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IZVLEČEK 

V današnjem času je zelo pomembno samostojno individualno učenje, ki ga v tem 

magistrskem delu razumemo kot obliko individualnega učenja v osnovni šoli, pri kateri se 

osnovnošolec na učiteljevo pobudo pri pouku ali doma uči iz učnega gradiva. V raziskavi so 

učenci 5. razreda reševali anketni vprašalnik o rabi učbenika za družbo pri samostojnem 

učenju ter sodelovali v poskusu, da bi ugotovili, ali se znajo samostojno učiti.  

 

Za uspešno učenje je poleg mnogih drugih dejavnikov, ki so opisani v magistrskem delu, 

pomembno tudi učenčevo zavedanje lastne zmožnosti učenja. V raziskavi je kar 81,1 % 

sodelujočih učencev menilo, da se znajo samostojno učiti iz učnega gradiva, njihove učiteljice 

pa, da je samostojno učenje za učence v povprečju srednje težko in da je do približno tretjine 

učencev takšnih, ki se soočajo s težavami pri tovrstnem učenju. 

 

Za samostojno individualno učenje je poleg uspešnih učnih (predvsem bralnih) strategij 

pomembna tudi pravilna izbira učnih gradiv. Anketirane učiteljice so potrdile, da so pri tem 

avtonomne.  

 

Ugotovili smo, da so učencem pri izbranih učbenikih najbolj všeč posamezne enote, 

zanimivosti in slikovno gradivo, učiteljice pa so poudarile preglednost, sistematičnost in 

povzetke ob koncu poglavja. Kot negativne lastnosti učbenikov so učenci najpogosteje 

navedli prav tako posamezne enote, dve učiteljici pa sta izpostavili manjkajoča vprašanja za 

ponavljanje in nepreglednost besedila. Kljub temu da sta učbenika v povprečju v uporabi pri 

skoraj vsaki uri družbe, kar 39,3 % učencev uporablja učbenik za samostojno učenje samo 

doma. Pri samostojnem individualnem učenju se nekateri učenci 5. razreda soočajo s težavami 

– na pomoč jim v šoli priskočijo učiteljica ali sošolci, doma pa so jim v pomoč starši in drugi 

družinski člani.  

 

Učence smo vprašali kako jih je učiteljica učila samostojnega učenja. Med najpogostejšimi 

odgovori sta se znašla učiteljica da navodila za branje in prepisovanje ter tudi učiteljica nas 

ni učila samostojnega učenja. Rezultati poskusa, v katerem so učenci morali prebrati besedilo 

v učbeniku in v njem poiskati ter zapisati bistvene podatke, so pokazali, da skoraj tretjina 

učencev (31,5 %) v besedilu ne prepozna več kot polovico bistvenih podatkov, največ 

učencev (45,9 %) pa je zapisalo med štiri in pet bistvenih podatkov (od sedmih). Na 

vprašanje, kako so prepoznali bistvene podatke, je večina učencev napisala, da so jih 

prepoznali po odebeljeni pisavi in povzetkih. Več kot polovica učencev je opisala postopek 

prepoznavanja in zapisa, ne pa, kako so prišli do bistvenih podatkov. 
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ABSTRACT 

In contemporary school the self-regulated learning is very important. In our thesis it is to be 

understood as a form of individual learning in a primary school, where a teacher stimulates a 

student to self-study activities, either at school or at home using the course material. In my 

research the students in the 5
th

 class filled in a questionnaire about the use of a course book 

for the individual learning thus participating in my test to see if they can learn independently. 

Among other factors described in my thesis, the student’s awareness of their own learning 

abilities is very important for a successful learning process. In my research 81,1 % of students 

thought that they were quite able to learn self-regulated from the textbooks. On the other 

hand, their teachers thought that such learning is of medium difficulty and that there are 

approximately one third of all students facing difficulties studying in such a way. 

For independent self-study the proper choice of the course material is as important as 

successful learning (most of all reading) strategies. The teachers participating in the survey 

confirmed that they are autonomous in choosing the material. 

The results of the survey show that in the textbooks students preferred separate units, 

interesting facts and accompanying illustrations. Teachers, on the other hand, emphasised 

structure, system, and summaries in the end of chapters. As shortcomings of course books 

students pointed out specific units. Two of the teachers mentioned the missing questions in 

the end of units and the lack of proper structure in certain texts. Even though course books are 

used in almost every Social Studies lesson, a fairly high percentage of 39,3 % students uses 

them at home only. At independent self-study activities some students in the 5
th

 class face 

difficulties. They get help from their teachers and classmates, and their parents or other family 

members at home. 

The students were asked how their teacher prepared them for the self-regulated learning. 

Among most frequent answers were that their teacher simply gave instructions for reading 

and copying and that they were never taught how to learn self-regulated. The survey, where 

students had to read the text and find essential information in it shows that almost the third of 

all students (31,5 %) found less than half of the essential pieces of information, and the most 

students (45,9 %) found between four and five of them. When asked, how they knew that they 

were essential, most of the students said that they recognized them by being written in bold 

print and in summaries. More than half of the students explained the process of recognition 

and taking notes but not the strategies of how they found essential information. 

 

KEY WORDS 

self-regulated learning, a textbook, Social Studies, 5
th

 class of primary school 
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1 

1 UVOD 

Poznamo različne oblike, metode in tehnike učenja in poučevanja, s katerimi se učenci med 

drugim seznanijo s pridobivanjem informacij iz različnih virov, razvijajo sposobnost 

kritičnega presojanja in mišljenja, povezujejo informacije, pridobljene iz različnih virov, v 

celoto itn. V magistrskem delu je največ pozornosti namenjene samostojnemu individualnemu 

učenju, ki je razumljeno kot oblika tako šolskega kot tudi vseživljenjskega učenja. V tem 

procesu je učenec aktiven iskalec, raziskovalec in zbiralec informacij in ravno to je eden 

izmed ciljev današnje šole.  

Samostojnega učenja se moramo naučiti – učeča se oseba je prisiljena aktivirati svoje znanje 

in sposobnosti, da bi se naučila, kako se učinkovito samostojno (individualno) učiti. Za to 

učno obliko je predvsem nujno potrebna razvita bralna pismenost, ki vključuje tudi 

obvladovanje bralnih strategij. Dobrega in uspešnega bralca lahko opišemo kot osebo, ki 

pozna različne bralne učne strategije (BUS) – predbralne, medbralne in strategije po branju. V 

magistrskem delu smo raziskovali, ali so učenci zmožni samostojnega učenja (ali imajo 

razvito bralno pismenost, ali v besedilu prepoznajo bistvene podatke, katere strategije pri tem 

uporabljajo), – to smo preverili s poskusom določanja in zapisa bistvenih podatkov iz besedila 

v učbeniku za družbo v 5. razredu OŠ. 

V Teoretičnem delu je najprej nekaj besed namenjenih učenju, nato pa smo se osredotočili na 

samostojno učenje, ki je za potrebe tega magistrskega dela razumljeno kot samostojno 

individualno učenje. V omenjenem poglavju smo predstavili učenje učenja, metakognicijo in 

samoregulacijo v procesu učenja ter učne strategije. Predstavljene so tudi najpogostejše bralne 

učne strategije, ki so temelj za učenje iz pisnih virov. V enem izmed poglavij smo predstavili 

učbenik kot temeljno učno gradivo za samostojno individualno učenje in metode za učenje iz 

pisnih virov. 

Na koncu Teoretičnega dela sta predstavljena dva učbenika za družbo v 5. razredu OŠ. V 

Empiričnem delu je predstavljeno stanje uporabe učbenikov pri samostojnem učenju učencev 

5. razreda pri predmetu družba pri pouku in doma. Podatki so bili dobljeni z anketnima 

vprašalnikoma za učitelje in učence. Na koncu Empiričnega dela pa so predstavljeni in 

analizirani rezultati poskusa učenčevega samostojnega učenja. 
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2 UČENJE 

Na vprašanje, kaj je učenje, ni enotnega odgovora, saj obstaja veliko različnih definicij. Če bi 

morali določiti število teorij, bi lahko rekli »kolikor teoretikov, toliko definicij«. B. Marentič 

Požarnik (2000) pravi, da je osebnostno pojmovanje učenja pogosto negativno čustveno 

obarvano in preozko vezano le na šolsko učenje ob knjigi. Učenje je proces oblikovanja osebe 

kot individuuma. »Z učenjem torej ne pridobivamo samo znanja, izobrazbe, navad in 

spretnosti, ampak širimo naše čustvovanje, motivacijo, oblikujemo in spreminjamo 

prepričanja, stališča in interese. Učenje vpliva na našo osebnost in na njen razvoj.« (Musek in 

Pečjak, 2001, str. 134).  

 

Učenje pojmujemo kot nujen in neizbežen proces, ki poteka celo življenje. Ob rojstvu ne 

znamo ničesar drugega kot ohranjati in izvajati življenjskih funkcij – predvsem dihanja in 

sesanja oz. hranjenja. Skozi učenje se izoblikujemo kot osebnost, individuum; razvijamo 

sposobnosti, se naučimo spretnosti, pridobivamo nova znanja in širimo območje védenja.  

2.1 Različne definicije učenja 

Ena izmed bolj uveljavljenih definicij v Sloveniji je UNESCO-va (UNESCO/ISCED 1993) 

definicija učenja, ki se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in je ne moremo pripisati 

fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev«. Vse, česar se naučimo, pa naj bo to 

dvig roke, abeceda, tuji izrazi ali zahtevni matematični algoritmi, smo pridobili ob interakciji 

med učencem in fizičnim okoljem ter učencem in socialnim okoljem. Trajnost učenja pomeni, 

da učenje poteka ves čas – ne glede na starost, zrelost ali dednost.  

Učenje klasificiramo na več različnih načinov. Medtem ko B. Marentič Požarnik glede na 

teoretične poglede na učenje, ki se razlikujejo v opredelitvi, kaj je bistvo učenja in kateri so 

pogoji, pod katerimi pride do učenja, opredeljuje šest (6) skupin teorij učenja, in sicer: 

asociativistične, neo(behavioristične), gestaltistične, kognitivno-konstruktivistične, 

humanistične in kibernetično-informacijske, V. Pečjak na področju raziskovanja učenja 

govori o dveh pristopih, ki sta hkrati pomembna za nadaljnje razumevanje učenja učenja, in 

sicer o (1) kognitivno-psihološkem in (2) sociokulturnem pristopu. Teoretiki prvega pristopa 

(Piaget, neopiageisti idr.) poudarjajo pomen notranjega miselnega procesa, medtem ko 

teoretiki sociokulturnega pristopa dajejo prednost socialnemu kontekstu učenja, ker menijo, 

da učenja ne moremo in ne smemo razumeti le kot notranji proces, pač pa kot interakcijo med 

učencem in okoljem ter učencem in učiteljem. (Bakračevič Vukman, 2010).  

Razna pojmovanja učenja v različnih raziskavah omenja B. Marentič Požarnik (2000), in sicer 

jih uvršča v šest kategorij; teoretiki pojmujejo učenje kot (1) kopičenje, kvantitativno 

povečevanje znanja, (2) memoriranje posredovanih vsebin z namenom poznejše reprodukcije, 

(3) ohranjanje, trajnejšo zapomnitev dejstev, metod in postopkov z namenom poznejše 

uporabe, (4) luščenje osebnega pomena iz naučenega, (5) proces ustvarjanja lastne razlage, (6) 

spreminjanje samega sebe kot osebnosti.  
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D. Wray in M. Lewis (1997, v Pečjak in Gradišar, 2002) iz ugotovitev teoretikov 20. stoletja 

oblikujeta štiri kategorije definicij učenja:  

 Učenje je proces interakcije med predznanjem in novo snovjo. Kakovost, trajnost in 

hitrost zapomnitve nove snovi so odvisne od kvalitete in kvantitete predznanj. Kadar se 

pojavi pomanjkanje predznanja in v možganih nimamo oblikovane miselne sheme o 

določeni snovi, se učimo po postopku memoriranja oz. učenja na pamet. Takšno znanje je 

pogosto kratkotrajno, v možganih pa se vzorec oz. miselna shema ne oblikuje.  

 Učenje je socialni proces, v katerem je učenec socialni konstruktor znanja. Poudarjen je 

pomen socialnih interakcij (npr. sodelovalno učenje), s katerimi učenci usvojijo višje ravni 

znanja, kot bi jih sicer z individualnim delom. 

 Učenje je situacijski proces, v katerem imajo najpomembnejšo vlogo okoliščine – 

spretnosti, procesi in učna snov. 

 Učenje je metakognitivni proces, saj se učenec nečesa nauči takrat, ko se zaveda lastnega 

znanja, to zavedanje pa Vigotski (1962, v prav tam) deli na raven nezavednega 

pridobivanja znanja (učenec se nauči nekaj, vendar se ne zaveda, da to zna) in raven 

zavedne kontrole o lastnem znanju (učenec ve, kaj zna in česa ne).  

 

Razumevanje učenja kot kopičenja in memoriranja informacij ima velik vpliv na pojmovanje 

pouka, ki je še danes v veliki meri razumljen kot transmisija – posredovanje gotovega znanja 

učencem. Ta oblika pouka prinaša več negativnih kot pozitivnih učinkov. Mednje spadajo: 

učenčeva pasivnost (učenec prejme znanje v končni obliki), upad motivacije, slabi učni 

rezultati, znanje ni trajno in uporabno idr. Namen današnjega pouka pa je ravno nasproten, in 

sicer: pri učencu spodbujati motiviranost, učenca aktivirati tako, da je najaktivnejši člen 

učnega procesa, izboljšati učne dosežke, omogočiti učencem in jih spodbujati, da pridobljeno 

znanje postane trajno, ter učence naučiti, kako se učiti. Kljub temu da je eden izmed ciljev 

samostojnega individualnega učenja ravno zapomnitev informacij, pa je pri tovrstnem učenju 

pomembno to, da učencu znanje ni posredovano v končni, že izdelani obliki, temveč mora 

učenec do znanja priti z lastno aktivnostjo in si podatke oblikovati tako, da si jih lažje 

zapomni.  

 

O aktivnem učenju govorimo takrat, kadar je učenec aktiviran tako na kognitivni kot tudi na 

emocionalni in psihomotorični ravni – kadar učenec samostojno raziskuje, razmišlja, si 

zastavlja vprašanja in skuša najti rešitve. Aktivno učenje je pogosto vpeto v življenjsko 

okolje, situacije in posameznikovo dojemanje sveta. Učenec potrjuje, nadgrajuje in spreminja 

svoj pogled na svet, spreminja prepričanja, lahko tudi vrednote. Omenjeno učenje prinese 

trajnejše rezultate, višjo motivacijo in boljše učne rezultate (Marentič Požarnik, 2000). Obliko 

pouka, ki temelji na aktivnem učenju učencev, imenujemo transakcijski pouk; pri njem 

potekajo smiselne interakcije med učencem in učiteljem ter med učenci samimi, učitelj pa je 

ne le posredovalec znanja, temveč tudi usmerjevalec procesa aktivnega učenja (prav tam). 

  

2.1.1 Dejavniki, ki vplivajo na učenje 

Učenje lahko opredelimo kot dobro oz. učinkovito in kot slabo oz. neučinkovito. C. E. 

Weinstein in R. E. Mayer (1986) pravita, da je dobro učenje tisto, ki vključuje učenje učenja 

(kako se učiti), kako si kaj zapomniti, kako misliti in kako naj se učenec sam motivira. 

Avtorja argumentirata zgoraj navedeno trditev nekako tako: Nenavadno je, da od učencev 

pričakujemo, da se znajo učiti, ko pa jih zelo redko učimo, kako se učiti, pričakujemo, da 

bodo znali reševati probleme, a tega jih ne učimo prav pogosto, podobno je tudi z 
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zapomnitvijo – pričakujemo, da si bodo zapomnili kar največ podatkov, kljub temu da jim 

delovanja spomina ne približamo dovolj. 

Razlike v učnem uspehu ne moremo omejiti le na starost, ker se pojavljajo v vseh starostnih 

obdobjih. Vzroke pogosto iščemo tako v okolju, npr. učenec ni imel dovolj časa za učenje, 

učenec je preobremenjen, starši ga ne spodbujajo, kot tudi v učencu samem, npr. učenec nima 

motivacije, ne zmore se naučiti, ne razume idr.  

Vse, kar vpliva na učenčevo učenje, imenujemo dejavniki učenja (ang. the contexts for 

learning). Delimo jih na zunanje, ki izvirajo iz okolja, in notranje, ki imajo izvor v učencu 

samem. Učenčeva priprava na učenje, znanje in trajnost znanja so odvisni od dejavnikov 

učenja, ker je celotno učenje in spoznavanje odvisno od vpliva dejavnikov (Proctor idr. 1995). 

2.1.2 Zunanji dejavniki 

Zunanje dejavnike delimo na fizikalne in socialne (Marentič Požarnik, 1980). 

Najpomembnejši fizikalni dejavnik je videz učilnice oz. prostora, v katerem poteka učenje. 

Sem spadajo tudi temperatura v prostoru, osvetljenost, barvitost, hrup, urejenost, čistost, 

opremljenost in oblikovanost prostorov idr. (prav tam). A. Proctor idr. (1995) med fizikalne 

dejavnike učenja uvrščajo sledeče: 

 Organiziranost učilnice. Učitelj naj premišljeno oblikuje prostor, ker je učilnica, v kateri 

so mize in stoli urejeni v polkrogu, prijaznejša in primernejša za učenje kot učilnica, v 

kateri so mize razporejene npr. v več zaporednih vrst. V učilnici naj bodo jasno določeni 

prostori za učenje, igro in druženje ter intimni prostor, ki učencem omogoča umik. 

 Gibanje, premikanje izven učilnice. Gibanje je eden izmed pomembnejših fizikalnih 

dejavnikov učenja. Iz prakse vemo, da je gibalno naravnano učenje učinkovitejše, ker so 

vključeni vsi zaznavni kanali, hkrati pa je takšno učenje tudi človekovo prvo učenje 

(malček se sprva uči predvsem po kinestetični poti). 

 Nedvomno sta pri učenju pomembna dostopnost medijev in oprema. Učitelj mora 

vsakemu učencu omogočiti neoviran pogled na tablo, neposredni dostop do učnih gradiv, 

možnost pogovora s sovrstniki in odraslimi, dovoliti in hkrati spodbujati učenčevo lastno 

kritično mišljenje, vse učence seznaniti z različnimi pripomočki, učili, učnimi gradivi in 

drugimi viri znanja. 

 Udobje. Mnogim učiteljem se ureditev učnega okolja skladno z učenčevim udobjem ne 

zdi ključnega pomena, vendar to ne pomeni, da tega ne upoštevajo. A. Proctor idr. 

opredelijo različne vidike učenčevega udobja, in sicer:  

o Ustrezen prostor. Vsak učenec mora imeti toliko prostora, da pri delu fizično 

nikogar ne ovira.  

o Prostor in oprema morata ustrezati učenčevi velikosti. 

o Prilagojenost prostora učencem s posebnimi potrebami. Učenci s posebnimi 

potrebami so prisotni v vsakem oddelku. Omenjenim učencem prilagodimo prostor 

glede na njihove potrebe (npr. nekdo potrebuje več svetlobe, nekdo drug višji stol, 

mizo   …). 

  

Socialni dejavniki izvirajo iz učenčevega družbenega okolja. Mednje štejemo interakcije med 

učenci in učitelji, učenci in odraslimi ter učenci samimi, ki vplivajo na vedenje, osebnostne 

lastnosti, družbeno prilagojenost, odnose, razredno klimo idr. Družbene interakcije imajo 

velik vpliv na razvoj tako kognitivnih in čustvenih kot tudi psihomotoričnih sposobnosti. 
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Razvoj sposobnosti socialnih interakcij se prične že v zgodnjem otroštvu (Proctor idr., 1995). 

Med socialne dejavnike po B. Marentič Požarnik (1980) sodijo: 

 Učenčeva družina, v kateri so pomembni segmenti ljubezen, odnosi, mesto, ki ga 

posameznik zavzema, intelektualne in socialne spodbude, socialno-ekonomski status, 

družinske vrednote idr. 

 Šola, ki vpliva na učenca z izobraževalnimi in vzgojnimi smotri, metodami, vsebinami in 

vrednotami, s stopnjo indoktrinacije, tolerance in strpnosti. Pomembni so tudi učiteljeva 

osebnost, prepričanja, vrednote, načela, usposobljenost, strokovnost in mnoge druge 

lastnosti, s katerimi vpliva na učence. Avtorica v svojem delu daje poseben poudarek 

razvitosti odnosov na šoli v 90. letih prejšnjega stoletja in vključenosti učencev v šolsko 

življenje, to pa velja tudi v današnjem času. 

 Širše družbeno okolje ima na učno uspešnost posreden ali neposreden vpliv – odvisno od 

družbenih potreb po različnih/specifičnih področjih znanja, socialnih razlik 

(velike/majhne) in možnosti šolanja (enakopravne/neenakopravne), od šolskega sistema in 

njegove dostopnosti (za vse/le za določeno skupino) od vpliva množične komunikacije na 

posameznike in skupine (razgledanost, vrednotenje izobraževanja).  

Natančnih navodil, kako pripraviti prostor, da bo pozitivno vplival na učenje in počutje 

učencev, ni. Učiteljeva naloga je, da prepozna potrebe in želje učencev ter jih upošteva pri 

ureditvi prostora.  

2.1.3 Notranji dejavniki 

Pri določanju podskupin notranjih dejavnikov se soočamo z različnimi delitvami. V 

magistrskem delu sta skupini notranjih dejavnikov rezultat povzemanja po različnih avtorjih, 

in sicer B. Marentič Požarnik (1980), ki deli notranje dejavnike na fiziološke in psihološke, 

ter A. Proctor idr. (1995), ki notranje dejavnike enačijo s psihološkimi.  

»Fiziološki dejavniki učenja so tisti, ki izvirajo iz učenčevega telesnega stanja, zdravja in 

počutja. Na učno uspešnost vplivajo tako začasna (npr. pretirana lakota, utrujenost) kot tudi 

trajnejša stanja organizma (bolehnost, naglušnost).« (Marentič Požarnik, 1980, str. 10). 

Učiteljeva naloga je, da posebna fiziološka stanja učencev prepozna in jih poskuša upoštevati 

ter učencem nuditi pomoč. Med omenjena stanja sodijo (prav tam): 

– telesna energija in pripravljenost, ki neposredno vplivata na koncentracijo in umske 

sposobnosti učencev; 

 okvara čutil (kratko- ali daljnovidnost, naglušnost, otopelost); 

 delovanje centralnega živčnega sistema (posebne nevrološke okvare idr.); 

 senzomotorična in psihomotorična koordinacija, katerih okvara se kaže v specifičnih 

učnih težavah, npr. disleksije, dispraksije, legastenije.  

  

Psihološke dejavnike imenujemo tudi spoznavni dejavniki učenja, saj nam omogočajo 

spoznavanje vsega, kar vemo, mislimo in delamo. Izvirajo iz človekovih umskih sposobnosti 

in načina spoznavanja sveta. Mednje sodijo (Marentič Požarnik, 1980, Proctor idr., 1995): 

 umske (mentalne/kognitivne) sposobnosti, za katere se uporablja sinonim inteligentnost in 

druge sposobnosti (senzomotorne in specialne); 

 kognitivni stil, ki nam pove, na kakšen način posameznik najpogosteje sprejema, procesira 

in predeluje informacije; 

 količina predznanja in urejenost miselnih struktur; 

 učne navade, spretnosti in metode; 

 motivacija za učenje (notranja/zunanja, pozitivna/negativna); 
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 osebna prilagojenost in mentalno zdravje.  

2.2 Oblike, metode in tehnike učenja  

Termina oblike učenja in učne oblike sta pogosto rabljena kot sopomenska, vendar prvi daje 

odgovor na vprašanje na kateri način se učimo (npr. s posnemanjem, na osnovni lastnih 

izkušenj, po principu poskusov in napak), učne oblike pa so socialne oblike, v katerih se 

izvaja učni proces. Z učnimi tehnikami opišemo konkretni način učenja (npr. s 

podčrtovanjem, z učnimi listki, z glasnim ponavljanjem idr.). 

2.2.1 Učne oblike in oblike učenja 

Poznamo frontalno, skupinsko in individualno učno obliko ter delo v dvojicah (Tomič, 2003). 

Pojem učna oblika ne smemo zamenjevati s pojmom oblike učenja. Slednje se namreč 

navezujejo na psihične procese in načine učenja (višji ali nižji, enostavni ali sestavljeni). 

Oblike učenja so razvrščene hierarhično – od nižjih do višjih oblik učenja. Najbolj znana je 

Gagnejeva klasifikacija oblik učenja (Gagne 1985, v Marentič Požarnik 2000). R. M. Gagne 

je za razliko od klasifikacije, ki sloni na ontogenetskem razvoju otroka, povezal čustveno, 

spoznavno in spretnostno učenje. Oblike učenja po njegovi teoriji so: (1) učenje 

psihomotoričnih spretnosti (smučanja, igranja instrumenta), (2) učenje besednih informacij 

(učenje golih podatkov in dejstev), (3) učenje intelektualnih spretnosti, ki se nadaljnje deli na 

učenje razlikovanja, konkretnih pojmov, abstraktnih pojmov, pravil/principov/zakonitosti, 

učenje kot reševanje problemov, (4) učenje spoznavnih strategij (uravnavanje učenja in 

mišljenja) in (5) učenje stališč (oblikovanje lastnega stališča do npr. enostarševskih družin).  

 

Ena najpomembnejših učnih oblik, ki se je razvila s pojavom šole, je šolsko učenje oz. učenje 

v različnih načinih izobraževanja. Iz prakse vemo, da so v šoli prisotne različne učne oblike, 

in sicer frontalna, skupinska, delo v dvojicah in individualna oblika. Frontalna učna oblika je 

z vidika učitelja razumljena kot neposredna, saj učitelj učencem podaja znanje neposredno 

(najpogosteje je takšno znanje v že izdelani obliki), medtem ko sta skupinska učna oblika in 

delo v dvojicah posredni učni obliki (učitelj je le usmerjevalec in svetovalec v učnem procesu, 

učenci so aktivni pri oblikovanju znanja). Pri samostojnem delu, tako skupinskem kot tudi 

individualnem, učitelj ni posredovalec znanja v končni obliki, temveč prevzame vlogo 

usmerjevalca in svetovalca. Pri tej učni obliki se odražajo posameznikova samostojnost, 

spretnosti in učne navade, samoorganiziranost pri učenju in razvitost učenčeve metakognicije. 

V nadaljevanju bo v ospredju samostojna individualna oblika učenja.  

 

V. Pečjak (2001) navaja deset (10) pravil individualne učne oblike:  

1. aktivnost – zelo pomembno je, da o učni snovi premišljujemo, odkrivamo probleme in 

jih skušamo rešiti; 

2. pozornost – pozornost pogosto niha in je obratno sorazmerna s časom učenja (dlje kot 

se učimo, krajša je naša pozornost), motijo jo t. i. distraktorji, ki so lahko pozitivni 

(pogled na nekaj prijetnega) ali negativni (hrup, neustrezna svetloba),  

3. pravilno memoriranje oz. učenje na pamet – pomembno je, da učenci izberejo ustrezno 

tehniko, npr. tehniko asociacij, pri kateri povežejo novo gradivo z že usvojenim;  

4. pravilno podčrtovanje – pri učenju imamo pisalo vedno pri roki, ker s podčrtovanjem 

osvestimo pomembnejše podatke (podčrtovanje več kot 20 % besed ni priporočljivo, 

ker s tem gradivo postane nepregledno);  
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5. pravilno zapisovanje – zapiski med poslušanjem so kasneje pogosto edini vir 

informacij, med branjem pa zapisovanje omogoči selekcijo bistvenih podatkov;  

6. pravilno ponavljanje – krivulja pozabljanja je premo sorazmerna s časom, zato je 

pomembno, da ponavljamo čim pogosteje, tako pasivno (z branjem) kot tudi aktivno 

(samostojno ponavljanja); 

7. pravilno branje – mišljenje mnogih, da je počasno branje učinkovitejše od hitrega, je 

zmotno, saj slednje zahteva več pozornosti, mnogokrat ga ovirajo npr. glasno ali 

polglasno branje ter regresivni gibi oči; 

8. načrtovanje učenja – učinkovito individualno učenje poteka načrtno, kar pomeni, da si 

učenec razporedi učno gradivo, čas, odmore in količino snovi;  

9. pravi prostor in čas – pomembno je, da večino učenja poteka v istem prostoru, ker se 

tako izognemo motečim dražljajem, prostor pa deluje kot pogojni dražljaj za učenje, 

najprimernejši čas za učenje pa je jutro;  

10.  rekreacija – o uspešnem učenju govorimo takrat, kadar so vključeni tako pasivni 

odmori (ležanje ali sedenje, branje knjige) kot tudi aktivni (rekreacija).  

 

Pogosto se učiteljem poraja vprašanje, kako učence naučiti samostojnega individualnega 

učenja. Za omenjeno obliko učenja je potrebno veliko učenčeve motivacije, vztrajnosti, 

samozaupanja, najpomembneje pa je, da so učenci sposobni metakognitivnega učenja. Kljub 

temu da je samostojno individualno učenje med oblikami učenja uvrščeno visoko, in sicer v 

skupino učenje spoznavnih strategij (uravnavanje učenja in mišljenja), je potrebno z 

navajanjem na samostojno učenje pričeti že zelo zgodaj, da učenci spoznajo sam proces, 

razvijejo delovne navade in spretnost samostojnega učenja. A. Tomić (2003) svetuje, da 

učitelj učence na samostojno delo z besedilom navaja po korakih. Prvi korak je ta, da najprej 

v njih prebudimo samospoštovanje in motiviranost – velikokrat za to zadostuje že beseda 

»Zmoreš!«. Nato poskrbimo za to, da si bo učenec vsako informacijo znal predstavljati ali jo 

celo udejanjil in mu omogočimo preučevanje snovi na njemu najustreznejši način 

(oblikovanje miselnega vzorca, glasno povzemanje, diskusija o snovi, razvrsti bistvene 

podatke po pomembnosti, si izmisli niz dogodkov, povezanih s snovjo, idr.). Naslednji stopnji 

samostojnega učenja sta pomnjenje bistvenih podatkov in generalizacija ter učenčevo 

samopreverjanje razumevanja snovi, zadnja stopnja pa je samoocena učenja, ko učenec oceni, 

kaj zna in kaj bo moral še izboljšati ali dodati (prav tam). Za samooceno je nujno potrebna 

razvitost metakognitivne komponente, da lahko učenec objektivno presodi, kaj zares zna in 

česa še ne zna.  

2.2.2 Metode in tehnike učenja 

B. Marentič Požarnik (2000) pojasnjuje, da v pedagoški teoriji pri definiranju pojmov učne 

navade, tehnike, metode in strategije učenja ni enotnosti. Tudi sama sprva (1980) razlikuje 

učne navade, tehnike in metode učenja – prve kot predvsem fizično ureditev in pripravo na 

učenje, tehnike kot uspešne načine učenja, metode kot ustaljene postopke pridobivanja znanja, 

kasneje (2000) pa zamenja izraze metode, tehnike in navade s širšim izrazom učne strategije, 

pri katerih so poudarjeni ciljna usmerjenost in miselni, čustveni ter spoznavni procesi, ki se 

odvijajo v učencu samem. Didaktika učne metode definira kot »teoretično utemeljene in 

praktično preizkušene načine dela učencev in učiteljev v posameznih etapah učnega procesa 

od uvajanja do preverjanja in ocenjevanja, ki so usmerjene k uresničevanju učnih ciljev ter 

materialnih, funkcionalnih in vzgojnih nalog pouka« (Potkonjak idr., 1989). Za uspešno 

učenje in poučevanje je med ključnimi dejavniki ravno ustrezna izbira metod. Od učiteljev se 

pričakuje ustrezna strokovnost pri izbiri učnih metod, ta pa je odvisna od mnogih dejavnikov, 
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kot so: učna vsebina, tip učne ure, posamezne etape učnega procesa in cilji učne ure, razvojna 

stopnja in razvitost spretnosti ter sposobnosti učencev, število učencev, lokacija šole in mnogi 

drugi. Tehnike pa lahko opredelimo kot ožje in manjše sestavne dele učne metode (učno 

metodo lahko sestavlja več tehnik). Skozi leta učenja si vsak učenec izbere tehnike, ki 

ustrezajo njegovemu spoznavnemu, zaznavnemu in učnemu stilu.  

 

Nekaj tehnik oz. metod učenja, ki so se uveljavila tako v osnovnošolskem kot tudi kasnejšem 

izobraževanju in so primerne za samostojno učenje (Globevnik, 2012, Tomić, 2003, Marentič 

Požarnik, 2000): 

 Miselni vzorec. Učenec izhaja iz središča, v katerem je zapisana osrednja misel, tema 

ali naslov, nato pa okoli nje niza ključne besede. Upoštevati mora oddaljenost 

posameznih pojmov od središča – pomembnejši so bližje osrednji temi, manj 

pomembnejši pa so bližje robu lista. Obliki zapisa v miselnem vzorcu pripisujejo velik 

pomen, ker je skladna s človekovim načinom mišljenja.  

 V pojmovni mreži so pojmi med seboj povezani glede na sorodnost ali pa hierarhično. 

Od miselnih vzorcev se razlikujejo po prikazu odnosov med pojmi. 

 Pri memoriranju številčnih podatkov so nam v pomoč mnemotehnični pripomočki, ki 

nam olajšajo zapomnitev informacij, ki so težje zapomnljive. V to tehniko uvrščamo 

razne piktograme, slikovne asociacije, melodije, gibe idr. 

 Najzabavnejša in hkrati najenostavnejša pot za zapomnitev podatkov je učenje z 

asociacijami, rimami in nesmisli. Primer: Predlog s uporabljamo pred črkami t, s, h, 

š, k, f, c, p, č, te povežemo v poved Ta suhi škafec pušča. 

 Predvsem pri poučevanju tujih jezikov so se uveljavile slikovne kartice (ang. 

flashcards). So v veliko pomoč pri zapomnitvi tujih izrazov, saj je na sprednji strani 

sličica, na hrbtni pa zapis besede. 

 S preletom snovi in zapisom pomembnih podatkov naredimo t. i. izpiske učne snovi, 

ki so ena izmed najpogosteje uporabljenih učnih tehnik.  

 Učenje s samolepilnimi lističi je najustreznejše za učenje tujega jezika, npr. na lističe 

napišemo imena stvari v stanovanju in jih nato prilepimo na pripadajoče stvari (luč: 

ang. light, napišemo na listič in nalepimo na lestenec).  
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3 SAMOSTOJNO UČENJE 

Poznamo različne oblike, metode in tehnike učenja in poučevanja, s katerimi se učenci med 

drugim seznanijo s pridobivanjem informacij iz različnih virov, razvijajo sposobnost 

kritičnega presojanja in mišljenja, povezujejo informacije, pridobljene iz različnih virov, v 

celoto itn. Blažič idr. (2003) glede na obliko dela v razredu omenjajo frontalno, individualno 

in skupinsko učno obliko. V magistrskem delu razumemo samostojno učenje učenca na 

razredni stopnji OŠ kot obliko individualnega učenja, pri kateri se učenec na učiteljevo 

pobudo pri pouku ali doma uči iz učnih gradiv. Pri različnih oblikah učenja je zelo pomembna 

stopnja razvitosti bralne zmožnosti, saj so od le-te odvisni način branja, razumevanje 

prebranega, razmišljanje o prebranemu in zapomnitev podatkov.  

Ena izmed oblik učenja in hkrati zmožnosti, ki jo učenci razvijajo v procesu učenja s 

celostnim pristopom, je samostojno učenje, ki temelji na samouravnavanju procesa učenja. 

Pomeni, da je učenec sposoben samostojnega uravnavanja in kontroliranja učenja ter 

sprejemanja pomembnih odločitev o učenju (Kubale, 2003). Med oblike samostojnega učenja 

uvrščamo samostojno učenje učencev doma ali v šoli. Učiteljeva naloga je predvsem 

navajanje učencev na samostojno učenje. Samostojno učenje so poznali že v rimskih in 

starogrških časih, v začetku 20. stoletja pa je Helen Parkhurst pod vplivom italijanske 

učiteljice in filozofinje Marie Montessori ter ameriškega filozofa, pedagoga in psihologa 

Johna Deweyja razvila koncept, imenovan Dalton-plan. Temeljna ideja omenjenega koncepta 

je ideja o nudenju možnosti za razvoj učenčeve samostojnosti in samopobude, glavni cilj pa je 

doseči najvišjo raven mentalnega, moralnega, psihičnega in duhovnega razvoja. Vsak učenec 

se uči, raziskuje, spoznava in eksperimentira samostojno, ob težavah se obrne na učitelja, ki 

mu pomaga z nasveti in usmerjanjem, nikakor ne z rešitvijo problema. Naloga in odgovornost 

učencev so tudi načrtovanje urnika, dokončanje nalog in pomoč sošolcem, kadar imajo težave 

(Kubale, 2003, Weichhart, 2014). Koncept Dalton-plan posredno in delno (glede na njihove 

potrebe in izobraževalni sistem) uporabljajo mnoge šole po svetu, npr. v Avstraliji, Avstriji, 

Belgiji, na Kitajskem. Ideje in vpliv koncepta lahko opazimo pri konstruktivistih, ki menijo, 

da znanja ne moremo dati in prejeti v izdelani obliki, temveč ga oblikujemo in zgradimo s 

procesom interakcije med lastno miselno aktivnostjo in konkretnimi izkušnjami. 

 

V procesu samostojnega učenja je učenec aktiven iskalec, raziskovalec in zbiralec informacij. 

Zimmerman (1998, v Pečjak in Gradišar, 2002) samostojno učenje kot takšno imenuje 

samousmerjevalno učenje, ki izvira iz učenca samega; iz njegovih misli, občutij, načinov 

spoznavanja, znanj in spoznanj. Omenjeni teoretik je oblikoval krožni model 

samousmerjevalnega učenja, ki ima tri faze: 

1. faza predhodnega razmišljanja, ki vključuje procese pred učenjem: postavljanje 

ciljev, strateško načrtovanje, prepričanje o lastnih sposobnostih, notranja motivacija in 

ciljna usmerjenost; 

2. faza izvedbe in zavestne kontrole, ki vključuje procese med učenjem: osredotočenost 

na snov, samousmerjanje z uporabo različnih strategij in sprejemanje samega sebe; 

3. faza samorefleksije, ki poteka po učenju in vključuje procese samovrednotenja, 

atribucij (pripis uspešnosti lastnim sposobnostim, neuspešnosti pa dejavnikom, katere 

je moč nadzorovati), lastne reakcije ter proces prilagajanja (učenec po potrebi 

spreminja svojo strategijo učenja).  
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3.1 Učenje učenja 

Ob iskanju razlage učenja učenja v sodobni literaturi pogosto zasledimo, da je to, poleg 

sporazumevanja v maternem in tujih jezikih, matematičnega znanja, osnovnega znanstveno-

tehnološkega znanja, znanja o digitalni tehnologiji, socialne kompetence in splošne 

razgledanosti, samopobude in podjetniških znanj ter kulturne zavesti, ena izmed kompetenc 

vseživljenjskega učenja (ang. lifelong learning) (Center for Curriculum Redesign). 

 

Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja podaja definicijo, da je učenje učenja 

»metakognitivni proces (metaučenje), ko učenec razmišlja o lastnih pristopih k učenju, ko 

preizkuša in reflektira učinkovitost posameznih pristopov glede na lastne značilnosti in glede 

na zahteve konkretne učne situacije. Z izrazom označujemo tudi različne aktivnosti, ki jih 

organizira in izvaja učitelj, ko učence ozavešča o procesu učenja, jih seznanja z različnimi 

pristopi in jih spodbuja, da najdejo sebi najprimernejši (najučinkovitejši) učni pristop.« 

(Termania). Primerjava sposobnosti metakognitivnega učenja učencev prvega in drugega 

triletja vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole z zgoraj navedenimi dejstvi kaže, da 

učenci večinoma še niso zmožni učenja učenja, ker njihove sposobnosti še niso na 

metakognitivni ravni, hkrati pa niso zmožni samoregulacije, ki je ključna za učenje učenja. 

 

K. Bakračevič Vukman (2010) v svojem delu podaja obsežno, a jasno definicijo kompetence 

učenja učenja, kot jo opisujejo dokumenti Evropske unije: »Učenje učenja je sposobnost učiti 

se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s 

časom in z informacijami, individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o 

lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanju priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost 

premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo, sprejemanje novega 

znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo 

svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v 

službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Za kompetenco posameznika so odločilni 

motivacija in zaupanje vase« (prav tam, str. 57). 

 

Zelo pomembno je, da se učenci znajo učiti oz. da se naučijo, kako se učiti. Učenje učenja je v 

raznih dokumentih Evropske unije s področja vzgoje in izobraževanja opredeljeno kot 

temeljna kompetenca vseživljenjskega učenja. Nešteto različnih izrazov, ki označujejo učenje 

učenja, prikazuje kompleksnost pojma (Bakračevič Vukman, 2010). Tuji avtorji uporabljajo 

različne izraze, kot so »learning how to learn« (R. Fisher, 2001), »learning to study«, 

»learning about learning«, »learning to learn – L2L« (Proctor idr., 1995), med katerimi je 

najpogosteje uporabljen »L2L«. V domači terminologiji je najpogosteje uporabljena besedna 

zveza »učenje učenja«, pri nekaterih avtorjih pa zasledimo »učenje za učenje« (npr. Ažman 

idr. 2014). Proces učenja poteka ves čas našega življenja; tako namerno in zavestno 

(pridobivanje izobrazbe) kot tudi nenamerno in podzavestno (oblikovanje stališč in vrednot, 

učenje kulture in navad idr.).  

 

Pomen kompetence učenja učenja so T. Ažman idr. (2014, str. 7) zapisali v teh povedih: 

»Da je učenje učenja postalo ena od ključnih kompetenc, namreč ni naključje ali nemara 

modna muha. Sestavljajo jo odnos do učenja, veščine učenja in znanje. Znanje zajema širno 

področje védenja o svetu okoli nas, učenje učenja pa poudarja tudi znanje o samem sebi kot 

učencu«. Že v vzgojno-izobraževalnih institucijah se vse pogosteje srečujemo z individualnim 

in samostojnim delom učencev (npr. izdelava in predstavitev plakata, samostojno učenje 

določene snovi, domače naloge idr.), to pa je še en razlog več, zakaj je učence potrebno 

naučiti, kako se učiti.  
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L. Pečoler (2013) poudarja, da je sposobnost učenje učenja, ki je metakognitiven proces, ena 

izmed temeljnih veščin za uspešno samostojno učenje. Po mnenju B. Marentič Požarnik 

(2000) je omenjena sposobnost pomembna zato, ker olajša oz. celo omogoča preživetje v 

družbi prihodnosti. Citat ameriškega zgodovinarja in politika Henry Brooks Adamsa 'Kdor se 

zna učiti, zna dovolj' daje kratek in izčrpen odgovor na vsa vprašanja o pomenu učenja 

učenja. Pokazatelj učinkovitosti učenja je učna uspešnost, ki je v veliki meri odvisna od 

sposobnosti učenja, od izbire in uporabe pristopov in strategij, od načina vgradnje informacij, 

pridobljenih v procesu učenja, od izboljšanja svojih učnih postopkov in od tega, ali 

posameznik o svojem učenju sploh razmišlja. Naloga današnje šole je ne le, da posreduje 

bistvene podatke, pojme, zakonitosti in metode, ampak tudi, da učencem posreduje uspešne in 

racionalne načine pridobivanja znanja, jih pouči o strategijah iskanja, zbiranja, organiziranja 

in ovrednotenja informacij, ki so pomembne za reševanje problemov. Pri vsem naštetem pa je 

pomembna učiteljeva strokovnost in usposobljenost za poučevanje z uporabo različnih 

strategij, oblik, metod in tehnik. Strokoven in avtonomen učitelj prepozna učenčev učni stil in 

najučinkovitejšo pot, po kateri poteka posameznikovo uspešno učenje. 

3.1.1 Proces učenja učenja kot oblika izkustvenega učenja 

Pri vseh oblikah učenja so pomembne učne strategije, metode učenja in način, kako je učno 

gradivo obdelano; na kateri način učenec predela snov. Ažman idr. (2014) opredeljujejo 

učenčevo spoznavanje in učenje različnih metod predvsem kot izkustveno, kar pomeni, da 

poteka kot združevanje konkretne izkušnje in teorije, tj. prenos teorije v prakso. Omenjeno 

učenje je eno izmed učinkovitejših, saj delamo tisto, kar se učimo, pri tem pa smo aktivni z 

vsemi čutil. Prednosti izkustvenega učenja lahko strnemo v: 

a) znanje je trajnejše in uporabnejše, 

b) učenci so aktivnejši kot pri drugih oblikah učenja, 

c) učenci razvijajo samostojnost in odgovornost za svoje učenje, 

     č)   učijo se opazovati okolico, 

d) razvijajo motivacijo za učenje in željo po pridobivanju čim več izkušenj idr. 

 

S potekom izkustvenega učenja se je ukvarjalo kar nekaj teoretikov, med njimi tudi: John 

Dewey, Jean Piaget, Kurt Lewine in David Kolb (Marentič Požarnik, 2000). Najodmevnejša 

teorija o izkustvenem učenju je krožni in celostni model izkustvenega učenja (ang. experiental 

learning), zamisel D. A. Kobla, ameriškega pedagoga in vzgojnega teoretika 20. stoletja. 

Proces poteka v štirih stopnjah (Slika 1): (1) konkretna izkušnja (nekaj naredimo), (2) 

opazovanje z razmišljanjem (kaj se je zgodilo, kateri so rezultati), (3) oblikovanje abstraktnih 

konceptov – simbolično razumevanje (kaj je razvidno iz rezultatov/imajo kakšen vpliv, ali 

sem vplival na rezultate in kako) in (4) preizkušanje konceptov/eksperimentiranje (kaj bom 

naslednjič naredil drugače).  
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Slika 1: Krog izkustvenega učenja (po Kolbu, dopolnila A. Corney, 1983) 

 

Izkustveno učenje poteka celo življenje, zato D. A. Kolb razlikuje tri faze glede na starost in 

zrelost posameznika: faza pridobivanja znanja (v času formalnega šolanja), faza specializacije 

poklicnih kompetenc in znanj (v času zgodnje odraslosti) in faza integracije specialističnega 

znanja z vrednotnimi in s socialnimi razsežnostmi (srednja in pozna odraslost) (Yeomans and 

Arnold, 2006).  

 

Izkustveno učenje v razredu lahko poteka posredno ali neposredno. Kadar učitelj prikaže 

postopek reševanja problema in ga učenci posnemajo, govorimo o posrednem, kadar pa učitelj 

reševanje problemskih nalog zastavi konstruktivistično in učencem ne posreduje postopkov 

reševanja ter so učenci postavljeni v vlogo raziskovalcev lastnega učenja, govorimo o 

neposrednem načinu učenja. Pri slednjem je pomembno, da učitelj postavlja vprašanja o 

učenčevih metodah učenja (npr. Na kateri način si rešil nalogo?) in se z njimi tudi pogovori. 

3.2 Metakognicija in samoregulacija v procesu učenja učenja 

S procesom učenja učenja sta močno povezani metakognicija in samoregulacija. Prvo je 

Flavell (1979) opredelil kot mišljenje o mišljenju in jo definiral na štirih področjih: 

metakognitivno znanje, metakognitvne izkušnje, cilji in aktivacija strategij, drugo pa Vigotski 

razlaga kot »namerno kontrolo lastne pozornosti, mišljenja in vedenja oz. akcije, katere razvoj 

poteka od osnovne kontrole pozornosti, preko kontrole vedenja h kontroli mišljenja /  …/. To 

običajno dosežemo v adolescenci.« (Bakračevič Vukman, 2010, str. 8). Iz teh ugotovitev je 

razvidno, da učenci do 11. (učenke) oz. do 13. leta starosti (učenci) niso zmožni 

samoregulacije, od katere je odvisna zmožnost učinkovitega samostojnega učenja. Za razliko 

od zmožnosti samoregulacije pa razvoj metakognicije zasledimo že pri mlajših učencih. R. 

Fischer (1995) pravi, da se razvoj omenjene metakognitvne inteligence prične že po 5. letu 

starosti, in sicer skozi vse večje razumevanje misli in možganov ter različnih elementov, ki 

gradijo osebnost. Vedenje o prepričanjih in kako spremeniti svoja prepričanja ter kako nekaj 

razumeti se povečuje in je ključni faktor za uspešno učenje učenja – kako načrtovati, 

predvidevati in razumeti učenje.  
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3.2.1 Metakognicija 

»Metakognicija je znanje o posameznikovih kognitivnih procesih in učinkovita uporaba tega 

samozavedanja za samoregulacijo kognitivnih procesov.« (Bakračevič Vukman, 2010, str. 33) 

Pojem metakognicija ali višji spoznavni proces je prvi uporabil Flavell že v sedemdesetih 

letih dvajsetega stoletja.  

A. Woolfolk (2002) določa metakognitivne spretnosti, ki jih uporabljamo pri učenju, in sicer:  

 načrtovanje, ki poteka pred učenjem in s katerim določimo, koliko časa bomo porabili 

za posamezno nalogo, katere strategije bomo uporabili, kje in kako bomo začeli, katere 

pripomočke potrebujemo idr.; 

 spremljanje, ki poteka med učenjem in s katerim analiziramo trenutno stanje – kako 

uspešno in hitro napredujem, s katerimi težavami se soočam; 

 evalvacija, ki sledi ob koncu učenja in s katero podamo razumsko sodbo o procesih in 

rezultatih učenja ter tako tudi ukrepamo na podlagi teh sodb. 

 

Po mnenju K. Bakračevič Vukman (2010) veliko avtorjev poleg metakognicije omenja še dve 

vsebujoči kompetenci metakognitivne spretnosti oz. metakognitivno kontrolo, ki vključuje 

»zavestno kontrolo učenja ali reševanja problemov, načrtovanje in izbiranje strategij, 

opazovanje napredovanja učenja, popravljanje napak, analiziranje učinkovitosti strategij za 

učenje ali reševanje problemov in spreminjanje učnega vedenja strategij, če in ko je to 

potrebno« (prav tam, str. 34) in metakognitivno znanje, ki »vključuje posameznikovo 

deklarativno znanje npr. o nalogah, strategijah za reševanje ter interakcijah med osebo, nalogo 

in karakteristikami strategij. Sem spada tudi znanje in védenje o lastnem učnem procesu« 

(prav tam, str. 34). 

3.2.2 Samoregulacija 

»Če je eden od ciljev izobraževanja ustvariti ljudi, ki so sposobnih izobraževati sami sebe, se 

morajo učenci naučiti voditi skozi svoje lastno življenje, si postaviti lastne cilje in poskrbeti 

za lastno ojačevanje.« (Woolfolk, 2002, str. 177) Izsek besedila nam nedvoumno opredeli 

samoregulacijo kot nadzorovanje svojih ciljev, doseganja le-teh in krepitve na kognitivnem in 

emocionalnem področju. 

Samoregulacija, ki jo nekateri avtorji opredeljujejo kot »sposobnost inicirati in izvesti 

aktivnosti v skladu z zahtevami okolja in lastnimi cilji« (Kopp, 1982; Bronson, 2005, v 

Bakračevič Vukman, 2010), je močno povezana s čustvenostjo, z učnim uspehom, s 

kognicijo, socialno kompetenco idr. Po mnenju Fonagy in Target (2002, v prav tam) lahko 

samoregulacijo razumemo kot »ključni posrednik med genetskimi preddispozicijami, zgodnjo 

izkušnjo in odraslim funkcioniranjem«. Avtorja menita, da so najboljši pokazatelji razvitosti 

učenčeve samoregulacije slednji: nadzorovan odziv na stres, vzdrževanje usmerjene 

pozornosti in sposobnost interpretiranja svojega mentalnega stanja in mentalnega stanja 

drugih.  

Samoregulacija je v zgodnjih razvojnih obdobjih človekovega življenja organizmična oz. 

biološko pogojena (samoregulacija), v poznejših razvojnih obdobjih pa namerna oz. voljna 

samoregulacija. (Gestsdottir in Lerner, 2008, v Bakračevič Vukman, 2010) 
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3.2.3 Samoregulacijsko učenje 

Nekateri slovenski avtorji (npr. Strmšek Turk, 2012, Radovan, 2010, Košir in Pečjak, 2003) 

omenjajo samoregulacijsko učenje kot obliko samostojnega učenja. Ta oblika učenja ni 

značilna za učence nižjih razredov OŠ, ker gre pri njej za samostojno učenje, pri katerem je 

zelo pomembna posameznikova zrelost, da razume svoje učenje kot sistematičen proces, ki ga 

lahko nadzoruje in je v njem vedenjsko, motivacijsko in tudi metakognitivno aktivno udeležen 

(Zimmerman, 1994, v Pečjak, Peklaj, Tomec, 2006). Vassallo (2013) opredeljuje 

samoregulacijsko učenje kot proces, v katerem učenec stremi k razumevanju in spreminjanju 

svojih misli, znanj, emocij ali vedenja. Vse to pa se dogaja v interakciji s fizičnim in 

socialnim okoljem. Zimmerman (1989) označuje samoregulacijsko učenje kot stopnjo 

metakognitivne, motivacijske in vedenjske dejavnosti v lastnem učnem procesu. Izvor takšne 

oblike učenja je notranji, ker samoregulacijsko učenje temelji na lastnih mislih, občutkih in 

vedenju. Pri vsem tem pa je pomembna motivacija oz. želja po doseganju zastavljenih ciljev. 

  

Tako pri samoregulacijskem kot tudi pri samostojnem učenju so pomembni sledeči koraki: 

 Po mnenju nekaterih raziskovalcev (Hayes s sod., v Woolfolk, 2002) je zastavljanje 

ciljev in njihovo objavljanje ključni element samoreguliranega učenja. Učenec bo 

dosegel večjo uspešnost s postavljanjem višjih ciljev, pri tem pa mu lahko pomaga 

učitelj tako, da naniza nekaj osnovnih ciljev in hkrati spremlja učenčeve.  

 Veliko vlogo pri ohranjanju in nadgrajevanju samoregulacija ima tudi beleženje in 

vrednotenje napredka. A. Woolfolk predlaga, da učenci sodelujejo pri beleženju in 

vrednotenju spreminjanja vedenja. Kot primere samobeleženja spreminjanja vedenja 

 

Samoregulacija 

Organizmična 

samoregulacija 

Namerna  

samoregulacija 

Fizične strukture/funkcije 

(bioritem, razvojne spremembe 

v puberteti   …)  

Vedenjske funkcije/procesi 

(temperament, kognitivni stil   

…) 

Ciljno usmerjeni procesi 

(kontrolni procesi; selekcija, 

oprimizacija in kompenzacija  

…) 

 
Slika 2: Struktura individualne samoregulacije in primeri komponent organizmične in namerne 

samoregulacije (prirejeno po Bakračevič Vukman, 2010, str. 21) 
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avtorica navaja število dokončanih domačih nalog, za urjenje spretnosti porabljen čas, 

število prebranih knjig in število vstajanj s stola brez dovoljenja.  

 Samoojačevanje je zadnji, a bistveni korak samoreguliranja. Avtorica predstavlja 

nasprotujoča si mnenja o nujnosti omenjenega koraka. Skupina avtorjev (Hayes in sod., 

1985, v prav tam) meni, da je za samoregulacijo zadostno postavljanje ciljev in 

spremljanje napredka, samoojačevanje pa ne prispeva k napredku, medtem ko A. 

Bandura (1986, v Woolfolk, 2002) zatrjuje, da je nadgrajevanje samega sebe bistveno 

pomembnejše za napredek uspešnosti kot pa postavljanje ciljev in beleženje napredka.  

3.3 Učne strategije v procesu samostojnega učenja 

S samostojnim učenjem in procesom učenja učenja so neločljivo povezane učne strategije, ki 

nam povedo, katere dejavnosti so ključne za dosego zastavljenega cilja – kaj vse bo učenec 

naredil predvsem na miselnem področju, da bo dosegel zastavljeni cilj. Učno strategijo lahko 

opredelimo kot načrt za dosego cilja, ki ga lahko primerjamo z načrtom igre košarkarske 

ekipe (katere prijeme in metode bodo uporabili, kateri igralec bo kril katerega iz nasprotne 

ekipe, kako se miselno pripravijo na igro   …). Tako kot se strategije igre razlikujejo na 

športnem področju, se razlikujejo tudi učne strategije v izobraževanju. Slednje so odvisne od 

starosti učencev, predmeta oz. snovi in od namena (zakaj se nekaj učimo).  

Skupina avtorjev (Pressley, Woloshyn, Lysynchuck, Martin, Wood, Willoughby, 1990, v 

Pečjak in Gradišar 2002) podaja splošno definicijo učnih strategij. Učne strategije so po 

njihovem mnenju urejeni sistemi miselnih operacij, pri katerih potekajo višji in nižji miselni 

procesi, skozi katere pridemo do rešitve problema ali naloge. B. Marentič Požarnik (2000) pa 

je izraz učna strategija uporabila za skupno poimenovanje tehnik, metod in navad. Sprva je 

izraze obravnavala ločeno, nato pa je pod vplivom spoznanj kognitivne psihologije uporabila 

širši pojem učne strategije, ki so, kot pravi avtorica (prav tam, str. 167) »zaporedje ali 

kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo 

in spreminja glede na zahteve situacije.« Deli jih na spoznavne in materialne. Prve nam 

povedo, kako si snov zapomniti, druge pa, kako delati izpiske. Avtorja C. E. Weinstein in R. 

E. Mayer (1983) menita, da so učne strategije način vedênja in misli, s katerimi učenec 

raziskuje, napreduje v védenju, hkrati pa imajo te misli velik vpliv na učenčev razvoj.  

Učne strategije so sestavljene iz različnih učnih taktik. Učne taktike so svojevrstne tehnike in 

sestavni del načrta. A. Woolfolk (2002) kot primer taktik izpostavlja taktike za učenje 

besednih informacij (usmerjanje pozornosti, gradnja sheme, elaboracija idej) in taktike za 

učenje proceduralnih informacij (učenje vzorcev, samopoučevanje, urjenje), mnemotehnične 

tehnike, podčrtovanje besedila idr. 
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3.3.1 Vrste učnih strategij 

Glede na to, da so učne strategije skupek učnih aktivnosti, ki jih vsak posameznik izbere, 

uporablja in spreminja glede na svojo lastno miselnost in kompleksnost situacije, lahko 

rečemo, da je učnih strategij nešteto. Prav tako je tudi strokovnih delitev učnih strategij 

veliko. Avtorici S. Pečjak in A. Gradišar (2002) sta oblikovali kriterije za delitev učnih 

strategij, in sicer: namen učenja, vsebina informacij, časovni kriterij in kombinacija namena 

učenja in vsebine informacij. 

Glede na namen C. E. Weinstein in L. M. Hume (v Pečjak in Gradišar, 2002) delita učne 

strategije v tri skupine: 

 Strategije ponavljanja temeljijo na aktivnem ponavljanju gradiva z namenom 

zapomnitve in prenosa informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Glede na 

obseg gradiva, ki si ga želimo zapomniti, uporabimo različne tehnike (predstavljene v 

poglavju Metode in tehnike učenja) – pri preprostejših nalogah/gradivu uporabljamo 

glasno ponavljanje ključnih besednih zvez, ponovno branje in zapisovanje ter uporabo 

mnemotehnik, medtem ko pri zahtevnejših in obsežnejših nalogah uporabljamo 

oblikovanje zapiskov, označevanje delov besedila, podčrtovanje pomembnih 

informacij idr. 

 Za razliko od strategij ponavljanja, ki ne omogočajo učencu, da bi nove informacije 

povezal s predznanjem, pa mu elaboracijske strategije omogočajo ravno to. Učenec s 

pomočjo npr. povzemanja besedila s svojimi besedami, iskanja podobnosti in razlik v 

besedilu, postavljanja vprašanj o gradivu idr. dopolni že usvojeno znanje z novimi 

informacijami v uporabno obliko. Elaboracijske strategije zahtevajo aktivno interakcijo 

bralca z učnih gradivom. 

 Organizacijske strategije lahko primerjamo s skeletom, na katerega učenec obeša 

informacije o učenju. Med omenjene strategije spadajo združevanje podatkov v širše 

pojmovne kategorije, grafično prikazovanje podatkov (diagrami, sheme, tabele), 

hierarhična umestitev v matematiki idr. Glavni namen organizacijskih strategij je (kot 

že ime pove) organiziranje skupine podobnih informacij v sklope. Tako organizirane 

informacije omogočajo, da se poveča obseg kratkoročnega spomina (npr. odrasel 

človek ima kapaciteto kratkoročnega spomina 7 + 2, z oblikovanjem sklopov pa se 

kapaciteta poveča). 

Glede na vsebino informacij, ki jih učenec želi razumeti in si jih tudi zapomniti, M. Lewis 

(Pečjak in Gradišar, 2002) deli strategije na: določanja podrobnosti, strategije določanja 

bistva, določanja organizacije besedila, strategije kritičnega branja, branja vidnih informacij 

in strategije za izboljšavo besedišča.  

Omenili smo tudi časovni kriterij za delitev učnih strategij – bralne učne strategije (pred in 

med branjem ter po njem) so podrobneje predstavljene v 4. poglavju. 
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3.3.2 Kognitvine, metakognitivne in samoregulacijske učne strategije 

Garcia in Pintrich (1994, v Medvešek Peterka, 2011) učne strategije delita na kognitivne, 

metakognitivne in samoregulacijske. Klasifikacija temelji na vsebini informacij. Kognitivne 

oz. spoznavne strategije bi lahko poimenovali kar osnovne, ker z njimi učenec obdela 

informacijo in jo prenese v dolgoročni spomin. Metakognitivne strategije se navezujejo na 

metakognitivno znanje o osebnostnih spremenljivkah ter spremenljivkah strategij in nalog, kar 

pomeni, da se učenec zaveda svojega učenja, ga zna načrtovati in korigirati, medtem ko se 

samoregulacijske strategije navezujejo na spremljanje, uravnavanje in zavestno kontrolo 

spoznavnih oz. kognitivnih strategij. 

 

Kognitivne strategije 

»Kognitivne strategije so tiste strategije, ki učencu pomagajo obdelati informacijo in jo 

prenesti v dolgoročni spomin, od koder jo potem prikliče, ko jo potrebuje« (Peklaj, 2010, v 

Medvešček Peterka, 2011, str. 22). Avtorja C. E Weinstein in Mayer (1986, v Peklaj, 2010) 

poudarjata tri kategorije kognitivnih strategij, ki so odločilnega pomena za učno uspešnost, in 

sicer: (1) organizacijske strategije, s katerimi si učeči se posameznik organizira učno gradivo 

na sebi najustreznejši način – gradivo razdeli v kategorije (mlajši učenci po podobnosti besed, 

starejši bolj sistematično), (2) elaboracijske strategije, s katerimi učenec reorganizira, obdela 

in preoblikuje prejete informacije (si izdela povzetke, parafrazira določene odstavke, se 

postavi v vlogo predavatelja in razloži snov nekomu drugemu, si postavlja vprašanja in 

odgovarja nanje idr.), (3) strategije ponavljanja učne snovi so strategije, s katerimi učenec 

določene informacije večkrat ponovi in se na ta način shranijo v delovni spomin. Ponavljanje 

je lahko osnovno, pri tem snov večkrat ponovimo (najpogosteje je to tiho ponavljanje), 

medtem ko pri kompleksnem ponavljanju snov ponavljamo glasno, lahko delamo zapiske, 

prepise, reorganizacijo besedila, prerisovanje in druge dejavnosti za lažjo zapomnitev snovi. 

(Weinstein in Mayer, 1986). 

 

Metakognitivne strategije nam pomagajo nadzirati mišljenje in učenje. Delimo jih v tri 

skupine: (1) strategije načrtovanja, ki jih učenec uporabi pred učenjem in aktivirajo 

predznanje ter so v pomoč pri izbiri in uporabi kognitivnih strategij, (2) strategije spremljanja, 

ki potekajo med učenjem in so tiste, ki učencu pomagajo oceniti učinkovitost in ustreznost 

različnih strategij za učenje, (3) strategije uravnavanja, ki jih učenec uporabi ob koncu učenja 

ali pa kadar ugotovi, da je nekaj storil narobe (Tomec, Pečjak, Peklaj, 2006, v Bakračevič 

Vukman, 2010). 

 

Za to magistrsko delo so pomembne predvsem metakognitivne strategije, ker je pri 

samostojnem učenju ključnega pomena učenčeva stopnja metaučenja – ali in koliko učenec 

razmišlja o učenju, ali uporablja ustrezne strategije, metode, tehnike in ali se zaveda pomena 

učenja, ki je ključen dejavnik za uspešno samostojno učenje. Uspešnost predvsem višjih oblik 

učenja, ki so v magistrskem delu navedene pod točko 2.2.1., je odvisna od usvojenih bralnih 

učnih strategij. 
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3.3.3 Izbira in uporaba učnih strategij 

Izbira in uporaba učne strategije pri samostojnem učenju je odvisna od dveh dejavnikov, in 

sicer od vrste učne naloge in od predznanja učencev (Brown idr., 1983, v Pečjak in Košir, 

2002). Pri vsem tem pa ne smemo zanemariti ugotovitev različnih avtorjev (Zimmerman in 

Martines Pons, 1990, Andreassen in Walter, 1989, Berlan, 1999, Brown in Smiley, 1978, 

Brown s sod., 1983, Pressley in Ghatala, 1990, vsi v Pečjak in Košir, 2002), da število 

uporabljenih učnih strategij narašča s starostjo – starejši učenci uporabljajo več uspešnih 

učnih strategij, predvsem strategij načrtovanja in izbiranja ciljev. Mlajši učenci uporabljajo 

pasivne strategije ponavljanja (besedilo povzemajo dobesedno, pogosto ne razberejo bistva) in 

se posledično pogosteje soočajo s težavami nadzorovanja lastnega razumevanja učne snovi 

kot starejši učenci. Skupina avtorjev (Flavell idr., 1993, v Papalia idr., 2003) meni, da se 

število uporabljenih učnih strategij veča skupaj z leti formalnega šolanja. Starejši učenci tako 

poznajo več strategij in jih znajo tudi uporabiti, medtem ko mlajši učenci pogosto nekaterih 

strategij še ne razumejo in zato zanje niso uporabne.  

3.3.4 Načela pri poučevanju učnih strategij in tehnik 

A. Woolfolk v svojem delu (2002) omenja nekaj načel, ki poudarjajo prednosti poučevanja 

različnih strategij in tehnik: 

 Učiteljeva naloga je učence seznaniti in jih tudi naučiti čim več različnih strategij, tako 

splošnih kot tudi specifičnih. 

 Učenci naj bi skozi različne strategije pridobivali strateško znanje in tako vedeli, kdaj, 

kje in zakaj uporabiti različne strategije (Pressley, 1986, v prav tam). 

 Pri učencih je potrebno razviti željo po uporabi različnih strategij in tehnik, ker se s tem 

raznolikost uporabljenih strategij in tehnik veča, izboljšuje se tudi splošna sposobnost 

za učenje.  

 

Vsa zgoraj našteta načela bi morala biti stalnica v učnem procesu, vendar pogosto učitelji ne 

namenijo dovolj truda in časa za predstavitev in poučevanje različnih strategij in tehnik 

(najpogosteje uporabljena strategija je izpisovanje bistvenih podatkov), to pa se odraža pri 

samostojnem učenju. 
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4 BRANJE IN BRALNE UČNE STRATEGIJE (BUS) 

Do večine informacij v času šolanja pridemo z branjem, zato pravimo, da je branje temeljna 

sporazumevalna dejavnost tako formalnega kot tudi v neformalnega učenja. Pomislimo, 

kolikokrat in kaj vse beremo; otroci šolsko čtivo, knjige, navodila za razne igre, gesla v 

križankah, revije idr., odrasli pa običajno recepte, navodila za uporabo, sestavine živil, 

vsakodnevne novice, razne pogodbe, sporočila na reklamnih panojih idr. Biti nepismen v 

sedanjem času je nepredstavljiva situacija, ker je pisno sporazumevanje pomembni del našega 

socialnega življenja in delovanja. 

V nadaljevanju se bomo najprej posvetili branju nato pa še bralnim učnim strategijam, ki so 

najpomembnejši dejavnik uspešnega samostojnega učenja. 

4.1 Branje 

Branje je poleg poslušanja, pisanja in govorjenja ena izmed štirih temeljnih sporazumevalnih 

dejavnosti. Hierarhično bi branje lahko uvrstili najvišje, ker se v vsakdanjem življenju 

nenehno srečujemo z raznimi zapisi – na ulici, pri učenju, ob branju časopisa, novic. 

Sporazumevalne dejavnosti delimo na produktivne, kamor sodita govorjenje in pisanje, ker z 

njima nekaj sporočamo, ter receptivne, kamor uvrščamo branje in poslušanje, ker z njima 

sprejemamo sporočila. Omenjene dejavnosti lahko povežemo s sposobnostmi, ki so »kvalitete 

osebnosti, ki se kažejo v človekovi uspešni dejavnosti, aktivnosti, funkciji« (Tomić, 2003). 

Sposobnosti delimo na senzorične in intelektualne. Recipročne (senzorične) zajemajo naše 

čutne sisteme – vonj, okus, tip, sluh, vid, glede na stopnjo razvitosti posameznega čuta pa so 

oblikovani t. i. čutni sistemi – vizualni, avditivni, kinestetični, olfaktorni in gustatorni, v 

mednarodni literaturi poznani pod kratico VAKOG (prav tam). Potek razvoja sposobnosti 

branja je odvisen tudi od prevladujočega čutnega sistema pri posameznem učencu. Iz prakse 

vemo, da bo imel učenec, pri katerem prevladuje vizualni čutni sistem, pri učenju branja manj 

težav kot učenec kinestetičnega tipa, ker prvi pri učenju uporablja predvsem vid, drugi pa 

otip.  

4.2 O učnih strategijah 

Učne strategije smo predstavili že v poglavju Učne strategije v procesu samostojnega učenja, 

zato je to poglavje namenjeno bralnim učnih strategijam kot temeljnim strategijam uspešnega 

samostojnega individualnega učenja. 

Učne strategije lahko opredelimo kot postopke ali načine za dosego želenega cilja. 

Poznavanje temeljnih učnih strategij vsakemu učečemu se posamezniku olajša pot do 

zastavljenega cilja, hkrati pa omogoča pridobitev kvalitetnejšega in trajnejšega znanja. S. 

Pečjak meni, da »do višjih oblik znanja učenec laže pride, če pozna osnovne strategije 

učenja,« in nadaljuje: »Če pa je temeljna dejavnost, s pomočjo katere učenec prihaja v 

procesu učenja do informacij, branje, lahko govorimo o bralnih strategijah« (Pečjak, 1995, str. 

42). 

Učenec pri samostojnem učenju iz pisnih virov večino informacij sprejme z branjem, nekaj 

tudi z opazovanjem in primerjanjem besedila ter preskušanjem. V študijah branja se je 

izkazala premosorazmernost med sposobnostjo branja in količino prebranega gradiva – tisti, 
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ki so dobri bralci in imajo o sebi tudi takšno mnenje, berejo več od tistih, ki imajo težave z 

branjem. Težave, ki se pokažejo pri glasnem branju, so prisotne tudi pri individualnem tihem 

branju (fonetične težave niso tako izrazite kot pri glasnem branju), to pa bralca odvrača od 

branja. (National Reading Pannel, 2000). 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002) pravita, da je namen današnjega osnovnošolskega 

izobraževanja učence pripeljati do stopnje bralne pismenosti, ki jo skupina avtorjev definira 

kot »sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v 

družbi in/ali so pomembne za posameznika« (Elley, Gradišar, Lapajne, 1995, v Pečjak, 

Gradišar, 2002, str. 39). Iz navedene definicije lahko sklepamo, da je bralno pismen vsak, ki 

razume prebrano besedilo, je sposoben informacije, prejete z branjem, uporabiti v vsakdanjem 

življenju – pri reševanju problemov in zna izbrati ustrezno bralno strategijo glede na besedilo 

in/ali cilj.  

Dober bralec je tisti, ki je sposoben prilagoditi hitrost in način branja namenu. Po tem kriteriju 

razlikujemo več načinov branja, in sicer (Marentič Požarnik, 2000, Pečjak in Gradišar, 2002): 

a) preletavanje, pri katerem besedilo površinsko pregledamo, da ugotovimo, ali ustreza 

našim zahtevam; 

b) pregledovanje (podrobnejše in bolj poglobljeno od preletavanja), ki predstavlja prvo 

stopnjo branja, ker z njim dobimo splošni vtis o besedilu; 

c) temeljito branje, s katerim izluščimo bistvo besedila in je zaradi tega počasnejše ter 

podrobnejše; 

č) najtemeljitejše branje je branje, s katerim želimo ne le izluščiti bistvo, temveč se tudi  

naučiti podrobnosti ter jih povezati s predhodnim znanjem; 

d) kritično branje je poseben način branja, ker beremo s kritičnim odnosom do 

napisanega – tehtamo in primerjamo avtorjeve argumente, pri tem pa ločimo domneve 

in dejstva; 

e) pri ustvarjalnem branju pa razmišljamo o tem, kako bi avtorjeve argumente zapisali 

oz. predstavili drugače. 

 

Bralne učne strategije delimo na enostavne in kompleksne. Med enostavne spadajo 

podčrtovanje ključnih besed, ureditev ključnih besed, oblikovanje povzetkov, postavljanje 

vprašanj in odgovarjanje nanje; s temi se učenci seznanijo že v 3. razredu, med kompleksne 

bralne učne strategije pa uvrščamo Paukovo in VŽN strategijo ter strategijo 5 P-jev (pomisli, 

preleti, preberi, ponovi, preglej) (Šalamon, 2011). 

4.3 Razvoj bralnih sposobnosti 

Razvoj bralnih sposobnosti poteka po stopnjah, ki si sledijo v točno določenem zaporedju. 

Obvladovanje različnih bralnih spretnosti in razvitost bralnih sposobnosti sta ključna za 

uspešno branje. Keller idr. (v Petek Tomšič, 2001, str. 30) uspešnemu branju namenijo nekaj 

besed: »Prenehati bi moral brati pasivno in se naučiti brati aktivno, načrtno in različno hitro, 

odvisno od tega, kako temeljito moraš predelati besedilo. Več kot 80 odstotkov znanja 

dobimo z branjem. Branje je torej osrednja učna pot, zato so slabe bralne navade še toliko bolj 

'škodljive' pri učenju.« Vsak posameznik lahko na lastnem primeru vidi, kako zelo pomembno 

je znati brati, izbrati pravo tehniko branja in z branjem doseči zastavljeni cilj. 

J. Chall je stopnje razvoja bralnih sposobnosti oblikovala glede na kognitivno teorijo J. 

Piageta, ki si, tako kot stopnje kognitivnega razvoja, sledijo hierarhično – vsaka naslednja se 
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od prejšnje razlikuje kvalitativno (Pečjak in Gradišar, 2002). V svoji teoriji je J. Chall dodala 

še predbralno stopnjo, ki je značilna za predšolsko obdobje in je poimenovana kar stopnja 0. 

Preglednica 1: Razvoj bralnih sposobnosti v obliki stopenj po J. Chall, 1983, v Pečjak, 

Gradišar, 2002, str. 48) 

Bralne stopnje 

(J. Chall, 1983) 
Značilnosti stopnje 

Pogoj za prehod na višjo 

stopnjo 

Stopnja 0: 

predbralno obdobje 

(0–6/7 let) 

– metajezikovno zavedanje 

– sposobnosti vidnega in slušnega 

zaznavanja (razločevanja in 

razčlenjevanja) 

 

Stopnja 1: 

obdobje začetnega 

branja 

(6/7–7/8 let) 

– asociativna zveza črka-glas 

– prehod skozi tri faze v 

opismenjevanju (logografsko, 

abecedno, ortografsko) 

asociativna zveza črka –

glas 

Stopnja 2: 

stopnja utrjevanja 

spretnosti branja  

(7/8–8/9 let) 

– utrjevanje bralne spretnosti (tehnike 

branja) 
 

Stopnja 3: 

branje za učenje 

(9–14 let) 

– spremeni se cilj branja (branje je v 

funkciji učenja) 

– uporaba različnih bralnih strategij 

avtomatizacija tehnike 

branja 

bralne strategije 

Stopnja 4: 

večstranski pogled na 

prebrano  

(14–18 let) 

– sprejemanje/presojanje/ 

preverjanje prebranega iz več zornih 

kotov 

– metakognitivne spretnosti 

metakognitivne 

sposobnosti (bralne 

strategije, usmerjanje pri 

branju) 

Stopnja 5: 

konstrukcija in 

rekonstrukcija 

(od 18. leta naprej) 

– konstrukcija lastnega sistema znanja 

– selektivnost in fleksibilnost pri 

branju 

široko znanje, bralna 

učinkovitost 

 

Tako kot J. Chall tudi avtorja L. Spear-Swerling in R. J. Sternberg (v Pečjak in Gradišar, 

2002) oblikujeta šest stopenj razvoja bralnih sposobnosti. Omenjena avtorja pripisujeta 

predšolskemu obdobju večji poudarek kakor J. Chall, saj ga razdelita na dve stopnji, v teoriji 

pa ne omenjata stopnje med zgodnjo in pozno adolescenco. Prve štiri stopnje temeljijo na 

prepoznavanju (vidnem, glasovnem in prepoznavanju besed), medtem ko zadnji dve na 

branju. Stopnje so predstavljene v Preglednici 2. 
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Preglednica 2: Razvoj bralnih sposobnosti v obliki stopenj po L. Spear-Swerling in R. J. 

Sternberg (v Pečjak, Gradišar, 2002, str. 49) 

Bralna stopnja Značilnosti stopnje Približna starost 

1 stopnja: 

vidni ključ prepoznavanja 

 

Otrok uporablja vizualni 

ključ za prepoznavanje 

besede (npr. obris besede, 

barvo, logotip itd.). 

2–5 let 

 

2. stopnja: 

glasovni ključ prepoznavanja 

 

Otrok občasno uporablja 

glasovni ključ pri 

prepoznavanju besed. 

5–6 let 

3. stopnja: 

kontolirano prepoznavanje 

besed 

 

Otrok uporablja ključ črka – 

glas, pri tem pa 

prepoznavanje besed še ne 

poteka avtomatizirano. 

6–7 let 

4. stopnja:  

avtomatizirano 

prepoznavanje besed 

 

Otrok prepoznava pogosto 

uporabljene besede natančno 

in avtomatično. 

7–8 let 

5. stopnja: 

strateško branje 

 

Otrok rutinsko uporablja 

strategije kot pomoč pri 

razumevanju prebranega. 

od 8./9. leta naprej 

6. stopnja: 

učinkovito branje odraslih 

 

Posameznik ima visoko 

razvite spretnosti in 

sposobnosti za razumevanje 

prebranega. 

od pozne adolescence naprej 

 

4.4 Delitev bralnih učnih strategij 

Bralne učne strategije (BUS) delimo po istem ključu kot učne strategije, in sicer glede na 

namen, predmet, predmetno področje in starost učencev. Avtorici knjige Bralne učne 

strategije (2002) povzemata ugotovitve mnogih avtorjev glede kriterijev delitve bralnih učnih 

strategij: 

a) Prvi kriterij delitve je namen učenja, ki strategije razdeli na dva načina: 

– C. E. Weinstei in L. M. Hume (1998, v Pečjak in Gradišar, 2002) delita BUS v 

tri skupine, in sicer (1) strategije ponavljanja, (2) elaboracijske strategije in (3) 

organizacijske strategije. 

– G. R. Duffy in L. R. Roehler (1993, prav tam) oblikujeta pet skupin, in sicer: 

(1) lokacijske strategije, (2) strategije razumevanja, (3) spominske strategije, 

(4) organizacijske strategije in (5) strategije ponavljanja. 
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b) Po drugem kriteriju, vsebini informacij, delimo BUS v več skupin (J. Lewis, 1996, 

prav tam): strategije določanja bistva, strategije določanja podrobnosti, strategije 

določanja organizacije besedila, strategije kritičnega branja, strategije vidnih 

informacij, strategije za izboljšanje besedišča in druge.  

c) J. R. Lewin (1982, v Pečjak in Gradišar, 2002) je združil kriterija namen učenja in 

vsebino informacij ter tako oblikoval kombinirani model, ki zajema učno aktivnost 

učenca in značilnosti učnega gradiva. Avtor loči: makrostrukturne strategije 

(usmerjene v predelavo bistva, grobih informacij) in mikrostrukturne strategije 

(usmerjene v predelavo podrobnosti besedila). Obe skupini naprej deli še na v 

razumevanje usmerjene strategije in strategije, usmerjene v zapomnitev. 

  č) Zadnji kriterij je časovni, ki nam pove, kdaj v procesu branja so strategije uporabljene. 

    Ločimo strategije pred in med branjem ter po njem..  

4.5 Bralne strategije pred in med branjem ter po njem 

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, se bralne učne strategije delijo tudi glede na čas, v 

katerem se uporabljajo. Razlikujemo predbralne in bralne strategije ter strategije po branju. 

Podrobneje so predstavljene v nadaljevanju. 

4.5.1 Predbralne strategije ali strategije pred branjem 

Predbralne učne strategije so tiste, ki jih učenec uporablja pred branjem. Različni avtorji 

uporabljajo različna poimenovanja, npr. S. Pečjak (1995) jih imenuje predbralne strategije, 

medtem ko jih tuji avtorji (Devin, 1987, Wray, Lewis, 1997, v Pečjak in Gradišar, 2002) 

imenujejo strategije pred branjem.  

 

Pri izbiri ustrezne strategije sta na tej stopnji procesa pomembna predvsem dva dejavnika, in 

sicer učenčevo predznanje in značilnosti besedila. Kadar učenec novih informacij ne povezuje 

z že pridobljenimi ali pa učitelj učenca ne pripravi dovolj na izbrano vsebino, učenje 

imenujemo učenje na pamet, ki ni dolgotrajno. Ravno priprava na branje je najpogosteje in 

predvsem pri samostojnem učenju zanemarjen del učenja (Pečjak in Gradišar, 2002). 

V času pred branjem so pomembne naslednje aktivnosti, ki veljajo tako pri šolskem kot tudi 

pri samostojnem učenju (prav tam): 

1. Aktiviranje predznanja učencev s pogovorom, z možgansko nevihto in izdelavo 

miselnega vzorca ter z uporabo strategije VŽN (kaj že vem, kaj želim izvedeti, kaj sem 

se naučil in kaj že znam). Dejavnosti, ki so najpogosteje uporabljene na tej stopnji, so: 

a) Pogovor, s katerim učitelj ugotovi predznanje učencev. Pogosto so pogovori 

prekratki, učitelji pa si ne beležijo ugotovitev. 

b) Možganska nevihta je igra asociacij. Naloga učencev je, da na določen pojem 

kar najhitreje povedo asociacijo, to pa učitelj ali učenec zapiše na tablo/list 

papirja. 

c) Strategija predbralnega načrta temelji na prejšnji dejavnosti, njen avtor pa je 

Langer (1981, v prav tam). Učitelj oblikuje načrt nadaljnjega dela, ki temelji na 

asociacijah učencev na določeno temo.  

č) Pojmovna mreža je dejavnost, ki je smiselna tako po izvedbi možganske  

   nevihte kot tudi pri oblikovanju predbralnega načrta. Učitelj asociacije na 
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   določen pojem/temo  razvrsti hierarhično v pojmovno mrežo. Tako učence 

   opomni na pojme, ki so jih  morda izpustili. Oblikovanje pojmovne mreže je 

   dejavnost, ki jo lahko učitelj izvede  pred branjem in po njem ter tako poveže 

   učenčevo predznanje z novim znanjem. 

d) Strategije VŽN avtorice Ogle (1989, v prav tam) je sestavljena iz treh vprašanj, 

in sicer »Kaj že vem?«, »Kaj želim izvedeti?« in »Kaj sem se naučil?«. Iz 

vprašanj je razvidno, da je strategija uporabljena ne le pred branjem, temveč 

tudi med njim in po njem. Strategija VŽN spada med kompleksne bralne učne 

strategije.  

 

2. Določanje namena branja – ne glede na to, kaj beremo, beremo vedno z določenim 

namenom. Glede na namen branja uporabljamo različne tehnike branja, kot so 

informativno, diagonalno in študijsko branje. 

3. Spoznavanje zgradbe besedila učencu omogoči lažje sledenje besedilu, iskanje 

bistvenih podatkov, učenec lažje napove bistvene podatke/podrobnosti in si tudi hitreje 

zapomni informacije. Med najpogostejše zgradbe besedil, ki so obravnavane v osnovni 

šoli, spadajo: naštevanje podatkov, definicije in razlage, primerjave, navajanje vzroka 

in učinka ter problema in rešitve.  

4. Ena izmed najpomembnejših predbralnih strategij je napovedovanje vsebine ali 

predikcija. Za učenčevo nadaljnje razumevanje je bistveno, da zastavi okvir vsebine; 

le tako proces branja poteka tekoče in učinkovito. 

5. Postavljanje vprašanj in podajanje odgovorov nanje je dejavnost, ki poteka tako 

pred branjem kot tudi po njem. Učenci se morajo naučiti, kakšna so dobra vprašanja in 

kako na njih pravilno odgovoriti, da s tem usvojijo čim več novega znanja in ga hkrati 

utrdijo. Pred branjem so pomembna zato, da se zna učenec vprašati, kaj bi želel 

izvedeti, kaj je pomembno in kako si bo podatke zapomnil. Poznamo dve splošni 

delitvi vprašanj, in sicer (1) predvprašanja, vprašanja po branju in pomožna vprašanja 

ter (2) informativna, interpretativna in vprašanja vrednotenja. Poznamo več različnih 

strategij postavljanja vprašanj in podajanja odgovorov (prav tam): 

a) Strategija povezave vprašanje – odgovor (ang. QAR) je način, pri katerem 

učitelj usmerja učence, da se naučijo poiskati odgovor na zastavljeno 

vprašanje. Temelji na načelih takojšnje povratne informacije, napredovanja od 

krajših do daljših in od lažjih do težjih besedil, od preprostih do 

kompleksnejših vprašanj in razvoja samostojnosti od individualnega do 

skupinskega postavljanja vprašanj. 

b) Strategija vodene bralne aktivnosti temelji na skupnem predelovanju besedila 

in pogovoru med učiteljem in učencem. Strategija ima pet korakov: 

ugotavljanje predznanja učencev, urejanje predznanja učencev, vprašanja pred 

branjem in branje, aktivni pregled odstavkov in pregled celotnega besedila. 

c) Strategija recipročnih vprašanj poteka tako, da učenci in učitelj izmenično tiho 

berejo dele besedila. Najprej učenci tiho preberejo odlomek, nato pa učitelja, ki 

ima zaprto knjigo, sprašujejo o snovi. V drugem koraku vsi tiho preberejo 

odlomek, ko končajo, učenci odložijo knjige, učitelj pa jim zastavlja vprašanja 

in s tem daje primere ustreznih vprašanj. Strategija učencem pomaga razviti 

sposobnosti postavljanja učinkovitih vprašanj in samostojnost razumevanja 

besedila.  
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4.5.2 Strategije med branjem 

Glavni cilj medbralnih učnih strategij je, da učenec razume prebrano besedilo, za dosego tega 

pa mora prilagoditi hitrost branja. Ravno pri medbralnih aktivnostih je po mnenju S. Pečjak in 

A. Gradišar (2002) pomembna metakognicija in sposobnost spremljanja lastnega razumevanja 

ter ustreznega odzivanja. A. Brown navaja naslednje procese, ki skupaj tvorijo zavedanje o 

lastnem branju: 

 Določanje lastnega cilja pri branju, ki je odvisen od njegovih posrednih in neposrednih 

pričakovanj v zvezi z bralno nalogo. 

 Identifikacija pomembnih vidikov besedila. 

 Usmerjanje pozornosti na pomembne dele besedila in ne toliko na trivialnost. 

 Spremljanje lastnega razumevanja z vprašanji, kot so: Ali razumem to, kar berem? Mi 

je vse jasno ali ne? 

 Preverjanje dosegljivosti cilja med branjem s samospraševanjem (Ali je cilj še vedno 

dosegljiv?). 

 Spreminjane strategije branja, če se pojavijo težave z razumevanjem bralnega gradiva 

(v Pečjak in Gradišar, 2002, str. 147 ). 

V nadaljevanju so predstavljene najpogostejše medbralne dejavnosti oz. strategije, ki so 

učencem v pomoč pri ohranjanju pozornosti (prav tam). 

1. Dopolnjevanje manjkajočih podatkov je aktivnost, ki je priporočljiva zlasti za mlajše 

učence, ker s tem poskušamo njihove misli obdržati pri besedilu. Učitelj vnaprej izbriše 

določene (smiselne) dele povedi – besede ali besedne zveze, naloga učencev pa je, da 

ob branju besedila dopolnijo manjkajoče besedne zveze.  

2. Določanje zaporedja dogajanja v besedilu je strategija, pri kateri učenci najprej 

dobijo izvirno besedilo, nato pa besedilo, razčlenjeno v posamezne dele, ki imajo 

pomešan vrstni red. Naloga učencev je, da besedilo uredijo koherentno, torej smiselno. 

Učitelj stopnjuje težavnost tako, da pomeša posamezne dele dveh ali več besedil. 

3. Ena izmed uspešnih strategij med branjem je tudi označevanje novih, še neznanih 

informacij. Učenci med branjem neznane pojme označijo in jim kasneje (po branju) z 

učiteljevo pomočjo določijo pomen.  

4. Podobno, kot učenci označujejo neznane informacije, lahko označujejo ali izpisujejo 

tudi bistvene podatke. V praksi ni splošnega pravila, koliko besed naj učenci označijo 

oz. izpišejo. Nekaterim je dovolj, da si izpišejo le pojem, na katerega se navezuje 

bistvena informacija, spet drugi označijo celotne povedi, tretji podčrtujejo sistematično 

in načrtno, pri tem pa najpogosteje sami razvijejo različne sisteme podčrtovanja. 

Avtorici (prav tam, str. 153) kot najučinkovitejši sistem navajata: 

 dvojna črta za glavne ideje (==), 

 dvojna navpična črta za dolge, obsežne glavne ideje (||), 

 enojna črta za podrobnosti, specifičnosti ( __ ), 

 puščica, kot pokazatelj povezanosti med informacijami (), 

 obrobne razlage pri osebnih komentarjih gradiva, 

 vprašaji kot oznake za nejasnosti v besedilu (?), 

 krogi za oznako pomembnih izrazov, strokovnih terminov (○), 

 številke za označevanje zaporedja podrobnosti, ki pojasnjujejo glavno misel (1, 

2, 3  …). 

Pri delanju izpiskov morajo biti učenci pozorni in upoštevati določena pravila, in sicer: (1) 

izločiti nepomembne podrobnosti, (2) več podrejenim pojmom poiskati nadpomenko/nadrejen 

pojem, (3) poiskati ali sestaviti bistveno poved in z njo nadomestiti več podrejenih povedi 

(Good in Brophy, 1992, v Marentič Požarnik, 2000, str. 171). 
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Učenci, ki ne znajo ali ne zmorejo določiti pomembnosti podatkov – jih ne znajo 

selekcionirati, se pogosto soočajo s težavo preobsežnega podčrtovanja. Študije, v katerih so 

sodelujočim učencem vnaprej določili, da lahko podčrtajo le eno poved v enem odstavku, so 

pokazale, da so se učenci naučili več, znanje pa je bilo kakovostnejše (Snowman, 1984, v 

Woolfolk, 2002). 

4.5.3 Strategije po branju 

Strategije po branju so pomembne predvsem zaradi zapomnitve prebranega besedila, njihov 

osnovni namen pa je preoblikovanje in ureditev besedila v obliko, lažjo za razumevanje in 

nadaljnje dolgoročno pomnjenje podatkov.  

Omenjene strategije lahko glede na namen razdelimo v dve skupini, in sicer: 

 evalvacijske strategije, ki so bralcu v pomoč, da s kritičnim branjem prepozna in 

evalvira avtorjevo sporočilo, in 

 organizacijske strategije, ki vključujejo procese povzemanja, določanja bistva in 

zaključevanja, s pomočjo tega pa bralec organizira in preoblikuje pomen besedila 

(Duffy in Roehler, 1993, v Pečjak in Gradišar, 2002). 

 

V praksi so največkrat uporabljene dejavnosti po branju naslednje (Pečjak in Gradišar, 2002): 

 odgovarjanje na lastna vprašanja in vprašanja učitelja je dejavnost, ki je 

namenjena zlasti evalvaciji sporočil besedila, povezovanju prebranega v celoto in 

vzpostavljanje povezav med že obstoječim in novim znanjem oz. informacijami. 

Učiteljeva vprašanja morajo biti višje ravni in zahtevati višjo stopnjo mišljenja, kot je 

pomnjenje. Primer ustreznega vprašanja: Kje in kako bi uporabil znanje, do katerega si 

prišel v tem članku/knjigi/predavanju   …? 

 dejavnost iskanja in določanja bistvenih informacij in podrobnosti se pojavi že med 

branjem, s to razliko, da bralec med branjem podčrtuje podatke, ne da bi poznal celotno 

besedilo, po branju pa podatke poveže v celoto in se nato vrne ter tako filtrira bistvene 

informacije, ki jih je določil med branjem. Najpomembnejše med temi strategijami so: 

o strategije za določanje bistva, pri tem pa mora bralec razlikovati med pojmoma 

ključna beseda, s katero poskušamo bistvo besedila zajeti z eno besedno zvezo 

in bistvo besedila, ki je najpogosteje izraženo v več povedih, 

o strategije za določanje pomembnih podrobnosti so v pomoč pri ločevanju 

pomembnejših informacij od manj pomembnih, npr. glavna misel Imeli smo 

lepe počitnice je osmišljena s slednjimi podrobnimi informacijami, ki jih 

imenujemo tudi podporne povedi: Bilo je sončno vreme. Morje je bilo toplo in 

čisto. Imeli smo lep apartma. 

 grafični prikazi so v praksi zelo pogosto uporabljena dejavnost po branju, predvsem 

pri organizaciji informacij, namenjenih učenju. Pri tem mora učenec ločiti pomembne 

podrobnosti od nepomembnih in znati razbrati odnose med podatki (nadrejenost in 

podrejenost). Najbolj znane oblike grafičnih prikazov so: 

o  pojmovne mreže, s katerimi prikažemo odnose med pomembnimi pojmi 

(najpogosteje so uporabljene hierarhične pojmovne mreže). Študije različnih 

avtorjev (Chielewski in Dansereau, 1998, Johnson in Pittelmann, 1982) 

potrjujejo, da je ta strategija ena izmed najučinkovitejših v procesu učenja, 

dokazali pa so tudi, da je bilo znanje učencev, ki so se učili s pomočjo 
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pojmovnih mrež, kvalitativno boljše kot znanje učencev, ki so se učili npr. s 

pomočjo analize sobesedila. 

o Miselni vzorci (ang. mind maps) so tesno povezani z delovanjem naših 

možganov. Oblikovanje miselnega vzorca poteka v določenem zaporedju, in 

sicer: (1) identifikacija bistvenega pojma, (2) iskanje pomembnih informacij v 

besedilu, ki pojasnjujejo bistveni pojem, (3) nadaljnja členitev, ilustriranje in 

ponazoritve pomembnih informacij. Takšno zaporedje je zelo podobno 

kognitivnim strukturam, ki se oblikujejo v naših možganih. Pri oblikovanju 

miselnega vzorca moramo biti pozorni na to, da zapisujemo le ključne besede 

(najpogosteje samostalniške besede), za lažje razločevanje pomembnejših in 

manj pomembnejših podatkov uporabimo barvne svinčnike, razne simbole in 

slike. I. Svantesson (1992) navaja še nekaj tehničnih navodil, in sicer: vedno 

pričnemo na sredini lista, besede pišemo na črte (na vsako črto največ eno 

besedno zvezo) in vedno uporabljamo domišljijo ter ustvarjalnost (vizualnost 

je pomemben dejavnik zapomnitve podatkov). 

o Diagrami (Vennov diagram, diagram bistvo – podrobnost, primerjalna matrika) 

so uporabni takrat, ko v besedilu avtor primerja posamezne informacije. 

o Ribjo kost uporabimo takrat, ko besedilo govori o vzrokih in posledicah, za 

prikazovanje pozitivnih in negativnih lastnosti neke osebe, pojava, stvari ter za 

prikazovanje prednosti in pomanjkljivosti pojava/osebe/predmeta. 

o Časovni trak se uporablja za kronološko prikazovanje pojavov (predvsem za 

učenje zgodovinskih dejstev, razvoja npr. rastline, poteka življenja idr.). 

 Najpomembnejša dejavnosti pri samostojnem učenju iz pisnega vira je povzemanje 

vsebine, tj. pisanje povzetkov in izpiskov. Učenčeva naloga je, da povzame večino 

pojmov in idej besedila s svojimi besedami in povedmi. Avtorici (prav tam, str. 217) 

navajata nekaj značilnosti dobrih povzetkov, ki veljajo tudi za zapiske ob učiteljevi 

razlagi: 

o »Povzetki/zapiski morajo biti organizirani tako, da je razvidna zveza med 

glavnimi mislimi /  …/. Glavne misli morajo biti tudi vizualno ločene od 

podrobnosti, vsaka nova pomembna misel mora biti napisana v novi vrstici /  

…/. 

o Pomembni deli besedila morajo biti dobro vidni. Smiselno je, da vpeljemo del, 

ki ga imenujemo novi pojmi ali strokovni izrazi. 

o Misel je treba izraziti čim krajše. 

o V povzetkih/zapiskih mora biti prostor tudi za dodatno vnašanje informacije. 

o Primerne so osebne okrajšave za besede, ki se pogosteje ponavljajo.« 

 

Pri branju je zelo pomembna spretnost kritičnega branja, ki se razvija v primarnem šolanju. 

Kritični bralec je tisti, ki prebrano besedilo presoja z več vidikov, kot npr. ali misli in ideje 

zares predstavljajo vsebino besedila in kako učinkovito je pisec predstavil te informacije.  
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5 UČENJE IZ PISNIH VIROV 

5.1 Klasifikacija učnih sredstev 

Pod pojmom učna sredstva razumemo vsa gradiva, ki so uporabljena pri pouku – tako učila, 

ki so po definiciji M. Kovač idr. (2005, str. 19) »nosilci učno relevantnih informacij in so 

potemtakem neposredno v funkciji učenja«, kot tudi učni pripomočki, med katere spadajo 

predmeti in naprave, ki so podpora pri pridobivanju informacij, niso pa vir relevantnih 

informacij.  

V sodobnosti so se z razvojem in vse večjo dostopnostjo tehnologije pojavila učna gradiva v 

različnih oblikah, sprva v tiskani, v zadnjem času pa je vse večja težnja po učnih gradivih v 

elektronski obliki. Učnih sredstev ne moremo klasificirati po enotnem sistemu, ker obstaja 

veliko različnih kriterijev. Brinovec (2004) ob upoštevanju kriterija namena deli učna sredstva 

pri geografiji na poučevalna, ki so namenjena vsem učencem hkrati (stenske karte, 

demonstracijski objekt, film, prosojnica, magnetofonski trak itd.), učna sredstva, ki so 

namenjena posameznim učencem (učbenik, atlas, učni program, čitanka itd.), in na delovna 

sredstva, s katerimi učenec potrjuje usvojeno znanje (neme karte, delovni zvezki, testi). 

Nekatere značilnosti omenjene klasifikacije lahko zasledimo pri delitvi učnih gradiv pri M. 

Turk Škraba (2005) – učna gradiva so razdeljena v štiri skupine, in sicer: (1) učbeniki (učna 

literatura, knjige), ki so dopolnilo učiteljevemu delu in podpora učencem pri samostojnem 

učenju, (2) učbeniki, ki jih učenci ob učiteljevem usmerjanju uporabljajo pri pouku in tudi pri 

samostojnem delu doma ali v šoli, npr. atlasi, berila, (3) učbeniki, ki so kombinacija 

klasičnega učbenika, berila in delovnega zvezka, v katerega učenci pišejo, rišejo itn., t. i. 

delovni učbeniki, in (4) delovni zvezki, zbirke nalog in vprašanj, priročniki itn., t. i. dodatno 

didaktično gradivo.  

5.2 Učbenik 

V Pravilniku o potrjevanju učbenikov je navedena definicija učbenika, ki ustreza učno-ciljni 

naravnanosti današnje šole, in sicer: »Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oz. katalogu 

znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo 

podpira učenje in poučevanje. Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje 

udeležencev izobraževanja in pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja«. (2006, 2. člen). 

Po besedah M. Turk Škraba (2005, str. 74) je učbenik »osnovno učno gradivo za doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oz. katalogu 

znanja; z didaktično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira 

poučevanje in učenje; omogoča pridobivanje različnih ravni in vrst znanja; omogoča 

samostojno učenje udeležencev izobraževanja; je vezan na šolski predmet oz. vsebinsko-

didaktični sklop, razred in stopnjo izobraževanja«. 

Med teoretiki se mnogokrat pojavljata deljeni mnenji o tem, ali je učbenik učno sredstvo ali 

učni pripomoček. M. Bakoljev (1988, v Kovač idr. 2005) učbenik uvršča med učne 

pripomočke z utemeljitvijo, da ni učbenik kot fizična stvar objekt učenja, temveč je to 

njegova vsebina, medtem pa I. Andoljšek (1976, v Kovač idr., 2005, str. 19) učbenik uvrša 

med učila, ker z učbenikom učenci delajo sami in je potemtakem učbenik nosilec učno 
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relevantnih informacij. Lahko povzamemo, da je glede na funkcijo učbenika v procesih 

poučevanja in učenja učbenik za učitelja učni pripomoček, saj mora učitelj poiskati obsežnejši 

spekter informacij in mu tako učbenik daje le smernice, za učenca pa je učbenik glavni vir 

informacij in znanj, to pa pomeni, da je zanj učno sredstvo. 

5.2.1 Zgodovinski pregled razvoja učbenika 

Učna gradiva so skozi zgodovino postajala dostopnejša vsem, tako učiteljem kot tudi 

učencem. Jug (1988) piše, da so se s prvimi učbeniki srečevali že stari Grki, Rimljani in ostala 

ljudstva, vendar so bili učbeniki v takratnem času bistveno drugačni. Najpomembnejši faktor 

pisanega besedila je pisava. K razvoju pisav (najstarejša naj bi bila stara približno osem tisoč 

let, prvi pravi sistem pisanja pa naj bi razvili Sumerci), zapiskov, šol in knjig je bil zaslužen 

razvoj mestnih civilizacij. Uporaba pismenosti za načrtno širjenje edukacije ima korenine v 

Grčiji, kasneje se širi preko Rima do obdobja helenizma, ko so ljudje pismenost, izobrazbo, 

znanost in kulturo zavestno širili s pomočjo prepisovanja in govorjene besede. V omenjenem 

obdobju se zaradi potreb prepisovanja oblikuje nov poklic – prepisovalec. »Osnova vsega je 

nenapisan »učni načrt« »Enyklos Paidea«, ki obstaja v zavesti takratnega časa in se je 

oblikoval v 5. stol. pr. n. št.« (prav tam, str. 55).  

 

Za predhodnike učbenikov lahko označimo učna besedila, ki so bila v dobi helenizma (2. 

stoletje p. n. št.) v obliki lesenih tablic s povoščeno pisalno površino. Uporabljene so bile za 

učenčevo prepisovanje učiteljevega besedila. Jug (1988) v članku opredeljuje učbenik kot 

dediščino več omenjenih oblik pisanih učnih besedil: zvitka ali kylindrosa ter štirih vrst 

besedila, ki so se razlikovala glede na stopnjo didaktične predelave – originalni didaktično 

neobdelani teksti strokovnjakov različnih področij, didaktično transformirane »florilegie«, ki 

so bile namenjene šolam, »Enchridion«, ki so služile kot vodilo skozi neko snov in »Isagoge« 

kot uvod v neko strokovno področje ter »katechisme« kot priročniki. Srednji vek je z vidika 

učbenika zaznamovan s pojavom prve specializirane ilustrirane knjige za poučevanje branja, 

imenovane »Fibel«, tej so bili po namenu sorodni »Dictionarius« in »Cornutus« (učbenika za 

tuje jezike) ter najstarejši znani učbenik v nemškem jeziku »Lucidarius«. Temelj za množični 

razvoj tiskanega učbenika je postavil J. Gutenberg (nemški zlatar in izumitelj), ki je v 15. 

stoletju izumil tisk s premičnimi kovinskimi črkami. Tiskane knjige in učbeniki so omogočile 

hitrejši razvoj šolstva, večjo individualizacijo, odmik od številčno prevelikih razredov v korist 

več številčno manjših razredov.  

 

V sodobnosti so se z razvojem in vse večjo dostopnostjo tehnologije pojavila učna gradiva v 

različnih oblikah, sprva v tiskani obliki, v zadnjem času pa je vse večja težnja po učnih 

gradivih v elektronski obliki. Štefanc (2005) opozarja na pojenjajočo potrebo po klasičnih 

učbenikih, ki naj bi bila posledica razvoja različnih konceptualnih in teoretskih pogledov na 

poučevanje. Tako nadaljnji razvoj narekuje nastanek spletnega učbenika v obliki spletnih 

strani za posamezne vsebinske sklope, urejene z različnimi multimedijskimi orodji, 

pomembnimi povezavami in arhivi dokumentov, hkrati posledično pa se širijo obstoječe in 

nastajajo nove baze različnih znanj, do katerih je dostop zaradi sodobne tehnologije 

omogočen skoraj že vsakemu posamezniku. Z uporabo e-gradiv naj bi učitelj povečal 

motiviranost učencev, pritegnil njihovo pozornost, učenec naj bi postal aktivnejši, učitelj pa 

naj bi imel večji nadzor nad njim (Rebernak, 2008). 
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Po besedah A. Porente (2001) imajo učbeniki v 21. stoletju nekatere skupne značilnosti, in 

sicer: 

 so povezovalni člen vseh učnih medijev, hkrati pa usmerjajo k drugim virom 

informacij, 

 jezik je usmerjen v učenca, tako po načinu pisanja kot tudi po vsebini besedila; učbenik 

učenca nagovarja v drugi osebi, 

 spodbujajo razvoj učenčeve samopodobe, 

 omogočajo lastno spremljanje napredka in preverjanja znanja, 

 z različnimi nalogami in vprašanji spodbujajo učenčevo kreativnost in radovednost, 

 vsebujejo povzetke poglavij, ki so učencem pogosto v veliko pomoč pri 

zapomnitvi/osvežitvi informacij. 

5.2.2 Struktura učbenika 

»Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 

znanja, opredeljenih v učnem načrtu oz. katalogu znanja. Z didaktično-metodično 

organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. 

Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in 

pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oz. modul in 

določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s 

cilji učnega načrta.« (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2. člen) 

Iz zgoraj navedenega člena je razvidno, da sta pomembni tako vsebina, ki mora biti v skladu z 

veljavnim učnim načrtom, kot tudi struktura učbenika. D. Trškan (2002, v Matjašič, 2010) jo 

razdeli na zunanjo in notranjo strukturo. Za to magistrsko delo je pomembnejša notranja 

struktura, predvsem nas zanima vsebinska prilagojenost za samostojno učenje. 

Notranja struktura učbenika  

Notranja struktura učbenika je razdeljena na 5 podskupin, in sicer (Trškan, 2002, v Matjašič, 

2010): 

 Temelj notranje strukture predstavlja besedilo, ki je osnova za oblikovanje poglavij, 

tem, podtem in temu primernih naslovov in podnaslovov. Ustrezno strukturirano 

besedilo predstavlja jasno začrtan obseg in globino posamezne učne ure. 

 Pri oblikovanju učbenika je pomembno tudi ustrezno slikovno gradivo, ki besedilo 

podkrepi ali dopolni. Med slikovno gradivo spadajo razne fotografije, grafi, skice, 

karte, zemljevidi, načrti, miselni vzorci, grafične predstavitve podatkov in časovne 

preglednice. 

 Posebno noto besedilu dajo pisni viri, ki obsegajo odlomke iz primarnih in 

sekundarnih zgodovinskih virov. Med primarne štejemo npr. pričevanja in uradne 

dokumente, med sekundarne pa npr. literarna dela. Pogosto so pisni viri uporabljeni kot 

iztočnica za samostojno delo. 

 (Dodatne) naloge (pogosto označene s piktogrami) se lahko nahajajo že na začetku 

besedila in s tem učence pripravijo na vsebino ter spodbujajo razmišljanje, med 

besedilom so vezane na slikovno gradivo ali pisne vire, ob koncu pa so pogosto 

namenjene preverjanju, ponavljanju ali pa kot spodbuda za nadaljnje raziskovanje. 
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5.2.3 Uporaba učbenika – prednosti in slabosti 

Kljub temu da je po mnenju J. Jug in J. Jereb (1987) učbenik osnovno učno sredstvo tako 

učitelja kot tudi učenca in omogoča sistematično obdelavo učne snovi, se pojavljajo deljena 

mnenja o koristnosti in uporabnosti učbenika. 

 

Zagovorniki podajajo naslednje argumente za uporabo učbenika (prav tam, 1987): 

a) učbenik je smernik za učitelja; 

b) učbenik zagotavlja enako raven znanja v izobraževalnih organizacijah; 

c) je v pomoč učencem, ki so dalj časa odsotni in novemu učitelju, ki zamenja starega 

med šolskim letom; 

č)   učbenik nudi oporo in pomaga pri preverjanju učenčevega znanja (tudi kadar znanje 

      preverjajo starši, skrbniki ali kdo, ki ni učitelj). 

 

Kot argumente proti uporabi učbenika pa nasprotniki navajajo (prav tam, 1987): 

a) učbenik ovira učiteljevo samostojnost, saj narekuje metode dela in podaja vsebino v 

preveč izdelani obliki; 

b) učbeniki so pisani za povprečne učence; to pomeni, da so za podpovprečne učence 

pretežki, za nadpovprečne pa prelahki; 

c) vsebina predvsem v družboslovnih učbenikih je pretoga in neprilagojena določenemu 

kraju; 

č)   učbenik vsebinsko kmalu zastari. 

5.2.4 Ali je učbenik potreben? 

Ali ob vse hitrejšem razvoju tehnologije in s tem povezanimi učnimi mediji učbenike v 

klasični obliki sploh še potrebujemo? Pred oblikovanjem odgovora avtorji M. Kovač idr. 

(2005) oblikujejo tri predpostavke, ki so nujno potrebne za konstruktivno razpravo o 

uporabnosti tiskanih učbenikov, in sicer (Kovač idr., 2005, str. 21): 

1. »obstajata pozitivna vednost in znanje, ki sta v razmerju do učečega se subjekta 

objektivna; 

2. šola je institucija in pouk je proces, ki jima je transmisija predpostavljenih vednosti in 

znanj imanentna. /  …/ V tem kontekstu je bistveno dejstvo, da je »transmisijski 

element« za šolo kot tako konstitutiven, da ne sme manjkati  …; 

3. za potrebe učinkovite transmisije sta mogoči in smiselni ustrezna didaktična 

transformacija ter redukcija znanstvene vednosti v t. i. učno vsebino. /  …/ Učenci niso 

znanstveniki in raziskovalci /  …/, temveč jih je pogosto potrebno do zaželenih znanj 

voditi z učno vsebino.« 

 

Če ovržemo prvi dve predpostavki, torej ni ničesar, kar bi posredovali, in če v šoli ne poteka 

transmisija, ne moremo govoriti o učnih medijih, in je razprava o nujnosti učbenika 

nepotrebna. Zadnja teza pa daje učbeniku poseben pomen; predpostavljeno je, da so 

znanstvene vsebine poenostavljene, ustrezno strukturirane in prilagojene učencem – njihovi 

razvojni stopnji in predznanju (prav tam).  

Iz zapisanega lahko sklepamo, da je smiselno za vsak učbenik oz. za vsako učno sredstvo 

izhajati iz predpostavk, in kadar jih potrdimo, lahko govorimo o nujnosti učbenika/učnega 

sredstva.  
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5.3 Izbira učbenika 

V današnjem času se učitelji soočajo s »poplavo« učbenikov na trgu, ker je pisec učbenika 

lahko kdorkoli, ki upošteva splošne standarde po določilih Pravilnika o potrjevanju učbenikov 

(2015). O izbiri učbenikov v javnih šolah je v Zakonu o organizaciji in financiranju v vzgoji 

in izobraževanju (1996) zapisano: »V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se 

uporabljajo le učbeniki, ki jih potrdi pristojni strokovni svet.« Na seznam potrjenih učbenikov 

se uvrsti vsak učbenik, ki je v skladu s 3. členom Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2015). 

Potrjeno učno gradivo mora biti:  

 »skladno s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi v 2. 

členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996), 

 po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajeno z veljavnim učnim načrtom oz. s 

katalogi znanja, 

 skladno s sodobnimi spoznanji stroke oz. strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno 

področje, in 

 metodično-didaktično ustrezno. Strokovni svet potrdi učno gradivo, ki je jezikovno 

pravilno in ustrezno, tehnično ustrezno in estetsko in vizualno ustrezno oblikovano.«  

 

Učbenikov za predmet družba v 5. razredu, ki ustrezajo prej naštetim kriterijem in so na 

seznamu potrjenih učbenikov za šolsko leto 2015/16 (Katalog učbenikov), je osem, in sicer: 
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Preglednica 3: Seznam potrjenih učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole v šol. letu 

2015/16 

 

 S. Ciglenečki et al.: 

 

* DRUŽBA ZA PETOŠOLC(K)E, učbenik za družbo v 5. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, i2 

 

  

 

M. Košak, Z. Lavbič Saje: 

 

* DRUŽBA 5, učbenik za družbo v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS 

 

  

 

D. Večerič, L. Zornik, Ž. Tomšič: 

 

* DRUŽBA 5, JAZ, TI, MI, VSI, učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole, MKZ 

 

  

 

J. Bogataj et al.: 

 

* Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik za družbo v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja, 

ROKUS KLETT 

 

  

 

M. Umek, O. Janša Zorn: 

 

DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole, MODRIJAN 

 

  

 

A. Mirjanić: 

 

DRUŽBA SMO MI 5, e-učbenik za družbo za 5. razred osnovne šole (www.irokus.si), ROKUS 

KLETT 

 

  

 

A. Mirjanić: 

 

DRUŽBA SMO MI 5, učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT 

 

  

 

H. Verdev, B. Žlender: 

 

RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 5, učbenik za družbo v 5. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT 

 

Kljub temu da učitelji ob vprašanju o avtonomnosti pri izbiri učnih gradiv najpogosteje 

odgovorijo pritrdilno, pa Slovenija glede avtonomije pri izbiri učbenikov spada v drugo 

skupino držav (poleg Poljske, Estonije, Latvije in Luksemburga); to pomeni, da učitelji 

izberejo učbenike z že vnaprej določenega seznama. V prvo skupino – popolna avtonomija 

učiteljev pri izbiri učbenikov – spadajo Italija, Danska, Nemčija, Madžarska in mnoge druge, 

medtem ko avtonomija učiteljev pri izbiri učbenikov ni dovoljena na Malti, Cipru, v 

Liechtensteinu in Grčiji (Plevnik, 2008, v Medja, 2013). 

 

Izbira učbenikov in uporaba učnega gradiva sta zelo pomembni pri vseh oblikah in metodah 

učenja in poučevanja. B. Marentič Požarnik (2000) pravi, da je učbenik učencu prilagojen 

takrat, ko pisec učbenika: 

 razgradi temo in poveča preglednost besedila (naslovi, podnaslovi in opombe),  

 upošteva razvojno stopnjo učencev, njihovo raven razumevanja in izkušnje, 

 uporablja primeren jezik, tj. čim manj tujk, jasne razlage, kratke povedi, 

 na razne načine spodbuja branje z razumevanjem in višje spoznavne aktivnosti, 

 vsebino predstavi tudi s slikovnimi ponazorili (grafikoni, slikovno gradivo, skice). 
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V tem smislu piše tudi M. Križaj Ortar (1989). Učbeniki sodijo med poljudnoznanstvena 

besedila, pri katerih je izrazita vplivanjska funkcija besedila. V omenjenem delu je poudarjena 

ustreznost izbranega učbenika glede na načeli poljudnoznanstvene zvrsti – načelo preprostosti 

in načelo nazornosti sporočanja. Prvo načelo se kaže kot poenostavljenost oz. prilagojenost 

sporočanja na ravni strokovnega izrazja (izogibanje tujkam, abstraktnim izrazom in 

definicijam, vsebnost abecednega slovarčka strokovnih izrazov, povedi in celotno besedilo so 

enopomenski itn.). Načelo nazornosti pa se odraža v uporabi ponazoril, npr. skic, slik, 

fotografij, opisov in primerjav z dogodki ali predmeti iz vsakdanjega življenja itn.  

N. Cigler (1997) meni, da bi moral biti vodilni kriterij pri izbiri učbenika za družboslovje 

angažirano, objektivno, družbeno-kritično besedilo, ki ne podaja zaključkov, temveč 

dovoljuje, celo spodbuja, dvom in preverjanje. Navaja naslednje lastnosti dobrega učbenika, 

in sicer: 

 vizualna privlačnost učbenika, 

 uporabljeni jezik je razumljiv in blizu razvojni stopnji učencev,  

 vsebuje ustrezno slikovno gradivo (obarvano s humorjem), 

 vsebuje razlago temeljnih dejstev, pojmov, definicij, navedena pa je tudi struktura 

mišljenja, 

 spodbuja k vedoželjnosti, kreativnosti, razvoju jezikovne kulture in vrednot, kot so 

kritičnost, enakost med spoloma, nediskriminacija, demokratičnost idr., 

 prinaša nove metode učenja, vsebuje odprta vprašanja, lažje in težje naloge (tako za 

delo v šoli kot tudi doma), 

 učenca uspešno vodi do novih znanj, upošteva predznanje in interese posameznega 

učenca, ne pa znanstvene logike predmeta, in 

 nikakor ne sme presegati zahtev učnega načrta. 

 

Učiteljem in strokovnim delavcem šole so pri izbiri dobrega učnega gradiva lahko v pomoč 

naslednja preprosta merila, ki so razdeljena v dve skupini (A. Bruger Muhič, 2003, v 

Hribernik, 2012, str. 11): 

a) »Praktični vidik zajema vrednotenje naslednjih elementov: 

 cena/uporabnost (ali ga lahko kupijo vsi učenci, kje ga je mogoče dobiti, 

kakšno je razmerje med ceno in učinkovitostjo, ali daje dobra izhodišča za 

učenje in poučevanje?); 

 notranje in zunanje karakteristike (ali je zanimiv, privlačen, je v njem 

kombinacija besedila in grafov, je dobro organiziran, je jasen in pregleden, je 

uporaben za vsakodnevno delo?); 

 kulturne značilnosti (ali vsebuje vrednote vezane na obstoječo kulturo, je pri 

tem jasen in nedvoumen, prost predsodkov, vsebuje ideje različnih kultur, je 

občutljiv pri tej tematiki?). 

b) Jezikovni vidik zajema: 

 jezikovne in kognitivne spretnosti in sposobnosti (ali razvija vse spretnosti in 

sposobnosti, so te vezane ali ločene, ali so ponujene v pravem razmerju?); 

 jezik (ali je uporabljeni jezik avtentičen, raznolik, ali je pravilno uporabljen 

glede na razvojno stopnjo učencev?); 

 vaje (ali je uravnotežena ponudba obveznih in »prostih« vaj, so te vaje 

pomembne, ali pomagajo pri razvijanju komunikacije?); 

 uporabljene definicije (ali so definicije dobro strukturirane, ali jih uporabnik 

lahko najde v besedilu, ali je jasno, kaj naj bi učenec znal, ko bo prišel do 

konca učbenika?).« 
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Večina učiteljev pri svojem delu uporablja tako učbenike kot tudi delovne zvezke ali pa 

samostojne delovne zvezke. Nekateri učitelji svoje delo dopolnjujejo z uporabo e-gradiv. 

Težave pri samostojni uporabi učnega gradiva nastanejo zaradi učiteljeve neustrezne 

predstavitve učbenika učencem in zaradi avtorjevega neupoštevanja značilnosti te vrste 

besedil: preprostosti, poenostavljenosti in prilagojenosti sporočanja znanstvenih dognanj. 

Pogosto se pojavljajo tudi pomanjkljivosti na jezikovnem področju (Križaj Ortar, 1989). 

Učenci se zaradi omenjenih težav iz vseh učnih gradiv ne morejo učiti učinkovito in predvsem 

ne samostojno.  

5.4 Samostojno učenje iz učbenika 

Samostojnemu učenju smo namenili že nekaj pozornosti v 3. poglavju magistrskega dela. V 

nadaljevanju se bomo posvetili samostojnem učenju iz učbenika kot učnega gradiva za 

samostojno delo tako v šoli kot tudi doma. 

Temeljna sposobnost za samostojno učenje iz tiskanih virov je po mnenju B. Marentič 

Požarnik (1980) obvladovanje spretnosti branja oz. t. i. bralna pismenost. Definicija bralne 

pismenosti (PISA, PIRS) se glasi: »razviti zmožnosti učencev, da samostojno pridobivajo 

informacije, jih povezujejo in interpretirajo, si na osnovi informacij ustvarjajo celostne 

pomenske predstave in razlage pojavov in dogodkov, razmišljajo o njih in jih vrednotijo, 

razvijajo argumente za takšno ali drugačno delovanje na osnovi informacij idr.« (L. Pečoler, 

2013).  

Bralno pismene osebe lahko enačimo z dobrimi bralci, katerih značilnosti so: hitro in pravilno 

zajemanje večjih delov besedila, tiho branje, hitro razumevanje, bogat besedni zaklad, 

razumevanje različnih simboličnih ponazoritev, razumevanje zapletenih povedi, prilagajanje 

hitrosti namenu branja in zahtevnosti besedila ter znajti se v različnih virih informacij. Pri 

učenju so zelo pomembne metode, ki so nam v pomoč pri določitvi (1) najustreznejše 

razdelitve snovi (celostna/globalna metoda in metoda učenja po delih/partitivna metoda), (2) 

najprimernejšega zaporedja postopkov (kompleksna bralna učna strategija PV3P – pregledati, 

vprašati, prebrati, ponoviti, pregledati) in (3) najboljših načinov ponavljanja (PRPOP – 

preleteti, razdeliti, prebrati, obnoviti, pregledati) (Marentič Požarnik, 1980).  

L. Pečoler (2013) povzema izsledke raziskave, ki je potekala v osnovni šoli in je imela naslov 

»Uporaba učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv pri pouku«, v nekaj alinejah, 

in sicer: 

 učenci, zajeti v raziskavi, si snov, ki si jo želijo zapomniti, večkrat preberejo, 

 omenjeni učenci redko uporabljajo miselne vzorce ali oblikujejo dodatne, lastne 

izpiske, 

 učenci si ne zastavljajo vprašanj pred branjem in po njem, besedilo pa najpogosteje 

preberejo v enem delu – brez členitve na manjše enote. 

 

Dejavnosti v drugi in tretji alineji spadajo med uspešne tehnike samostojnega učenja in bi jih 

morali učenci v 2. in 3. triletju uporabljati za uspešno vseživljenjsko samostojno učenje.  

 

Samostojno učenje ima določene prednosti in pomanjkljivosti. V. Kubale (2003) kot prednosti 

izpostavlja npr., da je učenec prisiljen aktivirati svoje znanje in sposobnosti ter da učence 

vzgajamo k samostojnosti in jih usposabljamo za samoizobraževanje. Med pomanjkljivosti pa 
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šteje npr. to, da pretirano delo v individualni obliki lahko škoduje učenčevemu izražanju, da 

zahtevne naloge od učencev terjajo več časa idr. 

 

Izsledki raziskave avtorice P. Medja (2013) kažejo, da so učenci in učitelji 4. in 5. razreda 

osnovne šole kot najmanj uporabljano učno gradivo ovrednotili ravno gradivo za družbo. 

Učenci so kot vzroke za to izpostavili neustreznost načina dela, nezadostno poučnost učnega 

gradiva in neujemanje z učno snovjo oz. z učnim načrtom ter zastarelost (enega izmed) 

učbenikov. Učitelji pa so kot vzroke navedli didaktično neustreznost učnega gradiva, prevelik 

obseg, preveč balasta in neuporabnega gradiva. V omenjenem diplomskem delu se del 

ugotovitev nanaša tudi na zmožnost samostojnega učenja; v raziskavi je bilo ugotovljeno, da 

večina učencev meni, da se znajo samostojno učiti iz učbenika, medtem ko so učitelji 

nasprotnega mnenja, saj jih več kot polovica meni nasprotno. V raziskavi je bilo tudi 

ugotovljeno, da imajo učenci z višjimi ocenami bolje usvojene učne strategije in jih 

uporabljajo pogosteje kot učenci z nižjimi ocenami.  

5.4.1 Metode pri učenju iz tiskanega učnega gradiva 

Najpogostejši medij pri samostojnem učenju je učno gradivo v tiskani obliki – učbeniki, 

delovni zvezki, samostojni delovni zvezki, razna besedila, zapisi, slikovno gradivo idr. Za 

učenje iz tovrstnih učnih gradiv potrebujemo znanje o različnih metodah in tehnikah učenja – 

kako začeti brati/raziskovati gradivo, kako si najlažje zapomniti snov, hkrati pa poskrbeti, da 

bo znanje čim trajnejše, kako nekomu pomagati razumeti snov. 

V poglavju 2.2.2 o metodah in tehnikah učenja so predstavljene nekatere tehnike, ki so 

primerne in najpogosteje uporabljene pri samostojnem učenju: miselni vzorci, organizatorji, 

pojmovne mreže, mnemotehnični pripomočki, učenje z asociacijami, rimami in nesmisli, 

slikovne kartice, izpiski učne snovi in učenje s samolepljivimi lističi. Vse naštete metode bi 

lahko združili v metodo branja in dela z besedilom. 

Metoda branja in dela z besedilom poteka po več stopnjah. Po mnenju J. Lipnika (1992) je 

delo z besedilom učinkovitejše, kadar vsebuje raznovrstne dejavnosti. Avtor opredeljuje 

sledeče stopnje: 

 Najnižja stopnja je branje (B) pri kateri beremo besedilo in spoznavamo temeljno 

vsebino. Največ, kar učenec lahko doseže na tej stopnji, je, da zna obnoviti besedilo. 

 Nadgradnja prve stopnje se imenuje branje in miselna aktivnost (B + MA). Na tej 

stopnji učenec analizira besedilo, izloča posamezne pomembne dele, določi bistvene 

podatke in jih med sabo primerja ter povezuje, posplošitve konkretizira na novih 

primerih, vsebino besedila poveže z že znanimi podatki, vsebino umesti v širše polje 

(npr. potres podredi temi naravne nesreče), na podlagi besedila dokazuje in sklepa ter 

vsebino poveže v logično strukturo. 

 Na naslednji stopnji branje in miselne aktivnosti nadgradimo z aktivnostmi 

izražanja (B + MA + AI). Med aktivnosti izražanja spadajo verbalno, pisno, 

matematično, gibalno in likovno izražanje. 

 Če aktivnostim prejšnje stopnje dodamo še opazovanje (B + MA + AI + SA), pravimo, 

da je dodana senzorična aktivnost, ki se prične z opazovanjem pisave (večja, manjša, 

okrepljena, podčrtana idr.) in tako lažje prepozna pomembnejše podatke. Ob besedilu 

se nemalokrat pojavi slikovno gradivo. 

 Na najvišji in zadnji stopnji je vključeno še praktično delo (B + MA + AI + SA + 

PA), ki ima zelo velik pomen, ker učencu omogoči transfer teorije v praktično delo. 
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Branje je hierarhično najnižje, pa vendar pogoj za vse nadaljnje stopnje. Predvsem za 

samostojno učenje je pomembno, da učitelji učencem približajo stopnje in jih naučijo, kako 

pravilno izvajati določene aktivnosti. 

6 PREDSTAVITEV UČBENIKOV ZA DRUŽBO V PETEM RAZREDU 

OSNOVNE ŠOLE 

V nadaljevanju sta predstavljena potrjena učbenika za družbo v 5. razredu osnovne šole, ki sta 

v uporabi v Dolenjski in Posavski regiji. Večina (okoli 80 %) šol v omenjenih regijah 

uporablja učbenik založbe Modrijan z naslovom Družba in jaz 2, katerega avtorici sta M. 

Umek in O. Janša Zorn. Ostale šole uporabljajo učbenik Družba smo mi 5 avtorice A. 

Marjanović. Veljavnost učbenikov smo preverili v Katalogu učbenikov, ki je dostopen na 

spletni strani https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/. V Pravilniku o potrjevanju učbenikov 

(2015) je zapisano, da morajo vsi potrjeni učbeniki ustrezati slednjim kriterijem: 

 skladnost s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki jih določa 

Zakon o financiranju v vzgoji in izobraževanju (ZOFVI), 

 usklajenost ciljev, standardov znanja in vsebin z veljavnim učnim načrtom oz. s 

katalogi znanja, 

 skladnost s sodobnimi spoznanji stroke oz. strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno 

področje, 

 metodično-didaktična ustreznost,  

 primernost razvojni stopnji in starosti učencev. 

6.1  Družba in jaz 2 

Učbenik Družba in jaz 2 je izdala založba Modrijan, avtorici sta dr. 

Maja Umek in dr. Olga Janša Zorn. Učbenik je prvič izšel leta 2003, 

zadnja prenovljena izdaja pa je izšla leta 2012 (9., prenovljena izdaja).  

V nekaterih OŠ uporablja učbenik starejše izdaje (2011), v katerem je 

snov obširnejša (zajema tudi obsežno poglavje o domači pokrajini, ki je 

v prenovljeni različici zaradi prenovljenega učnega načrta izpuščeno) in 

drugače razdeljena. 

Obseg učbenika: Učbenik obsega 118 strani, od tega 113 strani s 

snovjo. 

 

Vsebinsko kazalo: Vsebinsko kazalo se nahaja na 3. strani in ima 

naslov Kazalo. Novejšo (9.) izdajo učbenika sestavlja 10 poglavij in 45 

podpoglavji: 

1. Ljudje v družbi 

Prebivalstvo 

Premagajmo predsodke 

V družbi so tudi težave 

Skupaj gre laže 

Pravila v družbi 

2. Orientacija v prostoru 

 Slika 3. Učbenik Družba in jaz 2 

(vir: www.modrijan.si) 

https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/
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Zemljevid 

Merilo zemljevida 

Relief na zemljevidih 

3. Slovenija, naša domovina 

Lega Slovenije 

Naravne enote Slovenije 

4. Alpski in predalpski svet 

Alpsko visokogorje 

Predalpska hribovja in doline 

Kotline predalpskega sveta 

Alpski in predalpski svet v preteklosti 

5. Obpanonski svet 

Ravnine obpanonskega sveta 

Gričevje obpanonskega sveta 

Srečanje z dediščino 

6. Dinarskokraški svet 

Dinarskokraške planote 

Kraški pojavi 

Dinarskokraška podolja 

Gospodarske in druge posebnosti dinarsko-kraškega sveta 

7. Obsredozemski svet 

Ob obali 

Primorske pokrajine v notranjosti 

Gospodarstvo v preteklosti in šege 

8. Zgodovinski razvoj 

Časovni trak zgodovine 

Prazgodovina in arheološke najdbe 

Rimljani v naših krajih 

Življenje na gradu 

Iz življenja v mestih 

Potovanje v novi vek 

9. Slovenci skozi čas 

Naselitven Slovanov, Karantanija, sprejem krščanstva 

Slovenske dežele v okviru sosednjih držav 

Turški vpadi in gradnja protiturških taborov 

Položaj kmetov v preteklosti in kmečki upori 

Naša prva tiskana knjiga 

Zedinjena Slovenija 

Prva in druga svetovna vojna 

Slovenci v Jugoslaviji 

10. Naša država, Republika Slovenija 

Samostojna Slovenija 

Kako je organizirana država Slovenija 

V Sloveniji živijo tudi drugi narodi 

Slovenci zunaj državne meje 

Ljubljana – glavno mesto Republike Slovenije 

Slovenija in Evropska unija 

Povezani smo z vsem svetom 
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Simboli za orientacijo: Za vsebinskim kazalom je kratko poglavje z naslovom O učbeniku, v 

katerem je predstavljena sestava učbenika – z nekaj besedami je opisana vsebina poglavij, 

razložen je pomen posameznih piktogramov, modrih okvirčkov z različnimi naslovi (Veš 

vem, Kaj pomeni, Povzetek) in sivih polj pod slikovnim gradivom. 

 

Naslov posameznega poglavja je zapisan s krepko pisavo v modri barvi in je jasno viden. 

Poglavja so razdeljena na več podpoglavij, katerih naslov je zapisan z ustrezno manjšo 

krepko pisavo v črni barvi in podčrtan z modro. V podpoglavju je predstavitev snovi – 

osnovno besedilo v enem stolpcu, poleg njega je v enem ali dveh stolpcih (le izjemoma v treh) 

razvrščenega veliko slikovnega gradiva (grafikoni, slike, fotografije in zemljevidi). Pod 

vsakim slikovnim gradivom je ustrezen zapis v sivem okvirčku – naslov grafikona, dodatno 

besedilo k sliki idr.  

 

Vsako poglavje vsebuje še: 

  razlago neznanih/težjih besed in novih/težjih pojmov (zapis v 

modrem okvirčku, napis nad okvirčkom »Kaj pomeni«),  

 

 

 

  ob koncu poglavja se, prav tako v modrem okvirčku, nahaja 

povzetek poglavja, ki pripomore k boljši zapomnitvi ali hitri obnovitvi snovi 

(»Povzetek«). 

 

Okvirček »Veš vem«, v katerem so zapisane zanimivosti in zgledi, vsebuje 

večina poglavij.  

 

 

 

Besede so enopomenke, strokovne, vendar po našem mnenju razumljive 

učencem; jezik je primeren za učence te starosti. Pomembne besede in 

besedne zveze so označene s krepko pisavo. 

 

Zgradba izbranega podpoglavja (gl. Prilogo 4) 

Podpoglavje Slovenija in Evropska Unija, str. 114–115 

Podpoglavje vsebuje 7 odstavkov in je dolgo 25 vrstic; sestavljeno je iz 20 povedi in ima 4 

krepko napisane besedne zveze. To podpoglavje vsebuje 3 vrste slikovnega gradiva 

(zemljevid, fotografije in slike) in pripadajoče podnaslove ter rubrike »Veš vem«, »Kaj 

pomeni« in »Povzetek«, ki se nahaja na koncu podpoglavja. 

 

 

 

Slika 4: Rubrika "Kaj pomeni?" 

(vir: Družba in jaz 2) 

Slika 5. Rubrika "Povzetek" (vir: Družba in jaz 2) 

Slika 6: Rubrika "Veš vem" 

(vir: Družba in jaz 2) 
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6.2 Družba smo mi 5 

Učbenik Družba smo mi 5 je izdala založba Rokus Klett, 

avtorica je Anita Mirjanić. Učbenik je prvič izšel leta 2010, 

zadnja prenovljena izdaja pa je izšla leta 2012 (2. izdaja). 

Obseg učbenika: Učbenik obsega 72 strani, od tega 69 

strani snovi. 

 

Vsebinsko kazalo: Vsebinsko kazalo se nahaja na 3. strani 

in je brez naslova. Učbenik sestavlja 5 poglavij, vsako 

poglavje pa je členjeno na 3–12 podpoglavij. Vsako poglavje 

je obarvano z drugačno barvo; to omogoča učencem boljši 

pregled in hitrejše iskanje posameznih enot.  

Poglavja s podpoglavji si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

1. Družba smo mi 

Ljudje smo različni 

Ljudje se radi družimo 

Kako rešujemo spore 

Preselili smo se 

Bogastvo in revščina naše družbe 

2. Kako se orientiramo 

Sestavni deli zemljevida 

Upodabljanje površja na zemljevidu 

Kje na zemljevidu najdemo Slovenijo 

3. Predstavim vam pokrajine v Sloveniji 

Moja domača pokrajina 

Naravne značilnosti in enote Slovenije 

Alpske pokrajine 

Predalpske pokrajine 

Ljubljanska kotlina 

Obpanonske pokrajine 

Gospodarske dejavnosti v Sloveniji nekoč 

Bogastvo Slovenije 

Slovenska kulturna dediščina 

4. Nekoč je bilo   … na slovenskem ozemlju 

Čas, ki je minil 

Sledovi preteklosti 

Ljudje v prazgodovini 

Ljudje v starem veku 

Ljudje v srednjem veku 

Ljudje v novem veku 

Napredek v novem veku 

Ljudje v moderni dobi in tehnični napredek 

Veliki dogodki v moderni dobi 

Vloga prometa 

5. Predstavim vam republiko Slovenijo 

Država Republika Slovenija 

 

Slika 7: Učbenik Družba smo mi 5 (vir: 

www.knjigarna.com) 
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Organiziranost Republike Slovenije 

Slovenci v zamejstvu in po svetu 

Slovenija v Evropski uniji 

Slovenija in svetovna skupnost 

 

Simboli za orientacijo: Učbenik vsebuje simbole za orientacijo, vendar njihov pomen ni 

predstavljen bralcu.  

 

Naslov posameznega poglavja (razen v kazalu) ni zapisan; poglavja se ločijo po obarvanosti 

polja, v katerem se nahaja naslov podpoglavja. Naslovi podpoglavij so oštevilčeni in so 

zapisani s krepko belo pisavo na barvni podlagi, ki označuje posamezno poglavje. Naslovu 

podpoglavja sledi predstavitev snovi – osnovno besedilo je v enem stolpcu, poleg njega je v 

enem ali dveh stolpcih razvrščenega veliko slikovnega gradiva. Ob vsakem nebesednem 

dodatku ali pod njim (npr. slike, fotografije in zemljevide in ilustracije) je ustrezen zapis – 

običajno je to dodatno besedilo k sliki. 

 

Vsako podpoglavje vsebuje: 

 

– sličico, ki označuje kratek uvod v podpoglavje – nagovori učence, 

 

 

– okvirček, v katerem so zapisani cilji oz. pojmi, s katerimi se 

bodo učenci seznanili v določenem poglavju, 

 

 

 

 

 

 

 

– rubriki Ponovi, v kateri so vprašanja za ponovitev vsebine, in Razmisli, 

ki predstavlja dodatne izzive za učence, 

 

 

 

 

 

– rubriko Kaj je to?, v kateri je 

podana razlaga novih oz. neznanih 

pojmov, 

 

 

 

 

 

 

– povzetek, ki se nahaja na koncu skoraj vsakega 

odstavka in je jasno označen (zapisan z rdečo 

barvo). 

Slika 8: Simbol za 

orientacijo (vir: 

Družba smo mi 5) 

Slika 9: Zapisani pojmi 

posamezne enote (vir: 

Družba smo mi 5) 

Slika 10: Rubriki "Ponovi" in 

"Razmisli" 

Slika 11: Rubrika "Kaj je to?" (vir: 

Družba smo mi 5) 

Slika 12: Povzetek ob koncu skoraj vsakega odstavka 

(vir: Družba smo mi 5) 
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Besede so enopomenke, strokovne, vendar še vedno razumljive oz. razložene učencem, jezik 

je ustrezen in primeren za učence te starosti, skladenjskih in pravopisnih napak nismo 

zasledili. Pomembne besede in besedne zveze so označene s krepko pisavo. 

 

Zgradba izbranega podpoglavja (gl. Prilogo 5) 

Podpoglavje Slovenija v Evropski Uniji (str. 70–71) 

Podpoglavje vsebuje 8 odstavkov in je dolgo 51 vrstic; sestavljeno je iz 29 povedi in ima 5 

krepko napisanih besednih zvez. To podpoglavje vsebuje 3 vrste slikovnega gradiva 

(zemljevid, fotografije in slike) in pripadajoče naslove ter rubrike »Ponovi«, »Razmisli« in 

povzetke, ki se nahajajo ob tretjem odstavku, na sredini in na koncu besedila. Na začetku 

podpoglavja so v zelenem okvirčku zapisani novi pojmi, ki jih učenci spoznajo z obravnavo 

teme. 

6.3 Primerjava učbenikov Družba in jaz 2 in Družba smo mi 5 

Ob primerjavi obeh učbenikov smo ugotovili naslednje: 

 Rokus Klettov učbenik ima manjši obseg (72 strani) kot Modrijanov (118 strani), 

 oba učbenika vsebujeta vsebinsko kazalo, le da je v Modrijanovem učbeniku označeno 

z naslovom, v Rokus Klettovem pa ne, 

 snov se pri Modrijanovem učbeniku členi na 10 poglavij in 45 podpoglavij, pri Rokus 

Klettovem pa na 5 poglavij in 32 podpoglavij,  

 pri obeh učbenikih so pomembne besede/besedne zveze okrepljene, 

 pri Modrijanovem učbeniku so naslovi poglavij in podpoglavij vidno označeni, 

medtem ko so pri Rokus Klettovemu zapisani le naslovi podpoglavij; poglavja se med 

sabo ločijo zgolj po barvi, 

 oba učbenika vsebujeta simbole za orientacijo (piktograme), njihov pomen je pri 

Modrijanovem učbeniku predstavljen, pri Rokus Klettovem pa ne, 

 Vsako poglavje Modrijanovega učbenika vsebuje razlago novi pojmov, povzetek 

poglavja, skoraj vsako pa še zanimivosti, zapisane v rubriki »Veš Vem«, poglavja 

Rokus Klettovega učbenika pa vsebujejo seznam novih pojmov, ki jih učenci spoznajo 

v posameznem podpoglavju, miselne izzive in nove naloge, povzetke ob koncu 

odstavka ter vprašanja za ponavljanje. 
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Ker so redke raziskave o tem, kako se učenci samostojno učijo iz učbenikov, smo se odločili 

to raziskati v magistrskem delu. Raziskave o samostojnem učenju iz učbenikov pri predmetu 

družba pa sploh še nismo zasledili. Z razvojem zmožnosti samostojnega učenja je povezano 

vprašanje ustreznosti učbenikov za omenjeno vrsto učenja. Veliko vlogo pri tem pa imajo 

učitelji, ki morajo najprej izbrati primeren učbenik, nato pa učence seznaniti in navajati na 

samostojno učenje.  

7.2 Cilji raziskave  

Cilj raziskave je preučiti uporabo učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole, in sicer 

ugotoviti: 

 mnenje učiteljev in učencev o primernosti teh učbenikov za samostojno učenje in rabi 

učbenikov pri samostojnem učenju, 

 zmožnost učencev, da se iz učbenika samostojno učijo. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Katere prednosti in pomanjkljivosti pri učenju iz izbranih učbenikov navajajo učitelji in 

učenci?  

2. Kako pogosto se učbenika uporabljata pri samostojnem učenju v šoli in/ali doma po 

mnenju učiteljev in učencev?  

3. Na kateri način se učbenika uporabljata pri samostojnem učenju v šoli in/ali doma po 

mnenju učiteljev in učencev? 

4. Ali se učenci znajo samostojno učiti iz učbenika oz. kaj jim pri tem povzroča težave po 

mnenju učiteljev in učencev? 

5. Ali znajo učenci samostojno določiti bistvene podatke v izbranem odlomku iz učbenika za 

družbo? 

7.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalna (in sicer eksperimentalna) metoda ter 

kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop.  

7.3.1 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni iz konkretne populacije. V raziskavi je sodelovalo 84 učencev 5. 

razreda iz 4 izbranih osnovnih šol v Dolenjski in Posavski regiji in 4 njihove učiteljice, 

katerih število let poučevanja je predstavljeno v Preglednici 4. Učenci in učiteljice so reševali 

anketni vprašalnik, učenci pa so tudi sodelovali v poskusu. Starost učencev je 10–11 let. 

Učenci OŠ1 in OŠ2 so uporabljali učbenik založbe Rokus Klett, učenci OŠ3 in OŠ4 pa so 

uporabljali učbenik založbe Modrijan. 
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Oba izbrana učbenika dopolnjujeta delovni zvezek in elektronski vir. Ob iskanju šol, ki bi 

ustrezale našim kriterijem za sodelovanje pri izvedbi magistrskega dela, smo opazili, da 

približno 80 % šol v izbranih regijah uporablja učbenik založbe Modrijan. Kot enega izmed 

razlogov za to lahko izpostavimo njegovo daljšo prisotnost na tržišču učnih gradiv, namreč 

učbenik založbe Modrijan je na tržišču že od leta 2003, medtem ko je učbenik založbe Rokus 

Klett na tržišču od leta 2010.  

Preglednica 4: Število in odstotek anketirancev glede na šolo 

Šola 

Učenci Učiteljice 

f f % f 
Število let 

poučevanja 

OŠ1 27 32,1 1 14 

OŠ2 23 27,4 1 21 

OŠ3 24 28,6 1 10 

OŠ4 10 11,9 1 31 

Skupaj 84 100,0 4  

 

Po spolu je vprašalnike izpolnilo 36 učencev (42,9 %), 48 učenk (57,1 %) in 4 učiteljice, ki 

poučujejo v izbranih razredih. 

 

Preglednica 5: Število in odstotek anketiranih učencev glede na spol 

Spol 

Učenci 

f f % 

Moški 36 42,9 

Ženski 48 57,1 

Skupaj 84 100,0 

 

Anketirane učence smo vprašali o oceni zadnjega preizkusa znanja pri predmetu družba in 

dobljene podatke primerjali glede na spol in po šolah. Iz Preglednice 6 je razvidno, da je 

povprečna ocena deklic v treh izbranih šolah višja od povprečne ocene dečkov, vendar je 

skupna povprečna ocena zadnjega preizkusa znanja pri predmetu družba glede na spol 

podobna – 4,28 za dečke in 4,25 za deklice. 

 

Skupne povprečne ocene po spolu glede na uporabljeni učbenik pa so ravno obratne. Pri 

dečkih se povprečni oceni glede na uporabljen učbenik razlikujeta za 0,66 ocene – višja je v 

razredih, v katerih uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, pri deklicah pa je razlika med 

povprečnima ocenama manjša (0,36 ocene) – deklice razredov, v katerih uporabljajo učbenik 

založbe Modrijan, imajo pri predmetu družba v povprečju višje ocene (Preglednica 7). 

 

Preglednica 6: Povprečne ocene zadnjega preizkusa znanja pri družbi po šolah in spolu 

Šola in U, ki ga uporabljajo Ocena M Ocena Ž Povprečna ocena 

OŠ1 – U založbe Rokus Klett 4,58 4,47 4,53 

OŠ2 – U založbe Rokus Klett 4,64 3,67 4,16 

OŠ3 – U založbe Modrijan 3,90 4,43 4,17 

OŠ4 – U založbe Modrijan 4,00 4,43 4,22 

Skupaj 4,28 4,25 4,27 
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Preglednica 7: Povprečje ocen zadnjega preizkusa znanja učencev pri predmetu družba glede 

na uporabljeni učbenik 

Uporabljeni učbenik Povprečna ocena 

Založba Rokus Klett 4,34 

Založba Modrijan 4,19 

 

S pomočjo aritmetične sredine smo ugotovili, da so učenci razredov, ki uporabljajo učbenik 

založbe Rokus Klett, v povprečju dosegli nekoliko boljše ocene pri zadnjem preizkusu znanja, 

in sicer za 0,15 ocene. 

7.3.2 Uporabljeni merski instrumenti 

Za potrebe raziskave smo oblikovali anketna vprašalnika, in sicer za učence in za učitelje (gl. 

Prilogi 1 in 2). Vprašalnik, namenjen učencem, ima skupno 13 vprašanj, od tega 5 zaprtega 

tipa, 3 kombiniranega in 5 vprašanj odprtega tipa. Devet vprašanj se nanaša neposredno na 

samostojno učenje, preostala pa na učbenik in delo z učnimi gradivi. Vprašalnik za učiteljice 

zajema 15 vprašanj, od tega 6 zaprtega, 3 kombiniranega in 6 odprtega tipa. V obeh 

vprašalnikih je šest vprašanj z enako vsebino, da bi lahko primerjali odgovore učencev in 

učiteljice izbranega razreda ter tako dobili širši vpogled (dobljeni rezultati so predstavljeni v 

nadaljevanju).  

V sklopu raziskave je bil izveden tudi poskus učenčevih sposobnosti samostojnega učenja (gl. 

Prilogo 3). Poskus je zajemal delo učencev z odlomkom iz učbenika, ki ga uporabljajo v 

posameznem oddelku, vendar to šolsko leto še ni bil obravnavan. (gl. Prilogi 3 in 4). 

7.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov  

Podatki so bili zbrani v maju in juniju 2015. Učenci so ob prvem obisku avtorice 

magistrskega dela sodelovali v poskusu prepoznavanja in izpisovanja bistvenih podatkov; 

temu smo namenili 30 minut. Ob drugem obisku pa so učenci izpolnili anketni vprašalnik; za 

to so imeli prav tako 30 minut časa. Tako anketni vprašalnik kot tudi poskus sta potekala 

nevodeno in sočasno za vse učence enega razreda. Učiteljica je reševala anketni vprašalnik v 

istem času kot učenci njenega razreda. 

7.3.4 Opis postopka obdelave podatkov  

Podatki, pridobljeni z uporabo anketnih vprašalnikov, so bili obdelani ročno v računalniškem 

programu Microsoft Office Excel 2007 za obdelavo podatkov. Za potrebe tega magistrskega 

dela smo kot statistične podatke uporabili aritmetično sredino ter absolutno (f) in relativno (f 

%) frekvenco. Podatki, pridobljeni pri poskusu, so bili obdelani s kvalitativno analizo 

podatkov (zaprt način kodiranja, oblikovane kategorije, rezultati so prikazani tako besedno 

kot tudi grafično).  



Maja Menič: Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. 

Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

46 

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 Analiza anketnih vprašalnikov 

Rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom za učence in za učiteljice, so predstavljeni za 

vsako anketno vprašanje posebej. 

8.1.1 Učbeniki v uporabi v posameznem oddelku  

Tako učenci kot tudi učiteljice so pri prvem vprašanju morali izbrati naslov učbenika, ki ga 

uporabljajo. Na vprašanje so odgovorili vse učiteljice in 83 učencev, en učenec pa ni 

odgovoril.  

 

Graf 1: Delež učencev, ki so pravilno izbrali naslov učbenika, ki ga uporabljajo pri predmetu 

družba 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je kar 95,2 % vprašanih učencev pravilno odgovorilo na vprašanje o 

naslovu uporabljenega učbenika pri predmetu družba. Pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov 

učenci pri sebi niso imeli učbenikov, vendar so kljub temu v veliki večini odgovorili pravilno 

– to je presenetljivo, saj smo menili, da učenci niso toliko pozorni na naslov posameznega 

učbenika.  

Število pravilnih in nepravilnih odgovorov glede na šolo je predstavljeno v Preglednici 8. 

Preglednica 8: Naslov uporabljenega učbenika glede na šolo  

Šola 
OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 

f f % f f % f f % f f % 

Pravilno 26 100,0 23 100,0 23 95,8 8 80,0 

Napačno 0 0 0 0 1 4,2 1 10,0 

Ni odgovora 0 0 0 0 0 0 1 10,0 
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Vidimo, da so v razredih, v katerih uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett (OŠ1 in OŠ2), 

vsi učenci pravilno odgovorili, v razredih, v katerih uporabljajo učbenik založbe Modrijan 

(OŠ3 in OŠ4), pa sta dva učenca odgovorila napačno, en učenec pa ni odgovoril. 

Izkazalo se je, da tako učitelji kot tudi večina učencev poznajo naslov učnega gradiva, ki ga 

uporabljajo pri predmetu družba. 

8.1.2 Avtonomnost učiteljev pri izbiri učnega gradiva 

Učiteljicam smo zastavili vprašanje, ali so same izbrale učbenik, ki ga uporabljajo pri 

predmetu družba. Vse 4 sodelujoče učiteljice so potrdile, da so avtonomne pri izbiri učbenika; 

to je presenetljivo glede na Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, in sicer, da »šola 

nadomesti le iztrošene, odkupljene in uničene učbenike oz. dokupi potrebne, manjkajoče 

izvode za izposojo v prihodnjem šolskem letu« (12. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov) in da je zamenjava učbenika, potrjenega za tekoče leto, dovoljena zgolj po poteku 

njegove veljavnosti in jo mora pisno potrditi ravnatelj (10. člen Pravilnika o upravljanju 

učbeniških skladov). 

8.1.3 Merila za izbiro učbenika 

Anketirane učiteljice so navedena merila, ki vplivajo na izbiro učnih gradiv, ocenile od 1 do 5 

(1 – nepomembno merilo, 5 – najpomembnejše merilo). Njihove ocene so predstavljene v 

Preglednici 9. 

 

Preglednica 9: Ocene pomembnosti posameznih meril pri izbiri učnih gradiv 

Ocena učbenika/Merila U1
1
 U2 U3 U4 

preglednost 4 5 4 5 

strukturiranost vsebine 4 5 4 5 

primernost jezika starosti učencev 5 4 4 5 

cena 5 4 ne morem se odločiti 5 

zalogo v učbeniškem skladu 4 4 1 5 

nasveti kolektiva 4 5 4 5 

avtor 1 2 1 1 

 

Kot lahko razberemo, so učiteljice vsem merilom, razen avtorju, namenile oceni 4 ali 5. 

Avtorja so anketirane učiteljice ocenile kot najmanj pomembno merilo, medtem ko je 

učiteljica U3 enako ocenila tudi zalogo v učbeniškem skladu. Kljub temu da so se učiteljice 

opredelile kot popolnoma avtonomne pri izbiri učbenika, so zalogi v učbeniškem skladu 

pripisale velik pomen. Iz tega bi lahko doumevali, da učiteljice učnih gradiv ne izberejo 

povsem avtonomno, temveč je pomembno, kateri učbeniki so dostopni v učbeniškem skladu. 

                                                 
1
 U1 – učiteljica, ki poučuje v razredu OŠ1, U2 – učiteljica, ki poučuje v razredu OŠ2, U3 – učiteljica, ki poučuje v 

razredu OŠ3, U4 – učiteljica, ki poučuje v razredu OŠ4. 
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8.1.4 Dobre in slabe lastnosti učbenika  

Učencem smo naročili, da naj napišejo, kaj jim je všeč pri učbeniku. ki ga uporabljajo pri 

predmetu družba, in kaj ne. Kar v treh razredih (OŠ1, OŠ2 in OŠ4) je največ učencem všeč 

slikovno gradivo, v OŠ1 in OŠ3 se je med najpogosteje zapisanimi lastnostmi znašla tudi 

vsebina učbenika, pri čemer so učenci OŠ3 še posebej poudarili učenje novih pojmov, v 

oddelku na OŠ4 pa so učenci izrazili zadovoljstvo nad »prepisovanjem modrih okvirčkov«, v 

katerih se nahajajo razlaga manj znanih besed, zanimivosti in povzetek besedila.  

Preglednica 10: Najpogostejši odgovori učencev na vprašanje »Kaj ti je všeč v učbeniku, ki 

ga uporabljate pri predmetu družba?« po šolah 

Šola Najpogostejši odgovori na vprašanje, kaj je učencem všeč v učbeniku 

Število 

odgovorov 

f f % 

OŠ1 

snov (obsežna, zanimiva, kratki opisi, 

določene vsebine) 
19 70,4 

slikovno gradivo 8 29,6 

OŠ2 
slikovno gradivo 14 60,9 

snov (razumljivo besedilo, obsežnost) 11 47,8 

OŠ3 
snov (zanimiva, razumljiva) 15 62,5 

slikovno gradivo 11 45,8 

OŠ4 
slikovno gradivo 6 60,0 

prepisovanje snovi, modrih okvirčkov 5 50,0 

 

Zanimivo je, da so tudi vse anketirane učiteljice navedle, da jim je všeč slikovno gradivo. 

Poleg tega so navedle še: 

 U1: ustrezno zaporedje učnih vsebin, preglednost, jasna označenost posamezne enote; 

 U2: preglednost, smiselna razdeljenost enot, zadostna količina podatkov; 

 U3: sistematičnost učnih vsebin; 

 U4: poudarjenost bistvenih podatkov, povzetki. 

 

Kar 58,3 % vseh anketiranih učencev je na vprašanje Kaj ti ni všeč v učbeniku, ki ga 

uporabljate pri predmetu družba? odgovorilo, da ni ničesar, kar jim ne bi bilo všeč. V vseh 

razredih se večina zapisov učencev, ki jim kaj ni všeč, navezuje na snov. Kot razloge so 

navedli nerazumljivo, težjo ali preobsežno snov, posamezne enote, nepojasnjene pojme, 

učenje snovi, branje idr. Nekaj učencev je navedlo razloge, ki so osebni in se ne nanašajo 

neposredno na vprašanje (npr. »Ni mi všeč to, da sem zaspan«, »/  …/ to, da me sošolci 

motijo«). 

 



Maja Menič: Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. 

Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

49 

Preglednica 11: Najpogostejši odgovori na vprašanje »Kaj ti ni všeč v učbeniku, ki ga 

uporabljate pri predmetu družba?« po šolah 

 

Šola 
Najpogostejši odgovori na vprašanje kaj učencem ni všeč v 

učbeniku 

Število 

odgovorov 

f f % 

OŠ1 

vse mi je všeč 15 55,6 

snov (nerazumljiva, težja, deli snovi, nepojasnjeni pojmi   …) 12 44,4 

OŠ2
2
 

vse mi je všeč 14 60,9 

snov (preobsežna, težji pojmi, učenje snovi   …) 5 21,7 

OŠ3 

vse mi je všeč 14 58,3 

snov (težji pojmi, branje snovi, določena tema) 10 41,7 

OŠ4
3
  

vse mi je všeč 6 60,0 

snov (preobsežna, veliko snovi) 1 10,0 

 

V rubriki »ni mi všeč« je pripombe zapisala le učiteljica U3, ki uporablja učbenik založbe 

Modrijan, in sicer: 

 »lahko bi bilo besedilo bolj pregledno (je preveč stisnjeno), 

 manjkajo vprašanja za ponavljanje (na koncu učne enote).« 

 

Preglednica 12: Najpogostejši odgovori na vprašanji »Kaj ti je všeč /.../ kaj ti ni všeč v 

učbeniku, ki ga uporabljate pri predmetu družba?« 

Odgovori učencev 

všeč ni všeč 

f f % f f % 

vse 49 58,3 / / 

snov 45 53,6 28 33,3 

slikovno gradivo 39 46,4 / / 

Prepisovanje iz učbenika 5 5,9 / / 

 

Iz Preglednice 12 je razvidno, da 49 učencev (58,3 %) meni, da v učbeniku ni ničesar, kar jim 

ne bi bilo všeč, 45 učencem (53,6 %) je všeč snov, tretjini učencev (33,3 %) pa ravno snov ni 

všeč. Kot priljubljeni element učbenika je 39 učencev (46,4 %) izpostavilo slikovno gradivo. 

8.1.5 Primernost učbenika za samostojno učenje 

Učiteljice so morale pri zadnjem vprašanju podati oceno o primernosti učbenika za 

samostojno učenje (Preglednica 13). Najslabše so učiteljice ocenile izzive za učence, najbolje 

pa preglednost učbenika (vsebnost kazala, označenost poglavij in podpoglavij idr.). Tri 

učiteljice so podale splošno oceno 4 – učbenik je primeren za samostojno učenje, ena 

učiteljica se ni mogla odločiti.  

                                                 
2
 2 učenca nista odgovorila na vprašanje. 

3
 2 učenca nista odgovorila na vprašanje. 
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Preglednica 13: Ocena primernosti učbenikov za samostojno učenje po mnenju učiteljic 

Merilo 

Ocena 

Založba Rokus Klett Založba Modrijan 

U1 U2 U3 U4 

Preglednost (kazalo, označenost naslovov 

poglavij, podpoglavij) 4 5 5 5 

Slikovno gradivo (raznolikost, npr. fotografije, 

karte, diagrami) 4 5 5 5 

Simboli za lažjo orientacijo 3 3 4 5 

Razumljivost besedila 4 4 4 5 

Razlaga neznanih družboslovnih pojmov 5 5 4 5 

Izzivi za učence (vprašanja, naloge, dodatne 

aktivnosti, zanimivosti) 3 3 3 3 

Vsebnost povzetkov, označenost pomembnih 

besed in besednih zvez 4 3 3 5 

Splošna primernost za samostojno učenje 4 4 

ne 

morem se 

odločiti 4 

Povprečna ocena 3,88 4,00 4,00 4,63 

Skupna povprečna ocena glede na učbenik 3,94 4,31 

 

Učiteljici, ki pri predmetu družba uporabljata učbenik založbe Rokus Klett (U1 in U2), sta 

glede na navedene parametre v povprečju za 0,37 točke nižje ocenili uporabljeni učbenik 

kakor učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe Modrijan (U3 in U4). Razlika v povprečni 

oceni posameznega učbenika je pri učbeniku založbe Modrijan večja kot pri učbeniku založbe 

Rokus Klett. Glede na dobljene podatke lahko rečemo, da učiteljici, ki uporabljata učbenik 

založbe Modrijan, menita, da je učbenik primeren za samostojno individualno učenje 

(povprečno sta ga ocenili z oceno 4,31), medtem ko učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe 

Rokus Klett, menita, da je omenjen učbenik malo manj primeren za samostojno individualno 

učenje. Vse štiri učiteljice pogrešajo izzive za učence, učiteljici OŠ1 in OŠ2 pa menita, da 

simboli za orientacijo in pomembni podatki niso dovolj jasno označeni. 

8.1.6 Uporaba učbenika pri samostojnem učenju v šoli in doma 

Učiteljice smo vprašali, kje učenci uporabljajo učbenik za družbo. Anketirane učiteljice so 

bile enotne, da učenci učbenik uporabljajo tako v šoli kot tudi doma. Učencem pa smo 

zastavili bolj specifično vprašanje, in sicer Kje se samostojno učiš iz učbenika za družbo? 
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Graf 2: Uporaba učbenika za družbo pri samostojnem učenju v šoli/doma (odgovori učencev) 

Na vprašanje je 60,7 % anketiranih učencev odgovorilo, da se iz učbenika samostojno učijo v 

šoli in doma. 39,3 % učencev je odgovorilo, da izbrani učbenik uporabljajo za samostojno 

učenje le doma. Nihče od anketiranih učencev ni izbral odgovora samo v šoli, kar pomeni, da 

učenci uporabljajo učbenik tudi oz. samo doma, nikakor pa ne samo v šoli.  

 

Graf 3: Uporaba učbenika za družbo pri samostojnem učenju v šoli/doma glede na šolo 

(odgovori učencev) 

Graf 3 prikazuje, da v osnovnih šolah OŠ1, OŠ3 in OŠ4 prevladujejo učenci, ki uporabljajo 

učbenik za samostojno učenje v šoli in doma, medtem ko večji odstotek učencev OŠ2 

uporablja učbenik za družbo pri samostojnem individualnem učenju le doma. Domnevamo 

lahko, da je to rezultat uporabljenih oblik dela pri predmetu družba (več frontalne in 

skupinske oblike, manj individualne) in učiteljevega posredovanja snovi (npr. posreduje 

znanje v že izdelani obliki), nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da sta učiteljici, ki uporabljata 
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učbenik založbe Rokus Klett, v povprečju slabše ocenili primernost učbenika za samostojno 

individualno učenje.  

 

Graf 4: Uporaba učbenika za družbo pri samostojnem učenju v šoli/doma glede na 

uporabljen učbenik (odgovori učencev) 

Primerjava uporabe učbenika pri samostojnem individualnem učenju v šoli in/ali doma glede 

na učbenik (Graf 4) je pokazala, da nekaj več kot polovica učencev (52,0 %), ki uporabljajo 

učbenik založbe Rokus Klett (OŠ1, OŠ2), učbenik uporablja samo doma, medtem ko je ta 

delež učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan (OŠ3, OŠ4), bistveno manjši, in sicer 

20,6 %. Sklepamo lahko, da učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe Modrijan, učence v šoli 

pogosteje navajata na samostojno učenje kot učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe Rokus 

Klett. 

8.1.7 Pogostost uporabe učbenika pri predmetu družba 

 

Graf 5: Pogostost uporabe učbenika v šoli pri predmetu družba (odgovori učencev) 
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Večina učencev (86,9 %) trdi, da učbenik pri predmetu družba uporabljajo pri skoraj vsaki uri 

družbe. Vsi učenci OŠ1 in OŠ4 pravijo, da uporabljajo učbenik pri skoraj vsaki uri družbe, 

enako pa meni približno 75 % učencev OŠ2 in OŠ3. 

 

Graf 6: Pogostost uporabe učbenika v šoli pri predmetu družba glede na učbenik (odgovori 

učencev) 

Iz Grafa 6 je razvidno, da so tako učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan, kot tudi 

tisti, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, najpogosteje izbrali odgovor skoraj pri vsaki 

uri družbe.  

Odgovori učencev in nekaterih učiteljic, ki jih poučujejo, se razlikujejo (gl. Preglednico 14); 

to bi bila lahko posledica težje časovne opredelitve izrazov skoraj pri vsaki uri in včasih.  

Preglednica 14: Primerjava odgovora učiteljice in najpogostejši odgovor učencev o 

pogostosti uporabe učbenika v šoli pri predmetu družba 

Šola 

Najpogostejši odgovor 

Učenci Učiteljica 

OŠ1 Skoraj pri vsaki uri družbe. Skoraj pri vsaki uri družbe. 

OŠ2 Skoraj pri vsaki uri družbe. Včasih. 

OŠ3 Skoraj pri vsaki uri družbe. Skoraj pri vsaki uri družbe. 

OŠ4 Skoraj pri vsaki uri družbe. Tedensko (pri 1 uri). 

 

Rezultati kažejo, da je učbenik nepogrešljivo učno gradivo pri predmetu družba in je v 

izbranih razredih v uporabi pri skoraj vsaki uri družbe. 
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8.1.8 Samostojno učenje iz učbenika 

Samostojno učenje iz učbenika so učiteljice ocenile kot srednje težko (ena učiteljica je podala 

oceno 2 – težko, dve učiteljici oceno 3 – srednje težko, ena pa je ocenila težavnost s številko 4 

– srednje lahko). 

Pri 5. vprašanju so morali učenci oceniti svojo sposobnost za samostojno učenje – ali se znajo 

samostojno učiti, ali pri tem potrebujejo pomoč, ali pa imajo pri samostojnem učenju veliko 

težav. Kar 81,0 % vseh anketiranih učencev meni, da se znajo samostojno učiti iz učbenika, 

17,8 % učencev meni, da pri tem potrebujejo pomoč, in le 1,2 % učencev pravi, da ima pri 

samostojnem učenju veliko težav (Graf 7). 

 

Graf 7: Delež učencev glede na oceno sposobnosti samostojnega učenja (odgovori učencev) 
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Graf 8: Delež učencev glede na oceno sposobnosti samostojnega učenja po šolah (odgovori 

učencev) 

Največ učencev, ki se znajo učiti samostojno in brez pomoči, je v razredu OŠ2, in sicer kar 

87,0 %, najmanj pa v razredu OŠ1 (74,1 %). V OŠ2 je 4,3 % učencev odgovorilo, da imajo s 

samostojnim učenjem iz učbenika veliko težav (Graf 8). 

Graf 9 prikazuje zgoraj omenjene rezultate ločeno glede na uporabljen učbenik. Razvidno je, 

da se v oceni sposobnosti samostojnega individualnega učenja glede na uporabljeni učbenik 

ne pojavljajo velike razlike. Tako učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, kot tudi 

učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan, so v kar 80,0 % oz. 82,4 % ocenili, da se 

znajo samostojno učiti iz učbenika in pri tovrstnem učenju ne potrebujejo pomoči. Preostali 

delež učencev meni, da pri tem potrebujejo pomoč, najmanj učencev (2,4 %) pa meni, da se 

ne znajo samostojno učiti iz učbenika.  

 

Graf 9: Ocena sposobnosti samostojnega učenja glede na učbenik (odgovori učencev) 



Maja Menič: Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. 

Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

56 

Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da večina učencev ne glede na učbenik meni, da se 

znajo učiti samostojno in brez pomoči. Učiteljici, ki sta uporabljali učbenik založbe Rokus 

Klett (U1, U2), sta ocenili, da je samostojno učenje za učence težko oz. srednje težko; 

učiteljica U1 je menila, da so učenci, ki se soočajo s težavami pri tovrstnem učenju, redki, 

medtem ko je učiteljica U2 menila, da je takšnih približno tretjina. Učiteljici, ki sta uporabljali 

učbenik založbe Modrijan (U3, U4), sta težavnost samostojnega učenja za učence ocenili kot 

srednje težko in srednje lahko, na vprašanje, koliko učencev ima težave pri samostojnem 

učenju iz učbenika za družbo v šoli, pa je U3 odgovorila, da tretjina, U4 pa, da so takšni redki. 

8.1.9 Samostojno učenje iz učbenika v šoli 

Tako učencem kot tudi učiteljicam smo zastavili vprašanje, kako pogosto se učenci v šoli 

samostojno učijo iz učbenika. Učiteljice U1, U2 in U4, ki poučujejo na OŠ1, OŠ2 in OŠ4, so 

odgovorile, da učenci učbenik v šoli uporabljajo za samostojno učenje včasih, učiteljica U3 pa 

je odgovorila, da približno 1-krat tedensko. Primerjava odgovorov učiteljic in učencev je spet 

pokazala razlike, ki so najverjetneje odraz težje časovne opredelitve prislova včasih. 

V treh razredih (OŠ1, OŠ2 in OŠ3) se je med učenci kot najpogostejši odgovor pojavil včasih, 

v oddelku OŠ4 pa odgovor pri skoraj vsaki uri družbe. Polovica vseh anketiranih učencev se 

je odločila za odgovor včasih, tretjina za odgovor skoraj pri vsaki uri družbe, skoraj 15 % je 

obkrožilo odgovor približno 1-krat tedensko, najmanj anketirancev (6 %) pa pravi, da se v šoli 

nikoli ne učijo samostojno iz učbenika (Preglednica 15). 

Preglednica 15: Pogostost samostojnega učenja iz učbenika v šoli glede na šolo (odgovori 

učencev) 

Šola 

OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f % 

Skoraj pri vsaki uri družbe 7 25,9 1 4,3 9 37,5 8 80,0 29,8 

Približno 1-krat tedensko 6 22,2 3 13,0 3 12,5 0 0,0 14,3 

Včasih 13 48,1 16 69,6 12 50,0 1 10,0 50,0 

Nikoli 1 3,7 3 13,0 0 0,0 1 10,0 6,0 

Skupaj 27 32,1 23 27,4 24 28,6 10 11,9 100,0 

 

Preglednica 16: Pogostost samostojnega učenja iz učbenika v šoli glede na učbenik (odgovori 

učencev) 

Učbenik (založba) 
Rokus Klett Modrijan 

f f % f f % 

Skoraj pri vsaki uri družbe 8 16,0 17 50,0 

Približno 1-krat tedensko 9 18,0 3 8,8 

Včasih 29 58,0 13 38,2 

Nikoli 4 8,0 1 3,0 

Skupaj 50 59,5 34 40,5 
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Primerjava odgovorov na vprašanji Kje se samostojno učiš iz učbenika za družbo? (gl. Graf 4) 

in Kako pogosto se v šoli samostojno učiš iz učbenika? (Preglednica 16) pokaže zanimive 

rezultate. Učencev, ki se iz Rokus Klettovega učbenika učijo samostojno samo doma, je bilo 

52,0 %, medtem ko jih je na vprašanje Kako pogosto se v šoli samostojno učiš iz učbenika? z 

nikoli odgovorilo 8 %. Pri učencih, ki uporabljajo Modrijanov učbenik, je bila razlika med 

tistimi, ki se samostojno učijo iz učbenika samo doma, in tistimi, ki so na vprašanje Kako 

pogosto se v šoli samostojno učiš iz učbenika?, odgovorili z nikoli, manjša; prvih je bilo  

20,6 %, drugih pa 3,0 %.  

Postavi se nam vprašanje, zakaj so rezultati tako različni, glede na dejstvo, da smo pri obeh 

vprašanjih iskali odgovore na isto vprašanje (ali se učenci v šoli učijo samostojno iz učbenika 

za družbo). Menimo, da so rezultati odraz učenčevega pojmovanja samostojnega učenja in 

težje opredelitve časovnih izrazov. 

Pogostost uporabe posameznega učbenika za samostojno učenje v šoli lahko povežemo z 

ocenami primernosti učbenika za tovrstno učenje, ki so jih podale učiteljice. Učiteljici, ki 

uporabljata učbenik založbe Modrijan, sta podali višjo oceno, kar bi lahko izpostavili kot 

enega izmed razlogov za pogostejše samostojno učenje iz učbenika v šoli. Namreč, ravno v 

razredih OŠ3 in OŠ4, v katerih poučujeta omenjeni učiteljici, je učbenik uporabljen za 

samostojno učenje v šoli pogosteje kot v razredih OŠ1 in OŠ2. Prav tako sta omenjeni 

učiteljici ocenili samostojno individualno učenje kot srednje lahko in srednje težko, medtem 

ko sta učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe Rokus Klett, podali oceni srednje težko in 

težko. 

 

Graf 10: Delež učencev glede na pogostost samostojnega učenja iz učbenika v šoli glede na 

uporabljen učbenik 

Rezultati kažejo, da se učenci, ki uporabljajo Modrijanov učbenik, samostojno učijo iz 

učbenika v šoli pogosteje kakor učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett. 

Ugotovili smo, da je učbenik založbe Modrijan večkrat uporabljen (gl. Graf 10) in po mnenju 

anketiranih učiteljic (gl. Preglednica 13) tudi primernejši za samostojno individualno učenje v 

šoli. Učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe Modrijan, sta v povprečju ocenili primernost 

učbenika za samostojno učenje za 0,37 točke bolje kot učiteljici, ki uporabljata učbenik 

založbe Rokus Klett. 
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8.1.10 Pomoč pri samostojnem učenju v šoli/doma 

Učenci morajo za uspešno samostojno učenje usvojiti določene tehnike, razviti svoj način 

učenja, ugotoviti, katera metoda jim najbolj ustreza idr. Pri tem večinoma potrebujejo pomoč 

nekoga, ki se zna in zmore samostojno učiti in je zmožen te spretnosti naučiti tudi druge.  

Učence smo vprašali, kdo jim pomaga pri samostojnem učenju v šoli in kdo doma (če jim 

kdo). Rezultati so predstavljeni v Grafu 11 (pomoč v šoli) in v Grafu 12 (pomoč doma). Več 

kot polovica učencev (56,0 %) v šoli ne potrebuje oz. ni deležna pomoči (Graf 11), učencev, 

ki doma ne potrebujejo oz. niso deležni pomoči, pa je manj, in sicer 36,9 % (Graf 12). 

Rezultati kažejo, da so kar 61,9 % učencem v pomoč pri samostojnem učenju doma starši in 

ostali družinski člani, v šoli pa se učenci, ki potrebujejo pomoč, obrnejo k sošolcem in 

učiteljici. Menimo, da je odstotek učencev, ki so deležni pomoči, tako visok zaradi še 

nerazvite oz. slabo razvite zmožnosti samostojnega učenja. 

 

Graf 11: Kdo nudi pomoč pri samostojnem učenju v šoli (odgovori učencev) 

 
Graf 12: Kdo nudi pomoč pri samostojnem učenju doma (odgovori učencev) 
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Graf 13: Kdo nudi pomoč pri samostojnem učenju v šoli po šolah (odgovori učencev) 

Iz Grafa 13 je razvidno, da so najmanj pomoči v šoli deležni učenci OŠ2 (kar 82,6 % jih meni, 

da ne potrebujejo pomoči oz. je niso deležni), najvišji delež pa sovpada tudi s prepričanjem o 

zmožnosti samostojnega učenja (Graf 8), iz katerega je razvidno, da kar 87,0 % učencev OŠ2 

meni, da se znajo samostojno učiti. Ob tem je potrebno poudariti, da se ravno učenci OŠ2 v 

povprečju najredkeje v šoli samostojno učijo iz učbenika (Preglednica 13). Največ učencev, ki 

so deležni pomoči, je v OŠ1 (66,6 %); to pa prav tako sovpada z najnižjo oceno zmožnosti 

samostojnega učenja glede na preostale anketirane razrede – 74,1 % učencev OŠ1 meni, da se 

zna samostojno učiti brez pomoči (Graf 9); takšnih učencev je v OŠ3 83,3 %, v OŠ4 80,0 %. 

Učencem OŠ1 pri samostojnem učenju iz učbenika najpogosteje pomaga učiteljica (44,4 % 

učencem), medtem ko je pomoč učiteljice pri samostojnem učenju v OŠ4 zelo majhna (le pri 

10,0 % učencev). V OŠ1 učiteljica nudi pomoč učencem pogosteje kot sošolci (učiteljica 44,4 

% učencem, sošolci 22,2 % učencem), v OŠ2 sošolci z učiteljico pomagajo precej manj, 

vendar tako sošolci kot učiteljica pomagajo enako pogosto, v preostalih dveh šolah pa 

učencem pri samostojnem učenju v šoli večkrat pomagajo sošolci kot učiteljica. 

Sešteli smo odgovore učencev glede na učbenik (Graf 14). V povprečju je kar 12,0 % več 

učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, deležnih pomoči učiteljice kot sošolcev, 

pri učencih, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan, pa učiteljici nudita pomoč pri 

samostojnem učenju 11,8 % učencem, sošolci pa 32,4 % učencem.  
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Graf 14: Kdo nudi pomoč pri samostojnem učenju v šoli glede na uporabljen učbenik 

(odgovori učencev) 

Učence smo vprašali, kdo jim pomaga pri samostojnem učenju doma (Graf 15). Razberemo 

lahko, da je največ učencev OŠ1 (71,1 %) doma deležnih pomoči in ravno ti učenci so tudi v 

šoli deležni več pomoči kot vrstniki preostalih anketiranih razredov (Graf 16), poleg tega jih v 

primerjavi z ostalimi anketiranimi razredi manj meni, da so zmožni samostojnega učenja (gl. 

Graf 8). Največ učencev, ki menijo, da pri samostojnem učenju doma ne potrebujejo pomoči 

oz. je niso deležni, je v OŠ4, in sicer 60,0 %. 

 

Graf 15: Kdo nudi pomoč pri samostojnem učenju doma po šolah (odgovori učencev) 
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Graf 16: Kdo nudi pomoč pri samostojnem učenju doma glede na učbenik (odgovori učencev) 

Primerjava rezultatov glede na uporabljeni učbenik je pokazala, da je v povprečju za 5,2 % 

več učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, deležnih pomoči družinskih članov 

pri samostojnem učenju iz učbenika za družbo doma v primerjavi z učenci, ki uporabljajo 

drugi učbenik. Razlika je tako majhna, da iz rezultatov ne moremo sklepati ničesar. 

Učenci so morali pri osmem vprašanju opisati, kako jim učiteljica, sošolci in družinski člani 

pomagajo. Najpogostejši odgovori so predstavljeni v Preglednici 17. Večina učencev, ki je 

deležna pomoči, je opisala pomoč staršev pri samostojnem učenju (spraševanje in razlaga 

neznane snovi). 

Preglednica 17: Najpogostejše oblike pomoči pri samostojnem učenju iz učbenika v šoli in 

doma po šolah (odgovori učencev) 

Šola Najpogostejši odgovori 
Št. odg. 

f f % 

OŠ1 spraševanje in razlaga neznanih pojmov 22 81,5 

OŠ2 spraševanje in razlaga snovi 14 60,9 

OŠ3 spraševanje in razlaga 18 75,0 

OŠ4 
razlaga in spraševanje 6 60,0 

nihče mi ne pomaga 4 40,0 

8.1.11 Učenje samostojnega učenja 

Zanimalo nas je, kako se učenci samostojno učijo; na kateri način si podatke priredijo, da si 

jih lažje zapomnijo in jih razumejo. Neizogiben in temeljni proces pri samostojnem učenju iz 

učbenika in ostalih pisnih virov je branje; to je večkrat omenjeno v teoretičnem delu 

magistrskega dela. 

 

Učence smo vprašali, kako jih je učiteljica učila samostojnega učenja, učiteljice pa, kako 

učence navajajo na samostojno učenje. Najpogostejši odgovori učencev po šolah so 
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predstavljeni v Preglednici 18; iz nje je razvidno, da je po mnenju učencev samostojno učenje, 

kot so jim ga predstavile učiteljice, branje besedila in izpisovanje bistvenih podatkov. Le en 

učenec OŠ3 je omenil kompleksno bralno strategijo PV3P – pregledati, vprašati, prebrati, 

ponoviti, pregledati in po en učenec OŠ1 in OŠ2 metodo 5 P-jev. 15 učencev (17,9 %) OŠ2, 

OŠ3 in OŠ4 je odgovorilo, da jih učiteljica ni učila samostojnega učenja. Glede na mnenje 

učencev lahko razberemo, da učiteljice izbranih razredov učencev ne učijo samostojnega 

učenja z različnimi (kompleksnejšimi) tehnikami in strategijami, temveč najpogosteje 

uporabljajo enostavne bralne učne strategije, kot so branje, podčrtovanje in izpisovanje 

bistvenih podatkov. Rezultati so zaskrbljujoči, ker bi morali učenci petega razreda osnovne 

šole že imeti nekaj znanja o rabi bralnih učnih strategij (tako enostavnih kot kompleksnih) pri 

samostojnem učenju. Po J. Chall (1983) je branje učencev 5. razreda (starost 10–11 let) na 

stopnji branja za učenje, na kateri je cilj branja učenje, učenci pa uporabljajo različne bralne 

strategije. Prav tako avtorja Spear Swerling in Sternberg (v Pečjak in Gradišar, 2002) branje 

učencev 5. razreda umeščata na stopnjo strateškega branja; bralec rutinsko uporablja strategije 

kot pomoč pri razumevanju prebranega. 

Ugotovitve M. Šalamon (2011) so ravno nasprotne, in sicer je avtorica ugotovila, da učitelji 

učence že v 3. razredu navajajo na enostavne bralne učne strategije (podčrtovanje ključnih 

besed, ureditev ključnih besed, oblikovanje povzetkov, postavljanje vprašanj in odgovarjanje 

nanje), v četrtem pa so prisotne že t. i. kompleksne bralne učne strategije (Paukova in VŽN 

strategija, strategija 5 P-jev). 

 

Preglednica 18: Najpogostejši odgovori po šolah (učiteljičino poučevanje samostojnega 

učenja), (odgovori učencev) 

Šola Najpogostejši odgovori 

Št. odg. 

f f % 

OŠ1 
učiteljica da navodila za branje, podčrtovanje in izpis 23 85,2 

učiteljica razloži neznane pojme 3 11,1 

OŠ2 
učiteljica da navodila za branje in podčrtovanje 16 69,6 

učiteljica nas ni učila samostojnega učenja 6 26,1 

OŠ3 
učiteljica da navodila za branje in prepisovanje 16 66,7 

učiteljica nas ni učila samostojnega učenja  8 33,3 

OŠ4 učiteljica da navodila za branje in prepis modrih okvirčkov 9 90,0 

 

Odgovori učiteljic so v Preglednici 19. Opisi treh učiteljic (U1, U2 in U4) potrjujejo 

najpogostejše opise samostojnega učenja, ki so jih navedli učenci, medtem ko je učiteljica na 

OŠ3 navedla zanimive načine samostojnega učenja, ki jih učenci ne uvrščajo med tehnike 

samostojnega učenja in jih zato niso navedli.  
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Preglednica 19: Opisi poučevanja samostojnega učenja (odgovori učiteljic) 

Učiteljica Odgovori 

U1 

Preberejo tiho. 

Preberemo glasno. 

Določijo bistvene podatke in si jih podčrtajo. 

Naredijo zapis v zvezek. 

Preverimo zapis in ponovimo. 

U2 

Preberemo.  

Povzamemo bistvo, si podčrtamo pomembne besede.  

Ponovimo, o čem smo prebrali.  

Lahko je to tudi delo z učnim listom, kjer so vprašanja in drugačne naloge. 

U3 

Delo po skupinah (izdelava povzetkov, plakatov). 

UL z dopolnjevanjem, odgovori na vprašanja. 

Postavim kakšno trditev, ki jo morajo utemeljiti z razlago v učbeniku. 

Priprava učnih ur (da učenci sami pripravijo učno uro na določeno snov, ki jo 

predstavijo s pomočjo plakata ali projekcije in pripravijo UL). 

U4 

Preberejo. 

Poiščejo neznane besede. 

Razgovor. 

Delo z zemljevidom. 

Samostojni zapis. 

8.1.12 Najpogosteje uporabljene tehnike pri samostojnem učenju 

V 4. poglavju teoretičnega dela so predstavljene bralne učne strategije pred in med branjem 

ter po njem, ki so pomembne tako za samo obravnavo besedila kot tudi za zapomnitev 

podatkov. Učenci so imeli na izbiro odgovore, ki so zajemali strategije med branjem in po 

njem. 

Rezultati so prikazani v Preglednici 20. V vseh razredih je razlika med najpogosteje izbranim 

in drugim ter tretjim najpogosteje izbranim odgovorom zelo majhna. 
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Preglednica 20: Pogostost odgovorov na vprašanje Kako se po navadi samostojno učiš iz 

učbenika za družbo? po šolah 

Odgovor 
OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % 

d) 
Besedilo v učbeniku 

večkrat glasno preberem. 
15 55,6 13 56,5 14 58,3 5 50,0 47 55,9 

i) 

Po branju besedila iz 

učbenika glasno obnovim 

vsebino. 

15 55,6 11 47,8 18 75,0 3 30,0 47 55,9 

f) 

Po branju besedila iz 

učbenika si izpišem 

bistvene podatke. 
17 63,0 11 47,8 13 54,2 4 40,0 45 53,6 

j) 

Sam si postavljam 

vprašanja in nanje 

odgovarjam. 

9 33,3 11 47,8 21 87,5 3 30,0 44 52,4 

č) 
Besedilo v učbeniku 

večkrat tiho preberem. 
6 22,2 6 26,1 13 65,2 5 50,0 30 35,7 

e) 

Po branju besedila iz 

učbenika bistvene podatke 

podčrtam ali označim. 

13 48,1 4 17,4 1 4,2 1 10,0 19 22,6 

b) 
Besedilo v učbeniku enkrat 

tiho preberem. 
5 18,5 8 34,8 2 8,3 2 20,0 17 20,2 

c) 
Besedilo v učbeniku enkrat 

glasno preberem. 
1 3,7 7 30,4 4 16,7 2 20,0 14 16,7 

k) Drugo 4 14,8 5 21,7 2 8,3 0 0,0 11 13,1 

g) 

Po branju besedila iz 

učbenika oblikujem miselni 

vzorec. 

4 14,8 2 8,7 2 8,3 0 0,0 8 9,5 

h) 

Po branju besedila iz 

učbenika oblikujem 

preglednico. 

0 0,0 2 8,7 0 0,0 0 0,0 2 2,4 

a) 
Nikoli se ne učim 

samostojno. 
0 0,0 1 4,3 0 0,0 0 0,0 1 1,2 

 

V OŠ1 je največ učencev izbralo odgovore d, f in i – besedilo glasno preberejo, izpišejo 

bistvene podatke in nato besedilo glasno obnovijo. V OŠ2 so bili najpogosteje izbrani 

odgovori d, f, i in j, na tej šoli si 11 od 23 učencev po branju, izpisovanju in obnovi postavlja 

vprašanja in nanje odgovarja. Učenci OŠ3 so najpogosteje izbrali odgovore d, i in j (slednjega 

kar 21 od 27 učencev), pri učencih na OŠ4 pa so prevladovali odgovori č, d in f – tiho in 

glasno branje ter izpisovanje bistvenih podatkov. Učenci, ki so izbrali odgovor k, so zapisali, 

da jim družinski člani postavljajo vprašanja o snovi in jim pomagajo, kadar česa ne razumejo. 

Ob primerjavi podatkov v Preglednici 19 in Preglednici 20 lahko rečemo, da so rezultati 

učenčevih najpogosteje izbranih odgovorih v OŠ1 in OŠ2 najverjetneje posledica učiteljičinih 

strategij v omenjenih razredih. Učiteljici U1 in U2 sta navajanje učencev na samostojno 

učenje iz učbenika za družbo opisali z dejavnostmi: branje, podčrtovanje/označevanje 

pomembnih podatkov, zapis in ponovitev pomembnih podatkov. Prav tako so učenci OŠ1 in 

OŠ2 najpogosteje navedli glasno branje, podčrtovanje bistvenih podatkov/izpisovanje 
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bistvenih podatkov, glasno ponavljanje, poleg tega pa so učenci OŠ2 navedli še samostojno 

postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje. 

 

Preglednica 21: Pogostost odgovorov na vprašanje Kako se po navadi samostojno učiš iz 

učbenika za družbo? glede na učbenik (odgovori učencev) 

Odgovor Rokus Klett Modrijan 

 

Skupaj 

f f % f f % f f % 

d) 
Besedilo v učbeniku večkrat 

glasno preberem. 
28 56,0 19 55,9 47 55,9 

i) 
Po branju besedila iz učbenika 

glasno obnovim vsebino. 
26 52,0 21 61,8 47 55,9 

f) 
Po branju besedila iz učbenika si 

izpišem bistvene podatke. 
28 56,0 17 50,0 45 53,6 

j) 
Sam si postavljam vprašanja in 

nanje odgovarjam. 
20 40,0 24 70,6 44 52,4 

č) 
Besedilo v učbeniku večkrat tiho 

preberem. 
12 24,0 18 52,9 30 35,7 

e) 

Po branju besedila iz učbenika 

bistvene podatke podčrtam ali 

označim. 

17 34,0 2 5,9 19 22,6 

b) 
Besedilo v učbeniku enkrat tiho 

preberem. 
13 26,0 4 11,8 17 20,2 

c) 
Besedilo v učbeniku enkrat glasno 

preberem. 
8 16,0 6 17,6 14 16,7 

k) Drugo 9 18,0 2 5,9 11 13,1 

g) 
Po branju besedila iz učbenika 

oblikujem miselni vzorec. 
6 12,0 2 5,9 8 9,5 

h) 
Po branju besedila iz učbenika 

oblikujem preglednico. 
2 4,0 0 0,0 2 2,4 

a) Nikoli se ne učim samostojno. 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

 

V Preglednici 21 so primerjani najpogostejši odgovori učencev glede na uporabljeni učbenik. 

Učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, so najpogosteje izbrali odgovore d, f in i 

(večkratno tiho branje, izpisovanje bistvenih podatkov in glasno ponavljanje), učenci, ki 

uporabljajo učbenik založbe Modrijan, pa so najpogosteje izbrali odgovore d, i in j (večkratno 

tiho branje, glasno ponavljanje in samostojno postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje). 

Najredkeje učenci OŠ1 in OŠ2 uporabljajo oblikovanje preglednice, učenci OŠ3 in OŠ4 pa 

oblikovanje miselnega vzorca in preglednice. 

Med vsemi anketiranimi učenci sta bila najpogosteje izbrana odgovora Besedilo v učbeniku 

večkrat glasno preberem in Po branju besedila iz učbenika glasno obnovim vsebino; 

odgovora je izbralo 47 učencev, kar je 55,9 % vseh anketiranih. 53,6 % učencev je 

odgovorilo, da si po branju besedila iz učbenika izpišejo bistvene podatke. Najmanjkrat sta se 

pojavila odgovora Nikoli se ne učim samostojno (1,2 %) in Po branju besedila iz učbenika 

oblikujem preglednico (2,4 %). Le 11,9 % učencev po branju oblikujejo preglednico ali 
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miselni vzorec, ki zahtevata več znanja o učnih strategijah in tehnikah, iz česar lahko 

sklepamo, da večina učencev izbranih šol uporablja enostavne učne strategije in tehnike – 

branje, podčrtovanje in izpisovanje bistvenih podatkov ter glasno ponavljanje. 

8.1.13 Težave pri samostojnem učenju iz učbenika 

Pri rabi učbenika in učenju iz njega se učenci pogosto soočajo s težavami. Učiteljici OŠ2 in 

OŠ3 menita, da se s težavami sooča približno tretjina učencev, medtem ko učiteljici OŠ1 in 

OŠ4 menita, da so takšni učenci redki. Zanimalo nas je, s katerimi težavami se soočajo pri 

samostojnem učenju iz učbenika. V vseh razredih se je med najpogostejšimi odgovori znašel 

odgovor »nič« – 61,9 % učencev meni, da nimajo težav, medtem ko 37,0 % učencem OŠ1 

težave povzroča snov, 22,2 % učencem pa nezbranost (ki jo uvršamo med notranje dejavnike 

učenja). Učenci OŠ2 so prav tako izpostavili nerazumljivo oz. težjo snov, učenci OŠ3 nove 

pojme, učence OŠ4 pa učbenik, ki jih utruja ali pa zraven zaspijo. Odgovori učiteljic so 

zapisani v zadnjem stolpcu.  

Preglednica 22: Najpogostejši odgovori po šolah 

Šola Najpogostejši odgovori učencev 
Št. odg. 

Odgovori učiteljic 
f f % 

OŠ1 

težja snov in novi pojmi 10 41,7 težja snov 

nič 10 41,7 
motivacija 

nezbranost 6 22,2 

OŠ2 
nič 19 82,6 

ne znajo izluščiti bistva 
nerazumljiva/težja snov 3 13,0 

OŠ3 

snov in novi pojmi 9 37,5 
izpis bistvenih 

podatkov 

nič 10 41,7 preobsežna besedila in 

nerazumevanje 

prebranega 
nezbranost 4 16,7 

OŠ4 
učbenik 5 50,0 mirovanje, sedenje 

nič 3 30,0 branje 

 

Tri učiteljice (ena ni odgovorila na vprašanje) so kot možne vzroke težav pri samostojnem 

učenju tako doma kot tudi v šoli navedle slednje dejavnike: 

 nezadostna pomoč doma, 

 pomanjkanje vztrajnosti in nepotrpežljivost, 

 nižje učne sposobnosti in težave s koncentracijo in 

 slaba bralna tehnika in nerazumevanje besedila. 

 

Kot možne načine pomoči so predlagale: 

 vzpodbude in pogovor, 

 postopno branje in izpisovanje podatkov, 

 zmanjšan obseg besedila. 
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8.1.14 Mnenje učiteljic in učencev o primernosti in rabi učbenikov Družba in jaz 2 in 

Družba smo mi 5 

Ugotovili smo, da so učiteljice avtonomne pri izbiri učne gradiva, pri čemer so pozorne na 

preglednost, strukturiranost vsebine, primernost jezika starosti učencev, ceno, zalogo v 

učbeniškem skladu in nasvete kolektiva. 

  

Glede na raziskovalna vprašanja je mnenje učencev in učiteljic o samostojnem učenju iz 

učbenika za družbo naslednje:  

 

1. raziskovalno vprašanje: Katere prednosti in pomanjkljivosti pri samostojnem učenju iz 

izbranih učbenikov navajajo učitelji in učenci? 

Učence smo vprašali, kaj jim je všeč in kaj ne pri uporabljenem učbeniku. Skoraj polovici 

anketiranih (46,4 %) je všeč slikovno gradivo, 53,5 % učencev je všeč snov oz.. del snovi, 6 

% učencev pa je všeč prepisovanje modrih okvirčkov. Učiteljicam je všeč ustrezno zaporedje 

učnih vsebin, preglednost, jasna označenost posamezne enote, smiselna razdeljenost enot, 

zadostna količina podatkov, sistematičnost učnih vsebin, poudarjenost bistvenih podatkov, 

povzetki. 

 

Kot nevšečno je tretjina učencev (33,3 %) izpostavila snov (preobsežna, preveliko podatkov, 

nejasna idr.), medtem ko je 58,3 % učencev odgovorilo, da ni ničesar, kar jim ne bi bilo všeč. 

Učiteljice pogrešajo vprašanja za ponavljanje na koncu učne enote, izpostavile so tudi 

preglednost, saj naj bi bilo besedilo preveč strnjeno. 

 

Pri oceni primernosti za samostojno učenje se je pri učiteljicah med učbenikoma pojavila 

razlika, in sicer za 0,37 ocene (učbenik založbe Modrijan je bil ocenjen kot primernejši). 

 

2. raziskovalno vprašanje: Kako pogosto se učbenika uporabljata pri samostojnem učenju v 

šoli in/ali doma po mnenju učiteljev in učencev? 

Zanimalo nas je, kako pogosto učenci uporabljajo učbenik v šoli pri predmetu družba. 

Najpogostejši odgovor je bil pri skoraj vsaki uri družbe (88,0 % učencev, ki uporabljajo 

učbenik založbe Rokus Klett, in 85,3 % učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan). 

Odgovori dveh učiteljic (U2 in U4) so se razlikovali od najpogostejše izbranega odgovora 

učencev, in sicer je učiteljica U2 odgovorila, da učbenik uporabljajo včasih, učiteljica U4 pa 

je odgovorila, da učbenik uporabljajo tedensko (pri 1 uri). 

 

Primerjava uporabe učbenika pri samostojnem individualnem učenju v šoli in/ali doma glede 

na učbenik je pokazala, da 52,0 % učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, 

učbenik uporablja samo doma, delež teh učencev, ki uporabljajo drugi učbenik pa je manjši, 

in sicer 20,6 %.  

Učiteljice in učence smo vprašali o pogostosti samostojnega učenja iz učbenika v šoli. 

Učiteljice U1, U2 in U4 so odgovorile, da učenci učbenik v šoli uporabljajo za samostojno 

učenje včasih, učiteljica U3 pa je odgovorila, da približno 1-krat tedensko. V razredih OŠ1, 

OŠ2 in OŠ3 se je med učenci kot najpogostejši odgovor pojavil včasih, v razredu OŠ4 pa 

odgovor pri skoraj vsaki uri družbe. Polovica vseh anketiranih učencev je obkrožila odgovor 

včasih, tretjina odgovor skoraj pri vsaki uri družbe, približno 15 % pa odgovor približno 1-

krat tedensko, 6 % učencev je menilo, da se v šoli nikoli ne učijo samostojno iz učbenika 
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Kljub temu da je večina učencev (81,0 %) prepričanih, da pri samostojnem učenju ne 

potrebujejo pomoči, se je pri vprašanjih o pomoči pri samostojnem učenju doma in v šoli za 

odgovor ne potrebujem pomoči odločilo 56,0 % (pomoč v šoli) oziroma 36,9 % (pomoč 

doma). 

 

3. raziskovalno vprašanje: Na kateri način se učbenika uporabljata pri samostojnem učenju v 

šoli in/ali doma po mnenju učiteljev in učencev? 

 

Izbrana učbenika se za samostojno učenje uporabljata v šoli in doma. Učenci so kot odgovor 

na vprašanje Kako se po navadi samostojno učiš iz učbenika za družbo? najpogosteje izbrali 

Besedilo v učbeniku večkrat glasno preberem, Po branju besedila iz učbenika glasno obnovim 

vsebino in Po branju besedila iz učbenika si izpišem bistvene podatke. Učiteljice so kot 

strategije za samostojno učenje, ki so jih predstavile učencem, navedle tiho in glasno branje, 

določanje in zapis bistvenih podatkov, skupno ponavljanje, učiteljica U3 pa je navedla delo po 

skupinah, delo z učnim listov in pripravo učne ure, ki jo pripravi in vodi učenec.  

V razredih OŠ1, OŠ2 in OŠ4 se med opisom učencev in učiteljičinim opisom samostojnega 

učenja niso pojavile bistvene razlike – vsi so navedli oz. obkrožili enostavne bralne učne 

strategije, medtem ko je učiteljica OŠ3 navedla kompleksnejše bralne učne strategije in učne 

tehnike, učenci pa so najpogosteje obkrožili enostavne bralne učne strategije (branje, 

podčrtovanje bistvenih podatkov, zapis   …). 

 

4. raziskovalno vprašanje: Ali se učenci znajo samostojno učiti iz učbenika oz. kaj jim pri 

tem povzroča težave po mnenju učiteljev in učencev? 

Na vprašanje Ali se znaš samostojno učiti iz učbenika za družbo? je kar 81,0 % učencev 

odgovorilo z da, preostalih 19 % učencev pa potrebuje pomoč oz. jim samostojno učenje iz 

učbenika povzroča veliko težav. Delež učencev, ki se pri samostojnem učenju iz učbenika 

soočajo s težavami po mnenju učiteljic in po mnenju učencev posameznega razreda se 

nekoliko razlikujejo – učiteljici U2 in U3 menita, da se s težavami sooča približno tretjina 

učencev, medtem ko ta delež po mnenju učencev OŠ2 in OŠ3 v povprečju manjši od 

preostalih anketiranih razredov. Učiteljici U1 in U4 sta menili, da so tovrstni učenci redki, 

vendar so ravno učenci OŠ1 in OŠ4 v povprečju slabše ocenili sposobnost samostojnega 

učenja kot anketirani sovrstniki.  

Zanimalo nas je, s katerimi težavami se soočajo pri samostojnem učenju iz učbenika. Kar 61,9 

% vseh učencev je odgovorilo z »nič«; menili so, da nimajo težav, medtem ko 37,0 % 

učencem OŠ1 težave povzroča snov, 22,2 % učencem pa nezbranost. Učenci OŠ2 so prav 

tako izpostavili nerazumljivo oz. težjo snov, učenci OŠ3 nove pojme, učence OŠ4 pa učbenik, 

ki jih utruja ali pa zraven zaspijo. Učiteljice so kot dejavnike manj oz. neuspešnega 

samostojnega učenja z učbenika izpostavile težjo snov, motivacijo, branje, izpis bistvenih 

podatkov idr. 
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8.2 ANALIZA POSKUSA 

Drugi del raziskovanja sposobnosti samostojnega učenja učencev izbranih razredov je potekal 

tako, da so učenci dobili list z navodili za delo (Priloga 3) in v učbeniku poiskali zahtevano 

poglavje (navodila so bila podana ustno). Na voljo so imeli 30 minut časa; to je bilo dovolj za 

vse učence. Učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett (OŠ1 in OŠ2), so pri poskusu 

samostojno prebrali enoto z naslovom Slovenija v Evropski uniji (Priloga 5), učenci OŠ3 in 

OŠ4, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan, pa so prebrali snov z naslovom Slovenija in 

Evropska unija (Priloga 4). Za analizo rezultatov poskusa smo uporabili kvalitativno analizo – 

oblikovali smo kriterij uspešnosti in razvrstili kategorizirane odgovore. 

Pri določanju bistvenih podatkov smo se opirali na učni načrt za družbo ( Učni načrt, 2011), 

natančneje na operativne cilje za 5. razred pri vsebini Slovenija v evropski skupnosti. Zapisani 

operativni cilji so sledeči: 

 »učenci spoznajo organiziranost EU s poudarkom na demokraciji, 

 učenci spoznajo pravice Slovencev kot državljanov EU, 

 učenci poznajo pomen povezanosti državljanov EU: gospodarsko in politično, 

 učenci navedejo primere povezanosti in soodvisnosti prebivalcev Zemlje (na primer 

skozi vlogo komunikacij, prometa, dobrin idr.)« (Učni načrt, str. 10, spletna stran). 

 

Glede na zgoraj naštete operativne cilje smo za lažje analiziranje rezultatov poskusa določili 

bistvene podatke v izbranih besedilih; prikazani so v Preglednici 23 za vsak učbenik. V 

določenih bistvenih podatkih niso zajeti vsi operativni cilji (npr. cilj učenci navedejo primere 

povezanosti in soodvisnosti prebivalcev Zemlje ni zajet v besedilih). 

 

Preglednica 23: Bistveni podatki glede na učbenik 

DRUŽBA SMO MI 5 

(Založba Rokus Klett) 
DRUŽBA IN JAZ 2 

(Založba Modrijan) 

 Slovenija je članica EU (od leta 2004)  Slovenija je članica EU (od leta 2004) 

 

 začetki EU segajo v leto 1951 

 EU šteje 28 držav  EU šteje 28 držav. 

 članice spoštujejo določena načela: 

demokracija, svoboda, spoštovanje 

človekovih pravic in zakonov, varstvo 

okolja idr. 

 članice spoštujejo določena načela: 

demokracija, svoboda, spoštovanje 

človekovih pravic in zakonov, varstvo 

okolja idr. 

 državljanom EU je omogočen prost 

prehod meja 

 državljanom EU je omogočen prost 

prehod meja, članice imajo skupni trg 

 slovenski državljani se lahko zaposlijo v 

drugih državah EU, obiskujejo šole v EU 

  simboli EU so himna, zastava, dan 

Evrope in evro 

 simboli EU so himna, zastava, dan Evrope 

in evro 

 najpomembnejše institucije EU so 

Evropski svet, Evropski parlament in 

Evropska komisija 

 najpomembnejše institucije EU so 

Evropski svet, Evropski parlament in 

Evropska komisija 

 

V preglednici 24 so predstavljeni zapisani podatki glede na učbenik in so v nadaljevanju 

analizirani za vsak razred posebej. 
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Preglednica 24: Delež zapisanih bistvenih podatkov učencev glede na razred 

Podatek/šola 

OŠ1 OŠ2 OŠ3 OŠ4 

f f % f f % f f % f f % 

Začetki EU / / / / 14 58,3 6 60,0 

Slovenija je članica EU 25 96,2 23 100,0 21 87,5 8 80,0 

Število držav članic EU 22 84,6 15 65,2 24 100,0 7 70,0 

Načela EU 12 46,2 6 26,1 7 29,2 1 10,0 

Prost prehod meja 13 50,0 12 52,2 3 12,5 0 0,0 

Zaposlitev, šola 16 61,5 8 34,8 / / / / 

Simboli EU 20 76,9 16 69,6 23 95,8 8 80,0 

Najpomembnejše institucije 18 69,2 14 60,9 17 70,8 8 80,0 

Skupaj (po razredih)
4
 126 69,2 94 58,4 109 64,9 38 54,3 

Skupaj (glede na učbenik) 63,8 % 59,6 % 

 

8.2.1 Rezultati OŠ1 

Kar 21 od 27 učencev OŠ1 (77,8 %) je v besedilu prepoznalo in tudi zapisalo 4 ali več 

bistvenih podatkov; to pomeni, da so prepoznali več kot polovico zahtevanih podatkov (Graf 

17). Največ učencev je zapisalo 4 ali 5 bistvenih podatkov, najmanj pa od nič do 3. En učenec 

je oddal neizpolnjen list. 

 

Graf 17: Delež učencev OŠ1 glede na število zapisanih bistvenih podatkov 

                                                 
4
 Odstotek smo izračunali tako, da smo podatek v vrstici Skupaj pomnožili s 100 in izračunani zmnožek delili z 

zmnožkom števila pričakovanih bistvenih podatkov in števila učencev v razredu. 
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Iz podatkov v Preglednici 24 lahko razberemo, da je največ učencev OŠ1 (25) zapisalo 

dejstvo, da je Slovenija članica Evropske unije in da EU šteje 28 držav (nekateri učenci so 

imeli starejše učbenike, v katerih je to število 27). Najmanj učencev je zapisalo, da Evropska 

unija spoštuje nekatera načela (demokracija, svoboda, spoštovanje človekovih pravic in 

zakonov  …) in da je znotraj Evropske unije omogočen prost prehod meja. Vsakega od 

navedenih podatkov je zapisalo vsaj 50 % učencev. Rezultati so grafično prikazani v Grafu 

18.  

Učenci OŠ1 so v povprečju zapisali največ bistvenih podatkov (69,2 %); in sicer za 14,9 % 

več od učencev OŠ4; ti so v povprečju zapisali najmanj bistvenih podatkov (54,3 %) (gl. 

Preglednica 24). 

 

 

Graf 18: Delež učencev OŠ1, ki so/niso zapisali bistvenih podatkov 

8.2.2 Rezultati OŠ2 

Rezultati učencev OŠ2 so bili v primerjavi z OŠ1 slabši. Rezultati so prikazani v Grafu 19. Le 

13 učencev od 23 (56,5 %) je v besedilu prepoznalo in tudi zapisalo 4 ali več bistvenih 

podatkov, kar pomeni, da so prepoznali več kot polovico zahtevanih podatkov. Največ 

učencev je zapisalo 3 ali manj bistvenih podatkov, najmanj pa je učencev, ki so zapisali 6 ali 7 

bistvenih podatkov. Učenec z najmanj zapisanimi bistvenimi podatki je zapisal le enega, trije 

učenci pa so zapisali vseh 7. 
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Graf 19: Delež učencev OŠ2 glede na število zapisanih bistvenih podatkov 

 

Preglednica 24 prikazuje rezultate poskusa pri učencih OŠ2. Vsi učenci (23) so zapisali, da je 

Slovenija članica Evropske unije, medtem ko je število članic EU zapisalo 15 učencev (65 %). 

Najmanj učencev je, tako kot na OŠ1, zapisalo, da Evropska unija spoštuje nekatera načela. 

Le slaba četrtina učencev (8) je zapisala, da Evropska unija omogoča vsem državljanom 

članic zaposlitev in šolanje v kateri od ostalih članic. Dva bistvena podatka (načela EU ter 

zaposlitev in šolanje) sta zapisana pri manj kot pri 50 % učencev OŠ2. Rezultati so grafično 

prikazani v Grafu 20. 

Učenci OŠ2 so v povprečju zapisali 58,4 % bistvenih podatkov; to je 10,8 % manj kot učenci 

OŠ1 in 4,1 % več od učencev OŠ4, ki so v povprečju zapisali najmanj bistvenih podatkov (gl. 

Preglednica 24). 

 

 

Graf 20: Delež učencev OŠ2, ki so/niso zapisali bistvenih podatkov 
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8.2.3 Rezultati OŠ3 

Učenci OŠ3 so glede na število zapisanih podatkov razporejeni po Gaussovi krivulji (Graf 

21). Več kot polovica učencev je zapisala 4 oz. 5 bistvenih podatkov, 5 učencev je prepoznalo 

in zapisalo med 0 in 3 bistvene podatke, 6 oz. 7 bistvenih podatkov pa je bilo zapisanih pri 

prav tako petih učencih. Rezultati učencev OŠ3 so bili v primerjavi z OŠ1 slabši, v primerjavi 

z OŠ2 pa boljši. Vsak učenec je zapisal vsaj 3 bistvene podatke, nihče pa ni zapisal vseh 

pričakovanih.  

 

Graf 21: Delež učencev OŠ3 glede na število zapisanih bistvenih podatkov 

 

Iz Preglednice 24 je razvidno, da so vsi učenci zapisali število držav v Evropski uniji, 23 

učencev pa je zapisalo simbole Evropske unije. Najmanj učencev je kot bistveni podatek 

prepoznalo prost prehod meja in načela, ki veljajo v Evropski uniji, preostali predvideni 

bistveni podatki pa so bili zapisani pri vsaj polovici učencev (Graf 22). 

Učenci OŠ3 so v povprečju zapisali 64,9 % bistvenih podatkov; to je 4,3 % manj kot učenci 

OŠ1 in 10,6 % več od učencev OŠ4 (gl. Preglednica 24). 
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Graf 22: Delež učencev OŠ3, ki so/niso zapisali bistvenih podatkov 

8.2.4 Rezultati OŠ4 

Učenci OŠ4 so se glede na število zapisanih podatkov na učenca odrezali najslabše od vseh 

šol. Kar 6 od 10 učencev je zapisalo od enega do treh bistvenih podatkov (vsak učenec je 

zapisal vsaj en bistveni podatek), preostali štirje učenci pa so zapisali štiri oz. pet bistvenih 

podatkov. Nihče ni zapisal 6 ali vseh 7 bistvenih podatkov.  

 

Graf 23: Število učencev OŠ4 glede na število zapisanih bistvenih podatkov 
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Iz Preglednice 24 je razvidno, da so učenci kot bistvene podatke najpogosteje navedli članstvo 

Slovenije v Evropski uniji, simbole Evropske unije in najpomembnejše institucije, medtem ko 

prostega prehoda meja ni omenil nihče, načela Evropske unije pa le en učenec. 

Rezultati so tudi grafično prikazani v Grafu 24. 

 

Graf 24: Delež učencev OŠ4, ki so/niso zapisali bistvenih podatkov 
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8.2.5 Primerjava rezultatov poskusa 

Največ pravilno zapisanih podatkov so zapisali učenci OŠ1, in sicer kar 69,2 %, sledili so jim 

učenci OŠ3 s 64,9 %, učenci OŠ2 so zapisali 58,4 % vseh možnih bistvenih podatkov, s 53,2 

% zapisanih bistvenih podatkov pa so se najslabše odrezali učenci OŠ4 (Graf 25). 

 

Graf 25: Delež zapisanih bistvenih podatkov učencev po šolah 

 

V Grafu 26 so deleži zapisanih bistvenih podatkov predstavljeni glede na uporabljeni učbenik. 

Učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, so v povprečju zapisali 63,8 % bistvenih 

podatkov, to pa je 4,8 % več kot učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan.  

 

Graf 26: Delež zapisanih bistvenih podatkov učencev glede na učbenik  
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Graf 27: Zapisani bistveni podatki učencev glede na šolo 

Če primerjamo posamezne razrede glede na to, ali so zapisali več kot polovico zahtevanih 

bistvenih podatkov, so na prvem mestu učenci OŠ3 (kar 79,2 % jih je zapisalo 4 ali več 

bistvenih podatkov), sledijo jim učenci OŠ1 s 77,8 %, na tretjem mestu so učenci OŠ2 s 56,5 

%, na zadnjem mestu pa so učenci OŠ4 s 40 %, to pomeni da je manj kot polovica razreda 

zapisala več kot polovico zahtevanih bistvenih podatkov (gl. Graf 27).  

 

 

Graf 28: Zapisani bistveni podatki glede na učbenik 

Rezultati glede na učbenik so prikazani v Grafu 28. Vidimo lahko, da je največ učencev (52,9 

%), ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan, zapisalo 4 do 5 bistvenih podatkov, najmanj – 

14,7 % jih je zapisalo 6 ali 7 bistvenih podatkov, dobra tretjina (32,4 %) pa je zapisala od nič 

do tri bistvene podatke. Učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, so razporejeni 

simetrično – 30,6 % jih je zapisalo od 0 do 3 bistvene podatke, prav toliko 6 in 7 bistvenih 

podatkov, od 4 do 5 bistvenih podatkov pa je zapisalo 38,8 % učencev.  
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Ob seštevku deležev učencev, ki so zapisali 4 ali več bistvenih podatkov, glede na učbenik, 

vidimo, da ni razlike, o kateri bi lahko trdili karkoli – 69,4 % učencev, ki uporabljajo učbenik 

založbe Rokus Klett, in 67,6 % učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Modrijan. Lahko pa 

opazimo razliko v kategoriji 6 oz. 7 zapisanih bistvenih podatkov, v njej je kar 1-krat več 

učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett. 

Tako učenci, ki uporabljajo prvi omenjeni učbenik, kot tudi učenci, ki uporabljajo drugi 

omenjeni učbenik, so najpogosteje napisali, da so bistvene podatke prepoznali po odebeljeni 

pisavi in povzetkih. Več kot polovica učencev je opisala postopek prepoznanja in zapisa, ne 

pa, kako so prišli do bistvenih podatkov. Najverjetneje bi dobili uporabnejše in kvalitetnejše 

odgovore, če bi zastavili podvprašanja (npr. Kako prepoznaš bistvene podatke? Kaj ti 

povedo?). 

Z dobljenimi podatki lahko odgovorimo na 5. raziskovalno vprašanje: Ali znajo učenci 

samostojno določiti bistvene podatke v izbranem odlomku iz učbenika za družbo? 

Večina učencev (81 %) meni, da se znajo samostojno učiti iz učbenika (določiti bistvene 

podatke), učiteljice pa so bile mnenja, da se do tretjine učencev sooča s težavami pri 

samostojnem učenju iz učbenika oz. so takšni redki. S poskusom smo ugotovili, da je 63,4 % 

učencev, ki so prepoznali in zapisali več kot polovico bistvenih podatkov, kar je skoraj petina 

manj od deleža učencev, ki menijo, da se znajo učiti samostojno iz učbenika. Delež učencev, 

ki so zapisali manj kot polovico bistvenih podatkov je približno enak, kot sta predvideli dve 

učiteljici – dobra tretjina oz. 36,6 %. 
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9 SKLEP 

Raziskava o primernosti in uporabi izbranih učbenikov za samostojno individualno učenje, v 

kateri je sodelovalo 84 učencev (štirje oddelki) 5. razreda štirih različnih osnovnih šol v 

Dolenjski in Posavski regiji ter štiri njihove učiteljice, je pokazala, da je po mnenju učiteljic 

za samostojno učenje med dvema učbenikoma (založbe Modrijan in založbe Rokus Klett) 

primernejši učbenik založbe Modrijan (ocenjen je bil s povprečno oceno 4,31). Učbenik 

založbe Rokus Klett je bil ocenjen s povprečno oceno 3,94. Pri obeh učbenikih so učiteljice 

kot pomanjkljivost izpostavile pomanjkanje dodatnih izzivov, pri učbeniku založbe Rokus 

Klett pa sta učiteljici navedli še manjkajoče simbole za orientacijo in povzetke ter nezadostno 

označenost pomembnih besednih zvez. Z analizo anketnih vprašalnikov in poskusa smo 

ugotovili, da je učbenik založbe Modrijan, ki je po mnenju učiteljic primernejši za samostojno 

učenje, v šoli pogosteje uporabljen za samostojno individualno učenje. Zanimivo je, da 

učiteljici, ki uporabljata nižje ocenjeni učbenik, učencem v šoli pogosteje nudita pomoč pri 

samostojnem učenju. Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da je več kot polovica učencev, ki 

uporabljajo učbenik z nižjo oceno, odgovorila, da uporabljajo učbenik za samostojno učenje 

samo doma; to pomeni, da se v povprečju v šoli samostojno učijo manj kot vrstniki, ki 

uporabljajo višje ocenjeni učbenik. 

Raziskava je pokazala, da so učiteljice, zajete v raziskavi, avtonomne pri izbiri učne gradiva, 

pri čemer so pozorne na preglednost, strukturiranost vsebine, primernost jezika starosti 

učencev, ceno, zalogo v učbeniškem skladu in nasvete kolektiva. 

 

Učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe Modrijan, menita, da je samostojno učenje za 

učence lažje, kot menita učiteljici, ki uporabljata učbenik založbe Rokus Klett. Izkazalo se je, 

da težave pri samostojnem učenju niso neposredno povezane z učbenikom v uporabi – dve 

učiteljici menita, da so učenci s težavami pri samostojnem učenju redki, preostali dve 

učiteljici pa pravita, da je takšnih učencev približno tretjina. Kar 81,0 % vseh anketiranih 

učencev meni, da pri samostojnem učenju ne potrebujejo pomoči, le 1,2 % jih meni, da imajo 

pri tovrstnem učenju težave. Pogostost pomoči pri samostojnem učenju se sklada z mnenjem 

učencev o lastni zmožnosti samostojnega učenja – učenci, ki so v povprečju slabše ocenili 

zmožnost samostojnega učenja, pri tem potrebujejo več pomoči (dve tretjini učencev 

potrebuje pomoč pri učenju doma); pri tem jim doma pomagajo starši in ostali sorodniki, v 

šoli pa najpogosteje učiteljica, nato pa sošolci. Nekaj več kot 40 % učencem, ki uporabljajo 

bolje ocenjeni učbenik in so tudi v povprečju bolje ocenili lastno zmožnost samostojnega 

učenja, so doma v pomoč starši in ostali sorodniki, v šoli pa jim najpogosteje pomagajo 

sošolci, nato pa učiteljica.  

 

Oba učbenika, zajeta v raziskavi, sta po mnenju učencev v uporabi pri skoraj vsaki uri družbe, 

medtem ko je ena učiteljica odgovorila, da učbenik pri družbi uporabljajo včasih. V raziskavi 

smo ugotovili neskladje med odgovori na vprašanji Kako pogosto se v šoli samostojno učiš iz 

učbenika? in Kje se samostojno učiš iz učbenika za družbo?, saj je 92 % učencev, ki 

uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, na vprašanje o pogostosti uporabe učbenika v šoli 

za samostojno učenje odgovorilo s skoraj pri vsaki uri družbe, približno 1-krat tedensko in 

včasih, kar pomeni, da učbenik uporabljajo v šoli za samostojno učenje, nato pa je 52 % 

učencev istih razredov odgovorilo, da se iz učbenika samostojno učijo samo doma. Pri 

drugem učbeniku je bila razlika manjša, saj je 97,1 % učencev obkrožilo enega izmed zgoraj 

naštetih odgovorov, samo doma pa se jih iz učbenika samostojno uči 20,6 %.  



Maja Menič: Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole. 

Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

80 

Ugotovili smo, da so najpogosteje uporabljene tehnike za samostojno učenje iz učbenika 

večkratno glasno branje, izpis bistvenih podatkov, glasna obnova besedila in postavljanje 

vprašanj samemu sebi; omenjene tehnike so navedle tudi učiteljice. Le ena učiteljica je kot 

tehnike, posredovane učencem, navedla tehnike za skupinsko samostojno učenje, reševanje 

učnih listov in samostojno pripravo učne ure (vsak učenec sam). Med najpogostejšimi 

odgovori na vprašanje Kako vas je učitelj/-ica naučila samostojnega dela z učbenikom? se je 

poleg že zgoraj navedenih tehnik (glasno branje, izpis bistvenih podatkov, obnova besedila  

…) znašel tudi odgovor Učiteljica nas ni naučila samostojnega dela z učbenikom (17,9 % 

vseh anketiranih učencev). 

Učencem najpogosteje povzročajo težave novi pojmi, nerazumljiva in preobsežna snov in 

fiziološki (utrujenost, nezbranost) ter psihološki dejavniki (motivacija). Učiteljice so kot 

možne vzroke za težave navedle tako psihološke kot tudi fiziološke dejavnike – nezadostno 

pomoč doma, pomanjkanje vztrajnosti, nižje umske sposobnosti, težave s koncentracijo in 

slabo bralno tehniko. Kot možne oblike pomoči so navedle vzpodbude, pogovor in 

zmanjšanje obsega besedila. 

V poskusu naštevanja bistvenih podatkov smo za lažje analiziranje rezultatov v obeh besedilih 

določili 7 bistvenih podatkov, ki bi jih morali učenci prepoznati. Ugotovili smo, da se 

anketirani učenci še ne zavedajo stopnje lastne sposobnosti samostojnega učenja. Kar 81 % 

učence je bilo prepričanih, da pri samostojnem učenju ne potrebujejo pomoči, nato pa smo s 

poskusom ugotovili, da je manj kot dve tretjini učencev (63,4 %) prepoznalo in zapisalo več 

kot polovico bistvenih podatkov (največ jih je zapisalo 4 ali 5 bistvenih podatkov). 

Zanimivo je, da je bilo v kategoriji 6 ali 7 zapisanih bistvenih podatkov kar enkrat več tistih 

učencev, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett.  

 

Učiteljice učence, zajete v raziskavi, (še) ne navajajo na kompleksne bralne učne strategije – 

ugotovili smo, da večina učencev še vedno uporablja enostavne bralne učne strategije, kljub 

temu, da bi po mnenju J. Chall (1983) učenci 5. razreda že morali uporabljati različne 

(kompleksne) bralne učne strategije. 

 

Učbenik založbe Rokus Klett sicer vsebuje veliko dodatnih informacij (v raznih okvirčkih, 

stripih), vendar je vsebinsko okrnjen, če ga primerjamo z Modrijanovim. Povzetki, ki se v 

učbeniku založbe Rokus Klett nahajajo za vsakim odstavkom, so po našem mnenju za učence 

manj primerni, ker jim ne nudijo pregleda snovi ob koncu enote. Menimo, da je Modrijanov 

učbenik primernejši za samostojno individualno učenje, saj: 

 so ga učitelji v povprečju ocenili z višjo oceno, 

 učiteljici, ki uporabljata ta učbenik, redkeje pomagata učencem pri samostojnem 

učenju iz učbenika, 

 vsebuje manj dodatnih informacij in manj povzetkov oz. so ti strnjeni (analizirano 

podpoglavje vsebuje en povzetek, medtem ko jih ima podpoglavje učbenika založbe 

Rokus Klett 3; gl. poglavje Predstavitev učbenikov za družbo v peter razredu osnovne 

šole), zato je preglednejši, 

 na začetku vsebuje razlago pomena simbolov za orientacijo, ki je učencem v pomoč 

pri samostojni uporabi učbenika, 

 79,4 % učencev uporablja ta učbenik za samostojno učenje v šoli in doma, medtem ko 

Rokusov učbenik uporablja v šoli in doma le slaba polovica (48,0 %) učencev, 

 se učenci, ki uporabljajo omenjeni učbenik, samostojno učijo iz učbenika v šoli 

pogosteje kakor učenci, ki uporabljajo učbenik založbe Rokus Klett, 
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 je delež učencev, ki se samostojno individualno učijo iz tega učbenika v šoli skoraj pri 

vsaki uri družbe, za dobro tretjino večji od deleža učencev, ki uporabljajo Rokusov 

učbenik. 

 

Na dobljene rezultate je lahko vplivalo veliko dejavnikov; čas izvedbe raziskave v 

posameznem razredu (začetek šolskega dne/konec šolskega dne, mesec izvedbe – maj/junij), 

zunanji dejavniki v času izvedbe anketnega vprašalnika in poskusa, kot so hrup, vročina, 

notranji dejavniki (npr. količina predznanja, učne navade, spretnosti in metode, motivacija za 

učenje), učiteljeve osebnostne lastnosti in stil poučevanja, učiteljev odnos do raziskovalca in 

navodila učencem za sodelovanjem v raziskavi (ali je učiteljica učence pred raziskavo 

opozorila, da si preberejo podpoglavje, ali pa je upoštevala naša navodila) idr. Vpliva teh 

dejavnikov nismo raziskovali. Za najoptimalnejše rezultate bi morali vsem učencev omogočiti 

enake zunanje pogoje (čas izvedbe, svetlost prostora, stopnjo hrupa, urejenost učilnice idr.), 

snov bi morala biti za vse učence popolnoma nova ali v nasprotnem primeru za nekatere 

razrede že predelana, če bi izvedli raziskavo s kontrolno in eksperimentalno skupino idr. 

 

V prihodnje bi bilo smiselno raziskati tudi vpliv že prej omenjenih dejavnikov, napredek 

samostojnega individualnega učenja ob uporabi kompleksnih bralnih učnih strategij, kakšen 

vpliv na zmožnost in uspešnost samostojnega učenja imata učiteljeva osebnost in stil 

poučevanja ali pa kako se učenci samostojno učijo v različnih okoljih (hrupno/tiho okolje, 

narava/učilnica idr.) – kako prostor vpliva na zmožnost učenja. 
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11 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za učitelje 

Priloga 3: Primer izpolnjenega lista z vprašanji za učence pri poskusu 

Priloga 4: Besedilo iz učbenika Družba in jaz 2 (Umek in Janša-Zorn, 2012, str. 114–115) 

Priloga 5: Besedilo iz učbenika Družba smo mi 5 (Mirjanić, 2010, str. 70–71) 

 



 

 

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Pri predmetu družba uporabljamo učbenik: 

a) Družba in jaz 2. 

b) Družba smo mi 5. 

c) Družba 5. 

č) Ne vem. 

d) Ne uporabljamo učbenika. 

 

2. Kako pogosto uporabljate učbenik v šoli pri predmetu družba? 

a) Skoraj pri vsaki uri družbe. 

b) Približno 1-krat tedensko. 

c) Včasih. 

č) Nikoli. 

 

3. Kako pogosto se v šoli samostojno učiš iz učbenika? 

a) Skoraj pri vsaki uri družbe. 

b) Približno 1-krat tedensko. 

c) Včasih. 

č) Nikoli. 

 

4. Kje se samostojno učiš iz učbenika za družbo? 

a) Samo v šoli. 

b) Samo doma. 

c) V šoli in doma. 

 

5. Ali se znaš samostojno učiti iz učbenika za družbo?  

a) Da, brez pomoči. 

b) Da, s pomočjo. 

c) Ne, s samostojnim učenjem iz učbenika imam veliko težav. 

 

8. Opiši, kako ti pomagajo.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Če ti pri samostojnem učenju iz učbenika 

za družbo v šoli kdo pomaga, kdo? 

a) Sošolci. 

b) Učiteljica. 

c)  ___________________________ 

 

 

7. Če ti pri samostojnem učenju iz učbenika za 

družbo doma kdo pomaga, kdo? 

a) Sošolci, prijatelji. 

b) Starši ali drugi družinski člani. 

c) ________________________ 

 

Spol: ______ 

Ocena zadnjega preizkusa znanja pri  

predmetu družba: ______ 



 

 

 

9. Kako vas je učiteljica učila samostojnega učenja z učbenikom za družbo? (Opiši čim 

podrobneje.)  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Kako se po navadi samostojno učiš iz učbenika za družbo? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Nikoli se ne učim samostojno. 

b) Besedilo v učbeniku enkrat tiho preberem. 

c) Besedilo v učbeniku enkrat glasno preberem. 

č) Besedilo v učbeniku večkrat tiho preberem. 

d) Besedilo v učbeniku večkrat glasno preberem. 

e) Po branju besedila iz učbenika bistvene podatke podčrtam ali označim. 

 f) Po branju besedila iz učbenika si izpišem bistvene podatke. 

g) Po branju besedila iz učbenika oblikujem miselni vzorec. 

h) Po branju besedila iz učbenika oblikujem preglednico. 

i) Po branju besedila iz učbenika glasno obnovim vsebino. 

j) Sam si postavljam vprašanja in nanje odgovarjam. 

k) Drugo: ___________________________________________________________ 

 

 

11. Kaj ti povzroča največ težav pri samostojnem učenju iz učbenika pri predmetu družba? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Kaj ti je všeč v učbeniku, ki ga uporabljate pri predmetu družba? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

13. Kaj ti ni všeč v učbeniku, ki ga uporabljate pri predmetu družba? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Priloga 2: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Pri predmetu družba uporabljam učbenik: 

a) Družba in jaz 2 (Modrijan). 

b) Družba smo mi 5 (Rokus Klett). 

c) Družba 5 (DZS). 

č) Drugo: ______________________ 

 

 

2. Ali ste sami izbrali učbenik, ki ga uporabljate? 

  DA   NE 

 

 Če ste odgovorili NE, zakaj ne? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Pri izbiri učbenika sem pozoren/-na na (razvrstite odgovore 1 – najmanj, 5 – najbolj): 

 

preglednost  1  2  3  4  5  ne morem se odločiti 

strukturiranost vsebine  1  2  3  4  5  ne morem se odločiti 

primernost jezika starosti učencev  1  2  3  4  5  ne morem se odločiti 

ceno  1  2  3  4  5  ne morem se odločiti 

zalogo v učbeniškem skladu  1  2  3  4  5  ne morem se odločiti 

nasvete kolektiva  1  2  3  4  5  ne morem se odločiti 

avtorja  1  2  3  4  5  ne morem se odločiti 

drugo (dopišite)  

 

 

4. Zapišite, kaj Vam je všeč in kaj ne pri učbeniku, ki ga trenutno uporabljate pri poučevanju 

družbe. 

Všeč mi je: 

 

 

 

 

Ni mi všeč: 

 

 

 

Spol: _______ 

Št. let poučevanja: _____ 

 

 

 

 



 

 

5. Kako pogosto učenci v šoli uporabljajo učbenik pri predmetu družba? 

a) Skoraj pri vsaki uri. 

b) Tedensko (pri 1 uri). 

c) Včasih. 

    č) Nikoli. 

 

6. Kako pogosto učenci uporabljajo učbenik pri predmetu družba pri samostojnem učenju v šoli? 

a) Pri vsaki uri družbe. 

b) 1-krat tedensko. 

c) Včasih. 

d) Nikoli. 

 

7. Učbenik za družbo učenci uporabljajo: 

a) samo v šoli. 

b) samo doma. 

c) v šoli in doma. 

 

8. Katero delo, povezano s samostojnim učenjem iz učbenika za družbo, daste po navadi učencem 

za delo doma? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Opišite, kako učence navajate na samostojno učenje iz učbenika za družbo.  

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Kako težko je po Vašem mnenju za večino učencev samostojno učenje iz učbenika za družbo?  

(1 – zelo težko, 5 – lahko) 

 

 1    2   3   4   5 

 

 

 

 

 



 

 

11. Koliko učencev ima težave pri samostojnem učenju iz učbenika za družbo v šoli? 

a) Približno večina. 

b) Približno tretjina. 

c) Približno polovica. 

č) Redki. 

 

12. Pri čem imajo težave, ko se samostojno učijo iz učbenika za družbo? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

13. Kaj je po Vašem mnenju vzrok za težave pri samostojnem učenju iz učbenika za družbo? 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

14. Kako pomagate učencem, ki imajo težave pri samostojnem učenju iz učbenika za družbo? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

15. Glede na spodnja merila ocenite, kako primeren je učbenik, ki ga uporabljate pri družbi, za 

samostojno učenje učencev (1 – neprimeren, 5 – zelo primeren). 

 

 

Preglednost (kazalo, označenost naslovov poglavij, podpoglavij) 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 

Slikovno gradivo (raznolikost, npr. fotografije, karte, diagrami) 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 

Simboli za lažjo orientacijo 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 

Razumljivost besedila 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 

Razlaga neznanih družboslovnih pojmov 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 

Izzivi za učence (vprašanja, naloge, dodatne aktivnosti, 

zanimivosti) 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 

Vsebnost povzetkov, označenost pomembnih besed in besednih 

zvez 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 

Splošna primernost za samostojno učenje 1 2 3 4 5  ne morem se odločiti 



 

 

Priloga 3: Primer izpolnjenega lista z vprašanji pri poskusu 

 



 

 
 



 

 

Priloga 4: Podpoglavje iz učbenika Družba in jaz 2 



 

 

 
 



 

 

Priloga 5: Podpoglavje iz učbenika Družba smo mi 5 



 

 

 
 


