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IZVLEČEK 

V diplomskem delu sem se osredotočila na vprašanja in naloge, ki jih učencem četrtih in petih 

razredov devetletne osnovne šole zastavljajo učbeniki in delovni zvezki različnih avtorskih 

skupin pri predmetu naravoslovje in tehnika. Teoretični del predstavlja pomembnejše 

preobrate v zgodovini slovenskega šolstva, ki so vplivali na spreminjanje predmeta 

naravoslovje ter hkrati na njegovo poučevanje. Podrobneje sem se osredotočila na 

spremembe, ki jih je prinesla devetletna osnovna šola. Poleg struktur predmeta so se 

spreminjali tudi učni načrti, učbeniška gradiva ter sam način poučevanja. V nadaljevanju 

svojega dela sem predstavila različne pristope poučevanja, s poudarkom na konstruktivizmu, 

ki se pri poučevanju vedno bolj uveljavlja. Izpostavila sem pomembnost vprašanj, ki jih 

učencem postavlja učitelj oziroma učbenik ali delovni zvezek, ter na njihovi podlagi poudarila 

pomembnost poznavanj taksonomij znanj, tako konceptualnih kot proceduralnih.  

V empiričnem delu je predstavljena analiza vprašanj in nalog, zastavljenih v učbenikih in 

delovnih zvezkih, ki so bili potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 

izobraţevanje, za poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika. Zanimalo me je predvsem, 

kakšna vprašanja in naloge zastavljajo avtorske skupine ter ali pri tem upoštevajo različne 

taksonomije znanj. Ugotovila sem, da je deleţ proceduralnih vprašanj in nalog v učbenikih in 

delovnih zvezkih večji od deleţa konceptualnih vprašanj, hkrati pa je več tistih vprašanj in 

nalog, ki obsegajo niţje ravni zahtevnosti znanja, tako po Bloomovi taksonomiji kot glede na 

vrsto produktivnih vprašanj, kot jih je opredelil Elstgeest.  

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: naravoslovje in tehnika, učbenik, delovni zvezek, produktivno 

vprašanje, taksonomija znanj 
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»ANALYSIS OF ISSUES IN TEXTBOOKS AND WORKBOOKS 

IN THE SUBJECT SCIENCE AND TECHNOLOGY« 

 

ABSTRACT 

The focus of my dissertation is issues in textbooks and workbooks in the subject science and 

technology. The theoretical part brings major turnarounds in the history of Slovenian school 

system, which influenced on turnarounds of the subject and its teaching. More specifically, I 

focused on the changes brought by the nine-year elementary school. Changing structure of the 

course followed the curricula, textbooks and the method of teaching. I also presented a variety 

of teaching approaches, with emphasis on constructivism, which is more and more involved 

in teaching. I highlighted the importance of the issues asked from teachers or textbooks and 

the importance of knowing the basis of taxonomy for learning, both conceptual and 

procedural. 

The empirical part presents the analysis of issues and tasks set forth in the textbooks and 

workbooks, which were approved by the Scientific Council of the Republic of Slovenia for 

General Education, for the subject science and technology. My intention was to find out what 

kind of issues are presented in different textbooks and if the authors account various 

taxonomies of knowledge. I found that the proportion of procedural questions and exercises in 

the textbooks and workbooks is higher than conceptual issues. At the same time the number 

of questions and tasks that include the lower level of knowledge are represented in bigger 

number; so from Bloom taxonomy as according to Elstgeest’s definition of productive 

questions. 

 

 

 

KEY WORDS: science and technology, textbook, workbook, productive question, taxonomy 

of knowledge 
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1 UVOD 

Gradnik pouka predmeta naravoslovje in tehnika je učni načrt, ki določa cilje ter hkrati 

dejavnosti, vsebine in specialnodidaktična priporočila predmeta. Po njem avtorske skupine 

osnujejo učbeniško gradivo, ki je pripomoček tako učencem kot tudi učiteljem pri njihovem 

delu. Zaradi spreminjanja učnega načrta se spreminjajo tudi učbeniki in delovni zvezki, s tem 

pa se posledično preoblikujejo načini poučevanja. Veliko teoretikov in praktikov predstavlja 

svoje poglede. Tako tudi pri opredelitvi naravoslovnega znanja naletimo na različne 

razčlenitve. Skribe-Dimec jih strne ter predstavi delitev na konceptualno in proceduralno 

znanje, pri čemer prvo zajema poznavanje pojmov ter razumevanje pojavov in procesov, 

drugo pa vključuje spoznavne procese in postopke ter kritičnost, natančnost, objektivnost, 

miselno gibkost in vedoţeljnost (Skribe-Dimec, 2003). Obe znanji lahko razčlenimo še 

naprej, na različne zahtevnostne ravni. Največkrat omenjeni sta Bloomova taksonomija 

kognitivnih ciljev ter Marzanova delitev proceduralnih znanj.  

Ob obilici gradiva, ki je v današnjem času dostopno prav vsem, se je včasih teţko odločiti, 

katero je najprimernejše. Pomembno se je zavedati, da lahko učitelj s svojo odločitvijo vpliva 

na potek in kvaliteto poučevanja. Dobro poznavanje učnega načrta, določenih ciljev, 

standardov znanja ter didaktičnih pristopov je v veliko oporo in pomoč pri izbiranju pravega 

učbenika. S podrobnejšo razčlenitvijo vsebine se lahko izkaţe po zunanjosti sicer privlačen 

učbenik kot popolnoma neustrezen za način poučevanja, ki ga ima učitelj. Pri izbiranju 

moramo biti pozorni na razumljivost in jedrnatost besedila, ustreznosti slikovnega ter 

grafičnega gradiva, predvsem pa na zgradbo vprašanj in nalog, ki so izhodišče za učenčevo 

samostojno delo.  

V diplomskem delu sem ţelela raziskati, kako so učbeniki in delovni zvezki zgrajeni ter s 

kakšnimi vprašanji avtorske skupine usmerjajo potek pouka. Analiza vprašanj bo morda v 

pomoč tistim učiteljem, ki pri izbiranju učbeniškega gradiva ne vedo kaj izbrati, hkrati pa iz 

nje lahko črpamo ideje za vprašanja ter na podlagi teh načrtujemo potek kvalitetne učne ure, 

ki spodbuja aktiven način učenja.  
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2 ZGODOVINSKI PREGLED  

Vse, kar gradimo, gradimo na temelju zgodovine. Preteklost nas venomer uči. Storjenim 

napakam sledijo izboljšave, prenove, ki omogočajo rast. Ne le naše, vendar vseh prihodnjih 

rodov. Enako lahko rečemo za šolstvo. Iz neuspešnih šolskih sistemov smo izdelali boljše, 

modernejše, ki v današnjem času omogočajo razvoj takšnega posameznika, ki bo lahko 

soustvarjal prihodnost.  

2.1 Zgodovina šolstva na Slovenskem 

Šolstvo na Slovenskem ima začetke v samem pokristjanjevanju s priključitvijo slovenskega 

narodnega ozemlja v zahodnoevropski krščanski svet. Kot piše Okoliš (2009), v tem času 

govorimo o začetkih elementarnega izobraţevanja in verske vzgoje. Poučevanje so vodili 

predvsem duhovniki in iz tega sledi, da je tudi večina zapisov verskovzgojnih, kot na primer 

Briţinski spomeniki ter kasneje Trubarjevi knjigi Abecednik in Katekizem. Tudi Jezuitski 

kolegij v Ljubljani je izobraţeval predvsem duhovnike. Šele z reformami Marije Terezije in 

Joţefa II. je poučevanje prevzela v svoje roke drţava. Osnovna šola je postala obvezna za vse 

otroke, poleg duhovnikov pa so odslej poučevali tudi posvetni učitelji. Število šol se je zaradi 

ţelje in potrebe po skupnem jeziku naglo večalo, s tem se je povečalo tudi povpraševanje po 

učiteljih. Preporod je slovensko šolstvo doţivelo po letu 1945. Nova oblast je v šolstvo 

vnašala svojo ideologijo z učnimi načrti, učbeniki, z ideološkimi čistkami, s podrţavljanjem 

zasebnih šol, s številnimi drţavnimi praznovanji in z delovnimi akcijami. Zaradi pomanjkanja 

učiteljev so vpeljali kratke pedagoške tečaje. Leta 1958 je bila uvedena enotna osemletna 

osnovna šola. Z ustavo leta 1963 se je teţišče dela počasi preneslo na izpolnitev šolskega 

sistema, uvajanje novih metod in vsebin izobraţevanja. Po tem so se razširile tudi moţnosti za 

izobraţevanje učiteljev z rednimi šolskimi programi kot tudi z različnimi seminarji, tečaji. 

Slovenski šolski sistem je zopet dobil novo podobo z osamosvojitvijo Slovenije ter kasneje z 

uvedbo devetletne osnovne šole.  

2.2 Zgodovina predmeta naravoslovje 

Predmet naravoslovje, kot ga poznamo danes, se je v preteklosti imenoval in poučeval 

drugače, kakor smo vajeni iz današnjih šolskih klopi. Hus (2000) navaja, da je bilo 

poučevanje naravoslovja sprva prisotno kot sestavni del slovenskega jezika, in sicer se je 

predmet imenoval stvarni pouk. Kasneje je obstajal prirodopis kot samostojen predmet v 

šolskem predmetniku. Učni načrti, učbeniki, priročniki za učitelje kot tudi materialna oprema 
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za poučevanje vsebin naravoslovja so bili skromni. Temu primerno je pouk potekal večinoma 

verbalno, kot strogo podajanje učne snovi, delo in vključenost učencev pri pouku sta bila na 

tem mestu minimalna.  
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3 OSEMLETNA OSNOVNA ŠOLA 

Leta 1958 je bila po sedemletni uvedena obvezna osemletna osnovna šola. Kot navaja Okoliš 

(2009), je šolska zakonodaja v temeljih spremenila dotedanji šolski sistem, ki je imel v 

Slovenji več kot stoletno podlago. Z vrsto zakonov in uredb za vse vrste šol so v obdobju med 

letoma 1958 in 1962 utrdili enotno osemletno osnovno šolo kot edino obliko obveznega 

osnovnega šolanja. Učenci so v osemletno osnovno šolo vstopali s šestimi leti in šestimi 

meseci oziroma so v tekočem šolskem letu do 1. marca dopolnili sedem let. Pred vstopom v 

šolo je bilo prisotno sicer neobvezno ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo, ki je sluţilo 

za normalizacijo prvih razredov. Šolanje je potekalo osem let, delilo pa se je na dva dela, 

razredno in predmetno stopnjo; obe sta obsegali po štiri leta šolanja.  

3.1 Učni načrt 

Učni načrt za osemletno osnovno šolo (1984) je bil predstavljen za posamezna vzgojno-

izobraţevalna področja posebej; za naravoslovno-matematično vzgojno-izobraţevalno 

področje v četrtem zvezku. Obsegal je načrte dela za predmete svojega področja za celotno 

osemletno obdobje, in sicer spoznavanje narave in druţbe, spoznavanje narave, biologijo, 

kemijo, fiziko in matematiko. Na začetku so bili predstavljeni vzgojno-izobraţevalni smotri in 

naloge, ki naj bi jih učenci osvojili med šolskim letom, dalje pa vzgojno-izobraţevalna 

vsebina. Slednja je bila razdeljena na poglavja in je vsebovala glavne poudarke posamezne 

teme; praktične dejavnosti učencev ter pojasnila učiteljem. V zaključku so bila za vsak 

predmet podana navodila. Hkrati pa je bilo v Programu ţivljenja in dela osnovne šole, 4. 

zvezek, naravoslovno-matematično vzgojno-izobraţevalno področje (1984) zapisano, da 

vsebino in oblike učitelj načrtuje v skladu s pogoji, moţnostmi ter značilnostmi in potrebami 

šole in okolja. Torej lahko sklepamo, da je bil učni načrt zgolj vodilo za doseg zastavljenih 

ciljev, učitelj pa je imel pri poučevanju proste roke in je bil prepuščen lastni ustvarjalnosti.  

3.2 Ocenjevanje in preverjanje znanja 

Ocenjevanje znanja na splošni ravni v osnovni šoli urejata Zakon o osnovni šoli, podrobneje 

pa Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli. Kot je zapisano v Beli 

knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995), sta Zakon in Pravilnik določala 

pogostosti in oblike preverjanja znanja ter načine ocenjevanja, in sicer dve oceni, pisno in 

ustno, v vsakem ocenjevalnem obdobju. Ocenjevanje je potekalo na tri načine; številčno od 1 

do 5, s tristopenjsko ocenjevalno lestvico: zelo uspešno, uspešno, manj uspešno in 
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ocenjevanje vedenja kot vzorno, primerno ter manj primerno. Izjema je bil prvi razred, kjer 

učitelji učencev niso ocenjevali številčno, vendar so njihov napredek spremljali in o njem 

ustno ali pisno obveščali starše. Ob koncu šolskega leta se je določil splošni uspeh učenca, ki 

je praviloma napredoval v višji razred, razen, če je bil učenec dve leti zapored pri istem 

predmetu ocenjen negativno. Negativno oceno so učenci osmega razreda lahko popravljali z 

izpitom. V šolskem letu 1991/92 se je uvedlo skupinsko zunanje preverjanje znanja iz 

slovenskega jezika in matematike za učence osmega razreda. Rezultati niso vplivali na končni 

uspeh učenca, vendar so bili eno od meril za vstop v srednjo šolo, ki je imela omejen vpis.  

3.3 Diferenciacija v šoli 

V osemletni osnovni šoli je bilo prisotno diferenciranje učnih oblik, metod in postopkov 

poučevanja, nista pa se dopuščali diferenciacija in individualizacija učnih ciljev, nalog in 

vsebin pouka. Pri poučevanju se je posvečalo več pozornosti šibkim učencem. V Beli knjigi o 

vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995) je zapisano, da je bila individualizacija 

kot obvezna pedagoška norma uzakonjena šele leta 1980, kar je pomenilo, da so bili večje 

pozornosti deleţni tudi nadarjeni učenci. Šola je ob rednem pouku organizirala dopolnilni in 

dodatni pouk, povečalo se je število interesnih dejavnosti.  

»V svetu ţe zelo uveljavljen termin »otroci s posebnimi potrebami« (special needs) označuje 

širšo skupino otrok, med katere sodijo tudi otroci, ki imajo učne, vedenjske in čustvene 

teţave. Otroci s posebnimi potrebami so torej vsi tisti otroci, ki imajo ovire, primanjkljaje, 

slabosti, teţave in motnje na področju gibanja, zaznavanja, govora, spoznavanja, čustvovanja, 

vedenja in učenja« (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 1995, str. 

115). Nekateri v to skupino uvrščajo tudi nadarjene učence, skratka vse, ki potrebujejo 

diferencirane in individualizirane oblike izobraţevanja za razvoj svojih zmoţnosti. Ţe v času 

osemletnega šolanja se je v šolah s prilagojenim programom število učencev manjšalo, s tem 

pa se je večala vključenost učencev s posebnimi potrebami v osnovne šole z običajnim 

programom. Pri tem pa je nastal problem zaradi pomanjkanja primerno usposobljenega kadra.  

3.4 Zakaj je prišlo do ukinitve osemletne osnovne šole? 

Kot je zapisano v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995), globalne 

spremembe v Sloveniji, zlasti oblikovanje samostojne drţave, vzpostavitev večstrankarskega 

političnega sistema in sprejem nove ustave zahtevajo tudi spremembe v sistemu edukacije. Ob 

pregledu dolţine obveznega šolanja in starosti otrok pri vstopu v šolo v drţavah Evropske 
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Unije in v Sloveniji je razvidno, da pri nas učenci vstopijo v šolo šele pri sedmih letih (enako 

je samo še na Danskem), v drugih drţavah pa od četrtega do šestega leta starosti. Ker je 

predšolsko izobraţevanje velikega pomena, se je pokazala potreba po enotnem izobraţevanju 

ţe mlajših otrok. Zgodnejši vstop v šolo in s tem podaljševanje osnovne šole navzdol je 

utemeljen tako z vidika otrokovega razvoja kot z vidika zagotavljanja moţnosti 

sistematičnega učenja vsem otrokom, ne le tistim, ki so vključeni v vzgojno-izobraţevalne 

institucije. S podaljšanjem osnovne šole na devet let se lahko omili časovni pritisk in 

obremenitve učencev v sedanji osnovni šoli, hkrati pa se dvigne izobrazbena raven drţavljank 

in drţavljanov.  
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4 DEVETLETNA OSNOVNA ŠOLA 

Zaradi vse večje potrebe po prenovi šolstva v Sloveniji je bila leta 1996 sprejeta nova šolska 

zakonodaja. Devetletno osnovno šolanje je za eno leto podaljšalo čas obveznega osnovnega 

šolanja, in sicer učenci sedaj vstopajo v šolo stari od pet let in osem mesecev do šest let in 

sedem mesecev. Šolanje je razdeljeno na tri vzgojno-izobraţevalna obdobja po tri leta, 

imenovana triade. Šolsko leto traja 38 tednov, 190 šolskih dni, razdeljeno je na dve 

ocenjevalni obdobji. Pouk poteka pet dni na teden, šolska ura traja 45 minut. V Beli knjigi o 

vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995) je zapisano, da je tedenska obveznost 

učencev v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju največ 22 ur, v drugem največ 26 ur in v 

tretjem največ 30 ur. Obvezni program vključuje pouk obveznih in izbirnih vsebin, dneve 

dejavnosti in razredno uro. V prvem in drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju lahko učitelj 

predmete zdruţuje in povezuje v predmetna področja, v tretjem vzgojno-izobraţevalnem 

obdobju pa se prične s poučevanjem izbirnih vsebin.  

Novak (2005) navaja novosti, ki jih prinaša devetletna osnovna šola, in sicer zgodnejši vstop 

v osnovno šolo, novi učni načrti, usmeritve za delo učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu, 

opisno ocenjevanje znanja v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, varovanje otrok v 

cestnem prometu, brezplačen prevoz za učence prvega razreda, varstvo »vozačev«, jutranje 

varstvo učencev prvega razreda, podaljšano bivanje učencev prvega do šestega razreda, 

varstvo učencev prvega razreda v času počitnic, bivalno okolje učencev prvega razreda, 

varnost najmlajših učencev v osnovni šoli, šolska prehrana, vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami, oblike dela za učence z učnimi teţavami in oblike dela z nadarjenimi učenci, 

zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja kot način izenačevanja izobraţevalnih moţnosti za 

vse učence. Poleg vseh sprememb pa so v ospredju spremembe učnega načrta; med njimi so 

najpomembnejša načela skladnost (ravnovesje) in povezovanje med različnimi znanstvenimi 

področji, stopnja kurikula, razbremenitev posameznih predmetov oziroma predmetnih 

področij, kakovost znanja, vrste znanj, fleksibilnost pri izbiri metod in oblik dela, enake 

moţnosti za vse učence in eksperimentalno preverjanje, implementacija.  

4.1 Učni načrt 

»Čeprav se je taksonomija ciljev razvila zaradi evalacijskih potreb, pa je po mnenju 

Landsheereja (1991) uporabna tudi za sestavljanje novih učnih načrtov. Taksonomija 

omogoča opredelitev in oblikovanje učnih ciljev, posledično omogoča strukturiranje učne 

snovi in podrobno razčlenitev postopkov za preverjanje znanja« (Skribe-Dimec, 2007, str. 
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25). In prav glede na taksonomijo, s pomočjo katere so se postavili novi cilji, z novimi 

znanstvenimi smernicami, različnimi metodami in oblikami poučevanja je bil zasnovan nov 

učni načrt. Kot je zapisano v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji 

(1995), so pri pripravi zasnove osnovnošolskega izobraţevanja upoštevana sodobna spoznanja 

znanosti o vzgoji in izobraţevanju, priporočila Sveta Evrope in drugih mednarodnih 

organizacij, proučene razvojne teţnje na tem področju in pregledane sistemske ter kurikularne 

rešitve v številnih drţavah. Ob tem pa so upoštevane domače razmere, predvsem pozitivne 

prvine našega šolskega sistema in dobre rešitve v šolski praksi. 

Učni načrt za predmete devetletne osnovne šole vsebuje opredelitev predmeta, splošne cilje 

predmeta, operativne cilje predmeta, specialnodidaktična priporočila ter katalog znanja. Za 

vsak razred posebej so v preglednici še podrobneje predstavljeni operativni cilji, dejavnosti 

pri predlaganih vsebinah ter specialnodidaktična priporočila z medpredmetnimi povezavami. 

Vse to pa je učitelju zgolj v pomoč pri snovanju učnih ur, kot je zapisano v učnem načrtu: 

»interpretacija je njegova« in dalje »so nasveti učiteljem in niso zavezujoči« (Učni načrt, 

Naravoslovje in tehnika, 2005, str. 46 in 49). 

4.2 Ocenjevanje in preverjanje znanja 

Posamezna vzgojno-izobraţevalna obdobja so razmeroma zaključene enote, ki kljub 

razvojnim značilnostim, zakonitostim učenja in poučevanja, različnih načinov preverjanja in 

ocenjevanja znanja, diferenciacije pouka, zagotavljajo kontinuiteto znanj. Zaradi različnega 

prehajanja učencev prve triade iz predoperativnega na konkretno operativno stopnjo mišljenja, 

ne moremo zahtevati od vseh učencev, da bodo hkrati dosegli določene standarde. Ti so 

naravnani, kot piše v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995), na 

zaokroţeno celoto prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. V prvem obdobju so ocene 

opisne, v drugem je ocenjevanje mešano (opisno med letom in številčno na koncu šolskega 

leta), v tretjem obdobju so ocene samo številčne. Posebnost je, da ob morebitni negativni 

oceni konec leta učenci prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja razreda ne ponavljajo, razen 

na posebno ţeljo staršev. Skupni vsem učencem celotne drţave so preizkusi znanja, ki se 

opravljajo po končanem tretjem, šestem in devetem razredu. Po tretjem iz materinščine in 

matematike, po šestem iz materinščine, matematike in tujega jezika, po devetem iz 

materinščine, matematike in enega izbirnega izmed obveznih predmetov. Rezultati so ob 

koncu prvega in drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja zgolj informativni, učenec lahko 

preizkus tudi odkloni, medtem ko je preverjanje na koncu devetega razreda obvezno.  
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Pomembno pa je, da omenimo tudi problem, ki se je pojavil pri zgolj številčnem ocenjevanju 

znanja, in sicer »je namreč pri učenki oz. učencu v ospredju zunanja spodbuda za učenje, zato 

imajo učitelji in učiteljice manj moţnosti, da bi pri ocenjevanju upoštevali celoten proces 

učenja, razumevanje različnih pojmov in odnosov, uporabo znanja, moţnosti posplošitve in 

trajnosti znanj« (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 1995, str. 105). 

V devetletni šoli se torej upoštevajo sodobna spoznanja o pomenu notranje spodbude za 

učenje in se zato ocenjuje otrokovo napredovanje kot tudi znanje.  

4.3 Diferenciacija v šoli 

Raziskave so pokazale, da je izobraţevanje v tujini veliko bolj individualizirano in notranje 

diferencirano kot pri nas. Prav iz tega so sledile teţnje po spremembah na tem področju. V 

prvem in drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju se izvaja didaktična diferenciacija. 

Postopoma se v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju uvaja različne oblike notranje 

fleksibilne diferenciacije, nivojski pouk. V tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju se izvaja 

delna zunanja diferenciacija, ki učence razporeja v različne nivojske skupine, glede na ravni 

zahtevnosti. Merila za razporejanje, ki so zapisana v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v 

Republiki Sloveniji (1995), so rezultati preverjanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu 

6. razreda, uspešnost pri predmetu v 7. razredu ter ţelje in interesi učencev, učenk in njihovih 

staršev. Določena razporeditev pa ni dokončna. Učenci lahko prehajajo med zahtevnostnimi 

ravnmi ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij, izjemoma tudi med ocenjevalnim 

obdobjem.  

Vključevanje učencev s posebnimi potrebami je vse večje; pozivi za to prihajajo s strani 

različnih mednarodnih organizacij. Hkrati potrebe devetletne osnovne šole zagotavljajo 

ustrezno strokovno sluţbo na šoli kot pomoč pri pouku ali individualno delo z učenci, učitelji 

in starši. Kot navaja Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (1995) 

komisija za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju učencem s posebnimi 

potrebami na osnovi diagnoze izdela individualni letni program. Vključevanje učencev s 

posebnimi potrebami je omejeno s tremi na posamezen oddelek, s tem pa se tudi zmanjša 

velikost oddelka s 24 na 18 učencev.  

4.4 Posebnost devetletne osnovne šole – izobraževanje na domu 

Z uvedbo devetletne osnovne šole se je kot novost pojavila moţnost izobraţevanja na domu. 

Starši imajo torej pravico izobraţevati svoje otroke tudi doma. Pogoj, ki ga navaja Pretnar 
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(2000) je, da otrok z izobraţevanjem doma pridobi enak standard znanja, kot ga zagotavlja 

obvezni del programa javne šole. Šole ta pogoj preverjajo konec šolskega leta, in sicer v 

prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju iz materinščine in matematike, v drugem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju iz materinščine, matematike in tujega jezika ter v tretjem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju iz materinščine, matematike, tujega jezika, zgodovine, drţavljanske 

vzgoje in etike, športne vzgoje, vsaj enega naravoslovnega in enega druţboslovnega predmeta 

ter vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Če učenec zastavljenih standardov znanja ne 

doseţe, ima ponovno moţnost opravljanja izpitov pred pričetkom novega šolskega leta, sicer 

mora v redno izobraţevanje v javni ali zasebni osnovni šoli.  
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5 NARAVOLOVJE IN TEHNIKA 

Z vsebinami predmeta naravoslovje in tehnika se učenci četrtih razredov ne srečajo na novo. 

Je namreč »del nadgradnje predmeta spoznavanje okolja v 1. triletju« (Učni načrt, 

Naravoslovje in tehnika, 2005, str. 5). Predmet se nato nadaljuje v predmetih naravoslovje v 

šestem in sedmem razredu, tehnika in tehnologija v šestem, sedmem in osmem razredu, 

gospodinjstvo v petem in šestem razredu ter biologija, kemija in fizika v osmem in devetem 

razredu.  

5.1 Opredelitev predmeta naravoslovje in tehnika 

Kot je zapisano v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2005) predmetnik devetletne 

osnovne šole predvideva za predmet naravoslovje in tehnika po 105 ur v četrtem in petem 

razredu. Tretjina teh ur je namenjenih vsebinam tehnike. Pri tem predmetu učenci naravo in 

tehniko doţivljajo, spoznavajo, spreminjajo, vrednotijo ter naravoslovne postopke opisujejo, 

razlagajo, napovedujejo, vplivajo nanje, preverjajo, načrtujejo. Pridobljena znanja in izkušnje 

uporabljajo v vsakdanjem ţivljenju.  

5.2 Cilji predmeta naravoslovje in tehnika 

Splošni cilji predmeta naravoslovje in tehnika, ki so zapisani v Učnem načrtu za naravoslovje 

in tehniko (2005), so, da učenci naravo in tehniko izkustveno doţivljajo, z 

eksperimentiranjem preizkušajo delovanje preprostih naravnih in umetnih sistemov, naravo in 

tehniko spoznavajo preko izkušenj drugih, učijo se preudarno spreminjati okolje, presojajo in 

vrednotijo ter s praktičnim delom odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, urijo spretnosti in 

razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti. Ti cilji se najbolje uresničujejo ob aktivnem 

spoznavanju narave in tehnike.  

Operativni cilji so v učnem načrtu za predmet naravoslovje in tehnika predstavljeni v 

preglednici, kjer so razdelani glede na posamezno vsebino, ki jo predlaga učni načrt. Zapisani 

so natančno, hkrati so podkrepljeni s predlaganimi dejavnostmi, v katalogu znanja pa so 

predstavljeni bolj splošno. Iz tega lahko sklepamo, da je učitelju dana prosta pot, kako bo 

učence pripeljal do določenega cilja. Kot je zapisano v Učnem načrtu za predmet naravoslovje 

in tehnika »sta učitelj in šola dolţna učencem ponuditi priloţnost, da zapisane cilje doseţejo. 

Vendar pa je tudi od posameznega učenca odvisno, ali jih bo dosegel« (Učni načrt, 

Naravoslovje in tehnika, 2005, str. 46). 
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5.3 Vsebina učnega načrta  

Pri pregledu Učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2005) opazimo, da je vsebina 

predmeta, v nasprotju s prvimi tremi razredi, kjer pri predmetu spoznavanje okolja učitelj 

izhaja iz domačega okolja in temu v prid prilagaja vsebino učne snovi, zastavljena splošneje 

in širše. Učenci se seznanjajo s pravili, lastnostmi, dejstvi. V četrtem razredu spoznavajo 

prostore, kjer bivamo ljudje in ţivali, delovanje transportnih sredstev in načine gibanja, 

človeško telo, raznolikosti v naravi z naravoslovnimi postopki ter opazujejo spremembe v 

naravi. Peti razred vsebine četrtega razreda nadgrajuje in poglablja. Večji poudarek je na 

snoveh v naravi, njihovem izmenjavanju in kroţenju, spoznavanju prehranjevalnih verig, 

opazovanju gibanja na različnih gonilih, opazovanju vremenskih pojavov, urejanju podatkov z 

grafi, histogrami, preglednicami.  

5.4 Specialnodidaktična priporočila 

Cilji predmeta naravoslovje in tehnika zajemajo spoznavanje pojmov in postopkov ter 

oblikovanje stališč. Kot piše Gantar (2003), nam specialnodidaktična priporočila povedo, na 

kaj moramo biti pozorni, oziroma kaj moramo upoštevati pri pouku. Priporoča se, da se 

dejavnosti izvajajo »najprej v konkretnih okoliščinah in šele nato na znamenjih« (Učni načrt, 

Naravoslovje in tehnika, 2005, str. 47). Zajema se didaktično načelo od znanega k 

neznanemu, od bliţnjega k daljnemu, od preprostejšega k bolj zapletenemu, od konkretnega k 

abstraktnemu in od posebnega k splošnemu. Vse to omogoča boljše razumevanje, laţjo 

zapomnitev in kasnejšo konkretno uporabo naučene snovi v ţivljenjskih situacijah.  

5.5 Učbeniško gradivo 

Sprva učenje na pamet po učiteljevem govoru, nato suhoparni učbeniki brez vsakršne 

didaktične strukture, zgolj z besedilom, ki je razlagalo vsebino učnega načrta, kasneje 

učbeniki, ki so usmerjali k določeni dejavnosti. Sedaj pa mnoţica učbeniškega gradiva, 

priročnikov za učitelje, zgoščenk z izobraţevalnim programom, dodatnih multimedijskih 

pripomočkov in dodatnega knjiţnega gradiva. Vloga učbenika je v današnjem času pridobila 

veliko teţo v učnem procesu. Lahko bi rekli, da na nek način narekuje potek pouka. Glede na 

njegovo pomembnost pri izobraţevanju bi pričakovali, da so vsi razpoloţljivi in potrjeni 

učbeniki s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije zares dobri, to je, kot pravi 

Mladenović (v Poljak, 1983), mora vsak dober učbenik hkrati spodbuditi učenca k 

doţivljanju, dati učencu gradivo za samostojno delo, biti namenjen učenju, če se pravilno 

pojmuje, to pomeni, da omogoči učencu spoznanje. Pa je zares tako? Lahko bi rekli, da avtorji 
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učbenikov v veliki meri upoštevajo didaktične smernice in nove oblike poučevanja 

naravoslovja, vendar ob podrobnejšem vpogledu v mnoţico razpoloţljivega gradiva opazimo, 

da ima vsako svoje prednosti, tako tudi slabosti. Vse pa je odvisno od učitelja, ki izbira, čemu 

bo dal večji poudarek – zunanji podobi, oblikovanju, uporabljenemu papirju, slikovnemu 

gradivu, privlačnosti, uporabnosti, teţi, ceni, didaktičnim lastnostim, predvsem pa, da je, kot 

pravi Malić (1992), knjiga prilagojena potrebam otroka.  

5.5.1 Kako napisati dober učbenik? 

Napisati dober učbenik je obseţen projekt. »Priprava se začne z dobrim poznavanjem učnih 

načrtov in katalogov znanj ter izborom avtorjev strokovnjakov, ki so didaktično in metodično 

kompetentni, obenem pa imajo dobro razvit občutek za posebnosti razvojnega obdobja« 

(Blatnik Mohar, 2001/2002, str. 10). Po mnenju Blatnik Mohar (2001/2002) mora učbenik 

navajati vsebine, ki so točne, preverljive, ponovljive, nedvoumne, podajanje le-teh pa mora 

biti prilagojeno večini ciljne skupine, za katero je pisan. Hkrati pa mora biti vsebina napisana 

tako, da upošteva pravila, ki se nanašajo na jezik. Učbenik mora biti napisan v knjiţnem 

jeziku, vsebovati mora besede in besedne zveze, ki jih je učenec na določeni razvojni stopnji 

zmoţen razumeti; povedi so kratke in jedrnate, vsebujejo pa ravno pravšnjo količino novih 

podatkov, da si jih učenec lahko zapomni. Samo pisana beseda pa tudi ni dovolj za nastanek 

učbenika. Besedilo mora biti podkrepljeno z natančno izbranimi nebesednimi spremljevalci; 

krepkim tiskom, velikostjo pisave, barvo, grafikoni, ilustracijami, slikami … Ni potrebno 

omenjati, da včasih spremljevalci besedila veliko več in hitreje o nečem kaj povedo kot 

besedilo samo, zato morajo biti grafikon, ilustracija ali slika, ki jih avtor uvrsti v učbenik, 

natančni, prikazovati morajo točno določeno stvar in učencu nadgraditi vsebino, ki jo podaja 

besedilo.  

5.5.2 Potrjevanje učbenikov 

Ob upoštevanju jezikovnih, didaktičnih in metodičnih meril pa učbenik v šolah lahko 

uporabljamo le, če je potrjen s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 

izobraţevanje. Ustreznost preverijo »recenzenti, lektorji, razširjene programske oz. predmetne 

skupine pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo ter Komisija za učbenike« ter »ko je 

rokopis pozitivno ocenjen, mu pristojni strokovni svet sme dodeliti status potrjenega učnega 

gradiva« (Filipčič, 2001/2002, str. 8). Kot piše v Postopku potrjevanja učbeniških gradiv 

(2006) mora biti tak učbenik:  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Katja Muhič; diplomsko delo 

 

- 14 - 

 

- skladen s cilji sistema vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji, določenimi v 2. 

členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja; po ciljih, 

standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom oziroma s katalogi 

znanja;  

- skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali 

poklicno področje;  

- metodično-didaktično ustrezen;  

- v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 

pripravljen tako, da prispeva k zniţanju teţe šolskih torbic;  

- primeren razvojni stopnji in starosti udeleţencev izobraţevanja. 

Za potrditev učbenika je potrebna tudi ocena razvojno-psihološke ustreznosti, in sicer je le-ta 

obvezna za učbenike prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. Ocena pa se lahko doda tudi k 

učbenikom, ki so namenjeni višjim razredom.  
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6 NAČINI POUČEVANJA 

Načini poučevanja so se skozi čas in zgodovino spreminjali. Od strogega, zgolj frontalnega, k 

novejšim, kjer učencu prepustimo raziskovanje in spoznavanje sveta okrog sebe. Nova 

znanstvena dognanja nas vodijo k spremembam v šolstvu in povezano s tem k novim 

didaktičnim pristopom.  

6.1 Zgodovina poučevanja 

Če se osredotočimo na slovenski prostor, lahko rečemo, da je do preveč deduktivnega pristopa 

poučevanja prišlo zaradi prenatrpanosti učnih načrtov. Spreminjanje le-teh, večinoma v smeri 

razširjanja učnih vsebin ob enakem številu razpoloţljivih ur za predmet, je vodilo do 

preobremenjenosti učencev, kot navaja Hus (2000), predvsem z zapomnitvenimi procesi, z 

usvajanjem znanj, pojmov, definicij. Zmanjkovalo pa je časa za njihovo transformacijo v 

spretnosti, sposobnosti in navade, oziroma za utrjevanje in ponavljanje učne snovi ter za 

praktično aktivnost učencev. Kot je pokazala študija IAEP, so slovenski učenci pri 

reprodukciji naučenega znanja na visokih mestih, glede na uporabo znanja pri reševanju 

določenih problemov pa se uvrščajo na deseto, najslabše mesto. Rezultati študij in odsevi 

učiteljev, ki so poučevali naravoslovje, so pripomogli do novih sprememb učnega načrta in 

posodobitev pri didaktičnih pristopih poučevanja.  

6.2 Sodobni načini poučevanja naravoslovja 

Marjanovič Umek in drugi (1990) kot napotek učiteljem poudarjajo, da če poučevanje 

pričnemo z jezikom (verbalno razlago) in ne s konkretno dejavnostjo, se kaj rado zgodi, da 

otrok osvoji posredovane definicije, besede, ki označujejo pojme, vendar pojmov in pojavov 

ne razume. Zato je potrebno, kot pišeta Skribe-Dimec in Umek (1994), da otrokom ponudimo 

naravo, ki jo lahko vidijo ali slišijo skozi šolsko okno, ki jo lahko zaduhajo, ki se je lahko 

dotaknejo. In tudi nasploh naj bi poučevanje naravoslovja sedaj temeljilo na didaktičnih 

načelih od znanega k neznanemu, od bliţnjega k daljnemu, od preprostejšega k zapletenemu, 

od konkretnega k abstraktnemu in od posebnega k splošnemu. Saj, kot navajajo Vrščaj in 

drugi (2000), dokler otrok pridobiva znanje z izkušnjo, učenje vedno ustreza njegovi razvojni 

stopnji in optimalno nadgrajuje njegovo predznanje, spretnosti in sposobnosti. In kot govori 

Buckminster Fuller (v Hrvatin Kralj in drugi, 2000), so otroci resnično rojeni raziskovalci, saj 

spontano poskušajo, preizkušajo in ponovno izkušajo. Izbirajo, kombinirajo in preizkušajo, v 

svojih doţivetjih ţelijo odkriti red – »kateri je najbolj?, kateri najmanj?«. Vohajo, okušajo, 
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grizejo in s tipom določajo trdoto, mehkost, proţnost, grobost, gladkost, hladnost, toploto; 

teţkajo, pretresajo, luknjajo, stiskajo, suvajo, razbijajo, drgnejo in poskušajo stvari razstaviti. 

Učitelj lahko veliko zgradi na učenčevi radovednosti. Naravoslovni problem zasnuje tako, da 

mora učenec sam poiskati odgovor v naravi, kot pravi nizozemski didaktik naravoslovja 

Elstgeest: »Vprašaj mravljo« (v Skribe-Dimec, 1997/1998, str. 32). Tako učitelj sestavi 

naravoslovni problem na način, da učenec z opazovanjem, merjenjem, štetjem, razvrščanjem, 

uvrščanjem, poskusom rešuje probleme, sam išče vzroke in sklepa, pojasnjuje, razlaga.  

Na tem mestu se zastavi vprašanje, ali je potem učiteljeva prisotnost v sodobni šoli 

pomembna, če učenec sam raziskuje, odkriva in pri tem ne potrebuje verbalne razlage. Učenci 

se na vsakem koraku srečujejo z naravo, jo zaznavajo in si večino informacij tudi bolj ali manj 

zapomnijo ter jih kasneje prepoznajo tudi brez odraslih. Odgovor na zastavljeno vprašanje 

lahko povzamemo po Marjanovič Umek in drugih (1990), ki pišejo, da je kljub temu, da 

učenci sami odkrivajo pojme in pojave v naravi, njihovo znanje neurejeno in nepovezano. 

Urejenost in povezanost mora dati učitelj, ki je usposobljen za usmerjanje in vodenje otrok od 

začetnih zaznavnih izkušenj k višjim spoznavnim in doţivljajskim izkušnjam o naravi.  

6.2.1 Konstruktivizem 

Zadnje čase se v šolstvu tudi vedno bolj uveljavlja konstruktivističen način poučevanja. 

Učenci se z njim srečujejo ne le pri predmetu naravoslovje in tehnika, marveč ga učni načrt, 

učbeniki in s tem tudi učitelji uporabljajo pri poučevanju večine šolskih predmetov. Kot pravi 

Piciga (1992), se je konstruktivizem v sodobnih edukacijskih znanostih uveljavil kot najbolj 

splošno sprejeti teoretični okvir za proučevanje. Konstruktivistični pristop predvideva aktivno 

udeleţbo učenca v konstrukciji znanja. Sprva je pomembno načrtovanje procesa učenja. 

Upoštevati je potrebno učenčevo predznanje, njegove predhodne razlage, ideje, za katere pa ni 

nujno, da so vedno pravilne. Napačne predstave in predznanje predstavljajo oviro pri 

konstrukciji lastnega znanja. Učitelj ima tukaj pomembno vlogo, poznati mora namreč 

miselne vzorce učencev. Le-te odkriva s pomočjo vprašanj in problemskih nalog. Učenci 

dajejo svoje predloge in ideje kot rešitev problema, ni pa nujno, da so vedno pravilni. Na tem 

mestu se učitelj izogiba dokončnim in pravilnim rešitvam, vendar dopušča odprtost problema; 

do rešitve bodo učenci prišli sami. Kot navaja Ferbar (1992), so vsi odgovori učencev sicer 

sprejemljivi, vendar začasni in negotovi vse dotlej, dokler niso preverjeni. Če učenci ugotove, 

da učitelj sprejema vse domneve kot enakopravne in da se šele pri preverjanju izkaţe, katere 

so boljše od drugih, bodo zares pripravljeni svoje domneve izraziti in tako učitelju odpreti 
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moţnost, da spozna njihovo razmišljanje. Učiteljevo vodenje razgovora mora omogočati 

predvsem varno okolje, da se posamezni učenec odpre in pove svojo zamisel rešitve 

problema. V negotovosti pred učiteljevo reakcijo se lahko marsikdaj zgodi, da učitelj ne zbere 

vseh zamisli in posledično ne ugotovi pravega predznanja in predstav, ki jih imajo učenci. To 

pa pomeni, da vse nadaljnje delo ne bo mogoče prilagoditi dejanskemu stanju miselnih 

predstav in izgradnji znanja. Prav tako je v vsem procesu izgradnje znanja pomembno, da ne 

le učitelj sprejema ideje učencev, temveč tudi učenci sprejemajo ideje drugih. Ferbar (1992) je 

zapisal, da se morajo učenci navaditi sprejemati različnost razlag, dokler se z logičnim 

dokazovanjem, z opazovanjem ali s poskusom ne pokaţe, da so nekatere razlage boljše od 

drugih. Konkretno delo privede do tega, da učenci, ki v začetku ne predvidevajo prav, 

doţivijo kognitivni konflikt; to je stanje, ko učenec glede na svoje predstave ne more razloţiti 

dejanskih dogajanj, rešitev. Na tem mestu je ključen poseg učitelja kot organizatorja in 

moderatorja, ki skozi celoten proces usmerja in vodi.  

6.3 Zastavljanje vprašanj pri pouku 

Za uspešno uro mora biti le-ta dobro načrtovana. Njen potek mora biti predviden vnaprej. 

Velika prednost je, če je učitelj sposoben ţe predhodno predvideti miselni tok svojih učencev. 

To mu pomaga, da uro načrtuje v pravo smer ţe v samem začetku in ne šele kasneje, v 

učilnici. Ni pa pomembno samo podajanje nove učne snovi, pomemben je tudi pristop. 

Vzpodbujati mora učence, da sami razmišljajo, opazujejo, se soočajo z miselnimi konflikti. 

Vse to lahko učitelj doseţe ob primernem vključevanju učencev v pedagoški proces, kar je 

izredno zahtevno delo. Kot pravi Rutar Ilc je »eden največjih pedagoških izzivov v 

zastavljanju vprašanj, nalog in dejavnosti, ki učence spodbudijo k odkrivanju in izgrajevanju 

znanj in k zastavljanju novih vprašanj. Nikakor ne gre le za vprašanja in naloge, ki sluţijo 

samo za preverjanje in ocenjevanje, ampak za vprašanja, naloge, dejavnosti, ki učence peljejo 

skozi proces aktivnega pridobivanja oziroma izgrajevanja znanja in ki vsebinske vidike znanj 

spodbujajo na različnih taksonomskih ravneh« (Rutar Ilc, 2003, str. 66-67). Od vnesenega 

truda je odvisen tudi končni rezultat, kako učenci dojemajo novo snov; zgolj z naučeno 

teoretično zasnovo ali z izkušnjo, kako ţeleno informacijo pridobiti, jo osvojiti. Hkrati pa, kot 

navaja Elstgeest (1997/1998), dobro zasnovan pouk in dobro zastavljanje vprašanj učence res 

pripravita k učenju, istočasno pa vzpodbujata njihovo samozavest.  
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6.3.1 Zakaj postavljamo vprašanja pri pouku naravoslovja? 

»Zastavljanje vprašanj ne more biti rutinsko in intuitivno početje. Veščina zastavljanja 

vprašanj je visoko profesionalna aktivnost, ki zahteva: dobro poznavanje različnih vrst znanja 

oziroma njegovih razvrstitev, taksonomij in premišljen, načrten in sistematičen pristop k 

zastavljanju vprašanj« (Rutar Ilc, 2003, str. 67). Vendar resnični problem je zastaviti pravo 

vprašanje ob pravem času. Na tem mestu se lahko vprašamo, kaj pravzaprav sploh je dobro 

vprašanje. Je prvi korak k dobremu odgovoru, kot odgovarja Elstgeest (1992) in še nadaljuje, 

da je problem, za katerega je mogoče najti rešitev; medtem ko je napačno vprašanje docela 

verbalno vprašanje, ki zahteva verbalni odgovor. Le-te je mogoče najti v besedilu, v učbeniku, 

na šolski tabli ali zapisane v zvezku. »Dobro vprašanje je vzpodbuda in vabilo zato, da kako 

reč podrobneje pogledamo, da naredimo nov eksperiment ali da kako reč na novo poskusimo. 

Pravo vprašanje vodi tja, kjer je odgovor moč najti: to je v svet resničnih predmetov in 

pojavov. V tem svetu so skrite rešitve. Prav vprašanja vzpodbujajo otroke, da odgovore 

pokaţejo, ne pa da jih povedo. Sami jih lahko preverijo« (Elstgeest, 1992, str. 44). To pa je 

tudi cilj, ki ga ţelimo doseči pri pouku naravoslovja in tehnike. Z vprašanji vzpodbujati 

učence, da sami najdejo pot do cilja. Saj, kot omeni Vandal Marušič (v Piciga 1991), je cilj 

proces sam. Vodilo učiteljem, kot navajajo Marjanovič Umek in drugi (1990), je, da se čim 

prej poslovijo od klasičnega zastavljanja vprašanj, ki se začenjajo z vprašalnicami: kaj, kje, 

kako, koliko in kateri. Učenci v teh primerih bolj mislijo na to, kaj od njih zahteva učitelj, kot 

na učno vsebino. Vprašanja so torej pomembna, da pri učencih ustvarimo tok razmišljanja, ki 

jih privede do rešitve. Ta vprašanja Elstgeest poimenuje produktivna vprašanja. Po njegovem 

namreč pri učencih vzpodbujajo produktivne dejavnosti. 

6.3.2 Vrste produktivnih vprašanj 

Elstgeest (1992) piše, da obstaja več vrst produktivnih vprašanj. Med seboj jih najlaţje ločimo 

glede na izkušnje, ki so pri učencih potrebne za odgovarjanje nanje. Odgovori so odvisni od 

izkušnje, ki so si jo pridobili z odgovarjanjem na podobna vprašanja. V nadaljevanju bom 

produktivna vprašanja podrobneje predstavila. Vsebina je povzeta po Elstgeest (1992). 

A. Vprašanja, ki usmerjajo pozornost 

Ta vprašanja bi lahko poimenovali tudi najenostavnejša vprašanja. So namreč preprosta in 

neizbeţna, kadar ţelimo pritegniti oziroma usmeriti pozornost učencev k določeni stvari, 

pojavu ali podrobnosti, ki pa bi jo lahko pri splošnem pregledu zlahka spregledali; oziroma 

kadar učence ţelimo naučiti natančnosti zaznavanja in uporabe različnih čutil. Usmerjamo jih 
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z vprašanji: Si videl? Si opazil? Kaj čutiš? Ali diši? Kaj dela? Kaj se je zgodilo? Ali je 

mehko? Iz česa je? 

B. Vprašanja za merjenje in štetje 

Vprašanja, ki se začnejo s koliko, kako dolgo, kako pogosto, kako visoko, kako daleč, koliko 

tehta …, so vprašanja, ki vzpodbujajo merjenje in štetje. Učenci s pomočjo lastne aktivnosti 

sami pridejo do odgovora, pri tem pa spoznavajo nove veščine, uporabljajo nove pripomočke. 

Pri delu zbirajo kvantitativne podatke in se urijo v samostojnosti.  

C. Primerjalna vprašanja 

V neki meri so primerjalna vprašanja povezana z vprašanji za merjenje in štetje, saj pri 

učencih spodbujajo, da pridobljene rezultate obdelajo in jih med seboj primerjajo: Je daljši? 

Močnejši? Teţji? Številčnejši? Kaj je najvišje? Kdo je najteţji? Kateri bolj? … Lahko pa 

vzpodbujajo tudi podrobnejše opazovanje, in sicer učenca usmerjajo k točno določeni 

lastnosti, ki jo mora pri dveh predmetih, pojavih opazovati in navesti na primer podobnosti in 

razlike: Po čem so si semena podobna in po čem se razlikujejo? Kot vodilo pri takih in tem 

podobnih vprašanjih je, da učitelj dobro zasnuje in pazljivo zastavlja vprašanja, s tem pa se 

izogne neredu podajanja odgovorov učencev. Primerjalna vprašanja pa so lahko tudi v obliki 

mnogih različnih dejavnosti: razvrščanje po različnih lastnostih in relacijah, igre razvrščanke, 

uporaba identifikacijskih ključev, priprava tabel za zbrane podatke … 

D. Akcijska vprašanja 

To so predvsem vprašanja tipa: Kaj bi se zgodilo, če …? Učenec mora za odgovor navadno 

narediti preprost poskus, katerega rezultat mu ponudi odgovor. Učenec se na ta način seznani 

z lastnostmi ţivih in neţivih teles, neznanih snovi, s silami, ki delujejo na opazovano telo, in 

majhnimi spremembami, ki bi jih sicer lahko spregledali. Hkrati pa ob iskanju odgovorov 

odkrivajo povezave med svojimi dejanji in med odzivom telesa, s katerim eksperimentirajo. K 

akcijskim vprašanjem lahko dodamo tudi napovedi izidov poskusov. Učenci sprva ugibajo 

precej na slepo, njihove napovedi so temu posledično napačne in daleč od realnosti, vendar si 

postopoma nabirajo izkušnje, tako tudi njihove napovedi postajajo vedno bolj točne.  

E. Problemska vprašanja 

Če se pri akcijskih vprašanjih sprašujemo, kaj bi se zgodilo, če …, je pri problemskih 

vprašanjih situacija obrnjena. Učence namreč vprašujemo na način: Kaj storiti, da bo …? 

Vprašujemo jih torej po vzroku in ne posledici. Paziti moramo le na to, da učencem to vrsto 

vprašanj zastavljamo šele ob pravem času, in sicer, ko se z določeno temo ţe dodobra 
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seznanijo, osvojijo osnove in razumejo odločilne zakonitosti za pojave, reakcije, odnose med 

pojavi … Le tako lahko podajo smiselno rešitev na vprašanje. Pomagamo si lahko tako, da 

snov uvedemo z akcijskimi vprašanji in kasneje (lahko kot način preverjanja dobrega 

razumevanja) učencem zastavimo problemska vprašanja. Pri nekaterih učencih se lahko 

pojavi teţava, da zaradi ustroja pouka oziroma sestave učbenika niso navajeni odgovarjati na 

taka vprašanja in jih namesto spodbudijo k razmišljanju, le zmedejo. V tem primeru si lahko 

pomagamo tako, da vprašanja preoblikujemo. Namesto, da bi vprašali: Kaj storiti, da bo 

deţevnik prišel iz zemlje?, vprašamo: Ali lahko pripraviš deţevnika, da pride iz zemlje? 

F. Miselna vprašanja »Kako« in »Zakaj« 

Kot pove ţe poimenovanje vprašanj, se navadno začnejo z vprašalnicama kako in zakaj. 

Ravno tu pa tiči največja nevarnost. Kaj hitro lahko preidemo na vprašanja, ki so jih učenci 

navadno vajeni, ko ponavljajo zgolj naučena dejstva in je pravilen samo en odgovor. Pri 

miselnih vprašanjih pa so odgovori lahko zelo različni. Vprašanje jih prisili, da uporabijo 

pridobljeno znanje, izkušnje, povezave med različnimi predmeti, pojavi. Za odgovor morajo 

izpeljati zaključke iz več izkušenj in graditi posplošitve na trdnih dejstvih, ki so jih bodisi 

našli bodisi zbrali sami. Miselna vprašanja so tudi dobro izhodišče za debate, v katerih naj 

učenci čim bolj svobodno izraţajo svoje misli o svojih in tujih opaţanjih. Diskusija pomaga 

pri odkrivanju novih povezav in širi ter poglablja razumevanje. Da pa bi se učenci čim bolj 

svobodno in brez zadrţkov udeleţevali pogovora, je vprašanja smiselno zastaviti na način: 

Zakaj misliš, da …? Tako učenca ni pretirano strah pred morebitnim napačnim odgovorom, 

sklepanjem, načinom razmišljanja, pojasnjevanja, oblikovanja domnev, vendar na ta način 

učitelj povprašuje po njegovem mnenju.  
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7 ZNANJE  

Znanje je širok pojem, kar se pokaţe tudi, ko ţelimo opredeliti njegovo definicijo. Kot primer 

se ţe učitelji na vprašanje, kaj znanje je, opredeljujejo zelo različno. Rutar Ilc (2003) navaja 

odgovore kot: poznavanje dejstev, informacije, vedenje, razgledanost, splošno znanje, 

razumevanje in uporaba, znajdenje v različnih situacijah, zmoţnost za reševanje problemov, 

zmoţnost samostojnega in kritičnega razmišljanja, veščine in spretnosti, pa tudi bogastvo, 

pogoj za uspešnost in uveljavljanje, svoboda, odpiranje novih vrat. Ţe sami odgovori 

nakazujejo zelo različne poglede na znanje, različne vrste znanja in njegove taksonomske 

ravni. Odgovori prav tako odkrivajo, da ni ene same pravilne rešitve in enoznačne opredelitve 

znanja. Ni definicije, ki bi zajela vse pomembne vidike znanja, prav tako pa ni najboljšega 

znanja. Brez poznavanja določenih dejstev ne gre, prav tako ne gre brez veščine, kje najti vse 

podatke, ki jih ne poznamo, nam pa v določenem trenutku pridejo prav. Vsa dejstva in podatki 

pa nam ne koristijo kaj dosti, če jih ne znamo smiselno uporabiti v konkretnih problemskih 

situacijah. Teoretske definicije, ali še bolje koncepti znanja, so zato zelo raznovrstni in 

izhajajo iz različnih ved, znotraj teh pa spet iz različnih teoretskih izhodišč oziroma šol. 

Poznamo različne avtorje, ki vsak po svojem smislu navajajo hierarhijo znanja. Klasifikacije 

znanj pa so predvsem učiteljem v pomoč pri snovanju nalog, vprašanj ter dejavnosti, ki 

razvijajo in preverjajo različne vrste znanja.  

Strokovnjaki navajajo različna poimenovanja znanja. V literaturi največkrat zasledimo 

imenovanja faktografskega, konceptualnega, proceduralnega, metakognitivnega znanja. V 

nadaljevanju jih bom podrobneje predstavila.  

7.1 Faktografsko znanje 

Faktografsko znanje zajema poznavanje osnovnih pojmov, ki so potrebni za razumevanje. To 

znanje bi lahko opredelili tudi kot temelj za nadaljnjo nadgradnjo znanja in miselnih povezav. 

Na njegovi osnovi lahko gradimo vse nadaljnje miselne povezave. Zajema poznavanje 

terminologije in poznavanje specifičnih podrobnosti in elementov.  

7.2 Konceptualno znanje 

Konceptualno znanje ali še drugače, deklarativno znanje, vsebinsko znanje ter pojmovne 

strukture predstavljajo »podatki, pa tudi dejstva, prepričanja, mnenja in bolj kompleksna 

vsebinska znanja kot na primer razlage, teorije in interpretacije« (Rutar Ilc, 2003, str. 16).  
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Eno najbolj znanih in upoštevanih delitev deklarativnega znanja opisuje Bloom. Nanjo se v 

veliki meri opirajo naši učni načrti, v pomoč je tudi pri snovanju nalog pri nacionalnih 

preizkusih znanja. Zato jo bom v nadaljevanju tudi podrobneje predstavila, omenila pa bom 

tudi nekatere delitve, ki jih navajajo še drugi strokovnjaki.  

7.2.1 Bloomova taksonomija znanja 

Benjamin Bloom je leta 1956 s svojimi sodelavci (Engelhartom, Furstom, Hillom in 

Krathwohlom) objavil izsledke večletnega proučevanja o klasifikaciji vzgojno-izobraţevalnih 

ciljev. V knjigi The Taxonomy of Educational Objectives so cilje razdelili na tri glavna 

področja: kognitivno ali spoznavno področje, afektivno ali čustveno področje in 

psihomotorično področje. Glede na njihovo opredelitev kognitivno področje »vključuje 

pomnjenje, spretnosti in miselne sposobnosti, ki omogočajo učencem razumevanje ter 

uporabo učne snovi. Znanje v najširšem pomenu besede je v šeststopenjski razdelitvi 

hierarhično razvrščeno od preprostega do zapletenega« (Zorman, 1974, str. 11). Kot Zorman 

(1974) navaja v nadaljevanju, znanju, ki je uvrščeno najniţje, sledijo vse bolj zapletene 

kategorije znanja, ki zahtevajo višjo stopnjo abstrakcije in posplošitve. V vsaki kategoriji je 

upoštevano znanje in miselne zahteve iz prejšnjih kategorij. Vendar pa poznavanje osnovnih 

znanj še ni nujno pogoj za usvajanje višjih ravni znanja. Sam proces poučevanja in učenja 

učitelj lahko zasnuje tudi tako, da učenci skozi višje ravni (preko posameznih konkretnih 

primerov, lastne aktivnosti …) spoznavajo temeljne pojme ter jih kasneje tudi uporabijo v 

konkretnih ţivljenjskih situacijah.  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili posamezne kategorije znanj. Besedilo je povzeto 

po Zorman (1974).  

A. Poznavanje 

Zadosten pogoj za znanje je na tej stopnji zapomnitev. Učenec si mora določene 

informacije zapomniti in jih kasneje prepoznati ali ponoviti. Bloom navaja več 

različnih komponent znanja:  

- poznavanje posameznosti: zapomnitev pomembnih posameznosti ali izoliranih 

informacij (simboli, ki so v zvezi s konkretnimi pojavi);  

- poznavanje terminologije: definiranje strokovnih izrazov in odnosov, sposobnost 

razlikovanja pojavov, označenih z določenimi termini in simboli, seznanjanje z 

besedami in njihovim pomenom;  
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- poznavanje specifičnih dejstev: znanje datumov, dejstev, oseb, dogodkov, 

krajev;  

- poznavanje poti in načinov obravnavanja posameznosti: poznavanje načinov 

organiziranja, proučevanja, presojanja in kritik pojavov;  

- poznavanje konvencij: učenec je seznanjen s pravilnimi oblikami ustnega in 

pisnega izraţanja, pozna splošna pravila o lepem vedenju, pozna standardne 

simbole in sredstva za branje zemljevidov, pozna pravopisna pravila;  

- poznavanje smeri in vrst: poznavanje procesov in smeri gibanja časovno med 

seboj povezanih pojavov;  

- poznavanje klasifikacij in kategorij: poznavanje razredov, vrst, razdelitev in 

kategorij, ki so bistvene za določeno področje (klasifikacije ţivalskih in 

rastlinskih vrst);  

- poznavanje kriterijev: poznavanje kriterijev, ki nam pomagajo pri preverjanju in 

presojanju dejstev, načel in postopkov;  

- poznavanje metodologije: poznavanje (in ne uporaba) metod raziskovanja, 

tehnik in postopkov, ki jih uporabljamo v določeni stroki ali pri raziskovanju 

problema;  

- poznavanje občih pojmov ali univerzalij nekega področja: poznavanje vaţnejših 

shem, modelov, teorij ali posplošitev, ki jih uporabljamo pri proučevanju 

pojavov in reševanju problemov;  

- poznavanje načel in posplošitev: učenec pozna načela in posplošitve, ki so v 

zvezi z različnimi pojavi;  

- poznavanje teorij in struktur: učenec ima zaokroţen in sistematičen pregled o 

zapletenih problemih in pojavih (prepoznavanje lastnosti kultur, poznavanje 

kemijskih načel in teorij, poznavanje evolucijske teorije). 

 

B. Razumevanje 

Razumevanje, kot ţe sama beseda pove, predpostavlja, da učenec na tej stopnji 

usvojeno snov razume, dojame smisel in bistvo sporočila. Bloom to stopnjo opredeli 

kot najniţjo stopnjo miselnega usvajanja učne snovi. Deli pa jo na tri komponente, in 

sicer:  

- prevajanje: pretvarjanje iz enega v drug simbolni sistem (prevajanje daljšega 

sporočila v krajše, prevajanje abstrakcij v konkretnejšo obliko, opis z lastnimi 

besedami, prevajanje tabel, grafikonov, risb, matematičnih simbolov v besedno 
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obliko in obratno, sposobnost branja geografskih kart, razlaga metafor, 

simbolike in drugih literarnih načinov izraţanja v navaden govor, prevajanje 

tekstov iz enega jezika v drug jezik);  

- interpretacija: razlaganje in pojasnjevanje učnega gradiva. Učenec mora gradivo 

pravilno doumeti in razumeti, ga nato reorganizirati in v njem odkriti nove 

odnose, urediti in podati ustrezne sklepe (sposobnost razumevanja osnovne misli 

nekega dela, razlaga različnih podatkov);  

- ekstrapolacija: sklepanje in napovedovanje posledic ali dogodkov, postavljanje 

domnev. Učenec mora zato gradivo dobro predelati, razumeti in interpretirati, 

nato pa lahko znanje razširi tudi na konkretno stvarnost.  

 

C. Uporaba 

Pri tej kategoriji v ospredje stopi funkcionalna uporaba znanja. To pomeni, da morajo 

učenci pridobljeno znanje (pojme, načela, zakone, posplošitve in druge abstrakcije) 

pravilno uporabiti za reševanje novih situacij, problemov; le-ti pa morajo biti v okviru 

predmeta, ki jih obravnava, ter postavljeni v praktično situacijo izven šolskega okoliša.  

 

D. Analiza 

Pri analizi gre za to, da učenec določeno gradivo razčleni na njegove sestavne dele, 

elemente. Pri tem ugotavlja, kakšni odnosi vladajo med temi deli ter načine 

medsebojne povezave: 

- analiza elementov: učenec mora gradivo razčleniti na njegove sestavne dele in 

jih identificirati;  

- analiza odnosov: učenec pojasni osnovne odnose ali razmerja med elementi;  

- analiza organizacijskih načel: ta analiza zajema razčlenjevanje večjih 

kompleksov učne snovi, zlasti strukturo in notranjo organizacijo snovi. 

 

E. Sinteza 

Sinteza od učenca zahteva, da poveţe dele ali elemente v neko novo celoto. Oblikovati 

mora vzorec, ki do sedaj še ni obstajal, s tem da samostojno interpretira nepoznano 

situacijo ter samostojno načrtuje strategijo in izdela načrt za raziskavo ter oblikuje 

nove izdelke. Lastnosti, ki sta ključni za to stopnjo, sta kreativnost in divergentnost: 

- izdelava izvirnega in samostojnega sporočila: razvijanje procesov izraţanja, s 

katerimi učenec izraţa svoje misli, čustva, izkušnje;  
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- izdelava načrta ali izbira smeri operacije: razvijanje delovnega načrta in operacij, 

ki so potrebne za rešitev zastavljenega problema;  

- izdelava sistema abstraktnih odnosov: učenec mora konkretne podatke ali pojave 

proučiti in jih klasificirati ter na podlagi teoretičnih postavk oziroma drugih 

simboličnih operacij izvesti deduktivne sklepe.  

 

F. Vrednotenje 

Sem sodi presojanje idej, argumentov, rešitev, izdelkov, materialov in metod, ki pa 

morajo biti v skladu z nameni oziroma kriteriji (določita jih ali učenec ali učitelj). 

Stopnja vrednotenja, ki je uvrščena najvišje, v sebi zajema vse druge miselne stopnje, 

hkrati pa jim da še nekognitivno noto:  

- vrednotenje po notranjih kriterijih: presojanje gradiva glede na logično 

natančnost, doslednost in druge kriterije;  

- vrednotenje po zunanjih kriterijih: presojanje glede na izbrane ali spominske 

kriterije.  

 

Komponente konceptualnega znanja navajajo tudi drugi avtorji. Med njimi Wiggins (1998), ki 

opredeli razlago kot vpogled v to, kako stvari delujejo, kaj pomenijo, kako so povezane; 

interpretacijo, ki osvetljuje različne vidike problemov in virov; uporabo kot razumevanje, 

kako uporabiti znanje na učinkovit način v različnih situacijah; dojemanje perspektiv, 

preiskovanje gledišč, upoštevanje, da je na dano moţno pogledati z različnih vidikov in da 

stvari niso enoznačne; empatijo, zmoţnost dojeti perspektivo nekoga drugega in vţiveti se 

vanjo; in samopoznavanje, kjer se zavedamo lastnih spoznavnih predsodkov in omejitev ter 

vidimo, kako le-ti vplivajo na to, kaj in kako (ne)razumevamo. Petstopenjsko lestvico 

kognitivnih dejavnosti osnuje Guilford (v Skribe-Dimec, 2007). Opredeli poznavanje 

(kognicijo) kot najdenje in prepoznavanje določenih pojmov, pomenov, povezav; pomnjenje 

in priklic spomina; konvergentno mišljenje, ki zajema pot do enega pravilnega odgovora ali 

prepoznavo dobrega ali dogovorjenega odgovora; divergentno mišljenje, pot do raznolikosti 

unikatnih odgovorov, ki niso popolnoma opredeljeni z znanimi informacijami; ter evalviranje, 

priti do odločitev o kvaliteti, pravilnosti, ustreznosti ali primernosti tega, kar vemo in kar 

naredimo s produktivnim mišljenjem. Rowntree (prav tam) predstavi štiristopenjsko 

razdelitev, ki po njegovem mnenju ustreza razmišljanju o ravneh ne glede na vsebinsko 

področje. Najniţje uvrsti priklic dejstev in zakonitosti, nato uporabo danega ali priklicanega 

dejstva ali zakonitosti, sledi izbira in uporaba dejstva in zakonitosti za reševanje danega 
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problema ter oblikovanje in reševanje svojega problema in pri tem izbiranje, posploševanje in 

uporaba dejstev in zakonitosti. Gagne (1965) znanje razdeli na osnovno znanje in vedenja, 

kjer opredeli poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje, znanje izoliranih informacij in 

faktografije; poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, izrekov, 

odnosov, osnovnih lastnosti; poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in 

terminologijo; poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih matematičnih 

objektov in njihove klasifikacije; ter konceptualna znanja, ki zajemajo prepoznavo pojma, 

predstavo, prepoznavo terminologije in simbolike v dani situaciji, definicije in izreke, 

povezave. Avtorja Raper in Stringer (v Kolman in drugi, 2006b) opredelita klasifikacijo na 

zamisli, dejstva in razumevanje. Dalje Hein in Price (prav tam) na dejstva kot so imena, 

lastnosti, definicije in pojmovanja torej splošne zamisli, znanstveni zakoni in načela.  

7.3 Proceduralno znanje 

Proceduralno znanje, ali kot ga poimenujemo še drugače, procesno znanje, »so postopki za 

uporabo znanja v določenih procesih ali rutinah in se izkazuje z ustreznimi praktičnimi 

aktivnostmi« (Rutar Ilc, 2003, str. 16). Gre za to, da učenci v procesu, s pomočjo različnih 

dejavnosti, postopkov, razvijajo oziroma izgrajujejo spoznanja. Pristop nujno izhaja iz tega, 

kar učenci ţe vedo (konstruktivizem); zastavlja se vprašanja po njihovih razlagah in idejah in 

se navezuje na njihova predznanja. Pouk je povezan z jasno strukturiranimi dejavnostmi, v 

katerih učenci sistematično in načrtno razvijajo različne veščine in procese.  

Prav tako kot pri konceptualnem znanju bomo tudi na tem mestu predstavili različne avtorje 

in njihovo razdelitev. Več pozornosti bomo namenili Marzanovi taksonomiji, saj je, podobno 

kot Bloomova taksonomija, v učnem načrtu večkrat omenjena in upoštevana.  

7.3.1 Marzanova taksonomija znanja 

Marzanova taksonomija, ki se je v zadnjem času uveljavila tudi v našem šolskem prostoru, 

deli znanja na vsebinska in procesna. Vsebinska znanja so predmetno specifična, procesna pa 

vsem predmetom skupna. Tudi do vsebin naj bi učenci v večji meri prihajali s pomočjo 

različnih procesov. Te opisuje Kompare (2003), in sicer:  

A. Kompleksno mišljenje: 

- primerjanje: ugotavljanje in opisovanje razlik in podobnosti med dvema ali več 

postavkami oz. elementi (Kaj lahko primerjate? Po katerih kriterijih boste 

primerjali? Kje opazite podobnosti, razlike?);  
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- razvrščanje/klasificiranje: organiziranje postavk oziroma elementov v kategorije 

na temelju njihovih značilnosti (Kateri elementi sodijo skupaj? V kakšne 

skupine lahko zdruţujete elemente? Ali kakšen element izpade?);  

- sklepanje z indukcijo: ustvarjanje posplošitev iz informacij in opazovanj; 

zaklučevanje iz posamičnega na splošno (Kaj lahko opazite? Kaj lahko iz tega 

sklepate? Kakšne dokaze imate za to? Kakšna je verjetnost, da se bo nekaj 

zgodilo? Dokazi?);  

- sklepanje z dedukcijo: uporaba posplošitev, zakonitosti in teorij za sklepanje na 

konkretne situacije in posamične primere; aplikacija principa na konkretnem 

primeru (Kaj lahko na temelju danega pravila sklepate za dano situacijo? Kaj je 

dokaz, da je to res?);  

- analiza napak: prepoznavanje in analiza napak v lastnem ali tujem mišljenju, 

postopku, izdelku, informacijah (Katere napake lahko ugotovite? Kaj je vplivalo 

na te napake? Kako jih lahko popravimo?);  

- argumentiranje/utemeljevanje: razvijanje argumentov za določene trditve ali 

proti njim (Ugotovite, ali navajate dejstva ali mnenja? Kako utemeljujete vaša 

mnenja? Kaj so omejitve tega argumenta? Pod kakšnimi pogoji ne drţi?);  

- abstrahiranje: luščenje bistvenega; ugotavljanje in pojasnjevanje, kaj je skupnega 

več primerom ali pa kaj so glavne značilnosti in pomembne lastnosti nečesa; 

ugotavljanje shem in splošnih vzorcev (Kaj je tu pomembno? Kako lahko isto 

poveste na bolj splošen način? Kakšen splošen vzorec lahko razberete? Kje 

lahko srečamo podoben splošen vzorec?);  

- analiziranje perspektiv: upoštevanje lastne perspektive (razlogov za lastno 

videnje), hkrati pa tudi upoštevanje nasprotne perspektive; razumevanje in 

soočanje različnih perspektiv o določenem vprašanju ali problemu (Kaj mislite 

vi o tem? Na čem ste zasnovali svoje mnenje? Kakšno je nasprotno gledanje? 

Kakšni bi utegnili biti razlogi za drugačen pogled?);  

- odločanje: izbiranje med alternativami; proces razvijanja in uporabe kriterijev za 

izbiro med moţnostmi, ki se zdijo na prvi pogled enakovredne (Ali je treba 

preučiti ali sprejeti pomembno odločitev? Kaj bi bilo najboljše/najslabše? Za 

koga? V kakšni situaciji?);  

- preiskovanje: preiskovanje značilnosti, poteka, vzrokov, okoliščin, napovedi 

(Katere značilnosti opredeljujejo ta primer? Zakaj se je nekaj zgodilo? Kako se 

je nekaj zgodilo? Kaj bi se zgodilo, če …?);  
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- reševanje problemov: razvijanje in testiranje metod, načrtov ali izdelkov za 

premagovanje ovir za doseganje ţelenega cilja (Kako se lahko soočite z dano 

oviro? Kako je mogoče pod danimi pogoji priti do cilja?);  

- eksperimentalno raziskovanje in preizkušanje: postavljanje hipotez na temelju 

opazovanj in testiranje hipotez, ki naj bi pojasnile opazovano (Kaj opazite? 

Kako lahko to pojasnite? Kaj lahko iz tega napoveste? Kako bi lahko to 

preizkusili?);  

- odkrivanje/invencija: razvijanje nečesa originalnega (novega, enkratnega) ali 

izboljševanje obstoječega (Ali je potrebna kakšna sprememba, izboljšava? Kako 

lahko to izboljšate? Kaj novega je tu potrebno?).  

 

B. Delo z viri:  

- zbiranje,  

- izbiranje,  

- analiza,  

- interpretiranje,  

- sinteza,  

- presoja uporabnosti in vrednosti podatkov.  

 

C. Predstavljanje idej:  

- jasnost izraţanja,  

- učinkovitost komuniciranja z različnim občinstvom in na različne načine,  

- ustvarjanje kakovostnih izdelkov.  

 

D. Sodelovanje:  

- prizadevanje za skupne cilje,  

- učinkovita uporaba medosebnih veščin,  

- prispevanje k delovanju skupine,  

- učinkovito prevzemanje različnih vlog oziroma pozicij v skupini.  

 

E. Miselne navade:  

- razvijanje kritičnega, ustvarjalnega in samoregulativnega mišljenja. 
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Avtorica Harlen (1992) v svoji razčlenitvi proceduralnega znanja navaja zaznavanje kot 

uporabo več čutil, zaznavanje podrobnosti opazovanega predmeta in njegove okolice, 

identificiranje podobnosti in razlik, razpoznavanje zaporedja dogodkov, uporabo 

pripomočkov za zaznavanje podrobnosti opazovanega predmeta; oblikovanje domnev 

(hipotez), oblikovanje domneve glede na obstoječ dokaz, oblikovanje domneve glede na ţe 

določen znanstveni zakon, uporabo predhodno pridobljenega znanja za podajanje domneve, 

razumevanje, da obstaja več moţnih razlag za določen pojav, razumevanje začasnosti razlag. 

Nadalje navaja napovedovanje z uporabo predhodno pridobljenega znanja ali poznavanje 

določenega zakona za oblikovanje napovedi, zagovarjanje napovedi glede na predhodno 

pridobljeno znanje ali rezultat poskusa, premišljeno napovedovanje pojavov, ki jih ne moremo 

dokazati s poskusom, razlikovanje napovedi od ugibanja; raziskovanje, kjer določamo 

odvisne in neodvisne spremenljivke pri poskusu, vzpostavljanje pogojev za »pravičen« 

poskus, določitev odvisne spremenljivke. Omenja opazovanje, merjenje, primerjanje odvisne 

spremenljivke z za to primernimi pripomočki, natančnost pri delu; interpretacijo ugotovitev in 

oblikovanje zaključkov, zdruţevanje pridobljenih informacij ter oblikovanje ugotovitev, 

iskanje vzorcev pri opazovanju oziroma pri pridobljenih rezultatih raziskave, določanje 

povezav med spremenljivkami, preverjanje vzdrţljivosti vzorca glede na vse spremenljivke, 

podatke in pogoje raziskave, pozornost pri oblikovanju splošnih zaključkov. Navaja 

sporočanje, kjer učenci z govorjenjem, pisanjem ali poslušanjem urejajo ideje in pojasnjujejo 

pomen neznanih besed, pojavov, beleţenje podatkov ţe med samim raziskovanjem, uporabo 

grafov, diagramov, tabel za prikaz rezultatov, primerno izbiro načina sporočanja, uporabo tudi 

drugih virov informacij. Raper in Stringer (v Kolman in drugi, 2006b) kot procese znanja 

navajata mišljenjski, fizični, socialni, matematični in jezikovni. Hein in Price (prav tam) 

izpostavita fizični, kjer omenjata merjenje, zaznavanje, ravnanje s pripomočki, laboratorijske 

spretnosti in miselni, ki zajema sklepanje, napovedovanje, načrtovanje raziskovanja. Gagne 

(prav tam) koncept znanja razčleni na dve komponenti, in sicer rutinsko kot uporabo pravil, 

obrazcev in standardnih računskih postopkov ter kompleksno kot izbiro in izvedbo algoritmov 

in procedur ter uporabo pravil, zakonov in postopkov. Mednarodna primerjalna študija IAEP 

(International Assessment of Educational Progress) (prav tam) izpostavi znanje naravoslovja, 

uporabo naravoslovja in kot tretje integracijo naravoslovja. Skupina APU (prav tam) pa v 

svoji razdelitvi navede uporabo grafičnih in simbolnih prikazov, uporabo pripomočkov in 

merilnih naprav, zaznavanje, interpretacijo in uporabo pojmovanj, načrtovanje preproste 

raziskave in izpeljavo preproste raziskave. Skribe-Dimec (1998) navaja devet naravoslovnih 

postopkov, in sicer zaznavanje: sprejemanje informacij z vidom, sluhom, tipom, vohom ali 
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okusom; primerjanje: ugotavljanje podobnosti oziroma različnosti med konkretnimi predmeti, 

kasneje med pojavi in procesi; merjenje: merjenje z merilnimi napravami ali 

nestandardiziranimi merskimi enotami; razvrščanje, uvrščanje in urejanje: razvrščanje po 

različnih kriterijih, ki jih učenci določijo sami, uvrščanje po ţe določenih kriterijih, urejanje 

določenega zaporedja; sporočanje: razumljivo pisno ali ustno poročilo o zamislih in 

ugotovitvah; lahko v obliki slik, shem, preglednic, histogramov, diagramov, besedil, 

dnevnikov; sklepanje: povezovanje opazovanja in drugih podatkov, ugotavljanje vzorcev, 

zakonitosti, zvez; napovedovanje: oblikovanje preverljivih napovedi na podlagi opazovanja in 

podatkov, ki kaţejo preproste vzorce in pravilnosti, napovedovanje rezultata; oblikovanje 

domnev: postavljanje enostavnih hipotez o odnosih med dvema spremenljivkama, oblikovanje 

razlage na podlagi spoznanj; ločevanje spremenljivk: opredelitev in nadzor spremenljivk na 

odvisne in neodvisne. Štiri kriterije, po katerih deli procesno znanje, opredeli Krnel (2004). 

Najprej navaja opazovanje kot temeljno naravoslovno dejavnost. Pri tem ne uporabljamo 

samo vida, temveč tudi druga čutila. Je načrtna in usmerjena dejavnost, ki učence preko 

različnih aktivnosti uvaja v naravoslovne postopke, ki zahtevajo več njihove pozornosti. Tako 

ob opazovanju, ki je povezano predvsem z opisovanjem, učenec začne primerjati, kar ga uvaja 

v določanje razlik in podobnosti, kasneje k razvrščanju in urejanju. Opazovanje v višjih 

razredih preide v merjenje (določen pojav opazujemo več časa, vsak dan ob isti uri …). Hkrati 

pa je dobra osnova za ugotavljanje zakonitosti, postavljanje teorij. Sledi razvrščanje, urejanje 

in prirejanje, pri katerih učenci spoznavajo kvalitativne spremenljivke, predmete nizajo v 

vrste, pojave v zapovrstja, s prirejanjem predmetu določajo neko lastnost. Praktične 

dejavnosti kot so poskus ali eksperiment, ki ga učenci v razredu praktično izvajajo, ima lahko 

različne komponente, in sicer po namenu in rezultatu. Rezultat nam lahko predstavlja izid 

poskusa, z njim rešujemo vprašanja: »Kaj se zgodi, če …?«, lahko pa pri opazovanju pojava v 

kontroliranih okoliščinah sklepamo o zakonitostih, ki veljajo. Z njim preverjamo tudi hipoteze 

ali napovedi. Nazadnje omenja še obdelavo podatkov, kjer učenci oblikujejo plakate, svoje 

ugotovitve zabeleţijo v tabelah, grafih, histogramih. Kolman in drugi (2006b) navajajo 

razdelitev na zaznavanje, primerjanje, merjenje, napovedovanje, izvajanje poskusov, 

sklepanje, delo s podatki, sporočanje, raziskovanje, oblikovanje domnev. Ferbar (1992) pa 

razdeli naravoslovne postopke na tri skupine in sicer na spoznavne postopke, kamor uvrsti 

razvrščanje, urejanje, prirejanje, definiranje, razporejanje po prostoru (razmestitev teles) in 

času (zapovrstje pojavov), uporabo različnih sistemov znamenj (reprezentacij), na tipične 

naravoslovne postopke, opazovanje, eksperimentiranje, napovedovanje, preskušanje 
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napovedi, in na tipične tehnične postopke z načrtovanjem, izdelavo in preizkušanjem 

izdelkov.  

Prej omenjene procese nekateri avtorji razvrščajo in poimenujejo nekoliko drugače, namreč 

kot spretnosti. Tukaj ne gre le za spretnost v povezavi z motorično aktivnostjo, ampak tudi za 

spretnosti, povezane z miselnimi, besednimi in socialnimi aktivnostmi. Strne jih Rutar Ilc 

(2003), in sicer navaja: 

- komunikacijske spretnosti: zmoţnost branja, pisanja, govora, poslušanja, neverbalne 

in grafične spretnosti;  

- številčne spretnosti: zmoţnost ocenjevanja in merjenja ter razumevanja in uporabe 

številčnih odnosov;  

- vizualne in opazovalne spretnosti: zmoţnost natančnega opazovanja vzorcev in 

odnosov, zaznavanje perspektive, oblike in barve, interpretacija opazovanega;  

- imaginativne (predstavne) spretnosti: zmoţnost postaviti sebe v druge situacije ali 

čas, prostor ali osebo, zmoţnost vizualizacije drugačnih izkušenj, discipliniranja 

predstav glede na podatke in izkušnje, urejanja in preoblikovanja izkušenj in 

predstav;  

- učne in organizacijske spretnosti: zmoţnost izločitve informacij, urejanja v nize, 

klasificiranja, presojanja in interpretacije podatkov, izvajanja sklepov, zaznavanja 

odnosov in smotrne uporabe časa;  

- telesne in praktične spretnosti: zmoţnost izvajanja ročnih spretnosti, koordiniranih 

telesnih gibov, učinkovitega rokovanja z orodji;  

- socialne spretnosti: zmoţnost sodelovanja, dogovarjanja, izraţanja idej v različnih 

kontekstih, upoštevanja različnih pogledov in mnenj, prepoznavanja neverbalne 

komunikacije;  

- spretnosti reševanja problemov in ustvarjalne spretnosti: zmoţnost odločitve o 

lastnosti problemov, postavljanja hipotez, načrtovanja eksperimentov, vrednotenja 

rezultatov in inventivne uporabe materialov. 

7.4 Metakognitivno znanje 

Metakognicija se nanaša na sekundarno raven mišljenja: mišljenje o mišljenju (stališča, 

odnosi, vrednote). Pri metakognitivnih procesih gre za zavedanje, nadzorovanje, usmerjanje 

in spreminjanje lastnih kognitivnih procesov. Skribe-Dimec (2007) navaja, da o 

metakognitivnem učenju govorimo, kadar posameznik razmišlja o svojem mišljenju, o načinih 
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učenja, se sprašuje o smiselnosti in ciljih učenja, išče povezave, kontrolira stopnjo 

razumevanja in povezovanja s predhodnimi izkušnjami … S tem se raven znanja dviguje na 

novo raven. Bistvo metakognitivnega pristopa je v tem, da učenec sam nadzoruje svoje 

učenje.  

Avtorji isto področje znanja delijo na različne načine. Kot na primer Raper in Stringer (v 

Kolman in drugi, 2006b) navajata vrednotenje, značilnosti, načine dela in socialne odnose, 

Harlen (1992) radovednost, upoštevanje dokazov, pripravljenost spremeniti zamisli ter 

kritično razmišljanje in Hein in Price (v Kolman in drugi, 2006), ki navajata stališča do 

naravoslovja kot skrb za ţiva bitja, zanimanje za naravoslovje, radovednost, pridobitev znanja 

s spraševanjem in tveganjem in skrb do drugih, kjer opredeljujeta pomoč drugim in nudenje 

zamisli.  

Ob vse večjem poudarjanju usposabljanja učencev za vseţivljenjsko učenje, uporabnost znanj, 

reševanje problemov, timsko delo, uporabo tehnologij in nenazadnje prevzemanje 

konstruktivnih vlog v druţbi se v zvezi z znanji vse bolj poudarja njihova globina, procesna 

naravnanost in transferna vrednost. Rutar Ilc (2003) navaja, da je njihova uporabnost odvisna 

od prisotnosti širših konceptov in veščin. Učenci se ne morejo v šoli naučiti vsega, kar bodo 

potrebovali kasneje v ţivljenju, ampak morajo usvojiti pogoje za učinkovito učenje: znati 

usmerjati lastne učne strategije, se učiti individualno ali v skupinah, reševati teţave in 

reflektirati lastno napredovanje.  
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8 OPREDELITEV PROBLEMA 

8.1 Predmet in problem raziskave 

S prenovo slovenskega šolstva in uvedbo devetletne osnovne šole so nastali novi učni načrti. 

Temu primerno so sledili tudi novi učbeniki in delovni zvezki. Ti obsegajo teme in dejavnosti 

ter uresničujejo cilje, ki jih določa učni načrt. Pot avtorjev različnih učbenikov pa ni enaka. 

Učbeniki se med seboj razlikujejo glede na način pisanja, didaktične poudarke in glede na 

lastne cilje, ki jih ima vsak posamezni avtor oziroma skupina avtorjev. Temu skladno se 

razlikujejo podajanja učne snovi in hkrati vprašanja in naloge, ki jih učbenik oziroma delovni 

zvezek posreduje učencu.  

V tem diplomskem delu me je zanimalo predvsem, kakšna vprašanja avtorji učbenikov in 

delovnih zvezkov za naravoslovje in tehniko zastavljajo učencem četrtega in petega razreda 

devetletne osnovne šole, v kolikšni meri so upoštevani učni cilji, ki jih narekuje učni načrt ter 

kolikšen je poudarek na konceptualnem in kolikšen na proceduralnem znanju. Ţelela sem tudi 

izvedeti, ali se v zastavljenih vprašanjih odsevajo taksonomije znanj ter so razvidne ravni 

zahtevnosti, hkrati pa me je zanimalo, v kolikšni meri so zastopane posamezne ravni znanja. 

Prav tako me je zanimala primerjava vprašanj v učbenikih za osemletno osnovno šolo in v 

učbenikih ter delovnih zvezkih za devetletno osnovno šolo.  

Z analizo vseh razpoloţljivih učbenikov in delovnih zvezkov za naravoslovje in tehniko v 

četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole, ki so potrjeni s strani Strokovnega sveta 

Republike Slovenije za splošno izobraţevanje, sem ţelela ugotoviti dejansko stanje o tem, 

kakšna vprašanja in naloge so prisotne v šolskih učbenikih in delovnih zvezkih.  

8.2 Cilji  

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje:  

- ugotoviti, kakšno je razmerje med cilji v učnem načrtu za predmet naravoslovje in 

tehnika v devetletni osnovni šoli, ki zajemajo proceduralno oziroma konceptualno 

znanje;  

- ugotoviti, kakšno je razmerje med vprašanji in nalogami v učbenikih in delovnih 

zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu devetletne osnovne 

šole, ki razvijajo proceduralno oziroma konceptualno znanje;  
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- ugotoviti, kakšno je razmerje med posameznimi taksonomskimi ravnmi znanja pri 

vprašanjih in nalogah, ki razvijajo konceptualno znanje, v učbenikih in delovnih 

zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu devetletne osnovne 

šole;  

- ugotoviti, kakšno je razmerje med posameznimi vrstami produktivnih vprašanj in 

nalog v učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu devetletne osnovne šole;  

- ugotoviti, kolikšen je deleţ produktivnih vprašanj in nalog v učbenikih za 

spoznavanje narave in druţbe v tretjem razredu ter za spoznavanje narave v četrtem 

razredu osemletne osnovne šole in kolikšen je deleţ produktivnih vprašanj in nalog v 

učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu 

devetletne osnovne šole.  

8.3 Hipoteze  

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:  

- v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko v devetletni osnovni šoli je zaradi prenove 

učnega sistema in posodobitev pri poučevanju naravoslovja deleţ ciljev, ki zajemajo 

proceduralno znanje, enak deleţu ciljev, ki zajemajo konceptualno znanje;  

- v učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu devetletne osnovne šole je zaradi prenove učnega sistema in posodobitev v 

poučevanju naravoslovja deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje z 

naravoslovnimi postopki, enak deleţu vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno 

znanje;  

- v učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu devetletne osnovne šole je deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo poznavanje, 

razumevanje in uporabo konceptualnega znanja večji od deleţa vprašanj in nalog, ki 

razvijajo analizo, sintezo in vrednotenje, saj se pri slednjih od učenca zahteva višja 

stopnja abstrakcije in posplošitve konceptualnega znanja;  

- v učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem 

razredu devetletne osnovne šole je deleţ vprašanj in nalog, ki usmerjajo pozornost, 

vprašanj za merjenje in štetje, primerjalnih ter akcijskih vprašanj večji od deleţa 

problemskih in miselnih vprašanj in nalog, saj ta zahtevajo večjo stopnjo učenčeve 

miselne aktivnosti;  
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- deleţ produktivnih vprašanj in nalog je v učbenikih za spoznavanje narave in druţbe 

v tretjem razredu osemletne osnovne šole in v učbenikih za spoznavanje narave v 

četrtem razredu osemletne osnovne šole manjši kot v učbenikih in delovnih zvezkih 

za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole, saj je 

v učnem načrtu za devetletno osnovno šolo upoštevanih veliko več sodobnih smernic, 

ki opredeljujejo predvsem konstruktivističen način poučevanja.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Katja Muhič; diplomsko delo 

 

- 36 - 

 

9 METODOLOGIJA 

V analizi so zajeta vprašanja in naloge, ki jih posamezne avtorske skupine, ki so napisale 

učbenike in delovne zvezke za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu devetletne 

osnovne šole, zastavljajo učencem. Vsi učbeniki so bili potrjeni s strani Strokovnega sveta 

Republike Slovenije za splošno izobraţevanje. 

9.1 Vzorec raziskave  

Vzorec, ki sem ga uporabila pri raziskavi, so vsi potrjeni učbeniki in delovni zvezki za 

naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole in sicer so to 

učbeniki in delovni zvezki Drţavne zaloţbe Slovenije, zaloţbe Modrijan, Mladinske knjige, 

zaloţbe Rokus in Tehniške zaloţbe Slovenije. V raziskavo je bilo torej vključenih deset 

učbenikov in deset delovnih zvezkov ter štirje učbeniki osemletne osnovne šole, od tega dva 

za tretji razred in dva za četrti razred.  

- Cencič M. (1981). Učenje je moje veselje, delovni zvezek za spoznavanje narave in 

druţbe za 3. razred osnovne šole. Ljubljana: Zaloţba Obzorja Maribor.  

- Skribe-Dimec D., Glaţar S., Košak M., Likar A., Marega M., Marjankovič-Umek L., 

Lapajne S., Vadnal-Marušič A., Vovko A., Zupan M., & Ţlender B. (1997). Dober 

dan, Zemlja, delovni učbenik za Spoznavanje narave in druţbe v 3. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije. 

- Tomšič J. (1973). Spoznavanje narave za četrti razred osnovne šole. Ljubljana: 

Drţavna zaloţba Slovenije.  

- Čurin V., Ocepek R., Petkovšek Z., Sevnik T., Smolej I., & Vrščaj D. (1991). 

Spoznavanje narave za 4. Razred. Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije.  

- Skribe-Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., & Florjančič, F. (2009). Raziskujemo, 

gradimo 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 

Ljubljana: DZS. 

- Skribe-Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., & Florjančič, F. (2002). Raziskujemo, 

gradimo 4, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 

Ljubljana: DZS.  

- Skribe-Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., Florjančič, F., & Zajc, S. (2003). 

Raziskujemo, gradimo 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne 

šole. Ljubljana: DZS. 
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- Skribe-Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., Florjančič, F., & Zajc, S. (2003). 

Raziskujemo, gradimo 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu 

osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

- Krnel, D., Bajd, B., Oblak, S., Glaţar, S. A., & Hostnik, I. (2008). Od mravlje do 

Sonca 1, naravoslovje in tehnika za četrti razred osnovne šole, učbenik. Ljubljana: 

Modrijan.  

- Krnel, D., Bajd, B., Oblak, S., Glaţar, S. A., & Hostnik, I. (2010). Od mravlje do 

Sonca 1, naravoslovje in tehnika za četrti razred osnovne šole, delovni zvezek. 

Ljubljana: Modrijan.  

- Krnel, D., Bajd, B., Oblak, S., Glaţar, S. A., & Hostnik, I. (2009). Od mravlje do 

Sonca 2, naravoslovje in tehnika za peti razred osnovne šole, učbenik. Ljubljana: 

Modrijan.  

- Krnel, D., Bajd, B., Oblak, S., Glaţar, S. A., & Hostnik, I. (2010). Od mravlje do 

Sonca 2, naravoslovje in tehnika za peti razred osnovne šole, delovni zvezek. 

Ljubljana: Modrijan.  

- Mirt, G., Novak, M., & Virtič, J. (2003). Raziskujem in ustvarjam 4, učbenik za 

naravoslovje in tehniko v četrtem razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

- Mirt, G., Novak, M., & Virtič, J. (2003). Raziskujem in ustvarjam 4, delovni zvezek za 

naravoslovje in tehniko v četrtem razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

- Marhl, M., Mastnak, M., Čuješ, R., Grubelnik, V., & Virtič, J. (2006). Raziskujem in 

ustvarjam 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu devetletne osnovne 

šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Grubelnik, V. (2006). Raziskujem in ustvarjam 5, delovni zvezek za naravoslovje in 

tehniko v petem razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Kolman, A., Mati, D., Furlan, I., Ţibert, J., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M., & 

Jerman, R. (2009). Naravoslovje in tehnika 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 

četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

- Kolman, A., Mati, D., Furlan, I., Ţibert, J., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M., & 

Jerman, R. (2009). Naravoslovje in tehnika 4, delovni zvezek za naravoslovje in 

tehniko v četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  
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- Kolman, A., Mati, D., Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M., & Jerman, R. 

(2010). Naravoslovje in tehnika 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v petem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

- Kolman, A., Mati, D., Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M., & Jerman, R. 

(2010). Naravoslovje in tehnika 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

- Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., & Pufič, T. (2004). Naravoslovje in tehnika 4, 

učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu devetletnega osnovnošolskega 

izobraţevanja. Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije.  

- Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., & Pufič, T. (2004). Naravoslovje in tehnika 4, 

delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu devetletnega 

osnovnošolskega izobraţevanja. Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije.  

- Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., Mencinger Vračko, B., & Pufič, T. (2005). 

Naravoslovje in tehnika 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu 

devetletnega osnovnošolskega izobraţevanja. Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije.  

- Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., Mencinger Vračko, B., & Pufič, T. (2006). 

Naravoslovje in tehnika 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu 

devetletnega osnovnošolskega izobraţevanja. Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije.  

9.2 Metoda obdelave podatkov 

Vprašanja in naloge, ki so v učbenikih in delovnih zvezkih, sem najprej razdelila glede na 

vrsto znanja (konceptualno/proceduralno znanje) ter nato glede na kognitivno stopnjo oziroma 

vrsto produktivnega vprašanja. Za obdelavo vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno 

znanje, sem izbrala Bloomovo taksonomijo kognitivnih znanj, saj je v šolskem prostoru 

najbolj razširjena, produktivna vprašanja in naloge pa sem ločevala glede na vrsto vprašanja, 

ki jih je določil Elstgeest. Lahko bi rekli, da avtor pri razčlenitvi, podobno kot Bloom, postavi 

hierarhijo znanja od preprostih dejavnosti do zapletenejših, kjer je potrebna večja stopnja 

učenčeve miselne aktivnosti.  

Obdelani podatki iz učnega načrta obsegajo cilje za vse teme, ki jih učenci obravnavajo v 

četrtem in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika. Pri obdelavi vprašanj in nalog 

iz učbenikov in delovnih zvezkov pa sem se omejila na določeno vsebino iz učnega načrta, in 

sicer sem v četrtem razredu preučila vsebino »Kako deluje človeško telo« ter v petem razredu 
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»Vplivi Sonca na vreme«. Enako sem iz učbenikov za osemletno osnovno šolo izbrala 

vprašanja, ki se nanašajo na ti dve vsebini.  

Pri analiziranju ciljev ter vprašanj in nalog sem le-te večkrat ponovno pregledala in, če je bilo 

potrebno, uvrstila v drugo vrsto znanja oziroma v drugo kategorijo. Kjer se sama nisem mogla 

odločiti, sem za mnenje povprašala strokovnjaka, s katerim sem s pogovorom ter izmenjavo 

mnenj določila vrsto znanja oziroma pripadajočo kategorijo.  

Podatki analize vprašanj in nalog so bili računalniško obdelani s programom Excel in so 

predstavljeni v grafih. Del pridobljenih podatkov je predstavljen v tabelah in komentiran v 

besedilu. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate raziskave sem, zaradi laţje preglednosti, prikazala v dveh sklopih. V prvem sklopu 

sem predstavila rezultate analize glede na posamezen učbenik in delovni zvezek različnih 

avtorskih skupin. Drugi sklop pa predstavlja rezultate analize glede na zastavljene hipoteze. 

10.1 Rezultati analize in interpretacija glede na posamezni učbenik in 

delovni zvezek 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate analize učbenikov in delovnih zvezkov. Učbenike 

sem razvrstila po avtorskih skupinah za četrti in peti razred skupaj ter jih tudi opisala, nadalje 

pa prikazala rezultate glede na zastavljena vprašanja in naloge, ki jih učencu posredujejo 

avtorji. Ti rezultati so prikazani za vsak razred posebej.  

10.1.1 Raziskujemo, gradimo (Državna založba Slovenije) 

Učbeniško gradivo Raziskujemo, gradimo za četrti in peti razred Drţavne zaloţbe Slovenije 

se med seboj lepo dopolnjuje, nadgrajuje in tudi stilsko ujema. Vizualno je prijetno in hitro 

pregledno zaradi ponavljajočega se sloga. Oba učbenika imata barvno usklajeno kazalo, ki 

skupaj zajema naslove določenega sklopa. Enaka barva se nato pojavlja v naslovih posamezne 

enote. Vsak nov sklop je v učbenikih predstavljen na novi strani, na kateri so ponovno 

zapisane enote ter njihove strani. Avtorji v začetku posamezne enote učencu predstavijo 

glavne cilje, ki jih bo dosegel pri obravnavi vsebine (ti se ponovijo v delovnem zvezku ob 

koncu določne enote), nato pa uvedejo teoretično podlago, ki je podkrepljena s slikami, 

fotografijami, skicami, ilustracijami, grafikoni in razpredelnicami. Pomembna dejstva, 

temeljne informacije in povzetki so zabeleţeni v spirali na modri podlagi, zanimivosti, šaljive 

ilustracije in informacije na rumenih trakovih, razlaga novih pojmov pa je v učbenikih 

označena s simbolom dečka, ki s prstom kaţe na besedilo. Pomembna navodila so podana z 

znakom za nevarnost (klicaj v trikotniku), ki sporočajo pravilen način postopka izdelave 

oziroma rokovanje z nevarnimi predmeti. Ob dnu strani učbenika navajata dodatno literaturo, 

kjer lahko učenci svoje znanje še podkrepijo ali pa zvedo kaj zanimivega. Hkrati pa sta 

učbenika odlično povezana z delovnima zvezkoma, saj je na za to določenih mestih opomnik 

učencu, naj v delovnem zvezku reši vajo (učbenika omogočata tudi diferenciacijo pouka, saj 

imata opomnike tudi za vaje, ki jih učenci rešijo, če ţelijo, oziroma so koristne za nadgradnjo 

znanja). Delovna zvezka učbenika nadgrajujeta in učenca seznanjata z dodatnimi praktičnimi 

aktivnostmi in dejavnostmi, ki jih lahko izvaja sam, v paru, skupini, v šoli ali doma. Rezultati 
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njegovega dela pa sluţijo kot preverjanje predznanja, učenčevih predstav, izgradnjo in 

nadgradnjo znanja.  

Vprašanja in naloge učbenika zastavljata učencu v samem naslovu kot zgolj motivacijsko 

sredstvo, ki učenca pripravi na delo, potem v besedilu, največ vprašanj in nalog pa je 

zastavljenih v delovnih zvezkih. Nekatera so zastavljena v obliki konceptualnih vprašanj, 

večinoma pa kot problemske naloge, ki učence spodbujajo k opazovanju narave, ţivali v 

njihovem naravnem okolju, izdelavi različnih izdelkov, iskanju informacij, slikovnega gradiva 

in podatkov. Svoje ugotovitve in rezultate vpisujejo na za to določene črte ali v razpredelnice, 

rišejo, lepijo ali izdelujejo plakate. Delovnemu zvezku pa so priloţeni tudi delovni listi, ki jih 

učenci uporabljajo pri svojem delu.  

10.1.1.1 Raziskujemo, gradimo 4 (Državna založba Slovenije) 

V učbeniku in delovnem zvezku Raziskujemo, gradimo 4, avtorjev Skribe-Dimec, Gostinčar 

Blagotinšek in Florjančič, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za 

raziskovalni vzorec, zastavljenih 78 vprašanj oziroma nalog. Rezultati analize so predstavljeni 

v grafu 1 in v tabeli 1.  

Graf 1: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujemo, gradimo 4 glede 

na vrsto znanja 
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Tabela 1: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujemo, 

gradimo 4 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 

 
  1 2 3 4 5 6 Skupaj 

    
Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 5 6,41% 4 5,13% 1 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 12,82% 

Delovni 

zvezek 
1 1,28% 4 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,41% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28% 1 1,28% 

Delovni 

zvezek 
6 7,69% 6 7,69% 6 7,69% 30 38,46% 2 2,56% 12 15,38% 62 79,49% 

 

Legenda
1
: 

Kognitivna stopnja Vrsta produktivnega vprašanja 

1   Poznavanje 1   Vprašanja, ki usmerjajo pozornost 

2   Razumevanje 2   Vprašanja za merjenje in štetje 

3   Uporaba 3   Primerjalna vprašanja 

4   Analiza 4   Akcijska vprašanja 

5   Sinteza  5   Problemska vprašanja 

6   Vrednotenje 6   Miselna vprašanja 

 

Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da je večina vprašanj in nalog izbrane 

vsebine zastavljenih v delovnem zvezku, in sicer prevladujejo vprašanja in naloge, ki 

razvijajo proceduralno znanje. Ugotovila sem tudi, da so kognitivne stopnje zastavljenih 

vprašanj in nalog zastopane le v prvih treh zahtevnostnih ravneh. Vprašanj oziroma nalog, ki 

bi razvijale analizo, sintezo ali vrednotenje, ni prisotnih. 

10.1.1.2 Raziskujemo, gradimo 5 (Državna založba Slovenije) 

V učbeniku in delovnem zvezku Raziskujemo, gradimo 5, avtorjev Skribe-Dimec, Gostinčar 

Blagotinšek, Florjančič, Zajc, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za 

raziskovalni vzorec, zastavljenih 37 vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v 

grafu 2 in v tabeli 2.  

 

 

                                                 
1 Legenda velja za vse tabele, ki se nanašajo na analizo rezultatov zastopanosti vprašanj in nalog v posameznih učbenikih in 

delovnih zvezkih, zato se v nadaljevanju ne pojavlja več. 
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Graf 2: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujemo, gradimo 5 glede 

na vrsto znanja 

 

 

Tabela 2: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujemo, 

gradimo 5 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 

 
  1 2 3 4 5 6 Skupaj 

    
Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 1 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,70% 

Delovni 
zvezek 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Delovni 
zvezek 

10 27,03% 4 10,81% 8 21,62% 3 8,11% 1 2,70% 10 27,03% 36 97,30% 

 

Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da je večina vprašanj in nalog izbrane 

vsebine zastavljenih v delovnem zvezku, in sicer prevladujejo vprašanja in naloge, ki 

razvijajo proceduralno znanje. Hkrati je v učbeniku zastavljeno eno konceptualno vprašanje, v 
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delovnem zvezku pa so le vprašanja in naloge, ki razvijajo proceduralno znanje. Slednja so 

sorazmerno enakovredno razporejena glede na vse vrste produktivnih vprašanj.  

10.1.2 Od mravlje do Sonca (Založba Modrijan) 

Učbeniško gradivo Od mravlje do Sonca zaloţbe Modrijan se iz četrtega v peti razred lepo 

dopolnjuje. Avtorji so pri načrtovanju upoštevali skladnost prehoda gradiva iz prvega v drugo 

triletje. Učbeniški kazali v svoji strukturi zajemata barvno razdeljene sklope in pripadajoče 

enote, hkrati enako barvno razdelitev učbenika upoštevata skozi celotno podobo. Sklop, na 

katerega se nanaša določena vsebina, je zaveden ob vsakem naslovu enote, kar omogoča 

dodatno preglednost. Učbenika vsebujeta veliko fotografij, ilustracij, nekoliko manj je 

preglednic in grafov (teh je več v učbeniku za peti razred) ter stripov, v katerih je predstavljen 

dialog med učenci oziroma med učenci in starejšimi (starši, učitelji). Na tem mestu se odpre 

določen problem, ki se reši skozi razgovor. Bistvene podatke učbenika predstavita v zelenih 

okvirjih, zanimivosti v rumenih. Delovna zvezka sta v svoji zgradbi podobna učbenikoma ter 

se preko nalog opirata na njuno vsebino. Naslov sklopa in enote je označen enako, hkrati pa 

tako kot učbenika tudi delovna zvezka vsebujeta slikovni material, veliko več kot v učbenikih 

pa je preglednic, grafov in različnih skic, kamor učenci zapisujejo odgovore na vprašanja in 

rešujejo druge naloge. Vprašanja so zasnovana tako, da učenec s praktično aktivnostjo 

pridobiva podatke ter z reševanjem nalog osvaja novo znanje. V pomoč pri tem so mu na 

koncu priloţene priloge. 

Vprašanja in problemske naloge se v učbenikih pojavljajo v okviru dialoga v stripu, nekaj jih 

je zastavljenih v naslovu ter med samim besedilom ali pod slikovnim gradivom. V učbeniku 

zastavljena vprašanja od učenca večinoma ne zahtevajo, da poišče odgovor, vendar so 

namenjena predvsem motivaciji, odpiranju problemov, kar učence vzpodbudi k razmišljanju. 

Odgovor pa je največkrat podan v nadaljevanju besedila. Delovna zvezka pa navajata 

vprašanja in naloge, ki jih mora učenec rešiti. Z različnimi naravoslovnimi postopki pridobiva 

odgovore, ki jih zapisuje v za to namenjen prostor.  
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10.1.2.1 Od mravlje do Sonca 1 (Založba Modrijan) 

V učbeniku in delovnem zvezku Od mravlje do Sonca 1, avtorjev Krnel, Bajd, Oblak, Glaţar, 

Hostnik, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za raziskovalni vzorec, 

zastavljenih 30 vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v grafu 3 in v tabeli 3.  

Graf 3: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Od mravlje do Sonca 1 glede 

na vrsto znanja 

 

Tabela 3: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Od mravlje do Sonca 

1 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 

 

 
  1 2 3 4 5 6 Skupaj 

    
Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 1 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 

Delovni 

zvezek 
5 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 16,67% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 1 3,33% 

Delovni 
zvezek 

1 3,33% 5 16,67% 4 13,33% 11 36,67% 0 0,00% 2 6,67% 23 76,67% 
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Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da je večina vprašanj in nalog izbrane 

vsebine, zastavljena v delovnem zvezku, in sicer prevladujejo vprašanja in naloge, ki razvijajo 

proceduralno znanje. Tretjino vseh vprašanj in nalog predstavljajo akcijska vprašanja.  

10.1.2.2 Od mravlje do Sonca 2 (Založba Modrijan) 

V učbeniku in delovnem zvezku Od mravlje do Sonca 2, avtorjev Krnel, Bajd, Oblak, Glaţar, 

Hostnik, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za raziskovalni vzorec, 

zastavljenih 20 vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v grafu 4 in v tabeli 4.  

Graf 4: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Od mravlje do Sonca 2 glede 

na vrsto znanja 

 

Tabela 4: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Od mravlje do Sonca 

2 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 
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vpr. 
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vpr. 
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vpr. 
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Št. 

vpr. 
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Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Delovni 
zvezek 

2 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 10,00% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Delovni 

zvezek 
5 25,00% 3 15,00% 1 5,00% 5 25,00% 0 0,00% 4 20,00% 18 90,00% 
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Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da so vsa vprašanja in naloge izbrane 

vsebine zastavljena v delovnem zvezku. Večina le-teh razvija proceduralno znanje. V največji 

meri so zastopana vprašanja, ki usmerjajo pozornost, ter akcijska vprašanja.  

10.1.3 Raziskujem in ustvarjam (Založba Mladinska knjiga) 

Učbenika in delovna zvezka Raziskujem in ustvarjam za četrti in peti razred zaloţbe 

Mladinske knjige se med seboj v svoji zgradbi razlikujeta. V učbeniku za četrti razred je 

vsebina predstavljena sistematično: s sklopom, enoto ter v nadaljevanju z vsebino. Rdečo nit 

učbenika pa predstavljata dva četrtošolca, Ana in Jan. Nastopata v uvodni motivaciji, v obliki 

stripa ali v dvogovoru ter tako uvajata učenca v snov, določen problem ali vprašanje. Sam 

učbenik vsebuje zelo malo besedila, prevladujejo večje fotografije. Pomembni podatki so 

zapisani v roţnatih okvirjih. Na dnu strani, pod naslovom vsebine, so izpisani standardi 

znanja iz učnega načrta. Učbenik v zaključku navaja naslove internetnih strani, s tem učenca 

usmerja k iskanju dodatnega znanja. Delovni zvezek Raziskujem in ustvarjam 4 se z 

učbenikom ujema v sklopih ter učenca z ikonami usmerja k posameznim aktivnostim. Naloge 

se med seboj razlikujejo in učenca usmerjajo k samostojnemu delu, delu v parih ali skupini; 

rešuje jih lahko v šoli ali doma. Vsebuje pa tudi dodatne naloge, ki jih učenci rešijo, če ţelijo. 

Zvezek je zasnovan tako, da učenec odgovore zapisuje vanj.  

Učbenik za peti razred ima barvno urejene sklope in enote v kazalu, enake barve spremljajo 

nadaljnje besedilo. To je podkrepljeno s fotografijami, ilustracijami, skicami ter 

preglednicami in grafi, ki pa jih je v primerjavi s slikovnim gradivom občutno manj. Element, 

ki pa ga učbenik za četrti razred ne vsebuje, so okvirji, ki še dodatno podkrepijo samo 

besedilo. Avtorji jih uvedejo več, in sicer so to rubrike: Ali veš?, poskus, ekološke vsebine, 

praktični primer ter navezava na delovni zvezek. Vsaka rubrika je zaradi laţje prepoznavnosti 

označena s svojo barvo. Delovni zvezek vsebuje raznolike naloge, barvno se usklajuje z 

učbenikom ter omogoča reševanje nalog direktno v delovni zvezek. Na določenih mestih nudi 

še dodatno razlago snovi ali opozori na povezavo v učbeniku, kjer lahko učenec osveţi 

znanje.  

Vprašanja in naloge, ki jih zastavljata oba učbenika, se pojavljajo večinoma v dialogu med 

Ano in Janom, v učbeniku za četrti razred ter skozi besedilo oziroma v okvirjih v učbeniku za 

peti razred. Večina jih je zastavljenih v delovnih zvezkih.  
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10.1.3.1 Raziskujem in ustvarjam 4 (Založba Mladinska knjiga) 

V učbeniku in delovnem zvezku Raziskujem in ustvarjam 4, avtorjev Mirt, Novak, Virtič, je v 

poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za raziskovalni vzorec, zastavljenih 36 

vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v grafu 5 in v tabeli 5.  

Graf 5: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujem in ustvarjam 4 

glede na vrsto znanja 

 

Tabela 5: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujem in 

ustvarjam 4 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 

 
  1 2 3 4 5 6 Skupaj 

    
Št. 

vpr. 
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vpr. 
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Št. 

vpr. 
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Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 13 36,11% 2 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 41,67% 

Delovni 

zvezek 
1 2,78% 0 0,00% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,56% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 0 0,00% 2 5,56% 2 5,56% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 13,89% 

Delovni 

zvezek 
4 11,11% 3 8,33% 3 8,33% 4 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 14 38,89% 

 

41,67%

13,89%

5,56%

38,89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Konceptualno znanje Proceduralno znanje

D
el

ež
 v

p
ra

ša
n

j 
in

 n
a
lo

g
, 
iz

ra
že

n
 v

 %

Vrsta znanja

Raziskujem in 

ustvarjam 4, učbenik

Raziskujem in 

ustvarjam 4, delovni 

zvezek



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Katja Muhič; diplomsko delo 

 

- 49 - 

 

Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da v učbeniku prevladujejo vprašanja in 

naloge izbrane vsebine, ki razvijajo konceptualno znanje, v delovnem zvezku pa prevladujejo 

vprašanja in naloge izbrane vsebine, ki razvijajo proceduralno znanje. Glede na raven 

zahtevnosti vsa vprašanja in naloge obsegajo le niţje kognitivne stopnje oziroma niţjo vrsto 

produktivnega vprašanja.  

10.1.3.2 Raziskujem in ustvarjam 5 (Založba Mladinska knjiga) 

V učbeniku in delovnem zvezku Raziskujem in ustvarjam 5, avtorjev Marhl, Mastnak, Čuješ, 

Grubelnik, Virtič, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za raziskovalni 

vzorec, zastavljenih 6 vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v grafu 6 in v tabeli 

6.  

Graf 6: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujem in ustvarjam 5 

glede na vrsto znanja 
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Tabela 6: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Raziskujem in 

ustvarjam 5 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 

 
  1 2 3 4 5 6 Skupaj 

    
Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Delovni 

zvezek 
1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 1 16,67% 

Delovni 

zvezek 
1 16,67% 2 33,33% 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 66,67% 

 

Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da je večina vprašanj in nalog izbrane 

vsebine zastavljenih v delovnem zvezku, in sicer prevladujejo vprašanja in naloge, ki 

razvijajo proceduralno znanje. Največ je vprašanj za merjenje in štetje. 

10.1.4 Naravoslovje in tehnika (Založba Rokus) 

Zaloţba Rokus je izdala učbenika, ki se med seboj dopolnjujeta, pa vendar sta zaradi 

obravnavane snovi različna. Učbenik za četrti razred ima kazalo razdeljeno glede na letne 

čase, učbenik za peti razred pa glede na štiri sklope obravnavane snovi: Voda, Zrak, Zemlja in 

Sonce, voda, zemlja, zrak. Obema učbenikoma je skupna barvna usklajenost. V učbeniku za 

četrti razred sta besedilo in slikovno gradivo postavljena na notranjo stran učbenika, na 

zunanji se pojavljajo dodatki (ekologija, zanimivosti, zdravstveni nasveti, lahko prebereš, 

nasveti, novi pojmi, opozorila, zelo pomembno), vsak v svoji barvi. Med besedilom sta tudi 

okvirja Zdaj vem in Preveri svoje znanje, kjer se nahaja največ vprašanj, s pomočjo katerih 

učenec preverja, ali je razumel podano snov. V zeleni barvi je prikazana povezava z nalogami 

v delovnem zvezku. Učbenik predstavi veliko poskusov, s katerimi razlaga snov. Bistvo je 

predstavljeno v okvirjih Zdaj vem. Učbenik za peti razred pa se od četrtega razlikuje 

predvsem oblikovno. Poglavja so med seboj ločena barvno, besedilo v večini spremlja 

slikovno gradivo, grafov in tabel je občutno manj. Besedilo večinoma razlaga poskuse, v 

okvirčkih pa nato avtorji predstavijo bistvo in pomembne povzetke. Učbenik z delovnim 

zvezkom povezuje tudi zelen okvir, ki učenca usmerja še na druga poglavja v učbeniku. Ta 

obravnavajo snov še drugače ali podrobneje, vsebujejo rubrike Zdaj vem, Razlaga novih 

pojmov, Zdravstveni nasvet in Zanimivosti. Učbenika za četrti in peti razred sta vsebinsko in 

vizualno podobna. Omogočata direktno reševanje, dodatne naloge, ki še dopolnjujejo med 

seboj raznolike obvezne naloge, naloge, ki so bolj razvedrilnega značaja (kviz) ter priloge. 

Delo usmerjata z različnimi nalogami, ki so različnih teţavnostnih stopenj.  
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Vprašanja in naloge se pojavljajo tako v učbeniku kot v delovnem zvezku, s tem da je v 

učbeniku večina vprašanj in nalog namenjenih motivaciji za reševanje nalog v delovnem 

zvezku oziroma napeljujejo k izvajanju poskusa. Delovni zvezek pa je izključno sestavljen iz 

vprašanj in nalog, ki usmerjajo v delo s konkretnim materialom, hkrati pa kot zaključek 

preverja tudi konkretno znanje in na novo pridobljene predstave učenca.  

10.1.4.1 Naravoslovje in tehnika 4 (Založba Rokus) 

V učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 4, avtorjev Kolman, Mati, Furlan, 

Ţibert, Klanjšek Gunde, Jaklin, Jerman, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo 

izbrala za raziskovalni vzorec, zastavljenih 211 vprašanj in nalog. Rezultati analize so 

predstavljeni v grafu 7 in v tabeli 7.  

Graf 7: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 4 

glede na vrsto znanja 
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Tabela 7: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in 

tehnika 4 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 

 
  1 2 3 4 5 6 Skupaj 

    
Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 55 26,07% 2 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 57 27,01% 

Delovni 

zvezek 
34 16,11% 2 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 17,06% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 11 5,21% 1 0,47% 1 0,47% 8 3,79% 1 0,47% 6 2,84% 28 13,27% 

Delovni 

zvezek 
28 13,27% 3 1,42% 8 3,79% 8 3,79% 3 1,42% 40 18,96% 90 42,65% 

 

Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da so vprašanja in naloge izbrane vsebine 

v obeh razporejena dokaj enakomerno. Izstopa le deleţ vprašanj in nalog v delovnem zvezku, 

ki razvijajo proceduralno znanje. Glede na kognitivno stopnjo prevladujejo tista vprašanja in 

naloge, ki zahtevajo poznavanje in razumevanje, glede na vrsto produktivnega vprašanja pa 

izstopajo vprašanja, ki usmerjajo pozornost, ter primerjalna vprašanja. V obeh primerih gre za 

niţje zahtevnostne ravni.  

10.1.4.2 Naravoslovje in tehnika 5 (Založba Rokus) 

V učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 5, avtorjev Kolman, Mati, Furlan, 

Klanjšek Gunde, Jaklin, Jerman, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za 

raziskovalni vzorec, zastavljenih 110 vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v 

grafu 8 in v tabeli 8.  
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Graf 8: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 5 

glede na vrsto znanja 

 

Tabela 8: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in 

tehnika 5 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 

 
  1 2 3 4 5 6 Skupaj 

    
Št. 

vpr. 
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Št. 

vpr. 
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vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Kognitivna 

stopnja 

Učbenik 12 10,91% 5 4,55% 2 1,82% 0 0,00% 1 0,91% 0 0,00% 20 18,18% 

Delovni 

zvezek 
20 18,18% 2 1,82% 2 1,82% 1 0,91% 1 0,91% 0 0,00% 26 23,64% 

Vrsta 

produktivnega 

vprašanja 

Učbenik 4 3,64% 3 2,73% 0 0,00% 6 5,45% 0 0,00% 8 7,27% 21 19,09% 

Delovni 

zvezek 
9 8,18% 5 4,55% 8 7,27% 10 9,09% 3 2,73% 8 7,27% 43 39,09% 

 

Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da so vprašanja in naloge izbrane vsebine 

v učbeniku skoraj enakomerno razporejena, v delovnem zvezku pa prevladuje deleţ vprašanj 

in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje. Hkrati so v učbeniku in delovnem zvezku 

Naravoslovje in tehnika 5 zastopane skoraj vse zahtevnostne ravni znanja, tako 

konceptualnega kot proceduralnega.  
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10.1.5 Naravoslovje in tehnika (Tehniška založba Slovenije) 

Učbenika Naravoslovje in tehnika za četrti in peti razred Tehniške zaloţbe Slovenije sta 

oblikovana enako. V kazalu in v nadaljevanju imata barvno razdeljene vsebinske sklope ter 

pripadajoče enote. Vsak sklop je v začetku predstavljen s slikovnim kolaţem ter kratkim 

sestavkom, ki uvaja učenca v učne enote. Besedilo, ki podaja novo vsebino, ni preveč 

obseţno, dopolnjujejo pa ga slikovno gradivo ter različne ilustracije. Preglednic ter grafov je 

zelo malo. Zanimivosti so podane v rumenih okvirjih, opozorila (predvsem pri tehničnih 

vsebinah za rokovanje z različnimi orodji in materiali) v rdečih. Učbenika sta zasnovana tako, 

da učenca usmerjata k opazovanju, poskušanju in ustvarjanju predstav, v pomoč pri tem sta 

kot dopolnilo še delovna zvezka. Ta se po vsebinski razdelitvi skladata z učbenikoma. Ob 

nalogah vsebujeta slikovni material, pri poskusih imata v posebnem okvirju zapisan material, 

ki ga učenec potrebuje za izvedbo poskusa, hkrati je ob vsaki nalogi prostor, namenjen 

beleţenju rezultatov. V okvirju sta zapisana stran in poglavje enote z vsebino, ki je v učbeniku 

in se povezuje z določeno nalogo. Vsebuje pa tudi teţje naloge, ki so posebej označene z 

ţarnico. Ob nalogah so v rdečih okvirjih zapisana opozorila učencem, bodisi za izvajanje 

poskusa bodisi za rokovanje z različnimi orodji. 

Vprašanja in naloge so v učbenikih podana med besedilom oziroma v okvirjih. Delovna 

zvezka pa obsegata naloge in vprašanja, ki smiselno dopolnjujeta vsebino učbenikov, ter sta v 

zgradbi raznolika, kar učence usmerja v različne dejavnosti za reševanje nalog.  

10.1.5.1 Naravoslovje in tehnika 4 (Tehniška založba Slovenije) 

V učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 4, avtorjev Brumen, Hajdinjak, 

Kruder, Pufič, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala za raziskovalni 

vzorec, zastavljenih 32 vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v grafu 9 in v 

tabeli 9.  
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Graf 9: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 4 

glede na vrsto znanja 

 

Tabela 9: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in 

tehnika 4 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 
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Analiza je pokazala, da so vprašanja in naloge izbrane vsebine, ki razvijajo konceptualno 

znanje, skoraj enakovredno zastopana v učbeniku in v delovnem zvezku. Zanimivo je, da je 

več vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje, zastavljenih v učbeniku. Zastopane so 

le niţje kognitivne stopnje, medtem ko so vprašanja in naloge glede na vrsto produktivnega 

vprašanja sorazmerno enakomerno razporejena.  
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10.1.5.2 Naravoslovje in tehnika 5 (Tehniška založba Slovenije) 

V učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 5, avtorjev Brumen, Hajdinjak, 

Kruder, Mencinger Vračko, Pufič, je v poglavjih, ki obravnavajo vsebino, ki sem si jo izbrala 

za raziskovalni vzorec, zastavljenih 23 vprašanj in nalog. Rezultati analize so predstavljeni v 

grafu 10 in v tabeli 10.  

Graf 10: Deleţ vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in tehnika 5 

glede na vrsto znanja 

 

Tabela 10: Zastopanost vprašanj in nalog v učbeniku in delovnem zvezku Naravoslovje in 

tehnika 5 glede na kognitivno stopnjo ter vrsto produktivnega vprašanja 
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Analiza učbenika in delovnega zvezka je pokazala, da je deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo 

konceptualno znanje, pribliţno enak deleţu vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno 

znanje. Glavnina je še vedno zastavljena v delovnem zvezku. Zahtevnostne ravni znanja niso 

zastopane; pri kognitivni stopnji za analizo, sintezo in vrednotenje ter pri vrstah 

produktivnega vprašanja v izbrani vsebini ni primerjalnih in problemskih vprašanj in nalog.  
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10.2 Rezultati analize in interpretacija glede na zastavljene hipoteze 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate analize glede na zastavljene hipoteze. Prikazani so v 

grafih ter, nekateri med njimi, natančneje prikazani še s pomočjo tabele. 

10.2.1 Prva hipoteza 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko v devetletni osnovni šoli je zaradi prenove učnega 

sistema in posodobitev pri poučevanju naravoslovja deleţ ciljev, ki zajemajo proceduralno 

znanje, enak deleţu ciljev, ki zajemajo konceptualno znanje. 

Kot piše Skribe-Dimec (2007) naj bi pojmovanje naravoslovnega znanja v enaki meri 

obsegalo tako konceptualno kot proceduralno znanje. Svojo trditev ponazori s prikazom 

tehtnice, ki ima obe strani, pojme na eni ter na drugi strani postopke in stališča, uravnoteţeni. 

Vendar ob podrobnejšem pregledu učnega načrta in operativnih ciljev, ki so določeni za 

predmet naravoslovje in tehnika, ugotovimo, da prevladujejo cilji, ki obsegajo konceptualno 

znanje. To prikazuje graf 11.  

Graf 11: Deleţ operativnih ciljev, ki zajemajo konceptualno in proceduralno znanje v četrtem 

in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika 
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Če pogledamo razmerja med standardi znanja, minimalnimi standardi in temeljnimi standardi 

znanja, ki so zapisani v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2005), je razlika med 

vrstami znanja še večja. Rezultati so prikazani v grafih 12, 13 in 14.  

Graf 12: Deleţ standardov znanja, ki zajemajo konceptualno in proceduralno znanje v 

četrtem in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika 
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Graf 13: Deleţ minimalnih standardov znanja, ki zajemajo konceptualno in proceduralno 

znanje v četrtem in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika 
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Graf 14: Deleţ temeljnih standardov znanja, ki zajemajo konceptualno in proceduralno 

znanje v četrtem in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika 

 

 

Glede na pridobljene rezultate moram prvo hipotezo, ki predvideva enako zastopanost ciljev v 

učnem načrtu pri predmetu naravoslovje in tehnika, ovreči, saj je deleţ ciljev, ki obsegajo 

konceptualno znanje, večji tako v četrtem kot tudi v petem razredu.  
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10.2.2 Druga hipoteza 

V učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu 

devetletne osnovne šole je zaradi prenove učnega sistema in posodobitev v poučevanju 

naravoslovja deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje z naravoslovnimi 

postopki, enak deleţu vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno znanje. 

Ob pregledu izbranih vsebin v učbenikih in delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in 

tehnika sem ugotovila, da je deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno znanje, 

občutno manjši od tistih, ki razvijajo proceduralno znanje z naravoslovnimi postopki. Razlika 

je med razmerji še večja pri vprašanjih in nalogah v petem razredu. Rezultati so prikazani 

glede na posamezen razred v grafu 15 ter glede na učbenik in delovni zvezek v tabeli 11.  

Graf 15: Deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno in proceduralno znanje v 

učbenikih in delovnih zvezkih za četrti in peti razred pri predmetu naravoslovje in tehnika  
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Tabela 11: Deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno in proceduralno znanje v 

četrtem in petem razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika glede na učbenik in delovni 

zvezek 

  

Učbenik Delovni zvezek 

Skupaj Konceptualno 

znanje 

Proceduralno 

znanje 

Konceptualno 

znanje 

Proceduralno 

znanje 

Št. vpr. % Št. vpr. % Št. vpr. % Št. vpr. % Št. vpr. % 

4. razred 88 25,81% 44 12,90% 54 15,84% 155 45,45% 341 100,00% 

5. razred 23 13,37% 22 12,79% 37 21,51% 90 52,33% 172 100,00% 

 

Večino vprašanj in nalog avtorske skupine umeščajo v delovne zvezke, v četrtem razredu 

dobrih 61 %, v petem dobrih 73 %. Večina teh razvija proceduralno znanje, in sicer v četrtem 

razredu 45,45 % vseh vprašanj in nalog, v petem razredu pa je ta odstotek še večji, in sicer 

52,33 % vseh zastavljenih vprašanj in nalog.  

Analiza vprašanj in nalog v učbenikih in delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in 

tehnika je pokazala, da je deleţ tistih vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje, 

občutno večji, kar pomeni, da moram drugo hipotezo, ki predpostavlja enako zastopanost 

vprašanj in nalog tako konceptualnega kot proceduralnega znanja, ovreči.  
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10.2.3 Tretja hipoteza 

V učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu 

devetletne osnovne šole je deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo poznavanje, razumevanje in 

uporabo konceptualnega znanja, večji od deleţa vprašanj in nalog, ki razvijajo analizo, 

sintezo in vrednotenje, saj se pri slednjih od učenca zahteva višja stopnja abstrakcije in 

posplošitve konceptualnega znanja. 

Čeprav so taksonomije znanj pri učiteljih dobro poznane, se velikokrat zgodi, da pri samem 

delu niso dovolj upoštevane. Marsikdaj se pri sestavljanju vprašanj nanje pozabi. Prav zaradi 

tega me je zanimalo, kako so ravni znanj zastopane v vprašanjih in nalogah v učbenikih in 

delovnih zvezkih, ki jih pripravljajo različne avtorske skupine. Rezultate prikazujeta graf 16 

in tabela 12.  

Graf 16: Deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno znanje v učbenikih in delovnih 

zvezkih za četrti in peti razred pri predmetu naravoslovje in tehnika 
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Tabela 12: Deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno znanje v učbenikih in delovnih 

zvezkih za četrti in peti razred pri predmetu naravoslovje in tehnika, glede na posamezne 

kognitivne stopnje 

 
Kognitivna stopnja 

 
Poznavanje Razumevanje Uporaba Analiza Sinteza Vrednotenje 

 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

4. razred 123 86,62% 16 11,27% 3 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5. razred 42 70,00% 10 16,67% 5 8,33% 1 1,67% 2 3,33% 0 0,00% 

 

Rezultati analize so pokazali, da vprašanja in naloge izbranih vsebin, ki se nanašajo na 

konceptualno znanje, skoraj v celoti zajemajo le prve tri stopnje zahtevnostnih ravni po 

Bloomu, to je poznavanje, razumevanje in uporabo. Deleţ vprašanj in nalog v četrtem razredu 

v celoti obsega le prve tri stopnje, medtem ko v petem razredu majhen deleţ vprašanj in nalog 

zajema tudi višje ravni znanja. Natančneje lahko iz tabele 2 razberemo, da kar 123 od skupno 

142 vprašanj in nalog v učbenikih in delovnih zvezkih za četrti razred od učencev zahteva 

poznavanje vsebine snovi, zastopanost ostalih glede na naraščanje teţavnosti upada; vprašanj 

in nalog, ki razvijajo analizo, sintezo in vrednotenje, v četrtem razredu ni. V petem razredu je 

zastavljenih vprašanj manj, vendar so ta bolje razporejena med posamezne ravni zahtevnosti 

znanja, in sicer jih 42 zahteva poznavanje, 10 razumevanje, 5 uporabo, 1 analizo in 2 sintezo.  

S pridobljenimi rezultati lahko potrdim tretjo hipotezo, ki govori o tem, da je več vprašanj in 

nalog, ki obsegajo niţje zahtevnostne ravni znanja. Te so zastopane skoraj v celoti.  
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10.2.4 Četrta hipoteza 

V učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in tehniko v četrtem in petem razredu 

devetletne osnovne šole je deleţ vprašanj, ki usmerjajo pozornost, vprašanj za merjenje in 

štetje, primerjalnih ter akcijskih vprašanj večji od deleţa problemskih in miselnih vprašanj, 

saj ta zahtevajo večjo stopnjo učenčeve miselne aktivnosti. 

Podobno kot za vprašanja in naloge, ki obsegajo konceptualno znanje, sem predvidevala, da 

avtorske skupine tudi pri proceduralnem znanju v večji meri posegajo po enostavnejših, to je 

po tistih, ki obsegajo niţje zahtevnostne ravni znanja. V to skupino sem uvrstila vprašanja, ki 

usmerjajo pozornost, vprašanja za merjenje in štetje, primerjalna vprašanja ter akcijska 

vprašanja. Pri teh je potrebno v večji meri le nekaj storiti, da pridobimo ţelen odgovor. 

Navadno se pri tem ravnamo po ţe danih navodilih in za to ne potrebujemo večjega 

predhodnega znanja. Rezultati za četrto hipotezo so predstavljeni v grafu 17 in v tabeli 13. 

Graf 17: Deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje v učbenikih in delovnih 

zvezkih za četrti in peti razred 
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Tabela 13: Deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje v učbenikih in delovnih 

zvezkih za četrti in peti razred 

 

Vrsta produktivnega vprašanja 

 

Vprašanja, ki 

usmerjajo 

pozornost 

Vprašanja za 

merjenje in 

štetje 

Primerjalna 

vprašanja 

Akcijska 

vprašanja 

Problemska 

vprašanja 

Miselna 

vprašanja 

 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

Št. 

vpr. 
% 

4. 

razred 
55 22,45% 22 8,98% 27 11,02% 67 27,35% 10 4,08% 64 26,12% 

5. 

razred 
30 22,06% 19 13,97% 18 13,24% 27 19,85% 4 2,94% 38 27,94% 

 

Rezultati so pokazali, da je deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo prve štiri ravni 

proceduralnega znanja dvakrat večji od vprašanj in nalog višjih ravni znanja. Skoraj enak je v 

obeh razredih. V četrtem razredu je največ akcijskih vprašanj, in sicer 67, njim sledijo miselna 

vprašanja, teh je 64, nato 55 vprašanj, ki usmerjajo pozornost, 27 primerjalnih vprašanj, 22 

vprašanj za merjenje in štetje ter 10 problemskih vprašanj. V petem razredu pa je največji 

deleţ miselnih vprašanj, teh je 38, sledi 30 vprašanj, ki usmerjajo pozornost, 27 akcijskih 

vprašanj, 19 vprašanj za merjenje in štetje, 18 primerjalnih vprašanj in nekoliko manj 

problemskih vprašanj, le 4. V obeh razredih je deleţ miselnih vprašanj zelo velik, hkrati je 

velik deleţ tudi vprašanj, ki usmerjajo pozornost. Najmanj pa je problemskih vprašanj. Morda 

je tako zaradi njihove večje zahtevnosti.  

Četrta hipoteza, ki predvideva večji deleţ vprašanj, ki usmerjajo pozornost, vprašanj za 

merjenje in štetje, primerjalnih ter akcijskih vprašanj, je glede na rezultate analize potrjena. 

Tako v učbenikih kot delovnih zvezkih se avtorske skupine v večji meri nagibajo k 

vprašanjem in nalogam niţjih zahtevnostnih ravni.  
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10.2.5 Peta hipoteza 

Deleţ produktivnih vprašanj in nalog je v učbenikih za spoznavanje narave in druţbe v 

tretjem razredu osemletne osnovne šole in v učbenikih za spoznavanje narave v četrtem 

razredu osemletne osnovne šole manjši kot v učbenikih in delovnih zvezkih za naravoslovje in 

tehniko v četrtem in petem razredu devetletne osnovne šole, saj je v učnem načrtu za 

devetletno osnovno šolo upoštevanih veliko več sodobnih smernic, ki opredeljujejo predvsem 

konstruktivističen način poučevanja. 

Lahko rečemo, da prenove šolstva skozi zgodovino kot tudi v zadnjih letih prinašajo novosti 

tudi na didaktičnih področjih predmeta. Na temelju te trditve sem osnovala zadnjo hipotezo, 

ki predvideva večji deleţ produktivnih vprašanj in nalog v učbenikih in delovnih zvezkih za 

devetletno osnovno šolo, v primerjavi z učbeniki za osemletno osnovno šolo. Rezultati so 

prikazani v grafu 18, in sicer so pri tem zdruţena vsa vprašanja in naloge izbranih vsebin obeh 

razredov za osemletno in devetletno osnovno šolo.  

Graf 18: Deleţ vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje v učbenikih tretjega in 

četrtega razreda osemletne osnovne šole ter v učbenikih in delovnih zvezkih četrtega in petega 

razreda devetletne osnovne šole 
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Analiza rezultatov vprašanj in nalog, ki razvijajo proceduralno znanje v učbenikih osemletne 

osnovne šole in v učbenikih in delovnih zvezkih devetletne osnovne šole, je pokazala, da je v 

devetletni osnovni šoli deleţ le-teh večji kot v osemletni osnovni šoli. S tem lahko peto 

hipotezo potrdim. Je pa res, da je ta razlika zelo majhna, in sicer le 5 %.  

10.3 Povzetek najpomembnejših spoznanj 

Ob pregledu vseh učbenikov in delovnih zvezkov za predmet naravoslovje in tehnika sem 

ugotovila, da so ti v večini zasnovani tako, da vzpodbujajo učenčevo lastno aktivnost. 

Učbenik in delovni zvezek vseh zaloţb in avtorskih skupin se med seboj dopolnjujeta in 

ustvarjata občutek delovnega učbenika, ki učenca usmerja od ugotavljanja predznanja ter 

lastnih predstav pojavov, preko razlage in izgradnje znanja do aktivnosti, ki znanje še 

dopolnjujejo. S tem so avtorske skupine upoštevale konstruktivističen pristop k poučevanju 

naravoslovja. Učbeniki učence motivirajo in postavljajo pred različne problemske naloge ter 

jih usmerjajo k delovnemu zvezku, kjer učenec dobi še natančnejša navodila za reševanje. 

Nekaj vprašanj in nalog pa je zasnovanih tudi tako, da morajo učenci sami, v parih ali manjših 

skupinah samostojno opraviti raziskavo. Večji del vprašanj in nalog je učencu zastavljenih v 

delovnih zvezkih. V njih je tudi prostor za beleţenje rezultatov. Na izkustven način 

pridobljeno znanje pa učenci preverjajo v učbeniku, kjer so zapisani glavni poudarki, oziroma 

v različni dodatni literaturi.  

Kljub na prvi pogled enaki zasnovi učbenikov in delovnih zvezkov se ti med seboj razlikujejo 

glede na zastavljena vprašanja in naloge. Drugačnost je v količini, v mestih, kjer jih avtorske 

skupine učencu zastavljajo, ter v zgradbi samih vprašanj in nalog – od tistih, ki razvijajo 

konceptualno znanje, do takih, ki za pridobitev odgovora zahtevajo uporabo naravoslovnega 

postopka, od teh, ki posegajo po zgolj osnovnem priklicu ţe osvojenega znanja, do tistih, ki 

zahtevajo večjo stopnjo učenčeve miselne aktivnosti. 

Podrobnejša analiza je pokazala, da so nekateri učbeniki bolj vsebinski, drugi zasnovani 

predvsem preko vprašanj. Skupno vsem učbenikom in delovnim zvezkom pa je zastavljanje 

vprašanj niţjih taksonomskih ravni znanj. To potrdi tudi pregled tabel iz prvega dela analize 

rezultatov (tabela 1–10). Zanimivo je, da avtorske skupine na tako drugačen način dosegajo 

enak cilj, to je doseganje osnovnih znanj predmeta naravoslovje in tehnika, ki jih določa učni 

načrt.  
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Zanimivost, na katero sem naletela, je, da je v učnem načrtu deleţ ciljev, ki razvijajo 

proceduralno znanje, veliko manjši od deleţa tistih, ki razvijajo konceptualno znanje, kasneje 

pa se izkaţe, da je zastopanost vprašanj in nalog v učbenikih in delovnih zvezkih, ki razvijajo 

naravoslovna znanja z naravoslovnimi postopki, veliko večja. To si lahko razlagamo s tem, da 

se avtorske skupine zavedajo pomembnosti zastavljanja produktivnih vprašanj ter samega 

aktivnega učenja, s katerim lahko doseţemo boljšo kvaliteto znanja.  

Hipoteze, v katerih sem predvidevala večjo zastopanost vprašanj in nalog niţjih ravni znanja, 

sem potrdila, kar pomeni, da je potrebno veliko več prilagajanja s strani učitelja, če ţeli v 

razredu doseči še mnogo več kot le zapomnitev dejstev in razvijanje znanj z osnovnimi 

naravoslovnimi postopki. Učbeniki in delovni zvezki ne obsegajo toliko različno zastavljenih 

vprašanj in nalog, da bi v enaki meri zadostili različnim zahtevnostnim ravnem znanja. Še 

vedno so gradiva sestavljena preteţno iz, lahko bi rekli, laţjih vprašanj, ki ne zahtevajo 

tolikšne učenčeve miselne aktivnosti. Potrebno pa je omeniti, da ne moremo povsem govoriti 

o enakomerni zastopanosti zahtevnostnih ravni kognitivnih znanj. Bloomova taksonomija je 

namreč predstavljena v obliki piramide, ki ima v svojem temelju prvo kategorijo – 

poznavanje, ki ji nato po vrsti sledijo vse naslednje, katerih zastopan deleţ v piramidi je 

vedno manjši. Ta podatek na nek način razlaga, zakaj je zastopanost vprašanj in nalog višjih 

zahtevnostnih ravni znanja v učbenikih in delovnih zvezkih tako majhna. Na tem mestu pride 

do izraza učiteljeva kreativnost in samoiniciativnost, ki ob ustreznem oblikovanju učne ure 

lahko zajame tudi višje stopnje Bloomove taksonomije kognitivnih znanj, oziroma, kot sem v 

diplomskem delu razčlenila, produktivnih vprašanj različnih zahtevnostnih ravni po 

Elstgeestu. Vseeno pa se kaţe rahlo povečanje uporabe naravoslovnih postopkov v devetletni 

osnovni šoli, kar lahko kaţe, da smo na poti zavedanja tega problema in hkrati na poti 

sprememb, ki bodo to stanje izboljšale..  
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11 ZAKLJUČEK 

Diplomsko delo predstavlja pregled spreminjanja poučevanja naravoslovja, ki so jih prinašala 

različna časovna obdobja. Danes se poudarja predvsem izkustveno učenje, konstruktivizem in 

aktivno učenje, kar omogoča učencem pristen stik s poučevano vsebino. Vse to se odraţa 

preko učnega načrta v učbenikih in delovnih zvezkih, seveda pa tudi v dodatnih učnih 

gradivih, ki so na voljo tako učiteljem kot tudi učencem.  

Namen diplomskega dela je bil z analiziranjem vprašanj in nalog v učbenikih in delovnih 

zvezkih ugotoviti, kakšna vprašanja in naloge avtorske skupine zastavljajo učencem, v 

kolikšni meri zahteve učnega načrta odsevajo v samih vprašanjih in nalogah ter kakšno je 

razmerje med vprašanji in nalogami, ki razvijajo konceptualno, in med tistimi, ki razvijajo 

proceduralno znanje. Ob tem pa sem se spraševala tudi, ali so vprašanja in naloge načrtno in 

sistematično strukturirane tudi glede na zahtevnostne ravni.  

S pridobljenimi rezultati sem potrdila tri od petih zastavljenih hipotez. Izkazalo se je, da so 

konceptualni cilji v učnem načrtu še vedno zastopani v večji meri kot proceduralni. Razlika je 

še očitnejša, če med seboj primerjamo standarde znanja, minimalne standarde in temeljne 

standarde znanja. Prav tako tudi zastopanost vprašanj in nalog, ki razvijajo konceptualno in 

proceduralno znanje v učbenikih in delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in tehnika, ni 

enaka. Večji deleţ namreč obsegajo vprašanja in naloge, ki preverjajo proceduralno znanje. 

Potrdila sem hipotezi, ki predvidevata večjo zastopanost vprašanj, ki zavzemajo niţje 

zahtevnostne ravni tako konceptualnega kot proceduralnega znanja. Prav tako sem potrdila 

hipotezo, v kateri sem predvidevala večji deleţ vprašanj in nalog, ki preverjajo proceduralno 

znanje v učbenikih in delovnih zvezkih za devetletno osnovno šolo, v primerjavi z vprašanji 

in nalogami, ki so zastavljena v učbenikih za osemletno osnovno šolo.  

Čeprav sem v svoji raziskavi zavzela vse potrjene učbenike pri predmetu naravoslovje in 

tehnika, bi bili rezultati še bolj natančni, če bi analizirala vsa vprašanja in naloge, ki jih 

avtorske skupine zastavljajo, in ne le vprašanj in nalog enega vsebinskega sklopa za 

posamezni razred. Kljub velikemu raziskovalnemu vzorcu so se tako lahko pojavili rezultati, 

ki ne morejo prikazati točnega stanja. Boljšo kvaliteto analize bi lahko dosegla tudi, če bi 

enak vzorec pregledalo večje število oseb.  

V prihodnje bi bilo smiselno opraviti raziskavo, ki bi zajemala vprašanja in naloge celotnega 

učbenika in delovnega zvezka. Zanimivo bi bilo podobno raziskavo izvesti tudi v razredih 
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prvega triletja ter v višjih razredih osnovne šole pri naravoslovnih predmetih, saj bi rezultati 

pokazali, kolikšen deleţ zastopata konceptualno in proceduralno znanje v posameznih 

razredih in ali je razmerje znanj odvisno od starosti učencev.  

Namen diplomskega dela je bil predstaviti vprašanja in naloge, ki se zastavljajo v učbenikih in 

delovnih zvezkih pri predmetu naravoslovje in tehnika. Prepoznati kvaliteten učbenik oziroma 

delovni zvezek je pri poučevanju velikega pomena. Učbeniško gradivo, ki po svoji zgradbi 

ustreza tako učitelju in njegovemu načinu poučevanja kot tudi učencem, lahko pripomore k 

večji kvaliteti znanja. To pa je tudi cilj, h kateremu stremi vsak učitelj. Ţelim si, da bi rezultati 

raziskave pomagali učiteljem pri izbiri učbenika, ki jim bo v največjo pomoč pri načrtovanju 

učnih ur, kjer bodo učenci uspešno izgrajevali svoje znanje.  
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13 PRILOGE 

 

- Priloga 1: Operativni cilji, razvrščeni glede na vrsto znanja 

- Priloga 2: Vprašanja in naloge, razvrščena glede na vrsto znanja in raven zahtevnosti 

znanja 


