
 Koliko časa vali samica jajca? znanje 1. raven 
 V koliko dneh poletijo mladiči? znanje 1. raven 
 D) Vpiši kos ali Kos. Piši s pisanimi črkami. razumevanje / 

48. 

 

S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej učni enoti. 

vrednotenje 3. raven 

(Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj Ortar in Bešter Turk, 2011b, str. 19–33) 

 

http://www.rokusova-slovenščina/
http://www.rokusova-slovenščina/
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Dve učiteljici, ki poučujeta v 4. razredu in delata po učnem gradivu Gradim slovenski jezik 4, 

sta si izbrali učno enoto, v kateri se učenci učijo sprejemati in tvoriti opis živali. Poleg tega pa 

učenci pri tej enoti razvijajo tudi jezikovno zmožnost. Učna enota Škoko obsega štirinajst strani 

v samostojnem delovnem zvezku. Sestavljena je iz nalog zaprtega in odprtega tipa. Vsebuje 

naloge, ki zahtevajo kratke odgovore, povezovalne, dopolnjevalne, izbirne, odločevalne naloge 

itd. Naloge predvidevajo različne učne oblike (frontalno, individualno in skupinsko obliko ter 

delo v paru). Poleg tega učno gradivo spodbuja tudi uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (naloge na spletni strani, pošiljanje e-maila). Učna enota vsebuje naloge na vseh 

ravneh po Bloomovi taksonomiji oz. naloge na vseh ravneh bralnega razumevanja. Prevladujejo 

naloge, ki zahtevajo raven znanja in razumevanja. Glede na raven bralnega razumevanja pa 

prevladujejo naloge prve ravni.  

 

Ena učiteljica, ki je izbrala omenjeno enoto, je naštela naslednje cilje: tvorjenje opisa živali, 

branje in razumevanje opisa živali, povzemanje opisa živali z miselnim vzorcem/preglednico, 

govorno nastopanje (opisovanje živali) ter razvrščanje povedi v urejeno, logično besedilo. 

Druga učiteljica pa je navedla naslednje cilje: učenec zna pisno in ustno opisati žival s ključnimi 

besedami, narediti razpredelnico ter s pomočjo ključnih besed sestaviti povedi in jih smiselno 

uporabiti pri opisu živali. 

 

Nobena izmed učiteljic ni izpustila nobene naloge iz učnega gradiva, obe pa sta za učence sami 

nekaj pripravili. Prva učiteljica je za hitrejše učence pripravila dodatno nalogo. V preglednico 

je zapisala ključne besede za opis živali (slona). Učenci so morali s pomočjo enciklopedije 

poiskati bistvene podatke in opisati slona. To je naloga, ki zahteva sintezo oz. tretjo stopnjo 

bralnega razumevanja. Druga učiteljica pa je v obravnavo učne enote vključila iskanje 

značilnosti različnih živali po internetu, literaturi in slikovnem gradivu. Pri tem so uporabljali 

knjigo Živalski svet, Enciklopedijo živali, učbenik Mladinske knjige: Slovenščina 4, učbenik 

založbe Modrijan: Znanka ali uganka 4 idr. Našteta gradiva je izbrala zato, ker so le-ta zanimiva 

in posegajo po različnih živalih. Ob iskanju značilnosti živali so učenci ključne besede in 

bistvene podatke zapisovali v preglednico in miselni vzorec. Učiteljica je nalogo dodala zato, 

ker meni, da je omenjeno (prepoznavanje ključnih besed ter izdelava preglednic in miselnih 

vzorcev), pomembno tudi za učenje pri ostalih predmetih. Ta naloga od učencev zahteva 

uporabo oz. tretjo raven bralnega razumevanja. Obe učiteljici sta v vprašalniku zapisali, da 

vsako leto ne dodajata istih nalog. Prva je še zapisala, da naloge dodaja po potrebi.  

 

 

Pomagajmo detektivu (opis osebe) (SDZ, 2. del, 33–42)  

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornega neumetnostnega 

opisovalnega besedila – opisa osebe  

− razvijanje jezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 36: Učna enota Pomagajmo detektivu 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1.  Oglej si sliko učiteljic na Polonini šoli in skušaj uganiti, katera 

je njena učiteljica.  

Poslušaj, kaj ti bo o njej povedala Polona. 

  

2. Ali si uganil, katera oseba na sliki je Polonina učiteljica? razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 
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 Ali po fotografiji lahko sklepaš, ali je oseba pravična ali 

nepravična, vljudna ali nevljudna, mirna ali nemirna ipd.? 

razumevanje 2. raven  

 Kaj pa lahko poveš o osebi na sliki? razumevanje 2. raven 

3. Polona ti bo pomagala z novim besedilom. Poslušaj ga.   

4. Ali si na sliki prepoznal Polonino učiteljico? razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

 Ali je Polona z besedami … predstavila učiteljičino zunanjost 

ali svoje mnenje o njeni zunanjosti? 

razumevanje 2. raven 

 Ali se vsem ljudem zdijo lepe, urejene, prikupne, prijazne, 

moderne iste osebe? 

vrednotenje 3. raven 

 Kako je s tvojim odgovorom povezan pregovor Vsake oči 

imajo svojega malarja? 

razumevanje 3. raven 

5. Poslušaj novo Polonino besedilo.   

6. Ali si zdaj na sliki našel Polonino učiteljico? razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

 Kaj je Polona predstavila v tem besedilu? … razumevanje 2. raven 

7. Preberi nepopolno besedilo in ga dopolni z besedo novica, 

opis ali ocena … 

znanje 2. raven 

8. Preberi Polonin opis učiteljice.   

 Preglednico dopolni s ključnimi besedami in z bistvenimi 

podatki … 

razumevanje 2. raven 

9. Preberi odlomek iz časopisne novice.   

 Ali je to opis?   DA  NE razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali bi tega fanta lahko narisali?  DA   NE razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

 Nariši ga na list papirja. razumevanje 2. raven 

 Nato s sošolci in sošolkami primerjajte svoje risbe in povejte, 

kaj ste ugotovili. 

analiza 3. raven 

 Kdo je opisal roparja? znanje 1. raven 

 O katerem dogodku je verjetno govorila novica, iz katere je ta 

opis? 

razumevanje 2. raven 

 Čemu je v novici ta natančen opis osebe? razumevanje 2. raven 

 Ali bi si policisti pri iskanju tatu lahko kaj pomagali s tem 

opisom?   DA   NE  

razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

10. Preberi, kaj je naslednji dan pisalo v časopisu …   

 Kako je ta odlomek povezan s prejšnjim? razumevanje 2. raven 

 Ali so bili policisti pri iskanju tatu uspešni? razumevanje 2. raven 

 Kdo ima za to velike zasluge? razumevanje 2. raven 

 Po čem tako sklepaš? razumevanje 2. raven 

11. Opazuj ljudi okoli sebe in napiši, … analiza 3. raven 

 S sošolko/sošolcem primerjajta svoje odgovore in se 

pogovorita o njih (pozorna bodita na to, ali sta morda izražala 

svoje mnenje o njihovi zunanjosti ali o njihovi osebnosti). 

analiza 3. raven 

12. Oglej si fotografiji Anje in Marka. Izberi, koga od njiju boš 

opisal. 

  

 Preden ga/jo boš začel opisovati, napiši v svoj zvezek, katere 

njegove/njene značilnosti boš predstavil. (Lahko izbiraš med 

spodnjimi ključnimi besedami. Pri tem pazi, da ne boš izbral 

tistih, ki osebe ne opisujejo.) … 

uporaba 3. raven 

 Nato se odloči, kako boš v opisu razvrstil izbrane značilnosti. 

Pomagaj si tako, da najprej dopolniš naslednjo preglednico … 

uporaba 3. raven 
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 Na list papirja napiši opis izbrane osebe …  sinteza 3. raven 

 Opis večkrat preberi, poišči svoje napake in jih odpravi. Nato 

ga prepiši. 

analiza 

sinteza 

3. raven  

13. Učenke/učenci, ki ste v prejšnji nalogi opisali isto osebo, si 

zamenjajte besedila, preberite tuja besedila in jih popravite. 

analiza 3. raven  

 Nato naj vsak prepiše svoje besedilo (da bo čim manj napak); 

popravljena besedila obesite na tablo/plakat ipd. 

sinteza 3. raven 

14. Preberi, kako je Matic po prihodu iz cirkusa opisal klovna.   

 Kaj je narobe v Matičevem opisu? analiza 3. raven  

 Če želiš, ga lahko popraviš. sinteza 3. raven  

15. Preberi naslednji odlomek iz Nininega opisa …   

 S katero besedo se začne prva poved? znanje 1. raven 

 Ali se ta beseda v tem odlomku še kdaj ponovi?   DA   NE znanje 1. raven 

 Odlomek prepiši tako, da boš to besedo ohranil samo v prvi 

povedi, v vseh drugih pa jo boš izpustil. 

razumevanje 2. raven 

16. Še enkrat preberi odlomek v 10. nalogi.   

 Prepiši besedi, s katerima je poimenovana oseba, ki krade. znanje 1. raven 

 S katero besedo bi jo še lahko poimenovali? znanje 2. raven 

 Ali ste vsi v razredu povedali isto besedo?   DA   NE / / 

 Kaj sklepaš po tem? razumevanje 2. raven 

17. Katerega svojega sorodnika/svojo sorodnico boš opisal? / / 

 Zakaj si izbral prav njega/njo? / / 

 Preden se boš lotil/lotila pisanja njegovega/njenega opisa, reši 

18., 19. in 20. nalogo. 

  

 Nato napiši opis na list papirja … sinteza 3. raven 

18. Dopolni naslednje povedi … razumevanje / 

 Ali si vstavljene besede napisal z malo ali z veliko začetnico? znanje  

 Ali je tako prav?  DA   NE znanje / 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 

19. Napiši ime … znanje / 

 Ali si vstavljene besede napisal z malo ali z veliko začetnico? znanje / 

 Ali je tako prav?   DA   NE znanje / 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 

20. Napiši, katere besede uporabljaš namesto besed mama, oče, 

babica, ded … 

znanje / 

21. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko in jih napiši na 

črte … 

razumevanje / 

22. Naslednja števila napiši z besedo … znanje / 

23. Besede v oklepaju zapiši s številkami … znanje / 

24. V vsaki povedi je ena beseda napisana narobe. Prečrtaj jo in jo 

na črto napiši prav … 

znanje / 

25. Vprašaj se po obkroženih delih povedi. Vprašanja napiši na 

črte … 

razumevanje / 

26. Če želiš, lahko odpreš spletno stran www.rokusova-

slovenščina.si in rešiš nove naloge. 

  

 Preberi besedilo. Reši naloge.   

 A) O kom govori besedilo? znanje 1. raven 

 Kaj se je zgodilo z njim? znanje 1. raven 

 Čemu je nastalo to besedilo? razumevanje 2. raven 

 Ali je v njem tudi opis osebe?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Podčrtaj tisti del besedila, v katerem je opisana oseba. razumevanje 2. raven 

 Ali je opis v tem besedilu pomemben?   DA   NE razumevanje 2. raven 
 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

http://www.rokusova-slovenščina.si/
http://www.rokusova-slovenščina.si/
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 Katere zunanje značilnosti pogrešane osebe so predstavljene? 

(Na črte napiši ključne besede.) 

razumevanje 2. raven 

 Ali se ti zdi opis dovolj natančen?   DA   NE vrednotenje 3. raven  

 Pojasni odgovor. vrednotenje 3. raven 

 B) Alenka je za domačo nalogo napisala opis osebe. Najprej 

preberi njeno besedilo, nato pa popravljeno napiši v svoj 

zvezek. Pojasni svoje popravke.  

analiza 

sinteza 

3. raven  

 S sošolcem/sošolko primerjajta svoji besedili in se pogovorita 

o popravkih. 

analiza 

vrednotenje 

3. raven  

 C) Preberi odlomek iz Andrejevega opisa.   

 Koga opisuje Andrej? znanje 1. raven 

 Ali se njegovo ime ponavlja?   DA   NE znanje 1. raven 

 Ali je to prav?   DA   NE znanje 2. raven  

 Popravi Andrejev opis in ga napiši na črte.  razumevanje 2. raven  

27. Če želiš, lahko na spletu poiščeš opis znane osebe. razumevanje 2. raven 

 Predstavi ga učitelju/učiteljici, sošolcem in sošolkam. razumevanje 2. raven 

 Skupaj presodite, ali je res opis osebe, in pojasnite svoje 

mnenje. 

vrednotenje 3. raven 

28. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej učni enoti.  

vrednotenje 3. raven  

(Cajhen idr. 2011b, str.33–42) 

 

Ena učiteljica je vprašalnik reševala na podlagi učne enote Pomagajmo detektivu, v kateri se 

učenci učijo sprejemati in tvoriti opis osebe. Poleg tega učenci pri tej enoti razvijajo tudi 

jezikovno zmožnost. Omenjena učna enota v samostojnem delovnem zvezku obsega deset 

strani. Sestavljajo jo naloge zaprtega in odprtega tipa. Učna enota vključuje naloge, ki zahtevajo 

kratke odgovore, dopolnjevalne, popravljalne, izbirne idr. naloge. Naloge spodbujajo, da učni 

proces poteka v frontalni, individualni in skupinski učni obliki ter v paru. Učna enota vključuje 

tudi naloge na spletni strani. Na podlagi analiziranih vprašanj lahko ugotovimo, da so naloge 

glede na Bloomovo taksonomijo na vseh ravneh, prevladujejo pa naloge, ki zahtevajo stopnjo 

znanja in razumevanja. Po klasifikaciji bralnega razumevanja naloge lahko umestimo v vse tri 

ravni.  

 

Učiteljica je navedla naslednje učne cilje: učenci poslušajo, razumejo, doživljajo in vrednotijo 

opis osebe; berejo, razumejo, povzemajo vsebino opisa osebe s preglednico; poimenujejo 

značilnosti na zunanjosti oseb; poimenujejo sorodstvena razmerja ter pišejo opis osebe. 

 

Učiteljica, ki si je izbrala to učno enoto, ni izpustila oz. dodala nobene naloge. 

 

 

Dan za dnem, od jutra do večera (opis delovnega dne) (U, str. 97–100; DZ, str. 80–85) 

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih 

opisovalnih besedil – opisa delovnega dne 

− razvijanje jezikovne zmožnosti 
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Preglednica 37: Učna enota Dan za dnem, od jutra do večera (U) 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Oglej si sličice, na katerih je predstavljeno, kaj dela Urška 

vsak delovni dan … 

  

 Ali so sličice pravilno razvrščene?  razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Če niso, jih pravilno razvrsti – v svoj zvezek napiši črke v 

pravilnem zapovrstju. 

razumevanje 2. raven 

 Nato ustno opiši Urškin delovnik. sinteza 3. raven 

2. Kdaj po navadi vstaneš? znanje / 

 Kaj delaš pred odhodom v šolo? znanje / 

 Kdaj greš v šolo? znanje / 

 Kdaj se začne pouk? znanje / 

 Kdaj se ti po navadi konča pouk? znanje / 

 Kdaj in kje imaš kosilo? znanje / 

 Kaj delaš med koncem pouka in kosilom? znanje / 

 Kaj delaš po kosilu? znanje / 

 Kdaj pišeš domače naloge? znanje / 

 Kaj delaš po opravljenih domačih nalogah? znanje / 

 Kdaj hodiš spat? znanje / 

 Kaj delaš pred spanjem? znanje / 

 Ali tvoji vrstniki preživljajo dneve tako kot ti? razumevanje / 

 V čem se loči tvoj delovni dan od njihovega? analiza / 

3. Preberi besedilo o Janu …   

4. Ob kateri uri vstaja Jan? znanje 1. raven  

 Kaj dela pred poukom? znanje 1. raven 

 Kje preživlja dopoldneve? razumevanje 2. raven  

 Kdaj in kje dela domače naloge? znanje 1. raven 

 Kdaj igra računalniške igrice? znanje 1. raven 

 Koliko organiziranih zunajšolskih dejavnosti ima? znanje 1. raven 

 V svoj zvezek preriši naslednjo preglednico in vanjo vpiši, od 

kdaj do kdaj ima Jan katero organizirano zunajšolsko 

dejavnost … 

razumevanje 2. raven 

 Kaj dela Jan, kadar nima organiziranih zunajšolskih 

obveznosti? 

znanje 1. raven 

 Kdaj hodi spat? znanje 1. raven 

 Kaj dela pred spanjem? znanje 1. raven 

5. Naslednje nepopolne povedi pravilno razvrsti – napiši jih v 

svoj zvezek in jih dopolni … 

razumevanje 2. raven  

 Ali je zapovrstje dogodkov pomembno?  razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

6. Katera naslednja trditev o Janu je pravilna? … razumevanje 2. raven 

7. V svoj zvezek prepiši nepopolno pravilo in ga dopolni .. znanje 2. raven 

8. Pisno opiši svoj delovnik ali delovnik, kakršnega si želiš. 

Namesto delovnika lahko opišeš svoje življenje ob sobotah in 

nedeljah. (Besedilo začni npr. takole: Vsako soboto …) 

sinteza 3. raven  

 Opis večkrat preberi, poišči svoje napake in jih odpravi. Nato 

ga prepiši. Lahko ga napišeš tudi na računalnik.  

analiza 

sinteza 

3. raven  

9. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej učni enoti.  

vrednotenje 3. raven 

(Cajhen idr., 2011c, str. 97–100)  
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Preglednica 38: Učna enota Dan za dnem, od jutra do večera (DZ) 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Janov delovnik primerjaj s svojim. Pomagaj si z naslednjo 

preglednico; s križem zaznamuj različne podatke, nato pa 

ustno pojasni odgovore. (Pomagaj si z besedilom iz 3. naloge 

v učbeniku.) … 

analiza 3. raven 

2. Oglej si posnetek.   

3.  O kom govori posnetek? znanje 1. raven 

 Kaj pove o njej? znanje 1. raven  

 Ali živi Neža v mestu ali na podeželju? znanje 1. raven 

 Koliko ljudi je v njeni družini? znanje 1. raven 

 S čim se ukvarjajo? znanje 1. raven 

 Ali otroci pomagajo staršem? znanje 1. raven 

 Kdaj se začne Nežin delovni dan? znanje 1. raven 

 Kaj dela zjutraj? znanje 1. raven 

 Kako hodi v šolo? znanje 1. raven 

 Kdaj se vrne domov? znanje 1. raven 

 Kako se vrne? znanje 1. raven 

 Kje ima kosilo? znanje 1. raven 

 Kaj dela pred kosilom? znanje 1. raven 

 Kaj dela pred kosilom? znanje 1. raven 

 Kaj dela takoj po kosilu? znanje 1. raven 

 Kaj dela popoldne? znanje 1. raven 

 Ali zvečer pomaga staršem?  razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Kdaj gre spat? znanje 1. raven 
4. Dopolni, kaj dela Neža ob delovnikih. Nato razvrsti dogodke 

s številkami od 1 do 15 … 

razumevanje 2. raven  

5.  Primerjaj Nežin in Janov delovni dan. Odgovori na naslednja 

vprašanja in pojasni vsak svoj odgovor. 

  

 Ali se začne Janov delovni dan ob isti uri kot Nežin?   DA   

NE 

analiza 3. raven 

 Ali imata pred zajtrkom enake opravke?   DA   NE analiza 3. raven 

 Ali imata enako pot v šolo?   DA   NE analiza 3. raven 

 Ali kosita ob istem času in v enakem prostoru?   DA   NE analiza 3. raven 

 Ali so Janovi popoldanski opravki podobni Nežinim?   DA   

NE 

analiza 3. raven 

 Kaj pa večerni?   DA   NE analiza 3. raven 

6. Ali je vse prav? Če ni, popravi … razumevanje / 

7. Vstavi ustrezno besedo. Izbiraj med: medtem ko, potem, ko 

… 

razumevanje / 

8. Vprašaj se po obkroženih delih povedi … razumevanje / 

9. Povedi dopolni tako, da bodo podatki ustrezali vprašalnicam 

pod črto … 

razumevanje  

10. Sestavi štiri zveze iz dveh povedi, in sicer tako, da najprej 

prebereš prvo poved, nato pa se odločiš, katera od ponujenih 

povedi naj stoji za njo. Poved, ki si jo izbral, napiši na črto za 

prvo povedjo … 

razumevanje / 

11. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko … razumevanje / 

12. Kar je podčrtano, napiši s številko … znanje / 

13. Vstavi manjkajočo črko v ali u in povedi glasno preberi … znanje / 
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14. V SMS-u poišči napaki in ju odpravi … analiza 3. raven 

15.  Če želiš, lahko odpreš spletno stran 

www.rokusova.slovenščina.si, prebereš besedilo in rešiš 

naloge. 

  

 Preberi besedilo. Reši naloge.   

 A) Odgovori na vprašanja.   

 Kdo je prišel na obisk? znanje 1. raven 

 Koga je obiskal? znanje 1. raven 
 V katerem kraju jih je obiskal? znanje 1. raven 
 Kdaj se je to zgodilo? razumevanje 2. raven 

 B) Kaj je to besedilo? … razumevanje 2. raven 

 Pojasni svojo rešitev. razumevanje 2. raven 

 C) Ali so naslednje trditve o besedilu pravilne? Če je trditev 

pravilna, obkroži DA; če pa ni, obkroži NE. 

  

 Veterinar je obiskal skupino Miške.   DA   NE znanje 1. raven 

 Otroci so ga spraševali o tem, kaj dela.   DA   NE znanje 1. raven 

 Pripovedoval je o bolnih živalih, ki jih je obiskal na domu.   

DA   NE   

znanje 1. raven 

 S seboj je prinesel hrčka.   DA   NE  znanje 1. raven 

 Č) K besedi za moškega, ki zdravi živali, pripiši 

poimenovanje za žensko … 

znanje / 

 K besedi za žensko, ki vzgaja otroke, pripiši poimenovanje za 

moškega … 

znanje / 

 D) Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko … razumevanje / 

(Cajhen idr., 2011a, str. 80–85) 

 

Ena izmed učiteljic, ki poučuje v 4. razredu, si je iz učnega gradiva Gradim slovenski jezik 4 

izbrala učno enoto Dan za dnem, od jutra do večera. Učenci se s pomočjo le-te naučijo 

sprejemati in tvoriti opis delovnega dne. Poleg tega ob obravnavanju enote razvijajo tudi 

jezikovno zmožnost. Učna enota v učbeniku obsega tri strani, v delovnem zvezku pa šest strani. 

Omenjena enota vključuje naloge, ki zahtevajo kratke odgovore, urejevalne, dopolnjevalne 

odločevalne naloge idr. Prisotne so tudi naloge odprtega tipa (npr. pisanje opisa delovnega dne). 

Enota spodbuja k uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (pisanje opisa na 

računalniku, naloge na spletni strani). Naloge, ki jih vsebuje učna enota, so glede na Bloomovo 

taksonomijo na vseh stopnjah, od znanja do vrednotenja, izjema je uporaba. Glede na ravni 

bralnega razumevanja so naloge na vseh ravneh. Prevladujeta ravni znanje in razumevanje oz. 

prva in druga raven bralnega razumevanja.  

 

Učiteljica je v vprašalniku zapisala, da sta glavna cilja učne enote, da učenci podrobno berejo 

kratko enogovorno neumetnostno besedilo (opis življenja vrstnikov), da povzemajo temo, 

podteme/ključne besede in bistvene podatke (izdelajo preglednico) ter da obnavljajo opis 

življenja vrstnikov. 

 

Učiteljica ni izpustila nobene naloge iz učne enote. Na vprašanje, ali je pri obravnavi učne enote 

kaj dodala, pa je odgovorila z DA. Napisala je, da je sama pripravila uvodno motivacijo. Na 

tablo je napisala tri različne zapise za ure (8.15, 8:15, 8/15) in vodila pogovor o le-teh. Učence 

je vprašala, kateri zapis je pravilen. Predvidevala je, da bodo mnogi odgovorili, da je pravilen 

drugi zapis, ker na digitalnih urah razmejuje ure in minute dvopičje, ne pa pika, kot piše v 

Slovenskem pravopisu. Učencem je povedala, da je pravilen prvi zapis, in sicer da so se tisti, ki 

so pisali Slovenski pravopis, odločili, da bomo za ločilo med urami in minutami uporabljali 

piko, zato je edino pika pravilna. Nato je učencem ob zapisu na tabli opisala, kako poteka njen 

delovni dan. Učencem je postavila nekaj vprašanj: npr. »Ali vstanem pred 6. uro? Kaj vse 

http://www.rokusova.slovenščina.si/
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naredim, preden se odpravim v šolo? Kaj pa popoldne, ko pridem iz šole? Ob kateri uri se 

odpravim spat?« Učiteljica je v vprašalniku napisala, da so običajno ravno uvodne motivacije 

tiste, ki jih pri urah sestavlja sama. Odvisne so namreč od tega, kje so prejšnji dan zaključili. Z 

njo želi učence spomniti na to, kaj so delali in ponoviti, kar so se novega naučili. Tako tudi 

omogoči lažjo obravnavo nove snovi.  

 

 

Po poklicu sem … (Opis poklica) (SDZ, 2. del, str. 54–64) 

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja opisovalnega besedila – opisa 

poklica 

− razvijanje jezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 39: Učna enota Po poklicu sem ... 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Kaj je po poklicu človek, ki zdravi ljudi? znanje / 

 Kaj pa je po poklicu, kdor zdravi živali? znanje / 

 Ali zdravi samo domače ali tudi divje živali? znanje / 

 Kje jih zdravi? znanje / 

 Katere pripomočke uporablja? znanje / 

 Ali je to delo lahko nevarno? razumevanje / 

 Pojasni odgovor. razumevanje / 

 Kje si bil večkrat. Pri zdravniku ali pri veterinarju? znanje / 

 Zakaj? razumevanje / 

2. Oglej si posnetek.   

3. Kateri poklic je predstavljen na posnetku? znanje 1. raven 

 Kako mu še lahko rečemo? znanje 1. raven 

 Kaj dela? znanje 1. raven 

 Kje zdravi hišne ljubljence? znanje 1. raven 

 Kdo jih pripelje na pregled? znanje 1. raven 

 Kako prinesejo male živali? znanje 1. raven 

 Kje čakajo bolne živali, da pridejo na vrsto? znanje 1. raven 

 Kaj najprej naredi veterinar? znanje 1. raven 

 Kaj naredi potem? znanje 1. raven 

 Katere pripomočke uporablja? znanje 1. raven 

 V katerih primerih mora oditi na kmetijo? znanje 1. raven 

 Čemu mora cepiti živali na kmetiji? znanje 1. raven 

 Kdaj mora oditi v živalski vrt? znanje 1. raven 

 Kaj stori pred zdravljenjem nevarnih živali? znanje 1. raven 

4. Oglej si naslednji nepopolni miselni vzorec.   

 Kaj je v njem že vpisano: ključne besede ali bistveni podatki? razumevanje 2. raven 

 S čim boš dopolnil miselni vzorec: s ključnimi besedami ali z 

bistvenimi podatki? 

razumevanje 2. raven 

 Dopolni miselni vzorec … razumevanje 2. raven 

5. Čemu uporablja veterinar naslednje pripomočke? Poveži … znanje 1. raven 

6. Preberi nepopolno pravilo in ga dopolni … znanje 2. raven 

7. Kdo je arheolog? znanje / 

 Kaj vse dela? znanje / 

 Kje dela? znanje / 
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 S čim si pri tem pomaga? znanje / 

 Od kod veš vse to? znanje / 

8. Preberi naslednje besedilo.   

9. O katerem poklicu govori besedilo? znanje 1. raven 

 Ali si o njem izvedel kaj novega? Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali se ti zdi njegovo delo zanimivo? Zakaj? vrednotenje 3. raven 

 Kateri njegov opravek se ti zdi najzanimivejši? Zakaj? vrednotenje 3. raven 

 Ali bi se odločil za ta poklic? Pojasni odgovor. vrednotenje 3. raven 

10. Iz koliko odstavkov je besedilo v 8. nalogi? znanje 1. raven 

 Določi ključno besedo za vsak odstavek. razumevanje 2. raven 

 Ali je to besedilo opis poklica?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali so v njem zajete vse nujne ključne besede?   DA   NE analiza 3. raven 

 Pojasni odgovor. analiza 3. raven 

11. Ali so naslednje trditve o delu arheologa pravilne? …   

 Arheolog sklepa o človeški prihodnosti.   DA   NE znanje 1. raven 

 Med predmeti, ki jih izkopava in preučuje, je tudi posoda.   

DA   NE 

znanje 1. raven 

 Včasih sam nariše najdeni predmet.   DA   NE znanje 1. raven 

 Najdene predmete fotografira.   DA   NE znanje 1. raven 

 Napiše tudi poročilo o najdbah.   DA   NE znanje 1. raven 

12. Napiši, kje arheolog … znanje 1. raven 

13. Za kaj arheolog uporablja računalnik, kramp, vedro, lestev, 

vrečke?  

znanje 1. raven 

14. Ali si že bil na kmetiji? / / 

 Kaj delata kmet in kmetica? znanje / 

15. Poimenuj orodje in stroje, ki jih uporablja kmet pri svojem 

delu. Besede napiši na črte. 

znanje / 

 Kaj z njimi dela? znanje / 

16. Kje dela kmet in kaj tam dela? znanje / 

17. Razloži naslednje besede: živinorejec, poljedelec, sadjar, 

vinogradnik. 

znanje / 

18. Katere od naslednjih povedi o kmetu so pravilne? … razumevanje / 

19.  S sošolci in sošolkami se pogovorite o dobrih in slabih 

straneh kmečkega dela. 

vrednotenje / 

20. Poimenuj člane živalskih družin … znanje / 

21. Naštej vsaj tri domače živali, ki spadajo med … znanje / 

22. Poimenuj poklice moških oseb. Besede napiši na črte. znanje / 

23. Poimenuj še ženske, ki opravljajo te poklice. znanje / 

 Ali si imel s temi poimenovanji kaj težav?   DA   NE / / 

 Pojasni odgovor. / / 

24. Opiši poklic – izberi eno od naslednjih dveh možnosti: 

a) Izberi poklic iz 22. ali 23. naloge in ga opiši. Najprej 

izdelaj miselni vzorec, nato pa napiši besedilo. 

sinteza 3. raven 

 Besedilo pokaži sošolcu/sošolki ali mu/ji ga pošlji po 

elektronski pošti; prosi ga/jo, naj ti napiše svoje mnenje o 

njem in ti svetuje, kako bi ga lahko izboljšal. 

analiza 3. raven 

 b) Kaj bi bil rad po poklicu? Opiši ta poklic. Najprej izdelaj 

miselni vzorec. Nato napiši besedilo – napiši ga na list 

papirja ali v svoj zvezek … 

sinteza 3. raven 

 Besedilo pošlji učiteljici/učitelju po elektronski pošti, da ti bo 

povedala/povedal svoje mnenje o njem in ti 

svetovala/svetoval, kako bi ga lahko izboljšal. 

/ / 
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25. Preberi naslednje zveze povedi. V vsaki zvezi povedi 

podčrtaj isto besedo in nato drugo poved predelaj tako, da se 

ta beseda ne bo ponovila. Popravljeno poved napiši na črto 

… 

razumevanje / 

26. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko in jih napiši na 

črte … 

razumevanje / 

27. K vsakemu poimenovanju za moškega napiši poimenovanja 

za žensko … 

znanje / 

28. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej učni enoti. 

vrednotenje 3. raven  

(Cajhen idr., 2011b, str. 54–64) 

 

Ena učiteljica, ki poučuje po učnem gradivu Gradim slovenski jezik 4, pa si je izbrala učno 

enoto Po poklicu sem … Učenci naj bi se naučili sprejemati in tvoriti opis poklica, razvijali pa 

naj bi tudi jezikovno zmožnost. Učna enota je v samostojnem delovnem zvezku dolga enajst 

strani. Sestavljena je tako iz nalog zaprtega tipa kot tudi nalog odprtega tipa. Enota vsebuje 

naloge, ki zahtevajo kratke odgovore, dopolnjevalne, odločevalne, povezovalne, izbirne idr. 

naloge. Naloge predvidevajo različne učne oblike. Enota spodbuja tudi k uporabi e-pošte. 

Naloge, ki so vključene v učno enoto, so po Bloomovi taksonomiji na vseh stopnjah, od znanja 

do vrednotenja, izjema je uporaba. Glede na ravni bralnega razumevanja so naloge na vseh 

stopnjah. Prevladuje raven znanja oz. prva raven bralnega razumevanja.  

 

Učiteljica je navedla učna cilja: učenec zna s pomočjo ključnih besed opisati poklic in učenec 

spozna različne poklice. 

 

Učiteljica ni izpustila nobene naloge iz učne enote, je pa nekaj dodala. Ključnim besedam (kaj 

dela, kje dela, pripomočki) je dodala še šolanje. Obravnavo učne enote je popestrila z iskanjem 

podatkov za različne poklice na spletni strani Filternet.si, na kateri so opisani vsi možni poklici, 

poleg tega pa so na strani dostopni tudi video posnetki, ki predstavljajo različne poklice. To 

nalogo lahko uvrstimo v raven uporabe oz. tretjo stopnjo bralnega razumevanja. Poleg tega je 

učiteljica dodala tudi nalogo, pri kateri so učenci iskali bistvene osebnostne lastnosti, ki so 

potrebne za določene poklice. Ta naloga po Bloomovi taksonomiji zahteva najvišjo raven, to je 

vrednotenje. Naloge je dodala zato, da bi učenci lahko opisovali različne poklice. V vprašalniku 

je zapisala, da nekatere naloge doda vsako leto, nekatere pa ne, in sicer zato, ker vsako leto dobi 

novo idejo.  

 

 

3.4.2.2.4 RADOVEDNIH PET 4 (ROKUS KLETT) 

 

Kako opisujemo živali? (SDZ, 2. del, str. 6–11), Kako povzamemo vsebino opisa živali? 

(SDZ, 2. del, str. 12–17) Kako tvorimo miselni vzorec in opisujemo žival? (SDZ, 2. del, 

str. 18–21) 

 

Glavna cilja učnih enot: razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih 

neumetnostnih opisovalnih besedil – opisa poklica 

 
 
 
 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Zala Cerar – Magistrsko delo 

86 
 

Preglednica 40: Učne enote Kako opisujemo živali?, Kako povzamemo vsebino opisa živali?, 

Kako tvorimo miselni vzorec in opisujemo živali? 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 KAKO OPISUJEMO ŽIVALI?   

1. Na str. 143 najdeš fotografijo. Razreži jo po zarisanih črtah. 

Posamezne dele razvrsti tako, da boš dobil fotografijo živali. 

Dele prilepi na to stran. Katera žival je na fotografiji? 

znanje / 

2. V zvezek napiši tri povedi o tej živali. znanje / 

3. Razdelite se v skupine in članom svoje skupine preberite, kar 

ste napisali o živali.  

  

 Nato v skupini ugotovite, kateri podatki se ponavljajo,  analiza 3. raven 

 kateri podatek o živali je napisal en sam učenec in  analiza 3. raven 

 zakaj drugi niste napisali tega podatka. razumevanje 2. raven 

 Iz povedi vseh članov svoje skupine sestavite smiselno 

skupno besedilo o tej živali. Eden naj ga napiše v zvezek. 

sinteza 3. raven 

 Vsaka skupina naj ostalim prebere svoje besedilo. / / 

 Eden od sošolcev naj na tablo ali na plakat napiše podatke o 

zunanjosti te živali, o njenem prehranjevanju, življenjskem 

prostoru …, ki so bili navedeni v vaših besedilih. 

analiza 3. raven 

4. Kaj pomenijo besede iz levega stolpca? Poveži jih z 

razlagami v desnem stolpcu, tako da na črtico napišeš 

ustrezno številko … 

znanje 1. raven 

5. Pred branjem besedila v 6. nalogi si oglej, kaj piše ob 

njegovem levem robu. O čem bo verjetno govorilo besedilo? 

uporaba 2. raven 

6. Preberi besedilo …   

7. O kateri živali govori besedilo?  znanje 1. raven 

 Katerega podatka iz prebranega besedila med reševanjem 3. 

naloge ni navedla nobena skupina? 

analiza 3. raven 

8. Odgovori.   

 a) Kateri deli glave navadne veverice so omenjeni v 

besedilu? 

znanje 1. raven 

 b) Kateri del glave je pozimi drugačen kot poleti?  znanje 1. raven 

 Pojasni odgovor. znanje 1. raven 

 c) V čem se razlikuje dlaka glede na letni čas? znanje 1. raven 

 č)   Kateri del na glavi navadni veverici služi za to, da se ne    

      izgubi? 

razumevanje 2. raven 

 d) Ali je navadna veverica vidi dobro ali slabo? razumevanje 2. raven 

 e) Koliko centimetrov meri navadna veverica v dolžino 

skupaj z repom? 

znanje 1. raven 

 f) Kaj ima na koncu večine prstov? znanje 1. raven 

9. Kako se oglaša navadna veverica? znanje 1. raven 

10. Odgovori.   

 a) S katero vrsto hrane se veverica najpogosteje 

prehranjuje? 

znanje 1. raven 

 b) Ali navadna veverica hrano skladišči?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Pojasni. razumevanje 2. raven 

11. Razmisli in odgovori.   

 a) Kje najpogosteje srečamo veverico? razumevanje 2. raven 

 b) Ali lahko veverice vidimo tudi v mestu? razumevanje 2. raven 

 Pojasni.  razumevanje 2. raven 

12. Odgovore poišči v besedilu.   
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 a) Kolikokrat na leto ima samica mladiče? znanje 1. raven 

 b) Koliko mladičev je navadno v leglu? znanje 1. raven 

 c) Kakšni so mladiči ob rojstvu? znanje 1. raven 

 č)   Kako dolgo so slepi? znanje 1. raven 

 d) Kje mati pripravi gnezdo zanje? znanje 1. raven 

 e) Navadna veverica spada med sesalce. Iz česa to razbereš? razumevanje 2. raven 

13. Iz koliko delov je zgrajeno besedilo o navadni veverici? znanje 1. raven 

 S čim si lahko pomagaš pri tem odgovoru? razumevanje 2. raven 

 O čem govorijo deli besedila? Poveži tako, da na črtico 

vpišeš ustrezno številko iz levega stolpca … 

razumevanje 2. raven 

 Ob levem robu besedila v 6. nalogi napiši manjkajoče ključne 

besede. Pobarvaj jih v 13. nalogi.  

razumevanje 2. raven 

14. Preberi podatke v preglednici. Levi stolpec dopolni s 

ključnimi besedami … 

razumevanje 2. raven 

15. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko in jih napiši na 

črte … 

razumevanje / 

 Si znal odgovoriti na vsa vprašanja od 8. do 12. naloge? / / 

 Naštej ključne besede pri opisu veverice. razumevanje 2. raven 

 Bi okrog istih ključnih besed lahko tvoril tudi opis psa? uporaba 3. raven 

 Dopolni in pomni … znanje 2. raven 

 KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA ŽIVALI?   

1. Pretvori preglednico s str. 10 v miselni vzorec. Vpiši ključne 

besede in bistvene podatke. Vpisuj v smeri urinega kazalca. 

razumevanje 2. raven 

2. Ustno opiši navadno veverico. Pomagaj si s podatki v 

miselnem vzorcu iz 1. naloge ali preglednice na str. 10. 

sinteza 3. raven 

3. Pisno opiši navadno veverico. Pomagaj si z miselnim 

vzorcem ali s preglednico. Besedilo napiši v zvezek ali na 

računalnik. 

sinteza 3. raven 

 Svoje besedilo primerjaj z besedilom o veverici (str. 8). Ali si 

katere podatke pozabil napisati? Poročaj o tem. 

analiza 3. raven 

4. Pripravi se na opisovanje velike uharice. Najprej opazuj 

fotografijo, nato preberi nepopolno preglednico. Po branju jo 

dopolni najprej s ključnim besedami in nato še z drugimi 

podatki … 

razumevanje 2. raven 

 … Katero pa je znanstveno ime veverice? znanje 1. raven 

 Kaj je ujeda? znanje /  

5. Oglej si posnetek.   

6. Žival pobarvaj tako, kot je opisano na posnetku. razumevanje 2. raven 

7. Kaj ste izvedeli o tej živali? Sošolec naj na tablo ali plakat 

napiše podatke o rjavem medvedu, ki ste si jih zapomnili. 

razumevanje 2. raven 

8. Preglednico dopolni s ključnimi besedami … razumevanje 2. raven 

9. Ključne besede za rjavega medveda primerjaj s ključnimi 

besedami pri veverici. Kaj opaziš? 

analiza 3. raven 

 Zakaj je to drugače? razumevanje 2. raven 

10. Še enkrat si oglejte posnetek.   

 Po ponovnem ogledu vpiši manjkajoče ključne besede in 

bistvene podatke v preglednico iz 8. naloge.  

razumevanje 3. raven 

11. Poimenuj dele rjavega medveda. znanje 1. raven 

12. Kakšno je telo rjavega medveda? znanje 1. raven 

 Kakšen je rep? znanje 1. raven 

 Kakšni so njegovi uhlji? znanje 1. raven 

13. Katera trditev o rjavem medvedu je nepravilna? Obkroži črko 

pred njo … 

znanje 1. raven 
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14. V posnetku zvemo, da spadajo rjavi medvedi med zveri. 

Kateri podatek to potrjuje? 

razumevanje 2. raven 

15. Ali so naslednje trditve o rjavem medvedu pravilne?    

 a) Rjavi medved je visok približno en meter.   DA   NE znanje 1. raven 

 b) Rjavi medved nima repa.   DA   NE znanje 1. raven 

 c) Medvedji mladiči nekaj časa ne vidijo in ne slišijo.   DA   

NE 

znanje 1. raven 

 č)   Rjavi medved spada med podplatarje, ker ima močne  

      podplate.   DA   NE 

znanje 1. raven 

 d) Rjavega medveda lahko srečamo skoraj povsod v Evropi.   

DA   NE 

znanje 1. raven 

 e) Mladiči rjavega medveda imajo navadno bel ovratnik.   

DA   NE 

znanje 1. raven 

 f) Rjavi medved se hrani z rastlinsko in živalsko hrano.   

DA   NE 

znanje 1. raven 

 Če želiš, lahko pripraviš plakat z miselnem vzorcem o rjavem 

medvedu. 

sinteza 3. raven 

 Ustno ga predstavi v razredu. sinteza 3. raven 

 Kako povzamemo vsebino opisa živali? sinteza 3. raven 

 Ali si več podatkov zapomniš iz miselnega vzorca ali iz 

preglednice? Pojasni. 

/ / 

 Dopolni in pomni … znanje 2. raven 

 KAKO TVORIMO MISELNI VZOREC IN OPISUJEM 

ŽIVALI? 

  

1. Preglednico o medvedu na str. 15 pretvori v miselni vzorec. 

Napiši in nariši ga na risalni list ali v zvezek. Pri tem ti bodo  

pomagali Zala, Filip, Neža in Jaka … 

razumevanje 2. raven 

2. V zvezek napiši opis velike uharice. Pri tem si pomagaj z 

dopolnjeno preglednico na str. 13. Svoje besedilo lahko 

napišeš na računalnik. Pošlji ga učitelju po elektronski pošti, 

da ti bo povedal svoje mnenje o njem in ti svetoval, kako ga 

lahko izboljšaš. 

sinteza 3. raven 

3. Ustno opiši žival. Pazi, da ne razkriješ, o kateri živali 

govoriš. Sošolci in sošolke naj ugibajo, katero žival opisuješ 

… 

sinteza 3. raven 

4. Preberi …   

 Odgovori.   

 a) Ali so v besedilu naštete značilnosti rise?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 b) Ali so v besedilu podatki o prehranjevanju rise?   DA   

NE 

razumevanje 2. raven 

 c) Ali so v besedilu podatki o razmnoževanju rise?   DA   

NE 

razumevanje 2. raven 

 č)   Je to besedilo opis živali ali pripoved o dogodku? razumevanje 3. raven 

5. Preberi besedilo …   

 a) Iz koliko povedi je to besedilo? znanje 1. raven 

 b) S katero besedo se začne prva poved? znanje 1. raven 

 c) Ali se ta beseda v tem odlomku še kdaj ponovi?   DA   

NE 

znanje 1. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali te to moti? Zakaj? vrednotenje 3. raven 

 č)   Odlomek prepiši tako, da boš to besedo ohranil samo v 

      prvi povedi, v drugih pa jo boš izpustil. 

razumevanje 2. raven 

 Primerjaj obe besedili in povej, katero je boljše. analiza 3. raven 
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6. Preberi naslednje zveze povedi. Izberi ustrezno rešitev v 

oklepaju in jo napiši … 

razumevanje / 

7. Poglej, kako je četrtošolec Andrej obarvani del miselnega 

vzorca pretvoril v besedilo … 

  

 Je Andrej podatke iz miselnega vzorca ustrezno preoblikoval 

v besedilo? Pojasni. 

vrednotenje 3. raven 

 Andrejevo besedilo prepiši v zvezek. Izogni se ponavljanju 

iste besede. 

razumevanje 2. raven 

 Kako si se izognil ponavljanju iste besede? Si jo nadomestil z 

drugo, kot si to naredil 6. nalogi? Pojasni. 

razumevanje 2. raven 

 Če želiš, miselni vzorec o risu dopolni z bistvenimi podatki. razumevanje 2. raven 

 Ali se ti zdi lažje tvoriti besedilo ob miselnem vzorcu ali s 

preglednico? Zakaj? 

/ / 

 Kako pretvorimo miselni vzorec ali preglednico v opis živali? razumevanje 2. raven 

 Kaj ste se naučili o ponavljanju besed in besednih zvez? razumevanje 2. raven 

 Dopolni in pomni …   znanje 2. raven 

(Berc Prah, Kapko in Jan, 2014, str. 6–21) 

 

Tri učiteljice, ki so izpolnile anketni vprašalnik, poučujejo ob učnem gradivu Radovednih pet 

4. Vse tri so si izbrale učne enote, v katerih se učenci učijo sprejemati in tvoriti opis živali. Dve 

učiteljici sta vprašalnik rešili na podlagi treh učnih enot (Kako opisujemo živali?, Kako 

povzamemo vsebino opisa? in Kako tvorimo miselni vzorec?), ena učiteljica pa ga je izpolnila 

na podlagi prve omenjene enote. Vse tri učne enote skupaj obsegajo šestnajst strani v 

samostojnem delovnem zvezku. Naloge so različnih tipov, tako odprtega kot tudi zaprtega. 

Enota vsebuje naloge kratkih odgovorov, povezovalne, dopolnjevalne, izbirne naloge, 

odločevalne naloge idr. Ena naloga predvideva tudi uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (pošiljanje e-pošte). Po Bloomovi taksonomiji so naloge na vseh ravneh (znanje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), prav tako so na vseh stopnjah tudi glede 

na ravni bralnega razumevanja. Največ nalog zahteva znanje in razumevanje oz. prvo in drugo 

stopnjo bralnega razumevanja.  

 

Učiteljica, ki si je izbrala učno enoto Kako tvorimo miselni vzorec in opisujemo žival?, je 

napisala, da je cilj enote, da učenec zna tvoriti miselni vzorec (tj. izbrati ključne besede in 

bistvene podatke) ter tvoriti besedilo (po miselnem vzorcu)  – opis. Učiteljici, ki pa sta izbrali 

tri učne enote, sta našteli naslednje cilje: učenci berejo in razumejo opis živali, prepoznavajo 

členjenost besedila na odstavke, ustno povzemajo vsebino opisa, povzemajo vsebino opisa z 

miselnim vzorcem, pretvarjajo miselni vzorec ali preglednico v ustni in pisni opis živali, 

predstavljajo značilnosti zgradbe opisa živali, usvajajo strategije tvorjenja neumetnostnega 

besedila. 

 

Dve učiteljici sta z učenci izvedli vse naloge, ena učiteljica pa je dve nalogi izpustila, in sicer 

izdelavo plakatov in pošiljanje nalog po e-pošti. Izdelavo plakatov je izpustila, ker misli, da bi 

ji to vzelo preveč časa. Poleg tega učenci tako ali tako izdelajo plakat za govorno vajo. 

Učiteljica meni, da plakat med obravnavo opisa živali ni potreben. Glede pošiljanja nalog po e-

pošti pa misli, da je nesmiselno, ker učenci nimajo svojih e-naslovov. Nobena učiteljica ni 

nobeni učni enoti nič dodala.  
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3.4.2.3 PETI RAZRED 

 

 

3.4.2.3.1 HEJ HOJ, OSTANI Z MENOJ 5 (DZS)  

 

Opis delovnega postopka: recept, stopnjevanje pridevnika, nadaljevanje zgodbe (U, str. 

24 in 25, DZ, str. 84, 85 in 88) 
 

Glavna cilja učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil – opisa 

delovnega postopka 

− razvijanje jezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 41: Učne enote Opis delovnega postopka: recept, Stopnjevanje pridevnika, 

Nadaljevanje zgodbe 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 STOPNJEVANJE PREDEVNIKA   

 Opiši svojo šolsko torbo. sinteza / 

 Stopnjuj pridevnike, s katerimi si jo opisal. razumevanje / 

 OPIS DELOVNEGA POSTOPKA   

 Kaj je narobe?  analiza 3. raven 

 Ali bo nastala šabesa? razumevanje 2. raven 

 Pogovorite se.   

 Ali je pomembno, kaj pri pripravi šabese naredimo najprej, 

kaj kasneje in kaj nazadnje? 

razumevanje 2. raven  

 Koliko litrov osvežilne pijače nastane iz navedenih sestavin? 

Oceni. 

uporaba 2. raven 

 Koliko časa traja priprava? znanje 1. raven 

 Če ste že pili šabeso, opišite, kakšen okus ima. razumevanje 2. raven  

 RECEPT ZA ŠABESO   

1. Uredi navodilo. Pred povedi napiši zaporedne številke. 

Rešitve primerjaj s sošolcem … 

razumevanje 2. raven 

 V zvezek prepiši povedi v pravilnem vrstnem redu. Odpravi 

ponavljanje. 

razumevanje 2. raven 

2. Iz kuharskega recepta za šabeso izpiši krajšave. Pojasni jih z 

besedo. 

razumevanje 2. raven 

3. Primerjaj lonce. Dopolni … razumevanje / 

 Primerjaj rešitve z zapisom v učbeniku. Po potrebi jih 

popravi. 

/ / 

4. Stopnjuj pridevnike. Dopolni razpredelnico s pridevnikoma 

iz prve vaje … 

razumevanje / 

5. Dopolni … razumevanje / 

3. Poved dopolni z ustrezno besedo. razumevanje / 

4. Dopolni besedilo s pridevniki ustreznih stopenj. razumevanje / 

5. S sošolcem nadaljujta zgodbo o smetkah. Uporabita 

pridevnike: suha, velika, debela, smešna, zabavna, vesela, 

nagajiva idr. različnih stopenj. Napišita jo v zvezek. 

uporaba 2. raven  

(Šubic in Bitenc, 2003a, str. 84–88; 2003b, str. 24–25) 
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Ena učiteljica, ki poučuje v 5. razredu in uporablja gradivo Hej hoj, ostani z menoj 5, si je 

izbrala tri učne enote, v katerih učenci sprejemajo opis delovnega postopka, stopnjujejo 

pridevnik in nadaljujejo zgodbo (tvorijo besedilo). Omenjene enote so del učnega sklopa Naravi 

naproti. V učbeniku so naštete enote na dveh straneh, v delovnem zvezku pa na treh. Naloge so 

odprtega in zaprtega tipa. Opazimo lahko naloge, ki zahtevajo kratke odgovore, naloge 

dopolnjevanja, urejanja itd. Glede na Bloomovo taksonomijo so naloge zastavljene na vseh 

ravneh, le na ravni vrednotenja ne. Naloge so na vseh ravneh bralnega razumevanja, od prve do 

tretje stopnje. Prevladuje druga raven. 

 

Učiteljica je v vprašalniku zapisala, da ima učna enota veliko ciljev. Eden izmed mnogih je, da 

učenci povzemajo temo, podteme, bistvene podatke in da izdelajo miselni vzorec. 

 

Učiteljica, ki si je izbrala to učno enoto, ni izpustila nobene naloge. Za popestritev obravnave 

recepta pa je uporabila knjige z recepti in internet. Zdi se ji pomembno, da se učence navaja na 

tovrstno literaturo.  

 

 

Opis kraja, Moj domači kraj (U, str. 50 in 51) 

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih 

opisovalnih besedil – opisa kraja 

− razvijanje jezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 42: Učni enoti Opis kraja, Moj domači kraj 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 V Sarinem opisu poišči odgovore na spodnja vprašanja.    

 Kje živi Sara? znanje 1. raven 

 Od kod je dobil njen domači kraj ime? znanje 1. raven 

 Kje leži? znanje 1. raven 

 Koliko prebivalcev ima? znanje 1. raven 

 Povej, v katerem odstavku jih najdeš. znanje 1. raven 

 Izmisli si še nekaj vprašanj o njenem domačem kraju in jih 

napiši v zvezek. 

uporaba 2. raven  

 Opiši svoj domači kraj. sinteza 3. raven 

 Na čečkalni list najprej oblikuj miselni vzorec, napiši osnutek, 

popravi ga in izboljšaj ter besedilo čitljivo prepiši v zvezek. 

sinteza 

analiza 

3. raven 

(Šubic in Bitenc, 2003b, str. 50–51) 

 

Druga učiteljica, ki poučuje po učnem gradivu Hej hoj, ostani z menoj 5, je vprašalnik rešila na 

podlagi dveh učnih enot, v katerih se učenci učijo sprejemati in tvoriti opis kraja. Enoti obsegata 

dve strani v učbeniku. Naloge so zaprtega tipa (vprašanja, ki zahtevajo kratke odgovore) in 

odprtega tipa (opisovanje kraja). Po Bloomovi taksonomiji je največ vprašanj oz. nalog na ravni 

znanja. Poleg tega so prisotne tudi naloge na ravni uporabe, analize in sinteze; ni pa nalog na 

ravni razumevanja in vrednotenja. Glede na stopnje bralnega razumevanja naloge obsegajo vse 

ravni, od prve do tretje. Prevladuje prva raven. 
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Učiteljica je napisala, da sta glavna cilja učne enote, to, da učenci povzemajo temo in bistvene 

podatke – izdelajo miselni vzorec ter da tvorijo ustrezno, razumljivo in jezikovno pravilno 

enogovorno besedilo. 

 

Učiteljica je v vprašalniku zapisala, da je v učbeniku izpustila vsa vprašanja o besedilu, in sicer 

zato, ker naj bi bilo premalo časa. Poleg tega pa je eno nalogo pripravila sama. Učenci so morali 

na internetu poiskati (realne) podatke o svojem domačem kraju. Nalogo je učiteljica dodala 

zato, da so učenci s pomočjo teh podatkov lahko opisali svoj domači kraj. Na vprašanje, ali 

vsako leto izpusti in doda te naloge, je odgovorila z DA.  

 

 

3.4.2.3.3 SLOVENŠČINA 5 (MLADINSKA KNJIGA) 

 

Moja najljubša knjiga (obnova) – (SDZ, 2. del, str. 31–51) 

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti pogovarjanja 

− razvijanje zmožnosti dopisovanja 

− razvijanje zmožnosti selektivnega branja 

− razvijanje zmožnosti izpolnjevanja obrazcev 

− razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja 

− razvijanje metajezikovne zmožnosti 

 

Preglednica 43: Učna enota Moja najljubša knjiga 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Poslušaj besedilo.   

 Besedilo Družinski odnosi in vzgoja zdaj še preberi. Nato se 

razdelite v skupine in se pogovorite. 

  

 Kaj je bistvo sporočila, ki si ga slišal/-a? razumevanje 2. raven 

 Kaj si si iz besedila najbolj zapomnil/-a? razumevanje 2. raven 

 S čim se strinjaš? vrednotenje 3. raven 

 V katerih pogledih pa imaš drugačno mnenje? vrednotenje 3. raven 

 O tem se pogovorite v dvojicah ali trojicah in si izmenjajte 

mnenja, jih primerjajte, na koncu pa oblikujte skupno mnenje 

skupine. 

vrednotenje 3. raven 

 Še enkrat preberi besedilo.   

 Za avtorja besedila oblikuj vprašanja, ki se ti zdijo 

pomembna. 

uporaba 2. raven 

 Kako veš, da je nekdo dobro vzgojen? Katere lastnosti mora 

imeti? Napiši svoje mnenje. 

vrednotenje 3. raven 

 Izberi odlomek iz besedila, ki se ti zdi najbolj nenavaden, in 

ga prepiši v zvezek. 

/ / 

 K izbranemu delu besedila zapiši še komentar. vrednotenje 3. raven 

 V razredu glasno preberite nekaj izbranih odlomkov.   

 Po branju vsakega odlomka povejte svoje mnenje in se o 

njem pogovorite. 

vrednotenje 3. raven 

 Preberi naslednje trditve. Obkroži tisto, ki velja zate … DA   

NE 

vrednotenje 3. raven 

1. Preberi pesem B. Golob Knjige …   
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 Odgovori na vprašanja in odgovore zapiši v zvezek. Dodaj še 

svoje zamisli. 

  

 Kje so knjige doma? znanje 1. raven 

 Kaj delajo tam? znanje 1. raven 

 Kako dolgo spijo in molčijo? znanje 1. raven 

 Kakšne so lahko knjige? znanje 1. raven 

 V zvezek prepiši zadnjo kitico in napiši svoj komentar. znanje 1. raven  

 Napiši, kakšna je lahko knjiga (npr. smešna …) razumevanje 2. raven  

 Katere dejavnosti opravljaš ob knjigi (npr. razmišljanje …)? razumevanje 2. raven 

 Katere misli, občutki se ti porajajo ob branju? vrednotenje 3. raven  

 Napiši pesem z naslovom Knjiga. V njej uporabi besede, ki si 

jih zapisal/-a. 

sinteza 3. raven 

2.  Preberi pogovor skupine otrok …   

 Kaj pa ti? Ali rad/-a bereš knjige? Razmisli in obkroži.   DA   

NE   NE VEM 

/ / 

 Razdelite se v skupine in se pogovarjajte o mnenjih znotraj 

skupine. Predstavite svoje mnenje. 

  

 1. Mi radi beremo 

Zakaj? 

O čem najraje bereš?  

Katere vsebine te najbolj privlačijo? 

V čem je prednost dobrega bralca? 

vrednotenje 

 

3. raven 

 2. Mi ne beremo radi 

Zakaj ne? 

Kaj bi lahko naredil/-a, da bi spremenil/-a svoj odnos do 

branja? 

O čem bi najraje bral/-a? 

vrednotenje 

 

3. raven 

 3. Sploh ne vem, ali rad/-a berem ali ne. Ne morem se 

odločiti. 

Zakaj tako misliš? 

O čem rad/-a bereš in o čem ne? 

Katere bralne navade bi moral/-a spremeniti, da bi lahko 

odgovoril/-a, da rad/-a bereš? 

vrednotenje 

 

3. raven 

 Katero knjigo si nazadnje prebral/-a? … znanje 1. raven 

 Zakaj si jo izbral/-a? vrednotenje 3. raven 

 Poišči sošolca/sošolko za pogovor v dvoje. Prvi naj sprašuje, 

drugi pa odgovarja. 

  

 Kako se knjiga začne? razumevanje 2. raven  

 Kateri junak v knjigi ti je najbolj všeč? Zakaj? vrednotenje 3. raven 

 Kaj bi enako/drugače naredil/-a, če bi bil/-a eden izmed 

junakov v tej knjigi? 

vrednotenje 3. raven 

 Ali te kdo izmed junakov v knjigi spominja na kakšnega 

prijatelja/znanca/soseda/sorodnika? Na kakšen način?  

vrednotenje 3. raven 

 Kakšen je zaplet v zgodbi? razumevanje 2. raven 

 Kako se zgodba konča? razumevanje 2. raven 

 Kaj ti je bilo v knjigi najbolj všeč? vrednotenje 3. raven 

 Kaj si se iz knjige naučil/-a? vrednotenje 3. raven 

 Nato vlogi zamenjajta.   

 Za avtorja knjige oblikuj nekaj vprašanj, o katerih si se 

pogovarjal/-a. Piši v zvezek. 

uporaba 2. raven  

3. Izpolni vprašalnik … znanje 1. raven  

 V razredu obdelajte podatke in jih prikažite v obliki 

stolpičev. 

analiza 3. raven  

4. Poslušaj pravljico Svetlane Makarovič o vodni kokoški.   
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 Odgovori na vprašanja. Piši v zvezek.   

 Kaj je najpomembnejše sporočilo besedila, ki si ga poslušal/-

a? 

razumevanje 2. raven 

 S čim je besedilo pritegnilo tvojo pozornost? vrednotenje 3. raven 

 Kaj bi se zgodilo, če bi se kokoška prestrašila in zapustila 

gnezdo? 

uporaba 2. raven 

 Zdaj pa učenci postavljajte vprašanja učitelju/-ici o vsebini 

pravljice, on/ona pa naj odgovarja na vaša vprašanja. 

razumevanje 2. raven  

 S svojimi besedami zapiši, kaj si poslušal/-a. Piši v zvezek. razumevanje 2. raven 

5. Učenci so napisali obnovo poslušanega besedila …   

 Primerjaj strnjeno in podrobno obnovo. analiza 3. raven  

 Kdaj bi ti za obnovitev kakšnega besedila izbral/-a strnjeno 

obnovo? 

razumevanje 2. raven  

 Katero vrsto obnove bi izbral/-a, če bi moral/-a obnoviti 

pravljico za bralno značko? 

razumevanje 2. raven 

 Nina je svojo obnovo razrezala po delih in naročila sošolcem, 

da naj jo uredijo po pravilnem vrstnem redu in tako prepišejo 

v zvezek.  

Primerjaj obe besedili in zapiši ugotovitve. 

analiza 3. raven  

6. Izberite knjigo, ki ste jo prebrali vsi v razredu, in si 

izmenjajte mnenja. 

vrednotenje 3. raven  

7. Razdelite se v skupine po šest. Preberite odlomek literarnega 

dela, ki ga je pripravil/-a učitelj/-ica. Vsaka skupina naj bere 

drugo literarno delo. 

  

 Napiši podrobno obnovo prebranega besedila. sinteza 3. raven 

 Pod naslov naj vsak učenec v skupini napiše svoje misli o 

tem delu. 

vrednotenje 3. raven  

 Plakate vseh skupin razstavite na vidno mesto v razredu. 

Sprehodite se po razredu in preberite mnenja preostalih 

skupin. 

  

 Katero mnenje te je prepričalo, da boš prebral/-a to knjigo? vrednotenje 3. raven 

 Izbrano mnenje prepiši. / /  

 Zakaj misliš, da bi bila ta knjiga zanimiva zate? vrednotenje 3. raven  

 Izberi knjigo, jo preberi in se pripravi na govorni nastop.   

 Napiši naslov knjige, ki si si jo izbral/-a za govorni nastop … znanje 1. raven 

 Napiši strnjeno obnovo vsebine knjige. sinteza 3. raven  

8.  Žan je prebral knjigo Čarli in tovarna čokolade. To knjigo bi 

rad priporočil prijateljici Blažki, zato ji je napisal kratko e-

pismo … 

Blažka je odgovorila Žanu … 

  

 Še sam/-a napiši kratko pismo, v katerem boš sošolca/-ko, 

prijatelja/-ico navdušil/-a za branje določene knjige. Piši v 

zvezek. 

sinteza 3. raven 

 V skupini po štiri drug drugemu napišite kratko pismo o 

zadnji prebrani knjigi. 

sinteza 3. raven 

9.  Napiši seznam knjig, ki si jih do zdaj prebral/-a v letošnjem 

šolskem letu. 

znanje 1. raven 

 Odgovori na vprašanja.   

 Katera izmed teh prebranih knjig ti je bila najbolj všeč? vrednotenje 3. raven  

 Kaj ti je bilo v tej knjigi najbolj všeč? vrednotenje 3. raven 

 Katera knjiga je po tvojem mnenju najbolj priljubljena med 

tvojimi vrstniki? 

vrednotenje 3. raven 

 Ali imaš to knjigo doma? / / 

 Ali bi jo želel/-a imeti ali jo podariti prijatelju/-ici? / / 
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 Izpolni naročilnico na naslednji strani … razumevanje 2. raven  

10. Preberi dvogovor med prijateljema …   

11. Postavi ločila in popravi veliko začetnico. razumevanje / 

12. Preberi dvogovor med mamo in hčerjo …   

13. Postavi ločila in popravi veliko začetnico. razumevanje / 

14. Preberi besedilo Rože so rdeče. Prevleci vsa ločila z rdečo 

barvo, vse velike začetnice pa z modro … 

razumevanje / 

 Odgovori na vprašanja. Piši v zvezek.   

 Besedilo pravilno prepiši v zvezek. razumevanje / 

 S kakšnimi barvami je deček barval rože? razumevanje 2. raven  

 Zakaj učiteljici dečkovo barvanje ni bilo všeč? razumevanje 2. raven 

 Kako je na dečkovo risanje gledala druga učiteljica? razumevanje 2. raven 

 Kaj pa ti misliš o dečkovem risanju? vrednotenje 3. raven 

15. Preberi besedilo in vstavi ločila ter ustrezno uredi veliko 

začetnico. Pomagaj si z besedilo Rože so rdeče. 

razumevanje / 

 Odgovori na vprašanja. Piši v zvezek.   

 Kdo je Bomboško? znanje 1. raven  

 Kje živi? znanje 1. raven 

 Zakaj ga tako kličejo? razumevanje 2. raven  

 Kaj vse je Bomboško obljubil? znanje 1. raven  

 Kaj rečeš ti, ko te oče ali mama kaj prosita ali ti kaj naročita? uporaba 2. raven 

16. Preberi naslednje besedilo in ga narekuj sošolcu/-ki. Potem 

vlogi zamenjajta … 

razumevanje / 

 V parih še enkrat preberite besedilo in popravite napake v 

svojem zapisu. 

razumevanje / 

 Odgovorite na spodnji vprašanji.   

 Ali so kakšne napake pri zapisu velike začetnice? Če so, jih 

podčrtajta s svinčnikom. 

razumevanje / 

 Preverita še ločila. Napake popravita s svinčnikom. razumevanje / 

 Pozorno prepišita popravljene povedi v zvezek. razumevanje / 

 Preverita, kako sta bila uspešna pri nalogi … / / 

 Zakaj so hčere na koncu molčale? razumevanje 2. raven  

17. Po zgledu prejšnje naloge napiši zgodbo z naslovom Štirje 

dečki. Pazi na ločila in veliko začetnico. 

sinteza 3. raven  

(Osterman in Petek, 2013, str. 31–51) 

 

Ena od učiteljic, ki je izpolnila anketni vprašalnik, poučuje po učnem gradivu Slovenščina 5 

založbe Mladinska knjiga. Izbrala si je učno enoto Moja najljubša knjiga, v kateri se učenci 

učijo sprejemati in tvoriti obnovo ter izpolnjevati obrazec. Poleg tega razvijajo tudi pravopisno 

zmožnost. Učna enota v samostojnem delovnem zvezku obsega enajst strani. Naloge so po 

Bloomovi taksonomiji na vseh ravneh, tj. na ravni znanja, razumevanja, uporabe, analize, 

sinteze in vrednotenja. Prav tako jih lahko uvrstimo med vse tri ravni bralnega razumevanja. V 

učni enoti prevladujejo naloge, ki od učencev zahtevajo razumevanje in vrednotenje oz. prvo 

in drugo raven bralnega razumevanja. Naloge spodbujajo tudi različne učne oblike (frontalno, 

individualno in skupinsko obliko ter delo v paru).  

 

Učiteljica je naštela tri cilje učne enote, in sicer: učenec zna samostojno zapisati obnovo 

prebranega literarnega dela, učenec zna uporabljati premi in odvisni govor ter učenec zna 

izpolniti naročilnico za knjigo. 
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Učiteljica v učnem gradivu ni izpustila nobene naloge. Sama je pripravila še nekaj dodatnih 

nalog, s pomočjo katerih so učenci še poglobili in utrdili znanje. Pravi, da ne dodaja vsako leto 

istih nalog.  

 

 

3.4.2.3.4 GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 (ROKUS KLETT) 

 

Brez načrta ni ne hiše ne besedila (SDZ, 1. del, str. 72–81) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja 

enogovornega neumetnostnega pripovedovalnega besedila – doživljajskega spisa 

 

Preglednica 444: Učna enota Brez načrta ni ne hiše ne besedila 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Oglej si posnetek.   

2. Kdo se je pogovarjal? znanje 1. raven 

 Kdo je začel pogovor? znanje 1. raven 

 Zakaj ga je začel? znanje 1. raven 

 Kaj je prosil očeta? znanje 1. raven 

 Ali mu je oče ustregel? znanje 1. raven 

 S čim sta si pomagala pri sestavljanju besedila? znanje 1. raven 

3. Dopolni … razumevanje 2. raven 

4. Še enkrat si oglej posnetek pogovora.   

5. Odgovori na vprašanja.   

 Kaj je Simon napisal po tem, ko se je odločil, o čem bo pisal? znanje 1. raven 

 Kako je naslovil svoje besedilo? znanje 1. raven 

 Kaj je nastajalo ob tem, ko je razmišljal, kaj vse bo napisal? znanje 1. raven 

 Kako je zaznamoval zapovrstje dogodkov? znanje 1. raven 

 Na kaj se je opiral pri razvrščanju dogodkov? znanje 1. raven 

 Kam je napisal uvodne misli? znanje 1. raven 

 Kam je napisal končne misli? znanje 1. raven 

6. Čemu je Simon pred pisanjem besedila izdelal načrt. razumevanje 2. raven 

 Kam je napisal besedilo? znanje 1. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

 Kaj je naredil z besedilom, preden ga je prepisal v zvezek? znanje 1. raven 

 Kdo je še pregledal njegovo besedilo? znanje 1. raven 

 Ali je odkril še katero napako? znanje 1. raven 

 Na kaj je Simon pazil, ko je besedilo prepisoval v zvezek? razumevanje 2. raven  

 Ali je to res potrebno? Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

7. Še enkrat poslušaj Simonov doživljajski spis.   

8. Razvrsti dogodke iz Simonovega spisa. Na črte pred dogodki 

napiši ustrezne številke … 

razumevanje 2. raven 

9. Ali se ti zdi Simonov spis zanimiv?  vrednotenje 3. raven 

 Pojasni odgovor. vrednotenje 3. raven 

 Sta bila fanta kriva za nezgodo? razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoje mnenje. razumevanje 2. raven 

 Se ti zdi, da sta ponoči ravnala prav? Pojasni svoj odgovor. vrednotenje 3. raven 

 Pojasni svoj odgovor. vrednotenje 3. raven 

 Kaj bi se jima zgodilo, če se ne bi ustavila. razumevanje 2. raven 

 Kako bi ravnal ti, če bi se znašel v njuni koži?  uporaba 2. raven 
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 Kaj bi občutil v takih trenutkih? vrednotenje 3. raven 

 Kaj bi naredili tvoji starši, če te ne bi bilo domov? uporaba 2. raven 

 Ali se ti je kdaj že zgodilo kaj podobnega? Pripoveduj o tem. razumevanje 2. raven 

10. Ali je Simon besedilo glasno bral ali pa je z njim govorno 

nastopil? 

razumevanje 2. raven  

 Ali je bral dovolj počasi, na glas in razločno? vrednotenje 3. raven 

 Ali je besedo v izgovoril skupaj z naslednjo besedo ali ločeno 

od nje? 

znanje 1. raven 

 Ali je tako prav? znanje 2. raven 

 Zakaj je gledal v zvezek? razumevanje 2. raven 

 Presodi to njegovo ravnanje in pojasni svoje mnenje. vrednotenje 3. raven 

 Ali bi bilo tako ravnanje ustrezno tudi med govornim 

nastopom? 

vrednotenje 3. raven 

 Pojasni svoj odgovor. vrednotenje 3. raven 

 Zakaj ni uporabljal kretenj? razumevanje 2. raven 

11.  Presodi, ali je naslednja obnova Simonovega spisa pravilna, 

in odpravi napake … 

analiza 3. raven 

12.  Preberi naslednje povedi in razmisli, katere bi postavil v uvod 

in katere v zaključek … 

razumevanje 2. raven 

 Pred tiste povedi, ki bi jih postavil v uvod, v kvadratek napiši 

U. Pred tiste, ki bi jih postavil v zaključek, v kvadratek napiši 

Z. 

razumevanje 2. raven 

 Pojasni vsako svojo rešitev. razumevanje 2. raven 

13. Preberi povedi iz Sašinega spisa …   

 Povedi razvrsti tako, da v okvirčke napišeš številke od 2 do 

10. 

uporaba 2. raven 

 Kaj si uredil: Sašin spis, njegov uvod, jedro ali zaključek? razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

14. Še ti napiši doživljajski spis. Pred tem si preberi navodila 

Simonove učiteljice in jih upoštevaj … 

sinteza 3. raven 

 Naslov spisa določi sam ali si izberi enega od naslednjih … / / 

15. Pripoveduj o tem, kaj si delal, ko si sestavljal doživljajski 

spis. 

razumevanje 2. raven 

16. Preberi doživljajski spis svojega sošolca/sošolke, razmisli o 

njem in odgovori na vprašanja. 

  

 1. Je sošolec pripovedoval o zanimivem dogodku? Če ni, kaj 

ti ni bilo zanimivo? 

vrednotenje 3. raven 

 2. Ali v njegovem spisu kaj manjka? Če da, kaj? vrednotenje 3. raven 

 3. Ali je kaj prikazano premalo natančno? Če da, kaj? vrednotenje 3. raven 

 4. Je kaj napisano nerazumljivo? Če da, kaj? vrednotenje 3. raven 

 5. Se ti zdi konec zanimiv? Če ne, kako bi ga popravil? vrednotenje 3. raven 

 6. Bi v besedilu kaj izpustil? Če da, kaj? vrednotenje 3. raven 

 7. Bi katero sošolčevo besedo zamenjal z drugo? Če da, 

katero? 

vrednotenje 3. raven 

 Vse odgovore napiši na list in ga daj sošolcu/sošolki. Ta bo 

na enak način presojal/presojala tvoj spis. 

vrednotenje 3. raven 

 Nato se pogovorita o svojih ugotovitvah, o njih poročajta 

učitelju/učiteljici in se pogovorita še z njim/njo. 

vrednotenje 3. raven  

17. Učiteljici/učitelju pošlji svoj doživljajski spis po elektronski 

pošti, da ti bo sporočila/sporočil svoje mnenje o njem in ti 

svetovala/svetoval, kako bi ga lahko izboljšal/izboljšala.  

  

18. Vprašaj se po obkroženih delih povedi. Vprašanja napiši na 

črte … 

razumevanje /  
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19. Pripiši besede z nasprotnim pomenom … razumevanje / 

20. Podčrtane besede zamenjaj z besedami z enakim pomenom 

… 

razumevanje / 

21. Vstavi, kar manjka v razlagi besed … razumevanje / 

22. Besedne zveze zamenjaj z eno besedo … razumevanje / 

23. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko in jih napiši na 

črte. 

razumevanje / 

24. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej učni enoti in kdaj boste uporabili to znanje. 

vrednotenje 3. raven  

(Cajhen idr., 2011č, str. 72–81) 

 

Tri učiteljice so iz učnega gradiva Gradim slovenski jezik 5 izbrale učno enoto Brez načrta ni 

ne hiše ne besedila, ob kateri se učenci učijo sprejemati in tvoriti doživljajski spis. Poleg tega 

je cilj enote tudi razvijanje jezikovne zmožnosti. Enota obsega deset strani v samostojnem 

delovnem zvezku. Vključuje naloge odprtega in zaprtega tipa. Učenci morajo pisati kratke 

odgovore, urejati, popravljati napake, razvrščati, dopolnjevati itd. Ena naloga od učencev 

zahteva tudi uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (e-pošta). Ob analiziranju 

vprašanj lahko ugotovimo, da vprašanja obsegajo vse taksonomske stopnje od znanja do 

vrednotenja. Prav tako se pojavijo tudi vse ravni bralnega razumevanja. Veliko vprašanj je na 

ravni znanja, razumevanja pa tudi vrednotenja. Učna enota predvideva različne učne oblike.  

 

Dve učiteljici sta navedli naslednje cilje: usvojiti značilnosti pripovednega besedila, poznati 

vloge sestavnih delov besedila, dopolnjevati nepopolna besedila in tvoriti lastno pripovedno 

besedilo. Ena pa je napisala, da je cilj učence naučiti tvoriti doživljajski spis. 

 

Nobena učiteljica ni nobene naloge izpustila in nobene dodala.  

 

 

Besede, besede, besede (SDZ, 1. del, str. 115–128) 

 

Glavni cilj učne enote: razvijanje jezikovne (poimenovalne) zmožnosti 

 

Preglednica 455: Učna enota Besede, besede, besede 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

 Reši križanko … znanje / 

1. Oglej si ilustracijo.   

 Kaj je odtrgal Simon? znanje / 

 Ali se mu je to zgodilo prvič? razumevanje / 
 Po čem tako sklepaš? razumevanje / 
 Ali je njegova mama jezna? razumevanje / 
 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 
2. Kateri jezik je odtrgal Simon? … znanje / 
 Kdo mu ga bo prišil … znanje / 
3. V povedih bodi pozoren na podčrtano besedo …  / 
 Ali je v vseh povedih uporabljena prava beseda? razumevanje / 
 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 
 Koliko pomenov ima beseda jezik? razumevanje / 
 Ali je beseda jezik večpomenska ali enopomenska? razumevanje / 
4. Ali ima beseda konj en pomen ali jih ima več? razumevanje / 
 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 
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 Kaj pomeni v naslednjih povedih? … razumevanje / 
 Če poznaš še kateri pomen besede konj, ga ponazori v 

povedi. 

uporaba / 

 Kaj pomeni? znanje / 
 Ali je beseda konj enopomenska ali večpomenska? razumevanje / 
5. Preberi dvojice povedi; v njih poišči isti besedi in povej, kaj 

pomenita … 

razumevanje / 

 S čim si si pomagal pri prepoznavanju pomena teh besed v 

dvojicah povedi? 

razumevanje / 

 Ali so te besede enopomenske ali večpomenske? razumevanje / 
6. Preberi nepopolni povedi; zadnjo dopolni z besedama 

večpomenke in enopomenke … 

znanje / 

 Katerih besed je v slovenščini več – enopomenk ali 

večpomenk? 

uporaba / 

 Koliko besed bi bilo v slovenščini, če bi bile vse 

enopomenske – manj ali več, kot jih je zdaj? 

uporaba / 

7. V povedi uporabi besedo lučka. uporaba / 
 Svojo poved preberi sošolcem in sošolkam. / / 
 Na tablo napišite nekaj povedi sošolcev in sošolk. / / 
 Nato napiši, kaj vse poimenujemo z besedo lučka.  razumevanje / 
 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika si z učiteljem 

oglejte, koliko pomenov ima ta beseda. 

uporaba / 

 Kaj je torej beseda lučka? … razumevanje / 
8. V povedih uporabi besede antena, tiskalnik, likalnik in kitara. uporaba / 

 S sošolci in sošolkami primerjajte svoje povedi. analiza / 

 Ali ste z besedo kitara poimenovali isto stvar?   DA   NE razumevanje / 

 Katero? znanje / 

 Koliko pomenov ima beseda kitara? razumevanje / 

 Kaj ste poimenovali z besedami antena, tiskalnik, likalnik? znanje / 

 Ali so besede antena, tiskalnik, likalnik in kitara enopomenke 

ali večpomenke? 

razumevanje / 

9. Kaj pomenita besedi zebra in žirafa? znanje / 

 Koliko pomenov imata? razumevanje / 

 Napiši, kaj sta ti dve besedi: enopomenki ali večpomenki … razumevanje / 

10. Poveži sličici predmetov in bitij, ki ju poimenujemo z isto 

besedo.  

znanje / 

 Napiši te besede in v povedih ponazori njihova pomena. uporaba / 

11. V skupini besed obkroži večpomenke … razumevanje / 

 Izberi eno večpomenko in v povedih ponazori njene pomene.  uporaba / 

12. Preberi besedilo …   

 Iz besedila prepiši … razumevanje 2. raven  
13. Preberi nepopolno besedilo in ga dopolni z besedami 

sopomenki, nadpomenka, podpomenka in protipomenki … 

znanje / 

14. V povedih podčrtaj protipomenke … razumevanje / 
15. Povedi dopolni s protipomenkami podčrtanih besed … razumevanje / 
 Kaj poimenujejo zgornje besedne zveze od … do … – celota 

ali le njen del? 

razumevanje / 

16. K besedam pripiši protipomenke … razumevanje / 
17. V dvojicah povedi podčrtaj sopomenki … razumevanje / 
18. K neknjižnim besedam pripiši knjižne sopomenke … razumevanje / 
 Presodi oba načina izražanja in povej svoje mnenje. vrednotenje / 
 Ali poznajo te neknjižne besede po vsej Sloveniji? uporaba / 
 Kdaj bi uporabil neknjižne besede? uporaba / 
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19. Besede na levi poveži z ustreznimi sopomenkami na desni … razumevanje / 
 Ali so vse te besede domače? razumevanje / 
 Pojasni odgovor. razumevanje / 
 Katere besede bolje razumeš – domače ali prevzete? razumevanje / 
20. Dopolni dvojice iz domačih in prevzetih sopomenk …  razumevanje / 
 V katerem stolpcu so domače besede: v levem ali desnem? razumevanje / 
21. Oglej si fotografije in povej, katere tri vrste izdelkov lahko 

kupiš v kiosku. 

znanje / 

 Katere besede si uporabil – nadpomenke ali podpomenke? razumevanje / 
 Pojasni odgovor. razumevanje / 
 Katere revije lahko kupiš v kiosku? znanje / 
 Ali si v prejšnjem odgovoru uporabil nadpomenke ali 

podpomenke? 

razumevanje / 

 Pojasni odgovor. razumevanje / 
22. V vsaki skupini prečrtaj besedo, ki ne spada v skupino. K 

drugim besedam pripiši nadpomenko … 

razumevanje / 

23. Preberi dvojice besed in napiši, ali sta besedi sopomenki, 

protipomenki … 

razumevanje / 

24. K besedi veselje pripiši … razumevanje / 
25. Oglej si fotografije in na črto napiši, kaj je na njih. znanje / 
 Primerjaj zgradbo teh besed. Kaj si opazil … analiza / 
 Kateri je ta enaki del: -rok- ali -rokav-? razumevanje / 
26. Preberi nepopolne povedi in jih dopolni … znanje / 
27. V besedah pobarvaj koren in ga prepiši na črtico … razumevanje / 

28. Kaj pomenijo besede zaroka, ročaj in naročje? znanje / 

 Ali so kaj povezane z besedo roka? razumevanje / 

 Pojasni odgovor. razumevanje / 

 Ali spadajo v isto besedno družino? razumevanje / 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 

 Vse te tri besede imajo koren -rok-. Kaj se je zgodilo z 

njegovim zadnjim glasom v besedah ročaj in naročje? … 

razumevanje / 

29. Preberi dvojice besed in razloži njihov pomen … znanje / 

 Besedam v dvojicah pobarvaj koren. razumevanje / 

 Kaj se je v vsaki dvojici zgodilo z zadnjim glasom v korenu 

ene besede? 

razumevanje /  

30. Preberi skupine besed in v vsaki podčrtaj besedo, ki ne spada 

v isto besedno družino … 

razumevanje / 

 Pojasni svoje rešitve. razumevanje / 

31. Tvori povedi z naslednjimi besedami in jih napiši na črte … uporaba / 

32. Če želiš, lahko odpreš spletno stran www.rokusova-

slovenščina.si in rešiš nove naloge. 

  

 A) Kaj so besede žerjav, pas in list? … razumevanje / 

 Izberi eno od teh besed in v povedih ponazori njene pomene. uporaba / 
 B) Večpomenke poveži z njihovimi pomeni … razumevanje / 
 Če najdeš v SSKJ še kateri pomen danih besed, ga napiši. uporaba / 
 C) Večpomenke iz naloge B uporabi v povedih. uporaba / 
 Č)   Napiši dvojice besed, in sicer … razumevanje / 

 D) V besedilu poišči sopomenke in jih podčrtaj. razumevanje 2. raven  

 Čemu je pisec uporabil sopomenke? razumevanje 2. raven  

 E) Preberi naslednji odlomek.   

 Iz odlomka prepiši … razumevanje 2. raven  

 Iz odlomka prepiši besedo, ki ima isti koren kot beseda v 

levem stolpcu; nato jima pripiši koren … 

razumevanje 2. raven  

http://www.rokusova-slovenščina.si/
http://www.rokusova-slovenščina.si/
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 F) Preberi dvojice besed in razloži njihov pomen … znanje / 

 V besedah pobarvaj koren. razumevanje / 

 Ali sta besedi v vseh dvojicah iz istega korena?   DA   NE razumevanje / 

 Obkroži črko pred besedama iz iste besedne družine. razumevanje / 

 Pojasni svojo rešitev. razumevanje / 

 G) K vsaki podčrtani besedi pripiši besedi iz iste družine … razumevanje / 

33. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej učni enoti in kdaj boste uporabili to znanje. 

vrednotenje / 

(Cajhen idr., 2011č, str. 115–128) 

 

Ena izmed učiteljic, ki uporablja učno gradivo Gradim slovenski jezik 5, je izbrala učno enoto 

Besede, besede, besede. Bistvo te učne enote ni sprejemanje (in tvorjenje) besedila, kot je pisalo 

v navodilih vprašalnika, temveč razvijanje jezikovne zmožnosti – poimenovalne zmožnosti. 

Enota obsega trinajst strani v samostojnem delovnem zvezku. Opazimo lahko naloge odprtega 

in zaprtega tipa. Naloge zaprtega tipa so npr. naloge, ki zahtevajo kratke odgovore, naloge 

izbirnega, dopolnjevalnega, odločevalnega, povezovalnega, izločevalnega tipa idr. Na koncu 

učne enote je navodilo, da učenci lahko na spletni strani rešujejo nove naloge. Naloge 

predvidevajo različne učne oblike. V učni enoti lahko opazimo vprašanja na vseh ravneh po 

Bloomovi taksonomiji, izjema je sinteza. Prevladujejo vprašanja na ravni razumevanja. Glede 

na ravni bralnega razumevanja lahko zaznamo drugo raven. 

 

Učiteljica je na vprašanje, kaj je cilj izbrane enote, odgovorila, da je cilj razvijanje jezikovne 

zmožnosti in razvijanje drugih vrst zmožnosti. Poleg tega je navedla tudi veliko število 

podciljev.  

 

Učiteljica pri učni enoti ni ničesar izpustila in ničesar dodala.  

 

 

Pri-va-ko (opis rastline) (SDZ, 2. del, str. 4–16) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih 

neumetnostnih opisovalnih besedil – opisa rastline  

 

Preglednica 46: Učna enota Pri-va-ko 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Reši uganke. Če imaš težave, si pomagaj s sličicami … razumevanje 2. raven 

2. O čem si ugibal? … znanje 2. raven 

3. Rok se je s prijatelji lovil po travniku. Kar naenkrat ga je 

nekaj opeklo po nogi. Na opečenem mestu so nastali belkasti 

mehurčki. Ko so čez nekaj časa izginili, ga je začelo srbeti. 

  

 Kaj je opeklo Roka? razumevanje 2. raven 

 Če ne veš, reši premetanko v naslovu enote. razumevanje 2. raven 

 Ali je tudi tebe že kdaj opekla ta rastlina? Pripoveduj o tem. razumevanje 2. raven 

 Kaj veš o tej rastlini? znanje 2. raven  

4. Preberi besedilo.   

5. O čem govori besedilo? znanje 1. raven 

 Kaj si izvedel o njej? razumevanje 2. raven 

 Katere sestavne dele ima? Besede zanje napiši na črte. znanje 1. raven 

 Dele te rastline poveži z njihovimi lastnostmi in napiši 

povedi … 

znanje 1. raven 
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 Kaj so žgalni laski? znanje 1. raven 

 Kaj vsebujejo? znanje 1. raven 

 Zakaj pravimo, da nas koprive opečejo? razumevanje 2. raven 

 Kdaj cveti velika kopriva? znanje 1. raven 

 Kakšni so cvetovi? znanje 1. raven 

 Kakšni so plodovi? znanje 1. raven 

 Kje uspeva ta rastlina? znanje 1. raven 

 Ali ji prijajo suha ali vlažna tla? znanje 1. raven 

 Ali je strupena? znanje 1. raven 

 Kam spada? znanje 1. raven 

6. Besedilo preberi še enkrat.   

 Po drugem branju dopolni preglednico z bistvenimi podatki. razumevanje 2. raven 

7. Preberi nepopolni povedi in ju dopolni. znanje 2. raven 

8. Ob preglednici iz 7. naloge ustno obnovi opis velike koprive. sinteza 3. raven 

 Sošolci in sošolke naj presodijo tvoj govorni nastop. vrednotenje 3. raven 

9. Preberi naslednje povedi …   

 O kateri rastlini govorijo povedi? znanje 1. raven 

 Določi zaporedje povedi; na črtice napiši številke od 2 do 9. uporaba 2. raven  

 Napiši urejeno besedilo. uporaba 2. raven 

10. Opis šmarnice primerjaj z opisom velike koprive. Na 

ustrezno mesto napiši x … 

znanje 1. raven 

11. Oglej si posnetek.   

 Katera rastlina je predstavljena? znanje 1. raven 

 O njen napiši tri vprašanja za sošolca. uporaba 2. raven 

 V dvojicah odgovarjajte na vprašanja. znanje 1. raven 

13. Posnetek si boš ogledal še enkrat. Pred ogledom posnetka si 

oglej miselni vzorec s ključnimi besedami za opis rastline … 

  

 Pozorno poslušaj opis rastline in med poslušanjem dopolni 

miselni vzorec z bistvenimi podatki. 

razumevanje 2. raven  

 Po poslušanju primerjaj svoje zapiske z zapiski sošolcev; po 

potrebi dopolni svoje. 

analiza 3. raven  

14. Dele tulipana poveži z njihovimi lastnostmi. Nato dopolni 

povedi … 

znanje 1. raven 

15. Napiši opis tulipana. sinteza 3. raven  

16. Ob miselnem vzorcu opiši smreko. Besedilo napiši na 

računalnik in ga po elektronski pošti pošlji učitelju/učiteljici, 

da ti bo sporočil/sporočila svoje mnenje on njem in ti 

svetoval/svetovala, kako bi ga lahko izboljšal … 

sinteza 3. raven 

 Če želiš, opis smreke ustno predstavi sošolcem in sošolkam. sinteza 3. raven 

17. V razredu se pripravite na kviz o zdravilnih rastlinah.   

 Razdelite se v dvojice – s sošolcem/sošolko izberita svojo 

zdravilno rastlino in pripravita njen opis. 

sinteza 3. raven 

 Nato jo z bistvenimi podatki predstavita sošolcem in 

sošolkam; ti naj ugibajo, katero rastlino opisujeta. Da bo 

ugibanje težje, obrnita zaporedje – najprej predstavita njeno 

uporabnost, nato rastišče, čas cvetenja, sestavne dele in 

uvrstitev v družino. Na koncu lahko pokažeta tudi njeno 

fotografijo/sliko. 

razumevanje 2. raven 

 Po koncu vseh predstavitev se pogovorite o opisih in 

ugibanju. 

vrednotenje 3. raven  

18. V povedih o veliki koprivi podčrtaj napačne besede in 

pravilne napiši na črte … 

znanje 1. raven  

 S čim si zamenjal napačne besede? … razumevanje 2. raven 
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19. Dopolni preglednico … razumevanje / 

20. Iz 3. odstavka opisa koprive prepiši vse besede, ki spadajo v 

isto besedno družino. 

razumevanje 2. raven 

 Kateri koren imajo? razumevanje 2. raven  

21. Podčrtane besede pretvori v besedne zveze … razumevanje / 

22. Razloži pomen podčrtanih besed … razumevanje / 

 Ali so podčrtane besede enopomenke ali večpomenke? razumevanje / 

23. Vprašaj se po obkroženih delih povedi. Vprašanja napiši na 

črte … 

razumevanje / 

24. Vstavi, kar manjka … znanje / 

25. Preveri, ali so besede deljene prav. Če niso, odpravi napake 

in na črte napiši pravilno deljene besede … 

razumevanje / 

26. Če želiš, lahko odpreš spletno stran www.rokusova-

slovenščina in rešiš dodatne naloge. 

  

 A) Prebral boš besedilo o ozkolistnem trpotcu. Kaj je 

ozkolistni trpotec? … 

razumevanje /  

 Po čem tako sklepaš? razumevanje /  

 B)  Pred branjem besedila razmisli, kaj pomenijo naslednji 

izrazi. Poveži … 

znanje / 

 Kaj misliš, kako so ti izrazi povezani z ozkolistnim trpotcem? razumevanje / 

 C) Pred branjem besedila si oglej miselni vzorec s ključnimi 

besedami. V prazno okence napiši manjkajočo ključno 

besedo … 

znanje / 

 Č)   Preberi besedilo.   

 D) Kaj vse si izvedel o ozkolistnem trpotcu? Preglednico 

najprej dopolni s ključnimi besedami, k tem pa nato 

pripiši bistvene podatke … 

razumevanje 2. raven  

 E) Ob dopolnjeni preglednici obnovi opis ozkolistnega 

trpotca. 

sinteza 3. raven 

 F) Obkroži pravilno trditev.   

 Ozkolistni trpotec … znanje 1. raven 

 Pri trpotcu vsebujejo zdravilo … znanje 1. raven 

 V zdravstvu uporabljajo trpotec za zdravljenje bolezni … znanje 1. raven 

 G) Koliko imen te rastline je navedenih v besedilu? znanje 1. raven 

 Ali so vsa ta imena slovenska?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Iz katerega jezika izvira neslovensko ime? znanje 3. raven 

 Ali ga uporabljamo vsi ljudje ali samo strokovnjaki? znanje 3. raven  

 Ali imajo vse rastline in živali strokovno ime?   DA   NE znanje 3. raven  

 Izberi eno od slovenskih imen za ozkolistni trpotec in razloži, 

zakaj mu ljudje rečejo tako … 

razumevanje 2. raven 

 H) Iz zadnjega odstavka besedila o ozkolistnem trpotcu 

prepiši … 

razumevanje 2. raven  

27. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej učni enoti in kdaj boste uporabili to znanje.  

vrednotenje 3. raven 

(Cajhen idr., 2011č, str. 4–16) 

 

Kar štiri učiteljice, ki poučujejo 5. razred ob učnem gradivu Gradim slovenski jezik 5, so si 

izbrale učno enoto Pri-va-ko, v kateri se učenci učijo sprejemati in tvoriti opis rastline. V 

samostojnem delovnem zvezku le-ta obsega trinajst strani. Vključuje naloge različnih tipov, 

tako zaprtega kot tudi odprtega tipa. Nekatere naloge zahtevajo kratke odgovore, druge so 

izbirnega, povezovalnega, dopolnjevalnega, urejevalnega, popravljalnega tipa itd. Dve nalogi 

predvidevata tudi uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (pošiljanje nalog po e-

http://www.rokusova-slovenščina/
http://www.rokusova-slovenščina/
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pošti, reševanje nalog na spletni strani). Naloge spodbujajo uporabo različnih učnih oblik. 

Ugotovimo lahko, da so po Bloomovi taksonomiji v učni enoti naloge na vseh ravneh. 

Prevladujeta raven znanja in razumevanja. Prav tako so naloge na vseh ravneh tudi glede na 

ravni bralnega razumevanja. Največ nalog je na prvi in drugi ravni.  

 

Ena učiteljica je napisala, da so cilji učne enote naslednji: opis rastline, razumevanje 

prebranega, zapis urejenega besedila ter določanje podpomenk in nadpomenk. Tri učiteljice pa 

so izpostavile, da je cilj učence naučiti tvoriti neumetnostno besedilo, in sicer opisovati rastlino. 

 

Tri učiteljice v učni enoti niso ničesar izpustile, ena pa je izpustila zadnji dve nalogi. Izpustila 

je nalogo, ki zahteva uporabo spleta. Učencem je rekla, da lahko naloge, kdor želi, samostojno 

reši doma. Poleg tega je izpustila tudi nalogo, ki od učencev pričakuje vrednotenje znanja, ki 

so ga pridobili v tej enoti. Nobena izmed učiteljic ni učni enoti Pri-va-ko nič dodala. 

 

 

3.4.2.4 ŠESTI RAZRED  

 

 

3.4.2.4.1 GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6 (ROKUS KLETT) 

 

Simon, kaj delaš? Le kaj se dogaja s tabo? (SDZ, 2. del, str. 5–14)  
 

Glavni cilj učne enote: razvijanje jezikovne (skladenjske) zmožnosti 

 

Preglednica 47: Učna enota Simon, kaj delaš? Le kaj se dogaja s tabo? 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Preberi povedi …   

 Kaj poimenujemo s podčrtanimi besedami? … razumevanje / 

 Kaj so podčrtane besede? … razumevanje / 

2. Preberi povedi …   

 Kako bi se vprašal po podčrtanih glagolih? Poveži … razumevanje / 

 Kaj poimenujeta ta glagola? Poveži … razumevanje / 

 Po čem se loči dejanje od dogajanja? Poveži … znanje / 

3. Preberi povedi in razmisli, kako bi se vprašal po podčrtanih 

glagolih: Kaj dela? ali Kaj se z njim dogaja? Vprašanja napiši 

na črte … 

razumevanje / 

 Katera trditev je pravilna? … razumevanje / 

4. Preberi nepopolno povedi in jo dopolni … znanje / 

5. V skupini besed obkroži glagole … razumevanje / 

 Razmisli, ali poimenujejo dejanje ali dogajanje; nato jih 

prepiši na ustrezno mesto v preglednici … 

razumevanje / 

6. V povedih obkroži glagole … razumevanje / 

 Ob vsakem obkroženem glagolu razmisli o času dejanja in 

dopolni naslednje povedi … 

razumevanje / 

7. Preberi nepopolne povedi in jih dopolni z besedami 

prihodnjik, sedanjik in preteklik … 

znanje / 

8. Obkrožene glagole iz 6. naloge prepiši na ustrezno mesto v 

preglednici. Nato vsakemu pripiši še drugi časovni obliki … 

razumevanje / 

9. Podčrtaj pravilno glagolsko obliko … razumevanje / 

10. Glagole v oklepaju postavi v preteklik … razumevanje / 
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11. Glagole v oklepaju postavi v pravilno obliko … razumevanje / 

12. Popravi, kar je potrebno. znanje / 

13. Vstavi pravilno obliko glagola pisati … razumevanje / 

 V kateri časovni obliki so ti glagoli? … razumevanje / 

 Koliko oseb piše pismo v postelji? razumevanje / 

 Koliko oseb pogosto piše Ani? razumevanje / 

 Koliko pa jih piše poredko? razumevanje / 

 V katerem številu so torej ti glagoli? … razumevanje / 

 Kateri osebni zaimki bi lahko stali ob teh glagolih? Poveži … razumevanje / 

14. Preberi nepopolno besedilo in ga dopolni z imenom števila 

(ednina, dvojina ali množina) in osebe (1., 2. ali 3. ) … 

znanje / 

15. V povedi vpiši ustrezno obliko glagola pisati … razumevanje / 

16. V preglednico vpiši vse sedanjiške oblike glagola pisati … razumevanje / 

 Primerjaj obliko glagolov, napisanih v preglednici, in 

pobarvaj tisti njihov del, ki se spreminja. 

analiza / 

 Kako imenujemo ta del glagola? … znanje / 

 V spodnjo preglednico prepiši pobarvane dele besed, tj. 

končnice … 

znanje / 

17. Vpiši še sedanjiške oblike glagola jesti … razumevanje / 

 Obkroži končnice. razumevanje / 

 Primerjaj jih s končnicami glagola pisati (v 16. nalogi). analiza / 

 Pobarvaj tiste končnice, ki so drugačne kot pri glagolu pisati. analiza / 

 Katere končnice so drugačne? … znanje / 

 V sedanjiku spregaj še glagole iti, dati in vedeti. razumevanje / 

 Kako si jih spregal? … razumevanje / 

18. Ali je vse prav? Če ni, odpravi napake … znanje / 

19. Glagole v oklepaju postavi v pravilno obliko … razumevanje / 

20. Zanikaj glagole in napiši povedi … razumevanje / 

21. Pobarvaj pravilni zapis … razumevanje / 

22. Vstavi besede nebo, ne bo, bo … razumevanje / 

23. Poveži … razumevanje / 

24. Če želiš, odpri spletno stran www.rokusova-slovenščina.si in 

reši naloge.  

  

 A) Glagolom določi časovno obliko, tj. sedanjik, preteklik 

ali prihodnjik … 

razumevanje / 

 B) Glagole v oklepaju postavi v prihodnjik … razumevanje / 

 C) Glagolom določi osebo in število … razumevanje / 

 Č)   Naslednje glagole postavi v preteklik in tvori povedi … razumevanje / 

 S sošolci in sošolkami primerjaj svoje rešitve. analiza / 

 Se vaše rešitve razlikujejo?   DA   NE analiza / 

 Pojasni odgovor. razumevanje / 

 Zakaj je prišlo do teh razlik? razumevanje / 

25. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej enoti in kdaj boste uporabili to znanje. 

vrednotenje / 

(Cajhen idr., 2011d, str. 5–14) 

 

Ena izmed učiteljic, ki poučuje v 6. razredu, je iz učnega gradiva Gradim slovenski jezik 6 

izbrala učno enoto Simon, kaj delaš? Le kaj se dogaja s tabo? Učiteljica ni upoštevala navodila 

vprašalnika, da naj si izbere učno enoto, v kateri se učenci učijo sprejemati in tvoriti 

neumetnostno besedilo. Glavni cilj te učne enote je, da učenci razvijajo jezikovno zmožnost, in 

sicer skladenjsko. Enota v samostojnem delovnem zvezku obsega deset strani. Naloge so 

različnih tipov (naloge izbirnega, povezovalnega, dopolnjevalnega, popravljalnega tipa …).  

http://www.rokusova-slovenščina.si/
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Glede na Bloomovo taksonomijo prevladujejo naloge, ki zahtevajo raven razumevanja. Nobena 

naloga pa ne zahteva uporabe in sinteze. Predzadnja naloga spodbuja tudi uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (reševanje nalog, ki so dostopne na spletu).  

 

Učiteljica je zapisala, da je cilj učne enote, da učenci usvojijo novo besedno vrsto – glagol. 

Učenci poznajo vprašalnice in oblikovne lastnosti za glagol. Učenci vedo, da glagolom 

spreminjamo obliko, tj. da glagole spregamo. 

 

Učiteljica ni izpustila nobene naloge iz učne enote, je pa dodala učne liste z vajami za utrjevanje 

glagola (iskanje glagolov v besedilu, določanje osebe, števila, časa, spreganje). To so naloge na 

ravni razumevanja.  

 

 

Ni časa za dolgčas (SDZ, 2. del, str. 33–44) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih 

neumetnostnih opisovalnih besedil – opisa igre/športa 

 

Preglednica 48: Učna enota Ni časa za dolgčas 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Oglej si fotografijo na naslovni strani te enote.   

 Kaj misliš, o čem bo govoril posnetek, ki si ga boste 

ogledali? 

razumevanje / 

 Ali si ga že kdaj igral? razumevanje / 

 Koliko ljudi ga lahko igra naenkrat? znanje / 

 S čim ga igramo? znanje / 

 Kje ga igramo? znanje / 

 Kako ga igramo? znanje / 

 Ali ga igramo le za zabavo ali pa ga igrajo tudi na 

tekmovanjih? 

znanje / 

 Ali ga igrajo tudi na olimpijskih igrah? znanje / 

2.  Oglej si posnetek.   

 Ali je bilo na posnetku predstavljeno to, kar si napovedal?   

DA   NE 

znanje 1. raven 

 Ali si izvedel kaj novega?   DA   NE  razumevanje 2. raven  

 Ponazori svoj odgovor. razumevanje 2. raven  

 Katera vrsta badmintona je bila opisana – kot zabavna igra ali 

kot tekmovalni šport? 

razumevanje 2. raven 

4. Oglej si miselni vzorec …   

 Kaj je v njem že zapisano in kaj še manjka? razumevanje 2. raven 

 Na katera ključna vprašanja si dobil odgovor ob gledanju 

posnetka? 

razumevanje 2. raven 

 Dopolni miselni vzorec. razumevanje 2. raven 

5. Posnetek si boš ogledal še enkrat. Pred ogledom skušaj 

odgovoriti na naslednja vprašanja. Lahko napišeš kratke 

odgovore.) 

  

 Katere tri podatke si izvedel o igrišču? znanje 1. raven  

 Katere tri podatke si izvedel o igralcih? znanje 1. raven 

 S katerima pripomočkoma se igra badminton? znanje 1. raven 

 Ali je lopar težak? znanje 1. raven 
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 Iz katere snovi je? znanje 1. raven 

 Kakšna je žogica? znanje 1. raven 

 Iz katerih delov je? znanje 1. raven 

 Ali sta oba dela žogice iz iste snovi? znanje 1. raven 

 Pojasni odgovor. znanje 1. raven 

 Kako in čemu je žogica obtežena? znanje 1. raven 

 Kaj delata med igro igralca? znanje 1. raven 

 Kdaj dobi tekmovalec točko? znanje 1. raven 

 Kdaj se igra konča? znanje 1. raven 

 Kaj dela sodnik? znanje 1. raven 

 Kako spremlja igro? znanje 1. raven 

6. Še enkrat si oglej posnetek; med gledanjem lahko pripišeš še 

kakšen podatek k prejšnjim odgovorom. 

znanje 1. raven 

7. Sošolcem in sošolkam predstavi svoje odgovore na vprašanja 

iz 5. naloge.  

znanje 1. raven 

 Primerjajte svoje odgovore. analiza 3. raven  

 Ali ti je ponovno gledanje posnetka kaj pomagalo pri 

odgovorih? 

vrednotenje 3. raven  

8. Preberi nepopolno besedilo in ga dopolni. znanje 2. raven  

9. Kateremu tekmovalnemu športu je podoben badminton? razumevanje 2. raven 

 Povej, v čem se loči od njega. analiza 3. raven 

10. Ali si že kdaj igral badminton za zabavo? razumevanje 2. raven 

 Ali ga s prijatelji, starši … igraš tako, kot ga igrajo na 

olimpijskih igrah. 

razumevanje 2. raven 

 Povej, v čem se ločita obe vrsti badmintona, tj. badminton 

kot zabavna igra in kot tekmovalni šport (ne pozabi na 

prostor, igrišče, obleko, sodnika …). 

analiza 3. raven  

11. Izberi, kateri šport boš opisal. V knjigah, revijah ali na spletu 

poišči besedila o njem ter iz njih izberi tiste podatke, ki jih 

potrebuješ za opis. 

razumevanje 

analiza 

3. raven  

 Napiši opis. sinteza 3. raven  

 Svoje besedilo pošlji sošolcu/sošolki po e-pošti in ga/jo prosi, 

da naj ga prebere in ti sporoči svoje mnenje. 

vrednotenje 3. raven  

 Če je potrebno, besedilo popravi. sinteza 3. raven  

 Nato ga predstavi sošolcem in sošolkam, lahko pa tudi 

učitelju/učiteljici športne vzgoje. 

sinteza 3. raven  

12. Ali poznaš igro letalo brez pilota?   DA   NE znanje /  

 Če jo, ali jo znaš opisati?   DA   NE znanje / 

13. Preberi besedilo …   

14. Razmisli, ali si iz besedila izvedel kaj o tem,    

 kje se ta igra igra.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 kdo jo igra.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 kateri pripomočki  so potrebni.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 kako se igra.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 kdo vodi igro.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Če si obkrožil DA, odgovori na 1., 2., 3. in 5. vprašanje … znanje 1. raven 

15. Kako se igra letalo brez pilota? Preberi pomešane korake igre 

in jih pravilno razvrsti. (V pomoč je nekaj številk že 

vpisanih.) … 

razumevanje 2. raven  

16. Razmisli, kateri koraki iz. 15. naloge so potekali pred 

začetkom igre, kateri na začetku igre, kateri med igro in 

kateri na koncu igre. Korake prepiši v ustreznem zaporedju. 

razumevanje 2. raven 

 Predstavi dopolnjeno preglednico. razumevanje 2. raven 
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17. S sošolci in sošolkami se igrajte letalo brez pilota. razumevanje 2. raven 

 Ali ste imeli kaj težav? vrednotenje 3. raven 

 Če ste jih imeli, povej, katere ste imeli in zakaj. vrednotenje 3. raven 

18. V knjigah ali na spletu poišči dva opisa igre. Prepiši ju ali 

natisni, obesi ju na plakat ter povej sošolcem in sošolkam, 

kateri se ti zdi ustreznejši. 

razumevanje 

vrednotenje 

3. raven  

 Pojasni svoje mnenje. vrednotenje 3. raven 

19. Preberi povedi in opazuj njuna podčrtana dela …   

 Kaj poimenujeta podčrtana dela povedi? razumevanje / 

 Ali je njuna prva beseda napisana z veliko ali z malo 

začetnico? 

znanje / 

 Dopolni … znanje / 

20. Vstavi pravilno črko … znanje / 

21. Beseda igra je večpomenska. Pomeni lahko … razumevanje / 

 Razlago teh pomenov poveži z ustrezno povedjo … razumevanje / 

22. Vstavi, kar manjka … razumevanje / 

 Pobarvaj poved, ki vsebuje vzrok. razumevanje / 

 Pretvori jo tako, da uporabiš besedo zato. Novo poved napiši 

na črto. 

razumevanje / 

 Kaj je izraženo v dopolnjenem delu četrte povedi? … razumevanje / 

 Katera poved poroča o prvotnem govoru? razumevanje / 

 Za katero vrsto poročanja gre: za premi govor ali za odvisni 

govor? 

razumevanje / 

 Pojasni svojo rešitev. razumevanje / 

 Poročaj še na drug način. razumevanje / 

23. Preberi zveze povedi. Nato podčrtaj ponovljeno 

besedo/besedno zvezo in jo zamenjaj z osebnim zaimkom ali 

z besedo ki oz. kateri … 

razumevanje / 

24. Vprašaj se po obkroženih delih povedi … razumevanje / 

 Četrto poved pretvori tako, da jo začneš z besedo pred. razumevanje / 

 S čim bi lahko zamenjal ko v peti povedi – z medtem ko, s 

potem ko ali preden? 

razumevanje / 

 Zakaj? razumevanje / 

 Peto poved pretvori tako, da boš ko zamenjal s po. Nato 

poved napiši na črto. 

razumevanje / 

25. V povedih podčrtaj osebne zaimke … razumevanje / 

 Osebne zaimke prepiši v preglednico, določi jih osebo, 

število in sklon ter pripiši besede, namesto katerih stojijo … 

razumevanje / 

26. V odlomku obkroži glagole … razumevanje / 

 Glagole prepiši v preglednico ter jim določi časovno obliko, 

osebo in število … 

razumevanje / 

 V kateri časovni obliki so glagoli? razumevanje / 

 Zakaj? razumevanje / 

27. Besedo/besedi v oklepaju postavi v pravilno obliko … razumevanje / 

28. Preglednico najprej dopolni z imeni stopenj pridevnika; 

napiši jih na črte … 

znanje / 

 V besedilu o igri letalo brez pilota poišči stopnjevalni 

pridevnik. 

razumevanje / 

 Prepiši ga na ustrezno mesto v preglednici. razumevanje / 

 Nato mu pripiši še drugi dve stopnji. razumevanje / 

29. S sošolci in sošolkami se pogovorite o tem, kaj novega ste se 

naučili v tej enoti ter kdaj boste uporabili to znanje. 

vrednotenje 3. raven 

(Cajhen idr., 2011d, str. 33–44) 
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Ena učiteljica, ki dela po učnem gradivu Gradim slovenski jezik 6, je izbrala učno enoto Ni časa 

za dolgčas, v kateri se učenci učijo sprejemati in tvoriti opis športa, razvijajo pa tudi jezikovno 

zmožnost. Učna enota obsega dvanajst strani v samostojnem delovnem zvezku. Naloge in 

vprašanja so odprtega tipa (npr. tvorjenje opisa) in zaprtega tipa (npr. vprašanja, ki zahtevajo 

kratke odgovore, naloge odločevalnega in izbirnega tipa, naloge dopolnjevanja, urejanja). 

Glede na Bloomovo taksonomijo so naloge na različnih ravneh, od najnižje do najvišje, izjema 

je raven uporabe. Najpogostejši ravni sta raven znanja in raven razumevanja. Glede na ravni 

bralnega razumevanja so naloge v učnem gradivu na vseh treh stopnjah. Prevladujeta prva in 

druga raven. Učna enota učence spodbuja tudi k uporabi računalnika, in sicer za pisanje e-pošte 

in za uporabo spleta. 

 

Učiteljica je v vprašalniku zapisala, da je cilj učne enote prepoznavanje in povzemanje 

značilnosti opisa igre/športa, pisanje opisa poljubnega športa, govorno nastopanje (opisovanje 

poljubnega športa) ter pisanje imen iger. 

 

Učiteljica ni izpustila nobene naloge iz učne enote. V vprašalniku je zapisala, da je učni enoti 

dodala naloge za preverjanje iz priročnika za učitelje (Gradim slovenski jezik 6: Priročnik – 

predstavitev učnih enot za slovenščino v 6. razredu osnovne šole). Ob analizi smo ugotovili, da 

največ izmed teh nalog zahteva raven znanja in razumevanja. Ena naloga zahteva tudi sintezo. 

Ravni uporabe, analize in vrednotenja pa ni. Glede na stopnje bralnega razumevanja se 

pojavljajo naloge na vseh ravneh. Najpogostejše so naloge, ki zahtevajo prvo in drugo raven. 

Učiteljica je naloge je dodala zato, da je preverila, ali so učenci usvojili zastavljene cilje.  
 

Priročnik – Gradim slovenski jezik 6 (str. 131–135)  

 

Preglednica 49: Priročnik – Gradim slovenski jezik 6 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Preberi besedilo.   

2. Ali so naslednje trditve o igri pravilne? (Obkroži DA ali NE.)    

 Igra se lahko igra samo v telovadnici.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Igro igra omejeno število igralcev.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Vodja igre določi tekmovalce.   DA   NE razumevanje 2. raven  

 Pri tej igri se poje pesem.   DA   NE znanje 1. raven  

 Za igro potrebuješ star klobuk.   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Vsak igralec naredi poljuben gib namesto izpuščene besede.   

DA   NE 

znanje 1. raven  

3. Miselni vzorec dopolni z bistvenimi podatki … razumevanje 2. raven  

4. Eno okence v 3. nalogi je ostalo prazno. Zakaj v izhodiščnem 

besedilu ni tega podatka? 

razumevanje 2. raven 

5. V izhodiščnem besedilu so našteti koraki igre. Razmisli, kako 

si sledijo, in jih uredi v pravilno zapovrstje … 

razumevanje 2. raven 

6. Napiši, kako se tekmovalci izločajo iz igre, da nazadnje ostane 

en zmagovalec. 

znanje 1. raven  

7. Oglej si fotografijo in preberi besedilo v oblačkih …   

 Dopolni nepopolni oblaček. razumevanje 2. raven 

 Nato na list papirja napiši opis te igre. Pazi, da bodo koraki 

predstavljeni razumljivo in urejeno.  

sinteza 3. raven  

8. V povedih podčrtaj osebne zaimke … razumevanje / 

 Osebne zaimke prepiši v preglednico, določi jim osebo, število 

in sklon ter pripiši besede, namesto katerih stojijo … 

razumevanje / 
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9. Iz povedi prepiši glagole in jim določi osebo, število in 

časovno obliko … 

razumevanje / 

10. Iz povedi prepiši samostalnike in jih določi spol, število in 

sklon … 

razumevanje / 

(Cajhen idr., 2012, str. 131–135) 

 

 

Dobro je vedeti (obvestilo) (SDZ, 2. del, str. 67–75) 

 

Glavni cilji učne enote:  

− razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih 

besedil – obvestila  

− razvijanje jezikovne zmožnosti  

 

Preglednica 50: Učna enota Dobro je vedeti 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Preberi strip …   

 Kako je Vida izvedela, da bodo pobirali star papir? razumevanje 2. raven 

 Kako pa je za to izvedel Viktor? razumevanje 2. raven 

 Kdaj bodo pobirali star papir? znanje 1. raven 

 Kod ga bodo pobirali? znanje 1. raven 

 Kdo ga bo pobiral? znanje 1. raven 

 Čemu pobirajo učenci star papir? razumevanje 3. raven 

2. Ali si tudi ti kdaj koga o čem obvestil? razumevanje 2. raven  

 Ali si to napravil ustno ali pisno? razumevanje 2. raven 

 Ali je tebe kdo o čem obvestil pisno? razumevanje 2. raven 

 O čem pa? razumevanje 2. raven 

3. Preberi besedilo …   

4. Kaj je to besedilo? … znanje 1. raven 

 Po katerih besedah iz besedila to veš? razumevanje 2. raven 

5. Kdo je napisal to besedilo? znanje 1. raven 

 Komu je namenjeno? znanje 1. raven 

 Čemu ga je poročevalec napisal? znanje 1. raven 

 O čem obvešča naslovnika? znanje 1. raven 

 Kdaj naj pride Luka na pregled? znanje 1. raven 

 Kam naj pride? znanje 1. raven 

6. Preberi nepopolno besedilo in ga dopolni … znanje 2. raven 

7.  Primerjaj pisni obvestili iz. 1. in 3. naloge ter odgovori na 

naslednja vprašanja. 

  

 Ali je obvestilo iz 1. naloge namenjeno enemu človeku ali 

množici ljudi? 

razumevanje 2. raven  

 Kaj pa obvestilo iz 3. naloge? razumevanje 2. raven 

 Katero obvestilo je zasebno in katero je javno? razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Opazuj zasebno obvestilo in napiši,  razumevanje 2. raven 

 kako je sporočevalec nagovoril naslovnika: razumevanje 2. raven 

 kako ga je pozdravil: razumevanje 2. raven 

 ali ga je tikal ali vikal: razumevanje 2. raven 

 kako se je sporočevalec podpisal: razumevanje 2. raven 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Zala Cerar – Magistrsko delo 

111 
 

 ali je to obvestilo uradno ali neuradno in po čem tako 

sklepaš: 

razumevanje 2. raven 

8. Doma poišči javno obvestilo (na spletu, v časopisu idr.), 

prinesi ga v šolo in ga predstavi sošolcem in sošolkam.  

razumevanje 3. raven  

9. Napiši obvestilo sošolcu, ki se je zadržal na kosilu, vsi drugi 

učenci in učenke tvojega razreda pa ste nenapovedano odšli v 

knjižnico (namesto v telovadnico). 

sinteza 3. raven  

 Kje bi pustil to obvestilo? uporaba 2. raven 

 Čemu? uporaba 2. raven 

10. Opiši obvestilo, ki si ga napisal v prejšnji nalogi – napiši,   

 kako si nagovoril sošolca: razumevanje 2. raven 

 ali si ga vikal ali tikal: razumevanje 2. raven 

 kako si se podpisal: razumevanje 2. raven 

 Ali si napisal uradno ali neuradno obvestilo? razumevanje 2. raven 

 Ali je tako prav?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

11. Preberi besedilo …   

 Ali je Tomaž napravil katero napako?   DA   NE znanje 2. raven 

 Če jo je, jo odpravi. znanje 2. raven 

12. Ali je Tomaževo besedilo obvestilo?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Po čem to veš? razumevanje 2. raven 

 Kdo je njegov sporočevalec in kdo naslovnik? razumevanje 2. raven 

 Kaj naznanja Tomaž mami? znanje 1. raven 

 Kdaj bo prišel domov? znanje 1. raven 

 Zakaj pa? znanje 1. raven 

 Ali je Tomaževo obvestilo zasebno ali javno? razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali je Tomaževo obvestilo uradno ali neuradno? razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. (Pozoren bodi na nagovor, pozdrav, podpis, 

vikanje/tikanje.) 

razumevanje 2. raven 

13. Preberi še naslednje obvestilo …   

 Ali so v tem obvestilu vsi potrebni podatki?   DA   NE analiza 3. raven  

 Kateri manjka? … analiza 3. raven  

14. Dopolni povedi … razumevanje 2. raven 

 S čim si dopolnil povedi? Poveži. razumevanje 2. raven 

15. Vstavi pravilno obliko glagola … razumevanje / 

 Ob vsaki rešitvi povej, katero glagolsko obliko si vpisal. razumevanje / 

16. Povedi dopolni s pravilno obliko besed oz. besednih zvez v 

oklepaju … 

razumevanje / 

17. Vprašaj se po obkroženih delih povedi … razumevanje / 

18. V povedih odpravi napake pri premem govoru … razumevanje / 

19.  Na črto napiši pravilno besedo … razumevanje / 

(Cajhen idr., 2011d, str. 67–75) 

 

Ena učiteljica, ki poučuje v 6. razredu in poučuje po učnem gradivu Gradim slovenski jezik 6, 

je izbrala učno enoto Dobro je vedeti. Učenci se učijo sprejemati in tvoriti obvestilo, poleg tega 

pa razvijajo tudi jezikovno zmožnost. Izbrana enota ima tudi podpoglavje Gospa vejica, vas 

smem vpisati?, v katerem učenci razvijajo jezikovno zmožnost, vendar ga učiteljica pri 

izpolnjevanju vprašalnika ni vključila. Enota (prvi del) v samostojnem delovnem zvezku 

obsega devet strani. Naloge so odprtega in zaprtega tipa (naloge kratkih odgovorov, izbirne in 

dopolnjevalne naloge, naloge odločevalnega tipa, naloga razvrščanja …). Ob analizi nalog oz. 

vprašanj smo ugotovili, da so le-ta na vseh ravneh glede na Bloomovo taksonomijo. 
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Prevladujeta pa stopnji znanja in razumevanja. Opazimo lahko tudi prisotnost vseh ravni 

bralnega razumevanja, od najnižje – prve do najvišje – tretje. Najmanj nalog je na tretji ravni. 

 

Učiteljica je naštela veliko ciljev v povezavi z omenjeno učno enoto (npr. branje in razumevanje 

obvestila ter povzemanje značilnosti te besedilne vrste). 

 

Učiteljica je predelala vse naloge v samostojnem delovnem zvezku, dodala pa ni nobene nove.  

 

 

3.4.2.4 OSMI RAZRED 

 

 

3.4.2.4.1 SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8 (ROKUS KLETT)  

 

Dober nasvet je vreden zlata (SDZ, 2. del, str. 29–37) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja dvogovornega 

neumetnostnega besedila – nasveta strokovnjaka in tvorjenja dvogovornega neumetnostnega 

besedila – vprašanja za strokovnjaka 

 

Preglednica 51: Učna enota Dober nasvet je vreden zlata 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Kaj narediš, kadar ne veš, kako bi ravnal v določenih 

okoliščinah? 

uporaba / 

 Koga po navadi prosiš za nasvet? znanje / 

 Zakaj prav to osebo? razumevanje / 

 Ali upoštevaš njene nasvete? znanje / 

 Zakaj? razumevanje / 

 Ali si v časopisu ali reviji že kdaj prebral nasvet 

strokovnjaka? 

razumevanje / 

 Ali si ga že slišal po radiu? razumevanje / 

 Če si ga, povej, kakšen se ti je zdel? vrednotenje / 

 Ali si že kdaj sam prosil strokovnjaka za nasvet? znanje / 

 Če si ga, povej, ali ti je odgovoril in ali si upošteval njegov 

nasvet. 

znanje / 

 Razloži pregovor v naslovu te enote. razumevanje / 

2.  Preberi besedilo.   

3.  O čem govori besedilo? … razumevanje 2. raven  

4. Iz koliko delov je sestavljeno besedilo? razumevanje 2. raven 

 Iz katerih? razumevanje 2. raven 

 Kdo je spraševal? znanje 1. raven  

 Ali je njegovo vprašanje zapisano v obliki vprašanja?   DA   

NE 

znanje 1. raven 

 Kdo mu odgovarja? znanje 1. raven 

 Kje je bilo besedilo objavljeno? znanje 1. raven 

5. Kaj je želel izvedeti vpraševalec? … znanje 1. raven 

6. Komu je vpraševalec poslal svoje vprašanje? znanje 1. raven 

 Njegov naslov napiši na pisemsko ovojnico. uporaba 2. raven 

7. Ali bi vpraševalec lahko poslal vprašanja še na kateri naslov? znanje 1. raven 
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 Kaj bi moral imeti, če bi se odločil za ta način, in kaj vse bi 

moral narediti? 

uporaba 3. raven  

8. Ali je vpraševalec napisal uradno ali neuradno pismo? razumevanje 2. raven  

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

 Njegovo pismo je bilo objavljeno v časopisu, ali je torej 

zasebno ali javno? 

razumevanje 2. raven 

9. Kateri nagovor in kateri pozdrav je vpraševalec verjetno 

napisal v pismu? Pobarvaj ju … 

razumevanje 2. raven 

10. Na list papirja napiši pismo, kakršno je vpraševalec napisal 

za gospoda Simončiča. Pismo lahko napišeš tudi na 

računalnik ali ga oblikuješ kot e-sporočilo. 

sinteza 3. raven 

 Nato ga pošlji svojemu sošolcu/svoji sošolki na njegov/njen 

e-naslov in ga/jo prosi, da naj ti ga pregleda in pove svoje 

mnenje. 

vrednotenje 3. raven  

11. Komu je namenjen odgovor v Kinološkem kotičku? … razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

12. Podčrtaj pravilni trditvi o izhodiščnem besedilu … razumevanje 2. raven 

 Pojasni oba svoja odgovora. razumevanje 2. raven 

 Ali strokovnjaki v svojem odgovoru tika ali vika 

vpraševalca? 

razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

13. Kaj je odgovor v Kinološkem kotičku? … razumevanje 2. raven 

14. Preberi nepopolno besedilo in ga dopolni … znanje 2. raven 

15. O čem vse piše strokovnjak v izhodiščnem besedilu? … znanje 1. raven  

16. Ali se ti zdi naslov izhodiščnega besedila ustrezen?   DA   

NE 

razumevanje 2. raven  

 Če ne, napiši, kateri naslov bi mu dal ti. razumevanje 2. raven 

17. Katera trditev drži? … znanje 1. raven 

18. Preberi besedilo …   

19. Kdo je napisal to besedilo? znanje 1. raven 

 Komu je namenjeno? razumevanje 2. raven 

 Kje je bilo objavljeno? znanje 1. raven 

 O čem govori? znanje 1. raven 

 Ali je naslov dovolj natančno napoveduje temo besedila?   

DA   NE 

razumevanje 2. raven 

 Pojasni odgovor. razumevanje 2. raven 

 Čemu naj bi sobo opremil s fotografijami? znanje 1. raven 

 Čemu naj bi bil računalniški ekran oddaljen od naših oči vsaj 

30 centimetrov? 

razumevanje 2. raven 

 Čemu naj bi imeli fluorescentne žarnice? znanje 1. raven 

 Kaj vse lahko vpliva na onesnaženost zraka v delovni sobi? znanje 1. raven 

 Zakaj naj bi bile rože v delovni sobi? znanje 1. raven 

20. Iz koliko delov je besedilo v 18. nalogi? razumevanje 2. raven  

 Na črte v besedilu napiši mednaslove. razumevanje 2. raven  

 Ali si si pri določanju mednaslov pomagal z uvodnim delom?  

DA   NE 

znanje / 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 

21. Iz časopisa, revije ali s spleta izreži oz. snemi vprašanje 

vpraševalca in nasvet strokovnjaka ter ju predstavi sošolcem. 

razumevanje 2. raven  

 Povej tudi, kaj meniš o tem nasvetu in zakaj si ga izbral. vrednotenje 3. raven  

22. Iz besedila v 2. nalogi prepiši sopomenko za uto. razumevanje 2. raven 

 Napiši sopomenki besed plat in psiha. razumevanje 2. raven 

 Napiši nadpomenko besede voda. razumevanje 2. raven 
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 Napiši podpomenko besede obrok. razumevanje 2. raven 

23. Preberi povedi in se vprašaj po obkroženih besedah; 

vprašalnice napiši na črte … 

razumevanje / 

 Katera trditev o obkroženih besedah je pravilna? … razumevanje / 

24. V povedih obkroži prislove … razumevanje / 

 Katere vrste so obkroženi prislovi? razumevanje / 

25. V povedih obkroži zaimke … razumevanje / 

 Obkrožene zaimke prepiši na ustrezno mesto v preglednici … razumevanje / 

26. V povedih obkroži glagole. Na črte njihov parni glagol … razumevanje / 

27. Preberi povedi. V vsaki pobarvaj glavni stavek in vstavi 

vejico … 

razumevanje / 

 Določi vrsto odvisnika in svoje rešitve napiši na črte. razumevanje / 

28. Premi govor pretvori v odvisnega … razumevanje / 

29. K besedam pripiši protipomenke … razumevanje / 

30. Kaj sta besedi glavobol in vrtoglavica? … razumevanje / 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje / 

31. Kaj imajo skupnega samostalniki zrak, svetloba in črnilo? 

(Primerjaj jih s samostalniki računalnik, miza in okna.) 

analiza / 

32. Preberi povedi. V vsaki obkroži glavni stavek in vstavi vejico 

… 

razumevanje / 

(Cajhen idr., 2011e, str. 29–37) 

 

Ena učiteljica, ki uporablja učno gradivo Slovenščina za vsak dan 8, je vprašalnik rešila na 

podlagi učne enote Dober nasvet je vreden zlata. Ob njej se učenci učijo sprejemati nasvet 

strokovnjaka in tvoriti pismo za strokovnjaka. Enoto sestavljata tudi dve podpoglavji, v katerih 

učenci razvijajo jezikovno zmožnost (Prevzete besede in Dopustni odvisnik). Učiteljica teh 

dveh podpoglavij ni pregledala za namen reševanja vprašalnika. Enota (prvi del) je dolga devet 

strani v samostojnem delovnem zvezku. Naloge so odprtega tipa (pisanje pisma – vprašanja za 

strokovnjaka) in zaprtega tipa. Opazimo lahko vprašanja, ki zahtevajo kratke odgovore, naloge 

izbirnega, dopolnjevalnega, odločevalnega tipa itd. V učni enoti so tudi naloge, ki spodbujajo 

k uporabi računalnika (iskanje vprašanj in nasvetov strokovnjakov, pisanje pisma na računalnik 

in pošiljane e-maila). Enota vsebuje naloge na vseh ravneh, torej na ravni znanja, razumevanja, 

uporabe, analize, sinteze in vrednotenja. Prevladujejo vprašanja, ki od učencev zahtevajo 

razumevanje. Glede na ravni bralnega razumevanja je največ vprašanj na prvi in drugi ravni.  

 

Učiteljica je napisala, da je cilj učne enote tvorba besedila – nasveta strokovnjaka.  

 

Učiteljica, ki si je izbrala to učno enoto, ni nobene naloge izpustila in nobene dodala.  

 

 

Oh, ta gripa (opravičilo) (SDZ, 2. del, 64–72) 

 

Glavna cilja učne enote: razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja 

neumetnostnega besedila – opravičila  
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Preglednica 52: Učna enota Oh, ta gripa 
 VPRAŠANJA IN NALOGE Bloomova 

taksonomija 

Ravni 

bralnega 

razumevanja 

1. Oglej si posnetek.   

2. Kdo se je pogovarjal po telefonu? znanje 1. raven 

 Kdo je dal pobudo za ta telefonski pogovor? razumevanje 2. raven 

 Po čem tako sklepaš? razumevanje 2. raven 

 Ali se je ta, ki je dal pobudo za pogovor, predstavil svoji 

sogovorki? 

znanje 1. raven 

 Ali je ravnal pravilno?  razumevanje 2. raven 

 Zakaj? razumevanje 2. raven 

 Kako pa je Petra vedela, s kom govori? razumevanje 2. raven 

 Ali se sogovorki poznata?  razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali je bil pogovor uraden ali neuraden?  razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali se je Vida opravičila Petri, ker ne more v šolo? znanje 1. raven 

 S katerim namenom pa ji je telefonirala? razumevanje 2. raven 

3. Oglej si še en posnetek.   

4. Kdo se je pogovarjal? znanje 1. raven 

 Ali je bil njun pogovor uraden ali neuraden? razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali se je Vidina mama opravičila učiteljici ali jo je le 

obvestila o hčerini bolezni? 

razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj dogovor. razumevanje 2. raven 

 Čemu morajo starši to storiti? razumevanje 2. raven 

5. Oglej si še en posnetek.   

6. Kdo se je pogovarjal? znanje 1. raven 

 Ali je bil ta pogovor uraden ali neuraden? razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali se je deklica opravičila učiteljici, ker je ni bilo v šoli? znanje 1. raven 

 Kaj je imela v šolski torbici? znanje 1. raven 

 Kdo ji ga je napisal? znanje 1. raven 

 Kaj misliš, da je bilo v njem napisano? uporaba 2. raven  

7. Preberi besedilo …   

8. Kdo je napisal to opravičilo? znanje 1. raven 

 V kateri družbeni vlogi nastopa avtorica tega opravičila? razumevanje 2. raven 

 Komu je namenjeno to opravičilo? znanje 1. raven 

 V kateri družbeni vlogi nastopa naslovnica? razumevanje 2. raven 

 Ali je to opravičilo uradno?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Ali je v opravičilu naveden vzrok Vidine odsotnosti?   DA   

NE 

znanje 1. raven 

 Čemu morajo starši opravičiti izostanek svojega otroka? razumevanje 2. raven 

9. Oglej si miselni vzorec za sestavo opravičila …   

 Dopolni ga s podatki iz opravičila v 7. nalogi. razumevanje 2. raven 

 Zakaj je treba v opravičilu dodati tudi prošnjo za opravičilo? razumevanje 2. raven 

10. Preberi besedilo …   

 Kateri bistveni deli manjkajo? analiza 3. raven  

 Kaj meniš o podpisu? razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

11. Preberi besedila …   
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 Kateri besedili sta zasebni? razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Katero zasebno besedilo je neuradno in katero je uradno? razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

12. Preberi nepopolno besedilo in ga dopolni … znanje 2. raven  

13. Preberi besedilo …   

 Ali ima to opravičilo vse potrebne sestavne dele?   DA   NE analiza 3. raven 

 Ali je opravičilo zato nevljudno?   DA   NE razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Če je potrebno, dopolni to opravičilo. sinteza 3. raven  

 Svoje rešitve primerjaj z rešitvami sošolcev in sošolk ter 

povej, kaj si ugotovil. 

analiza 3. raven  

 Kdo je napisal to opravičilo? … razumevanje 2. raven 

 Po čem tako sklepaš? razumevanje 2. raven 

 S katerimi besedami bi Cvetkino sorodstveno razmerje do 

njih izrazile druge tri osebe? 

razumevanje 2. raven 

14. Preberi opravičili.   

 Ali sta opravičili uradni ali neuradni. razumevanje 2. raven 

 Pojasni svoj odgovor. razumevanje 2. raven 

 Kaj jima manjka? analiza 3. raven 

15. Naslednje dele opravičila uredi v smiselno zaporedje … razumevanje 2. raven 

 Smiselno urejene dele opravičila prepiši na računalnik ter jih 

dopolni z manjkajočimi podatki. 

razumevanje 2. raven 

16. Obkroži črke pred smiselnimi trditvami … razumevanje 2. raven 

17. Obkroži DA ali NE … razumevanje 2. raven 

18. Vzroki za odsotnost so različni. Razmisli, zakaj … uporaba 2. raven  

 Postavi se v vlogo staršev enega od teh otrok in napiši 

opravičilo. Učitelju/učiteljici ga pošlji po elektronski pošti, 

da ti bo sporoči/sporočila svoje mnenje o njem in ti 

svetoval/svetovala, kako bi ga lahko izboljšal. Besedilo nato 

popravi in ga ponovno pošlji učitelju/učiteljici. 

sinteza 3. raven  

19. Povedi pretvori tako, da boš v novi povedi uporabil besedo 

ker oz. zato … 

razumevanje / 

20. Naslednjo poved pretvori na dva načina – prvič uporabi 

veznik ker, drugič pa zato … 

razumevanje / 

(Cajhen idr., 2011e, str. 64–72) 

 

Ena učiteljica, ki med drugim poučuje tudi v 8. razredu in uporablja učno gradivo Slovenščina 

za vsak dan 8, je izbrala učno enoto Oh, ta gripa. Bistvo enote je, da se učenci učijo sprejemati 

in tvoriti opravičilo. Enoto sestavlja tudi podpoglavje Veznik, vendar ga učiteljica ni uporabila 

pri reševanju vprašalnika. V samostojnem delovnem zvezku enota (prvi del) obsega devet 

strani. Naloge so odprtega in zaprtega tipa. Zasledimo lahko naloge kratkih odgovorov, naloge 

odločevalnega tipa, naloge dopolnjevanja, izbirne naloge, naloge urejanja … Vprašanja in 

naloge so zastavljene na vseh ravneh po Bloomovi taksonomiji, z izjemo na ravni vrednotenja. 

Prevladuje raven razumevanja. Opazimo tudi, da so naloge na vseh ravneh bralnega 

razumevanja. Prevladuje druga raven. Enota predvideva tudi uporabo računalnika (pisanje 

opravičila in pošiljanje e-pošte).  

 

Učiteljica je na vprašanje, kaj je cilj izbrane učne enote, odgovorila, da je bistveno, da se učenec 

nauči pisati opravičilo.  
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Učiteljica, ki si je izbrala zgoraj omenjeno enoto, ni izpustila nobene naloge. V vprašalniku je 

zapisala, da je sama dodala naslednjo nalogo: Napiši opravičilo za brata (sestro), ki bo pet dni 

odsoten od pouka, ker vaša družina odhaja na potovanje (v Ameriko). Učenci so opravičilo 

morali napisati na računalnik na A4-format. Nalogo je dodala zato, da bi učenci znali svoje 

znanje uporabiti tudi v praksi. Omenjena naloga je na ravni sinteze oz. na tretji ravni bralnega 

razumevanja.   

 

 

3.4.3 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 

 

3.4.3.1 RAZLOGI UČITELJEV ZA IZBIRO DOLOČENEGA UČNEGA GRADIVA 

 

Analizirali smo odgovore na anketno vprašanje, zakaj so učiteljice izbirale določeno UG. 

Odgovore smo glede na podobnost oz. sorodnost razvrstili v deset kategorij. 

 

Učiteljice so v anketnem vprašalniku navedle naslednje razloge za izbiro določenega UG: 

− razlog 1: sistematičnost, preglednost, nazornost UG, smiselno razporejena učna snov, dobro 

zastavljeno UG; 

− razlog 2: učencem prijazno UG, učencem blizu, pri učencih dobro sprejeto UG, učencem 

zanimivo UG; 

− razlog 3: slikovno, oblikovno, vizualno privlačno UG, pestrost UG; 

− razlog 4: primerna količina besedil in nalog za obravnavo, utrjevanje in ponavljanje, veliko 

besedil in nalog; 

− razlog 5: raznolikost besedil in nalog, različni tipi nalog, primerna zahtevnost besedil in 

nalog, besedila in naloge na različnih stopnjah zahtevnosti; 

− razlog 6: podprtost z interaktivnim gradivom, podpora CD-ja, veliko interaktivnih nalog in 

vaj, reševanje in preverjanje nalog na tabli, povečava gradiva; 

− razlog 7: medpredmetno povezana učna snov v UG; 

− razlog 8: izbor UG skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, priporočilo/nasvet sodelavke, 

učbeniški sklad; 

− razlog 9: strokovnost, kakovost, primernost UG za doseganje učnih ciljev in strategij, 

smiselne naloge, primerna besedila; 

− razlog 10: uporaba že vrsto let, stil poučevanja, soavtor učbenika. 
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Graf 1: Število anketirancev glede na razloge za izbiro UG 

 
 

INTERPRETACIJA 

 

Največ učiteljic je na vprašanje, zakaj so izbrale določeno UG, odgovorilo, da so ga izbrale 

zato, ker je sistematično, pregledno in nazorno. Všeč jim je to, da je v UG snov smiselno 

razporejena. Drugi najpogostejši razlog, ki so ga navedle učiteljice, se nanaša na količino nalog 

in besedil. UG so izbrale zato, ker vsebuje ravno pravšnjo količino besedil in nalog za 

obravnavo učne snovi, za utrjevanje in ponavljanje. Mnogim učiteljicam je všeč, da je v UG 

veliko besedil in nalog.  

 

Petina učiteljic, ki so odgovorile na to anketno vprašanje, je navedla tudi razlog, ki se nanaša 

na vrsto besedil in nalog. Všeč jim je, da UG vsebuje raznolika besedila ter naloge različnih 

tipov. Izpostavljajo tudi, da je določeno UG dobro, ker vsebuje naloge, ki zahtevajo različne 

stopnje znanja. Prav tako petina anketiranih učiteljic trdi, da so UG izbrale zato, ker tiskano 

obliko učbenikov, delavnih zvezkov oz. samostojnih delavnih zvezkov dopolnjuje tudi 

interaktivno gradivo. Komentarji učiteljic, ki se nanašajo na ta razlog, so, da jim je všeč podpora 

CD-ja, da se jim zdi dobro to, da učenci lahko rešujejo veliko interaktivnih nalog, da je 

pozitivno to, da lahko naloge rešujejo na tablo in jih tam tudi preverijo, da lahko gradivo 

povečajo. Petina učiteljic je odgovorila, da so UG izbrale zato, ker je le-to strokovno in 

kakovostno. Zdi se jim, da je UG primerno za doseganje učnih ciljev. Menijo, da so besedila 

primerna in naloge smiselne. 

 

Šestina učiteljic je kot razlog za izbiro UG izpostavila to, da je UG učencem prijazno in blizu. 

Zdi se jim pomembno, da je UG pri učencih dobro sprejeto in da se jim zdi zanimivo. Šestina 

učiteljic je navedla tudi, da se jim zdi dobro, da je v UG veliko medpredmetnega povezovanja. 

Enako šestina učiteljic pa je v vprašalnik zapisala razloge, ki nakazujejo, da UG niso izbrale 

popolnoma same. Nekatere učiteljice so izbrale UG skupaj s sodelavci v aktivu. Ena učiteljica 

pa je navedla, da je UG izbrala zato, ker je le-to v učbeniškem skladu.  

 

Med manj pogostimi razlogi, ki so jih navedle učiteljice, so tisti, ki so povezani z učiteljicami 

kot takimi. Torej to, da UG uporabljajo že več let, da je UG blizu njihovemu stilu poučevanja 

oz. da je učiteljica soavtorica UG. Le tri učiteljice pa so navedle, da so UG izbrale tudi na 

podlagi izgleda. Slednjim je pomembno, da je UG slikovno in oblikovno privlačno in pestro.   

12

5

3

8

6 6
5 5

6

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

št
ev

il
o
 a

n
k

et
ir

a
n

ce
v

razlogi za izbiro UG



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Zala Cerar – Magistrsko delo 

119 
 

3.4.3.2 RAZLOGI UČITELJEV, ZAKAJ NISO SAMI IZBIRALI UČNEGA GRADIVA 

 

Analizirali smo odgovore učiteljic na anketno vprašanje, zakaj niso same izbirale UG. 

Odgovore smo glede na podobnost oz. sorodnost razvrstili v tri kategorije. 

 

Učiteljice so v anketnem vprašalniku navedle naslednje razloge: 

− razlog 1: prvo leto na šoli, prvo leto v določenem razredu, nadomeščanje; 

− razlog 2: odločitev oz. dogovor v aktivu; 

− razlog 3: interes šole za uporabo interaktivnega UG. 

 

Graf 2: Število in odstotek anketirancev glede na razloge, zakaj niso sami izbrali UG 

 
 

INTERPRETACIJA 

 

Največ učiteljic, ki niso same izbrale UG, tj. 9 (53,0 %), je kot razlog navedlo, da so na šoli oz. 

v določenem razredu prvo leto oz. da le nadomeščajo. Sledi 7 učiteljic (41,0 %), ki UG niso 

izbrale same, zato ker so ga izbrale skupaj s sodelavci (dogovor oz. odločitev v aktivu). Ena 

učiteljica (6,0 %) pa je navedla, da UG ni izbrala sama zato, ker je v interesu šole, da učitelji 

pri pouku uporabljajo interaktivno UG.   
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3.4.3.3 RAZLIKE MED UČITELJI V TEM, IZ KATERIH RAZLOGOV IZBEREJO 

DOLOČENO UČNO GRADIVO 

 

a) Razlike med učitelji z različno delovno dobo v tem, iz katerih razlogov izberejo določeno 

učno gradivo 

 

Preglednica 53: Razlog 1 za izbiro UG (sistematičnost, preglednost, nazornost UG, smiselno 

razporejena snov, dobro zastavljeno UG) glede na število let poučevanja 
 razlog 1 za izbiro UG (sistematičnost, 

preglednost, nazornost UG, smiselno 

razporejena učna snov, dobro 

zastavljeno UG) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 3 4 7 

odstotek 42,9 % 57,1 % 100,0 % 

6–15 let število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 5 8 13 

odstotek 38,5 % 61,5 % 100,0 % 

skupaj število 12 18 30 

odstotek 40,0% 60,0% 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,037a 2 0,982 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,037 2 0,982 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,80. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,037, g = 2, α = 0,982). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 1 (tj. sistematičnost, preglednost, nazornost UG, 

smiselno razporejena učna snov, dobro zastavljeno učno gradivo) kot pomembnega za izbiro 

UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je 

razlog 1 pomembnejši učiteljicam s krajšo delovno dobo kot učiteljicam z daljšo delovno dobo. 

Razlog 1 za izbiro UG je izbralo 42,9 % učiteljic, ki poučujejo 5 let ali manj, 40,0 % učiteljic, 

ki poučujejo od 6–15 let, in 38,5 % učiteljic, ki poučujejo 16 let ali več.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Zala Cerar – Magistrsko delo 

121 
 

Preglednica 54: Razlog 2 za izbiro UG (učencem prijazno UG, učencem blizu, pri učencih 

dobro sprejeto UG, učencem zanimivo UG) glede na število let poučevanja 
 razlog 2 za izbiro UG (učencem 

prijazno UG, učencem blizu, pri 

učencih dobro sprejeto UG, učencem 

zanimivo UG) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 2 5 7 

odstotek 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

6–15 let število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 3 10 13 

odstotek 23,1 % 76,9 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,099a 2 0,212 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,613 2 0,100 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,17. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,613, g = 2, α = 0,100). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 2 (tj. učencem prijazno UG, učencem blizu, pri učencih 

dobro sprejeto UG, učencem zanimivo UG) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 2 pomembnejši 

učiteljicam s krajšo (28,6 %) oz. daljšo (23,1 %) delovno dobo kot učiteljicam s 6–15 let 

delovne dobe (0,0 %).  

 

 

Preglednica 55: Razlog 3 za izbiro UG (slikovno, oblikovno, vizualno privlačno UG, pestrost 

UG) glede na število let poučevanja 

 razlog 3 za izbiro UG (slikovno, 

oblikovno, vizualno privlačno UG, 

pestrost UG) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 2 5 7 

odstotek 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

6–15 let število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

skupaj število 3 27 30 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,871a 2 0,144 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,078 2 0,130 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,70. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,078, g = 2, α = 0,130). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 3 (tj. slikovno, oblikovno, vizualno privlačno UG, 

pestrost UG) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 3 najpomembnejši učiteljicam s krajšo 

delovno dobo (28,6 %). Razloga 3 ni navedla niti ena učiteljica, ki poučuje 6–15 let, navedla 

pa ga je le ena, ki poučuje 16 let ali več.  

 

 

Preglednica 56: Razlog 4 za izbiro UG (primerna količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko besedil in nalog) glede na število let poučevanja 

 razlog 4 za izbiro UG (primerna 

količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko 

besedil in nalog) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 3 4 7 

odstotek 42,9 % 57,1 % 100,0 % 

6–15 let število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

skupaj število 8 22 30 

odstotek 26,7 % 73,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,241a 2 0,120 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,723 2 0,094 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,87. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,723, g = 2, α = 0,094). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 4 (tj. primerna količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko besedil in nalog) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 4 pomembnejši 

učiteljicam s krajšo delovno dobo, tj. 5 let ali manj (42,9 %) oz. 6–15 let (40,0 %), kot 

učiteljicam z daljšo delovno dobo (7,7 %).  
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Preglednica 57: Razlog 5 za izbiro UG (raznolikost besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, besedila in naloge na različnih stopnjah zahtevnosti) 

glede na število let poučevanja 
 razlog 5 za izbiro UG (raznolikost 

besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, 

besedila in naloge na različnih 

stopnjah zahtevnosti) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 1 6 7 

odstotek 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

6–15 let število 3 7 10 

odstotek 30,0 % 70,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 2 11 13 

odstotek 15,4 % 84,6 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,941a 2 0,625 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,903 2 0,637 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,40. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,903, g = 2, α = 0,637). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 5 (tj. raznolikost besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, besedila in naloge na različnih stopnjah zahtevnosti) kot 

pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da je razlog 5 pomembnejši učiteljicam s 6–15 let (30,0 %) kot učiteljicam s 

krajšo (14,3 %) oz. z daljšo delovno dobo (15,4 %).   

 

 

Preglednica 58: Razlog 6 za izbiro UG (podprtost z interaktivnim gradivom, podpora CD-ja, 

veliko interaktivnih nalog in vaj, reševanje in preverjanje nalog na tabli, povečava gradiva) 

glede na število let poučevanja 
 razlog 6 za izbiro UG  (podprtost z 

interaktivnim gradivom, podpora  

CD-ja, veliko interaktivnih nalog in 

vaj, reševanje in preverjanje nalog na 

tabli, povečava gradiva) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 1 6 7 

odstotek 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

6–15 let število 3 7 10 

odstotek 30,0 % 70,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 2 11 13 

odstotek 15,4 % 84,6 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,941a 2 0,625 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,903 2 0,637 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,40. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,903, g = 2, α = 0,637). Med učiteljicami z različno dolgo delovno dobo se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 6 (tj. podprtost z interaktivnim gradivom, 

podpora CD-ja, veliko interaktivnih nalog in vaj, reševanje in preverjanje nalog na tabli, 

povečava gradiva) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 6 pomembnejši učiteljicam s 6–15 let delovne 

dobe (30,0 %) kot učiteljicam s krajšo (14,3 %) oz. z daljšo delovno dobo (15,4 %).   

 

 

Preglednica 59: Razlog 7 za izbiro UG (medpredmetno povezana učna snov v UG) glede na 

število let poučevanja 
 razlog 7 za izbiro UG (medpredmetno 

povezana učna snov v UG) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 3 4 7 

odstotek 42,9 % 57,1 % 100,0 % 

6–15 let število 2 8 10 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 0 13 13 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 6,137a 2 0,046 

Kullbackov 2Î-preizkus 7,465 2 0,024 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,17. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

7,465, g = 2, α = 0,024). Med učiteljicam z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 7 (tj. medpredmetno povezana učna snov v UG) kot 

pomembnega za izbiro UG. Za vzorec lahko trdimo, da je razlog 7 pomembnejši učiteljicam s 

krajšo delovno dobo, tj. 5 let ali manj (42,9 %), kot učiteljicam s 6–15 let delovne dobe (20,0 

%) oz. učiteljicam s 16 let delovne dobe ali več (0,0 %). S tveganjem, manjšim od 2,4 %, trdimo, 

da tudi v osnovni množici učitelji s krajšo delovno dobo izbirajo UG glede na to, ali je v njem 

prisotno medpredmetno povezovanje, medtem ko učitelji z daljšo delovno dobo ne.  
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Preglednica 60: Razlog 8 za izbiro UG (izbor UG skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, učbeniški sklad) glede na število let poučevanja 
 razlog 8 za izbiro UG (izbor UG 

skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, 

učbeniški sklad) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 2 5 7 

odstotek 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

6–15 let število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 3 10 13 

odstotek 23,1 % 76,9 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,099a 2 0,212 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,613 2 0,100 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,17. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,613, g = 2, α = 0,100). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 8 (tj. izbor UG skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, učbeniški sklad) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 8 za izbiro UG 

navedlo 28,6 % učiteljic, ki poučujejo 5 let ali manj, in 23,1 % učiteljic, ki poučujejo 16 let ali 

več. Omenjenega razloga ni navedla nobena učiteljica s 6–15 let delovne dobe.  

 

 

Preglednica 61: Razlog 9 za izbiro UG (strokovnost, kakovost, primernost UG za doseganje 

učnih ciljev in strategij, smiselne naloge, primerna besedila) glede na število let poučevanja 
 

 

razlog 9 za izbiro UG (strokovnost, 

kakovost, primernost UG za doseganje 

učnih ciljev in strategij, smiselne 

naloge, primerna besedila) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 1 6 7 

odstotek 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

6–15 let število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,874a 2 0,144 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,771 2 0,152 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,40. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,771, g = 2, α = 0,152). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 9 (tj. strokovnost, kakovost, primernost UG za 

doseganje učnih ciljev in strategij, smiselne naloge, primerna besedila) kot pomembnega za 

izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, 

da je razlog 9 pomembnejši učiteljicam s 6–15 let delovne dobe (40,0 %) kot učiteljicam s 

krajšo (14,3 %) oz. daljšo (7,7 %) delovno dobo. 

 

 

Preglednica 62: Razlog 10 za izbiro UG (uporaba že vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) glede na število let poučevanja 
 razlog 10 za izbiro UG (uporaba že 

vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 1 6 7 

odstotek 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

6–15 let število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 2 11 13 

odstotek 15,4 % 84,6 % 100,0 % 

skupaj število 4 26 30 

odstotek 13,3 % 86,7 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,149a 2 0,928 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,155 2 0,926 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,93. 

 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,155, g = 2, α = 0,926). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 10 (tj. uporaba že vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 10 pomembnejši učiteljicam s krajšo delovno dobo 

(14,3 %) in učiteljicam z daljšo delovno dobo (15,4 %) kot učiteljicam s 6–15 let dolgo delovno 

dobo (10,0 %). 

 

 

INTERPRETACIJA  

 

− Največ učiteljic, ki poučujejo 5 let ali manj, je v anketnem vprašalniku odgovorilo, da so 

UG izbrale zaradi sistematičnosti, preglednosti, nazornosti in smiselno razporejene snovi; 

zaradi primerne količine besedil in nalog za obravnavanje nove snovi, za utrjevanje in 

ponavljanje ter zaradi medpredmetno povezane snovi v UG.  

− Največ učiteljic, ki poučujejo od 6 do 15 let, je odgovorilo, da so UG izbrale zaradi 

sistematičnosti, preglednosti, nazornosti in smiselno razporejene snovi; zaradi primerne 

količine besedil in nalog za obravnavanje nove snovi, za utrjevanje in ponavljanje; zaradi 

strokovnosti in kakovosti UG ter zaradi primernih besedil in smiselnih nalog, s pomočjo 
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katerih učenci lahko dosežejo učne cilje.  

− Največ učiteljic, ki poučujejo 16 let ali več, je v vprašalniku navedlo, da so UG izbrale 

zaradi sistematičnosti, preglednosti, nazornosti in smiselno razporejene snovi; pa tudi zato, 

ker je gradivo pri učencih dobro sprejeto in je učencem zanimivo. UG naj bi v veliki meri 

izbirale skupaj s sodelavci v aktivu.  

 

 

b) Razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, v tem, iz katerih razlogov izberejo 

določeno učno gradivo 

 

Preglednica 63: Razlog 1 za izbiro UG (sistematičnost, preglednost, nazornost UG, smiselno 

razporejena učna snov, dobro zastavljeno UG) glede na razred 
 

 

razlog 1 za izbiro UG (sistematičnost, 

preglednost, nazornost UG, smiselno 

razporejena učna snov, dobro 

zastavljeno UG) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

4. razred število 3 6 9 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

5. razred število 4 2 6 

odstotek 66,7 % 33, % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 1 4 5 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

skupaj število 12 18 30 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,778a 3 0,427 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,821 3 0,420 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,93. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,821, g = 3, α = 0,420). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 1 (tj. sistematičnost, preglednost, nazornost 

UG, smiselno razporejena učna snov, dobro zastavljeno UG) kot pomembnega za izbiro UG. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 

1 najpomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 5. razredu (66,7 %), sledijo učiteljice, ki 

poučujejo v 3. razredu (40,0 %), nato pa učiteljice, ki poučujejo v 6. (in 7., 8., 9.) razredu (20,0 

%), in učiteljice, ki poučujejo v 4. razredu (33,3 %).  
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Preglednica 64: Razlog 2 za izbiro UG (učencem prijazno UG, učencem blizu, pri učencih 

dobro sprejeto UG, učencem zanimivo UG) glede na razred 
 razlog 2 za izbiro UG (učencem 

prijazno UG, učencem blizu, pri 

učencih dobro sprejeto UG, učencem 

zanimivo UG) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

4. razred število 3 6 9 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

5. razred število 1 5 6 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,120a 3 0,373 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,668 3 0,300 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,83. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,668, g = 3, α = 0,300). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 2 (tj. učencem prijazno UG, učencem blizu, 

pri učencih dobro sprejeto UG, učencem zanimivo UG) kot pomembnega za izbiro UG. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 

2 najpomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 4. razredu (33,3 %). Poleg teh učiteljic je razlog 

2 navedla le ena učiteljica, ki poučuje v 3. razredu (10,0 %), in ena učiteljica, ki poučuje v 5. 

razredu (16,7 %). 

 

 

Preglednica 65: Razlog 3 za izbiro UG (slikovno, oblikovno, vizualno privlačno UG, pestrost) 

glede na razred 
 

 

razlog 3 za izbiro UG (slikovno, 

oblikovno, vizualno privlačno UG, 

pestrost UG) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

4. razred število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

5. razred število 0 6 6 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 3 27 30 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,716a 3 0,438 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,469 3 0,325 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,50. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,469, g = 3, α = 0,325). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 3 (tj. slikovno, oblikovno, vizualno privlačno 

UG, pestrost UG) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 3 najpomembnejši učiteljicam, ki poučujejo 

v 4. razredu (22,2 %). Poleg njih je razlog navedla le še ena učiteljica, ki poučuje v 3. razredu 

(10,0 %).  

 

 

Preglednica 66: Razlog 4 za izbiro UG (primerna količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko besedil in nalog) glede na razred 
 

 

razlog 4 za izbiro UG  (primerna 

količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko 

besedil in nalog) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 5 5 10 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

4. razred število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

5. razred število 1 5 6 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 8 22 30 

odstotek 26,7 % 73,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 5,000a 3 0,172 

Kullbackov 2Î-preizkus 5,991 3 0,112 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,33. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,991, g = 3, α = 0,112). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 4 (tj. primerna količina besedil in nalog za 

obravnavo, utrjevanje in ponavljanje, veliko besedil in nalog) kot pomembnega za izbiro UG. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 

4 pomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v nižjih razredih, tj. v 3. razredu (50,0 %) in 4. razredu 

(22,2 %), kot učiteljicam, ki poučujejo v višjih razredih, tj. v 5. razredu (16, 7 %) in 6. (in 7., 

8., 9.) razredu (0,0 %). 
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Preglednica 67: Razlog 5 za izbiro UG (raznolikost besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, besedila in naloge na različnih stopnjah zahtevnosti) 

glede na razred 
 

 

 

 

razlog 5 za izbiro UG (raznolikost 

besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, 

besedila in naloge na različnih 

stopnjah zahtevnosti) 

 

 

 

 

 

skupaj DA  NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 3 7 10 

odstotek 30,0 % 70,0 % 100,0 % 

4. razred število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

5. razred število 1 5 6 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,944a 3 0,584 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,865 3 0,413 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,00. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,865, g = 3, α = 0,413). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 5 (tj. raznolikost besedil in nalog, različni tipi 

nalog, primerna zahtevnost besedil in nalog, besedila in naloge na različnih stopnjah 

zahtevnosti) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 5 pomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 

nižjih razredih, tj. v 3. razredu (30,0 %) in 4. razredu (22,2 %), kot učiteljicam, ki poučujejo v 

višjih razredih, tj. v 5. razredu (16, 7 %) in 6. razredu (0,0 %). 
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Preglednica 68: Razlog 6 za izbiro UG (podprtost z interaktivnim gradivom, podpora CD-ja, 

veliko interaktivnih nalog in vaj, reševanje in preverjanje nalog na tabli, povečava gradiva) 

glede na razred 
 

 

razlog 6 za izbiro UG (podprtost z 

interaktivnim gradivom, podpora  

CD-ja, veliko interaktivnih nalog in 

vaj, reševanje in preverjanje nalog na 

tabli, povečava gradiva) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 2 8 10 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

4. razred število 4 5 9 

odstotek 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

5. razred število 0 6 6 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 6,111a 3 0,106 

Kullbackov 2Î-preizkus 7,651 3 0,054 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,00. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

7,651, g = 3, α = 0,054). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 6 (tj. podprtost z interaktivnim gradivom, 

podpora CD-ja, veliko interaktivnih nalog in vaj, reševanje in preverjanje nalog na tabli, 

povečava gradiva) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 6 pomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 

nižjih razredih, tj. v 3. razredu (20,0 %) in 4. razredu (44,4 %). Nobena učiteljica, ki poučuje v 

višjih razredih, ni navedla omenjenega razloga.  

 

 

Preglednica 69: Razlog 7 za izbiro UG (medpredmetno povezana učna snov v UG) glede na 

razred 
 razlog 7 za izbiro UG (medpredmetno 

povezana učna snov v UG) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

4. razred število 0 9 9 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

5. razred število 1 6 6 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 6,720a 3 0,081 

Kullbackov 2Î-preizkus 8,167 3 0,043 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,83. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

8,167, g = 3, α = 0,043). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 7 (tj. medpredmetno povezana učna snov v 

UG) kot pomembnega za izbiro UG. Za vzorec lahko trdimo, da je razlog 7 najpomembnejši 

učiteljicam, ki poučujejo v 3. razredu (40,0 %). Razlog 7 je navedla tudi ena učiteljica, ki 

poučuje v 5. razredu.  S tveganjem, manjšim od 4,3 %, trdimo, da tudi v osnovni množici 

učitelji, ki poučujejo v 3. razredu, izbirajo UG tudi glede na to, ali je v njem prisotno 

medpredmetno povezovanje.  

 

 

Preglednica 70: Razlog 8 za izbiro UG (izbor UG skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, učbeniški sklad) glede na razred 
 

 

razlogi za izbiro UG (izbor UG skupaj 

s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, 

učbeniški sklad) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

4. razred število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

5. razred število 2 4 6 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 1 4 5 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,440a 3 0,329 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,857 3 0,183 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,83. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,857, g = 3, α = 0,183). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 8 (tj. izbor UG skupaj s sodelavko, izbor v 

aktivu, priporočilo/nasvet sodelavke, učbeniški sklad) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 8 

najpomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 5. razredu (33,3 %). Sledijo učiteljice, ki poučujejo 

v 4. razredu (22,2 %), in učiteljice, ki poučujejo v 6. razredu (20,0 %). Nobena učiteljica, ki 

poučuje v 3. razredu, ni navedla omenjenega razloga. 
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Preglednica 71: Razlog 9 za izbiro UG (strokovnost, kakovost, primernost UG za doseganje 

učnih ciljev in strategij, smiselne naloge, primerna besedila) glede na razred 
 

 

razlog 9 za izbiro UG (strokovnost, 

kakovost, primernost UG za doseganje 

učnih ciljev in strategij, smiselne 

naloge, primerna besedila) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

4. razred število 0 9 9 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

5. razred število 1 5 6 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 1 4 5 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,792a 3 0,188 

Kullbackov 2Î-preizkus 6,153 3 0,104 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,00. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

6,153, g = 3, α = 0,104). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 9 (tj. strokovnost, kakovost, primernost UG 

za doseganje učnih ciljev in strategij, smiselne naloge, primerna besedila) kot pomembnega za 

izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, 

da je razlog 9 najpomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 3. razredu (40,0 %). Sledijo 

učiteljice, ki poučujejo v 6. razredu (20,0 %), in učiteljice, ki poučujejo v 5. razredu (16,7 %). 

Nobena učiteljica, ki poučuje v 4. razredu, ni izbrala tega razloga. 

 

 

Preglednica 72: Razlog 10 za izbiro UG (uporaba že vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) glede na razred 
 razlog 10 za izbiro UG (uporaba že 

vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 2 8 10 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

4. razred število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

5. razred število 0 6 6 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 1 4 5 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

skupaj število 4 26 30 

odstotek 13,3 % 86,7 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,538a 3 0,673 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,269 3 0,518 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,67. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,269, g = 3, α = 0,518). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 10 (tj. uporaba že vrsto let, stil poučevanja, 

soavtor učbenika) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 10 za izbiro UG navedlo 20,0 % učiteljic, ki 

poučujejo v 3. razredu, 20,0 % učiteljic, ki poučujejo v 6. razredu, 11,1 % učiteljev, ki poučujejo 

v 4. razredu, ter nobena učiteljica, ki poučuje v 5. razredu. 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

− Največ učiteljic, ki poučujejo v 3. razredu, je v anketnem vprašalniku navedlo, da so 

učbenik izbrale zaradi primerne količine besedil in nalog za obravnavo nove snovi, za 

utrjevanje in za ponavljanje. Sledi razlog sistematičnost, preglednost, nazornost UG in 

smiselno razporejena snov, nato razlog medpredmetno povezovanje ter razlog strokovnost 

in kakovost UG, tj. primernost besedil in smiselnost nalog, s pomočjo katerih učenci lahko 

dosežejo učne cilje.  

− Največ učiteljic, ki poučujejo 4. razredu, je odgovorilo, da so UG izbrale zaradi podprtosti 

z interaktivnim gradivom (interaktivni U in DZ, podpora CD-ja …). Sledijo učiteljice, ki so 

UG izbrale zaradi sistematičnosti, preglednosti, nazornosti in smiselno razporejene snovi 

ter zato, ker je UG učencem prijazno/blizu/zanimivo in pri njih dobro sprejeto.  

− Večina učiteljic, ki poučuje v 5. razredu, je UG izbrala zaradi sistematičnosti, preglednosti, 

nazornosti in smiselno razporejene snovi. Drugi najpogostejši odgovor pa je ta, da so UG 

izbrale skupaj s sodelavci v aktivu.  

− Učiteljice, ki poučujejo v 6. (7., 8. in 9.) razredu, so UG izbrale zaradi sistematičnosti, 

preglednosti, nazornosti in smiselno razporejene snovi; zaradi strokovnosti in kakovosti UG 

ter zaradi primernih besedil in smiselnih nalog, s pomočjo katerih učenci lahko dosežejo 

učne cilje. UG so izbirale skupaj s sodelavci v aktivu. Izbrale so ga tudi zato, ker ga 

uporabljajo že vrsto let. 
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c) Razlike med učitelji z različnimi nazivi v tem, iz katerih razlogov izberejo določeno učno 

gradivo 

 

Preglednica 73: Razlog 1 za izbiro UG (sistematičnost, preglednost, nazornost UG, smiselno 

razporejena snov, dobro zastavljeno UG) glede na naziv 
 

 

razlog 1 za izbiro UG (sistematičnost, 

preglednost, nazornost UG, smiselno 

razporejena snov, dobro zastavljeno 

UG) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 3 6 9 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 5 5 10 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 3 5 8 

odstotek 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 1 2 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

skupaj število 12 18 30 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,660a 3 0,883 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,656 3 0,883 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,20. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,656, g = 3, α = 0,883). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 1 (tj. sistematičnost, preglednost, nazornost UG, 

smiselno razporejena snov, dobro zastavljeno UG) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 1 

najpomembnejši učiteljicam mentoricam (50,0 %), sledijo učiteljice svetovalke (37,5 %), nato 

pa učiteljice (33,3 %) in učiteljice svetnice (33,3 %). 
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Preglednica 74: Razlog 2 za izbiro UG (učencem prijazno UG, učencem blizu, pri učencih 

dobro sprejeto UG, učencem zanimivo UG) glede na naziv 
 

 

razlog 2 za izbiro UG (učencem 

prijazno UG, učencem blizu, pri 

učencih dobro sprejeto UG, učencem 

zanimivo UG) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 2 6 8 

odstotek 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 0 3 3 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,520a 3 0,678 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,000 3 0,572 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,50. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,000, g = 3, α = 0,572). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 2 (tj. učencem prijazno UG, učencem blizu, pri učencih 

dobro sprejeto UG, učencem zanimivo UG) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 2 

najpomembnejši učiteljicam svetovalkam (25,0 %), sledijo učiteljice (22,2 %), nato pa 

učiteljice mentorice (10,0 %). Nobena učiteljica svetnica ni UG izbirala na podlagi razloga 2. 

 

 

Preglednica 75: Razlog 3 za izbiro UG (slikovno, oblikovno, vizualno privlačno UG, pestrost 

UG) glede na naziv 
 

 

razlog 3 za izbiro UG (slikovno, 

oblikovno, vizualno privlačno UG, 

pestrost UG) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 0 8 8 

odstotek 25,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 0 3 3 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 3 27 30 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,716a 3 0,438 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,469 3 0,325 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,469, g = 3, α = 0,325). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 3 (tj. slikovno, oblikovno, vizualno privlačno UG, 

pestrost UG) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 3 pomembnejši učiteljicam z nižjim nazivom, 

tj. učiteljicam (22,2 %) in učiteljicam mentoricam (10,0 %), kot učiteljicam z višjim nazivom 

(0,0 %).  

 

 

Preglednica 76: Razlog 4 za izbiro UG (primerna količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko besedil in nalog) glede na naziv 
 

 

razlog 4 za izbiro UG (primerna 

količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko 

besedil in nalog) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 3 6 9 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 0 3 3 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 8 22 30 

odstotek 26,7 % 73,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,026a 3 0,388 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,849 3 0,278 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,80. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,849, g = 3, α = 0,278). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 4 (tj. primerna količina besedil in nalog za obravnavo, 

utrjevanje in ponavljanje, veliko besedil in nalog) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 4 pomembnejši 

učiteljicam z nižjim nazivom, tj. učiteljicam (33,3 %) in učiteljicam mentoricam (40,0 %), kot 

učiteljicam z višjim nazivom, tj. učiteljicam svetovalkam (12,5 %) in učiteljicam svetnicam 

(0,0 %).  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Zala Cerar – Magistrsko delo 

138 
 

Preglednica 77: Razlog 5 za izbiro UG (raznolikost besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, besedila in naloge na različnih stopnjah zahtevnosti) 

glede na naziv 
 

 

razlog 5 za izbiro UG (raznolikost 

besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, 

besedila in naloge na različnih 

stopnjah zahtevnosti) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 2 8 10 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 2 6 8 

odstotek 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 1 2 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,903a 3 0,825 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,921 3 0,820 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,60. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,921, g = 3, α = 0,820). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 5 (tj. raznolikost besedil in nalog, različni tipi nalog, 

primerna zahtevnost besedil in nalog, besedila in naloge na različnih stopnjah zahtevnosti) kot 

pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da je razlog 5 pomembnejši učiteljicam z višjim nazivom, tj. učiteljicam 

svetnicam (33,3 %) in učiteljicam svetovalkam (25,0 %), kot učiteljicam z nižjim nazivom, tj. 

učiteljicam mentoricam (20,0 %) in učiteljicam (11,1%).  
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Preglednica 78: razlog 6 za izbiro UG (podprtost z interaktivnim gradivom, podpora CD-ja, 

veliko interaktivnih nalog in vaj, reševanje in preverjanje nalog na tabli, povečava gradiva) 

glede na naziv 
 razlog 6 za izbiro UG (podprtost z 

interaktivnim gradivom, podpora  

CD-ja, veliko interaktivnih nalog in 

vaj, reševanje in preverjanje nalog na 

tabli, povečava gradiva) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 3 6 9 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 1 2 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,240a 3 0,524 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,218 3 0,528 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,60. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,218, g = 3, α = 0,528). Med učiteljicami z različnimi strokovnimi nazivi se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 6 (tj. podprtost z interaktivnim gradivom, 

podpora CD-ja, veliko interaktivnih nalog in vaj, reševanje in preverjanje nalog na tabli, 

povečava gradiva) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 6 pomembnejši učiteljicam z najnižjim 

nazivom (33,3 %) in učiteljicami z najvišjim nazivom (33,3 %). Razlog 6 je izbrala tudi ena 

učiteljica mentorica in ena učiteljica svetovalka.  

 

 

Preglednica 79: Razlog 7 za izbiro UG (medpredmetno povezana učna snov v UG) glede na 

naziv 
 

 

razlog 7 za izbiro UG (medpredmetno 

povezana učna snov v UG) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 3 6 9 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 0 3 3 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,820a 3 0,420 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,046 3 0,385 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,50. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,046, g = 3, α = 0,385). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 7 (tj. medpredmetno povezana učna snov v UG) kot 

pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da je razlog 7 najpomembnejši učiteljicam z najnižjim nazivom (33,3 %). Sledijo 

učiteljice svetovalke (12,5 %) in učiteljice mentorice (10,0 %). Nobena učiteljica svetnica ni 

navedla razloga 7.  

 

 

Preglednica 800: Razlog 8 za izbiro UG (izbor UG skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, učbeniški sklad) glede na naziv 
   razlog 8 za izbiro UG (izbor UG 

skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, 

učbeniški sklad) 

 

 

 

 

skupaj  

 

 

 

naziv 

  DA NE 

učitelj število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 2 8 10 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 0 3 3 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 25 30 

odstotek 16,7 % 83,3 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,980a 3 0,806 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,463 3 0,691 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,50. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,463, g = 3, α = 0,691). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 8 (tj. izbor UG skupaj s sodelavko, izbor v aktivu, 

priporočilo/nasvet sodelavke, učbeniški sklad) kot pomembnega za izbiro UG. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 8 navedlo več 

učiteljic z nižjim nazivom, tj. učiteljic (22,2 %) in učiteljic mentoric (20,0 %), kot učiteljic z 

višjim nazivom, tj. učiteljic svetovalk (12,5 %) in učiteljic svetnic (0,0 %). 
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Preglednica 811: Razlog 9 za izbiro UG (strokovnost, kakovost, primernost UG za doseganje 

učnih ciljev in strategij, smiselne naloge, primerna besedila) glede na naziv 
 

 

razlog 9 za izbiro (strokovnost, 

kakovost, primernost UG za doseganje 

učnih ciljev in strategij, smiselne 

naloge, primerna besedila) 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 5 5 10 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 0 8 8 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 0 3 3 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 6 24 30 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 8,819a 3 0,032 

Kullbackov 2Î-preizkus 9,882 3 0,020 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,60. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

9,882, g = 3, α = 0,020). Med učiteljicami z različnimi nazivi se pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 9 (tj. strokovnost, kakovost, primernost UG za 

doseganje učnih ciljev in strategij, smiselne naloge, primerna besedila) kot pomembnega za 

izbiro UG. Za vzorec lahko trdimo, da je razlog 9 navedlo največ učiteljic, ki imajo naziv 

mentorica (50,0 %), sledijo pa učiteljice (11,1 %). Nobena učiteljica z višjim nazivom ni 

navedla omenjenega razloga. S tveganjem, manjšim od 2,0 %, trdimo, da tudi v osnovni 

množici učitelji mentorji v veliki meri izbirajo učno gradivo glede na strokovnost in kakovost. 

 

 

Preglednica 822: Razlog 10 za izbiro UG (uporaba že vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) glede na naziv 
 razlog 10 za izbiro UG (uporaba že 

vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 2 6 8 

odstotek 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik  

število 1 2 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

skupaj število 4 26 30 

odstotek 13,3 % 86,7 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,558a 3 0,313 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,465 3 0,215 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,40. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,465, g = 3, α = 0,215). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 10 (tj. uporaba že vrsto let, stil poučevanja, soavtor 

učbenika) kot pomembnega za izbiro UG. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 10 navedlo 

največ učiteljic svetnic (33,3 %), sledijo učiteljice svetovalke (25,0 %), nato pa učiteljice 

(11,1%). Razloga 10 ni navedla nobena učiteljica mentorica.  

 

 

INTERPRETACIJA 

 

− Vsem učiteljicam, ne glede na naziv, je pri izbiri UG najpomembnejše to, da je le-to 

sistematično, pregledno in nazorno ter da je snov smiselno razporejena. 

− Učiteljice z najnižjim nazivom so kot razlog za izbiro UG navedle tudi primerno količino 

besedil in nalog za obravnavo nove snovi ter za utrjevanje in ponavljanje; podprtost z 

interaktivnim gradivom (e-UG, CD …) ter medpredmetno povezovanje. 

− Največ učiteljic mentoric je poleg sistematičnosti gledalo tudi na strokovnost in kakovost 

UG (primerna besedila in smiselne naloge, s pomočjo katerih učenci dosegajo učne cilje) 

ter na primerno količino besedil in nalog za različne faze učnega procesa (obravnavanje, 

utrjevanje, ponavljanje).  

− Učiteljice svetovalke so pri izbiri UG pozorne tudi na to, da je UG dobro sprejeto pri učencih 

in da je učencem zanimivo. Ko izbirajo UG, gledajo, da so besedila in naloge razgibane 

(naloge na različnih stopnjah zahtevnosti, naloge različnih tipov za reševanje, bogate 

vsebine besedil itd.). Pri izbiranju UG učiteljice upoštevajo tudi sebe. UG so namreč izbrale 

zato, ker ga uporabljajo že vrsto let in ker ustreza njihovemu načinu poučevanja. 

− Učiteljice svetnice so v anketnem vprašalniku napisale, da so UG izbrale tudi zaradi 

raznolikih besedil (bogate vsebine) in nalog (različni tipi nalog, različna zahtevnost nalog), 

zaradi podprtosti z interaktivnim gradivom (e-U, e-DZ, e-SDZ, CD …) ter zato, ker ga 

uporabljajo že več let. 

 

 

3.4.3.4 RAZLIKE MED UČITELJI V TEM, KATERE NALOGE IZPUŠČIJO V IZBRANEM 

UČNEM GRADIVU, TER V TEM, KAR NAVAJAJO KOT VZROK ZA TO 

 

Analizirali smo odgovore učiteljev na anketni vprašanji, katere naloge so izpustili iz izbrane 

učne enote in zakaj, ter jih razvrstili v dve kategoriji. 

 

Učitelji so navedli naslednja razloga za izpuščanje nalog: 

− razlog 1: premalo časa, naloga vzame preveč časa, počasnost učencev; 

− razlog 2: nesmiselnost, nepotrebnost, problem uporabe spleta. 
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a) Razlike med učitelji z različno delovno dobo v tem, katere naloge izpuščajo v izbranem 

učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to  

 

Ena učiteljica je iz UG izpustila tisti dve nalogi, ki od učencev zahtevata izdelavo plakatov in 

pošiljanje nalog po e-pošti. To sta nalogi, ki od učencev zahtevata bralno razumevanje na 

najvišji ravni. To je učiteljica, ki poučuje 6–15 let. Neka druga učiteljica je izpustila naloge, ki 

zahtevajo uporabo spleta. Te naloge od učencev zahtevajo znanje, razumevanje, uporabo in 

sintezo oz. prvo, drugo in tretjo raven bralnega razumevanja. Poleg tega je izpustila tudi nalogo 

na koncu učne enote, ki od učencev zahteva vrednotenje. Ta učiteljica ima tudi 6–15 let delovne 

dobe. Neka druga učiteljica pa je iz učne enote izpustila vprašanja o besedilu. Vsa ta vprašanja 

so na ravni znanja oz. na prvi stopnji bralnega razumevanja. Ena učiteljica je pri pouku iz 

delovnega zvezka izpustila nalogo, ki zahteva raven uporabe, vendar so jo učenci rešili za 

domačo nalogo. Tudi ta učiteljica ima enako število let delovne dobe. Ker so naloge izpuščale 

le učiteljice s 6–15 let delovne dobe, ne moremo ugotoviti razlik med učitelji, ki poučujejo 

različno dolgo, glede na to, katere vrste nalog izpuščajo.  

 

 

Preglednica 833: Razlog 1 za izpuščanje nalog (premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) glede na število let poučevanja 
 razlog 1 za izpuščanje nalog 

(premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) 

 

 

 

skupaj DA NE 

št. let 

poučevanja 

6–15 let število 3 1 4 

odstotek 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

 

 

Preglednica 844: Razlog 2 za izpuščanje nalog (nesmiselnost, nepotrebnost, problem uporabe 

spleta) glede na število let poučevanja 
 razlog 2 za izpuščanje nalog 

 (nesmiselnost, nepotrebnost, problem 

uporabe spleta) 

 

 

 

skupaj DA NE 

št. let 

poučevanja 

6–15 let število 2 2 4 

odstotek 50,0% 50,0 % 100,0 % 

 

 

INTERPRETACIJA 

Tri od štirih učiteljic (75,0 %), ki so izpustile katero izmed nalog v UG, so v vprašalniku 

navedle, da so jo izpustile zato, ker niso imele dovolj časa za reševanje, ker naloga vzame 

preveč časa oz. ker so učenci prepočasni. To so torej razlogi, ki so povezani s časom. Dve od 

štirih učiteljic (50,0 %), ki niso predelale vseh nalog, pa sta napisali, da sta naloge izpustili zato, 

ker so le-te nesmiselne in nepotrebne, ter zato, ker problem predstavlja uporaba spleta.  

 

 

b) Razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, v tem, katere naloge izpuščajo v 

izbranem učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Učiteljica, ki je iz UG izpustila tisti dve nalogi, ki od učencev zahtevata izdelavo plakatov in 

pošiljanje nalog po e-pošti (bralno razumevanje na najvišji ravni), poučuje v 4. razredu. 

Učiteljica, ki je izpustila naloge, ki zahtevajo uporabo spleta (znanje, razumevanje, uporaba in 
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sinteza oz. prva, druga in tretja raven bralnega razumevanja) in nalogo na koncu učne enote 

(vrednotenje), poučuje v 5. razredu. Učiteljica, ki je iz učne enote izpustila vprašanja o besedilu 

(znanje oz. prva stopnja bralnega razumevanja), uči prav tako v 5. razredu. Učiteljica, ki pa je 

pri pouku izpustila nalogo in jo je učencem dala za domačo nalogo (uporaba), poučuje v 3. 

razredu. Ker so naloge izpustile le po ena oz. dve (celo nobena) učiteljici iz posameznega 

razreda, ne moremo ugotoviti razlik med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, glede na to 

katere vrste nalog izpuščajo. 

 

 

Preglednica 855: Razlog 1 za izpuščanje nalog (premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) glede na razred 
 razlog 1 za izpuščanje nalog 

(premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

razred 

3. razred število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

4. razred število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5. razred število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj število 3 1 4 

odstotek 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,333a 2 0,513 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,726 2 0,422 
a 6 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,25. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,726, g = 2, α = 0,422). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 1 (premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) kot pomembnega za izpuščanje nalog iz UG. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 1 navedla ena učiteljica, 

ki poučuje v 3. razredu (100,0 %), ena, ki poučuje v 4. razredu (100,0 %), in ena, ki poučuje v 

5. razredu (50,0 %).  
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Preglednica 866: Razlog 2 za izpuščanje nalog (nesmiselnost, nepotrebnost, problem uporabe 

spleta) glede na razred 
 razlog 2 za izpuščanje nalog 

(nesmiselnost, nepotrebnost, problem 

uporabe spleta) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

razred 

3. razred število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

4. razred število 1 0 1 

odstotek 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

5. razred število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,000a 2 0,368 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,773 2 0,250 
a 6 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,50 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,773, g = 2, α = 0,250). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 2 (nesmiselnost, nepotrebnost, problem 

uporabe spleta) kot pomembnega za izpuščanje nalog iz UG. Podatkov ne moremo posplošiti 

na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 2 navedla ena učiteljica, ki 

poučuje v 4. razredu (50,0 %), in ena, ki poučuje v 5. razredu (50,0 %).    

 

 

c) Razlike med učitelji z različnimi nazivi v tem, katere naloge izpuščajo v izbranem učnem 

gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Učiteljica, ki je iz UG izpustila tisti dve nalogi, ki od učencev zahtevata izdelavo plakatov in 

pošiljanje nalog po e-pošti (bralno razumevanje na najvišji ravni), ima najnižji naziv. Ena 

učiteljica mentorica je izpustila naloge, ki zahtevajo uporabo spleta (znanje, razumevanje, 

uporabo in sintezo oz. prvo, drugi in tretjo raven bralnega razumevanja) in nalogo na koncu 

učne enote (vrednotenje). Druga učiteljica mentorica je iz učne enote izpustila vprašanja o 

besedilu (znanje oz. prva stopnja bralnega razumevanja). Učiteljica svetovalka pa je pri pouku 

izpustila eno nalogo (uporaba) in jo dala učencem za domačo nalogo. Ker so naloge izpustile 

le po ena oz. dve (celo nobena) učiteljici z različnimi nazivi, ne moremo ugotoviti razlik med  

njimi, glede na to, katere vrste nalog izpuščajo.   
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Preglednica 877: Razlog 1 za izpuščanje nalog (premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) glede na naziv 
 razlog 1 za izpuščanje nalog 

(premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 0 1 

odstotek 10,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj število 3 1 4 

odstotek 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,333a 2 0,513 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,726 2 0,422 
a 6 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,25. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,726, g = 2, α = 0,422). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 1 (premalo časa, naloga vzame preveč časa, počasnost 

učencev) kot pomembnega za izpuščanje nalog iz UG. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 1 navedla ena učiteljica (100,0 %), 

ena učiteljica mentorica (50,0 %) in ena učiteljica svetovalka (100,0 %).  

 

 

Preglednica 888: Razlog 2 za izpuščanje nalog (nesmiselnost, nepotrebnost, problem uporabe 

spleta) glede na naziv 
 razlog 2 za izpuščanje nalog 

(nesmiselnost, nepotrebnost, problem 

uporabe spleta) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,000a 2 0,368 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,773 2 0,250 
a 6 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,50 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,726, g = 2, α = 0,422). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 2 (nesmiselnost, nepotrebnost, problem uporabe spleta) 

kot pomembnega za izpuščanje nalog iz UG. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da sta razlog 2 navedli ena učiteljica (100,0 %) in ena 

učiteljica mentorica (50,0 %). 

 

 

č)  Razlike med učitelji, ki uporabljajo določeno učno gradivo prvo leto in učitelji, ki ga           

     uporabljajo več kot eno leto, v tem, katere naloge izpuščajo v izbranem učnem gradivu, ter   

     v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Učiteljica, ki je iz UG izpustila tisti dve nalogi, ki od učencev zahtevata izdelavo plakatov in 

pošiljanje nalog po e-pošti (bralno razumevanje na najvišji ravni), UG uporablja prvo leto. 

Učiteljica, ki je izpustila naloge, ki zahtevajo uporabo spleta (znanje, razumevanje, uporabo in 

sintezo oz. prvo, drugi in tretjo raven bralnega razumevanja), in nalogo na koncu učne enote 

(vrednotenje), UG uporablja prav tako prvo leto. Učiteljica, ki je iz učne enote izpustila 

vprašanja o besedilu (znanje oz. prva stopnja bralnega razumevanja), poučuje po UG že več kot 

eno leto. Učiteljica, ki pa je pri pouku izpustila eno nalogo na ravni uporabe in jo je učencem 

dala za domačo nalogo, UG uporablja že dlje časa. Ker sta naloge izpustili le dve učiteljici, ki 

UG uporabljata prvo leto, in le dve učiteljici, ki UG uporabljata dlje časa, ne moremo ugotoviti 

razlik med učitelji v zvezi s tem, katere vrste nalog izpuščajo, glede na leta uporabe UG.  

 

 

Preglednica 89: Razlog 1 za izpuščanje nalog (premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) glede na število let uporabe UG 
 razlog 1 za izpuščanje nalog 

(premalo časa, naloga vzame preveč časa, 

počasnost učencev) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj število 3 1 4 

odstotek 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,333a 1 0,248 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,726 1 0,189 
a 4 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,50. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,726, g = 1, α = 0,189). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga 1 (premalo časa, naloga vzame 

preveč časa, počasnost učencev) kot pomembnega za izpuščanje nalog iz UG. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 1 navedla ena 

učiteljica, ki UG uporablja prvo leto (50,0 %), in dve učiteljici, ki UG uporabljata več kot eno 

leto (100,0 %).  
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Preglednica 890: Razlog 2 za izpuščanje nalog (nesmiselnost, nepotrebnost, problem uporabe 

spleta) glede na število let uporabe UG 
 razlog 2 za izpuščanje nalog 

(nesmiselnost, nepotrebnost, problem 

uporabe spleta) 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 0 2 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 42,000a 1 0,046 

Kullbackov 2Î-preizkus 5,545 1 0,019 
a 4 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,00 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

5,545, g = 1, α = 0,019). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo različno dolgo, se pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 2 (nesmiselnost, nepotrebnost, problem 

uporabe spleta) kot pomembnega za izpuščanje nalog iz UG. Za vzorec lahko trdimo, da sta 

razlog 2 navedli dve učiteljici, ki UG uporabljata prvo leto (100,0 %), in nobena učiteljica, ki 

UG uporablja že več let. S tveganjem, manjšim od 1,9 %, trdimo, da tudi v osnovni množici 

učitelji, ki UG uporabljajo prvo leto, naloge izpuščajo zaradi nesmiselnosti, nepotrebnosti in 

neizvedljivosti, učitelji, ki UG uporabljajo že več let, pa jih ne izpuščajo zaradi tega razloga.  

 

 

Zaradi majhnega števila učiteljic, ki so iz UG izpustile katero izmed nalog, težko ugotovimo, 

katere naloge glede na stopnje po Bloomovi taksonomiji oz. katere naloge glede na ravni 

bralnega razumevanja učitelji največ izpuščajo. Za vzorec lahko trdimo, da učiteljice izpuščajo 

naloge na vseh ravneh.  

 

 

3.4.3.5 RAZLIKE MED UČITELJI V TEM, KATERE NALOGE PREDELAJO V 

IZBRANEM UČNEM GRADIVU, TER V TEM, KAR NAVAJAJO KOT VZROK ZA TO 

 

Analizirali smo odgovore učiteljic na anketni vprašanji, katere naloge so predelale v UG v 

določeni učni enoti in zakaj, ter jih razvrstili v osem kategorij. 

 

Učiteljice so navedle naslednje razloge za reševanje nalog: 

− razlog 1: nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje; 

− razlog 2: smiselnost, ustreznost, pomembnost, potrebnost, uresničitev ciljev, povezanost s 

cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost na temo; 

− razlog 3: nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne naloge; 

− razlog 4: zanimivost, raznolikost, pestrost; 

− razlog 5: uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih; 

− razlog 6: primernost za delo v razredu; 

− razlog 7: dovolj časa, primerna količina nalog; 

− razlog 8: vaja in utrjevanje. 
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Graf 3: Število anketirancev glede na razloge za reševanje nalog 

 
 

INTERPRETACIJA 

 

Največ učiteljic je na vprašanje, zakaj so predelale vse oz. skoraj vse naloge, odgovorilo, da so 

jih skupaj z učenci rešile zato, ker so smiselne, ustrezne, pomembne in potrebne za uresničitev 

učnih ciljev. Naloge naj bi bile povezane s cilji in naj bi se dobro navezovale na temo. Nekaj 

več kot šestina učiteljic je odgovorila, da so jih predelale zato, ker so učenci tako lahko dobro 

utrjevali svoje znanje. Kar nekaj učiteljic je kot razlog navedlo tudi to, da si naloge smiselno 

sledijo in se dobro dopolnjujejo in nadgrajujejo ter da so naloge zanimive, raznolike in pestre. 

Ostali razlogi so bili navedeni le enkrat oz. dvakrat.  

 

 

a) Razlike med učitelji z različno delovno dobo v tem, katere naloge predelajo v izbranem 

učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to  

 

Večina učiteljic, ne glede na delovno dobo, v UG predela vse naloge, tj. naloge na nižji in višji 

taksonomski ravni. 

 

 

Preglednica 901: Razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje) glede na 

število let poučevanja 
 razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, 

dopolnjevanje, sledenje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 0 7 7 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6–15 let število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

16 let ali več število 3 10 13 

odstotek 23,1 % 76,9 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotek 12,1 % 87,9 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,670a 2 0,263 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,280 2 0,194 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,85. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,280, g = 2, α = 0,194). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 1 (tj. nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje) kot 

pomembnega za to, da so rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 1 pomembnejši učiteljicam z daljšo 

delovno dobo, tj. 16 let ali več (23,1 %), kot učiteljicam s krajšo delovno dobo, tj. 6–15 let (7,7 

%) in 5 let ali manj (0,0 %). 

 

 

Preglednica 912: Razlog 2 za reševanje nalog (smiselnost, ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost na temo) glede 

na število let poučevanja 
 razlog 2 za reševanje nalog (smiselnost, 

ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, 

navezovanje na temo, dobra 

strukturiranost na temo) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 7 0 7 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

6–15 let število 9 4 13 

odstotek 69,2 % 30,8 % 100,0 % 

16 let ali več število 12 1 13 

odstotek 92,3 % 7,7 % 100,0 % 

skupaj število 28 5 33 

odstotek 84,8 % 15,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,279a 2 0,118 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,972 2 0,083 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,06. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,972, g = 2, α = 0,083). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 2 (tj. smiselnost, ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost na temo) kot 

pomembnega za to, da so predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti 

na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 2 najpomembnejši učiteljicam, ki 

poučujejo 5 let ali manj (100,0 %), sledijo učiteljice, ki poučujejo 16 let ali več (92,3 %), in 

nato učiteljice, ki imajo 6–15 let delovne dobe (69,2 %). 
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Preglednica 923: Razlog 3 za reševanje nalog (nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne 

naloge) glede na število let poučevanja 
 razlog 3 za reševanje nalog (nivojska 

vprašanja, težavnostno ustrezne naloge) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 1 6 7 

odstotek 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

6–15 let število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

16 let ali več število 0 13 13 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,731a 2 0,421 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,297 2 0,317 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,42. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,297, g = 2, α = 0,317). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 3 (tj. nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne naloge) 

kot pomembnega za to, da so predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 3 pomembnejši 

učiteljicam s krajšo delovno dobo, tj. 5 let ali manj (14,3 %) in 6–15 let (7,7 %), kot učiteljicam 

z daljšo delovno dobo (0,0 %). 

 

 

Preglednica 934: Razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, raznolikost, pestrost) glede na 

število let poučevanja 
 razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, 

raznolikost, pestrost) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 0 7 7 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6–15 let število 3 10 13 

odstotek 23,1 % 76,9 % 100,0 % 

16 let ali več število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotek 12,1 % 87,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,670a 2 0,263 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,280 2 0,194 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,85. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,280, g = 2, α = 0,194). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 4 (tj. zanimivost, raznolikost, pestrost) kot pomembnega 
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za to, da so rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 4 najpomembnejši učiteljicam, ki imajo 6–15 

let delovne dobe (23,1 %), sledijo pa učiteljice, ki poučujejo 16 let ali več. Nobena učiteljica, 

ki dela 5 let ali manj, ni navedla omenjenega razloga.  

 

 

Preglednica 945: Razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih) 

glede na število let poučevanja 
 razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, 

korist pri vseh učnih predmetih) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 1 6 7 

odstotek 14,3 % 85,7 % 100,0 % 

6–15 let število 0 13 13 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

16 let ali več število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,731a 2 0,421 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,297 2 0,317 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,42. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,297, g = 2, α = 0,317). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 5 (tj. uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih) kot 

pomembnega za to, da so z učenci rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 5 pomemben le 

učiteljicam s 5 ali manj let delovne dobe (14,3 %) in učiteljicam s 16 ali več delovne dobe (7,7 

%). 

 

 

Preglednica 956: Razlog 6 za reševanje nalog (primernost za delo v razredu) glede na število 

let poučevanja 
 razlog 6 za reševanje nalog (primernost za 

delo v razredu) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 0 7 7 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6–15 let število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

16 let ali več število 0 13 13 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 1 32 33 

odstotek 3,0 % 97,0 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,587a 2 0,452 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,911 2 0,385 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,21. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,911, g = 2, α = 0,385). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 6 (tj. primernost za delo v razredu) kot pomembnega za 

to, da so z učenci predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 6 pomemben le eni učiteljici, ki 

poučuje 6–15 let (7,7 %). 

 

 

Preglednica 967: Razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, primerna količina nalog) glede na 

število let poučevanja 
 razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, 

primerna količina nalog) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 0 7 7 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6–15 let število 2 11 13 

odstotek 15,4 % 84,6 % 100,0 % 

16 let ali več število 0 13 13 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,275a 2 0,194 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,927 2 0,140 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,42. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,927, g = 2, α = 0,140). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 7 (tj. dovolj časa, primerna količina nalog) kot 

pomembnega za to, da so z učenci rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 7 pomemben le 

učiteljicam, ki imajo od 6–15 let delovne dobe (15, 4 %).  
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Preglednica 978: Razlog 8 za reševanje nalog (vaja in utrjevanje) glede na število let 

poučevanja 
 razlog 8 za reševanje nalog (vaja in 

utrjevanje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 2 5 7 

odstotek 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

6–15 let število 1 12 13 

odstotek 7,7 % 92,3 % 100,0 % 

16 let ali več število 2 11 13 

odstotek 15,4 % 84,6 % 100,0 % 

skupaj število 5 28 33 

odstotek 15,2 % 84,8 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,544a 2 0,462 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,483 2 0,477 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,06. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,483, g = 2, α = 0,477). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 8 (tj. vaja in utrjevanje) kot pomembnega za to, da so 

predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 8 najpomembnejši učiteljicam z najmanj delovne dobe 

(28,6 %), sledijo učiteljice z največ delovne dobe (15,2 %), na koncu pa še učiteljice s 6–15 let 

delovne dobe (7,7 %).  

 

 

INTERPRETACIJA 

 

− Večina učiteljic, ne glede na delovno dobo, je v anketnem vprašalniku navedla, da so vse 

oz. skoraj vse naloge v UG predelale zato, ker so le-te smiselne, ustrezne, pomembne in 

potrebne za uresničitev učnih ciljev. Naloge naj bi bile povezane s cilji in naj bi se dobro 

navezovale na temo.  

− Drugi najbolj pogost odgovor učiteljic, ki poučujejo 5 let ali manj je, da so (skoraj) vse 

naloge z učenci rešile zato, da so učenci snov dobro utrdili.  

− Drugi najbolj pogost odgovor učiteljic, ki poučujejo od 6 do 15 let, je, da so naloge predelale 

zato, ker so zanimive, raznolike in pestre.  

− Učiteljice z največ delovne dobe pa so kot razlog za obravnavo vseh oz. skoraj vseh nalog 

v veliki meri izpostavile tudi to, da si naloge smiselno sledijo, da se med seboj dobro 

dopolnjujejo in nadgrajujejo. 

 

 

b) Razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, v tem, katere naloge predelajo v 

izbranem učnem gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Večina učiteljic, ne glede na to, v katerem razredu poučujejo, v posameznih učnih enotah 

predela vse naloge, tako naloge na nižji kot tudi na višji taksonomski ravni. 
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Preglednica 99: Razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje) glede na 

razred 
 razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, 

dopolnjevanje, sledenje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

4. razred število 0 8 8 

odstotek 0,0 % 80,0 % 100,0 % 

5. razred število 2 8 10 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 1 4 5 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotek 12,1  % 87,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,020a 3 0,568 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,862 3 0,413 

a 5 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,61. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,862, g = 3, α = 0,413). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 1 (tj. nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje) 

kot pomembnega za to, da so predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so nekatere učiteljice, ki 

poučujejo v 3. razredu (10,0 %), 5. razredu (20,0 %) in 6. (7., 8., 9.) razredu (20,0 %), naloge 

predelale zaradi razloga 1.  

 

 

Preglednica 980: Razlog 2 za reševanje nalog (smiselnost, ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost na temo) glede 

na razred 
 razlog 2 za reševanje nalog (smiselnost, 

ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, 

navezovanje na temo, dobra 

strukturiranost na temo) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 8 2 10 

odstotek 80,0 % 20,0 % 100,0 % 

4. razred število 8 0 8 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5. razred število 8 2 10 

odstotek 80,0 % 20,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 4 1 5 

odstotek 80,0 % 20,0 % 100,0 % 

skupaj število 28 5 33 

odstotek 84,8  % 15,2 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,886a 3 0,596 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,052 3 0,384 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,76. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,052, g = 3, α = 0,384). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 2 (tj. smiselnost, ustreznost, pomembnost, 

potrebnost, uresničitev ciljev, povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost na 

temo) kot pomembnega za to, da so predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 2 najpomembnejši 

učiteljicam, ki poučujejo v 4. razredu (100 %). Omenjen razlog je navedlo tudi 80,0 % učiteljic, 

ki poučujejo v 3. razredu, 80,0 % učiteljic, ki poučujejo v 5. razredu, in 80,0 % učiteljic, ki 

poučujejo v 6. (in 7., 8., 9.) razredu.  

 

 

Preglednica 991: Razlog 3 za reševanje nalog (nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne 

naloge) glede na razred 
 razlog 3 za reševanje nalog (nivojska 

vprašanja, težavnostno ustrezne naloge) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

4. razred število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

5. razred število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,823a 3 0,610 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,560 3 0,465 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,560, g = 3, α = 0,465). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 3 (tj. nivojska vprašanja, težavnostno 

ustrezne naloge) kot pomembnega za to, da so z učenci rešile vse oz. skoraj vse naloge. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 

3 pomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v nižjih razredih, tj. v 3. razredu (10,0 %) in 4. razredu 

(12,5 %), kot učiteljicam, ki poučujejo v višjih razredih (0,0 %).  
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Preglednica 1002: Razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, raznolikost, pestrost) glede na 

razred 
 razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, 

raznolikost, pestrost) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

4. razred število 2 6 8 

odstotek 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

5. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotek 12,1 % 87,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,020a 3 0,568 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,375 3 0,498 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,61. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,375, g = 3, α = 0,498). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 4 (tj. nivojska vprašanja, težavnostno 

ustrezne naloge) kot pomembnega za to, da so predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 4 

najpomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 4. razredu (25,0 %). Sledijo pa učiteljice, ki 

poučujejo v 3. (10,0 %) in 5. razredu (10,0 %). Nobena učiteljica iz 6. razreda ni navedla 

razloga 4.  

 

 

Preglednica 1013: Razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih) 

glede na razred 
 razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, 

korist pri vseh učnih predmetih) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

4. razred število 1 6 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

5. razred število 0 9 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,823a 3 0,610 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,560 3 0,465 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,560, g = 2, α = 0,465). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 5 (tj. nivojska vprašanja, težavnostno 

ustrezne naloge) kot pomembnega za to, da so rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 5 pomembnejši 

učiteljicam, ki poučujejo v nižjih razredih, tj. v 3. (10,0 %) in 4. (12,5 %) razredu. Nobena 

učiteljica, ki poučuje v višjih razredih, ni navedla zgoraj omenjenega razloga. 

 

 

Preglednica 1024: Razlog 6 za reševanje nalog (primernost za delov v razredu) glede na razred 
 razlog 6 za reševanje nalog (primernost za 

delo v razredu) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

4. razred število 0 8 8 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

5. razred število 1 9 10 

odstotek 0,0 % 90,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 1 32 33 

odstotek 3,0 % 97,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,372a 3 0,499 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,461 3 0,482 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,15. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,461, g = 3, α = 0,482). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 6 (tj. primernost za delo v razredu) kot 

pomembnega za to, da so z učenci predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 6 izpostavila le ena 

učiteljica, ki poučuje v 5. razredu (10,0 %). 
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Preglednica 1035: Razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, primerna količina nalog) glede 

na razred 
 razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, 

primerna količina nalog) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

4. razred število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

5. razred število 1 9 10 

odstotek 10,0 % 90,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,823a 3 0,610 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,560 3 0,465 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,560, g = 3, α = 0,465). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 7 (tj. dovolj časa, primerna količina nalog) 

kot pomembnega za to, da so z učenci rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 7 pomemben eni 

učiteljici, ki poučuje v 4. razredu (12,5 %), in eni učiteljici, ki poučuje v 5. razredu (10,0 %). 

 

 

Preglednica 1046: Razlog 8 za reševanje nalog (vaja in utrjevanje) glede na razred 
 razlog 8 za reševanje nalog (vaja in 

utrjevanje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 0 10 10 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

4. razred število 2 6 8 

odstotek 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

5. razred število 2 8 10 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 

9.) razred 

število 1 4 5 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 28 33 

odstotek 15,2 % 84,8 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,664a 3 0,446 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,062 3 0,255 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0, 76. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,062, g = 2, α = 0,255). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razloga 8 (tj. vaja in utrjevanje) kot pomembnega za 

to, da so rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 8 najpomembnejši učiteljicam, ki poučujejo v 4. razredu 

(25,0 %), sledijo pa učiteljice, ki poučujejo v 5. (20,0 %) in 6. (20,0 %) razredu. Nobena 

učiteljica, ki poučuje v 3. razredu, ni navedla razloga 8. 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

− Večina učiteljic, ne glede na razred, v katerem poučujejo, je na vprašanje, zakaj so predelale 

vse oz. skoraj vse naloge, odgovorila, da zato, ker so naloge smiselne, ustrezne ter 

pomembne in potrebne za uresničitev učnih ciljev. Naloge naj bi se dobro navezovale na 

temo in bile povezane s cilji.  

− Učiteljice, ki poučujejo v 4. razredu, so poleg zgoraj omenjenega razloga omenile tudi, da 

so naloge predelale zato, ker so zanimive, raznolike in pestre ter ker so lahko s pomočjo le-

teh učenci dobro utrdili učno snov.  

− Učiteljice, ki poučujejo v 5. razredu, so izpostavile, da so naloge z učenci rešile zato, ker si 

le-te smiselno sledijo in se med seboj dobro dopolnjujejo in nadgrajujejo, ter, da je 

obravnava vseh nalog omogočala veliko vaje in utrjevanja. 

− Učiteljice, ki poučujejo v višjih razredih, tj. v 6. (in 7., 8., 9.) razredu, pa so v vprašalnik 

zapisale razlog sistematičnost, dopolnjevanje in nadgradnja ter razlog vaja in utrjevanje. 

 

 

c) Razlike med učitelji z različnimi nazivi v tem, katere naloge predelajo v izbranem učnem 

gradivu, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Skoraj vse učiteljice, ne glede na naziv, v UG predelajo vse naloge, od lažjih do težjih. 

 

 

Preglednica 1057: Razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje) glede na 

naziv 
 razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, 

dopolnjevanje, sledenje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 0 9 9 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 10 11 

odstotek 9,1 % 90,9 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik 

število 2 3 5 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotek 12,1 % 87,9 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,986a 3 0,173 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,916 3 0,178 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,61. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,916, g = 3, α = 0,178). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 1 (tj. nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje) kot 

pomembnega za to, da so rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 1 pomembnejši učiteljicam z višjim 

nazivom, tj. učiteljicam svetnicam (40 %) in učiteljicam svetovalkam (12,5 %), kot učiteljicam 

z nižjim nazivom, tj. učiteljicam mentoricam (9,1 %) in učiteljicam (0,0 %). 

 

 

Preglednica 1068: Razlog 2 za reševanje nalog (smiselnost, ustreznost, pomembnost, 

potrebnost, uresničitev ciljev, povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost 

na temo) glede na naziv 
 razlog  2 za reševanje nalog (smiselnost, 

ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, 

navezovanje na temo, dobra 

strukturiranost na temo) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 9 0 9 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

učitelj mentor število 8 3 11 

odstotek 72,7 % 27,3 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 6 2 8 

odstotek 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 5 0 5 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj število 28 5 33 

odstotek 84,8 % 15,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,361a 3 0,225 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,183 3 0,103 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,76. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,183, g = 3, α = 0,103). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 2 (tj. smiselnost, ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost na temo) kot 

pomembnega za to, da so predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti 

na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 2 najpomembnejši učiteljicam z 

najvišjim nazivom, tj. učiteljicam svetnicam (10,00 %) in učiteljicam z najnižjim nazivom 

(100,0 %).  Sledijo učiteljice svetovalke (75,0 %) in učiteljice mentorice (72,7 %). 
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Preglednica 10709: Razlog 3 za reševanje nalog (nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne 

naloge) glede na naziv 
 razlog 3 za reševanje nalog (nivojska 

vprašanja, težavnostno ustrezne naloge) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

učitelj mentor število 1 10 11 

odstotek 9,1 % 90,9 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 0 8 8 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,419a 3 0,701 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,109 3 0,550 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,109, g = 3, α = 0,550). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 3 (tj. nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne naloge) 

kot pomembnega za to, da so z učenci rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 3 pomemben le 

učiteljicam z nižjim nazivom, tj. učiteljicam (11,1 %) in učiteljicam mentoricam (9,1 %).  

 

 

Preglednica 1080: Razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, raznolikost, pestrost) glede na 

naziv 
 razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, 

raznolikost, pestrost) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

učitelj mentor število 1 10 11 

odstotek 9,1 % 90,9 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 2 6 8 

odstotek 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotek 12,1 % 87,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,039a 3 0,564 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,398 3 0,494 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,61. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,398, g = 3, α = 0,494). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 4 (tj. zanimivost, raznolikost, pestrost) kot pomembnega 

za to, da so rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 4 najpomembnejši učiteljicam svetovalkam 

(25,0 %), sledijo učiteljice (11,1 %), nato pa učiteljice mentorice (9,1 %). Nobena učiteljica 

svetnica ni navedla razloga 4. 

 

 

Preglednica 1091: Razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih) 

glede na naziv 
 razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, 

korist pri vseh učnih predmetih) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

učitelj mentor število 0 11 11 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,018a 3 0,569 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,782 3 0,426 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,782, g = 3, α = 0,426). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 5 (tj. uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih) kot 

pomembnega za to, da so z učenci predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 5 pomemben le eni 

učiteljici (11,1 %) in eni učiteljici svetovalki (12,5 %). 
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Preglednica 1102: Razlog 6 za reševanje nalog (primernost za delo v razredu) glede na naziv 
 razlog 6 za reševanje nalog (primernost za 

delo v razredu) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 0 9 9 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj mentor število 1 10 11 

odstotek 9,1 % 90,9 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 0 8 8 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 1 32 33 

odstotek 3,0 % 97,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,063a 3 0,560 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,260 3 0,520 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,15. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,260, g = 3, α = 0,520). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 6 (tj. primernost za delo v razredu) kot pomembnega za 

to, da so z učenci rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 6 navedla le ena učiteljica mentorica (9,1 %).  

 

 

Preglednica 1113: Razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, primerna količina nalog) glede 

na naziv 
 razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, 

primerna količina nalog) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 1 8 9 

odstotek 11,1 % 88,9 % 100,0 % 

učitelj mentor število 1 10 11 

odstotek 9,1 % 90,9 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 0 8 8 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotek 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,419a 3 0,701 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,109 3 0,550 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,30. 
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,109, g = 3, α = 0,550). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 7 (tj. dovolj časa, primerna količina nalog) kot 

pomembnega za to, da so rešile vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 7 pomembnejši učiteljicam z nižjim 

nazivom, tj. učiteljicam (11,1 %) in učiteljicam mentoricam (9,1 %), kot učiteljicam z višjim 

nazivom (0,0 %).  

 

 

Preglednica 1124: Razlog 8 za reševanje nalog (vaja in utrjevanje) glede na naziv 
 razlog 8 za reševanje nalog (vaja in 

utrjevanje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 2 7 9 

odstotek 22,2 % 77,8 % 100,0 % 

učitelj mentor število 2 9 11 

odstotek 18,2 % 81,8 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 7 8 

odstotek 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 0 5 5 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 5 28 33 

odstotek 15,2 % 84,8 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,365a 3 0,714 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,078 3 0,556 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,76. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

2,078, g = 3, α = 0,556). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razloga 8 (tj. vaja in utrjevanje) kot pomembnega za to, da so 

predelale vse oz. skoraj vse naloge. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da je razlog 8 pomembnejši učiteljicam z nižjim nazivom, tj. 

učiteljicam (22,2 %) in učiteljicam mentoricam (18,2 %), kot učiteljicam z višjim nazivom, tj. 

učiteljicam svetovalkam (12,5 %) in učiteljicam svetnicam (0,0 %).   

 

 

INTERPRETACIJA 

 

− Večina učiteljic, ne glede na naziv, je v vprašalniku napisala, da so vse oz. skoraj vse naloge 

predelale zato, ker so naloge smiselne, ustrezne, pomembne in potrebne za uresničitev učnih 

ciljev. Naloge so skupaj z učenci rešile zato, ker so povezane s cilji in ker se dobro 

navezujejo na temo.  

− Drugi najpogostejši odgovor učiteljic z najnižjim nazivom in učiteljic mentoric je, da so 

naloge predelale zato, ker so tako učenci lahko dobro utrdili učno snov.  

− Drugi najpogostejši odgovor učiteljic svetovalk na vprašanje, zakaj so predelale vse oz. 

skoraj vse naloge, je, da zato, ker so naloge zanimive, raznolike in pestre.  
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− Učiteljice svetnice pa so navedle tudi, da so vse oz. večino nalog z učenci rešile zato, ker si 

le-te smiselno sledijo in se med seboj dobro dopolnjujejo in nadgrajujejo.  

 

 

č)  Razlike med učitelji, ki uporabljajo določeno učno gradivo prvo leto, in učitelji, ki ga    

     uporabljajo več kot eno leto, v tem, katere naloge predelajo v izbranem učnem gradivu, ter 

     v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Učiteljice ne glede na to, ali učno gradivo uporabljajo prvo leto ali že več let, večinoma 

predelajo vse naloge, ne glede na raven zahtevnosti le-teh. 

 

 

Preglednica 1135: Razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje) glede na 

število let uporabe UG 
 

 

razlog 1 za reševanje nalog (nadgradnja, 

dopolnjevanje, sledenje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 0 14 14 

odstotki  0,0 % 100,0 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 4 15 19 

odstotki 21,1 % 78,9 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotki 12,1 % 87,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,354a 1 0,067 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,819 1   0,028 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,70.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (2Î = 

4,819, g = 4, α = 0,028). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali so predelale vse oz. skoraj vse naloge zaradi 

razloga 1 (tj. nadgradnja, dopolnjevanje, sledenje). Za vzorec lahko trdimo, da nobena 

učiteljica, ki UG uporablja prvo leto, ni nalog predelala zaradi razloga 1 (0,0 %). 21,1 % 

učiteljic, ki UG uporabljajo več let, pa so naloge z učenci rešile zaradi omenjenega razloga. S 

tveganjem, manjšim od 2,8 %, trdimo, da tudi v osnovni množici učitelji, ki UG uporabljajo 

prvo leto, nalog ne predelajo zaradi razloga 1, učitelji, ki UG uporabljajo več let, pa jih.  
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Preglednica 1146: Razlog 2 za reševanje nalog (smiselnost, ustreznost, pomembnost, 

potrebnost, uresničitev ciljev, povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost 

na temo) glede na število let uporabe UG 
 

 

razlog 2 za reševanje nalog (smiselnost, 

ustreznost, pomembnost, potrebnost, 

uresničitev ciljev, povezanost s cilji, 

navezovanje na temo, dobra 

strukturiranost na temo) 

 

 

 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 13 1 14 

odstotki  92,9 % 7,1 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 15 4 19 

odstotki 78,9 % 21,1 % 100,0 % 

skupaj število 28 5 33 

odstotki 84,8 % 15,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,213a 1 0,271 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,310 1   0,252 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,12.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,310, g = 1, α = 0,252). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali naloge predelajo zaradi razloga 2 (tj. 

smiselnost, ustreznost, pomembnost, potrebnost, uresničitev ciljev, povezanost s cilji, 

navezovanje na temo, dobra strukturiranost na temo). Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da več učiteljic, ki uporabljajo UG prvo leto 

(92,9 %), kot učiteljic, ki ga uporabljajo več kot eno leto (78,9 %), naloge predela zaradi razloga 

2. 

  

 

Preglednica 1157: Razlog 3 za reševanje nalog (nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne 

naloge) glede na število let uporabe UG 
 

 

razlog 3 za reševanje nalog (nivojska 

vprašanja, težavnostno ustrezne naloge) 

 

 

skupaj DA NE 

 

število let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 2 12 14 

odstotki  14,3 % 85,7 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 0 19 19 

odstotki 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotki 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,889a 1 0,089 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,606 1   0,058 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,85.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,606, g = 1, α = 0,058). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 
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ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali naloge predelajo zaradi razloga 3 (tj. 

nivojska vprašanja, težavnostno ustrezne naloge). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da nekaj učiteljic, ki uporabljajo UG prvo leto (14,3 %), 

naloge predela zaradi razloga 3. Nobena učiteljica, ki gradivo uporablja več kot eno leto, ni 

navedla tega razloga.    

 

 

Preglednica 1168: Razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, raznolikost, pestrost) glede na 

število let uporabe UG 
 

 

razlog 4 za reševanje nalog (zanimivost, 

raznolikost, pestrost) 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 1 13 14 

odstotki  7,1 % 92,9 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 3 16 19 

odstotki 15,8 % 84,2 % 100,0 % 

skupaj število 4 29 33 

odstotki 12,1 % 87,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,566a 1 0,452 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,597 1   0,440 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,70.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,597, g = 1, α = 0,440). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali naloge predelajo zaradi razloga 4 (tj. 

zanimivost, raznolikost, pestrost). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da več učiteljic, ki uporabljajo UG več kot eno leto (15,8 %), kot 

učiteljic, ki uporabljajo UG prvo leto (7,1 %), naloge predela zaradi razloga 4. 

 

 

Preglednica 11719: Razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih) 

glede na število let uporabe UG 
 

 

razlog 5 za reševanje nalog (uporabnost, 

korist pri vseh učnih predmetih) 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 1 13 14 

odstotki  7,1 % 92,9 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 1 18 19 

odstotki 5,3 % 94,7 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotki 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,050a 1 0,823 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,049 1   0,824 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,85.  
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,049, g = 1, α = 0,824). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali naloge predelajo zaradi razloga 5 (tj. 

uporabnost, korist pri vseh učnih predmetih). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da sta ena učiteljica, ki UG uporablja prvo leto (7,1 %) in 

ena učiteljica, ki UG uporablja že več let (5,3 %), naloge predelali zaradi razloga 5. 

 

 

Preglednica 1180: Razlog 6 za reševanje nalog (primernost za delo v razredu) glede na število 

let uporabe UG 
 

 

razlog 6 za reševanje nalog (primernost za 

delo v razredu) 

 

 

skupaj DA NE 

 

obdobje 

uporabe 

UG 

prvo leto število 1 13 14 

odstotki  7,1 % 92,9 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 0 19 19 

odstotki 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 1 32 33 

odstotki 3,0 % 97,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,400a 1 0,237 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,757 1   0,185 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,42.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,757, g = 1, α = 0,185). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali naloge predelajo zaradi razloga 6 (tj. 

primernost za delo v razredu). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko trdimo, da je ena učiteljica, ki UG uporablja prvo leto (7,1 %), odgovorila, da je naloge 

predelala zato, ker so primerne za delo v razredu. 

 
 

Preglednica 1191: Razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, primerna količina nalog) glede 

na število let uporabe UG 
 

 
razlog 7 za reševanje nalog (dovolj časa, 

primerna količina nalog) 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 2 12 14 

odstotki  14,3 % 85,7 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 0 19 19 

odstotki 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 31 33 

odstotki 6,1 % 93,9 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,889a 1 0,089 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,606 1   0,058 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,85.  
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INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,606, g = 1, α = 0,058). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali naloge predelajo zaradi razloga 7 (tj. 

dovolj časa, primerna količina nalog). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da sta dve učiteljici, ki UG uporabljata prvo leto, naloge predelali zaradi 

razloga 6 (14,3 %). Nobena učiteljica, ki UG uporablja več kot eno leto, ni navedla razloga7.   

 

 

Preglednica 1202: Razlog 8 za reševanje nalog (vaja in utrjevanje) glede na število let uporabe 

UG 
 

 

razlog 8 za reševanje nalog (vaja in 

utrjevanje) 

 

 

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 2 12 14 

odstotki  14,3 % 85,7 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 3 16 19 

odstotki 15,8 % 84,2 % 100,0 % 

skupaj število 5 28 33 

odstotki 15,2 % 84,8 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,014a 1 0,905 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,014 1   0,905 

a 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,12.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,014, g = 1, α = 0,905). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, ali naloge predelajo zaradi razloga 8 (tj. vaja 

in utrjevanje). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, 

da je malenkost več učiteljic, ki UG uporabljajo več let (15,8 %) in so v vprašalniku zapisale 

razlog 8, kot učiteljic, ki UG uporabljajo prvo leto (14,3 %) in so navedle ta razlog.  

 

 

INTERPRETACIJA 

 

− Večina učiteljic, ne glede na število let uporabe učnega gradiva, je v vprašalniku napisala, 

da so vse oz. skoraj vse naloge predelale zato, ker so smiselne, ustrezne, pomembne in 

potrebne za uresničitev učnih ciljev. Naloge so rešile zato, ker so povezane s cilji in ker se 

dobro navezujejo na temo.  

− Pogosti razlogi učiteljic, ki učno gradivo uporabljajo prvo leto, so tudi: razlog 3 (nivojska 

vprašanja, težavnostno ustrezne naloge), razlog 7 (dovolj časa, primerna količina nalog) in 

razlog 8 (vaja in utrjevanje). 

− Drugi najpogostejši odgovor učiteljic, ki učno gradivo uporabljajo že več kot eno leto, na 

vprašanje, zakaj so rešile vse oz. skoraj vse naloge, je, da zato, ker se naloge med seboj 

dopolnjujejo in si smiselno sledijo. 
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3.4.3.6 RAZLOGI UČITELJEV ZA DODAJANJE NALOG 

 

Analizirali smo odgovore učiteljic na anketni vprašanji, ali so pri obravnavi izbrane učne enote 

v UG morale kaj dodati tej enoti in zakaj. 

 

Učiteljice so v anketnem vprašalniku navedle naslednje razloge: 

− razlog 1: diferenciacija, naloga za hitrejše učence; 

− razlog 2: naloga za razumevanje, poglabljanje, ponavljanje, preverjanje, za lažje 

obravnavanje nove snovi; 

− razlog 3: zanimivost, raznolikost, naloga za popestritev (video posnetki, splet, literatura); 

− razlog 4: pomoč pri pisanju neumetnostnih besedil, uporaba v praksi. 

 

Graf 4: Število in odstotek anketirancev glede na razloge, zakaj so učni enoti v UG dodali 

določeno nalogo 

 
 

INTERPRETACIJA 

 

Največ učiteljic, tj. 7 (39,0 %), je v anketnem vprašalniku napisalo, da so določeno nalogo 

dodale zato, da so učencem olajšale usvajanje nove snovi, oz. zato, da so učenci lahko dobro 

razumeli, utrdili in poglobili učno snov. Naloga je lahko učiteljicam služila tudi za preverjanje 

znanja. Sledijo učiteljice, ki so nalogo učni enoti dodale zato, da je bila le-ta učencem v pomoč 

pri pisanju neumetnostnega besedila, torej zato, da so učenci znanje lažje uporabili v praksi. 

Teh učiteljic je 5 oz. 28,0 %. 4 učiteljice oz. 22,0 % so navedle, da so nalogo dodale zato, da bi 

popestrile pouk. Te učiteljice so dodale zanimivo in raznoliko nalogo, npr. uporaba 

videoposnetka, spleta, literature. Najmanj učiteljic, tj. 2 (11,0 %), pa sta naloge dodali zato, da 

sta delo diferencirali (npr. naloga za hitrejše učence). 

 

 

 

 

 

2; 11%

7; 39%

4; 22%

5; 28%
razlog 1

razlog 2

razlog 3

razlog 4
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3.4.3.7 RAZLIKE MED UČITELJI V TEM, ALI UPORABLJAJO SAMO IZBRANO UČNO 

GRADIVO ALI SI POMAGAJO TUDI Z NALOGAMI IZ DRUGIH UČNIH GRADIV IN 

NALOGAMI, KI JIH PRIPRAVIJO SAMI, TER V TEM, KAR NAVAJAJO KOT VZROK 

ZA TO 

 

a) Razlike med učitelji z različno delovno dobo v tem, ali uporabljajo samo izbrano učno 

gradivo ali si pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, ki jih pripravijo 

sami, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Preglednica 1213: Število in odstotek anketirancev z različno delovno dobo glede na to, ali so 

učni enoti dodali kakšno nalogo 

 dodajanje nalog  

skupaj DA NE 

 

 

št. let 

poučevanja 

5 let ali manj število 5 2 7 

odstotek 71,4 % 28,6 % 100,0 % 

6–15 let  število 6 7 13 

odstotek 46,2 % 53,8 % 100,0 % 

16 let ali več število 7 9 16 

odstotek 43,8 % 56,2 % 100,0 % 

skupaj število 18 18 36 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 
 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,613a 2 0,446 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,656 2   0,437 

a 2 celic (33,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 3,50.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,656, g = 2, α = 0,437). Med učiteljicami z različno dolgo delovno dobo se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v tem, ali so učni enoti dodale katero nalogo ali ne. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da naloge v večji meri 

dodajajo učiteljice, ki poučujejo manj let, kot učiteljice, ki poučujejo več let. Učiteljice s 5 let 

delovne dobe ali manj (71,4 %) so dodajale naloge najpogosteje. Približno v enaki meri pa 

naloge dodajajo učiteljice s 6–15 let delovne dobe (46,2 %) in učiteljice s 16 let delovne dobe 

ali več (43,8 %). 
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Preglednica 1224: Število in odstotek anketirancev z različno delovno dobo v tem, zakaj so 

dodali določeno nalogo 
 razlogi za dodajanje nalog  
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št. let 

poučevanja 

5 let ali 

manj 

število 0 2 0 2 4 

odstotek 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

6–15 let število 1 2 2 1 6 

odstotek 16,7 % 33,3 % 33,3 % 16,7 % 100,0 % 

16 let ali 

več 

število 1 3 2 2 8 

odstotek 12,5 % 37,5 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 7 4 5 18 

odstotek 11,1 % 38,9 % 22,2 % 27,8 % 100,0 % 

 
 vrednost g α 

χ2-preizkus 3,054a 6 0,802 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,218 6 0,647 

a 12 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,44. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

4,218, g = 6, α = 0,647). Med učiteljicami z različno dolgo delovno dobo se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razlogov za dodajanje nalog. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so učiteljice, ki poučujejo 5 let 

ali manj naloge dodale zato, da so delo diferencirale (50,0 %), oz. zato, da so bile naloge 

učencem v pomoč pri pisanju neumetnostnih besedil, tj. za uporabo znanja v praksi (50,0 %). 

Največ učiteljic, ki poučujejo 6–15 let, je naloge dodalo zato, da so učenci lažje usvajali, 

poglabljali, utrjevali in ponavljali učno snov (33,3 %). Naloge so dodale zato, ker so zanimive 

in raznolike, z njimi so popestrile vzgojno-izobraževalni proces (uporaba spleta in različne 

literature, predvajanje video posnetkov …) (33,3 %). Največ učiteljic, ki poučujejo 16 let ali 

več, je naloge dodalo zato, da so učenci lažje usvajali, poglabljali, utrjevali in ponavljali učno 

snov, oz. zato, da so z njimi preverile, ali so učenci dosegli zastavljene cilje (37,5 %).  
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b) Razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, v tem, ali uporabljajo samo izbrano 

učno gradivo ali si pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, ki jih 

pripravijo sami, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Preglednica 1235: Število in odstotek anketirancev, ki poučujejo v različnih razredih, glede na 

to, ali so učni enoti dodali kakšno nalogo 
 dodajanje nalog  

skupaj DA NE 

 

 

 

 

razred 

3. razred število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

4. razred  število 6 4 10 

odstotek 60,0 % 40,0 % 100,0 % 

5. razred število 5 6 11 

odstotek 45,5 % 54,5 % 100,0 % 

6. (in 7., 8., 9.) 

razred 

število 3 2 5 

odstotek 60,0 % 40,0 % 100,0 

skupaj število 18 18 36 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 1,091a 3 0,779 

Kullbackov 2Î-preizkus 1,098 3   0,778 

a 2 celic (25,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,50.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

1,098, g = 3, α = 0,778). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v tem, ali so učni enoti dodale katero nalogo ali ne. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da naloge v največji meri 

dodajajo učiteljice, ki poučujejo v 4. razredu (60,0 %) in 6. (in 7.,8., 9.) razredu (60,0 %). Prav 

tako pa naloge dodajajo tudi učiteljice, ki poučujejo v 3. (40,0 %) in 5. razredu (45,5 %). 
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Preglednica 1246: Število in odstotek anketirancev, ki poučujejo v različnih razredih, v tem, 

zakaj so dodali določeno nalogo 
 razlogi za dodajanje nalog  
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razred 

3. razred število 1 2 0 1 4 

odstotek 25,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

4. razred število 1 1 2 2 6 

odstotek 16,7 % 16,7 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

5. razred število 0 2 1 1 4 

odstotek 0,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

6. (7., 8., 

9.) razred 

število 0 2 1 1 4 

odstotek 0,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 7 4 5 18 

odstotek 11,1 % 38,9 % 22,2 % 27,8 % 100,0 % 

 
 vrednost g α 

χ2-preizkus 4,243a 9 0,895 

Kullbackov 2Î-preizkus 5,944 9 0,746 

a 16 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,44. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

5,944, g = 9, α = 0,746). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v navajanju razlogov za dodajanje nalog. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je največ učiteljic, ki poučujejo 

v 3. razredu, naloge dodalo zato, da so učenci lažje usvajali, poglabljali, utrjevali in ponavljali 

učno snov (50,0 %). Največ učiteljic, ki poučuje v 4. razredu, je naloge dodalo zato, ker so 

zanimive in raznolike in so z njimi popestrile vzgojno-izobraževalni proces (uporaba spleta, 

različne literature, predvajanje video posnetkov …) (33,3 %), ter zato, da so bile naloge 

učencem v pomoč pri pisanju neumetnostnih besedil, tj. za uporabo znanja v praksi (33,3 %). 

Največ učiteljic, ki poučujejo v 5. in 6. (7., 8. ,9.) razredu, pa je naloge dodalo zato, da so učenci 

lažje usvajali, poglabljali, utrjevali in ponavljali učno snov (50,0 %; 50,0 %).   
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c) Razlike med učitelji z različnimi nazivi  v tem, ali uporabljajo samo izbrano učno gradivo 

ali si pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, ki jih pripravijo sami, 

ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Preglednica 1257: Število in odstotek anketirancev z različnimi nazivi glede na to, ali so učni 

enoti dodali kakšno nalogo 
 dodajanje nalog  

skupaj DA NE 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 5 4 9 

odstotek 55,6 % 44,4 % 100,0 % 

učitelj mentor  število 6 7 13 

odstotek 46,2 % 53,8 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 6 3 9 

odstotek 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

učitelj svetnik število 1 4 5 

odstotek 20,0 % 80,0 % 100,0 

skupaj število 18 18 36 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 2,988a 3 0,393 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,135 3   0,371 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,50.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

3,135, g = 3, α = 0,371). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v tem, ali so učni enoti dodale katero nalogo ali ne. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da naloge v največji meri 

dodajajo učiteljice svetovalke (66,7 %), sledijo učiteljice (55,6 %), nato učiteljice mentorice 

(46,2 %), najmanj pa naloge dodajajo učiteljice svetnice (20,0 %). 
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Preglednica 1268: Število in odstotek anketirancev z različnimi nazivi v tem, zakaj so dodali 

določeno nalogo 
 razlogi za dodajanje nalog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupaj d
if

er
en

ci
ac

ij
a,

 n
al

o
g

a 
za

 h
it

re
jš

e 
u
če

n
ce

 

     n
al

o
g
a 

za
 r

az
u

m
ev

an
je

, 
p
o

g
la

b
lj

an
je

, 

u
tr

je
v

an
je

, 
p

o
n

av
lj

an
je

, 
p
re

v
er

ja
n

je
, 

za
 l

až
je

 

o
b

ra
v

n
av

an
je

 n
o

v
e 

sn
o

v
i 

za
n

im
iv

o
st

, 
ra

zn
o
li

k
o

st
, 

n
al

o
g

a 
za

 p
o

p
es

tr
it

ev
 

(v
id

eo
 p

o
sn

et
k

i,
 s

p
le

t,
 l

it
er

at
u

ra
) 

p
o

m
o

č 
p

ri
 p

is
an

ju
 n

eu
m

et
n
o

st
n
ih

 b
es

ed
il

, 

u
p

o
ra

b
a 

v
 p

ra
k
si

 

 

 

 

 

naziv 

učitelj število 0 2 0 2 4 

odstotek 00 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

učitelj 

mentor 

število 1 2 1 2 6 

odstotek 16,7 % 33,3 % 16,7 % 33,3 % 100,0 % 

učitelj 

svetovalec 

število 1 3 3 0 7 

odstotek 14,3 % 42,9 % 42,9 % 0,0 % 100,0 % 

učitelj 

svetnik 

število 0 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 7 4 5 18 

odstotek 11,1 % 38,9 % 22,2 % 27,8 % 100,0 % 

 
 vrednost g α 

χ2-preizkus 8,513a 9 0,483 

Kullbackov 2Î-preizkus 11,293 9 0,256 

a 16 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,11. 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

11,293, g = 9, α = 0,256). Med učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v navajanju razlogov za dodajanje nalog. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da so učiteljice z najnižjim nazivom naloge 

dodale zato, da so učenci lažje usvajali, poglabljali, utrjevali in ponavljali učno snov (50,0 %) 

ter zato, da so bile naloge učencem v pomoč pri pisanju neumetnostnih besedil, tj. za uporabo 

znanja v praksi (50,0 %). Prav tako so iz enakih razlogov naloge dodale tudi učiteljice mentorice 

(33,3 %; 33,3 %). Največ učiteljic svetovalk je naloge dodalo za lažje razumevanje učne snovi, 

za utrjevanje, ponavljanje in preverjanje znanja itd. (42,9 %). 42,9 % učiteljic svetovalk pa je 

naloge dodalo zato, da so popestrile pouk. Dodale naj bi zanimive in raznolike naloge (uporaba 

spleta in literature, poslušanje in gledanje videoposnetkov). Le ena učiteljica svetnica je učnemu 

gradivu dodala nalogo, in sicer zato, da je učencem olajšala pisanje neumetnostnih besedil.  
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č)   Razlike med učitelji, ki uporabljajo določeno učno gradivo prvo leto, in učitelji, ki ga    

      uporabljajo več kot eno leto, v tem, ali uporabljajo samo izbrano učno gradivo ali si 

      pomagajo tudi z nalogami iz drugih učnih gradiv in nalogami, ki jih pripravijo sami, ter 

      v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Preglednica 12729: Število in odstotek anketirancev, ki UG uporabljajo različno število let, 

glede na to, ali so učni enoti dodali kakšno nalogo 
 dodajanje nalog  

skupaj DA NE 

 

št. let 

uporabe UG 

prvo leto število 8 7 15 

odstotek 53,3 % 46,7 % 100,0 % 

več kot eno 

leto 

število 10 11 21 

odstotek 47,6 % 52,4 % 100,0 % 

skupaj število 18 18 36 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,114a 1 0,735 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,114 1   0,735 

a 0 celic (0,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 7,50.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,114, g = 3, α = 0,735). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo različno dolgo, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v tem, ali so učni enoti dodale katero nalogo ali ne. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da naloge v malenkost 

večjem številu dodajajo učiteljice, ki UG uporabljajo prvo leto (53,3 %), kot učiteljice, ki UG 

uporabljajo že več let (47,6 %). 
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Preglednica 1280: Število in odstotek anketirancev z različnimi nazivi v tem, zakaj so dodali 

določeno nalogo 
 razlogi za dodajanje nalog  
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št. let 

uporabe 

UG 

prvo leto število 1 3 2 2 8 

odstotek 12,5 % 37,5 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

več kot 

eno leto 

število 1 4 2 3 10 

odstotek 10,0 % 40,0 % 20,0 % 30,0 % 100,0 % 

skupaj število 2 7 4 5 18 

odstotek 11,1 % 38,9 % 22,2 % 27,8 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 0,122a 1 0,989 

Kullbackov 2Î-preizkus 0,024 1   0,989 

a 8 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,89.  

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna (2Î = 

0,024, g = 1, α = 0,989). Med učiteljicami, ki UG uporabljajo prvo leto oz. več kot eno leto, se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, zakaj so dodale določene naloge. Podatkov 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je največ učiteljic, 

ki uporabljajo UG prvo leto (37,5 %), in prav tako največ učiteljic, ki učno gradivo uporabljajo 

že več kot eno leto (40,0 %), odgovorilo, da so naloge dodale zato, da so učenci bolje razumeli 

učno snov, da so snov dobro utrdili in ponovili, oz. zato, da je učiteljica z nalogo preverila, ali 

so učenci dosegli učne cilje. Razlog, da so nalogo dodale zato, ker je zanimiva, oz. zato, da bi 

popestrile obravnavanje snovi (uporaba spleta, literature, poslušanje in gledanje video 

posnetkov), je navedlo 25,0 % učiteljic, ki UG uporabljajo eno leto, in 20,0 % učiteljic, ki ga 

uporabljajo že dlje časa. Razlog, da so naloge dodale zato, da bi učencem olajšale pisanje 

neumetnostnega besedila (uporaba v praksi), je navedlo nekoliko več učiteljic, ki uporabljajo 

UG že več let (30,0 %), kot učiteljic, ki ga uporabljajo prvo leto (25,0 %). Tako ena učiteljica, 

ki sodi v prvo skupino, kot ena učiteljica, ki sodi v drugo skupino, pa sta navedli razlog, da sta 

nalogo dodali zato, da sta delo diferencirali (npr. naloga za hitrejše učence).  
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d) Razlike med učitelji, ki uporabljajo določeno učno gradivo več kot eno leto, v tem, katere     

      naloge izpuščajo in katere dodajajo vsako leto, ter v tem, kar navajajo kot vzrok za to 

 

Ena učiteljica, ki UG uporablja več kot eno leto, je iz učne enote izpustila nalogo z vprašanji o 

besedilu, ki zahtevajo prvo stopnjo bralnega razumevanja oz. raven znanja po Bloomovi 

taksonomiji. Druga učiteljica, ki UG prav tako uporablja več kot eno leto, pa je pri pouku 

izpustila nalogo, ki zahteva raven uporabe. Učenci so jo dobili za domačo nalogo.  

 

Učiteljice, ki UG uporabljajo že dlje časa, so dodajale naloge na različnih stopnjah glede na 

ravni bralnega razumevanja oz. glede na Bloomovo taksonomijo. Dodajale so naloge na ravni 

znanja (npr. prepis besedila s pisanimi črkami), naloge na ravni razumevanja (jezikovne vaje: 

protipomenke, sopomenke, vprašanja po obkroženih delih povedih, določanje glagolske osebe, 

števila, časa, spreganje, iskanje glagolov v besedilu), naloge na ravni uporabe in analize (npr. 

iskanje ključnih podatkov na spletu in v različni literaturi) ter sinteze (pisanje neumetnostnega 

besedila). Nobena učiteljica pa ni dodala naloge na ravni vrednotenja.  

 

Tri učiteljice so v anketnem vprašalniku navedle, da nekatere naloge izpuščajo in dodajajo 

vsako leto, nekatere pa ne. Ena učiteljica je kot razlog navedla, da dobi vsako leto nove ideje, 

ena je napisala, da delo prilagaja glede na sposobnosti učencev, ena pa, da je izpuščanje nalog 

odvisno od predznanja učencev, od tega, koliko znajo in kje imajo težave. Štiri učiteljice trdijo, 

da ne izpuščajo oz. dodajajo vsako leto istih nalog. Ena je navedla, da je delo odvisno od razreda 

kot celote, od učne sposobnosti učencev tisto leto in od koncentracije, druga pa je navedla, da 

naloge dodaja po potrebi. Le ena učiteljica trdi, da vsako leto izpusti oz. doda iste naloge, vendar 

ni napisala razloga.  
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4 SKLEP 
 
 

V magistrskem delu smo raziskovali, kolikšna je avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih 

gradiv pri jezikovnem pouku pri predmetu slovenščina v osnovni šoli. Za namen raziskave smo 

sestavili anketni vprašalnik za učitelje razrednega pouka in učitelje, ki poučujejo slovenščino v 

6. (in 7., 8., 9.) razredu. Učitelje smo spraševali po tem, ali so določeno učno gradivo za 

jezikovni pouk izbrali sami in zakaj so ga izbrali oz. zakaj ga niso izbrali sami. Zanimalo nas 

je, katere naloge so predelali, katere izpustili in katere dodali ter zakaj. Želeli smo izvedeti, ali 

se med učitelji z različno dolgo delovno dobo, med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih, 

med učitelji z različnim nazivom in med učitelji, ki učno gradivo uporabljajo različno dolgo, 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Poleg anketnih vprašalnikov smo analizirali tudi učne 

enote iz različnih učnih gradiv za slovenščino. Preučevali smo, katere naloge glede na 

taksonomske stopnje vsebujejo enote, na podlagi katerih so učitelji izpolnili anketni vprašalnik.  

 

Ugotovili smo, da se učna gradiva različnih založb med seboj razlikujejo v raznih vidikih, med 

drugim tudi v tem, katere naloge glede na Bloomovo taksonomijo oz. glede na stopnje bralnega 

razumevanja vsebujejo ter koliko nalog učne enote sploh zajemajo. Različna učna gradiva za 

isti razred so različno obsežna. Spoznali smo, da je v učnih gradivih največ nalog na ravni 

znanja in razumevanja ter na prvi in drugi ravni bralnega razumevanja.  

 

Polovica (50,0 %) anketiranih učiteljic je učno gradivo izbrala sama, polovica pa ne. Največ 

učiteljic je navedlo, da so UG izbrale zato, ker je le-to sistematično, pregledno in nazorno 

(smiselno razporejena snov, UG je dobro zastavljeno). Drugi najpogostejši omenjeni razlog je 

povezan s količino besedil in nalog. Učiteljicam je pomembno, da je v UG primerna količina 

besedil in nalog za različne stopnje učnega procesa (obravnavanje nove snovi, utrjevanje, 

ponavljanje). Kar nekaj učiteljic je navedlo, da jim je všeč, da je v gradivu veliko besedil in 

nalog. Najpogostejša razloga za to, zakaj učiteljice niso same izbrale učnega gradiva, sta, ker v 

določenem razredu oz. v določeni osnovni šoli poučujejo prvo leto ali pa le nadomeščajo 

učitelja, ter zato, ker so UG izbirale skupaj s sodelavkami v aktivu. Med učiteljicami z različno 

dolgo delovno dobo, učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, in učiteljicami z različnimi 

nazivi se večinoma ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, iz katerih razlogov so 

izbrale določeno UG. Ugotovili pa smo, da je učiteljicam s krajšo delovno dobo pomembno to, 

ali je v UG prisotno medpredmetno povezovanje, medtem ko učiteljicam z daljšo delovno dobo 

ni. Prav tako smo tudi ugotovili, da je učiteljicam, ki poučujejo v 3. razredu, za razliko od 

ostalih, ki poučujejo v višjih razredih, zelo pomembno medpredmetno povezovanje. Raziskava 

je pokazala, da je za izbiro določenega UG razlog strokovnost oz. kakovost UG (primernost 

UG za doseganje učnih ciljev in strategij, smiselne naloge, primerna besedila) pomembnejši 

učiteljicam z nižjim nazivom, predvsem učiteljicam mentoricam, kot učiteljicam z višjim 

nazivom.  

 

Večina  anketiranih učiteljic (88,9 %) iz učne enote ni izpustila nobene naloge. Tiste učiteljice, 

ki so izpustile katero izmed nalog, so kot razlog navedle, da je bilo premalo časa za reševanje 

oz. da so učenci prepočasni ali pa, da je bila določena naloga nesmiselna, nepotrebna oz. da je 

niso mogli rešiti zato, ker zahteva uporabo spleta. Med učiteljicami z različno dolgo delovno 

dobo, učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih in učiteljicami z različnimi nazivi, se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, iz katerih razlogov so izpustile določeno nalogo 

iz učne enote. Učiteljice so izpustile naloge, ki zahtevajo različne taksonomske ravni znanja, 

od najnižje do najvišje.   
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Večina anketiranih učiteljic je odgovorila, da so vse oz. skoraj vse naloge v UG z učenci 

predelale zato, ker so le-te smiselne, ustrezne, pomembne in potrebne za uresničitev ciljev 

(povezanost s cilji, navezovanje na temo, dobra strukturiranost na temo). Med učiteljicami z 

različno dolgo delovno dobo, učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih in učiteljicami z 

različnimi nazivi, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, iz katerih razlogov so 

izpustile določeno nalogo iz učne enote. Ugotovili pa smo, da učiteljice, ki UG uporabljajo že 

več let, naloge z učenci rešijo zato, ker se le-te po njihovem mnenju med seboj nadgrajujejo, 

dopolnjujejo in si smiselno sledijo. Učiteljice, ki UG uporabljajo prvo leto, navedenega razloga 

niso omenile.  

 

Polovica učiteljic (50,0 %) je odgovorila, da so učni enoti dodale kakšno nalogo. Od teh jih je 

večina (77,8 %) nalogo pripravila sama, le nekaj izjem je nalogo vzelo iz drugega učnega 

gradiva. Največ učiteljic, ki so dodale določeno nalogo, je v anketnem vprašalniku zapisalo, da 

so jo dodale zato, da bi učenci bolje razumeli učno snov in da bi svoje znanje poglobili in 

ponovili. Naloga naj bi služila tudi preverjanju znanja ali pa za namen lažjega obravnavanja 

nove snovi. Drugi najpogostejši razlog, ki so ga navedle učiteljice, je, da so nalogo dodale zato, 

da je bila le-ta učencem v pomoč pri pisanju neumetnostnih besedil, torej zato, da so učenci 

lahko svoje znanje uporabili v praksi. Med učiteljicami z različno dolgo delovno dobo, 

učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, in učiteljicami z različnimi nazivi se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, zaradi katerih razlogov so dodale določeno 

nalogo. Učiteljice so učnim enotam dodale naloge na različnih ravneh glede na Bloomovo 

taksonomijo oz. glede na ravni bralnega razumevanja, od nalog na nižjih ravneh do nalog na 

višjih ravneh. 

 

Največ učiteljic (50,0 %) je odgovorilo, da ne dodajajo oz. izpuščajo vsako leto istih nalog, 

sledijo pa učiteljice, ki pravijo, da nekatere naloge dodajo/izpustijo vsako leto, nekatere pa ne 

(37,5 %). Med učiteljicami z različno dolgo delovno dobo, učiteljicami, ki poučujejo v različnih 

razredih, in učiteljicami z različnimi nazivi se ne pojavljajo statistično pomembne razlike.  

 

V magistrskem delu smo prišli do ugotovitve, da je polovica učiteljev pri izbiri učnega gradiva 

za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina avtonomna, polovica pa ne. Menimo, da so učitelji 

pri rabi učnih gradiv premalo avtonomni. Spoznali pa smo, da so bolj avtonomni pri dodajanju 

nalog kot pri izpuščanju. Pozitivno je, da praviloma učitelji iz učnih gradiv ne izpuščajo 

zahtevnejših nalog. Smo pa mnenja, da bi učitelji morali biti bolj pozorni na to, katere vrste 

nalog glede na taksonomije znanja so v učnih gradivih in katere bi bilo treba še dodati, saj noben 

učitelj ni izpostavil kot razlog za dodajanje nalog to, da je v učnem gradivu premalo nalog na 

višji ravni. Prav tako smo tudi presenečeni nad dokaj majhnim številom učiteljev, ki so 

izpostavili kot razlog za izbiro učnega gradiva to, da le-to vsebuje naloge na različnih 

taksonomskih stopnjah znanja.  

 

Menimo, da bi večja avtonomnost učiteljev pri izbiri in rabi učnih gradiv za jezikovni pouk pri 

predmetu slovenščina lahko vplivala na boljše znanje učencev tudi na višjih taksonomskih 

ravneh bralne pismenosti. 
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6 PRILOGE 
 
 

6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. V okviru magistrskega dela 

raziskujem, kako poteka jezikovni pouk pri predmetu slovenščina ob izbranem učnem gradivu. 

Prosim Vas, če si vzamete nekaj časa in izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, 

podatki pa bodo uporabljeni samo v raziskovalne namene.  

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

           

                                                                                                        Zala Cerar 

 

1. Spol:          Ž          M 

 

2. Starost:  

      a) manj kot 30 let          b) 30–39 let          c) 40–49 let          č) 50 ali več let 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

      a) VI/1. stopnja  

      b) VI/2. stopnja  

      c) VII. stopnja 

      č) drugo: _____________ 

 

4. Naziv: 

      a) učitelj           b) učitelj mentor          c) učitelj svetovalec          č) učitelj svetnik 

 

5. Koliko let že poučujete?        

a) 5 let ali manj.          b) 6–15 let.          c) 16 let ali več. 

 

6. Kateri razred poučujete v letošnjem šolskem letu?     

3.          4.          5.          6. 

 

7. Katero učno gradivo (UG) uporabljate pri jezikovnem pouku pri predmetu slovenščina?  

 

Založba:    

      a) Antus   b) DZS   c) ICO   č) Izolit   d) Mladinska knjiga   e) Modrijan   f) Rokus Klett               

 

      Naslov: _______________________________________   Leto izdaje: _______________ 

 

      Vrsta (možnih je več odgovorov):    

      a) učbenik          b) delovni zvezek       c) samostojni delovni zvezek      č) _____________     

 

8. Zgoraj omenjeno UG uporabljam    

a) prvo leto.          b) več kot eno leto. 
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9. Ali ste za poučevanje sami izbrali prej navedeno UG?          DA          NE 

    

     Če ste odgovorili z DA, napišite, zakaj ste izbrali to UG. ___________________________ 

     _________________________________________________________________________  

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

   

      Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj ne. ______________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

 

     Če ste odgovorili z NE, napišite še, katero učno gradivo bi sami izbrali in zakaj.  

     Založba: __________________     Naslov: ______________________________________ 

     Zakaj? ___________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

 

Iz UG, ki ga uporabljate pri jezikovnem pouku, izberite učno enoto, v kateri se učenci učijo 

sprejemati (in tvoriti) besedilo in ste jo v letošnjem šol. l. že obravnavali. 

 

Katero enoto ste izbrali? Navedite naslov in strani (od … do) v učbeniku, delovnem zvezku oz. 

v samostojnem delovnem zvezku. 

Naslov: __________________________________________ 

Vrsta gradiva: _________________    Od str. ___ do str. ___  

Vrsta gradiva: _________________    Od str. ___ do str. ___ 

 

Vsa naslednja vprašanja se bodo nanašala na izbrano učno enoto. 

 

 

10. Kaj je cilj izbrane učne enote? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Ali ste pri obravnavi izbrane učne enote izpustili katero izmed nalog v UG?      DA      NE 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, katero nalogo ste izpustili in zakaj.  

       

      Naloga (napišite št. naloge; če pa je nima, povzemite njeno bistvo; če ste izpustili več  

      nalog, napišite vse): 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 
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Zakaj ste jo izpustili? (Če ste izpustili več nalog, napišite razloge za vse.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. Zakaj ste pri obravnavi izbrane učne enote ostale/vse naloge predelali?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

13. Ali ste pri obravnavi izbrane učne enote v UG morali kaj dodati tej učni enoti?    DA    NE 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kaj ste pri obravnavanju snovi morali dodati, in sicer 

 

a) ste pripravili sami (priložite nalogo ali jo ZELO natančno opišite ipd.; če ste pripravili 

več nalog, priložite oz. opišite vse):  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) ste vzeli iz drugega oz. drugih UG (napišite, katero nalogo ste še vključili v pouk; če ste 

dodali več nalog, naštejte vse):  

 

Naslov učnega gradiva: __________________________________________________ 

Založba: _________________________     Leto izdaje: ________________________ 

 

Naloga (napišite stran v učnem gradivu in št. naloge; če pa nima št., NATANČNO 

povzemite njeno bistvo; če ste vključili več nalog, napišite podatke o vseh):  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Zakaj ste dodali zgoraj omenjeno nalogo (glej točko a in točko b)? (Če ste dodali več 

nalog, napišite za vse, zakaj ste jih dodali.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Na to vprašanje odgovorite samo tisti, ki to UG uporabljate več kot eno leto ter ste na 11. 

in/ali 13. vprašanje odgovorili z da. 

 

Ali ste doslej vsako leto izpustili ali dodali prej navedeno/-i/-e nalogo/-i/-e?           

DA               NE               NEKATERE DA, DRUGE NE 
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      Če ste odgovorili z NE oz. z NEKATERE DA, DRUGE NE, napišite, zakaj.  

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 


