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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Spremembe časa – spremembe učnih načrtov, smernic poučevanja, šolske reforme, značilnosti 

trga učnih gradiv – prinašajo »poplavo učnih gradiv« in s tem novo vlogo za učitelja, ki mora 

gradiva izbrati. Ta je zaradi pogostosti rabe učnih gradiv pri pouku izredno pomembna, saj v 

veliki meri vpliva na njegovo kakovost.  

 

Teoretični del magistrskega dela zajema izhodišča različnih strok, ki naj bi bile učitelju v pomoč 

pri sicer avtonomni izbiri kakovostnega učnega gradiva za pouk matematike. Pomembno je, da 

je njegova izbira odraz njegovega strokovnega znanja in ne posledica dobre promocije 

najnovejšega. Pri tem mora učitelj upoštevati stroko splošne didaktike: poznati mora vrste 

gradiv, preveriti mora upoštevanje didaktičnih, oblikovnih in jezikovnih načel in prisotnost 

elementov, ki učence učijo učiti se. Opreti se mora tudi na smernice specialne didaktike, torej 

didaktike matematike, ter v gradivih preveriti, ali te upoštevajo posebnosti predmeta oz. 

sodobne pristope poučevanja, aktualni učni načrt za matematiko za 5. razred in ali vsebujejo 

raznovrstne naloge glede na tipe in taksonomske ravni znanja. Da učiteljeva izbira ne bo le 

kakovostna, temveč najoptimalnejša, mora poznati tudi značilnosti učnega trga in njegovo 

aktualno ponudbo. V teoretičnem delu zato predstavljamo tudi aktualni trg tiskanih in 

elektronskih učnih gradiv za matematiko za 5. razred. Glede na omenjena izhodišča stroke smo 

v empiričnem delu kvalitativno analizirali štiri aktualne komplete učnih gradiv za 5. razred 

matematike, dva od teh so učitelji v šolskem letu 2016/2017 izbrali najpogosteje, dva pa 

najredkeje. Rezultati analize so pokazali, da učitelji sicer za uporabo pri pouku najpogosteje 

izbirajo ustrezno kakovostna učna gradiva, a ne najbolj optimalnih. Glavne pomanjkljivosti smo 

zasledili pri vključenosti učenja učenja, pri upoštevanju posebnosti predmeta matematika ter 

pri raznovrstnosti nalog v gradivih; največje ujemanje s teoretičnimi izhodišči pa se je pokazalo 

pri skladnosti z učnim načrtom, pri ustreznosti jezika in stila v gradivih ter pri upoštevanju 

osebnih smernic učitelja in didaktičnih načel. Čeprav se analizirani kompleti v splošni 

kakovosti gradiv niso posebno razlikovali, so se razlikovali glede na zastopanost posameznih 

kriterijev. Največ razlik se pojavlja pri kriterijih, vezanih na osebne smernice učitelja, 

oblikovanost gradiv in specifike predmeta matematika. Prav zato je pomembno, da učitelj pri 

izbiri kritično presoja o njihovih prednostih in pomanjkljivostih ter za uporabo pri pouku izbere 

kakovostno in z njegovim poučevalnim stilom skladno učno gradivo. V pomoč pri tehtni in 

odgovorni izbiri mu je lahko Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike 

v osnovni šoli, ki smo ga oblikovali za potrebe raziskave, glede na ugotovitve pa nadgradili. 

Ker je osnovan na teoretičnih izhodiščih splošne in obče didaktike in prenosljiv za presojanje 

kakovosti učnih gradiv vseh razredov, ga ocenjujemo kot naš glavni prispevek znanosti k stroki. 

 

KLJUČNE BESEDE: pouk matematike, učna gradiva, kriteriji kakovosti, učiteljeva izbira 

gradiv, 5. razred  

 

  



 

 

  



 

 

Criteria for a Teacher's Selection of Quality Mathematics Teaching Materials in the 5th 

Grade of Elementary School 

ABSTRACT  

Changes in today´s world bring changes in curriculums, teaching trends and school reforms. 

Together with the characteristics of the teaching materials´ market, it all causes superabundance 

of teaching materials and along with it the new role for a teacher, now being a person who must 

choose. Because of the frequent usage of teaching materials at lessons this role is of high 

importance as it affects the quality of teaching a lot. 

The theoretical part of the master´s degree thesis includes the basis of various disciplines which 

are supposed to help a teacher to choose the quality teaching material for maths lessons though 

it is his autonomous choice. It is important that his choice reflects his professional knowledge 

and that it is not a result of a good promotion of new materials. A teacher has to bear in mind 

the general didactics, t.i. he has to be familiar with the kinds of the teaching materials, he has 

to check the didactic, stylistic and language principles and the presence of the elements that 

teach students how to learn. His choice has to relate to the guidelines of the special subject 

didactics, t.i. the maths didactics and he has to find out whether the materials consider the 

specifics of the subject and/or modern approaches towards teaching, current curriculum for 5th 

grade´s maths and whether it contains various tasks according to the types and taxonomic levels 

of knowledge. In order for the teacher´s choice to be the optimal and not only the quality one 

he has to be acquainted with the characteristics of the teaching materials´ market and its present 

offer. 

Therefore, in the theoretical part we present the current market of printed and electronic 

teaching materials for 5th grade Maths. Due to the above mentioned professional basis we 

analysed four current sets of teaching materials for 5th grade Maths, two of which teachers in 

school year 2016/2017 chose most frequently and the other two most rarely. 

The results of the analysis showed that teachers usually choose the appropriate quality teaching 

materials but not always the most optimal ones. The main imperfections which we came across 

at were in the following sections: the teaching of how to learn, considering the characteristics 

of Maths and the variety of different tasks. The highest level of matching with the theoretical 

issues was found in the uniformity with the curriculum, the adequacy of language and style as 

well as in the considering the personal guidelines of a teacher and the didactic principles. 

Although the analysed sets didn´t differ much according to the quality of the materials they 

differed a lot according to the presence of the individual criterion. Most differences appear in 

the criteria related to the teacher´s personal trends, the formation and the specifics of Maths. 

Exactly because of that, it is important that a teacher considers seriously about advantages and 

disadvantages and chooses quality teaching materials for his work which are in line with his 

own teaching style. To help him choose soundly and responsibly he can use a guide, Model za 

presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v osnovni šoli, which we had created for 

the purpose of our research and updated later on the basis of the findings. As it is founded on 

the theoretical backgrounds of general and specific didactics and can be applied also as the tool 

of evaluating quality of teaching materials of all grades we assess it as our main scientifical 

contribution to the discipline. 

 

KEYWORDS:  Maths lessons, teaching materials, the criteria of quality, the teacher´s selection 

of teaching materials, 5th grade 
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UVOD 

Pouk si dandanes težko predstavljamo brez uporabe različnih vrst učnih gradiv. »Šola in knjiga, 

pouk in učbenik, učenec1 in knjiga – so [postali] neločljivi pojmi v vzgojni praksi. Tako se nam 

vsiljujejo kot trajni pedagoški izziv […]. Toda šola je stara le nekaj več kot 5000 let, knjiga pa 

[…] le nekaj sto let.« (Malić, 1992, str. 33) Knjiga na samem začetku ni bila ustvarjena posebej 

za izobraževanje, že zelo kmalu pa so njeni avtorji poskusili motivirati učence in učitelje2, da 

bi postala vir znanja pri pouku. Komenski je prvi v svoji Veliki didaktiki poudaril, da je treba 

izdelati »posebne knjige«, prilagojene otroškemu dojemanju, ki bodo vsebovale učno snov 

posameznih razredov (Komenski, 1958). Od takrat, 17. stoletja, pa vse do danes se je gradivo 

za učence počasi spreminjalo in še vedno se, kar je tudi pogoj za obstoj in rabo danes ob vse 

močnejši konkurenci izobraževalne tehnologije, ki prodira na šolski učni trg in se uveljavlja v 

šolskih praksah. Spreminja se notranja struktura učnih gradiv: izbira osnovnih in dopolnilnih 

besedil/slikovnega gradiva/grafikonov/tabel, ki prikazujejo učno snov, ter vsebine, ki 

spodbujajo k delu in sodelovanju (vprašanja, naloge, napotki na druge vire ipd.) in njihova 

zunanja struktura: format, vezava, obseg, papir, prelom, stavek, likovna oprema, stil in jezik 

(Malić, 1992). Tako so dandanes »[u]čna gradiva na razredni stopnji [ … ] številna in 

raznovrstna. Odločanje o tem, kaj izbrati in uporabljati pri pouku v prihajajočem letu od 1. do 

5. razreda, je tako za učitelja razrednega pouka kot strokovni aktiv, v katerem deluje, strokovno 

odgovorno delo« (Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017, str. 10). 

Učitelj namreč kljub vse večji konkurenčnosti nima nobenega zagotovila, da so učna gradiva 

na trgu kakovostna. Skozi proces potrjevanja pri Strokovnem svetu namreč gredo le učbeniki, 

ne pa tudi druga učna gradiva.  

 

Na eni strani obstoječi sistem izbire učnih gradiv ne zagotavlja dovolj informacij, ki bi bile v 

pomoč učitelju pri izbiri čim kakovostnejšega in njegovim potrebam prilagojenega gradiva 

(Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017), na drugi 

strani pa mora biti odločitev odraz strokovnega premisleka. To nas je nagovorilo, da smo ob 

pregledu literature v teoretičnem delu poskusili izluščiti glavne smernice, ki opredeljujejo 

kakovost učnih gradiv, vezane na občo in specialno didaktiko, in njihov pomen. Teoretična 

izhodišča smo v empiričnem delu magistrske naloge konkretizirali in iz njih oblikovali 

konkretne kriterije, vezane na kakovost gradiv za pouk matematike v petem razredu. Te smo 

zajeli v Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v osnovni šoli, s 

pomočjo katerega smo presojali o kakovosti najpogosteje in najredkeje izbranih kompletov 

učnih gradiv in s tem o kakovosti izbir učiteljev za rabo učnih gradiv pri pouku matematike. 

Hkrati nagovarjamo vse učitelje, da pri izbiranju potencialnih gradiv za rabo pri pouku storijo 

enako. Tako bo njihova izbira strokovnejša, posledično pa bo kakovostnejši tudi pouk 

matematike. 

 

 

 

                                                 
1 V magistrskem delu je uporabljen termin učenec, ki pomeni moško in žensko slovnično obliko.  
2 V magistrskem delu je uporabljen termin učitelj, ki pomeni moško in žensko slovnično obliko. 
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TEORETIČNI DEL 

Za učenca pri pouku matematike so učna gradiva običajno vir informacij in nalog za utrjevanje 

in preverjanje znanja, za učitelja pa sredstvo poučevanja. Ker je raba učnih gradiv pri pouku 

zelo pogosta, tako ta pomembno sodoločajo vsebino, tempo in stil učenja oz. poučevanja. 

Katera učna gradiva bodo nosila to vlogo pri pouku, skoraj popolnoma avtonomno odloča 

učitelj. Pri svoji odločitvi mora biti ta usmerjen na prihodnjega uporabnika gradiv – učenca oz. 

ciljno skupino. Vprašati se mora, kakšen učinek bo imelo določeno gradivo na učence 

določenega razreda. V mislih mora imeti, kaj in kako morajo učenci z učenjem ob njem doseči 

(Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017). Pri tem mora imeti v mislih 

objektivne kriterije, ki so bolj ali manj strogo opredeljeni, to so smernice obče in specialne 

didaktike, poznati mora svojo izbiro, torej trg učnih gradiv, in subjektivne dejavnike odločanja 

– svoj način poučevanja, ki ga mora gradivo podpirati (Kovač, Kovač - Šebart, Krek, Štefanc 

in Vidmar, 2005). Odločanje mora biti odgovorno in poglobljeno, saj je pogostost rabe učnih 

gradiv (glede na sezname naročenega gradiva) izjemno visoka (Analiza delovnih zvezkov za 

matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017).  

 

1. KAKOVOST UČNIH GRADIV 

 

»V našem prostoru se teoretična didaktika s problematiko strukture in funkcije učbenikov ni 

pogosto ukvarjala.« (Kovač idr., 2005, str. 17) V didaktičnih delih učna gradiva niso posebno 

obravnavana, praktične napotke za sestavo/uporabo kakovostnega učbenika pa je mogoče 

zaslediti predvsem v zastarelih delih iz osemdesetih in devetdesetih let (npr. Poljak, 1980, 

Malić, 1986). Štefanc (2005) pomanjkanje smernic za pisanje kakovostnega učnega gradiva 

opredeljuje kot paradoksalno. V nasprotju s starimi učnimi načrti so sodobni namreč naravnani 

učnociljno, kar pomeni, da imajo pisci učnih gradiv veliko bolj proste roke pri izbiri različnih 

vsebinskih in pedagoških pristopov za usvojitev zastavljenih ciljev. Medtem ko Štefanc (2005) 

poudarja, da je prav zaradi tega nujna vzpostavitev strokovnih kriterijev za presojanje njihove 

kakovosti, je realnost taka, da sodobna stroka ob tem pušča proste roke, ne podaja dovolj 

konkretnih smernic. Na drugi strani se od učitelja pričakuje, da njegova izbira učnega gradiva 

ugaja vsem: učencem in učiteljem, ki ga uporabljajo, staršem, ki jih kupujejo, in državi, ki jih 

potrjuje (Ferbar, 1992). 

Kriteriji, ki jih pregledana literatura na področju splošne didaktike predlaga kot kriterije za 

presojanje kakovosti učnih gradiv, so v nadaljevanju razdeljeni na posamezne sklope, pri čemer 

mora učitelj pri izbiri učnih gradiv za svoje poučevanje upoštevati vse, najprej pa mora vedeti, 

katera učna gradiva sploh ima na voljo. 

 

1. 1 Vrste učnih gradiv  

Učna gradiva so tista didaktizirana3 gradiva, ki jih lahko učitelj pri pouku uporabi kot učno 

sredstvo, za učenca pa predstavljajo učni vir, saj mu omogočajo pridobivanje in utrjevanje 

znanj. Učna gradiva torej morajo biti pripravljena tako, da koristijo učitelju (pri kakovostnem 

načrtovanju in izvajanju pouka) in učencem (pri samostojnem učenju) (Štefanc, Mažgon in 

Škapin, 2011). Gale (2004) omenjeno dvojno funkcijo učnih gradiv – za učitelja in učenca – 

                                                 
3 Termin razložen v nadaljevanju. 
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poimenuje didaktična in informativna funkcija.   

 

Med učna gradiva se uvrščajo učbeniki, delovni zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog, knjige, 

slovarji, atlasi ipd. (Štefanc idr., 2011), pri čemer se pri pouku matematike običajno pojavljajo 

prvi štirje. Učna gradiva so navadno v pisni obliki, in sicer so lahko tiskana, lahko pa v 

elektronski obliki. Oboja so nepogrešljiva, saj so ob pravilni uporabi pomemben učni vir za 

učence in učno sredstvo za učitelje.  

Učbenik »je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 

znanja, opredeljenih v učnem načrtu […]. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in 

prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura 

učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje različnih 

ravni ter vrst znanja« (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015, 2. člen). Za doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev ne predvideva vpisovanja, vrisovanja rešitev, izjema je učbenik v 

elektronski obliki (e-učbenik) (Filipčič in Deutch, 2014). Vsak učbenik je opredeljen z 

razredom, za katerega je namenjen, s stopnjo izobraževanja in šolskim predmetom, pri katerem 

se uporablja (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015). 

E-učbenik je učbenik v elektronski obliki. Tovrstnih učbenikov je na tržišču še malo, so v 

procesu nastajanja, Strokovni svet Republike Slovenije4 za splošno izobraževanje jih je potrdil 

le nekaj (Filipčič in Deutch, 2014). Razvrščeni so na dve ravni. Prvo raven sestavljajo 

digitalizirani učbeniki (d-učbeniki), ki so elektronske izdaje tiskanih učbenikov, in vsebujejo 

samo besedilo in slike. Drugo raven sestavljajo interaktivni učbeniki (i-učbeniki), ki vključujejo 

interaktivne elemente, naloge, povratno informacijo učencu ipd. Ti učbeniki drugače od d-

učbenikov predpostavljajo vpisovanje/vrisovanje, pri čemer omogočajo tudi shranjevanje 

odgovorov in samoevalvacijo (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015). E-učbeniki bolj ali 

manj simulirajo tiskani učbenik. Njihov obseg je med 500 in 700 zasloni, katerih videz je 

dvostolpčni. Vanje so vključeni različni multimedijski gradniki, to so različne vrste slikovnega 

materiala (slike, fotografije, animacije, videoposnetki ipd.), besedilo (vključno z 

matematičnimi vsebinami) in interaktivne simulacije. Nad slednjimi ima učenec nadzor – bodisi 

jih upočasni, prekine ali večkrat pregleda (Suban, 2015)  

Delovni zvezek »je učno gradivo, ki udeležencem znanja omogoča, da znanje uporabijo v 

različnih vsebinskih zvezah in situacijah. Udeleženci izobraževanja praviloma [vanje] vpisujejo 

postopke in rešitve nalog« (Filipčič in Deutch, 2014, str. 62).  

 
Učbenik z elementi delovnega zvezka »je učno gradivo, ki na besedilni, likovni in grafični ravni 

združuje značilnosti učbenika in delovnega zvezka« (Filipčič in Deutch, 2014, str. 62). Nekateri 

avtorji ga imenujejo delovni učbenik, nekateri samostojni delovni zvezek, v obeh primerih pa 

njegova funkcija ni dopolnjevanje in podpora učbenikov, temveč samostojna raba pri pouku.  

 

Zbirka nalog je učno gradivo, ki učencem omogoča ponavljanje, utrjevanje, poglabljanje učnih 

vsebin (Filipčič in Deutch, 2014). 

 

Učitelji imajo veliko avtonomijo pri izbiri, katera učna gradiva bodo pri poučevanju uporabili. 

Lahko ne uporabijo nič od naštetega in pripravijo svoja učna gradiva (pri čemer morajo ravno 

tako upoštevati kriterije kakovosti gradiv), lahko uporabijo zgolj učbenik, zgolj delovni učbenik 

oz. samostojni delovni zvezek ali pa kombinacijo različnih učnih gradiv oz. učbeniški komplet. 

 

                                                 
4 V nadaljevanju strokovni svet 
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O uporabi različnih učnih gradiv je bilo v slovenskem prostoru izvedenih kar nekaj raziskav. V 

raziskavi o tiskanih medijih je 96,5 % vprašanih učiteljev razredne stopnje odgovorilo, da pri 

pouku uporablja učbenik, medtem ko delovni zvezek uporablja 97,6 % učiteljev (Lukaček, 

2004). Od teh, ki uporabljajo oboje, jih 95,3 % pravi, da učna gradiva uporabljajo večkrat na 

teden, pri čemer jih 45,9 % meni, da ima učbenik prvo prioriteto za uporabo pri pouku, kar 40,5 

% pa jih meni, da to funkcijo opravlja delovni zvezek (prav tam). Matematika se uvršča na 

drugo mesto med šolskimi predmeti glede na pogostost uporabe učnih gradiv. Pri pouku 

matematike učna gradiva uporablja 90 % učiteljev, pred njo je le slovenščina s 95,3 % (prav 

tam). V pouk jih vključujejo predvsem zaradi motivacije, hitrejšega pridobivanja znanja, 

navajanja na samostojnost in zaradi kreativnosti, ki jo delo z njimi prinaša (prav tam). Prav tako 

sta raziskavo o rabi učnih gradiv pri pouku izvedla tudi Filipčič in Deutch (2014). Raziskava 

»Učna gradiva v osnovni šoli« je bila izvedena leta 2013 in je zato aktualnejša. V splošnem 

učitelji od učnih gradiv najpogosteje uporabljajo učbenik (redno in občasno ga uporablja 66 % 

vprašanih učiteljev) in delovni zvezek (redno in občasno ga uporablja 56 % vprašanih). 

Natančneje, pri matematiki največ učiteljev pri poučevanju uporablja kombinacijo učbenika in 

zbirke nalog (25,6 %), nato kombinacijo učbenika in delovnega zvezka (25,4 %), tretje 

najpogosteje delovni učbenik oz. samostojni delovni zvezek (20,6 %), redkeje pa samo delovni 

zvezek (18,6 %) in zgolj učbenik (9,1 %) (prav tam). Brez uporabe učnih gradiv poučuje le 0,7 

% vprašanih, kar priča o pomembnosti uporabe. Učitelji so izkazali visoko stopnjo zadovoljstva 

z učnimi gradivi. V povprečju so svoje zadovoljstvo z učbeniki ocenili s 4,02 na petstopenjski 

letvici, prav tako e-učbenike (pri čemer je njihova uporaba občutno redkejša), delovne zvezke 

pa s povprečno oceno 4,00. Iz tega sledi, da Filipčič in Deutch (2014) želje po menjavi učnih 

gradiv (zamenjala bi jih namreč kar tretjina učiteljev) ne pripisujeta nezadovoljstvu z učnimi 

gradivi, temveč zanimanju za novosti na tem področju (predvsem v smer e-gradiv, pri čemer 

jih je veliko še v procesu nastajanja) (prav tam).  

 

1. 2 Didaktična načela kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

Didaktična načela so sicer namenjena predvsem učitelju kot smernice za poučevanje, a ker ima 

učbenik primerljivo funkcijo – čim učinkoviteje predati učno snov učencu – jih mora pisec 

učbenika prav tako upoštevati (Jurman, 1999). »Vsako učno gradivo na razredni stopnji mora 

ustrezati didaktičnim načelom […]: postopnost, nazornost, aktivnost, primernost razvojni 

stopnji, znanstvenost, povezanost ter [vključenost] diferenciacije in individualizacije.« 

(Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017) Jurman (1999) dodaja še 

dve načeli – načelo ekonomičnosti in racionalnosti, načelo povezanosti teorije s prakso; Blažič, 

Strmčnik, Ivanuš - Grmek in Kramar (2003) pa še načelo strukturiranosti in sistematičnosti ter 

načelo problemskosti. V nadaljevanju vsako načelo podrobneje predstavljamo. 

 

1. 2. 1 Načelo nazornosti  

 

Učno gradivo mora biti oblikovano nazorno, to pomeni, da učenec novo učno snov spoznava z 

različnimi zaznavnimi kanali. Vsebina naj izhaja iz konkretnega sveta (predvsem iz učenčevih 

izkušenj), ki s pomočjo induktivnega sklepanja doseže abstraktno raven (Jurman, 1999). 

Nazornost je torej vezana na čutno zaznavno in predstavno podlago in zato pomaga pri lažjem 

dojemanju abstraktnejšega. Funkcija nazornosti pa je tudi v varovanju znanstveno 

neoporečnega spoznavanja. Če je to, o čemer se učenec uči, pred njim, potem je namreč gotovo 

resnično (Strmčnik, 2001).  

 

Ponazarjanje lahko poteka enativno (stvarno, v obliki predmetov, procesov, pojavov), ikonično 
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(tako, da stvarnost imitira: z modeli, maketami, slikami ipd.) in simbolno (besede, gibi) 

(Strmčnik, 2001). Strmčnik (2001) posebno poudarja enativno poučevanje, pri čemer je pouk 

matematike pri tem posebnost, saj je mnogo splošnih ciljev vezanih tudi na drugi dve vrsti 

nazornosti. Kubale (2010) za pouk matematike predlaga postopno prehajanje od konkretnega k 

abstraktnemu (npr. ikoničnemu in simbolnemu), to postopnost pa morajo upoštevati tudi učna 

gradiva. Da bo v učnem gradivu načelo nazornosti upoštevano, mora biti učna vsebina točno in 

jasno predstavljena, pri čemer ne sme izpustiti bistvenega. Pisec mora upoštevati, da naj bi 

človek kar 85 % vseh zaznav sprejel z vidom, zato naj besedilu da oporo dovolj ilustracij, pri 

čemer ne smejo biti zapostavljeni drugi zaznavni kanali. Kljub temu naj nazornost ostaja 

ekonomična (vključena naj bo le takrat, ko očitno učinkuje) (Strmčnik, 2001).    

 

1. 2. 2. Načelo aktivnosti 

 

Učenec se bo najučinkovitejše učil, če se bo učil zavestno (Kubale, 2010), pri tem pa bo 

angažirana celotna njegova osebnost. To pomeni, da morajo učna gradiva vsebovati naloge, 

vezane tako na gibalno kot tudi na čustveno in intelektualno učno aktivnost. Učne aktivnosti pa 

se ne da kar izsiliti (ni pogojena z otrokovim prihodom v šolo), ampak jo je treba tudi motivirati 

(Blažič idr., 2003). Učni načrt za matematiko (2011) pravi, da je motivacijo mogoče doseči s 

konkretnimi ponazoritvami, avtentičnimi primeri (v učnih gradivih), s sodobnostjo gradiva in 

didaktičnimi pripomočki (ki so prav tako včasih del učnega kompleta, npr.: papirnata igralna 

kocka, domino, tombola, različne karte, namenjene urejanju/razvrščanju). Žakelj (2003a) 

dodaja, da na motivacijo vpliva predvsem prisotnost kognitivnih konfliktov in odprtih 

problemov, medtem ko Jurman (1999) kot motivacijske dejavnike v gradivu poudarja 

predvsem: prisotnost aktualnih problematik, humornih vložkov, ilustracij, privlačnost gradiv, 

raznovrstnost nalog v njem (ki bodo angažirale različno sposobne učence) in strukturiranost 

učne vsebine. Zakrajšek (2016) dodaja, da so učenci motivirani tudi za delo z drugačnim, npr. 

e-gradivom. Pojma motivacija in aktivnost se tako prepletata in drug drugega podpirata, saj 

velika motivacija omogoči aktivno, hitro in lahkotno usvajanje učnih vsebin (Jurman, 1999). K 

aktivnostim mora učence nagovarjati učbenik, še lažje pa to funkcijo opravlja delovni učbenik 

oz. delovni zvezek (Kovač idr., 2005). Učenca k aktivnosti usmerjajo naloge za vajo, vprašanja 

ali pa besedila (ob robu, na koncu učne snovi, na dnu strani), v katerih so navodila za naloge, 

ki zahtevajo tudi fizično aktivnost (Lukaček, 2004). Poleg tega morajo učna gradiva aktivirati 

tudi učenčeve senzorne kanale, po katerih sprejema informacije, kar poveča (poleg motivacije 

tudi) učno učinkovitost, saj pripomorejo k celovitejšemu spoznavanju učnih vsebin (Kalin, 

2004).   

 

1. 2. 3. Načelo primernosti razvojni stopnji 

 

Poznavanje teorij razvojne psihologije olajša razumevanje otrok, ki se v času odraščanja hitro 

spreminjajo. Medtem ko je za pisce učnih gradiv najpomembnejše poznavanje kognitivnih 

razvojnih teorij (predstavljene so v nadaljevanju), je za učitelja nujno, da pozna tudi druge, npr. 

vedenjske, psihoanalitične. Le tako bo lahko pri poučevanju dosegel ustrezen učinek (brez 

ustreznega razpoloženja v razredu poučevanje ne more potekati nemoteno ipd.) in izkoriščal 

potencial učnih gradiv. Poudariti je treba, da »psihologija ni nevtralna znanost, ki bi lahko na 

povsem objektiven način ugotovila ali celo izmerila značilnosti razvoja« (Balastič - Zorec, 

2000, str. 9) v splošnem in pri posameznem otroku, zato lahko predstavlja le osnovo za kakovost 

učnih gradiv, ne pa tudi »recepta« za pisanje gradiv. Vsak posameznik je namreč individuum, 

na katerega delujejo različni dejavniki razvoja (Piaget navede štiri: dednost, izkušnje, socialno 

transmisijo in uravnoteženje teh treh) različno močno in v različnih obdobjih odraščanja. Zato 

na različne učence isti pristopi delujejo različno (prav tam). Za učenca na predoperativni fazi je 
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npr. značilen naivni realizem, to pomeni, da je vse, kar piše v učnih gradivih in vse, kar pove 

učitelj, zanj resnica. Kljub temu morajo biti vsebine v učbenikih utemeljene, torej dokazane z 

majhnim številom dokazov, ki so učencu razumljivi. Tako se iz verovanja navaja na 

spoznavanje (kar naj bi v fazi konkretnih operacij tudi usvojil). Po enajstem letu, ko otrok že 

razvija kritično mišljenje, je treba učna gradiva oblikovati drugače. Upoštevati je treba, da so 

njegove spoznavne zmogljivosti dokaj velike (v stadiju formalne logike), medtem ko je njegova 

socialna zrelost nižja (Jurman, 1999). Včasih se mora spoznavni proces v tem razvojnem 

obdobju otroka celo prilagoditi motivaciji, ki je po podatkih, kakršne navaja Jurman (1999), 

najbolj problematična prav od enajstega leta naprej.  

 

V nadaljevanju sta delno predstavljeni dve razvojni teoriji – teorija Jeana Piageta in teorija Leva 

S. Vigotskega. Predstavljene so predvsem značilnosti razvoja otrok, starih od 10 do 12 let, 

kolikor so stari v 5. razredu. 

 

Kognitivno-razvojna teorija Jeana Piageta 

 

Jean Piaget je na podlagi postavljanja različnih matematično-logičnih problemov različno 

starim otrokom, opazovanja njihovega procesa reševanja, postavljanja vprašanj, ki so mu 

pomagala dobiti vpogled v to, kako otrok razmišlja, otrokov razvoj mišljenja razdelil na štiri 

stadije. Za vsak stadij so značilne specifične oblike vedenja in intelektualne aktivnosti. »Med 

njimi ni stroge meje, saj se v vsakem stadiju ohranjajo nekateri vzorci iz prejšnjega stadija,« 

(Balastič - Zorec, 2000, str. 59) prehodi iz enega v drugega pa so postopni. Otrok do dveh let 

je v senzomotoričnem stadiju, v katerem namesto jezika za razumevanje sveta uporablja 

zaznavne in gibalne sposobnosti (reflekse, ponavljajoče reakcije ipd.). Sledi stadij 

predoperativnega razmišljanja, ki traja do približno sedmega leta starosti. Otrok v tem stadiju 

že razume simbole, komunicira, razvije se mu domišljija, njegovo obnašanje pa je še precej 

egocentrično in reševanje problemov odvisno od zaznavanja. Sledi stadij konkretnih operacij, 

v tem stadiju so še nekateri petošolci. V tem obdobju mišljenje otrok ni več odvisno od 

konkretne zaznave. Postane fleksibilnejše in bolj logično – s tem, kar zaznajo/si predstavljajo, 

že lahko miselno manipulirajo in pri tem uporabljajo logična pravila. Drugače pa je z 

abstraktnimi dogodki, hipotetičnimi idejami, z njimi še ne morejo miselno operirati. Otrok v 

tem stadiju usvoji številne specifike miselnih operacij:   

– reverzibilnost (zmožnosti vračanja skozi miselni proces v nasprotni smeri);   

– decentracijo (zmožnost, da se na objekt osredini iz različnih perspektiv);   

– seriacijo (urejanje elementov po kvantitativni dimenziji, npr. dolžini);  

– tranzitivnost (razumevanje relacij);   

– klasifikacijo (razporejanje glede na lastnosti) in inkluzijo razredov (razumevanje relacij 

nadrejeno‒podrejeno, večje‒manjše);  

– konzervacijo (otrok mora v tem stadiju usvojiti več vrst konzervacij, to počne postopoma, 

začenši s konzervacijo števila5, dolžine6, količine tekočine7 med sedmim in osmim letom, nato 

s konzervacijo količine trdne snovi8 in prostora9 med osmim in devetim letom, teže10 med 

desetim in enajstim letom ter prostornine spodrinjene količine11 po dvanajstem letu).   

                                                 
5 Konzervacija števila: niza z enakim številom ostaneta številčno enaka, tudi če enega raztegnemo tako, da postane daljši. 
6 Konzervacija dolžine: dve enako dolgi poti ostaneta enaki po dolžini kljub spremenjeni obliki poti. 
7 Konzervacije količine tekočine: količina tekočine se ne spremeni, če se spremeni oblika. 
8 Konzervacija trde snovi: količina trdne snovi se ne spremeni, če ena od enakih količin (npr. glina) spremeni obliko. 
9 Konzervacija prostora: če dve enaki površini pokrijemo z enakim številom kock, nato pa eni od njiju preuredimo kocke po 

listu, otrok že ve, da količina nepokritega prostora ostane enaka. 
10 Konzervacija teže: enaki količini iste snovi ne glede na obliko enako tehtata. 
11 Konzervacija prostornine spodrinjene količine: enaki količini iste snovi izpodrineta enako količino tekočine, če ju potopimo 

vanjo. 
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Okoli enajstega leta otrok pride v četrti stadij, stadij formalnih operacij. Mladostniki v tem 

stadiju že razmišljajo abstraktno logično in sistematično rešujejo probleme. To pomeni, da 

lahko razmišljajo tudi o hipotetičnih situacijah, različnih možnostih, deduktivno sklepajo 

(postavljajo domneve in jih eksperimentalno preverjajo), sposobni so metakognicije. Za razvoj 

tovrstnega mišljenja so nujno potrebni šolanje in druge življenjske izkušnje, brez tega se pri 

ljudeh ne pojavi (prav tam).  

 

Piagetova kognitivna teorija je blizu matematikom, saj znanje opredeljuje kot »proces 

pridobivanja informacij s pomočjo mentalne ali fizične akcije,« nikakor pa ni »inventar zbranih 

in shranjenih informacij« (Balastič - Zorec, 2000, str. 56). Intelektualni razvoj je proces 

preoblikovanja spoznanj, ki se začne z načinom mišljenja na neki stopnji. Različni dejavniki 

nato povzročajo konflikte v tem mišljenju, ki pa jih lahko otrok z lastno miselno dejavnostjo 

razreši, kar se odraža v novem način mišljenja (prav tam). Učna gradiva morajo zato graditi na 

učenčevem predznanju in zagotoviti dovolj kognitivnih konfliktov, ki ustvarjajo izhodišče za 

napredek (Žakelj, 2003a). Pri tem je treba paziti na razlike med otroki iste starosti, pri čemer je 

vloga učnega gradiva omejena. Učiteljeva naloga je, da diagnosticira stopnjo razvoja vsakega 

učenca in mu približa problem v gradivu glede na omejitve otrokovih miselnih procesov. To 

vlogo mora učitelj odigrati predvsem v tistih obdobjih, ko je otrok v stanju neravnotežja 

(prehoda med enim in drugim stadijem), ko dozori za spremembo (zrelost je namreč po 

njegovem pogoj za usvajanje miselnih procesov). Upoštevajoč Piagetovo teorijo bi delo z 

učnim gradivom (v obliki formalnega poučevanja) morali omejiti na poučevanje učencev, ki so 

v tretjem in četrtem stadiju, medtem ko se učenci v prvih dveh stadijih težko oz. neučinkovito 

učijo brez direktnega kontakta z učno vsebino (Balastič - Zorec, 2000). 

 

Teorija Leva S. Vigotskega 

 

Izhodišče teorije Vigotskega je, da miselne sposobnosti v veliki meri niso prirojene, temveč so 

produkt posameznikovega aktivnega udejstvovanja v okolici, v kateri odrašča. Razvoj poteka 

v stadijih, in sicer kot proces ponotranjenja. Da se koncept ponotranji, mora otroku najprej 

ponuditi pomoč bolj sposoben drugi (učitelj, vrstnik, tudi učno gradivo), nato pa si lahko pri 

reševanju problema pomaga tudi sam – z glasnim govorjenjem, ki mu pomaga ozavestiti 

razumevanje. Preden namreč »otrok nekaj zmore sam narediti, lahko to naredi s pomočjo 

drugih, od katerih dobiva pomoč in usmeritve« (Balastič - Zorec, 2000, str. 79). Poučevanje 

mora biti torej korak pred razvojem. To razdaljo, ki mu jo pomaga premostiti »sposobnejši 

drugi«, razdaljo med nivojem aktualnega razvoja (do kamor je sposoben reševati sam) in 

nivojem potencialnega razvoja (do koder lahko rešuje ob sposobnejšem drugem), Vigotski 

imenuje cona proksimalnega razvoja (prav tam). Poučevanje torej ne dodaja novega k 

mišljenju, ampak povzroča, da se mišljenje razvija naprej – pri vsakem učencu v svojem ritmu. 

Naloga učitelja je, da to cono definira, upošteva in si do učenca oblikuje ustrezna pričakovanja. 

Pri tem mu je lahko v veliko oporo učno gradivo, ki mora v svojih nalogah zahtevati širok 

razpon vrst in ravni znanja, da bo učitelj lahko pouk individualiziral glede na cono 

proksimalnega razvoja posameznika. Naloge, ki mu jih naloži, ne smejo biti niti pretežke niti 

prelahke.  

 

Prilagojenost učnih gradiv razvojni stopnji se kaže v smiselnosti in strukturiranosti vsebin v 

gradivih. Upoštevati morajo težo in obseg informacij (Kubale, 2010) in prilagoditi stopnjo 

abstraktnosti (Malić, 1992). Informacije ne smejo biti ne prelahke ne pretežke, gradiva jih ne 

smejo uvesti ne prezgodaj ne prepozno. Napisana morajo biti jasno in enoznačno, strukturirano, 

pregledno in nazorno (torej podprta s slikovnim materialom). Gradiva se morajo nenehno 

navezovati na formalno in neformalno predznanje učencev in izhajati iz interesov posamezne 
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starosti obeh spolov. Pomembno je, da so naloge v gradivih različno strukturirane (od preprostih 

do kompleksnih) in prepletene z avtentičnimi situacijami (Analiza delovnih zvezkov za 

matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017).    

 

1. 2. 4. Načelo znanstvenosti 

  

Naloga avtorja učbenika je, da znanstvena dejstva pravilno preoblikuje v resnico (Jurman, 

1999). Ker učna gradiva ne smejo predstavljati znanosti v malem, ki razen količinsko ne bi bila 

predstavljena tako, da so prilagojena razvojni stopnji učencem, je potrebna didaktična 

transformacija. Avtor učnih gradiv mora znanstvena spoznanja prilagoditi vzgojno-

izobraževalnim posebnostim, potrebam in namenom, da bo učencem sploh omogočil 

pedagoško izkustvo (Strmčnik, 2001). V osnovnošolskem šolstvu se mora znanost 

preoblikovati v resnico, ki jo učenci zaznavajo in spoznavajo, znanost bi namreč sprejeli kot 

skupek »votlih pojmov« (to so pojmi, katerih pomena učenci ne razumejo, temveč jih zgolj 

memorirajo). V učbenik spada tista resnica, ki jo opredeljuje aktualni učni načrt (Jurman, 1999). 

Didaktična transformacija poteka na ravni ciljev, znanstvenega sistema in na ravni učne vsebine 

(Strmčnik, 2001). Znanost in pouk v svojih temeljih nimata enakih ciljev. Medtem ko je glavna 

naloga znanosti proizvajati, odkrivati nova spoznanja, je naloga pouka ta, da jih prenaša in jih 

uporablja za namen doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev. Transformacija znanstvenega v 

didaktični sistem je kompleksnejša. V njej se prepletajo procesi selekcije vsebin in 

poenostavljanja, pri čemer je velika nevarnost, da bi med posameznimi elementi sistema 

izgubili rdečo nit. V tem primeru je učna vsebina ne le preveč okrnjena, temveč tudi teže 

razumljiva in ne omogoča razvijanja višjih kognitivnih sposobnosti, npr. sinteze. Kljub 

redukciji znanstvene vsebine mora učna vsebina vseeno ostati strukturirana in povezana (prav 

tam). V učnih gradivih mora biti vidna postopnost učenja, raznovrstne naloge morajo omogočiti 

pridobivanje izkušenj, spodbujati ustvarjalnost, radovednost, razvoj besedišča in 

samoregulacijo (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 

2017). Učna vsebina je lahko prikazana po empiričnem pristopu, to pomeni, da je predstavljena 

v svoji pojavnosti. Avtor učnih gradiv empirični pristop manifestira z empirično indukcijo, to 

pomeni, da učencu omogoči posamezne izkušnje, iz katerih se uči (Strmčnik, 2001). 

Pomanjkljivost empiričnega pristopa je, da mu manjka poglobitve. Poleg omenjenega pristopa 

je lahko učna vsebina prikazana tudi z racionalnim pristopom. Ker je pri matematiki revnejša 

zaznavna pojavnost (torej nima veliko dokazov v okolici), je racionalni pristop v učnih gradivih 

navadno pogostejši od empiričnega. Ta pristop razvija abstraktno, divergentno in logično 

razmišljanje (zaradi velike količine pojmov in zapletenih odnosov med njimi, procesov ter 

simbolnosti v učni vsebini). Učenec se tako pri pouku matematike uči razumevanja in razumno 

uči. Tretji način, po katerem je lahko učna vsebina predstavljena, je čustveni (doživljajski) 

pristop. Pri tem načinu so znanstvena spoznanja v učnih gradivih humanizirana. Zagotavljati 

morajo čustveno doživetje, ne le priložnostnega vtisa (Strmčnik, 2001). Takšen pristop 

prikazovanja učne vsebine je v gradivih za matematiko teže izvedljiv (izjema so matematični 

problemi). Idealno bi bilo, da bi učitelji poučevali (predstavljali) učno vsebino po pristopu, 

skladnem s pristopom predstavitve vsebine v kakovostnih učnih gradivih. Pomembno pri tem 

pa je, da je (tako v gradivu kot tudi od učitelja) predstavljena na različne načine, torej po 

različnih pristopih, saj so nekaterim bliže taki, drugim drugačni pristopi. 

 

Kovač idr. (2005) sicer poudarjajo, da je dobro, če učenci pri pouku uporabljajo različne vire 

informacij, tudi »nedidaktizirane« (tj. tiste, ki niso didaktično transformirani). Kljub temu pa 

opozarjajo, da bo zaradi ustrezne didaktične transformacije delo z njimi veliko bolj 

produktivno, če učbenik ostaja osnova za pouk. Učbenik naj torej ostaja primarni vir informacij 

kljub številnim drugim didaktiziranim (ostala učna gradiva) in nedidaktiziranim virom, saj ne 
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gre samo za vprašanje »dostopa vednosti«, temveč za ustrezno didaktično strukturo učne 

vsebine, ki šele omogoča učinkovito doseganje učnih ciljev (Štefanc, 2005). 

  

1. 2. 5 Načelo racionalnosti in ekonomičnosti 

  

Učno gradivo naj bo v čim manjšem obsegu, ki še omogoča učencem usvajanje načrtovanega. 

Avtor se mora pri ustvarjanju učbenika ozirati na to, koliko učnih ur ima učenec na leto na 

voljo, da vso snov v učbeniku usvoji. Poleg ekonomičnosti obsega je pomemben tudi vidik 

ekonomičnosti cene. Učna gradiva morajo biti dovolj poceni, da so dostopna vsakemu učencu, 

medtem ko na drugi strani Jurman (1999) opozarja, da ni dobro, če šolske oblasti dajo učencem 

učbenik zastonj. To bi lahko vodilo v razvrednotenje. Učencu je namreč treba odnos do knjige 

privzgojiti (prav tam). Poleg tega je lahko nizka cena vabilo za nakup nekakovostnih učnih 

gradiv. Blažič idr. (2003) bolj kot ekonomičnost poudarja racionalnost, ki naj bi bila v večji 

meri pedagoška kategorija. Pomeni namreč nenehno izboljševanje vzgojno-izobraževalnih 

procesov za čim optimalnejši učni in siceršnji razvoj. Kalin (2004) trdi, da so prav učna gradiva 

(in njihovo nenehno izpopolnjevanje) sredstvo za doseganje slednjega, saj z njihovo pomočjo 

lahko učitelj pouk organizira tako, da bo učinkovitejši. Olajšajo namreč proces učenja, 

pomagajo dosegati boljše rezultate, skrajšajo čas za učenje ipd. Tudi rezultati psiholoških, 

socioloških in didaktičnih raziskav dokazujejo, da imajo učna gradiva poleg učiteljevega 

poučevanja pomembno funkcijo izboljšanja, olajšanja oz. skrajšanja učnega procesa (Kubale, 

2010). Da pa bodo lahko pripomogla k racionalnosti pouka, jih mora učitelj tehtno izbrati in 

vzdrževati ves njihov potencial. Kubale (2010) slednje imenuje racionalizacija virov znanja. 

  

1. 2. 6 Načelo povezanosti teorije s prakso 

 

Teorija v učbeniku se mora nenehno povezovati s prakso. Učenec mora imeti priložnost, da 

pravila, metode, načela, zakonitosti iz abstraktne oblike prenese na konkretne situacije (Jurman, 

1999). Matematika kot učni predmet v nižjih razredih osnovne šole sama po sebi ponuja veliko 

možnosti za povezanost med teorijo in prakso, saj je ni učne vsebine, ki je ne bi bilo mogoče 

uporabiti v praktičnih nalogah (Kubale, 2010). V učnih gradivih praksa lahko predstavlja izbor 

znanja (nova učna snov se nanaša na pretekle konkretne izkušnje, ponovitev predznanja), 

sredstvo učenja (npr. učenec se uči z izvajanjem postopkov) in sredstvo utrjevanja (npr. v obliki 

nalog za domačo nalogo) (Blažič, 2003). Žakelj (2003a) poudarja predvsem vključevanje 

življenjskosti v gradiva z vključevanjem avtentičnih (ne)matematičnih problemov, s katerimi 

se morajo učenci srečevati pri pouku matematike. Kljub temu je tudi ta praksa še vedno šolska, 

saj so to umetno ustvarjene učne situacije, z življenjsko se bodo srečali šele v nadaljnjem 

vsakodnevnem življenju. Blažič idr. (2003) primanjkljaja prave prakse pri pouku ne 

problematizirajo, povezovanje teorije namreč ni bilo nikoli popolnoma uravnovešeno. 

Pomembna je predvsem njuna zadostna prisotnost za razumevanje učenca in prepletenost ene z 

drugo, ki to razumevanje dodatno okrepi. 

   

Načelo povezanosti teorije s prakso Blažič idr. (2003) imenujejo tudi načelo življenjskosti, pri 

čemer pa se pojavi vprašanje, katero/čigavo življenje naj učno gradivo vključuje: otroško ali 

odraslo, zdajšnje ali jutrišnje itd. Odgovor na vprašanje je gotovo to, da naj vključuje tisto, kar 

učencu lahko pozneje koristi. A vedeti je treba, da zaradi nepredvidljivosti sprememb prostora, 

družbe v času avtor gradiv ne more predvidevati vsega, kar bo učencu koristilo v prihodnosti. 

 

1. 2. 7 Načelo diferenciacije in individualizacije   

 

Pojma diferenciacija in individualizacija nimata enakega pomena. Diferenciacija zajema učne 
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in druge razlike učencev le v okviru manjše skupine, pri čemer so vsi učenci določene skupine 

izpostavljeni enaki učni zahtevnosti. Gre pravzaprav za grobo oblike individualizacije, ki pa 

upošteva in zadovoljuje individualne in učne potrebe vsakega posameznika. Diferenciacijo 

lahko razumemo tudi kot organizacijski ukrep za lažje izvajanje individualizacije (Strmčnik 

2001). 

 

Učenci pri pouku imajo različne sposobnosti za usvajanje matematike. Natančneje, klasifikacija 

ljudi po Weshslerju pove, da naj bi bilo v razredu 50 % učencev s povprečno sposobnostjo, 25 

% bolj sposobnih (od tega 16 % nadpovprečno, 6,7 % visoko nadpovprečnih in 2,2 % 

nadarjenih), 25 % pa manj sposobnih (od tega 16 % podpovprečnih, 6,7 % mejnih primerov in 

2,2 % ostalih) (Kubale, 2010). Učni načrt (2011) zato določa diferenciacijo in individualizacijo 

v fazi načrtovanja, organizacije in izvedbe pouka. Učna gradiva lahko oz. morajo učitelju dati 

oporo za njuno izvajanje v vseh treh fazah. V splošnem imajo pri upoštevanju tega načela sicer 

svoje omejitve, saj so sicer naravnana na povprečne zmogljivosti učenca, vsaj v podajanju nove 

učne snovi (besedilu, ilustracijah) (Jurman, 1999). Poleg tega je pomembno poudariti to, da ni 

vsak učni vir za vsakega učenca enako sprejemljiv, zanimiv in učinkovit. Nekaterim so tako 

bližje konkretnejša ponazorila, drugim tekst, tretjim abstraktnost (Strmčnik, 2001). Avtorju 

torej ne preostane drugega, kakor da vključi v gradivo različne pristope, učenec pa v njem 

poišče zanj najučinkovitejšega. Pisec učnih gradiv ima tako priložnost upoštevati to načelo tudi 

s prilagoditvijo nalog za učence in z dodajanjem dopolnilnih besedil, ki ponudijo več in bolj 

kompleksne informacije, usmeritve na druge vire. Ta besedila imajo lahko za nadarjene učence 

visoko motivacijsko vrednost, kar je zelo pomembno (Jurman, 1999). »Značilno za 

nadpovprečne učence [namreč] je, da se pri pouku, ki je na stopnji zahtevnosti povprečnih 

učencev, dolgočasijo. Nadpovprečni učenci želijo kreativno vzgojno-izobraževalno delo.« 

(Kubale, 2010, str. 166) Učno gradivo zato ne sme biti naravnano zgolj na zahtevnost 

povprečnih sposobnosti učencev, temveč naj ponuja dodatne izzive, usmeritev za iskanje 

dodatnih informacij. Na drugi strani omejitve gradiv na področju diferenciacije in 

individualizacije pridejo veliko bolj do izraza pri učencih s podpovprečnimi sposobnostmi 

(Jurman, 1999).  

 

Ker je običajno nabor nalog, ponujenih v učnem gradivu, večji od tega, ki jih razred predela 

med poukom in doma (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. 

razred OŠ, 2017), je še vedno v prvi vrsti učiteljeva naloga, kako bo pouk prilagajal specifikam 

različnih učencev, tj. reševanje katerih nalog bo načrtoval za delo 

posameznikov/skupine/razreda in kako (pravilno) bo učna gradiva uporabljal. To pomeni, da 

prilagaja potrebam posameznika učne cilje, učno vsebino, tempo, celo učne pripomočke in 

gradiva tako, da bo zanj najoptimalnejši (da bo tako dosegel kar najboljše rezultate).  

 

1. 2. 8 Načelo strukturiranosti in sistematičnosti  

 

Učne vsebine ni mogoče razumeti, če ni jasna njena struktura. Ker znanje ne more biti podano 

v celotni obliki, kot struktura posameznih elementov, ga morata gradivo oz. učitelj podajati 

postopoma, pri tem pa urejati posamezne elemente strukture tako, da se bodo elementi med 

sabo povezovali, celota bo osmišljala elemente in nasprotno (Blažič idr., 2003). Načelo 

strukturiranosti in sistematičnosti se torej ujema z Jurmanovim (1999) načelom povezanosti. 

Učenec naj bi torej gradil pojmovno mrežo (Žakelj, 2003a), v kateri se posamezna znanja 

dopolnjujejo, povezujejo, osmišljajo itd. To lahko stori le, če je pri pouku (v gradivu in 

poučevanju) upoštevano načelo postopnosti (Blažič idr., 2003). Iz tega sledi, da mora biti 

vsebina v učbeniku predstavljena od lažje k težji, od preprostejše k sestavljeni, od bližje k daljni 

(Jurman, 1999), od znane k neznani (Blažič idr., 2003) in od konkretne k abstraktni (Kubale, 
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2010). Učenec naj bo pri obravnavanju nove učne vsebine voden korak za korakom, ti koraki 

pa morajo biti načrtovani sistematično (Jurman, 1999). To je pri pouku matematike še posebno 

pomembno, saj se vsebine pri njej logično navezujejo druga na drugo in so pogoj za 

razumevanje druga druge (Kubale, 2010).  

  

Malić (1992) poudarja vertikalno in horizontalno vključenost v sistem vira znanja. Vertikala je 

uspešna v primeru, da učbenik temeljito navezuje na znanja iz predhodnih let in napoveduje 

učno snov v razredih, ki sledijo. To pomeni, da učenec lahko ohranja rdečo nit predmeta od 

začetka izobraževanja na tem področju do konca institucionalnega izobraževanja. Na drugi 

strani je horizontalno dobro umeščen v šolsko prakso, če se povezuje z učno vsebino drugih 

predmetov in učencu omogoča razvijanje pojmovnih mrež. V učbenikih je tako velikokrat 

mogoče zaslediti primanjkljaj takšnega holističnega pristopa. Številnim piscem učbenika je 

namreč udobneje delovati/pisati »na svojem terenu« kot pa v sodelovanju z drugimi 

strokovnjaki, zato znanja učencev niso dovolj povezana (prav tam), učenci pa ne morejo 

skonstruirati pojmovnih mrež, v katerih se novo znanje navezuje v različnih relacijah na že 

obstoječe (Žakelj, 2003a). Marentič - Požarnik (1992) rešitev vidi v timskem sodelovanju 

različnih strokovnjakov. Prednost tovrstnega dela je, poudarja Jurman (1999), da je morebitna 

pristranskost avtorjev pri reševanju problemov nevtralizirana. Predvsem je pomembno to, da 

morajo imeti vsi ti ljudje vsaj sedemletne izkušnje z neposrednim poučevanjem, kajti znanje 

stroke ne omogoča dovoljšnega vpogleda v potrebe kakovostnega dela z učnim gradivom: 

vpogleda v raven zmogljivosti (jezikovni razvoj, predznanje) učencev, vpogleda v način in 

tempo dojemanja snovi in vpogleda v miselne vzorce učencev ob tem v določenem razredu. Na 

drugi strani lahko pisanje v timu povzroči manjšo povezanost učnega gradiva. Če namreč 

različna poglavja sestavljajo različni avtorji, vsak s svojimi miselnimi vzorci, se učenci ob 

sprejemanju informacij težko navajajo na sprejemanje informacij po različnih poteh (prav tam). 

 

1. 2. 9 Načelo problemskosti 

  

Blažič idr. (2003) poudarjajo, da so ljudje v vsakdanjem življenju vse manj sposobni reševati 

probleme, označijo jih za »problemske invalide«, zato se morajo naučiti z njimi ukvarjati že v 

šolskih klopeh, v okviru posameznih predmetnih področij. Problemska naravnanost pouka je 

nuja, a jo je treba v poučevanje in gradiva vključevati premišljeno, postopno in 

individualizirano. Individualizirano zato, ker vsaka problemska situacija ne bo za vse učence 

problem, to bo postala šele po vzpostavitvi subjektivnega odnosa, ki pa se prekriva s 

posameznikovim zanimanjem, izkušnjami, miselno in učno razvitostjo (prav tam). Vsi ti 

dejavniki se pri učencih razlikujejo, zato morajo biti v učno gradivo zajeti različni problemi 

(glede na odprtost, kompleksnost, poglobljenost, število rešitev itd.) oz. problemske situacije. 

Le tako bo vsak od njih lahko imel izkušnjo z reševanjem problemov. 

 

Nemogoče je govoriti o absolutnih, vselej veljavnih kriterijih didaktične ustreznosti učbenika. 

Ena od smernic, ne pa tudi receptov zagotavljanja kakovosti so gotovo didaktična načela. V 

učna gradiva naj bodo kar najbolj implementirana s svojo vsebino in formo (Štefanc, 2005). So 

dovolj normativna, da se je po njih mogoče ravnati, po drugi strani pa dovolj odprta, da s 

togostjo ne ovirajo pluralizma učnih pristopov v učnih gradivih. Odprtost se kaže tudi v 

različnem navajanju didaktičnih načel, Kovač idr. (2005) npr. dodajajo še načelo vzgojnosti, 

aktualnosti in načelo stvarno-logične pravilnosti. Prav tako so nekatera od didaktičnih načel v 

izključujočem razmerju, kar še dodatno priča o tem, da jih je treba vzeti le kot splošno 

orientacijo in ne kot tehnične napotke. Npr. načeli aktivnosti in problemskosti nagovarjata učno 

gradivo, da učencem znanja »ne prinese na pladnju«, ampak da do nekaterih spoznanj pridejo 

z lastno aktivnostjo, na drugi strani pa naj bi ob upoštevanju načela ekonomičnosti in 
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racionalnosti učenci v čim krajšem času s čim manj naprezanja usvojili čim več vzgojno-

izobraževalnih ciljev. V tem primeru mora pisec učbenika upoštevati in vključiti oboje – ob 

spodbujanju k samostojni aktivnosti učenca naj učbenik ohranja svojo funkcionalnost in daje 

vpogled v temeljno vsebino predmetnega področja. Avtorji učnih gradiv naj tovrstna protislovja 

vzamejo kot prednost, priložnost za iskanje lastnega ravnotežja in s tem edinstvenosti učnega 

gradiva (prav tam). 

 

1. 3 Učenje učenja kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv  

 

Različni učenci delujejo različno dobro v različnih okoliščinah. Tako nekemu učencu bolj 

ustreza takšno učenje, drugemu drugačen učitelj, spet tretjemu takšno učno gradivo ... Imajo 

namreč različne stile zaznavanja, spoznavanja in posledično tudi učenja. Naloga učiteljev in 

učnih gradiv je v tem pogledu enaka: učno snov podajati v raznovrstnih učnih stilih (Marentič 

- Požarnik, 2003), učencu pa pomagati ugotoviti, kakšno učenje mu najbolj ustreza. Eden 

temeljnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je namreč naučiti se učiti (Učni načrt, 2011). 

Odločitev učitelja, kateri učbenik in s tem kateri didaktični pristop bo uporabljal, ima zato toliko 

večjo težo. Na prvi pogled bi se zdelo celo bolj logično, da bi učbenike glede na svoj spoznavni 

stil izbirali kar učenci, a seveda za to nimajo dovolj didaktičnega in psihološkega znanja, 

poznavanja struktur in vsebin različnih učbenikov, poleg tega pa bi bilo zaradi neusklajene rabe 

učbenika nemogoče načrtovati pouk. Ker ta problem nima optimalne rešitve, je še posebno 

pomembno to, da pisci učbenika upoštevajo različnost spoznavnih stilov in v svojem delu 

skušajo zadostiti vsem (Kovač idr., 2005).  

 

Učenci so bolj odprti za ene vrste dražljajev in manj za druge. Pri nekaterih je najbolj 

dominantno čutilo vid. To je vizualni zaznavni tip učenca. Nanje bo najbolje učinkovalo učno 

gradivo, ki vsebuje veliko znakov, simbolov, skic, slik, grafikonov. Učencev tega tipa je največ. 

Drugi so bolj odprti za slušne zaznave, pri njih prevladuje avditivni zaznavni tip. Ti učenci so 

skoraj v celoti vezani na učiteljevo razlago, v kateri zaznajo vse emocionalne tone v barvi glasu, 

poudarke ipd. Na drugi strani učbenik zanje ni osrednjega pomena, vse, kar pisec lahko stori, 

je to, da s podpoglavji in poglavji daje vtis reda in ustrezno poudarja določene dele učne vsebine 

(poševni, krepki, barvni tisk). Poudarki tem učencem pomenijo avditivno modaliteto (Jurman, 

1999). Avditivni tipi učencev lahko svoje znanje dopolnijo z uporabo e-gradiv, ki poleg 

vizualnih vložkov vsebujejo tudi avditivne. Tretji skupini učencev, skupini motoričnega 

zaznavnega tipa, kot sredstvo učenja služijo predvsem tip, voh, okus, položaj telesa in občutek 

za toplo/hladno. Vse te zaznave ne morejo nastati brez akcije: tipanja, potežkanja, vohanja, 

zapisovanja, govorjenja ipd. Učbenik kot tak nanje najmanj vpliva (prav tam), njegova naloga 

pa je, da učence usmerja v dejavnosti, akcijo. Učitelj mora biti na te učence posebno pozoren, 

saj težje sprejemajo videno in slišano. Pri delu z njimi se lahko opre na mnogo učil, ki jih 

dandanes številni učbeniki že ponujajo kot prilogo v učbeniškem kompletu. 

  

Učenci se razlikujejo tudi glede na kognitivni tempo. Nekateri odgovarjajo hitro, si ne vzamejo 

časa za premislek, drugi pa se odločajo počasneje, pri tem pa pretehtajo vse možnosti za 

reševanje. Impulzivni učenci so v nižjih razredih manj uspešni predvsem pri računanju, pisanju, 

branju, risanju, pa tudi pri reševanju problemov (Marentič - Požarnik, 2003), kar so pomembni 

elementi matematične pismenosti (Učni načrt, 2011). Učna gradiva naj zato nagovarjajo učence 

k iskanju različnih rešitev za en (matematični) problem, k premisleku in preizkusu, torej k 

iskanju povratne informacije. To mu lahko omogočajo tudi e-gradiva.  

 



13 

 

Med učenci se pojavljajo razlike tudi glede fleksibilnosti učenja. Nekateri učenci lažje ločijo 

figuro od polja, v katero je vključena, kot drugi. Prvi, ki so od polja neodvisni, so bolj analitični 

in se aktivneje lotevajo učenja, lažje strukturirajo gradivo, izločijo bistvo kot tisti, ki so od polja 

odvisni. Za lažje učenje slednjih morajo biti nekatere naloge v gradivu bolj strukturirane (npr. 

da je v njih bistvo podčrtano), proces reševanja v nalogah mora biti voden (s posameznimi 

podvprašanji, koraki). Spet druge naloge naj bodo bolj odprte, da bodo tudi tistim, ki so od polja 

neodvisni, pomenila izziv. Učna gradiva morajo učencu omogočiti tako vodeno učenje kot tudi 

učenje z odkrivanjem (Marentič - Požarnik, 2003). 

 
Vodeno učenje Učenje z odkrivanjem 

Dobro si oglej naslednje zaporedje: 

23, 19, 15, 11, _____, _____ . 

a) Poišči razliko med vsakim parom števil.  

b) Ali so vse razlike enake? 

c) Dopolni vrsto tako, da odšteješ razliko od 

predhodnih števil. 

Dopolni in pojasni naslednje zaporedje: 

23, 19, 15, 11, _____, _____ . 

 

 

Preglednica 1: Primer naloge vodenega učenja in učenja z odkrivanjem (Marentič - Požarnik, 2003) 

 

Učenju, zaznavanju, razmišljanju in intuiciji učenci pripisujejo različne poudarke. Glede na to 

Rancourt loči empirični, racionalni in noetični modus (Marentič - Požarnik, 2003). Da učno 

gradivo zadosti empiričnemu modusu, mora biti natančno strukturirano, vsebovati mora dovolj 

primerov induktivnega sklepanja, učne vsebine v njem si morajo slediti v smiselnem zaporedju, 

predstavljene pa morajo biti tako, da jih bo lahko sprejemal z različnimi čutili (v največji meri 

to omogočajo e-gradiva). Da bo gradivo zadostilo tudi učencem, pri katerih prevladuje 

racionalni modus, mora poleg logičnosti in strukturiranosti izpolniti še kriterij vsebovanosti 

deduktivnega sklepanja. Ti učenci so pri matematiki navadno najuspešnejši (verjetno zaradi 

deduktivne narave matematike kot znanosti), zato posebnih prilagoditev ne potrebujejo. Na 

drugi strani veliko večjo oporo v učnem gradivu potrebujejo učenci, pri katerih izstopa noetični 

modus. Ti za spoznavanje potrebujejo osebne, čustveno obarvane izkušnje, ki jih sicer gradivo 

težko ponuja, lahko pa jim ponuja usmeritve, kje bodo te izkušnje pridobili, ter vsebuje dovolj 

vizualnih ponazoritev, ki naj bi jim pri učenju pomagale (prav tam). 

 

Rezultati učenja so najboljši, kadar imata učenec in učno gradivo enak stil. To pomeni, da mora 

gradivo ponujati več stilov obravnavanja učne vsebine, učenci pa bodo v njem poiskali tisto, 

kar jih najbolj nagovarja. Druga prednost, ki jo prinaša pristop za učence različnih učnih stilov, 

je ta, da učenci pridobivajo prožnost učenja, saj se morajo ukvarjati z drugačnimi učnimi stili 

in učiti se učiti tudi po njih (Marentič - Požarnik, 2003). Učenje učenja bo spodbujeno v učnih 

gradivih tudi, če ga bodo ta nagovarjala k pridobivanju različnih izkušenj, spodbujala 

sodelovalno in samostojno učenje, omogočala dovolj nalog za utrjevanje, pri čemer morajo biti 

zastopani različni tipi nalog (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 

5. razred OŠ, 2017) in omogočala spremljanje znanja. Moderna pedagogika namreč opozarja 

na to, da mora učenec razvijati zavedanje o svojem učenju. To pomeni, da njegovo učenje ni le 

kopičenje informacij in konceptov, temveč ga spremljajo sočasno načrtovanje, evalviranje, 

opazovanje, reguliranje procesa učenja tako, da bo tem čim uspešnejši. Ta kontrola in regulacija 

se imenuje metakognicija, potreba po njej pa se pojavi pri reševanju težjih nalog, ki od učencev 

zahtevajo višje miselne procese. Metakognicija se pri učencih razvija počasi. Običajno se začne 

z evalviranjem postopkov reševanja drugih (lažje je namreč razmišljati o nečem, kar je pred 

teboj), nadaljuje pa z vprašanji, ki nagovarjajo učenca k razmisleku o svojih postopkih 
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reševanja, miselnih procesih. Ob tem učenec že razvija notranji monolog oz. metakognicijo 

(Cowan, 2006). Vprašanja v učnih gradivih, ki spodbujajo učenca k refleksiji, so tako nuja z 

vidika procesa učenja učenja.   

 

1. 4 Oblikovanost gradiva kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

H kakovosti učbenika pomembno pripomore njegova oblikovanost. Še tako dobro didaktično 

transformirana vsebina ne bo učinkovala tako, kot bi si želeli, če ni podana pregledno, estetsko, 

v primernem obsegu ipd. Obseg učnega gradiva je treba jemati resno, postavljen mora biti na 

realno osnovo. To pomeni, da ga učitelj v določenem časovnem obdobju poda učencem in utrdi, 

učenci pa ga usvojijo. »Eden od neformalnih kazalnikov [pretiravanja z obsegom] je primerjava 

števila ur določenega predmeta v predmetniku in število strani v delovnem zvezku, ki sta 

pogosto identična ali pa slednje prekorači prvega. Ob tem se postavlja vprašanje o količini časa, 

posvečenega delu s konkretnimi materiali, izkušenjskem učenju, pridobivanju veščin 

sodelovanja ipd.« (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred 

OŠ, 2017, str. 68 in 69) Obseg naj bo določen z določili učnega načrta, s predznanjem učencev 

in s številom učnih ur, ki so na voljo učnemu predmetu. Pri tem naj bo bolj zahtevnim vsebinam 

namenjen večji delež obsega kot lažjim in informativnim večji kot formativnim (vzgojnim). To, 

katera uvrščamo med katere, je prepuščeno presoji avtorja (Jurman, 1999). 

 

Naslednji pomembni dejavnik, ki prispeva k oblikovanosti gradiva, je razporeditev vsebine. 

Razporejena naj bo tako, da dá učencu vtis reda in varnosti znotraj tega reda. Jurman (1999) 

glede na način razporejanja vsebine loči tri metode: analitično (vsa učna snov je razdeljena v 

poglavja, ki so analitično predelana), sintetično (učna snov je razdeljena na poglavja, analitično 

obdelana, na koncu pa sledi sinteza, ki posamezne dele poveže) in analitično-sintetično (učna 

snov je razdeljena na poglavja, povezana z veznimi besedili, med poglavji teče rdeča nit). 

 

 

Preglednica 2: Virtualni prikaz metod za razporejanje vsebine (Jurman, 1999, str. 89) 

 

Način razporejanja vsebine je odvisen od narave vsebine učnega predmeta in od izkušenj 

avtorja. Kriterij za odločanje, po kateri metodi bo strukturirano besedilo, je tudi dolžina besedila 

– medtem ko je za krajše besedilo dovolj analiza, daljše potrebuje tudi sintezo vsaj na koncu 

poglavja. Za lažje razumevanje daljših besedil lahko avtor glavna poglavja tudi razdrobi, pri 

čemer učna snov ne sme biti razčlenjena na več kot tri stopnje (glavno poglavje, poglavje in 

podpoglavje). Večstopenjska klasifikacija bi po njegovem mnenju vodila v nepreglednost in 

izgubo orientacije nekaterih učencev, saj struktura postane preveč abstraktna, da bi si jo učenec 

še lahko predstavljal. Učencem pri vtisu reda pomagajo tudi odstavki. Pri njihovem oblikovanju 

velja pravilo: ena misel ‒ en odstavek. Učna snov mora namreč biti razporejena postopno, vsak 

del pa se mora nanašati na prejšnjega. Le tako bo učbenik imel rdečo nit (Jurman, 1999). 
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Med kriterije oblikovanosti se uvršča tudi ustrezno vstavljeno slikovno gradivo. Med slikovna 

gradiva oz. ilustracije se uvrščajo grafikoni, diagrami, skice, risbe, slike, fotografije in likovni 

dodatki. Njihova vloga ne sme biti le dekorativna v smislu razbijanja monotonosti (Jurman, 

1999), ampak naj bo »v funkciji samostojnega prispevka, ki ima vse prednosti likovnega 

izražanja kot nosilca sporočila« (Malić, 1992, str. 38–39). Nekatere informacije je namreč bolj 

smiselno podati v obliki slikovnega gradiva, ker so v takšni obliki razumljivejše, poleg tega pa 

tovrstno gradivo pripomore k lažjemu internacionalnemu sporazumevanju (prav tam). Slikovno 

gradivo naj torej nosi dopolnjevalno, pojasnjevalno ali dokazno funkcijo, medtem ko glavna 

sporočilna vloga pripada besedilu. Biti mora biti osmišljeno, v stiku z besedilom, njuna 

povezanost naj bo organska (Jurman, 1999). To pomeni, da besedilo ilustracijo napove (razloži, 

kaj ponazarja) in s tem utemelji njeno uporabo. Razmik med ilustracijo in besedilom naj bo 

sorazmeren z velikostjo ilustracije. Učbenik naj nima niti preveč ilustracij (te bi vnašale kaos v 

strukturo učbenika in v koncentracijo učenca) niti premalo, pri čemer s stopnjo otrokovega 

razvoja količina ilustracij upada, povečuje pa se količina besedila (prav tam).  

  

Učno gradivo mora biti tudi ustrezno grafično oblikovano. Velikost znakov ne sme biti manjša 

od 2 mm (razen pri dopolnilnih besedilih), hierarhija naslovov pa mora biti jasna. To pomeni, 

da so naslovi glavnih poglavij, poglavij in podpoglavij stilno usklajeni, vsako novo glavno 

poglavje je na novi strani. Vrstični razmik mora biti za lažjo berljivost visok najmanj toliko kot 

vrstica (torej enojni), medtem ko je za opismenjevalne učbenike priporočen večji razmik. 

Pomembna sta tudi format učnega gradiva, ki zagotovi dobro razporejenost informacij (v nižjih 

razredih je to navadno format A4), in papir, od katerega so odvisne kakovost tiska, trajnost 

gradiva, vrsta vezave in higiensko-tehnična kakovost. Vrsta pisave, način poudarjanja delov 

besedila, uporaba robov, položaj slikovnih gradiv pa so stvar subjektivne presoje avtorja učnih 

gradiv (Malić, 1992). Prav tako mu je prepuščena tudi konkretizacija vseh teh načel, torej 

dokončna oblikovanost (Jurman, 1999).  

 

1. 5 Ustreznost jezika in stila kot kriterij za presojanje kakovosti učnih 

gradiv 
 

Jezik je tisti, ki omogoča funkcijo učnih gradiv – prenos informacij. Če med učencem in 

gradivom nastane komunikacijski šum, postane gradivo samo sebi namen. Jezik učnega gradiva 

ne sme vsebovati prezahtevnega jezikovnega izražanja, sicer ne bo dosegel izobraževalnega 

učinka, na drugi strani pa mora zadostiti normam znanstvenega (usvajanje terminov, 

predvidenih v učnem načrtu) in jezikovnega izražanja (mora spodbujati jezikovni razvoj). 

Malić (1992) predlaga, da je jezik v učnih gradivih malo pred jezikovnimi zmožnostmi otroka. 

Učbenik za matematiko naj bo napisan v pripovednem, poljudnem jeziku s postopnim 

dodajanjem strokovnega, pri čemer mora biti vsak novi strokovni pojem, ki ga učenci še ne 

poznajo, opredeljen in opisan (Jurman, 1999). Marentič - Požarnik (2003) pojem opredeli kot 

enoto in orodje mišljenja, ki organizira učenčeve izkušnje in mu daje osnovo za posploševanje 

in zahtevnejše miselne operacije. Učenec mora novi pojem razumeti, ga znati uporabljati in ga 

vključevati v svoje izkušnje. Ali to doseže, je odvisno predvsem od tega, kako pojem usvoji. 

Učitelj mora pri poučevanju pojma upoštevati predvsem didaktična načela nazornosti (pojmi 

naj bodo ponazorjeni s sliko, zgledom ipd.), postopnosti, sistematičnosti, individualizacije in 

aktivnosti. Največ napak pri uporabi jezika je po mnenju Jurmana (1999) prav v učnih gradivih 

za matematiko. Nekaterih matematičnih izrazov, pravil, zakonov namreč ne uvajajo s pred tem 

napisano logično razlago, ki bi pojasnila odnose elementov v formuli. Učencem sam 

ponazoritveni simbol (formula) brez razlage v spremljevalnem besedilu ne pove nič, na 
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simboliko jih je treba navajati postopoma (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in 

slovenščino za 3. in 5. razred OŠ). V preteklosti se je največ tovrstnih problemov pojavilo pri 

poglavju o sklepanju iz enote na množino, pri sklepanju iz množine na enoto ter pri sklepanju 

iz množine na množino (Jurman, 1999). 

 

Jezik v učnih gradivih pa nima samo spoznavne in opismenjevalne funkcije, temveč tudi 

motivacijsko, socialno (spodbujal naj bi sodelovanje učenca naslovnika s sošolci in učiteljem) 

in inkluzivno, saj mora nagovarjati vse učence (Malić, 1992). 

 

1. 6 Pomen učnih gradiv 

Učno gradivo je opredeljeno kot pomemben element v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki 

koristi učencu in učitelju. Ima funkcije hranjenja in prenašanja informacij, saj omogoča 

»povezavo senzornih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti učenca […], da v spoznavnem 

procesu lažje in hitreje oblikuje pojme« (Jurman, 1999, str. 55). Učna gradiva torej pomagajo 

učencu, da pojem zanje ne ostane zgolj abstrakten in verbalen, temveč da usvoji njegovo bistvo. 

Prav tako učna gradiva predstavljajo priložnost za utrjevanje oz. ponavljanje in vlogo 

moderatorja pri graditvi novega znanja. Imajo to moč, da »sodoločajo« to, kar bodo učenci 

zaznavali, se učili, priklicali, si zapomnili, hkrati pa učitelju ponujajo model poučevanja ali 

zgolj podporo pri izvajanju učnega procesa (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in 

slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017).  

 

Vloga učnih gradiv je močno pogojena s starostjo učencev, katerim so namenjena, ter s 

predmetnim področjem, ki ga učbenik obravnava (Milekšić, 1992). Skupna lastnost vseh je 

velika zanesljivost izobraževalnih sporočil, poleg tega pa takšen izvor znanja predstavljajo za 

daljše obdobje. Učenec se lahko kadar koli vrne in preveri/dopolni svoje znanje o prebranem 

(Lukaček, 2004). Milekšič (1992) poziva učitelje, naj učna gradiva uporabljajo tudi zato, ker je 

metoda dela z uporabo besedila bistvena za razvijanje samostojnosti in opismenjevanja. Na 

drugi strani pa učna gradiva v tretjem triletju dobijo novo, primarno funkcijo, saj niso več samo 

sredstvo za dosego cilja (npr. jezik, samostojnost), temveč jezik in samostojnost postaneta 

sredstvo za spoznavanje s pomočjo učnega gradiva.  

 

1. 6. 1 Funkcije učbenika  

 

Čeprav je učbenik v preteklosti predstavljal edini vir informacij, danes to ni več, in čeprav 

nekaterim teoretikom ni popolnoma jasno, kakšno funkcijo naj bi imel danes (Jurman, 1999), 

učbenik ostaja nuja in temelj osnovnošolskega izobraževanja. Njegova specifika namreč je, da 

so v njem strukturirano predelane, poenostavljene znanstvene vsebine (Kovač idr., 2005), torej 

so didaktizirane. Malić (1992) trdi, da je prav v tem resničen pomen učbenika, torej ne v njegovi 

informacijski vrednosti, ampak v tem, kako informacije predela in preda učencu, kako motivira, 

kako prepleta različna znanja ipd. Štefanc (2005) opredeljuje dve ključni vlogi učbenika. Za 

učenca, ki mu je v prvi vrsti namenjen, predstavlja »vir znanj«. Je »primarni vir«, ki podpira 

učenca pri samostojnem pridobivanju in poglabljanju znanja, spoznavanju in razvijanju lastnih 

strategij učenja, iskanju informacij, sprejemanju ilustracij kot virov informacij, razumevanju 

pojmov, konceptov, procesov, ki jih razvija predmet (Priporočila področnih skupin za izbor in 

rabo učnih gradiv, 2017). Za učitelja na drugi strani predstavlja »učno sredstvo«, saj je izdelan 

posebej za uporabo pri pouku. To ne pomeni, da je zanj edini vir priprav na poučevanje, služi 

naj mu bolj kot smernica za obseg in globino pouka. Na temeljih poznavanja vsebine predmeta 
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in njegove didaktične usposobljenosti mora strokovno presojati, kdaj je učbenik najustreznejši 

učni vir za izpeljavo učne dejavnosti (Kovač idr., 2005).  

 

Največja sprememba, ki je doletela učbenik v 90. letih prejšnjega stoletja, je ta, da preneha biti 

samo knjiga za učenje, temveč postane knjiga, ki uči tudi to, kako se učiti. To pomeni, da je šel 

skozi spremembe na treh ravneh: od spodbujanja reproduktivnega do spodbujanja 

produktivnega dela, od proučevanja do samostojnega dela učenca in od izobraževanja v šoli do 

samoizobraževanja (Malić, 1992). Učbenik po svoji funkciji je tako tudi odsev prevladujoče 

ideologije v stroki in družbe nasploh. Konkretizira namreč predpise, zakone in dokumentacije 

v šolstvu in s tem ponuja evalvacijo za njihovo ustreznost in učinkovitost. Prav tako opozarja 

na količino in poglobljenost predvidenih izobraževalnih vsebin na določeni stopnji šolanja in s 

tem omogoča nadzor nad njimi (prav tam). V svoji strukturi in vsebini predstavlja torej tisto, 

kar je družba (natančneje stroka) prepoznala kot resnično, pri čemer pripomore k ideološki 

reprodukciji, kar pa ni problematično samo po sebi (Kovač idr., 2005). Nasprotno, ideologijo 

učbenik mora imeti, saj naj tudi sodobna šola ne bi bila zgolj informativna (izobraževalna), 

temveč tudi formativna (vzgojno-izobraževalna), pri čemer druge brez prve (brez določene 

mere faktografije) ni mogoče doseči (prav tam). Problematično bi postalo le, če bi vzgojna 

funkcija učbenika temeljila na izključevanju, negaciji človekovih pravic ali če bi učbenik postal 

sredstvo manipulacije vplivnih družbenih vsebin (Štefanc, 2005).  

 

Nekateri drugi avtorji opozarjajo še na druge funkcije učbenika. Učbenik je lahko tudi vodnik 

do drugih virov znanja in motivator učnega procesa. Predstavlja standard opreme učencev, 

učiteljev in šole (Malić, 1992). Prav tako učbenik predstavlja tako rekoč edini vir informacij 

učencem, ki zaradi dolgotrajne bolezni niso bili pri pouku, saj jim pomaga nadomestiti učno 

snov, in učencem, ki fizično ne morejo biti prisotni pri pouku. Tem omogoča, da ne bi preveč 

zaostali v učnem procesu (velikokrat tu pomembno vlogo odigra e-učbenik) (Kalin, 2004). 

 

1. 6. 2 Funkcije delovnega zvezka 

Delovni zvezek je sekundarni vir, njegova funkcija je torej, da dopolni/poglobi/ nadgradi že 

pridobljeno znanje. Pred vključitvijo delovnega zvezka torej mora učenec že imeti učno 

izkušnjo z učno vsebino (s pomočjo učbenika, didaktične igre, konkretnega materiala ipd.). 

Učitelj naj iz delovnega zvezka izbere tista gradiva, ki bodo pri učencih vzbudila zanimanje za 

predmet, usvajanje teh vsebin bo zato zanje osmišljeno. Izbere naj dovolj problemsko 

zastavljenih nalog, pri čemer je dobro, da jih učenec doživi, ne samo rešuje. Učenec v delovnem 

zvezku lahko uporablja pridobljeno znanje v novih situacijah, utrjuje znanje in veščine ter 

razvija predstave, pojme in različne pismenosti. Delovni zvezek mora spodbujati učence k 

lastnemu mišljenju in ustvarjalnosti (Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 

2017).  

 

1. 6. 3 Vloga učnih gradiv pri pouku 

 

Pri odločanju, kako bo vključeval učno gradivo v pouk, ima učitelj veliko avtonomije. Prej naj 

si vizualizira, kako jih bo uporabljal, saj mora biti način poučevanja pomemben faktor pri 

odločanju, katero učno gradivo bo uporabljal razred, v katerem poučuje.  

Učbeniki in druga učna gradiva v marsičem določajo dogajanje v razredu med poukom. Po 

raziskavah sodeč naj bi bilo namreč kar 90 % časa poučevanja strukturiranega okoli različnih 

učnih materialov (Kovač idr., 2005). Učitelj lahko učna gradiva vključi v pouk kot samostojno 

učno aktivnost (npr. branje, reševanje nalog, iskanje informacij, označevanje pomembnega itd.) 

ali kot osnovo za druge dejavnosti (ponazarjanje ob razlagi, usmeritev k dejavnosti, teoretična 
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osnova za reševanje problemskih situacij itd.). Učna gradiva lahko vključi v vse etape učnega 

procesa (Štefanc, 2005) – pripravljanje, obravnava, vadenje, ponavljanje in preverjanje 

(Kubale, 2010). Pri raziskavi o tiskanih medijih kar 43,3 % vprašanih učiteljev razrednega 

pouka učna gradiva uporablja pri usvajanju nove snovi, kar kaže na navajanje učencev na 

samostojno delo z njimi. Pri utrjevanju učna gradiva uporablja 40 %, učiteljev, slaba petina pa 

jih uporablja tudi v uvodnem delu učne ure (Lukaček, 2004). Prav tako lahko učitelj učna 

gradiva uporablja pri različnih učnih metodah in oblikah – frontalni, individualni, skupinski, 

delu v dvojicah (Blažič idr., 2003). Lahko jih uporablja kot samostojno učno metodo ali pa je 

njihova uporaba vključena v druge učne metode: metodo razlage, pogovora, prikazovanja, 

metodo reševanja problemov, metodo primera itd.12 Samostojno učno metodo, pri kateri učitelj 

uporablja različna učna gradiva, avtorji imenujejo različno, Blažič idr. (2003) jo imenujejo 

metoda z uporabo besedila. Vsaka obravnava nove snovi z rabo pisnih pripomočkov 

(najpogosteje učbenika) se začne s stvarno razlago. Učitelj učence uvede v besedilo, pojasni 

določene dele besedila, poudari glavne misli, razčleni besedilo. Besedilo učenci sprejmejo z 

branjem, ki ga spremlja poglobljena miselna aktivnost. Učitelj učence tako navaja na rabo 

učbenika kot vira informacij za (samostojno) učenje. To bodo znali, ko bodo brali z 

razumevanjem, v njem izluščili bistveno, odkrivali nove besede, oznake, simbole, ga 

ovrednotili in si iz besedila oblikovali zapiske. Da bo učenje učenja z učbenikom hitrejše, pa 

mora biti učbenik ustrezno sestavljen in vse to omogočati. Za uvajanje v rabo tako obsežnega 

dela, kot je učbenik, si lahko učitelj pomaga z lastnimi pisnimi izdelki: z zapiski na tablo, 

plakati, projekcijami ipd., pri čemer pa ta raba ni končni cilj, ampak samo sredstvo za dosego 

splošnejšega. Eden od splošnih ciljev pouka namreč ni samo navajanje na uporabo učbenikov, 

temveč vseh besedilnih gradiv, tudi tistih nedidaktiziranih (prav tam).  

Učitelj lahko učna gradiva vključi na vse omenjene načine zaradi različnih namenov: 

motiviranja, priprave učencev, obravnave nove učne snovi, ponazarjanja, aktiviranja učencev, 

problematiziranja učne vsebine, ponavljanja, utrjevanja ali preverjanja (Kalin, 2004). Pri tem 

Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv (2017) poudarjajo to, da naj bo 

osnovni vir spoznavanja izkušnja, učno gradivo pa naj to izkušnjo podpira. Z njim naj učenec 

poglablja in nadgrajuje pridobljeno znanje, uporablja pridobljeno znanje v novih primerih, 

utrjuje postopke, pomaga pri pridobivanju izkušenj, se uči lastnega mišljenja, ustvarjalnosti, 

razvija pismenost in različne predstave, pojme. 

 

1. 6. 4 Pogoste napake učnih gradiv 

 

Pri izbiri gradiva so učitelju lahko v pomoč tudi najpogostejše napake v učnih gradivih, ki jih 

navaja literatura. Če jih bo ob pregledu namreč prepoznal v potencialnih učnih gradivih, mu bo 

to lahko olajšalo njegovo odločitev.  

 

Usmerjenost učnih gradiv 

 

Marentič - Požarnik (1992) nagovarja vse pisce učnih gradiv, da si odgovorijo na vprašanje, 

komu so namenjena. Mnogokrat prenatrpanost, prezahtevnost, tudi neprivlačnost nastanejo 

zato, ker je pisec bolj zavezan svoji stroki kot pa učencem oz. njihovem znanju, učenju na 

določenem področju. Ta problem se lahko umesti v širši kontekst. Vprašati se je treba, kakšna 

je splošna usmerjenost šole (prav tam), kajti učno gradivo se verjetno podreja logiki celotnega 

sistema (Milekšić, 1992).  

 

                                                 
12 Različni avtorji navajajo različne vrste učnih metod. Navedli smo tiste, ki jih navajajo Blažič idr. (2003) v delu 

Didaktika.  
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Determiniranost učitelja pri poučevanju z učnimi gradivi 

 

Trend učnih gradiv gre v smer, da ponujajo čim več, običajno predvsem učitelju, ne učencu 

(Marentič - Požarnik, 1992). Učiteljem so tako v kompletu učnih gradiv dandanes namenjeni 

poleg gradiv različni priročniki za uporabo učnih gradiv, tudi e-priročniki, priloženi so jim že 

oblikovane učne priprave, didaktični materiali (npr. slikovna gradiva, pripomočki za didaktične 

igre), zgoščenke oz. »online kode« z e-gradivi ipd. Na tem mestu se je treba vprašati, koliko 

priloženo pripomore h kakovosti in raznolikosti učnih ur in kreativnosti učitelja samega ali pa 

dosega celo nasprotne učinke, torej učitelja uspava in ga ne spodbuja pri njegovem 

profesionalnem razvoju. Vprašati se je treba tudi o kakovosti vsega priloženega (npr. učnih 

priprav) in o tem, ali je učitelj njegov dovolj kritičen uporabnik. Učitelj je namreč tisti, ki mora 

v prvi vrsti odločati o načinu poučevanja in učenja (Štefanc, 2005), pri tem pa njegove odločitve 

ne smejo determinirati učna gradiva in njihove priložene »bonitete«. 

 

Skrita sporočila 

 

»Znanje, kot ga prikazujejo učbeniki, vedno vsebujejo določeno vrednostno sporočilo, pa [naj] 

se pisci tega zavedajo ali ne.« (Marentič - Požarnik, 1992, str. 23) Nevarnost pri usvajanju 

vrednostno obarvanega znanja je, da je le-to lahko v svojem bistvu ideološko obremenjeno, 

manipulativno, šovinistično, spodbuja indoktrinacijo ipd. Pri tem je treba ločiti »kontrolirajoče 

znanje« (tisto, ki želi povečati moč nad naravo/soljudmi, bogastvo, prizadeva si za kratkoročno 

učinkovitost) in »empatično znanje« (ki se vživlja v vse oblike življenja in je odgovorno do 

prihodnosti) (Marentič - Požarnik, 1992). Učbeniki naj ponujajo usvajanje zgolj slednje vrste 

znanja. Prav tako so v učnih gradivih močno izražena pojmovanja pisca učnih gradiv o razvoju 

učencev, učenju, poučevanju in znanju. Pisec se mora tega zavedati, jih jasno izraziti, paziti pa 

mora, da so v skladu s pojmovanji aktualne znanosti (npr. matematike, razvojne in pedagoške 

psihologije, didaktike) in da so usklajena z »drugimi partnerji« (sestavljavci učnih načrtov, pisci 

drugih gradiv, učitelji) (prav tam). 

 

 Napačna uporaba  

 

»Dober učbenik lahko zaživi samo ob dobrem učitelju.« (Strnad, 1992, str. 46) Marentič - 

Požarnik (1992) zato poziva učitelje, da se udeležijo izpopolnjevanj, neposredno povezanih z 

uvajanjem učnih gradiv. Učitelji, ki bodo gradivo uporabljali, morajo biti seznanjeni s 

»filozofijo« učenja/poučevanja, ki je vodila pisce gradiv, z navodili za uporabo, z idejami za 

ustvarjalno rabo ipd. Še tako kakovostno učno gradivo ne zadošča za kakovostno 

učenje/poučevanje z njim, če med njim in učenci ne bo ustvarjalnega, aktivnega veznega člena 

– učitelja (prav tam).  

 

1. 7 Vključevanje delovnega zvezka v pouk 
 

V preteklosti so učitelji za utrjevanje učne snovi pri nekaterih predmetih, tudi pri matematiki, 

uporabljali različne vaje. Te so učenci reševali bodisi v šolah bodisi doma kot domače delo. 

Slednje so v sedemdesetih letih nadomestili testi znanja, pri čemer učitelji niso bili usposobljeni 

za pripravo teh testov. Zavod Republike Slovenije za šolstvo13 je nato uvedel nov didaktični 

element, namenjen utrjevanju, to je delovni zvezek. To je bila prva oblika pedagogike kapitala 

v našem šolstvu. Jurman (1999) kot problematiko delovnih zvezkov opozarja na to, da imajo 

predvsem funkcijo utrjevanja, ne pa tudi funkcije poglabljanja učne snovi. Poleg tega poudarja, 

                                                 
13 V nadaljevanju ZRSŠ. 
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da od učenca naloge v njem (to so običajno naloge dopolnjevanja, izbirnega tipa, povezovanja, 

alternativnih odgovorov ipd.) zahtevajo zgolj prepoznavanje ali pa priklic. Pismenost učencev 

tako po njegovem mnenju zaradi uporabe delovnih zvezkov nazaduje, učenci so usmerjeni v 

končni rezultat in ne v pot do njega, poleg tega pa se »naučijo«, da ima vsaka naloga vedno 

mogočo le eno rešitev. Označi jih za potuho učencem in učiteljem, saj naj bi zmanjševali 

aktivnost v procesu poučevanja in učenja (prav tam). 

Analiza delovnih zvezkov za matematiko za peti razred, izvedena leta 2017, je prav tako 

opozorila na problematiko kakovosti delovnih zvezkov, in sicer na njihovo nezadostno 

kakovost na več področjih, predvsem na didaktičnem. Naloge v delovnih zvezkih so v velikem 

deležu sicer skladne s cilji in standardi Učnega načrta za matematiko (2011) in raznovrstne 

glede na tipe nalog, ne pa tudi glede na taksonomske ravni znanja (po Gagneju). V največji 

meri je v njih zastopano osnovno in konceptualno znanje, sledi mu proceduralno, premalo pa 

je problemskega. Analiza opozarja tudi na pomanjkanje nalog individualiziranega oz. 

diferenciranega pristopa, pri čemer je problematična nadgraditev znanja in ponazoril strokovnih 

pojmov (s slikami, primeri, protiprimeri, zgledi, definicijami), ki naj bi bila primerna razvojni 

stopnji otrok. V analiziranih delovnih zvezkih je uporabljena ustrezna terminologija, besedilo 

je zapisano jasno in enoznačno, podprto pa s slikovnim gradivom. Delovni zvezki glede na 

rezultate analize v dovoljšni meri podpirajo samostojno učenje, ustvarjalnost, 

samoiniciativnost, premalo pa je spodbud za sodelovalno učenje, pridobivanje izkušenj, za 

vključevanje različnih virov in razvoj različnih pismenosti, za prenašanje znanja v nove 

situacije in spremljanje znanja oz. samovrednotenje lastnega dela. Analiza ugotavlja tudi 

premalo povezovanja (znotraj in zunaj matematičnih vsebin), sistematičnega in načrtnega 

vključevanja predznanja učencev in nalog, ki bi bodisi spodbujale kompleksnejše, daljše 

odgovore bodisi bi izhajale iz življenjskih situacij. Načelo postopnosti naj bi sicer pisci zelo 

dobro upoštevali, izjema pa je uvajanje matematične simbolike. Ena od kritik delovnih zvezkov 

za peti razred matematike je opozorila tudi na premajhen poudarek, dan razvoju osnovnih 

kompetenc, in na neupoštevanje interesov učencev. Delovni zvezki naj bi tako učitelju kot tudi 

učencu pomenili podporno gradivo, a zaključki analize poudarjajo, da tako učenci za učinkovito 

učenje kot tudi učitelji za učinkovito poučevanje potrebujejo mnogo več (Analiza delovnih 

zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017).  

Vprašanje o problematični kakovosti delovnih zvezkov je postalo še bolj aktualno po letu 2005. 

Do takrat je bilo namreč pri pouku mogoče uporabljati le potrjena učna gradiva, tistega leta pa 

je državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, v katerem je zapisano, da zavod in center potrjujeta le še 

učbenike, drugih učnih gradiv pa nič več. To pojasnjujejo tako: »Delovni zvezek je, v primerjavi 

z učbenikom, le praktični pripomoček, s pomočjo katerega uporabniki lahko preverjajo svoje 

razumevanje učne snovi. Ker je v šoli več načinov, pristopov in metod utrjevanja in preverjanja 

znanja, delovni zvezek s tega vidika nima enakovredne vloge kot učbenik. Delovni zvezek se 

navezuje na tematike, ki jih vsebuje učbenik, in predstavlja praktični vidik uporabe znanja (v 

nekem smislu je to tako imenovana zbirka vaj), ki ga uporabniki pridobijo ob pomoči učbenika. 

Delovni zvezek se torej ne šteje med osnovna učna gradiva, ampak le kot ena izmed oblik 

praktične uporabe pridobljenega znanja.« (Revizijsko poročilo, 2013, str. 21) Ministrstvo tako 

nima več pregleda nad dostopnimi delovnimi zvezki in drugimi učnimi gradivi po predmetih in 

razredih.  

Tudi v raziskavo »Učna gradiva v osnovni šoli« je bilo vključeno tudi vprašanje o tem, ali je 

uporaba delovnih zvezkov pri pouku nujnost ali pa je le komercialna muha založb. V svoj 

anketni vprašalnik so tako vključili vprašanje, ali učenci dosegajo učne cilje tudi brez uporabe 

delovnih zvezkov. Kar 70,2 % učiteljev meni, da pri matematiki učenci potrebujejo delovni 
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zvezek, le 3,6 % učiteljev pa meni, da se cilje pri matematiki da doseči tudi brez delovnih 

zvezkov. Natančneje menijo, da je potreba po vpisovanju in vrisovanju odgovorov velika od 1. 

do 5. razreda, pozneje pa pojenja. Matematika je na tretjem mestu glede na stališča učiteljev o 

nujnosti uporabe delovnega zvezka. Interes za uporabo delovnega zvezka je večji le pri 

slovenščini (83,4 %) in tujih jezikih (93,0 %). Učiteljev tako posplošeno javno mnenje o tem, 

da so delovni zvezki nepotrebni, predragi in strokovno oporečni, ne prepriča v smeri, da jih ne 

bi pri pouku uporabljali (Filipčič in Deutch, 2014). V spletno aplikacijo Trubar za upravljanje 

učbeniških skladov osnovne šole sproti vnašajo podatke o rabi učnih gradiv pri pouku. Iz te 

aplikacije je razvidno, da je septembra 2016 v petem razredu matematike bilo kar 63,45 % učnih 

gradiv, ki jih učenci uporabljajo pri pouku, učbenikov, 31,01 % delovnih zvezkov, 5,15 % pa 

samostojnih delovnih zvezkov oz. delovni učbenik. Manj kot odstotek skupaj pa jih uporablja 

zbirko nalog oz. vaj in drugo (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 

5. razred OŠ, 2017).  

 

Kljub izpostavljenim problematikam je uporaba delovnih zvezkov pri pouku torej pogosta. Prav 

zato pa je treba kakovost delovnih zvezkov v prihodnje izboljšati. Delovni zvezki morajo 

omogočati reševanje nalog različnih tipov, ki preverjajo znanja različnih taksonomskih ravni in 

tako razvijajo različne veščine, spretnosti ipd. V gradivu naj bo posebej označeno predvideno 

diferencirano in individualizirano učenje. V delovni zvezek naj bodo vključene spodbude za 

sodelovalno učenje, medpredmetne povezave, avtentični primeri in priložnosti za 

samoregulacijo, spremljanje lastnega napredka in kritičnost. Obseg delovnega zvezka naj bo 

postavljen na realno osnovo, ki je skladna s smernico, da naj predstavlja dopolnilni vir učenja 

in ne osnovnega. Delovni zvezek naj smiselno in razvidno dopolnjuje učbenik (Priporočila 

področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017). Če sta delovni zvezek in učbenik iz 

istega kompleta, je to učitelju v veliki meri zagotovljeno, če pa učitelj kombinira gradiva iz 

različnih kompletov, mora biti na to še posebno pozoren (Lukaček, 2004). Delovni zvezek mora 

tako kot učbenik upoštevati cilje in vsebine, predvidene v učnem načrtu, razvijati besedišče in 

pismenost ter inovativno, ustvarjalno in kritično mišljenje. Če se učitelj ne odloči za uporabo 

delovnega zvezka, naj enaka načela upošteva pri izdelavi lastnih gradiv (Priporočila področnih 

skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017). 

Pri dilemi učitelja, ali je vključevanje delovnega zvezka smiselno za posamezen primer, si lahko 

pomaga z naslednjimi vprašanji: komu služi učno gradivo? Kateri procesi ob njem potekajo v 

učencu? Katere učinke lahko z njim dosežemo? Ali gradivo bogati ali siromaši pouk? 

(Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017, str. 13). V pomoč za 

presojanje utemeljenosti rabe in kakovosti delovnega zvezka pri pouku so avtorji Analize 

delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ (2017) oblikovali zbirko 

vprašanj, namenjeno učiteljem (priloga 1). S pomočjo teh vprašanj presojajo utemeljenost s 

treh različnih zornih kotov: učenčevega, učiteljevega in institucionalnega. Pri tem poudarjajo, 

da so lahko vprašanja v pomoč tudi pri presojanju drugih vrst učnih gradiv. Če se učitelji za 

uporabo delovnih zvezkov pri pouku odločijo, mora biti ta strokovna in v skladu z razvojno 

stopnjo otrok (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 

2017). 

 

1. 8 Vključevanje e-gradiva v pouk 
  

Vsakdanje življenje postaja vse bolj e-prežeto: e-naprave, e-storitve in e-gradiva so vpeti 

povsod. Vse večje je zavedanje, da je digitalna pismenost del splošne informacijske pismenosti 

(Kreuh in Sambolić - Beganović, 2015). Omenja in spodbuja jo tudi Učni načrt za matematiko 
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(2011), poleg tega pa digitalna pismenost oz. digitalne kompetence predstavljajo eno od 

vseživljenjskih kompetenc, ki naj bi jih skozi osnovnošolska leta usvajal vsak učenec 

(Zakrajšek, 2016). S torej vse pogostejšim vnašanjem e-gradiv in e-storitev in s tem uporabe 

informacijsko-komunikacijske tehnologije14 pri pouku pa se poruši do zdaj postavljeno 

ravnovesje poučevanja in učenja. Spremenita se vloga učitelja, ki mora poleg vseh funkcij 

postati še e-kompetentni učitelj, in vloga tiskanih učnih gradiv – učbenikov, delovnih zvezkov 

in delovnih učbenikov (Kreuh in Sambolić - Beganović, 2015). 

 

E-gradivo je digitalizirano gradivo, pri čemer je najpogostejša oblika že omenjeni e-učbenik. 

Ta se od klasičnega poleg možnosti vpisovanja razlikuje tudi po vključenosti videomateriala, 

zvoka, animacij, simulacij vsega, kar ima bodisi nizko stopnjo interaktivnosti (d-učbenik) 

bodisi višjo stopnjo interakcije z uporabnikom (i-učbenik). Prav tako je z interaktivnimi gradivi 

(preverjanja znanj, didaktične igre), ta se imenujejo i-gradiva (Zakrajšek, 2016). Aktivna oblika 

dela v povezavi z e-gradivi in e-storitvami se imenuje interaktivno učenje (Dolinar, Novak, 

Vršič, 2015). To je dvosmeren proces na različnih relacijah: med učiteljem in učencem, med 

učenci, med učencem in vsebino ter med učencem in tehnologijo. Učenec je pri tem aktiven, z 

dejavnostmi, ki jih predpisuje e-gradivo po induktivnem didaktičnem pristopu, spoznava učno 

vsebino (Rugelj, 2007). Od 50 do 80 odstotkov učencev v državah Evropske unije nikoli ne 

uporablja e-učbenikov, drugih e-gradiv, računalniških programov za vaje, didaktičnih iger ipd. 

(Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2013). Na voljo namreč ni 

dovolj kakovostnih učnih vsebin in aplikacij na nekaterih področjih in v veliko jezikih kot tudi 

ne IKT za vse učence in učitelje. Zaradi takšne razdrobljenosti trga se povečuje digitalni 

razkorak med tistimi, ki imajo dostop do na tehnologiji temelječega izobraževanja, in onimi, ki 

dostopa do takega izobraževanja nimajo (prav tam). 

 

1. 8. 1 Uporaba e-gradiv pri pouku matematike in njene prednosti 

  

Učenje z e-gradivi zahteva uporabo IKT-sredstev (učni načrt računalnik navaja tudi kot 

predlagano didaktično sredstvo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju), ki jih učitelj pri 

pouku matematike lahko uporabi za namene razvijanja matematičnih pojmov, raziskovanje, 

modeliranje, predstavljanje rezultatov del, preverjanje znanja in avtomatizacijo določenih 

postopkov (Učni načrt, 2011). E-gradiva ponujajo dejavnosti celotnega spektra omenjenih 

namenov. Uporabljajo se lahko v vseh fazah učnega procesa ali za samostojno delo učencev 

zunaj pouka. »V fazi načrtovanja je treba premisliti, katere e-gradnike bomo vključili in 

predvsem kaj želimo z njimi pri pouku doseči – kakšna bo njihova dodana vrednost in kako 

bomo to preverili, izmerili.« (Dolinar idr. 2015, str. 94) Če namreč z uporabo e-gradiv in IKT 

učitelj ne doseže nič boljših rezultatov kot sicer ali pa njihova vsebina ni direktno vezana na 

učno snov, je njihova uporaba pri poučevanju oz. učenju nesmiselna (Cowan, 2006). Učni načrt 

za matematiko (2011) v splošnih ciljih in didaktičnih priporočilih predvideva kritično uporabo 

IKT za ravnanje z e-gradivi pri usvajanju novih matematičnih pojmov, izvajanju matematičnih 

postopkov, zbiranju, shranjevanju, iskanju, predstavljanju informacij, preverjanju znanja in 

reševanju matematičnih problemov. Ob uporabi tehnologije za ukvarjanje z omenjenimi 

vsebinami se posredno usposabljajo tudi za uporabo tehnologije v vsakdanjem življenju. Učitelj 

je torej primoran v svoj pouk vključevati tudi izobraževanje z e-gradivi/e-storitvami, to pa lahko 

stori na različne načine. Nekateri kompleti učnih gradiv ponujajo dopolnilno gradivo v e-obliki, 

nekateri ne. V tem primeru je učiteljeva naloga, da kritično izbere način (gradiva, programe), s 

katerimi bo izpolnil to, kar mu zapoveduje Učni načrt za matematiko (2011).  

                                                 
14 V nadaljevanju IKT. 
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Različni strokovnjaki na tem področju vidijo v uporabi e-gradiv različne prednosti. Kreuh in 

Sambolić - Beganović (2015) trdita, da naj bi bila učenčeva konstrukcija znanja ob uporabi e-

gradiv samostojnejša in zato učinkovitejša, učiteljevo poučevanje pa lažje. E-učbeniki namreč 

ne ponujajo le klasičnih, pasivnih kombinacij besedila in ilustracij, temveč raznovrstne 

medijske in interaktivne oblike učenja, kot so analiza, opazovanje, iskanje informacij, 

(samo)preverjanje znanj, raziskovalno delo, skupinsko delo v navidezni učilnici ipd. Dolinar 

idr. (2015) kot glavno prednost poudarjajo to, da so e-gradiva eden od učinkovitih načinov, 

kako zadostiti različnim potrebam učnih stilov in tempa učenja ter omogočiti doseganje višjih 

ravni znanja. Poleg tega dodajajo še kakovostnejše doseganje učnih ciljev iz učnega načrta ter 

možnost individualizacije in diferenciacije, pri čemer mora učitelj omogočiti učencem različen 

nabor nalog (na različnih taksonomskih stopnjah). Učenci s podpovprečnim razumevanjem 

matematičnih pojmov si lahko npr. pomagajo z animacijami, simulacijami abstraktnih pojavov, 

vizualizacijo v e-gradivih. Velika prednost e-gradiv je tudi nepristranska in hitra povratna 

informacija, ki lahko opogumlja učence za večjo samostojnost in tveganje pri iskanju rešitve za 

matematične probleme (Učni načrt, 2011). Past omenjenih povratnih informacij je lahko ta, da 

učence navadi ugibanja in nesamostojnega reševanja nalog, ki mu pomenijo izziv, saj se 

prehitro pri reševanju obrne na namig (Suban, 2015). Učni načrt (2011) uporabo e-gradiv 

predlaga predvsem v primerih daljše odsotnosti učenca. Ponujajo namreč priložnost za 

premostitev primanjkljajev, saj omogočajo dodatno učenje v ustreznem učnem stilu. V teh 

primerih lahko učitelj vključi tudi e-komunikacijo15.  

 

Prednosti v uporabi e-gradiv vidijo tudi učitelji. Rezultati raziskave Učna gradiva v osnovni 

šoli (Filipčič in Deutch, 2014) namreč nakazujejo na odprtost za njihovo postopno vključevanje. 

Učitelji po večini menijo, da bi učenci najuspešneje dosegali učne cilje ob kombinaciji uporabe 

tiskanih in elektronskih medijev (72,5 %), medtem ko jih le 25 % meni, da so za to potrebni 

zgolj tiskani mediji. Za najuspešnejšo kombinacijo (tiskanih in elektronskih) gradiv so ocenili 

uporabo kombinacije treh – tiskanega učbenika in delovnega zvezka ter uporabo e-gradiv. Z e-

gradivi kot samostojnimi sredstvi poučevanja (brez osnove v tiskanih gradivih) učitelji (še) ne 

želijo poučevati (nasprotno misli le 1 % vprašanih). Tiskana učna gradiva tako ostajajo glavni 

vir za organizacijo poučevanja in učenja, kljub temu pa zanimanje za novosti na področju rabe 

IKT je. O tem priča tudi podatek, da se je dodatnih izobraževanj za uporabo elektronskih gradiv 

udeležilo kar 84,4 % vprašanih razrednih učiteljev, le 20 % pa jih meni, da za delo z e-gradivi 

niso dovolj usposobljeni. Filipčič in Deutch (2014) povzemata, da učitelji sporočajo, da nagle 

spremembe na področju učnih gradiv niso nujne. V e-gradivih trenutno vidijo priložnost za 

nadgraditev/dopolnitev znanja, pridobljenega iz tiskanih virov, ne pa tudi kaj več (prav tam). 

 

1. 8. 2 Slabosti poučevanja z e-gradivi 

 

Poleg prednosti, ki jih prinaša raba e-gradiv pri pouku, avtorji omenjajo tudi številne pasti e-

učenja. Dolinar idr. (2015) opozarjajo, da mora učitelj kritično razmisliti, kdaj bo poučevanje 

podprl s sodobno tehnologijo in kdaj ne. Na eni strani namreč učenci z aktivno rabo sodobne 

tehnologije razvijajo kompetence, potrebne za uspešno delovanje v 21. stoletju, na drugi strani 

pa spoznanja kognitivne znanosti opozarjajo na ustrezno obremenitev spoznavnega sistema 

učencev. Ti informacije sprejemajo po dvojnih kanalih, po katerih ločeno obdelajo zvočne in 

vidne podobe, pri čemer imajo pri tem omejene zmožnosti (Dolinar idr., 2015). Dolžina 

različnih multimedijskih predstavitev mora biti torej premišljena in ciljno usmerjena (prav tam). 

                                                 
15 E-komunikacija – komunikacija na daljavo, preko spleta (Zakrajšek, 2016).  
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Učitelj mora na učenčevo ustrezno obremenitev paziti tako, da upošteva pet načel za zmanjšanje 

nepotrebnega procesiranja: koherenco (zmanjšanje odvečnega gradiva), označevanje 

(poudarjanje bistvenega, npr. animiranim posnetkom se ne dodajajo dopolnilna besedila), 

prostorski stik (ilustracije in besedilo z isto sporočilnostjo naj bodo predstavljeni sočasno) in 

časovni stik (animacija in pripoved naj bosta predstavljeni sočasno) (Dumont, Istance in 

Benavides, 2013). Učenci naj procesirajo tisto, za kar je smiselno, da bi se učili (prav tam), 

naloga učitelja pa je, da pri uporabi e-gradiva minimalizira nepotrebno procesiranje.  

 

Ena od prednosti učenja z e-gradivi je večja motivacija, pri tem pa se postavlja vprašanje, ali je 

razlog za to sama uporaba tehnologije ali res želja po učenju. Kot slabost uporabe e-gradiv je 

treba omeniti tudi morebitno zmanjšanje neposrednega komuniciranja med učenci ter učiteljem 

in učencem. Nevarnost je, da učenci postanejo pasivni spremljevalci znanja, pri čemer nimajo 

možnosti aktivno sodelovati v učnih situacijah, v katere naj bi bili vključeni tudi avtentični 

primeri, ne le njihove digitalne simulacije. Poleg tega naj učitelj upošteva, da mladi v stiku z 

mediji v splošnem (od tega najpogosteje v stiku z računalniki in televizijo) preživijo več kot 50 

ur na teden (Zakrajšek, 2016). Vse to vodi v zasvojenost, odtujenost, asocialnost ipd. 

Umeščenost e-gradiv in e-sredstev v pouk naj torej ne bo prepogosta (prav tam). Štefanc (2004) 

poleg omenjenega opozarja še na tri pasti, ki jih (lahko) prinašajo e-gradiva. Prvič, ker njihova 

uporaba predvideva uporabo IKT, so pri pouku lahko poudarjene morebitne socialne neenakosti 

med učenci. Drugič, pri načrtovanju pouka z e-gradivi učitelj nima dovolj velike avtonomije, 

saj so gradiva fiksna, vnaprej pripravljena. In tretjič, uporaba računalnika pri pouku je preveč 

vezana na konkretni izdelek nekega podjetja (operacijski sistem Windows podjetja Microsoft), 

kar pomeni, da so učitelji primorani izbirati gradiva, ki so s sistemom kompatibilna, poleg tega 

pa so v ozadju ekonomski interesi podjetja, ki ima tako (pre)velik nadzor nad tem, kaj se bodo 

učenci učili. 

 

Zakrajšek (2016) opozarja še na morebitne tehnične težave (okvare, prekinitev povezav ipd.), 

težave učencev (prazne baterije, pozabljanje gesel, izgubljanje), težave učiteljev (težje 

načrtovanje zaradi časovne nepredvidljivosti), ki se lahko ob uporabi e-gradiv pojavijo pri 

pouku, in na (pre)velike finančne investicije, ki jih ta gradiva prinašajo. Omeniti pa je treba tudi 

problematiko varnosti uporabe različnih storitev na svetovnem spletu. Učni načrt za 

matematiko (2011) poudarja, da je treba učence varne rabe posebej naučiti, saj jim ni kar dana. 

Cilj je, da postanejo kritični uporabniki spleta. To lahko učitelj v veliki meri doseže tudi s 

svojim zgledom, s svojo kritično rabo pri poučevanju. Množica vnaprej pripravljenih 

programskih paketov namreč ne pomeni nujno, da imajo ti večjo izobraževalno vrednost kot 

klasična učna gradiva, oz. jih ni nujno smiselno vključevati v pouk samo zato, ker pač obstajajo 

(Štefanc, 2004).  

 

Negativni vplivi dela z e-gradivi in e-storitvami se pojavljajo predvsem zaradi nenačrtnega in 

prehitrega uveljavljanja dela z njimi. Uvajanje tovrstnega dela mora potekati tako, da vključuje 

mehanizme, ki zagotavljajo nenehen razvoj, torej postopoma (Zakrajšek, 2016). Poleg tega je 

pri delu z učenci petega razreda še vedno osrednjega pomena delo na konkretni ravni. Le pri 

tovrstnem delu učitelj dobi vpogled v predznanje učenca, na katerem pozneje lahko gradi tudi 

z e-gradivi (Dolinar idr., 2015). 

 

1. 8. 3 Matematika in e-gradiva za peti razred 

 

Kljub naklonjenosti učiteljev za uporabo e-gradiv trenutno velike izbire učbenikov za 

matematiko za peti razred na slovenskem trgu še nimamo. Na spletu je omogočen prosti dostop 
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do potrjenega i-učbenika Matematika 516. Ta kot vsak učbenik za matematiko vsebuje različne 

tipe nalog: povezovanje, dopolnjevanje, urejanje, razvrščanje, izbirne odgovore, alternativne 

izbirne odgovore ipd. (Suban, 2015). Potrjen je tudi e-učbenik Radovednih 5. Ta v svojem 

kompletu gradiv ponuja tudi i-gradiva Radovednih 517, za katera pa ne velja enako kot za druga 

e-gradiva za matematiko. Aktivacijsko kodo (ki ni na seznamu potrjenih e-gradiv) tako učenec 

kot tudi učitelj prejmeta ob nakupu katerega koli njihovega gradiva, medtem ko je nekaj 

demonstracijskih gradiv za preizkus prosto dostopnih vsem potencialnim uporabnikom. 

 

Med vsemi kompleti za pouk matematike za peti razred vključujeta spletno kodo za učitelje in 

učence le še učna kompleta Svet matematičnih čudes18 in Matematika 519. To je enoletni 

brezplačni spletni dostop do portalov z e-gradivi, ki so del tega kompleta. Po podatkih 

Priporočil področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv (2017) je v postopku potrjevanja 

učnih gradiv več e-gradiv, natančneje e-učbenikov, ki lahko s svojimi interaktivnimi elementi 

v prihodnosti pomenijo dodano vrednost tiskanim učbenikom. Do takrat pa si lahko učitelji 

matematike pomagajo tudi s spodnjimi e-gradivi in e-storitvami (za zbiranje in različne prikaze 

podatkov, kvize, iskanje vzorcev v podatkih, računanje, iskanje in spoznavanje matematičnih 

simbolov, komunikacijo o matematiki, iskanje virov).  

 

E-gradiva za matematiko: e-učbeniki (SIO i-učbeniki, E-um), didaktične igre in 

testi/naloge za preverjanje znanj (Interaktivne vaje Arnes, 

Moja matematika.si, Lilibi.si, Kliker), spletna literatura 

(knjige, članki, revije) …   

E-gradiva v angleščini za 

matematiko: 

Nearpod, Socrative, LoggerPro 

E-storitve za matematiko: Microsoft Office (Word, Excel, PPT), Google spreadsheets, 

Painter, spletna učilnica Moodle, Geogebra, spletni 

kalkulatorji, Cobiss, elektronske oglasne deske … 
 

Preglednica 3: E-gradiva in e-storitve, s katerimi si lahko učitelji pomagajo pri poučevanju matematike (Dolinar 

idr., 2015) 

 

Očitki, kot so prevelika teža šolske torbe, preobremenitev učencev s podatki, odvračanje od 

naravoslovnih poklicev, tanjšanje družinskih proračunov, so vse pogostejši v današnjem svetu. 

Uperjeni so proti učbenikom in delovnim zvezkom, torej proti sredstvu, ne pa toliko proti 

vsebini v njem (Filipčič, Deutch, 2014). Na drugi strani se hitro razvija IKT, učitelji pa imajo 

vedno lažji dostop do številnih baz podatkov. Vse to je marsikoga napeljalo k »razmišljanju o 

nepotrebnosti in odvečnosti 'klasičnega učbenika' v t. i. 'sodobni šoli'« (Kovač idr., 2005, str. 

21). K temu pripomorejo tudi sodobne učne teorije, npr. konstruktivizem, ki zahteva od učenca 

aktivno in čim bolj samostojno konstruiranje znanja, kar mu po mnenju nekaterih avtorjev e-

gradivo v večji meri omogoča. Na tem mestu je treba opozoriti, da učenci niso znanstveniki in 

raziskovalci, ki bi samostojno odkrivali različne zakonitosti, temveč jih je treba do znanj voditi 

(prav tam). Ob predpostavkah, da obstaja nekaj, kar je vredno prenašati, in da je šola tudi 

institucija transmisije, je logično, da je učbenik kot sredstvo za prenašanje informacij nuja. 

Učbenik torej, čeprav postaja le eden od številnih učnih medijev, ni nič manj pomemben del 

(Štefanc, 2005). Zakrajšek (2016) utemeljuje nujno uporabo tiskanih gradiv tudi s podatkom, 

                                                 
16 I-učbenik Matematika 5 je dostopen na: https://eucbeniki.sio.si/ (9. 10. 2017) 
17 E-gradiva Radovednih 5 so dostopna na: https://cdn.rokus.com/radovednih5/demo/mat5/ (9. 10. 2017) 
18 E-gradiva na spl. strani: http://vedez.dzs.si/login/plogin.asp?id=1561 (24. 11. 2017) 
19 Interaktivne naloge na spl. strani  https://ucimse.com/ in interaktivni učbeniki na spl. strani:  www.ucimte.com 

(24. 11. 2017) 

 

https://eucbeniki.sio.si/
https://cdn.rokus.com/radovednih5/demo/mat5/
http://vedez.dzs.si/login/plogin.asp?id=1561
https://ucimse.com/
http://www.ucimte.com/
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da rezultati raziskav kažejo, da pridobljeno znanje z e-gradivi »ni nič boljše in da okrog tri 

četrtine učencev raje [za učenje] uporablja klasična gradiva, vso tehnologijo pa bolj za 

motivacijo in ponazoritev« (Zakrajšek, 2016, str. 4).  

 
Zakrajšek (2016) poudarja, da je na eni strani treba tradicionalne izobraževalne vrednote 

ohranjati tudi v digitalni dobi, na drugi strani pa je dejstvo, da učenci ves čas živijo z 

informacijskimi in multimedijskimi tehnologijami, in tudi ta ima mnogo pozitivnih učinkov. 

Rešitev torej ne sme biti radikalna. E-gradiva naj ne izključujejo klasičnih učnih gradiv in 

nasprotno, temveč naj druga drugo podpirajo in dopolnjujejo. Tudi Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) poudarja pozitiven odnos do uporabe sodobnih 

tehnologij pri pouku (in s tem različnih e-storitev in e-gradiv), vendar ne postavlja zahtev po 

(radikalni) spremembi načina izobraževanja.   

 

2. SPECIFIKE UČENJA IN POUČEVANJA MATEMATIKE 

Pri izbiri učnega gradiva za matematiko mora učitelj poleg smernic obče didaktike upoštevati 

tudi smernice specialne didaktike, torej didaktike matematike. Ta ima tako kot didaktika 

vsakega predmeta svojo metodologijo poučevanja spoznanj matematike kot samostojne 

znanosti. Pri tem je treba upoštevati, da je matematika, z njo pa tudi didaktika matematike živa 

in razvijajoča se znanost. Kubale (2010) poudarja, da mora učitelj poučevati na sodoben način 

glede na čas, v katerem deluje. Omenjeno sodobnost morajo poleg njegovega poučevalnega 

pristopa in opreme šole po njegovem mnenju vključevati tudi sodobna učna gradiva in vsebine 

v njih. Ti morajo biti skladni s smernicami, posebnostmi, ki jih poudarja specialna didaktika. 

Učna gradiva matematike se po svoji namenskosti uvrščajo med gradiva opismenjevanja. Ta 

gradiva morajo biti po mnenju Jurmana (1999) najkakovostnejša, saj so temelj vse nadaljnje 

vzgoje in izobraževanja. Poleg tega Cowan (2006) pravi, da so učna gradiva za matematiko za 

učenca v višjih razredih vse pomembnejša, saj konkretno delo (delno) zamenjajo različni 

primeri nalog. Hopkins, Gifford in Pepperel (1996) trdijo, da je posebnost pouka matematike 

prav velika količina učenja z uporabo učnih gradiv, medtem ko bi bil tak pristop pri poučevanju 

drugih predmetov nedopusten. Raziskave TIMSS so celo pokazale, da se učenci matematiko 

preveč učijo iz učbenikov, pri čemer vsi učbeniki ne omogočajo dovolj dobrih učnih izkušenj 

(Kalan, 2015). Paradoksalno z ogromno potrebo po kakovostnih učnih gradivih za matematiko 

pa Kubale (2010) v slovenskem šolskem prostoru opozarja na pomanjkanje smernic področja 

didaktike matematike, Kovač idr. (2005) pa na pomanjkanje literature o kakovosti učnih gradiv 

na področjih specialnih didaktik, torej ozirajoč se na posamezne učne predmete. To 

pomanjkanje smernic za ustvarjanje učbenikov imenujejo »učbeniško vprašanje«, potrebno 

razrešitve.  

 

2.1 Upoštevanje posebnosti predmeta matematika kot kriterij za presojanje 

kakovosti učnih gradiv  

Pri pouku matematike učenci razvijajo matematično-logično sposobnost, tj. sposobnost 

operiranja s simboli (črkami, slikami, števkami), ki predstavljajo predmete, njihove lastnosti in 

odnose med njimi. V to abstraktno sposobnost spadajo številske sposobnosti, ki vključujejo 

razumevanje številskih simbolov, znakov za različne operacije, pojma količine, številskih 

operacij in odnosov, branje in pisanje matematičnih simbolov; sposobnosti pomnjenja in 

načrtovanja, potrebne za reševanje postopkov v problemih; sposobnosti prostorske 
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predstavljivosti, potrebne za razumevanje geometrije in prostorskih odnosov, in sposobnosti 

logičnega zaključevanja in iskanja medsebojnih zvez (Kavaš, 2002 v Žakelj, 2003a). Na 

kakovost usvojenega matematičnega znanja in sposobnosti pomembno vplivajo različni 

didaktični vidiki učnega procesa, nanje pa v veliki meri vplivata tako učitelj kot učno gradivo 

kot posrednika informacij (Žakelj, 2003a). V nadaljevanju je dan večji poudarek tistim, ki jih 

poudarja literatura didaktike matematike. 

 

2. 1. 1 Motivacija v učnem procesu 

 

Rezultati študij kažejo, da motivacija pomembno vpliva na izbiro učnih strategij: manj 

motiviran učenec bo izbral površinski pristop k učenju, ki zajema zgolj pomnjenje in 

reprodukcijo znanja, bolj motiviran učenec pa poglobljen pristop. Ta mu bo prinesel boljše 

razumevanje učne snovi, ki je ključen vidik pri razvijanju matematično-logične sposobnosti 

(Žakelj, 2003a). Učno gradiva močno vpliva na dejavnike učenčeve motivacije. Na t. i. notranjo 

motivacijo (tisto, ki je povezana z željo po učenju matematike) lahko vpliva s primernimi 

didaktičnimi pristopi. Njihov cilj je enak – sprožiti kognitivni konflikt, in sicer s smiselno 

postavljenimi vprašanji, izzivi. Učenec ob odgovarjanju na vprašanja začuti »omejitev« 

usvojenega matematičnega znanja in potrebo po razširitvi znanja. Ko to potrebo začuti, je pravi 

čas za uvajanje nove učne vsebine, saj je učenec notranje motiviran. Uvidi smisel v učenju, ker 

s svojim dosedanjim znanjem ni zadovoljen. Novo znanje bo lažje navezal na že obstoječo 

mrežo znanja in znanja znotraj predmeta in medpredmetno. Tako ne bo naučeno »na pamet«, 

ampak postopoma, procesno s spreminjanjem napačnih/nepopolnih reprezentacij. V 

nadaljevanju učnega procesa naj bo učencu omogočeno aktivno konstruiranje znanja oz. 

situacije, v katerih to lahko naredi. Učenec mora biti tisti, ki o novem pojmu razmišlja: išče 

analogije, uporablja modele, preizkuša, išče razlike in povezave med matematičnimi pojmi ipd. 

To lahko omogoča učitelj kot posrednik znanja ali pa učno gradivo. (Žakelj, 2003a). 

 

2. 1. 2 Procesno-didaktični pristop učenja in poučevanja matematike 

 

Sprožen kognitivni konflikt ne zadošča za usvajanje kakovostnega znanja, ampak je le njegov 

začetek. Žakelj (2003b) predlaga procesno-didaktični pristop, ki spodbuja razvoj problemskih 

znanj, uvaja oblike uporabnosti matematike (ne le na aplikativno reproduktivni ravni, temveč 

produktivno, tudi na drugih področjih) in povezovanje znanja. Pri tem pristopu učenec 

matematiko spoznava med nastajanjem in ne le kot končna dejstva. Zato naj učenci matematiko 

spoznavajo v procesu, torej naj počasi gradijo konceptna dejstva. V tem procesu, za katerega 

je pogoj predvsem čas, se učenec z izkustvom in dialogom »uči matematičnega razmišljanja in 

raziskovanja, matematičnega argumentiranja in komuniciranja, modeliranja, postavljanja in 

reševanja problemov, uporabe simbolnega ter formalnega jezika« (Žakelj, 2003a, str. 71). 

Vloga učnega gradiva pri tem pristopu je, da uskladi kognitivni razvoj učencev in čas vpeljave 

novih konceptov, da upošteva različnost učencev in omogoča učne situacije, v katerih učenci 

med seboj sodelujejo, da vključuje dovolj matematičnih problemov ter pusti, da je učenec v 

procesu učenja aktiven, saj je raziskovanje osebna aktivnost posameznika. Učna gradiva morajo 

biti sestavljena tako, da omogočajo učenje različno sposobnim učencem. 

 

Strukturirano/vodeno učenje je primerno za učence, ki zaznavajo celostno, zato težko 

samostojno ločujejo dele od celote. Njihov pristop k učenju je pasiven (prav tam). Zanje mora 

biti učna vsebina v gradivih podana strukturirano, reševanje matematičnih problemov pa mora 

biti razčlenjeno na jasno zaporedje posameznih korakov. Vodeno odkrivanje na drugi strani je 

primerno za učence, ki razmišljajo analitično in so sposobni samostojnega organiziranja in 

selekcioniranja posameznih delov od celote. Njihov pristop k učenju je aktiven, so sistematični 
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in organizirani (prav tam). Gradivo jim mora omogočati dovolj samostojnega dela, izzivov in 

izražanja ustvarjalnosti. V to skupino spadajo tudi nadarjeni učenci, ki jih je pri pouku mogoče 

prepoznati po nekaterih učnih značilnostih (npr. po hitrem spoznavanju načel, jasnem in 

natančnem mišljenju, kritični presoji dokazov in podatkov, hitri analizi problemov in vsebin 

itd.), po motivaciji (neodvisnost, predanost reševanju problemov, dolgočasje ob rutinskih 

nalogah itd.) in po ustvarjalnosti (jasno izraženem mnenju, pogostem spraševanju, količini idej 

in rešitev, pogostosti tveganja itd.) (prav tam). 

 

2. 1. 3 Problemskost pouka matematike 

 

Znanje ni le paleta vsebin, temveč tudi »način ravnanja« s temi vsebinami. Raziskava PISA 

2006 »posameznikovo sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika 

v svetu, sposobnost postavljanja dobro utemeljenih odločitev in sposobnost uporabe in 

vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe posameznikovega življenja kot 

konstruktivnega in razmišljajočega posameznika,« definira kot matematično pismenost (Cotič 

in Felda, 2011, str. 162). Ker je eden od ciljev poučevanja/učenja matematike tudi razvijanje 

teh sposobnosti, je treba učence na vseh stopnjah šolanja učiti uporabljati matematično znanje 

v različnih situacijah. V ospredju matematične pismenosti je uporaba matematike v 

problemskih situacijah (bodisi osebnih bodisi izobraževalnih, družbenih, znanstvenih). Učenec 

naj bo postavljen v takšne problemske (tj. zapletene, protislovne) situacije, ki so v območju 

njegove zavesti in realnih rešitvenih možnosti. Pri tem naj bodo upoštevani učenčev interes in 

njegove izkušnje, treba pa je upoštevati, da tisto, kar je za odraslega konkretno, ni vedno 

konkretno za učenca. Tako bo učenec v situacijo osebno vpleten, celo napet, poleg tega pa bodo 

matematične vsebine zanj dobile smisel, saj bo dobil vpogled v uporabnost matematike v 

vsakdanjem življenju. V problemski situaciji, ki mu predstavlja izziv, mora oblikovati 

matematični problem (tj. intelektualno iskanje, ki vzbuja kognitivno napetost), in sicer s 

smiselnim postavljanjem vprašanja. S tem zastavi zahtevnost in širino problema. To pa ne 

pomeni, da učenci rešujejo samo probleme, ki si jih postavijo sami, temveč rešujejo tudi 

probleme iz učnih gradiv in tiste, ki jih postavi učitelj. Še bolje, kot da se z njimi srečujejo le v 

učnih gradivih, je, če jih doživijo v kontekstu problemske situacije. V dani problemski situaciji 

učenec lahko oblikuje enega ali več problemov (prav tam).  

 

Pri reševanju problemov učenec uporablja (Frosbisher, 1994, v Cotič in Žakelj, 2004) 

komunikacijske procese (pojasnjevanje, govorjenje, razvrščanje, spreminjanje), operacijske 

procese (zbiranje, urejanje, razvrščanje, spreminjanje), miselne procese (razčiščevanje, 

analiziranje, spreminjanje) in raznovrstno zapisovanje (risanje, pisanje, izdelovanje diagramov 

ipd.). Ob reševanju problema – iskanju in izvajanju strategij – naj čim več pojasnjuje tako pot 

do rešitve kot tudi rešitev samo. Tako bo reševanje »nerutinskih« problemov spodbujalo razvoj 

matematičnega mišljenja in ustvarjanje pojmovnih predstav. Če pa so ti problemi še življenjski, 

osmišljajo matematično vsebino, motivirajo, so priložnost za matematiziranje in refleksijo 

matematičnih znanj. Če učenec učenje doživlja kot smiselno, pomeni večjo verjetnost, da bo 

znanje ponotranjil. Formule, zakonitosti, pravila zanj postanejo »naravnejši«, če se ukvarjajo z 

njihovo aplikacijo v vsakdanjem življenju. Učenci naj bi se tako poleg obstoječih matematičnih 

problemov srečevali tudi z realističnimi problemi, ki so z matematiko povezani bolj diskretno. 

Pri teh problemih učenec poleg reflektiranja matematičnih znanj, razvijanja procesnih znanj, 

strategij za reševanje problemov razvija tudi sposobnost matematiziranja (Žakelj, 2011). To je 

proces uporabe matematike tako, da učenec v vsakdanjih problemskih situacijah prepozna 

matematični problem, ga reši in rešitev spet prenese v realno situacijo. Učenci morajo pri tem 

selekcionirati informacije, pomembne za reševanje problema, od drugih in jih znati uporabiti 

(prav tam). Poleg tega učenec v reševanje vloži več napora, zaposli vse svoje sposobnosti, po 
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doseženem cilju pa je samopotrditev toliko močnejša (Cotič in Felda, 2011). Matematika tako 

postane smiselna zaradi svoje uporabnosti za vsakdanje življenje. Na drugi strani je moč 

matematičnih problemov (torej nerealističnih) predvsem v grajenju matematičnih pojmov 

(Žakelj, 2011). 

  

 

 
 

Preglednica 4: Razlika med matematičnim in realističnim problemom (Žakelj, 2011, str. 226 in 227) 

 

Matematični problemi naj na učence učinkujejo motivirajoče in ne bremenilno, zato naj jih 

učitelj zastavi bodisi tako široko, da lahko učenec pokaže svoje znanje v svojem obsegu (učenci 

s slabšim znanjem si lahko v isti problemski situaciji postavijo vprašanja nižjih ravni, uporabijo 

preprostejše strategije reševanja, medtem ko učenci z boljšim znanjem v problemski situaciji 

poiščejo kompleksnejši problem in za njegovo reševanje poiščejo kompleksnejšo strategijo), 

bodisi učencem omogoči reševanje različnih matematičnih problemov: rutinske naloge in 

različne problemske naloge, ki vključujejo enostavne, sestavljene, kompleksne, zaprte in odprte 

ter avtentične probleme (Žakelj, 2003a). Rutinska naloga je naloga, pri kateri učenec pozna pot 

reševanja, zato ob njenem reševanju ne razvija/preverja problemskega znanja. Reši jo z 

vstavitvijo podatkov v že poznani splošni problem/obrabljen vzorec (kombinacijo korakov). 

Rutinske naloge so pri poučevanju matematike seveda potrebne, predvsem za utrjevanje, 

nedopustno pa je, če je to edina oblika nalog, ki jo učenci rešujejo. Problemska naloga na drugi 

strani je naloga, pri kateri mora učenec znanje uporabiti znanje v novih, še nepreizkušenih 

situacijah, v katerih mora kombinirati uporabo pravil. Za reševanje takšne naloge mora 

aktivirati metakognicijo in različne kompleksne miselne veščine – analizo, sintezo ipd. (Cotič 

in Žakelj, 2004). Take naloge lahko vključujejo različne probleme. Odprti problem se od zaprtih 

matematičnih problemov razlikuje v tem, da si učenec po tistem, ko razume problemsko 

situacijo, vprašanja o problemu (torej katero rešitev želi poiskati) in cilj raziskovanja postavi 

sam. Njegovo določanje je del naloge, ki določuje globino in širino obravnave problema. 

Avtentični problemi so tisti matematični problemi, ki imajo svojo aplikacijo v naravi (Žakelj, 

2003a). To pomeni, da naj učenci na konkretnih primerih (po možnosti iz njihovih življenjskih 

izkušenj) ugotavljajo, da so matematična znanja, ki jih usvajajo pri pouku, uporabna tudi v 

življenju. Pri reševanju takšnih problemov bodo začutili smiselnost matematičnih vsebin (npr. 

sicer abstraktnih formul in definicij), in jih bodo zato lažje ponotranjili (prav tam).  
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Kot kažejo raziskave (Žakelj, 2003a), imajo učenci premalo izkušenj z analiziranjem različnih 

problemskih situacij, medtem ko je prevelik poudarek dan urjenju računskih postopkov in 

učenju določenih tipov nalog. Pri tem je treba opozoriti, da je lahko ista situacija za nekoga 

problem (če nima na voljo ne postopka ne algoritma, ki bi ga pripeljala k rešitvi), za drugega 

rutinska naloga. S prenasičenostjo vključenosti rutinskih problemov v pouk učenec dobi vtis, 

da je rešitev »problema« vedno ena sama, takoj dosegljiva, poišče pa jo lahko tako rekoč brez 

napora. V primeru, da pot do rešitve ni očitna, bi bil tak učenec prepričan, da problem nima 

rešitve (Cotič in Felda, 2011). Žakelj (2003a) primanjkljaj učenja reševanja problemov in 

njihovega povezovanja z življenjskimi situacijami označuje kot veliko napako, namreč 

»situacije, ki so za učenca nove in niso vnaprej pričakovane, spodbujajo razvoj matematičnega 

razmišljanja« (Žakelj, 2003a, str. 16). Zaradi svoje raznovrstnosti omogočajo učencu uporabo 

različnih pristopov k reševanju, njegova izbira pristopa pa omogoči učitelju vpogled v raven in 

kakovost doseženega znanja. Do cilja lahko namreč vodijo različne poti, vendar niso nujno vse 

enako kakovostne: npr. ugibanje se namreč ne more kosati z induktivnim sklepanjem oz. 

posploševanjem. Če na tej poti reševanja matematičnih problemov učenci izvajajo več procesov 

sočasno, urejenih v neki red, uporabljajo za reševanje t. i. strategijo (prav tam). 

 

Preprostejše strategije reševanja 

problema 

Kompleksnejše strategije reševanja 

problema 

Ugibanje, opazovanje, napovedovanje, 

preizkušanje, sortiranje in urejanje 

podatkov, zbiranje in beleženje podatkov 

ipd.  

Posploševanje, dokazovanje s protiprimeri, 

ustvarjalno in abstraktno mišljenje, 

presojanje in sklepanje, kritično 

preverjanje/odkrivanje pravil, analiziranje in 

povezovanje podatkov ipd.  
 

Preglednica 5: Strategije reševanja problemov (Žakelj, 2003a) 

 

Pri poučevanju strategij mora učno gradivo veliko pozornosti posvetiti preverjanju pravilnosti 

rezultatov oz. preverjanju smiselnosti pristopa k reševanju. Kadar bo učenec na glas utemeljeval 

svojo izbiro učne strategije, bo namreč ozavestil svoje poznavanje učnih strategij. Za 

spodbujanje verbaliziranja (utemeljevanja, sklepanja, predvidevanja ipd.) Hopkins idr. (1996) 

predlagajo naslednja vprašanja/povedi:  

 Koliko različnih …?  

 Ali je enako, če …? 

 Kakšna je tvoja napoved …? 

 Kaj se bo zgodilo, če bo …?  

 Ali je res, da …?  

 Zakaj tako misliš?  

 Kako veš, da …?  

 Kako si lahko prepričan, da …?  

 Zakaj ne bi bilo prav, če bi …? 

 Torej, to pomeni, da …   

 Če je to res, kaj pa potem …  

 

Učna gradiva bodo učencu omogočila, da bo ozavestil, kako je poiskal rešitev – poiskal vzorce 

v množici podatkov, logično razmišljal, posplošil svojo rešitev, izpeljal zaključke in jih preveril. 

Učiteljeva naloga pri tem je, da se odpove svoji ideji reševanja problema, ki si jo je zamislil 

glede na lastno miselno strukturo, saj je zelo drugačna od učenca, temveč izhaja iz njegovega 

načina razmišljanja (Žakelj, 2003a). 

Matematično pismenost je treba graditi postopoma, sprva s problemskimi situacijami na 

enaktivnem (konkretnem) in ikoničnem (slikovnem) nivoju, šele potem na simbolnem. Ti nivoji 

naj se med seboj prepletajo in drug drugega pojasnjujejo. Ker učenčevo ukvarjanje z različno 

podanimi problemskimi situacijami pripomore k razvoju mišljenja in ustvarjalnosti (Žakelj, 
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2003a), naj učno gradivo isti problem obravnava na različnih nivojih. Navadno so matematični 

problemi podani besedno, tj. na simbolnem nivoju, včasih pa tudi grafično ali v obliki skic, torej 

na slikovnem nivoju. Pri konkretnem podajanju problemov (npr. v obliki dela s konkretnim 

materialom, lutkami, dramatizacije) so učna gradiva omejena. 

 

Žakelj tako (2003a) »v grobem« deli znanja, ki jih učenci usvajajo pri pouku matematike, na 

vsebinska znanja (matematične vsebine, ki se navezujejo na predmetno področje) in procesna 

znanja (splošnejša, uporabna tudi pri drugih predmetih). PISA 2000 (prav tam) v svoji 

mednarodni raziskavi matematična procesna znanja klasificira na matematično razmišljanje in 

raziskovanje, matematično argumentiranje, matematično komuniciranje, modeliranje, 

postavljanje in reševanje problemov, predstavitve in uporabo simbolnega in formalnega jezika. 

Čeprav je pridobivanje specifičnega znanja pomembno, je uporaba tega znanja bolj vezana na 

širša znanja in spretnosti. Tako je pri matematiki pomembneje, da posameznik zna sklepati in 

razumeti odnose kot pa rešiti tipične naloge iz učbenika. Prvo mu bo bolj koristilo za razvoj in 

uporabo znanja v življenjskih situacijah. Učni načrti v preteklosti so se manj posvečali 

splošnejšim kompetencam kot zadnja dva, morda prav zato, ker se ljudje tudi zunaj šole vse 

pogosteje ukvarjajo s problemskimi situacijami, katerih reševanje zahteva obvladovanje širših 

kompetenc (Žakelj, 2011). Poudarek na problemsko naravnanost v aktualnem učnem načrtu 

(2011) nakazujejo tudi opredeljeni učni cilji (probleme vključuje 6 operativnih ciljev) in 

standardi znanja (probleme vključujejo trije standardi, od tega en minimalni) za 5. razred. Všteti 

so le tisti, ki izrecno omenjajo problemske situacije, učni načrt pa poudarja, da naj bo 

problemskost vpeta pri vseh učnih vsebinah, torej kot sredstvo za doseganje tudi drugih učnih 

ciljev in standardov znanja. Učni načrt (2011) poudarja še, da so problemska znanja, ki jih 

učenec usvaja pri pouku matematike, odraz procesno naravnanega pouka matematike, h 

kateremu stremi sodobna stroka. Učenec namreč ob reševanju problemov procesno pridobiva 

spretnosti in veščine, ki jih lahko manifestira v novih (tudi nematematičnih) situacijah. V učnem 

načrtu (str. 73) so zapisani primeri dejavnosti, kako ta znanja doseči.  

 

 »Vrednost pouka matematike je [torej] v tem, da uvaja učence v miselno-logičen način dela, 

da si pridobijo potrebne miselne sposobnosti in tehnično izurjenost za reševanje življenjskih 

problemov v zvezi s števili.« (Kubale, 2010, str. 31) Matematična pismenost namreč temelji na 

matematičnem znanju, zaživi pa šele v naravnem in socialnem okolju (Žakelj, 2011). 

 

2. 1. 4 Preverjanje matematičnega znanja 

 

Preverjanje znanja mora biti ves čas vpeto v učni proces, saj izboljšuje kakovost vzgojno-

izobraževalnega dela ter odpravlja pomanjkljivosti v znanju učenca in poučevanju učitelja 

(Kubale, 2010). Poteka naj na različne načine, ne le z uporabo učnih gradiv, temveč tudi ustno, 

s pisanjem seminarskih nalog/portfolijev, z raziskovanjem odprtih problemov, z metodo 

didaktične igre ipd. (Cotič in Žakelj, 2004). Učenci naj bi namreč v učnem procesu imeli čim 

več priložnosti, da preverijo svoje razumevanje matematičnih pojmov. Eden od načinov je, da 

ob zastavljenih kognitivnih konfliktih spreminjajo napačna/nepopolna znanja, drugi pa 

spremljanje znanja, ki naj bo prepleteno z učnim procesom (Žakelj, 2003a). Učna gradiva naj 

učencu omogočijo, da posamezni pojem sreča večkrat, v različnih učnih situacijah. Učenčeve 

reprezentacije znanj bodo tako dobivale popolnejšo obliko, matematične pojme pa bo lažje 

povezoval v mrežo znanj (primer: že usvojeno znanje o ulomkih bo lahko povezal z 

decimalnimi števili in odstotki, če ga bo pred obravnavo nove snovi obnovil). Kubale (2010) 

poleg preverjanja predznanja poudarja ponavljanje kmalu po učenju, saj naj bi učenci največ 

pozabili že zelo kmalu po obravnavi nove učne snovi. Zavedati se je treba, da je namreč 
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»matematika logično grajena in da se učne vsebine koncentrično širijo« (Kubale, 2010, str. 69). 

Učenec, ki ne razume računskih operacij, ne more uspešno nadaljevati učenja.  

 

Učno gradivo lahko glede na funkcijo preverjanja pripomore le k preverjanju v funkciji učenja, 

torej k sprotnemu preverjanju, ne pa tudi v funkciji merjenja (torej k ocenjevanju) (Kubale, 

2010). Učenec naj kljub temu pri preverjanju znanja dobi učiteljevo povratno informacijo o 

vrsti znanja oz. o področju spremljanja (pojmi in postopki, sporočanje, problemska znanja) in 

ravni znanja glede na taksonomske lestvice. Učenec tako spoznava svoja močna in šibka 

področja ter razvija metakognicijo. Dobro je, da o svojem napredku in morebitnih zagatah 

govori ali piše, saj verbaliziranje ozavešča njegovo razumevanje in proces učenja. Dobra 

povratna informacija učencu pa je in mora biti tudi povratna informacija učitelju samemu, saj 

tako dobi vpogled v realno stanje znanja učencev (v učinek njegovega načina poučevanja, v 

kakovost njegovega dela z vsebinskega in taksonomskega vidika, v individualne strategije 

lotevanja nalog) in smernico za didaktično načrtovanje nadaljnjih učnih ur, ocenjevanja (Žakelj, 

2003a). Namesto učitelja lahko funkcijo podajanja povratne informacije opravljajo tudi e-

gradiva in na neki način gradiva, ki vključujejo rešitve nalog. 

 

2. 1. 5 Aktivnost učencev 

 

Žakelj (2011) opozarja, da mora učenje in poučevanje zagotoviti interakcijo med konkretno in 

miselno aktivnostjo. Učitelj mora torej učencu pri pouku zagotoviti dovolj časa za aktivno 

učenje, ki mora vsebovati kombinacijo logičnega razmišljanja bodisi z dialogom bodisi z 

izkušnjami. Pri pouku naj torej poteka izkustveno učenje, pri katerem s pomočjo konkretnih 

aktivnosti, ki vključujejo dejavnosti zanj, spoznava abstraktni pojem (Žakelj, 2003a). Zato 

morajo učna gradiva učence nagovarjati k različnim aktivnostim, kot so: modeliranje (poiskati 

matematično reprezentacijo za nematematični objekt/proces), iskanje analogij, podobnosti, 

razlik, povezav med pojmi in dejstvi, (proti)primerov, samostojno reševanje (odprtih) 

problemov, eksperimentiranje, izvajanje meritev, reflektiranje matematičnih znanj, zbiranje 

podatkov, predstavljanje pojmov z diagrami/modeli/risbami, ocenjevanje in približno 

računanje, samostojno iskanje virov (prav tam), raziskovanje različnih vzorcev, formuliranje in 

preverjanje hipotez, utemeljevanje in verbaliziranje idej, zaključkov, domnev (Cowan, 2006). 

Pri tem je pomembno vključiti spoznavanje s pomočjo različnih čutil, kajti le tako bo izkustvo 

doseglo kognitivni učinek pri vseh učencih (Žakelj, 2003a).  

 

Žakelj (2003b) poudarja, da za področje matematike še posebej velja eden od ciljev kurikularne 

prenove, in sicer da poučevanje ne sme biti le podajanje matematičnih dejstev in postopkov, 

ampak mora biti aktivno učenje, učenje učenja. Sem ne spada npr. učenje izoliranih informacij, 

če pri tem niso oblikovane nove konceptne povezave (če torej nove informacije učenec ne vpne 

v pojmovno mrežo). Učno gradivo naj torej spodbuja praktično, funkcionalno, strateško 

(takšno, ki vsebuje strategije razmišljanja) znanje, ne le reproduktivnega. Učencu naj pomaga, 

da se nauči učiti, torej naj ga uči aktivnih procesov pridobivanja znanja, ne le končnih ciljev. 

Večji učinek bo dosegel, kadar je vanj vključena tudi dimenzija osebnosti, to pomeni, da 

nagovarja tudi čustveno-doživljajske procese (npr. vključuje humorne karikature, vsebuje 

primere iz vsakdanjega življenja otroka ipd.) (Marentič - Požarnik, 1992).  

 

2. 1. 6 Sodelovanje učencev 

 

Učitelj in učno gradivo naj usmerjata delo tako, da ustvarjata učne situacije, v katerih učenci 

lahko izmenjujejo različna razmišljanja. To lahko storita z načrtovanjem raznovrstnih oblik dela 

pri pouku: s skupinskim delom, sodelovalnim učenjem, delom v parih, s pogovorom, 
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skupinskimi razpravami ipd. S takšnimi oblikami dela je učencem omogočena verbalizacija 

idej/zamisli/rešitev ter s tem ozaveščanje in osmišljanje usvojenega znanja, s sodelovanjem pa 

postopno pridobivajo odprtost za multiple rešitve pri reševanju matematičnih problemov. Poleg 

tega sodelovanje predstavlja izvrstno priložnost za dopolnjevanje znanja in razvoj kognitivnih 

sposobnosti, natančneje spraševanja, sprotnega preverjanja, soočanja z drugačnimi stališči, 

vpogleda v drugačno mišljenje (ki lahko destabilizira prvotno razumevanje učenca). Pri tem 

učenec razvija samozavest in socialno inteligenco ter lažje memorira nove 

pojme/koncepte/korake (Žakelj, 2003a).  

 

2. 1. 7 Gibkost in povezanost matematičnega znanja 

 

Povezanost znanja je učencu omogočena, če učno gradivo v veliki meri spodbuja transfer 

znanja. Transfer Marentič - Požarnik (2003, str. 98) definira kot »prenos učnega učinka s 

prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega področja na drugo in iz znanih okoliščin, 

npr. šolskih, v nove – življenjske in poklicne«. Transfer je lahko pozitiven ali negativen. Prvo 

je takrat, ko so učinki prejšnjega učenja na nadaljnje učenje pozitivni, drugo pa takrat, ko 

prejšnje učenje nadaljnje otežuje ali celo onemogoča. Znanja lahko učenci povezujejo znotraj 

enega področja v obliki že omenjenega povezovanja nove učne vsebine z že obstoječim 

znanjem (npr. povežejo komutativnost seštevanja s komutativnostjo množenja), torej vertikalno 

ali širše, horizontalno (Marentič - Požarnik, 2003), kar pripomore k njegovi gibkosti (torej 

uporabnosti, prenosljivosti, procesnosti in odprtosti za nova spoznanja).  

 

Da je omogočena vertikalna povezanost znanja, mora biti obravnavana učna vsebina čim bolje 

umeščena v pojmovno mrežo znanja. Pred odločitvijo o uporabi učnih gradiv v procesu 

poučevanja je zato priporočljivo razmisliti o procesu učenja. Na to, kako se učenci učijo, vpliva 

predvsem njihov način razmišljanja in interakcije z okoljem. Učenec na razredni stopnji je pri 

svojem učenju aktiven (tvori izkušnje, išče zakonitosti, pojme), pri tem pa organizira to, kar že 

ve. Znanje torej ni končni produkt učenja, temveč se nenehno nadgrajuje. Spoznavni razvoj 

učencev tega obdobja obsega predvsem graditev pojmov in razvoj razumevanja konceptov, pri 

čemer je osnovni vir spoznanja neposredna izkušnja. Učno gradivo mora to podpirati (Analiza 

delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017). Pred vsakim učnim 

sklopom je zato potrebno preverjanje poznavanja, razumevanja in obvladovanja tistih znanj, ki 

se pomembno navezujejo na vsebino novega učnega sklopa. Informacije, ki se navežejo na 

obstoječe znanje, si učenci namreč bolje in laže zapomnijo. Kot učinkovito učenje Žakelj 

(2003b) predlaga učenje z razumevanjem. To je »proces, pri katerem je novo znanje 

absorbirano s povezovanjem na obstoječe individualne strukture znanja« (Žakelj, 2003b, str. 

21). Zelo pomembno je, da je vrstni red učenja konceptov smiseln, saj tisto, kar učenec že ve, 

predstavlja najpomembnejši dejavnik pri učenju novih vsebin. Če učenec nima določenih 

konceptov, potrebnih za usvajanje novega znanja, namreč znanje usvaja na pamet. Bistveno je 

poznavanje predvsem splošnih pojmov, saj sta vedenje in sklepanje pri matematiki po svoji 

naravi organizirana hierarhično, in sicer deduktivno, od splošnega h konkretnemu. Če učenec 

splošnega pojma ne pozna, učenje konkretnih vsebin ne more biti osmišljeno (prav tam). 

 

Matematika je eden od temeljnih predmetov v osnovni šoli, saj je prisotna na večini področij 

človeškega življenja in ustvarjanja. Daje podporo drugim šolskim predmetom, pri čemer pa je 

njena vloga z vdorom tehnologije v šolstvo manj vidna, saj se skriva v tehnologiji sami (Učni 

načrt, 2011). Pomembna je zato tudi horizontalna povezanost, pri kateri se učni učinki prenašajo 

širše, lahko med predmeti (medpredmetno povezovanje) ali pa iz šolskega v življenjski prostor. 

Medpredmetno povezovanje usposablja učence za uporabo in povezovanje znanja, pri tem pa 

razvijajo ustvarjalnost. »Zmožnost prenosljivosti znanja [namreč] oblikuje suverenejšo 
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osebnost, ki se lahko sooča z različnimi izzivi, hkrati pa zmožnost povezovanja različnih znanj 

in spretnosti prispeva k večji kulturi in etični zavesti posameznika.« (Učni načrt, 2011, str. 77). 

Učni načrt predlaga vključevanje medpredmetnega povezovanja pri reševanju 

interdisciplinarnih problemov, učenju/uporabi procesnih znanj (npr. iskanje virov) ter 

obravnavi pojmov iz različnih predmetnih perspektiv. Mnogokrat medpredmetno povezovanje 

sicer ne poteka v okviru pouka matematike, temveč v okviru šolskih dejavnostih, kljub temu pa 

naj bodo njegove sestavine vključene v učno gradivo. Primeri, kako ga umestiti v pouk oz. učno 

gradivo, so zapisani v Učnem načrtu (str. 77, 78 in 79).  

 

Matematika v šoli je namenjena tudi razumevanju številnih naravoslovnih predmetov: sprva 

naravoslovju in tehniki, nato fiziki, kemiji in biologiji. Prav tako služi kot priprava za 

nadaljevanje šolanja – v gimnazijah, srednjih šolah, na različnih smereh študija in je 

navsezadnje priprava za življenje, saj pri učencih privzgoji številne dobre lastnosti: natančnost, 

samokritičnost, doslednost, vztrajnost (Kubale, 2010). Je nenadomestljiv del splošne izobrazbe. 

Poleg njenega pridobivanja pa je njen namen tudi uporaba v praksi (prav tam). Prav ta pa je 

velikokrat najbolj problematična. Cowan (2006) opozarja, da standardi matematične pismenosti 

niso visoki, tudi med izobraženimi mladostniki ne, na to pa kažejo tudi rezultati raziskav. Po 

podatkih raziskave o matematični pismenosti pri sedemintridesetletnikih naj namreč kar tri 

četrtine žensk in ena polovica moških v Angliji ne bi znalo izračunati 12,5 % napitnine v 

restavraciji (Cowan, 2006). Prav tako naj pet od šestih zdravnikov ne bi znalo izračunati 

pravilne količine odmerjenega zdravila glede na težo bolnega otroka, čeprav matematična 

pismenost poleg bralne predstavlja najosnovnejšo in hkrati najbolj temeljno izobrazbo, kar jih 

otrok v osnovnošolskem izobraževanju mora pridobiti. V nasprotnem primeru naj bi imel kar 

štirikrat večjo možnost za dolgotrajno brezposelnost v nadaljnjem življenju. Na Nizozemskem 

so z namenom večje vpetosti življenjskosti v pouk matematike razvili »Realistic Mathematics 

Education« oz. RME (prav tam). RME temelji na predpostavki, da lahko učenci usvajajo 

matematična znanja in razumevanje z reševanjem problemov, ki si jih lahko predstavljajo. To 

niso le problemi, vzeti iz resničnega življenja, temveč so tudi fantazijski problemi, npr. vzeti iz 

pravljic, ki »postanejo resnični v mislih«. Za učenca bo učenje namreč imelo namen, ko bo 

uvidel njegovo smiselnost v vsakdanjem življenju (prav tam). Učno gradivo naj zato za razlago 

konceptov in utrjevanje z nalogami vključuje primere iz učenčevega vsakdanjega življenja. 

RME ne poteka tako, da se učenci sprva naučijo izoliranih podatkov in postopkov, nato pa jih 

uporabijo v lahko predstavljivih problemih, temveč med ukvarjanjem s problemi, ki so 

predstavljeni na začetku, pridobivajo omenjena znanja in postopke (Treffers, 1999). Učenec se 

ukvarja s kontekstualnimi problemi iz realnosti tako, da z uporabo neformalnih strategij 

(strategij, ki so jih v različnih življenjskih situacijah že pridobili) z lastnim načinom 

razmišljanja razvija formalno znanje. Ta proces vodenega razvoja od neformalnih k višje 

razvitim formalnim strategijam se imenuje progresivna matematizacija (prav tam). Učenec 

matematiko usvaja z matematizacijo – najprej s horizontalno, saj iz realnega sveta prehaja v 

svet simbolov, nato pa z vertikalno, ko v svetu simbolov rešuje problem, ga posploši in usvaja 

matematične koncepte (prav tam). Pri tem mora vključiti metakognicijo (prav tam) in biti 

aktiven udeleženec učnega procesa, razvijati mora različne modele reševanja problemov in tako 

konstruirati svoje znanje. Učenec nato te modele reševanja problemov ob ustreznih spodbudah 

iz okolja (učitelja, učnega gradiva) prenaša v podobne problemske situacije in jih posploši 

(Cowan, 2006). Cilj je, da učno vsebino resnično razume, to pomeni, da razume odnose med 

pojmi tudi neodvisno od konkretnih primerov, torej da učenca majhna sprememba v strukturi 

problema njegovega reševanja ne blokira, ampak svoje reševanje asimilira glede na specifike 

matematičnega problema in pozna svoje »omejitve« v matematičnem znanju (Žakelj, 2003a).  
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Učenčevo znanje matematike bo osmišljeno le, če bo gibko in povezano. Hopkins idr. (1996) 

namreč pravijo, da naj bi se učenci matematično opismenjevali, ker morajo znati reševati 

praktične probleme v vsakdanjem življenju, ker uporabljajo znanje matematike pri učenju 

drugih predmetov, ker je pomembno, da usvajajo logično mišljenje in ker pri raziskovanju tega 

področja doživljajo zadovoljstvo. V 21. stoletju se je pojmovanje znanja spremenilo – če je bilo 

prej enoznačno in nespremenljivo, je zdaj kompleksno in dinamično (Cotič in Žakelj, 2004). 

Skladna s temi spremembami morajo biti tudi učna gradiva. Učenci ne smejo spoznavati 

matematike kot zaprt sistem (npr. umeščen v učilnico, v mejah enega predmeta), dejstev v njem 

pa kot končna dejstva. Posamezni elementi matematičnih znanj naj se povezujejo vertikalno in 

horizontalno (Cowan, 2006), resnica naj bo prikazana kot nekaj relativnega. Učna gradiva 

morajo biti grajena na temeljnih problemih stroke in ne na podrobnostih, ki so pomembne 

(samo) za stroko, ne pa tudi za sámo »gradnjo znanja«. Ti so lahko edini predstavljeni kot 

absolutne resnice, ki naj bodo stvarno dokazane, pri čemer naj bodo dokazi razumljivi za učence 

in naj jih ne bo preveč (Jurman, 1999). Marentič - Požarnik (1992) v tem pogledu kritizira učna 

gradiva – pravi, da je v njih še vedno mogoče zaslediti predvsem podajanje gotovih resnic, ki 

ne spodbujajo nobenih vprašanj pri pouku, ne pripomorejo h gibkosti, odprtosti fleksibilnosti 

znanja učencev. Da bi k temu pripomogla, Kubale (2010) poudarja, da bi gradiva morala 

usmerjati učence k uporabi tudi drugih učnih gradiv, ne le temeljnih.  

 

2. 1. 8 Ustvarjalnost in kritičnost 

 

Matematično razmišljanje je samo po sebi ustvarjalno, kritično, analitično in sistemsko 

mišljenje. Učenci se pri pouku matematike učijo, da ni dovolj obdelati podatke, temveč je treba 

dobljene rezultate tudi interpretirati (Žakelj, 2003a). Učno gradivo mora zato za spodbujanje 

kritičnosti znanja pri učencih vključevati matematične probleme, ki ne ponujajo popolne 

rešitve, in tiste, katerih rešitev je mogoče poiskati po več poteh. Iskanje različnih poti reševanja 

matematičnih problemov oz. njihovo vrednotenje namreč lahko pripomore k razvijanju 

kritičnosti. Prav tako morajo gradiva spodbujati ustvarjalnost, npr. z nalogami, v katerih učenci 

razvijajo lastni model in strategije za reševanje problemov/postavljanje problemov (Žakelj, 

2003a). Pisci učnih gradiv za matematiko opozarjajo na to, da naj bo matematično znanje 

zasnovano na argumentih, ki naj se nenehno preverjajo. Učenci morajo postati kritični 

spremljevalci informacij (ne a priori, temveč tehtno) (Marentič - Požarnik, 2003), in to ne le 

matematičnih, temveč vseh. Tako je pri pouku matematike eden od pomembnih vidikov 

kritičnega sprejemanja informacij gotovo tudi kritična uporaba IKT. 

 

2. 2 Skladnost učnih gradiv z učnim načrt za matematiko v 5. razredu kot 

kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 
 

Učitelj in učno gradivo imata v osnovi podobno funkcijo – omogočiti učencu, da se čim 

učinkoviteje uči, in sicer didaktično transformirano znanost. Da bo ta funkcija dosežena, morata 

upoštevati predvsem aktualni učni načrt. Ta mora biti poleg učenčevega predznanja osnova za 

učno gradivo (Jurman, 1999). Učni načrt za matematiko (2011)20 v splošnih ciljih določa namen 

poučevanja matematike, torej tudi namen učnih gradiv. In sicer mora učenec pri pouku 

matematike razvijati procesno matematično mišljenje (logično mišljenje in prostorsko 

predstavo), oblikovati matematične pojme, strukture, veščine, procese, povezati znanje znotraj 

matematike in širše ter spoznavati pomen matematike kot univerzalnega jezika. Tako naj bi 

spoznal uporabnost matematike v vsakdanjem življenju ter se postopno učil ustvarjalnosti in 

                                                 
20 V nadaljevanju UN. 



36 

 

kritičnosti. Pri tem naj bi razvijal zaupanje v svoje sposobnosti in pozitiven odnos do 

matematike, ki naj bi jo doživljal tudi kot kulturno vrednoto. V skladu z določenimi splošnimi 

cilji učenec torej pridobiva matematične kompetence (te vključujejo usvajanje matematičnih 

pojmov in povezovanje med njimi, izvajanje in uporabo postopkov, reševanje problemov, 

razumevanje in uporabo matematičnega jezika, zbiranje in obdelavo podatkov ter uporabo IKT) 

in nematematične kompetence (te vključujejo sporazumevanje v slovenščini in drugih jezikih, 

osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalno pismenost, učenje učenja in osebnostne 

lastnosti, npr. samoinciativnost, podjetnost, socialno in državljansko kompetenco, kulturno 

zavest). Za vsako od teh kompetenc (matematičnih in nematematičnih) so v UN (2011, str. 74 

in 75) zapisani primeri dejavnosti, s katerimi jih lahko učitelj/avtor učbenika razvija. 

 

2. 2. 1 Cilji in vsebine 5. razreda v Učnem načrtu za matematiko (2011) 

 

Avtor učnega gradiva mora pri ustvarjanju učnega gradiva upoštevati skladnost gradiva z UN 

predvsem z vidika ciljev in vsebin. V gradivo morajo biti nujno vključeni tisti obvezni, saj 

vodijo do znanj, potrebnih za splošno izobrazbo ob končanju osnovne šole, medtem ko so 

izbirni cilji in vsebine (v UN zapisani poševno in z zvezdico) priložnost za različno 

manifestiranje UN. Učitelj lahko tako izbere tista gradiva, ki vsebujejo več izbirnih vsebin in 

ciljev, torej ponujajo priložnost za večje poglabljanje pri pouku matematike, ali pa gradiva z 

manj vsebinami in cilji. Pomembno pa je, da so vse (izbirne in obvezne) vsebine prikazane 

strokovno neoporečno, saj se na podlagi njih realizira pouk matematike (Kubale, 2010). 

 

Obseg ur v UN za posamezni učni sklop je orientacijski in tako ni obvezujoč niti za pisca učnega 

gradiva niti za učitelja. Pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole se učenec sreča s tremi 

temami: Geometrija in merjenje, Aritmetika in algebra ter Druge vsebine. Posamezna tema je 

naprej razdeljena na vsebinske sklope, vsak od njih pa obsega posamezne učne vsebine. UN 

poudarja, da morajo biti posamezne vsebine in sklopi med seboj povezani, njihovo usvajanje 

pa naj postane sredstvo za razvijanje osnovnih kompetenc za matematiko. Iz UN je razvidno, 

da je poudarek pouka v 5. razredu matematike na Aritmetiki in Algebri, namenjeno naj bi ji 

bilo kar 80 šolskih ur, medtem ko Geometriji in merjenju odmerja 30 ter Drugim vsebinam 15 

ur. Čeprav je obseg ur za posamezno temo le približna smernica, učiteljem in avtorjem nakazuje 

na morebitne težave učencev pri usvajanju bodisi zaradi količine nove učne snovi bodisi zaradi 

abstraktnosti učnih vsebin. Pisec učnega gradiva in učitelj morata biti zato toliko bolj pozorna 

pri načrtovanju tega sklopa.  

 

Geometriji in merjenju naj bi učitelj posvetil približno 30 šolskih ur, pri čemer obravnavajo 

štiri sklope vsebin: geometrijske elemente, like in telesa, transformacije ter merjenje.  

 
Geometrijski elementi Liki in telesa Transformacije Merjenje 

Ravnina Mreža kocke in 

kvadra 

Simetrija Ponovitev dolžinskih, denarnih 

enot, enot za maso, votlih mer, 

enot za čas 

Odnosi med točko, premico, 

daljico in poltrakom 

Trikotnik, štirikotnik, 

večkotnik 

Vzorci Uvajanje ploščinskih enot 

Odnosi med premico/daljico, 

krožnico in krogom 

  Računanje s količinami 

 

Preglednica 6: Obravnavane vsebine pri temi Geometrija in merjenje pri predmetu matematika v 5. razredu 

osnovne šole21 

 

                                                 
21 V nadaljevanju OŠ. 
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Pri usvajanju teh sklopov je posebno pomembno, da (Učni načrt, 2011): 

 je velika pozornost namenjena ideji neskončnosti, ki jo spoznajo ob utrjevanju pojma 

premica in ob spoznavanju pojma ravnina;   

 učenci uporabljajo geometrijsko orodje (geotrikotnik, šestil in ravnilo s šablono);  

 se navajajo doslednega označevanja geometrijskih elementov z matematično simboliko; 

 geometrijska telesa usvajajo konkretno, s pomočjo modelov in avtentičnih primerov v 

vsakdanjem življenju;  

 se s simetrijo ne srečujejo le ob prepogibanju, uporabi zrcal, mreži, temveč s premiki, vrteži 

in zrcaljenjem;  

 učenje merjenja sloni na konkretnih izkušnjah (praktične meritve v razredu, v okolici šole 

ipd.) in na postopnem uvajanju standardnih merskih enot (od relativnih nestandardnih enot 

in konstantnih nestandardnih do standardnih), pri čemer je pomemben razvoj predstav o 

velikosti posameznih enot (predvsem ploščinskih, ki se v 5. razredu uvedejo na novo), zato 

naj učenci čim več meritev najprej ocenijo;  

 je pristop učenja in izvajanja računskih postopkov s količinami življenjski in postopen (npr. 

najprej z denarjem delajo s pomočjo igre, nato denarne vrednosti zapisujejo, pozneje pa jih 

seštevajo in odštevajo, v petem razredu to počnejo že s pretvarjanjem),  

 razvijajo predvsem natančnost. 

 

Aritmetiki in algebri naj bi posvetili 80 šolskih ur, ta pa je razdeljena na 5 sklopov: naravna 

števila, računske operacije in njihove lastnosti, enačbe in neenačbe, povezanost količin ter 

racionalna števila.  

 
Naravna števila 

(ℕ) 

Računske operacije in 

njihove lastnosti 

Enačbe in 

neenačbe 

Povezanost količin  Racionalna 

števila (ℝ) 

ℕ do milijon in 

večja od milijona 

Seštevanje in odštevanje ℕ do 

milijona 

Enačbe in 

neenačbe 

Tabeliranje Deli celote 

Predstavitev 

velikih števil na št. 

premici 

Množenje in deljenje do 

milijona 

 Sklepni račun  

Zaokroževanje 

števil 

Komutativnost in asociativnost 

seštevanja in množenja 

 Sklepanje iz množine 

na množino 

 

Utrjevanje: soda in 

liha števila 

Distributivnost    

 Številski izrazi (s črkovnimi 

oznakami) 

   

 

Preglednica 7: Obravnavane vsebine pri temi Aritmetika in algebra pri predmetu matematika v 5. razredu OŠ 

 

Pri usvajanju teh sklopov je pomembno, da (Učni načrt, 2011):  

 je pri računanju poudarek na pisnem računanju (ustno naj učenci računajo le enostavne 

primere); 

 pri računanju z velikimi števili učenci rezultat najprej ocenijo, šele nato izračunajo;  

 računanje osmišljajo s primeri merjenja;  

 dele celote obravnavajo postopoma: sprva ulomke z imenovalcem »1«, nato desetiške 

ulomke, pri čemer jih v petem razredu še ne povezujejo z razmerji, in nato preostale; 

 računanje z deli celote poteka le na konkretni in slikovni ravni (UN predlaga v petem 

razredu le računanje enakih delov celote);  

 razvijajo sposobnosti razumevanja/analiziranja matematičnih besedil, postavljanja 

vprašanj; 

 enačbe in neenačbe usvajajo postopno (s premislekom in tabelo);   
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 sklepanje spoznavajo s pomočjo preprostih primerov podvajanja, razpolavljanja, ki naj 

bodo čim bolj avtentični;   

 razvijajo proporcionalno razmišljanje, pri čemer sklepanju iz enote na množino dodajo 

sklepanje iz množine na enoto (brez vpeljave križnega množenja);   

 razvijajo predvsem številske predstave (v ℕ in ℝ) in se privajajo uporabe računskih 

zakonov. 

 

Drugim vsebinam naj bi posvetili 15 ur, kar je najmanj izmed vseh tem. Pri tej temi obravnavajo 

tri sklope: logiko in jezik, obdelavo podatkov ter matematične probleme in probleme z 

življenjskimi situacijami. 

 
Logika in jezik Obdelava podatkov Matematični problemi in 

problemi z življenjskimi 

situacijami 

Ponovitev množice, podmnožice 

in spoznavanje unije, preseka in 

prazne množice 

Zapisovanje štetja Odprti in zaprti matematični 

problemi in problemi z 

življenjskimi situacijami 

Ponovitev Euler-Vennovega, 

Carollovega in drevesnega prikaza 

Predstavitev podatkov v 

preglednicah 

Vzorci 

Puščični prikaz Prikaz s stolpci, vrsticami, tortnim 

prikazom 

Kombinatorični problemi 

 Preiskava (obdelava podatkov)  

 

Preglednica 8: Obravnavane vsebine pri temi Druge vsebine pri predmetu matematika v 5. razredu OŠ 

 

Pri usvajanju teh sklopov je pomembno, da (Učni načrt, 2011):  

 simbolne zapise odnosov učitelji vpeljejo v 5. razredu, pri čemer se oprejo na izkušnje s 

konkretnimi primeri (iz prejšnjih let), risanje in modele;  

 učenci prikazovanje s tortnim diagramom povezujejo z deli celote;  

 podatke urejajo po različnih kriterijih;  

 naj sklop o matematičnih problemih spodbuja povezovanje različnih vsebin in znanj, zato 

naj uresničevanje ciljev tega sklopa učitelj uresničuje pri vseh sklopih (gre namreč za 

usvajanje procesnega znanja);  

 naj učenci rešujejo odprte in zaprte probleme, pri čemer razvijajo občutljivost za zaznavo 

problema;   

 naj učenec čim bolj pojasnjuje prebrano/izračunano/naučeno, pri tem pa si lahko pomaga 

tudi z risanjem, modeli;  

 negativna cela števila učenci spoznajo v konkretnih življenjskih situacijah, npr. s 

temperaturo, in ne z množico celih števil (ℤ);  

 usvajanje kombinatorike poteka s pomočjo dejavnosti (razporejanje knjig po polici, 

plačevanje računa na različne načine, sestavljanje menija ipd.);  

 učenci algebrske strukture spoznavajo s pomočjo različnih vzorcev (prepoznavanje in 

oblikovanje); 

 učenci kombinatorične probleme rešujejo z metodo poskušanja;   

 učenci razvijajo ustvarjalnost pri besedilnih nalogah z več rešitvami/več potmi do rešitev; 

 učenci analizirajo podatke v besedilni nalogi (njihovo uporabnost in zadostnost). 

  

2. 2. 2 Standardi znanja v Učnem načrtu (2011) 

 

V UN so opredeljeni tudi standardi znanja, ki so prav tako lahko smernice za poučevanje in 

pisanje učnih gradiv. Te smernice so ohlapnejše od tistih, podanih v obliki učnih ciljev, saj so 
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standardi (z izjemo minimalnih standardov) zapisani za posamezno vzgojno-izobraževalno 

obdobje, ne pa tudi za vsak razred. To pomeni, da naj bi jih učenec usvojil ob koncu triletja, pri 

čemer pa so minimalni standardi tisti, ki opredeljujejo znanja, potrebna za napredovanje v 

naslednji razred. Razlika med poudarki na različne teme je pri standardih znanja manj očitna. 

Od predvidenih standardov znanja je 18 (od tega 6 minimalnih) vezanih na temo Aritmetika in 

Algebra, 18 (od tega 8 minimalnih) na temo Geometrija in merjenje in 9 (od tega 3 minimalni) 

na temo Druge vsebine. Standarde znanja morajo učenci doseči na različnih taksonomskih 

stopnjah, znanje pa izkazati na različnih ravneh – konkretni, slikovni, simbolni in abstraktni. 

To jim je z didaktično ustreznim pristopom treba omogočiti, torej z reševanjem 

nalog/utrjevanjem/preverjanjem/ocenjevanjem na različnih taksonomskih stopnjah v različnih 

izvedbah: konkretno, slikovno, simbolno ali abstraktno. 

 

2. 2. 3 Didaktična priporočila v Učnem načrtu (2011)  

Poučevanje in učenje matematike se morata skladati s koncepti sodobnega učenja (Učni načrt, 

2011). Poleg omenjenih v poglavju Posebnosti predmeta matematika (npr. procesnost, 

problemskost, aktivna udeležba učencev) UN poudarja še postopnost in holistični pristop. 

 

Da bi avtorji učnih gradiv in učitelji dosegli postopnost, UN podaja dve smernici. Prva je ta, da 

naj usvajanje matematičnih vsebin poteka s pomočjo konkretnih življenjskih situacij (npr. 

učenje računanja z denarjem s pomočjo simulacije nakupovanja na tržnici), s konkretnim 

materialom (avtentičnimi predmeti ali njihovimi simulacijami – modeli), z risanjem, 

skiciranjem, preglednicami, diagrami ipd. Ta postopnost naj poteka od konkretnega 

(resničnega, slikovnega) k abstraktnemu (simbolnemu), učenec naj torej izkustva nadgrajuje v 

formalno matematiko. Proces naj spremlja govor, ki izkustva posplošuje, ozavešča miselne 

procese in indicira razumevanje. Drugo sredstvo za doseganje postopnosti pouka matematike, 

ki ga UN predlaga, pa je kontrolirano uvajanje novih učnih vsebin. Učna gradiva lahko k temu 

pripomorejo tako, da postopno uvajajo različne tipe primerov, od enostavnejših do 

kompleksnejših (primer: ulomki). Postopnost UN predlaga predvsem pri usvajanju merskih 

enot, pri ravnanju z denarjem, velikimi števili, deli celote, pri usvajanju merjenja, sklepanju ter 

obravnavi enačb, neenačb in množic.  

 

V didaktičnih priporočilih UN je zapisano še, da naj bo učenje učencev holistično. Pri pouku 

matematike naj otrok ne razvija le kognitivnega področja osebnosti (npr. matematično in bralno 

pismenost), temveč tudi afektivno in psihomotorično, torej celovito osebnost. K temu lahko 

avtor gradiv in učitelj pripomoreta tako, da vključujeta načrtovanje raziskovalnih dejavnosti, 

reševanje problemov iz vsakdanjih življenjskih situacij in zagotovita vključevanje sodobnega 

(npr. tehnologije, aktualnih vsebin). Prav tako naj bi učna gradiva ponujala dovolj širok nabor 

nalog, da so te namenjene domačemu delu. Domače naloge so namreč pri matematiki zelo 

pomembne, saj učenca usposabljajo za samoizobraževanje in razvoj delovnih navad ter 

privzgajajo vztrajnost, natančnost in kritičnost. V skladu s temi cilji naj bi bile oblikovane tudi 

naloge same.  

Vsepovsod v literaturi je mogoče zaslediti, da morajo biti učna gradiva sestavljena skladno z 

aktualnim učnim načrtom. Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. 

razred OŠ (2017) pa dokazuje, da usklajenost učnega gradiva z UN oz. s cilji, vsebinami in 

standardi v njem ne zadošča. Ta je bila namreč v analiziranih delovnih zvezkih 5. razreda za 

matematiko velika, kljub temu pa je pokazala na številne neustreznosti na področju obče 

didaktike (neustrezni terminologija in prilagojenost razvojni stopnji) in specialne didaktike. 

 



40 

 

2. 3 Raznovrstnost nalog kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 
 

2. 3. 1 Raznovrstnost nalog glede na taksonomske ravni znanja, ki ga preverjajo 

 

Čeprav naj bi učenci usvajali znanje kot celoto, običajno preverjajo le dele te celote, pri čemer 

morajo preverjati cilje na vseh taksonomskih ravneh. Taksonomije oz. sistematike znanj so tako 

v veliki meri namenjene postavljanju ciljev učenja oz. poučevanja (Žakelj, 2003b). Pisci učnih 

gradiv jih morajo poznati, saj mora učno gradivo učencem omogočati usvajanje ciljev iz UN na 

vseh taksonomskih ravneh, prav tako tudi njihovo utrjevanje s širokim in pestrim naborom 

nalog. Učitelj mora pri odločanju za učno gradivo preveriti, ali njegovo potencialno gradivo to 

raznovrstnost upošteva. Taksonomija predpostavlja, da je struktura taksonomskih stopenj v njej 

hierarhična, stopnje v posameznih nalogah pa se močno prepletajo – ni jih mogoče enoznačno 

razmejiti, prav tako učenci pri nalogah običajno ne uporabljajo le enega tipa znanja, ampak 

kombinacijo več znanj (prav tam). Žakelj (2003b) poudarja, da niso vse taksonomije enako 

uporabne za vsa predmetna področja, za področje matematike pa poudarja Gagnejevo. 

 

GAGNEJEVA TAKSONOMIJA 

1. tip matematičnega znanja: osnovno in konceptualno znanje 

a) Osnovno znanje in vedenje vključuje predvsem poznavanje pojmov, dejstev in priklic 

znanja. Sestavljajo ga naslednji elementi: poznavanje posameznosti (izoliranih informacij), 

specifičnih dejstev (npr. definicij), terminologije ter klasifikacij in kategorij. 

Tovrstno znanje učenci usvojijo z memoriranjem, torej se morajo informacij naučiti v obliki, 

kot so jim bile predstavljene, in to z večjo ali manjšo stopnjo razumevanja. 

b) Konceptualno znanje vključuje razumevanje pojmov in dejstev (torej ne le poznavanje 

besed oz. verbalizem, ampak (pre)poznavanje njihovega pomena na primerih in povezave z 

drugimi matematičnimi pojmi). Elementi konceptualnega znanja so: prepoznavanje pojma, 

njegova predstava, prepoznavanje terminologije/simbolike v konkretnih situacijah, 

poznavanje in uporaba definicij, izrekov ter prepoznavanje povezav (podobnosti, razlik, 

integracij). 

 

Pomembno je, da učitelj ve, kakšno je obstoječe znanje učencev, in glede na to presodi, kdaj 

bo uvajal nove pojme in kako jih bodo ti konstruirali. Upoštevati mora kognitivno stopnjo 

razvoja – vsaj do 12. leta, ko se sposobnost abstraktnega mišljenja še ne razvije, poučevanje 

pojmov ne more potekati drugače kot induktivno (tj. s primeri), pozneje pa lahko abstraktne 

pojme že uvaja deduktivno (tj. s pomočjo definicij). Razumevanje pri učencih bo dosegel le, 

če bo učencem omogočil interakcijo med konkretno in miselno aktivnostjo.  

2. tip matematičnega znanja: proceduralno znanje 

Proceduralno znanje zajema obvladanje algoritmov in procedur (poznavanje, uporabo, izbiro 

in izvedbo), pri čemer pa mnogokrat ni zahtevano posebno razumevanje algoritma. Učitelji 

temu tipu matematičnega znanja namreč prehitro pripisujejo prevelik pomen in s tem 

sporočajo učencem, da lahko operirajo s pojmi tudi z nerazumevanjem. Če pa algoritem 

uvedejo ob pravem času v učnem procesu, tj. ko je že usvojeno razumevanje konceptov učne 

snovi, bo učenec algoritme uporabljal z zavedanjem, zakaj jih uporablja, uporabljal jih bo 

pravilno. 
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a) Rutinsko proceduralno znanje obsega izvajanje rutinskih postopkov, uporabo pravil, 

obrazcev, reševanje preprostih nalog z malo podatki.  

b) Kompleksno proceduralno znanje obsega uporabo kompleksnejših postopkov in reševanje 

nalog z več podatki.  

3. tip matematičnega znanja: problemsko znanje 

Problemsko znanje pomeni uporabo znanja v novih situacijah in uporabo kombinacij pravil 

pri soočenju z novo učno situacijo. Obsega načrtovanje strategij za reševanje problemov in 

aplikativna znanja. Učenec rešuje problem šele, ko proces reševanja poteka samostojno, je 

vanj vključen transfer znanja in je rešitev problema nova za reševalca. Problemsko znanje 

zajema postavitev problema, preverjanje zadostnosti/konsistentnosti podatkov, izbiro 

strategije, uporabo obstoječega znanja, metakognicije ter kompleksnih miselnih veščin, kot 

so analiza, sinteza, interpretacijam, indukcija, dedukcija ipd. Če je torej pogoj za 

proceduralno znanje osnovno in konceptualno, je pogoj za problemsko znanje gotovo 

kombinacija obeh – proceduralnega ter osnovnega in konceptualnega. 

 

Preglednica 9: Gagnejeva taksonomija (Žakelj, 2003b) 

 

Gagnejevo taksonomijo za klasifikacijo znanj, ki naj bi jih učenec usvajal pri pouku 

matematike, uporabljajo tudi sestavljavci nacionalnih preizkusov iz matematike in sestavljavci 

preizkusov v mednarodni raziskavi TIMSS. Cotič in Žakelj (2004) učiteljem predlagata 

oblikovanje preglednice, v kateri cilje, ki jih želijo doseči pri preverjanju/ocenjevanju, 

klasificirajo v raven znanja z namenom, da ta vsebuje pravilno razmerje posameznih vsebin in 

ciljev. Prav tako bi lahko uporabo preglednice zrcalili na učiteljevo izbiranje nalog iz učnih 

gradiv za reševanje pri pouku matematike. Preglednica mu je lahko v pomoč za načrtovanje 

izbora nalog ali za samoevalvacijo. Tako bi reguliral razmerje reševanja nalog, ki zahtevajo 

različna znanja. Pomembno je namreč, da se učenec z različnimi nalogami ne ukvarja šele pri 

preverjanju in ocenjevanju, temveč jih skozi učni proces postopoma usvaja. 

 

2. 3. 2 Raznovrstnost nalog glede na tipe nalog  

 

Z nalogami se preverja poznavanje bistvenih delov predelane učne vsebine (Kubale, 2010). Da 

bodo usvojeno znanje preverjale v vsej njegovi gibkosti, ustvarjalnosti, kritičnosti, specifičnosti 

na vseh taksonomskih ravneh, morajo učenci reševati različne tipe nalog (Suban, 2015), pri 

čemer so nekatere lahko skupne za vse učence, nekatere pa diferencirane (namenjene določeni 

skupini učencev, npr. nadarjenim). Kubale (2010) deli naloge na dva načina. V prvi delitvi loči 

naloge na objektivni in subjektivni tip. Medtem ko med slednje pri pouku matematike spadajo 

predvsem tiste, ki so namenjene učenčevi refleksiji usvojenega znanja, so naloge objektivnega 

tipa vprašanja, pri katerih se lahko objektivneje razsoja o pravilnosti učenčevega odgovarjanja, 

pri čemer način in tehniko odgovorov določa formulacija vprašanja. Druga delitev loči naloge 

na vprašanja odprtega in vprašanja zaprtega tipa. Pri prvem učenec pisno formulira svoj 

odgovor, pri drugem pa med danimi odgovori glede na svoje znanje izbere oz. označi pravilen 

odgovor (prav tam). Vprašanja odprtega tipa od učenca zahtevajo širši odgovor (npr. prikaz 

korakov in postopkov, s katerimi so prišli do odgovora). Takšna vprašanja niso natančno 

postavljena, temveč je nakazana le smer problemske situacije. Učitelju je pri takih nalogah 

omogočen vpogled v učenčeve sposobnosti, saj pride do odgovora po različnih poteh, ki kažejo 

na različno kakovost in raven znanja. Na drugi strani vprašanja zaprtega tipa od učenca 

pričakujejo konkreten odgovor. Vprašanje je natančno postavljeno tako, da je cilj reševanja 
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(rešitev) vnaprej določen in pričakovan. V ospredju je predvsem uporaba matematičnega znanja 

(Žakelj, 2011). Vrst vprašanj oz. nalog zaprtega tipa je več, Kubale (2010) navaja naslednje:

  

 izbirni tip nalog: učenec na vprašanje odgovori z izbiro enega ali več pravilnih odgovorov;  

 tip povezovanja: učenec izmed dveh vrst podatkov poišče pare, ki jih poveže;  

  tip razporejanja: učenec glede na nominalno spremenljivko uvršča podatke v različne 

kategorije;  

 tip urejanja: učenec glede na ordinalno/numerično spremenljivko določi vrstni red 

podatkov;  

 alternativni tip: učenec odgovori z da/ne;  

 tip dopolnjevanja in kratkih odgovorov: učenec bodisi konča nedokončan stavek bodisi 

tvori kratke odgovore na postavljeno vprašanje.  

 

Poseben tip naloge, specifičen za matematično področje, so besedilne naloge. Te naj bi v učnih 

gradivih za matematiko v povprečju obsegale približno 20 % nalog (Kalan, 2015). Besedilne 

naloge, imenovane tudi aritmetični besedni problemi, besedni problemi, tekstne naloge, so 

besedni opisi problemske situacije, ki zahtevajo enega ali več odgovorov, učenec pa jih dobi z 

uporabo računskih operacij z numeričnimi podatki, predstavljenimi v problemu (prav tam). Od 

računa (torej simbolne predstavitve) se besedilna naloga najbolj razlikuje po dodani jezikovni 

informaciji. Učenec mora torej razbrati besedilo, da odkrije bistvene informacije v nalogi, 

oblikuje in izračuna račun. Pri tem mora oblikovati mentalno reprezentacijo, zato so te naloge 

težje kot računske naloge. Glavna funkcija besedilnih nalog je učenje uporabe matematičnih 

znanj v realnih, življenjskih situacijah. Glede na število operacij, ki jih od učenca zahteva 

besedilna naloga, se besedilne naloge delijo na (prav tam): enostopenjske (primer: »Jure ima 

15 €, Tomaž pa 12 €. Koliko jih imata skupaj?«), dvostopenjske (primer: »Jure ima 15 €, Tomaž 

pa 3 € manj. Vstopnica za cirkuško predstavo stane 20 €. Koliko € manjka Tomažu, da bo lahko 

kupil vstopnico?«) in večstopenjske (primer: »Jure ima 15 €, Tomaž pa 3 manj. Vstopnica za 

cirkuško predstavo stane 20 €. Koliko € jima manjka, da si bosta skupaj lahko ogledala 

predstavo?«). Cotič in Felda (2011) kot velik izziv za učence omenjata dva tipa besedilnih 

nalog. Pri prvem tipu morajo k matematičnemu objektu (računu, enačbi) poiskati in ubesediti 

matematični problem (oz. čim več njih) in ga (jih) rešiti. Pri tem je dobro, da uporabijo čim več 

različnih besed za nakazovanje računskih operacij (npr. pojedla, skrila, odletela, odtrgala za 

odštevanje). Pri drugem tipu pa je k računu ponujenih čim več besedilnih nalog, učenec pa mora 

izbrati tisto, ki jo lahko ponazori s podanim računom. Pri reševanju besedilnih nalog mora 

učenec predelati verbalne in neverbalne informacije, del teh je namreč lahko podan slikovno (v 

obliki ilustracije, skice, grafa ipd.). Besedilne naloge bodo učenci uspešno reševali, če bodo te: 

življenjske (celo personalizirane, npr. vključujejo imena učencev v razredu), preverjale različna 

znanja (deklarativno, konceptualno, proceduralno, problemsko) (Kalan, 2015), napisane v 

jedrnatem, enopomenskem, strokovno neoporečnem jeziku in bodo vsebovale jasne, enoznačne 

podatke v ravno pravšnjem obsegu, da bodo ustrezale normam kompleksnosti in jasnosti. Pod 

besedilno nalogo mora biti dovolj prostora za učenčeve izračune in odgovor. Na drugi strani je 

pri učencu uspešno reševanje besedilnih nalog pogojeno z dobrim bralnim razumevanjem, 

uspešnim, samostojnim oblikovanjem vprašanj/ciljev raziskovanja, smiselnim izpisovanjem 

bistvenih podatkov, pravilnim presojanjem o potrebi/zadostnosti podatkov v besedilni nalogi, 

z uporabo prevajanja besedilnih nalog v različne sheme (npr. enačbe, diagrame, formule, 

algebrske izraze ipd.) in uporabo preiskovalnih pristopov (Učni načrt, 2011). Kalan (2015) kot 

prednost besedilnih nalog poudarja to, da učenec poleg usvajanja/utrjevanja/preverjanja 

matematičnega znanja razvija tudi jezikovne in bralne zmožnosti, delovni in dolgotrajni 

spomin, pozornost, kognitivne in metakognitivne sposobnosti, vizualizacijo, hitrost 

procesiranja informacij ter naklonjenost (oz. motiviranost) za matematične vsebine, ki dobijo 
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ob umeščanju v življenjske situacije za učenca smisel. Kalan (2015) kot pomanjkljivost 

besedilnih nalog označuje to, da je večina nalog v učnih gradivih premalo zahtevnih in 

kompleksnih ter da so največkrat rešljive po istem postopku oz. predstavljajo prikrite vaje za 

urjenje računskih operacij, zato ne omogočajo razvoja vsega omenjenega.  

 

Žakelj (2003b) opozarja, da učitelji matematike pogosto določena znanja pri poučevanju in 

preverjanju/ocenjevanju zanemarjajo. Prevečkrat se pojavlja, da učenci rešujejo le naloge 

izbirnega/alternativnega tipa, rešujejo zaprte probleme ali zgolj aritmetične besedilne naloge, 

ne pa tudi geometrijskih ipd. Procesnih znanj s takšnimi nalogami učitelj ne more poučevati oz. 

preverjati. Matematični cilji morajo torej biti v učnih gradivih ustrezno zastopani tako po 

vsebini kot tudi po tipih nalog in taksonomiji znanja. Učitelj pa nosi odgovornost, da bo v pouk 

vključeval različne naloge iz učnih gradiv (prav tam).   

 

3. UČITELJEVA AVTONOMIJA PRI IZBIRI GRADIV  
 

Učitelj v Sloveniji je pri izbiri (temeljnih) učnih gradiv, ki jih uporablja pri poučevanju, delno 

avtonomen – delno predvsem zato, ker lahko izbira med tistimi učbeniki, ki jih potrdi pristojni 

strokovni svet. Ti učbeniki so uvrščeni v Katalog potrjenih učbenikov, ki je objavljen na 

spletnih straneh Centra za poklicno izobraževanje, ZRSŠ in na spletni strani Trubar – učbeniški 

sklad. Kljub veliki odgovornosti, ki ga pri izbiri prinaša delna avtonomnost, naj bi torej učitelj 

imel nekakšno zagotovilo, da je izbrano gradivo kakovostno (ne glede na odločitev). Vsak 

potrjeni učbenik npr. naj bi bil namreč (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015):  

 skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja ter določili financiranja v Republiki 

Sloveniji; 

 skladen z določili veljavnega učnega načrta oz. s katalogom znanj;  

 skladen s sodobnimi spoznanji strok, ki opredeljujejo predmet in poklicno področje; 

 didaktično ustrezen;  

 težak v skladu z normativi ZRSŠ; 

 primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja;  

 jezikovno pravilen;  

 estetsko dovršen.  

Prav tako je vsak potrjeni učbenik »preživel« evalvacijo več recenzentov (pri čemer je vsak 

bodisi praktik bodisi strokovnjak na različnih področjih – predmetnem, didaktičnem, razvojno-

psihološkem ipd.), komisije, strokovnjaka iz javnega zavoda in potrditev strokovnega sveta 

(Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015). Po lastni presoji lahko učitelji poleg potrjenih 

učbenikov na seznam šolskih potrebščin uvrstijo tudi bodisi pripadajoče bodisi druge 

kompatibilne delovne zvezke, zbirke nalog idr. Namesto učbenika lahko učitelj izbere tudi zgolj 

delovni učbenik ali samostojni delovni zvezek, ki pa ju strokovni svet od leta 2005 ne potrjuje 

več (Revizijsko poročilo, 2013). Kljub potrjevanju učbenikov mora torej biti učiteljeva 

odločitev o uporabi gradiv pri pouku premišljena. Ni vsako kakovostno gradivo enako 

kakovostno in ne ustreza vsako kakovostno gradivo vsakomur. Izbira nabora oz. kompleta učnih 

gradiv naj bo plod poznavanja ne le smernic splošne in specialne didaktike, temveč tudi načina 

poučevanja (neke vrste subjektivnih kriterijev) in dostopnosti gradiv na tržišču. Da bo učitelj 

lahko sploh izbiral, mora svoje možnosti poznati, poznati mora torej trg učnih gradiv in njegove 

značilnosti. Le tako njegova odločitev ne bo naivna, ampak bo trajnejša in usmerjena v kakovost 

učenja/poučevanja (Filipčič, 2016). 
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3. 1 Poznavanje trga učnih gradiv kot kriterij za presojanje kakovosti učnih 

gradiv 
 

3. 1. 1 Značilnosti trga učnih gradiv  

 

Osnovno šolanje je obvezno za vse državljanke in državljane, pri čemer so učna gradiva del 

šolskega procesa, s čimer je obvezen tudi njihov nakup. Medtem ko na odprtem trgu velja, da 

se kupci odločajo svobodno, pri nakupu učbenikov ni tako. Ti so obvezni, poleg tega pa starši 

oz. skrbniki učenca nimajo izbire – ne morejo se samostojno odločiti za cenejše učno gradivo, 

če bi seveda imeli vpogled na trg. Trg učnih gradiv je torej nepopolni trg, »na katerem imajo 

kupci pomanjkljive informacije o izdelkih, ki jih kupujejo, poleg tega pa je njihova svoboda pri 

izbiri izrazito omejena z odločitvami drugih, ki za svojo izbiro ne prevzemajo neposredne 

finančne odgovornosti. Zato je razmeroma malo verjetno, da bo delovanje tržnih mehanizmov 

samo od sebe zagotovilo, da bodo imeli končni uporabniki na voljo zares najboljši izdelek po 

najugodnejši ceni« (Kovač idr., 2005, str. 36). Če želi založnik na trgu premagati svojo 

konkurenco, mora torej o kakovosti svojega gradiva prepričati učitelje in šole, ne pa končnega 

kupca. Založniki si torej ne pomagajo s klasičnimi propagandnimi akcijami (oglasi, prospekti 

ipd.), temveč se zanašajo na uvajalne seminarje, katerih namen je vsebinsko seznanjanje in 

uvajanje v delo z gradivom, v ozadju pa se skrivajo marketinški vplivi in obiski zastopnikov 

založb. Pri tem se seveda postavlja vprašanje morebitnega vpliva učinkovitih nastopov 

založnika na učiteljevo odločanje o izbiri učbenika (prav tam). Učiteljeva naloga je, da se 

marketinških motivov zaveda in pri svoji odločitvi ostaja strokoven (presoja glede na 

priporočene kriterije). Kovač idr. (2005) namreč trdijo, da ni dvoma, da se avtorji in založniki 

z ustvarjanjem učnega gradiva ukvarjajo tudi zato, da bi z njim kaj zaslužili. Dokaz, da so za 

nastajanje gradiv pomembni tržni motivi, je tudi ta, da se z uvedbo učbeniškega sklada številni 

učbeniki tanjšajo, nekateri delovni zvezki in delovni učbeniki pa se debelijo in množijo. Le-ti 

za založnike namreč pomenijo veliko boljši vir dohodkov (prav tam). 

 

Trgi učnih gradiv po svetu se med seboj razlikujejo. Grčija npr. za vsak šolski predmet predpiše 

en učbenik, ki ga morajo uporabljati vsi šolarji v državi, izdaja pa ga državni zavod, in sicer že 

od leta 1937 (Kovač idr., 2005). Seveda je takšen sistem prikrajšan za konkurenčnost, ki 

vsekakor izboljšuje vsebinsko in drugo kakovost učbenikom na (demokratičnem) trgu. Na drugi 

strani vse druge članice Evropske unije puščajo svobodo učitelju, šoli ali šolskim območjem pri 

izbiri učnih gradiv, in sicer na dva načina: bodisi tako, da imajo »popolno avtonomijo pri izbiri 

[učnih gradiv], bodisi je ta izbira omejena s seznamom potrjenih« (Kovač idr., 2005, str. 47). V 

Sloveniji je uveljavljen slednji sistem. Ni pa bilo vedno tako. Pred osamosvojitvijo je bil vzorec 

zalaganja učbenikov podoben kot v drugih socialističnih državah – z enim predmetnim 

učbenikom. Učbenike so vsebinsko pripravljale javne ustanove, ki pa so v preostalih republikah 

organizirale tudi tisk, medtem ko je v Sloveniji učbenike zalagalo več založb, ki so sčasoma 

začele skrbeti tudi za vsebino učbenikov. To je bil prvi indikator za odklon od socialističnih 

vzorcev. Leta 1991 se je v naši državi po srečanju piscev učbenikov različnih predmetov počasi 

začel proces tržnega zalaganja učbenikov in s tem pluralizacije učbenikov. To so sprožile tudi 

spremembe v učnih načrtih, ki niso več predvidele zgolj učnih vsebin, temveč tudi procesne 

cilje (prav tam), in Bela knjiga iz l. 1995, ki pravi, da »država mora spodbujati zalaganje 

alternativnih učbenikov za iste šolske predmete ter zagotavljati možnosti za njihovo 

uveljavljanje v šolah« (Krek, 1995, str. 18). Trg učnih gradiv se posledično vztrajno veča, 

nastaja t. i. »eksplozija učnih gradiv« (Kovač idr., 2005). 
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3. 1. 2 Eksplozija učnih gradiv  

 

Po padcu berlinskega zidu so bile težnje v nekdanjih socialističnih državah zelo različne. 

Oskrba z učbeniki je tako v nekaterih državah močno nazadovala, ponekod, tudi v Sloveniji, pa 

močno narastla in razvila veliko konkurenčnost na trgu. Tako je Katalog potrjenih učbenikov 

za osnovno šolo v naši državi leta 1995 obsegal dvaindvajset strani oz. 130 potrjenih enot 

učbeniških gradiv, leta 2004 168 strani in 550–600 potrjenih enot (Kovač idr., 2005), leta 2017 

pa 204 strani oz. 1250–1300 potrjenih enot (Trubar – učbeniški sklad, 2017). To pomeni, da 

lahko učitelj izbira med desetkrat več učnimi gradivi. Konkurenčnost se bolj kot v številu 

različnih potrjenih učnih gradiv kaže v tem, koliko založnikov zalaga te enote. V katalogu iz 

leta 1991 je zalagalo učbenike šest založb, medtem ko jih je leta 2004 zalagalo že 59 (Kovač 

idr., 2005), leta 2017 pa kar 132 (Trubar – učbeniški sklad, 2017). Ker praviloma pišejo en 

učbenik dva, trije ali štirje avtorji, je gotovo, da se je tudi število avtorjev povečalo za več kot 

desetkrat. Slovenija torej ima dovolj velike kadrovske zmožnosti, da vzpostavlja konkurenčnost 

na trgu (Kovač idr., 2005).  

 

Eden od razlogov za povečanje števila učnih gradiv so gotovo prenovljene izdaje. Te so bodisi 

odziv na spremembe v šolstvu bodisi rezultat evalvacije učinkovitosti in uporabnosti prejšnjih 

izdaj. V slednjem primeru dandanes pogosto nastajajo zlorabe. Kovač idr. (2005) menijo, da so 

konceptualne in didaktične razlike različnih učnih gradiv oz. prenovljenih izdaj na istem 

predmetnem področju manjše, kot bi si želeli, in ne kažejo na pluralizem in konstruktivno 

konkurenčnost, temveč so namen sami sebi, torej zaslužku založb. K eksploziji učnega gradiva 

je pripomoglo tudi burno dogajanje na trgu učnih gradiv – šolska reforma se je odpovedala 

temu, da za vsak predmet potrdi samo en učbenik, spremenil se je celoten izobraževalni sistem 

in dvakrat se je ob vmesnih dopolnjevanjih spremenil učni načrt. Pogostost sprememb je vodila 

v prenovo učnih gradiv in s tem v zaznavo, da je učnih gradiv kar naenkrat preveč in da njihovo 

nastajanje spodbuja zgolj želja po zaslužku. Po drugi strani sta k množičnosti gradiva na trgu 

gotovo pripomogla tudi nova oblika promocije in s tem povezan dobiček. S tega vidika 

učbeniški trg deluje kot klasičen trg: dobički spodbujajo intenzivno konkurenco (prav tam).  

 

Konkurenca na trgu načeloma omogoča večjo kakovost učnih gradiv, ni pa nujno. Kovač idr. 

(2005) opozarjajo na vprašanje, ali pluralnost učnih gradiv ponuja tudi pluralnost poti in vsebin, 

po katerih učenci usvojijo enake, nacionalno postavljene cilje in standarde. Če so učna gradiva 

med seboj zgolj variacija drug drugega, potem kakovost še ne narašča s pluralnostjo. Prav tako 

konkurenčnost na trgu ne prinaša nujno nižjih cen. Ker je število potrjenih učbenikov dandanes 

neprimerljivo večje od tistih včasih, to pomeni, da se posamezni učbeniki tiskajo v manjših 

nakladah. Učbeniki, natisnjeni v manjših nakladah, pa ne morejo biti cenovno konkurenčni 

tistim, ki so natisnjeni v večjih nakladah. Izdelava učbenikov namreč stane enako – pri večji ali 

manjši nakladi, a se stroški bolje porazdelijo pri tistih, ki so natisnjeni večkrat. V drugi polovici 

90. let je kot rešitev za visoke cene nastal učbeniški sklad, v katerem si osnovnošolci lahko 

brezplačno izposodijo učbenik. Na drugi strani je treba opozoriti, da učbeniški sklad prinaša le 

kratkotrajno rešitev, saj še dodatno krči naklade učbenikov, njihove cene pa še vedno vztrajno 

rastejo. Poleg tega učbeniški sklad ne ureja vprašanja o nakupu delovnih zvezkov. Vse te težave 

založbe poskušajo nadomestiti z večjo ponudbo – ne le učbenikov, temveč predvsem delovnih 

učbenikov in delovnih zvezkov (ki jih ni mogoče prenašati iz generacije v generacijo). Večja 

ponudba, večja kupna moč prebivalstva (prav tam), pozitivni naravni prirastek (Statistični urad, 

2017) in večje pripisovanje pomembnosti izobrazbi nasploh založnikom omogočajo, da trg še 

vedno sprejema ponudbo, čeprav je ta veliko večja od povpraševanja. Tako je država dokazala, 

da je kljub dvema milijonoma prebivalcev dovolj velika in razvita, da lahko vzdržuje 
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konkurenčnost, in je tako v tretjem od štirih kakovostnih razredov po Heynemanovi delitvi 

(preglednica 10).  

 

Razred Opredelitev razreda 

1. razred: države, v katerih ima učbenik le učitelj kot oporo pri poučevanju 

2. razred: države, v katerih imajo za vsak predmet po en učbenik, ki je na voljo vsem 

učencem v razredu  

3. 

razred: 

države, v katerih imajo učenci za vsak predmet na voljo nekaj učbenikov, pri 

čemer učitelj izbira najprimernejše 

4. razred: države, v katerih imajo učenci za vsak predmet na voljo najmanj 40 različnih 

učbenikov, učitelj pa poleg njihove izbire lahko izbira še med drugimi učili 

(slovarji, priročniki, e-gradivi ipd.). 
 

Preglednica 10: Heynemanova delitev držav na kakovostne razrede glede na konkurenčnost trga učnih gradiv 

(Kovač idr., 2005) 

 

Pluralizem, ki trenutno vlada, kaže na ambicioznost slovenskega šolstva, pri čemer Slovenija 

zaradi števila prebivalstva verjetno nikoli ne bo dosegla 4. stopnje po Heynemanovi delitvi, 

založbe bi namreč zaradi premajhnih naklad šle v stečaj (Kovač idr., 2005).  

 

Vsebinsko potrjevanje učbenikov ima tako med drugim tudi funkcijo preprečevanja njihove 

morebitne neomejene produkcije in s tem povezane izbire učiteljev (Štefanc, 2005). Ta je ob 

naraščajoči izbiri vse zahtevnejša, saj učitelj težko pozna vse novosti na trgu učnih gradiv oz. 

si ne more vzeti dovolj časa, da bi preveril kakovost vseh. Zmeda, ki so jo prinesle spremembe 

časa, prinaša tako poplavo učbenikov kot tudi zmedo pri izboru. 

 

3. 1. 3 Slovenski trg učnih gradiv za matematiko za 5. razred danes 

 

Učitelji razrednega pouka za poučevanje 5. razreda matematike lahko izbirajo med šestnajstimi 

učbeniki, med njimi so en d-učbenik, en i-učbenik in štirinajst tiskanih učbenikov. 

  

 
Preglednica 11: Seznam potrjenih učbenikov za šolsko leto 207/2018 (Trubar – učbeniški sklad, 2017) 
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Od teh lahko učitelji pri Matematiki za radovedneže 5, Kocki 5 in Matematiki za petošolc(k)e 

izberejo tudi pripadajoče delovne zvezke (pri zadnji imajo dostop tudi do elektronske oblike, 

torej do d-delovnega zvezka); pri Igri števil in oblik 5 bodisi pripadajoči delovni zvezek bodisi 

samostojni delovni zvezek (kot alternativa uporabi učbenika in delovnega zvezka); pri Stičišču 

5 slikovno gradivo; pri Matematiki 5 poleg e-gradiv samostojni delovni zvezek; pri Svetu 

matematičnih čudes delovni zvezek in »online kodo« ter pri Radovednih 5 zbirko osnovnih in 

zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje matematike, samostojni delovni zvezek in kodo. 

Poleg omenjene ponudbe številni od kompletov ponujajo bodisi priročnik za učitelje 

(Matematika za radovedneže 5, Stičišče 5, Kocka 5, Matematika 5) bodisi e-priročnik za učitelje 

(Igra števil in oblik 5, Svet matematičnih čudes in Radovednih 5), pri čemer nekateri od teh 

vključujejo že sestavljene učne priprave za pouk ali dejavnosti pri pouku matematike. 

 

Slovenija »s številnimi politikami sofinanciranja, nastajanja različnih vrst učbenikov, 

vzpostavljanjem in ohranjanjem učbeniških skladov ter z vlaganji v informacijsko opremo 

[torej] skuša zagotoviti čim širšo dostopnost učnih sredstev« (Filipčič, 2016, str. 33). Večja 

izbira do neke mere otežuje učiteljevo izbiro. Še večji pritisk nanje so prinesli mehanizmi 

omejevanja nakupov novih učbenikov (Filipčič in Deutch, 2014). Učitelji so torej kar nekaj let 

kljub pestri izbiri menjavali le poškodovane učbenike, ne pa tudi celotnih kompletov. Tovrstno 

»životarjenje učbenikov« se je začelo pred desetimi leti, opomoglo pa si je pred dvema letoma 

(Masten, 2017). V tem času so mehanizmi v velike finančne težave pahnili založništva, ki so se 

na to odzvala z dvigom cen delovnih zvezkov. V povprečju je za delovni zvezek za 5. razred 

leta 2008 starš moral odšteti 12,27 €, leta 2015 pa 15,29 € (Filipčič in Deutch, 2014). Razmerje 

cen med delovnim zvezkom in učbenikom sicer glede na vložek njihovih avtorjev in strošek 

nastajanja ni logično, ampak je posledica manjšega finančnega izkupička pri nastajanju 

učbenikov (ki so bili prisiljeni nastajati v manjših nakladah) (prav tam). Cena, ki vsako leto 

raste, in z njo pritiski staršev tako postajajo vse pomembnejši kriterij pri učiteljevi izbiri oz. jo 

omejujejo. 

 

3. 2 Učiteljeva izbira učnega gradiva 
 

Kaj naj bi bil komplet učnih gradiv oz. kateri je najprimernejši, je odvisno predvsem od pogleda 

na poučevanje in od blaginje družbe. Minimalni šolski komplet z vidika šolske politike tvori 

samo učbenik, je pa v šolskem polju mogoče zaslediti še ožji pogled nekaterih učiteljev, saj pri 

svojem poučevanju uporabljajo samo gradiva, ki jih sami pripravijo. Tudi to je dovoljeno, 

čeprav problematizirano v očeh stroke. Učitelji lahko na seznam potrebnih učnih gradiv uvrstijo 

kombinacijo različnih učnih gradiv, npr. učbenik in delovni zvezek, pri čemer je po raziskavah 

delovni zvezek običajno neposredno vezan na učbenik. Izbor učbenikov in delovnih zvezkov 

pri predmetu matematika v 5. razredu kaže v korist učbenikov (55 % zabeleženih gradiv v bazi 

podatkov Trubar –učbeniški sklad je namreč učbenikov) v primerjavi z delovnimi zvezki (45 

%). Matematika je v primerjavi z drugimi predmetnimi področji, na katerih prevladuje izbor 

učbenikov, še v veliko večji meri (69 %) izjema (Filipčič, 2016). Pri tem je treba upoštevati, da 

se razmerje med uporabo delovnega zvezka in učbenika proti koncu osnovnošolskega 

izobraževanja pomika bolj proti uporabi učbenika in da je 5. razred prvi, v katerem je izbor 

učbenika pogostejši od izbora delovnega zvezka (prav tam). Učitelji morajo s svojo avtonomijo 

ravnati odgovorno in izkoristiti njen maksimalni potencial. To pomeni, da morajo biti 

seznanjeni s tem, kakšno izbiro imajo, spremljati morajo izide novih potrjenih učnih gradiv. 

Tako obdržijo korak z napredkom kakovosti gradiv, kar posredno prinaša tudi potencial za 

izboljšanje kakovosti pouka (Gale, 2004). Njihova avtonomija pri učnih gradivih pa se ne kaže 

le v izbiri, temveč tudi pri njihovi uporabi. Ta se kaže kot dopolnjevanje/izpuščanje nalog v 
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gradivih in tudi v tem, v kolikšni meri bo učitelj svojo možnost avtonomije izkoristil (Analiza 

delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017). Šele kakovostna 

uporaba učnih gradiv manifestira kakovostno učno gradivo in njegovo premišljeno izbiro zanj. 

 

3. 2. 1 Kako poteka izbiranje učnega gradiva 

 

Učiteljeva izbira je tesno povezana z delovanjem učbeniškega sklada. Učbeniški sklad je 

»zbirka učbenikov, ki jih potrdi pristojni strokovni svet in so namenjeni izposoji«, od šolskega 

leta 2017/2018 pa tudi »zbirka učnih gradiv za prvi razred osnovne šole« (Pravilnik o 

upravljanju učbeniških skladov, 2017, 2. člen), in sicer učbenikov, delovnih zvezkov in 

delovnih učbenikov. Sklad v osnovnih šolah deluje tako, da brezplačno posoja učbenike in učna 

gradiva za prvi razred za posamezni razred pred zaključkom leta oz. prvi teden pouka v novem 

šolskem letu. Za potrebe učbeniškega sklada torej šola vsako leto nakupi nove učbenike, 

nadomesti iztrošene in uničene ter dopolni manjkajoče izvode. To naredi na osnovi seznama 

učnih gradiv za posamezne razrede, in sicer najpozneje do 15. junija tekočega šolskega leta. 

Seznam učnih gradiv naredijo učitelji v okviru strokovnega aktiva (Pravilnik o upravljanju 

učbeniških skladov, 2017), in sicer na osnovi potrjenih učbenikov, ki naj predstavljajo temeljna 

gradiva pri pouku, in izbiro dopolnilnih (nepotrjenih) učnih gradiv (Priporočila področnih 

skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017). To pomeni, da je učiteljeva avtonomija delno 

pogojena s prilagajanjem interesov v aktivu in z omejeno izbiro v katalogu potrjenih učbenikov. 

Strokovni aktiv učiteljev najpozneje do konca maja predlaga ravnatelju seznam učnih gradiv, 

ki jih bodo učenci in učitelji uporabljali pri pouku posameznega predmeta v prihodnjem letu. 

Ravnatelj mora nato do 10. junija pridobiti pisno soglasje sveta staršev, da se strinja s skupno 

nabavno ceno učnih gradiv na predlaganem seznamu (Pravilnik o upravljanju učbeniških 

skladov, 2017). Potrjevanje sveta staršev torej z vidika cene kompleta učnih gradiv prav tako 

delno omejuje učiteljevo izbiro gradiv. 

 

3. 2. 2 Problematika kriterijev odločanja za kakovostno učno gradivo 

 

Učitelj je pri izvajanju UN avtonomen. Izbira torej lahko, kako se učenci učijo, to pa stori tudi 

z izbiro učnih gradiv, ki jih bo uporabljal pri pouku. Kaj morajo doseči, sicer predvideva UN 

(cilji, standardi), skladnost z njim pa ne more biti edini kriterij za strokovno odločitev za 

gradivo (Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv, 2017). Kalin (2004) 

našteva šest osnovnih dejavnikov, ki naj vplivajo na učiteljevo izbiro učnih gradiv. Kot 

izhodišče za izbiro naj učitelj vzame namen in cilje pouka, ki naj bodo skladni z namenom in 

cilji gradiva. Preveri naj učno vsebino v gradivih (njeno strokovnost in didaktičnost) ter 

predvidene učne metode, oblike in pristope za njeno obravnavo. Metode kot načini doseganja 

ciljev (KAKO) morajo namreč podpirati učna gradiva, ki povedo, S ČIM ta način uresničevanja 

cilja udejanjiti. Pomembno je tudi, ob katerih učnih oblikah ima učitelj namen učna gradiva 

vključevati v pouk, saj nekateri v ospredje bolj postavljajo aktivnost učenca in socialne 

komponente, drugi pa predvidevajo predvsem frontalno delo. Kot dejavnike pri izbiranju gradiv 

naj učitelj upošteva tudi značilnosti samega gradiva (njegove prednosti, omejitve), značilnosti 

socialnega okolja, v katerem poteka pouk, in značilnosti učencev in učitelja. Pomembno je 

namreč, kakšen odnos ima učitelj do gradiva (saj z njim predstavlja zgled učencem) (prav tam), 

Blažič idr. (2003) pa poudarjajo, da naj bi učitelj pri izbiri gradiv upošteval tudi svoj stil 

poučevanja in organizacije pouka. Prav tako mora preveriti, v kolikšni meri je tehnično omejen, 

da bo izbrana gradiva lahko nemoteno in učinkovito uporabil (npr. priložena e-gradiva v 

računalniški učilnici) (Štefanc idr., 2011). 
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Pomembno je, da učiteljeva izbira učnega gradiva za izvajanje pouka matematike odraža 

njegovo strokovno znanje in ni posledica dobre promocije najnovejšega (le-to ni vedno 

najustreznejše). Pri tem mora upoštevati stroko splošne didaktike: poznati mora vrste gradiv, 

preveriti mora upoštevanje didaktičnih, oblikovnih in jezikovnih načel in prisotnost elementov, 

ki učence učijo učiti se. Opreti se mora tudi na smernice specialne didaktike, torej didaktike 

matematike, in v učnih gradivih preveriti, ali ta upoštevajo posebnosti predmeta, aktualni učni 

načrt in ali vsebujejo različne naloge glede na tipe in taksonomske ravni znanja. Da pa učiteljeva 

izbira ne bo le kakovostna, temveč bo tudi najoptimalnejša, pa mora poznati tudi značilnosti 

učnega trga in njegovo aktualno ponudbo. To vse so objektivni kriteriji, ki mu bodo pomagali 

pri odločanju. V pomoč pri objektivnem presojanju kakovosti učnih gradiv so lahko učitelju na 

voljo tudi:  

 Kriteriji kakovosti za učna gradiva, sofinancirana iz javnih sredstev (b. d.), ki jih najde na 

spletu in so sicer namenjena predvsem za pripravo gradiv za poklicno izobraževanje, a je 

njihova vsebina ob premisleku prenosljiva tudi na pouk matematike v 5. razredu, 

 in Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv (2017), ki jih prav tako najde 

na spletu. Na str. 11 in 12 so zapisana različna vprašanja, na katera naj odgovarja učitelj za 

posamezna potencialna učna gradiva, med katerimi se odloča. Predstavljajo splošne 

smernice za učiteljevo izbiro kakovostnega gradiva, ne pa tudi zelo konkretnih. 

 

Kovač idr. (2005) pa opozarjajo, da so pri izbiri učnih gradiv pomembni tudi subjektivni 

kriteriji. Učna gradiva kot učno sredstvo morajo biti namreč podpora tudi učitelju, zato se 

morata ta dva poučevalna pristopa podpirati in prepletati med seboj. Učence namreč boj med 

gradivi in učiteljem demoralizira. Da učitelj prepreči ta konflikt, mora v prvi vrsti poznati svoj 

poučevalni pristop in ga nato primerjati s poučevalnim pristopom gradiv. Le če sta oba skladna, 

bo poučevanje potekalo z zaupanjem in entuziazmom ob njegovi vsebini. Učitelj naj preveri, 

ali bi učno gradivo nanj učinkovalo. Uporablja naj ga torej tako, kot je zamišljeno, da ga 

uporablja učenec. Pri tem se mora vživeti v vlogo učenca, v vlogo učitelja in v hipotetične 

situacije. Oceniti mora, ali avtor ima vpogled, kaj učenci določene starosti zmorejo, kakšni so 

njihovi interesi, kaj se dogaja v razredu, kje bi se lahko pojavile težave, kako dober ima občutek 

za čas, tempo učenja/poučevanja … Pregleda naj, ali avtor predlaga dejavnosti, skupinska dela, 

ki bi si jih on želel vključiti v svoje poučevanje. Ne pozabi naj tudi na malenkosti, kot so: ali 

pisec učbenika uporablja podobne izraze, kot bi jih on, ali vključuje humor, individualizacijo, 

ali učencem dopusti sodelovanje ali samo kopiči podatke (prav tam). To naj bodo osebne 

smernice za izbiro učbenika. Pomembno je, da učitelj ob izbiri upošteva poleg objektivnih tudi 

te, po izbiri pa redno evalvira učinke učnega gradiva na učence in svojo uspešnost pri 

poučevanju z njim.  
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EMPIRIČNI DEL  

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA    

 
Kot simptom demokratizacije šolskega in širše družbenega prostora in sprememb v njem ter 

želje po dobičku nekaterih založb v Sloveniji že nekaj let vlada eksplozija učnih gradiv. Bolj 

odprt in razvit učbeniški trg ter široka ponudba različnih učnih gradiv vodita v večjo 

konkurenčnost, ki sicer prinaša priložnost za izboljševanje kakovosti učnih gradiv, ni pa nujno. 

Dandanes trg učnih gradiv preplavljajo številne prenovljene izdaje, ki pogostokrat niso odraz 

sprememb v šolstvu ali izboljšanja konceptualne in didaktične zasnove gradiva, temveč 

priložnosti za dobiček (Kovač idr., 2005). Medtem ko gredo učbeniki, med katerimi lahko 

učitelj izbira, skozi postopek potrjevanja in ta do neke mere učitelju zagotavlja kakovostno 

izbiro, druga učna gradiva (samostojni delovni zvezki, delovni zvezki, zbirke nalog ipd.) ne 

gredo skozi takšen postopek (Revizijsko poročilo, 2013). Učitelj, na katerem sloni odgovornost, 

da izbere učno gradivo za svoj pouk matematike, mora torej paziti, da njegova izbira ne odraža 

le dobre promocije najnovejšega, temveč je sad strokovnega presojanja o kakovosti – ta namreč 

ni zagotovljena. To mu otežuje število učnih gradiv, ki jih ima na voljo, saj bi moral, če bi želel 

izbrati najoptimalnejše, ne le kakovostno gradivo, poznati celotno aktualno ponudbo na trgu 

učnih gradiv. Za poučevanje petega razreda matematike bi tako učitelj razrednega pouka moral 

preveriti kakovost šestnajstih potrjenih učbenikov, od tega enega digitaliziranega, enega 

interaktivnega in štirinajstih tiskanih (Trubar – učbeniški sklad). Vsi od teh učbenikov v svojih 

kompletih učnih gradiv ponujajo bodisi delovne zvezke bodisi slikovna gradiva ali pa 

samostojne delovne zvezke in delovne učbenike kot alternativo prvemu. Za učitelja je 

preverjanje kakovosti vseh teh učnih gradiv zamudno, poleg tega pa za to nima podanih nobenih 

konkretnih smernic. To nas je spodbudilo k raziskovanju, katera učna gradiva učitelji petega 

razreda za pouk matematike najpogosteje izbirajo. Glede na analizo kakovosti najpogosteje 

izbranih učnih gradiv smo poskušali ugotoviti, kateri kriteriji kakovosti so najbolje zastopani 

v kompletih učnih gradiv, ki so najpogosteje izbrana, in izbiro učiteljev ovrednotiti s 

teoretičnimi izhodišči. Na podlagi te kvalitativne analize in celostnih teoretičnih izhodišč smo 

oblikovali Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v osnovni šoli, 

namenjen učiteljem za lažje odločanje pri izbiri katerih koli gradiv. Naš namen je tako podati 

konkretne smernice za presojanje kakovosti učnih gradiv, saj Kovač idr. (2005) poudarjajo, da 

sodobna stroka teh ne podaja dovolj. To je tudi naš prispevek k znanosti, in sicer k didaktiki 

matematike.  

 

2. CILJI RAZISKAVE 
 

 ugotoviti, ali so najpogosteje uporabljeni kompleti učnih gradiv petega razreda za pouk 

matematike kakovostni ali je treba učiteljevo izbiro pripisati drugim kriterijem izbiranja; 

 ugotoviti, katerim kriterijem za presojanje kakovosti učnih gradiv je v kompletih 

preučevanih učnih gradiv za poučevanje matematike v petem razredu zadoščeno v 

najmanjši in katerim v največji meri; 

 ugotoviti podobnosti in razlike kompletov preučevanih učnih gradiv petega razreda za 

matematiko glede na kriterije za presojanje kakovosti, ki jih ponujata obča in specialna 

didaktika;   
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 na podlagi teoretičnih izhodišč (splošne in specialne didaktike) in praktičnih izhodišč 

(analize učnih kompletov) oblikovati Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk 

matematike v osnovni šoli.  

 

3. RAZISKOVALNA METODA 
 

Uporabili smo kvalitativni raziskovalni pristop, metoda raziskovanja je bila deskriptivna, saj je 

raziskava zasnovana tako, da opisuje stanje, torej kakovost različno pogosto uporabljenih učnih 

gradiv in s tem tudi kakovost učiteljeve izbire učnih gradiv.  

 

3. 1 Opis vzorca 
 

V raziskavi smo kvalitativno analizirali štiri komplete (tiskanih) učnih gradiv za matematiko v 

petem razredu osnovne šole. Kot komplet učnih gradiv smo definirali učbenik (kot temeljno 

učno gradivo) in njegova dopolnila v obliki pripadajočih delovnih zvezkov, zbirke nalog, 

slikovnih gradiv, samostojnih delovnih zvezkov ipd. Za dodajanje slednjih smo se odločili, ker 

učitelji za temeljno gradivo mnogokrat sicer izberejo učbenik, a ga imajo le oni, medtem ko 

učenci uporabljajo samostojne delovne zvezke (ki pogosto vsebujejo več vaj) kot alternativo 

prvemu. Za analizo kompletov učnih gradiv in ne posameznih učnih gradiv smo se odločili zato, 

ker je uporaba kombinacije učnih gradiv po podatkih raziskave »Učna gradiva v osnovni šoli« 

veliko pogostejša kot uporaba posameznih učnih gradiv. Natančneje, pri matematiki komplet 

učnih gradiv iz kombinacije najmanj dveh vrst (učbenika in delovnega zvezka ali učbenika in 

zbirke nalog) uporablja kar 51 % učiteljev razrednega pouka, delovni učbenik oz. samostojni 

delovni zvezek, ki sam po sebi predstavlja kombinacijo učbenika in delovnega zvezka, 20,6 % 

učiteljev, medtem ko zgolj delovni zvezek uporablja le 18,6 % učiteljev in zgolj učbenik le 9,1 

% učiteljev (Filipčič in Deutch, 2014). Krivično bi torej bilo očitati posamezne pomanjkljivosti 

določeni vrsti učnega gradiva, če lahko to funkcijo namesto njega nosi drugo učno gradivo v 

kompletu, ki ga učitelj uporablja pri pouku. Prav tako v Sloveniji analiza celotnih kompletov 

učnih gradiv za pouk matematike v petem razredu še ni bila opravljena, medtem ko je analiza 

nekaj posameznih elementov kompleta, npr. delovnih zvezkov, že bila izvedena. 

 

Izbrani vzorec je bil namenski, s pomočjo baze podatkov Trubar – učbeniški sklad smo pridobili 

podatke o pogostosti rabe učnih gradiv za pouk matematike v petem razredu osnovne šole. 

Izbrali smo dva najpogosteje rabljena in dva najredkeje uporabljena kompleta učnih gradiv. Le 

tako smo namreč lahko presojali o korelaciji med pogostostjo uporabe in kakovostjo učnih 

gradiv.  

 

 
 

Preglednica 12: Podatki o pogostosti rabe učbenikov v šolskem letu 2016/2017 
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Preglednica 13: Podatki o pogostosti rabe drugih učnih gradiv v šol. letu 2016/2017 

 

Pri oblikovanju kompleta učnih gradiv smo za temeljno usmeritev izbrali podatke o pogostosti 

rabe učbenikov, nato pa smo jim poiskali pripadajoča učna gradiva. Ker je učbenik Svet 

matematičnih čudes 5 na prvem in drugem mestu po številu šol, v katerih se uporablja, smo 

analizirali najpogostejšo (tj. prenovljeno izdajo iz leta 2013) s predpostavko, da razlika v 

kakovosti prve in druge izdaje ni velika. Prav tako smo upoštevali pogostost rabe zgolj na 

enojezičnih območjih, torej v množici enojezičnih jezikovnih šol, in izključili učna gradiva, ki 

jih uporabljajo na dvojezičnih območjih. Podatki namreč kažejo, da so ta gradiva najredkeje 

uporabljena, a treba je upoštevati, da so uporabljena v drugi, veliko manjši osnovni množici. 

Pri oblikovanju vzorca nismo upoštevali gradiva Računanje je igra, ki je namenjeno zgolj 

(dodatnemu) utrjevanju. Vsa omenjena učna gradiva, ki jih nismo upoštevali pri oblikovanju 

vzorca, smo v preglednici 12 in 13 prečrtali. 

 

Podatke smo pridobili s pomočjo baze podatkov Trubar – učbeniški sklad. Pogostost rabe 

posameznih učnih gradiv sicer ni bila dostopna javnosti, podatke o njej pa so za nas zbrali in 

jih poslali v obliki elektronske pošte. To so podatki o pogostosti rabe v šolskem letu 2016/2017, 

saj je delovanje baze podatkov Trubar –učbeniški sklad v zatonu, zato šole bazi ne sporočajo 

več aktualnejših podatkov o rabi učnih gradiv za posamezne razrede. Prav tako je treba 

opozoriti, da so to okvirni podatki, saj vse šole tega, katera učna gradiva uporabljajo, niso 

sporočile bazi. To jih je storilo 287 (glede učbenikov), kar je 63,3 % glede na število vseh 

osnovnih šol (Evidenca zavodov in programov, 2017). Ker so to edini podatki o rabi konkretnih 

učnih gradiv po slovenskih osnovnih šolah in ker so razlike med rabo različnih gradiv velike, 

smo jih za potrebe raziskave posplošili na celotno osnovno množico.  
 

Glede na podatke, predstavljene v preglednicah, smo oblikovali štiri komplete učnih gradiv, ki 

smo jih analizirali. Predstavljeni so spodaj, od najbolj do najmanj pogosto rabljenih pri pouku 

matematike v šolskem letu 2016/2017.  

 

K221: Svet matematičnih čudes 5 

 

Komplet sestavljajo:  

 

 Cotič, M., Felda, D., Bremec, B., Pisk, M., Grželj, D., Vršič, V., Benčina Smotlak, N. 

(2013). Svet matematičnih čudes 5. Učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 

Ljubljana: DZS.  

                                                 
22 K – komplet učnih gradiv 
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Leto potrditve: 2013  

Število strani: 151  

Cena: 18,50 € 

 Cotič, M., Felda, D., Bremec, B., Grželj, D., 

Pisk, M., Vršič, V., Benčina Smotlak, N. 

(2013). Svet matematičnih čudes 5. Delovni 

zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne 

šole, 1. del. Ljubljana: DZS.  

Število strani: 95  

Cena: 18,20 € (za oba dela)  

 Cotič, M., Felda, D., Bremec, B., Grželj, D., Pisk, M., Vršič, V., Benčina Smotlak, N. 

(2013). Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne 

šole, 2. del. Ljubljana: DZS.  

Število strani: 115  

Cena: 18,20 € (za oba dela)  

 

K2: Radovednih 5  

 

Komplet sestavljajo: 

 

 Kopasić, M. (2015). Radovednih 5. Matematika 5. [Učbenik]. 

Ljubljana: Rokus Klett.  

Leto potrditve: 2015  

Število strani: 164  

Cena: 14,50 €  

Kopasić, M. (2015). Radovednih 5. Matematika 5. [Samostojni 

delovni zvezek, 1. del]. Ljubljana: Rokus Klett.  

Število strani: 116 

Cena: 17,00 € (za vse tri dele) 

 Kopasić, M. (2015). Radovednih 5. Matematika 5. [Samostojni 

delovni zvezek, 2. del]. Ljubljana: Rokus Klett.  

Število strani: 108  

Cena: 17,00 € (za vse tri dele) 

 Kopasić, M. (2015). Radovednih 5. Matematika 5. [Samostojni 

delovni zvezek, 3. del]. Ljubljana: Rokus Klett.  

Število strani: 120  

Cena: 17,00 € (za vse tri dele) 

 

 

K3: Matematika 5  

 

Komplet sestavljajo:  

 

 Bogataj, T., Drašler, T., Kozarski, L., Leban, K, Rugelj., M. (2016). 

Matematika 5. Učbenik za matematiko v petem razredu osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Leto potrditve: 2016  

Število strani: 238  

Cena: 18,90 € 

Slika 2: K2 (Radovednih 5) 

Slika 3: K2 (Radovednih 5) 

Slika 4: K3 (Matematika 5) 

Slika 1: K1 (Svet matematičnih čudes 5) 
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 Bogataj, T., Drašler, T., Kozarski, L., Leban, K, Rugelj., M. (2016). 

Matematika 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem 

razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Število strani: 161  

Cena: 8, 40 € 

 Bogataj, T., Drašler, T., Kozarski, L., Leban, K, Rugelj., M. (2016). 

Matematika 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem 

razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Število strani: 155  

Cena: 8, 40 € 

 

K4: Stičišče 5 
 

Komplet sestavljajo: 

 

 Strnad, M., Štuklek, M. (2010). Stičišče 5. Matematični učbenik za 5. razred osnovne 

šole. Ljubljana: Jutro. 

Leto potrditve: 2010  

Število strani: 261  

Cena: 17,90 € 

 Strnad, M., Štuklek, M. (2010). Stičišče 5. 

Slikovno gradivo za preglednejše zapiske 

[dopolnilo k učbeniku]. Ljubljana: Jutro. 

Število strani: 65  

Cena: 9,90 

 

 
 

3. 2 Postopek zbiranja podatkov 
 

Kvalitativna analiza je potekala s pomočjo poskusnega Modela za presojanje kakovosti učnih 

gradiv za pouk matematike v 5. razredu osnovne šole (priloga 2). Avtorica omenjenega 

instrumenta je Jerneja Rojko. Pripravljeni instrument sta preizkusili dve učiteljici razrednega 

pouka, ki sta presodili ustreznost postavljenih kriterijev in uporabnost instrumenta, preverila pa 

ga je tudi mentorica tega dela. Stopnja strinjanja o primernosti instrumenta je bila popolna. 

Oblikovali smo ga glede na teoretična izhodišča različnih strok: splošne didaktike, didaktike 

matematike ter razvojne in pedagoške psihologije. Glede na izhodišča obče didaktike smo 

oblikovali štiri skupine kriterijev za presojanje kakovosti učnega gradiva: upoštevanje 

didaktičnih načel, vključevanje učenja učenja, ustrezna oblikovanost ter primernost jezika in 

stila. Glede na smernice didaktike matematike pa smo oblikovali tri skupine kriterijev, in sicer 

upoštevanje posebnosti predmeta matematika, skladnost z Učnim načrtom za matematiko v 5. 

razredu oz. predvsem operativnimi cilji v njem (posledično tudi učnimi vsebinami) ter 

vključenost raznovrstnih nalog. Posameznim skupinam kriterijem za presojanje kakovosti 

kompletov učnih gradiv smo glede na pomembnost pripisali različne koeficiente, jih z njimi 

pomnožili, dobljene vrednosti vseh skupin kriterijev sešteli in dobili splošno vrednost kakovosti 

kompleta učnih gradiv. To nam je omogočilo primerjanje kakovosti izbranih kompletov učnih 

gradiv med seboj. 

 

Slika 5: K3 (Matematika 5) 

Slika 7: K4 (Stičišče 5) Slika 6: K5 (Stičišče 5) 
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Vsak vsebinski sklop je torej opredeljen z več kriteriji za presojanje kakovosti učnih gradiv za 

matematiko in s tristopenjsko ocenjevalno lestvico, pri čemer 2 pomeni »v celoti vključeno«, 1 

»delno vključeno« in 0 »ni vključeno«. Zadostnost tristopenjske lestvice in z njo zadostno 

občutljivost merskega instrumenta utemeljujemo s podatkom, da je takšna tudi metodologija 

potrjevanja učbenikov (Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. 

razred OŠ, 2017), poleg tega pa bi v primeru večjega števila stopenj bolj do izraza prišla 

ocenjevalčeva subjektivnost. Objektivnost smo zagotovili tako, da je vsa gradiva ocenil isti 

ocenjevalec, in sicer z istim merskim instrumentom v podobnih razmerah – ocenjevalec je imel 

pri ocenjevanju vseh kompletov neomejeno količino časa, ocenjeval je v istem prostoru in z 

enakimi navodili. Zanesljivost in veljavnost sta bili preverjeni z razmislekom glede na izhodišča 

stroke, prav tako je bilo kvalitativno analizo mogoče ponoviti, zato so bili vsi rezultati 

kvalitativne analize vnovič preverjeni (z istim ocenjevalcem). Da bi zagotovili večjo kakovost 

raziskovanja, smo izhajali iz različnih teoretičnih predpostavk (triangulacija teorije) in z isto 

tehniko zbirali podatke iz različnih virov (triangulacija virov), kar nam bo omogočalo 

celovitejši vpogled v raziskovalni problem. 

 

V raziskavi smo upoštevali etična načela, in sicer v vseh fazah raziskovalnega procesa. 

Oblikovali smo jasen načrt raziskave, ki smo se ga dosledno držali. Poskrbeli smo za 

usposobljenost ocenjevalca, ki je bil seznanjen s teoretičnimi izhodišči raziskovanja in metodo 

raziskovanja (predvsem z uporabo instrumenta in statistično obdelavo podatkov). Le tako je 

namreč lahko ustrezno kvalitativno analiziral komplete učnih gradiv petega razreda za pouk 

matematike. Prav tako od sodelovanja v raziskavi nobeden od sodelujočih ni imel razen znanja 

nikakršnih (finančnih) koristi, nobenemu (npr. gradivu, založbi, avtorju) ni bila storjena nobena 

škoda. Ker gre za učna gradiva, ki so dostopna vsem, prav tako jih lahko vsakdo analizira, za 

anonimnost gradiv nismo poskrbeli.   

 

3. 3 Postopek obdelave podatkov 
 

Kvalitativna analiza je potekala tako, da smo vsak komplet učnih gradiv najprej razdelili na tri 

tematske sklope glede na teme v Učnem načrtu za matematiko (2011): geometrija in merjenje, 

aritmetika in algebra ter druge vsebine. Nato smo posamezni sklop v vseh gradivih, ki ga 

komplet sestavlja, s pomočjo instrumenta poskusni Model za presojanje kakovosti učnih gradiv 

za pouk matematike v 5. razredu osnovne šole (priloga 2) analizirali glede na skupine kriterijev, 

vezanih na vsebinske sklope: upoštevanje didaktičnih načel, vključevanje učenja učenja, 

ustrezna oblikovanost, primernost jezika in stila in upoštevanje posebnosti predmeta 

matematika. Za vsak kriterij iz teh štirih skupin kriterijev smo ocenili, ali mu komplet gradiv 

zadošča na tristopenjski lestvici. Število točk, ki ga je komplet dosegel iz vseh učnih sklopov, 

smo sešteli. Iz tega smo izračunali aritmetične sredine, ki predstavljajo stopnjo kakovosti 

kompleta učnih gradiv glede na posamezni kriterij, in veljavne odstotke za skupine kriterijev. 

Stopnje kakovosti različnih kompletov učnih gradiv smo med seboj primerjali. Pozorni smo bili 

predvsem na izstopajoče razlike in podobnosti pri uresničevanju posameznih kriterijev 

kakovosti. Zanje smo s pomočjo programa SPSS izračunali standardne odklone. Prav tako nas 

je zanimalo, kateri kriteriji so v vseh štirih kompletih učnih gradiv najbolj in kateri najmanj 

zastopani, zastopanost pa smo predstavili z aritmetičnimi sredinami veljavnih odstotkov. 

Izračunali smo tudi standardne odklone kakovosti kompletov glede na posamezne skupine 

kriterijev.  

 

Nato smo analizirali skladnost z Učnim načrtom za matematiko v 5. razredu tako, da smo na 

tristopenjski lestvici ocenili vključenost vsakega izmed operativnih ciljev učnega načrta v 
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posameznem kompletu učnih gradiv. Skladnost smo predstavili z veljavnimi odstotki, 

primerjavo med skladnostjo različnih kompletov učnih gradiv pa z izračunom standardnih 

odklonov v programu SPSS. Koliko so vsa štiri gradiva skladna z učnim načrtom, smo ugotovili 

z izračunom aritmetičnih sredin veljavnih odstotkov. 

 

Vključenost raznovrstnih nalog smo pregledovali tako, da smo najprej v vsakem kompletu 

prešteli naloge posameznega tipa, navedenega v instrumentu. Glede na to smo izračunali 

razmerje med nalogami, ki preverjajo osnovno, konceptualno, rutinsko proceduralno, 

kompleksno proceduralno in problemsko znanje. Vsako od nalog smo, čeprav običajno 

preverjajo različna znanja, uvrstili le v eno izmed skupin – najvišjo, ki ga preverja. Zanimala 

sta nas tudi razmerje med vprašanji odprtega in zaprtega tipa ter delež besedilnih nalog in nalog 

za nadarjene učence. Glede na dobljene podatke smo izračunali »splošno raznovrstnost« 

vsakega kompleta učnih gradiv, ki smo jo dobili po formuli na instrumentu. Med seboj smo jih 

primerjali in za vsako izmed njih s programom SPSS izračunali standardne odklone. V analizo 

smo vključili le oštevilčene naloge, ne pa tudi morebitnih vprašanj, izzivov v različnih dodatnih 

rubrikah. Med besedilne naloge smo uvrstili tiste naloge, pri katerih mora učenec pokazati 

razumevanje besedila, da odgovori na vprašanje. Med naloge za nadarjene učence pa smo 

uvrstili tiste, katerih višji nivo zahtevnosti je posebej označen v gradivu. Analizirali smo tudi 

razporejenost posameznih tipov nalog glede na tematske sklope. Predstavili smo jih z 

veljavnimi odstotki, njihovo povezanost s smernicami o obsegu posameznih sklopov iz UN pa 

smo dobili z izračunom Pearsonovega koeficienta v programu SPSS. 

 

Na koncu nas je zanimala še morebitna povezanost med pogostostjo uporabe kompletov učnih 

gradiv in izračunano kakovostjo teh kompletov. Povezanost smo preverili s statistično obdelavo 

v programu SPSS, in sicer z izračunom Pearsonovega koeficienta. Z istim postopkom smo 

preverili tudi povezanost pogostosti uporabe kompletov in kakovosti posameznih skupin 

kriterijev. Tako smo poskušali ugotoviti, kateri od kriterijev najbolj prevladuje pri gradivih, ki 

jih učitelji najpogosteje izbirajo za rabo pri pouku matematike. 

 

Ob koncu analize smo evalvirali tudi uporabnost in strokovnost poskusnega modela za 

presojanje kakovosti učnih gradiv. Glede na stopnjo strinjanja smo vanj vnesli nekaj sprememb 

in oblikovali dokončno, prenosljivo verzijo Modela za presojanje kakovosti učnih gradiv za 

pouk matematike v osnovni šoli (priloga 3).   
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Didaktična načela kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 

Pri skupini kriterijev, vezanih na didaktično ustreznost, je bilo maksimalno število točk 144.

  

K1 dosega 69,4-odstotno kakovost23 pri upoštevanju didaktičnih načel, kar je za 6,6 % pod 

povprečjem glede na druge analizirane komplete. Analiza je pokazala na pomanjkljivost 

nagovarjanja celostne osebnosti (M24 = 0,00) in medpredmetnega povezovanja (M = 0,33). Ta 

dva kriterija sta od vseh kompletov učnih gradiv v najmanjši meri ocenjena prav pri tem učnem 

gradivu. Najbolj problematična od vseh pa je strokovna neoporečnost (M = 1,00), in sicer ena 

od nalog pri prikazovanju odgovorov predvideva premalo rešitev (učenec ne more v polnosti 

pravilno odgovoriti na problemsko nalogo, čeprav naj bi poiskal vse rešitve), pri nekaj nalogah 

so rešitve napačne, opazili pa smo tudi, da se ena izmed nalog pojavi dvakrat. V največji meri 

sta upoštevana načelo nazornosti (88,9 %25) in načelo primernosti razvojni stopnji (86,1 %), 

medtem ko načela strukturiranosti in sistematičnosti (66,7 %), znanstvenosti (66,7 %), 

povezanosti teorije s prakso (66,7 %), aktivnosti (50,0 %) ter zaradi pomanjkanja dopolnilnih 

besedil v gradivu za posebne skupine učencev tudi načelo diferenciacije in individualizacije 

(50,0 %) niso upoštevani v tolikšni meri. Kljub temu se v primerjavi z drugimi gradivi K1 

uvršča na prvo mesto glede na sistematičnost in strukturiranost.  

 

K2 dosega 84,7-odstotno kakovost glede na upoštevanje didaktičnih načel in s tem za 9,0 % 

presega povprečno število doseženih točk vseh analiziranih kompletov učnih gradiv pri tej 

skupini kriterijev. Najviše izmed vseh gradiv je bilo ocenjeno medpredmetno povezovanje z 

različnimi predmeti (M = 2) ter verjetno z njim v povezavi tudi nagovarjanje celotne osebnosti 

(M = 1,67) in upoštevanje interesov učencev različnih spolov in različnih okolij (M = 2,00). 

Medpredmetno povezovanje lahko zasledimo v posebnih rubrikah »Ali veš?« in pri reševanju 

nalog. Interesi učencev obeh spolov iz različnih okolij so upoštevani predvsem z izbiro tem 

besedilnih nalog. Na učence motivirajoče vpliva tudi dialog v radovedni petčlanski druščini, ki 

skupaj z učencem odkriva zakonitosti matematike. Prav tako bi poudarili veliko količino 

izkušenj, ki jih učno gradivo ponuja (M = 2,00) zaradi usmeritev k dodatnemu raziskovanju, 

brskanju po spletu ipd. v nalogah in dopolnilnih besedilih. Najslabše v primerjavi z drugimi 

kompleti učnih gradiv je bil K2 ocenjen pri podprtosti z dokazi in zgledi reševanja (M = 0,33). 

Razlaga nove učne vsebine v tem kompletu je namreč najkrajša in najmanj utemeljena. V 

največji meri so upoštevana načela individualizacije in diferenciacije (100 %), primernosti 

razvojni stopnji (97,2 %), aktivnosti (91,7 %), nazornosti (83,3 %), znanstvenosti (80,6 %), v 

manjši meri pa načelo povezanosti teorije s prakso (66,7 %) ter načelo strukturiranosti in 

sistematičnosti (55,6 %).  

 

K3 se glede na didaktično ustreznost uvršča na drugo mesto med vsemi kompleti učnih gradiv, 

in sicer dosega 81,3-odstotno kakovost, kar je za 5,6 % nad povprečjem kakovosti vseh 

analiziranih gradiv. Najniže v primerjavi z drugimi kompleti se uvršča pri vpletenosti prakse v 

                                                 
23 Kakovost glede na posamezno skupino kriterijev, izražena v odstotkih, v nadaljevanju predstavlja uspešnost 

glede na delež doseženih točk pri ocenjevanju kakovosti z instrumentom poskusni Model za presojanje kakovosti 
učnih gradiv za pouk matematike v osnovni šoli. 
24 M predstavlja aritmetično sredino ocen (0–2) treh tematskih sklopov posameznih kompletov gradiv za 

posamezni kriterij oz. več združenih kriterijev. 
25 Odstotki v oklepaju pomenijo delež doseženih točk v Modelu  za presojanje kakovosti učnih gradiv v primerjavi 

z maksimalnim številom točk pri posameznem kriteriju oz. več združenih kriterijev. 100,0 % bi pomenilo vse 

dosežene točke pri ocenjevanju s pomočjo instrumenta, torej 100,0-odstotno uspešnost glede na posamezni kriterij 

oz. več združenih kriterijev.  



58 

 

teorijo (M = 1,00), predvsem zaradi manj pogostega sklicevanja na prejšnje izkušnje učencev 

in pri jasnosti in enoznačnosti napisanih informacij (M = 1,67). Problematična je strokovna 

neoporečnost (M = 1,33). Komplet vsebuje graf nezvezne spremenljivke, ki je predstavljena 

zvezno, in nekaj nalog v poglavjih preverjanja nalog, ki niso skladne s cilji, kakršne naj bi 

preverjale pri učencih. Medpredmetno povezovanje (M = 1,67) je v komplet gradiv umeščeno 

tako, da je vsakemu podpoglavju poleg matematične predpisana tudi nematematična tema. 

Nanjo sta navadno vezana določen delež nalog v poglavju in vsebina v rubriki »Več velja učena 

glava kakor kup zlata«. Razen tega, da komplet ne napoveduje učne snovi za višje razrede, so 

vsi kriteriji upoštevani vsaj 50-odstotno. Visoko so bili ocenjeni predvsem upoštevanje načela 

individualizacije in diferenciacije (100,0 %), primernosti razvojni stopnji (91,7 %), nazornosti 

(88,9 %), znanstvenosti (77,8 %), aktivnosti (75,0 %), nižje pa načelo sistematičnosti in 

strukturiranosti (61,1 %) ter načelo povezanosti teorije s prakso (50,0 %). 

 

K4 je izmed vseh analiziranih kompletov učnih gradiv dosegel najmanj točk pri upoštevanju 

didaktičnih načel. Njegova kakovost glede na omenjeni kriterij znaša 67,4 %, kar je za 8,3 % 

manj kot povprečna kakovost glede na didaktično ustreznost. Kot največjo pomanjkljivost bi 

opozorili predvsem na številna nejasna navodila v različnih nalogah (M = 0,00) ter na 

prezahtevno razlago učne vsebine (M = 0,67), ki je mnogokrat premalo poenostavljena glede 

na razvojne značilnosti ciljne skupine. Najmanj točk v primerjavi z drugimi kompleti je dosegel 

tudi pri spoznavanju učne snovi po različnih zaznavnih kanalih (predvsem zato, ker komplet ne 

vsebuje dovolj usmeritev v dejavnosti ter ne ponuja e-gradiv), podkrepljenosti z avtentičnimi 

primeri, motivaciji (gradivo namreč ni sodobno in humorno ter je manj življenjsko), kriteriju 

čustvenega doživetja ter strukturiranosti učne vsebine. Tudi tu nastopata deček in deklica z 

dialogom, ki naj bi motiviral učenca za uporabo gradiva, a je njun dialog manj avtentičen, 

življenjski, zato nima velikega učinka. Didaktična načela, ki so bila najbolj upoštevana, so: 

načelo diferenciacije in individualizacije (100 %), povezanosti teorije s prakso (83,3 %), 

nazornosti (72,2 %), primernosti razvojne stopnje (72,2 %), v manjši meri pa načelo 

znanstvenosti (69,4 %), strukturiranosti in sistematičnosti (50,0 %) in aktivnosti (33,3 %).  

 
Didaktična načela kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 MK1
26

 MK2 MK3 MK4 

Učenec učno snov lahko spoznava po različnih zaznavnih kanalih.  1,33 1,00 1,33 0,67 

Učna vsebina je vzeta iz življenja učenca in je podkrepljena z avtentičnimi 

primeri. 

2,00 2,00 2,00 1,67 

Ponazarjanje učne vsebine ni le simbolno. 2,00 2,00 2,00 2,00 

Gradivo motivira (s humorjem, življenjskostjo, ilustracijo, sodobnostjo).   2,00 2,00 1,67 1,00 

Gradivo nagovarja celostno osebnost (ne le kognitivne dimenzije). 0,00 1,67 1,33 0,33 

Učno gradivo jasno upošteva formalno in neformalno predznanje učencev. 1,33 2,00 2,00 2,00 

Učno gradivo upošteva interese učencev obeh spolov iz različnih okolij. 1,00 2,00 1,67 1,00 

Učna vsebina je podprta s ponazorili – slikovnimi in grafičnimi. 2,00 2,00 1,67 1,67 

Informacije so zapisane jasno in enoznačno. 2,00 2,00 1,67 2,00 

Navodila nalog so zapisana jasno in enoznačno. 2,00 1,67 2,00 0,00 

Abstraktne informacije so podprte s konkretnimi. 2,00 2,00 2,00 2,00 

Učna vsebina je strokovno neoporečna. 1,00 2,00 1,33 2,00 

Učna vsebina je podprta z dokazi, zgledi reševanja. 2,00 0,33 1,33 2,00 

Globina učne vsebine je primerna (znanstvene informacije so primerno 

selekcionirane in poenostavljene glede na razvojno stopnjo otrok, a še 

ohranjajo rdečo nit). 

1,67 1,67 1,67 0,67 

Učencu so ponujene izkušnje (naloge, usmeritve), s pomočjo katerih se uči. 1,00 1,67 1,33 1,33 

Učencu so ponujeni miselni izzivi, s pomočjo katerih se uči. 1,33 2,00 2,00 1,67 

                                                 
26 V celicah preglednice so predstavljene aritmetične sredine ocen (0–2) treh tematskih sklopov posameznih 

kompletov gradiv.  
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Učencu je ponujeno čustveno doživetje. 1,00 2,00 1,67 0,67 

Praksa je vpletena v teorijo kot nanašanje na prejšnje izkušnje učencev in kot 

sredstvo učenja in utrjevanja v obliki reševanja nalog. 

1,33 1,33 1,00 1,67 

V gradivu so jasno označene diferencirane naloge za nadarjene učence. 2,00 2,00 2,00 2,00 

V gradivu so dopolnilna besedila, ki vključujejo pojasnila/usmeritve k drugim 

virom/dodatne informacije, namenjena posebnim skupinam učencev 

(nadarjenim, učencem s podpovprečnimi in nadpovprečnimi sposobnostmi). 

0,00 2,00 2,00 2,00 

Učna vsebina je jasno strukturirana, elementi v njej so povezani, drug drugega 

osmišljajo. 

2,00 1,67 2,00 1,00 

Učna vsebina je podana postopno (od lažje k težji, od znane k neznani, od 

konkretne k abstraktni, od bližje k daljni, od enostavne k sestavljeni). 

2,00 1,67 1,67 2,00 

Učno gradivo napoveduje učno snov za višje razrede. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jasno je prepoznavno medpredmetno povezovanje, in sicer z različnimi 

predmeti. 

0,33 2,00 1,67 1,00 

SKUPAJ 1,39 1,69 1,63 1,35 

 

Preglednica 14: Rezultati kakovosti kompletov učnih gradiv glede na upoštevanje didaktičnih načel 

 

Kompleti učnih gradiv so v povprečju dosegli 75,7-odstotno kakovost glede na kriterije 

upoštevanja didaktičnih načel. Didaktična ustreznost je bila za 2,6 % nadpovprečna v primerjavi 

z upoštevanjem drugih skupin kriterijev. Standardni odklon 12,36 točke kaže na veliko mero 

razpršenosti okoli aritmetične sredine, ki znaša 109,0 dosežene točke od skupno 144 na lestvici 

ocenjevanje didaktične ustreznosti (preglednica 15). Največja razpršenost v doseženih točkah 

se je pokazala pri zastopanosti kriterija podprtosti učne vsebine z dokazi in zgledi reševanja in 

kriterija medpredmetnega povezovanja.  

 
 N27 Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na upoštevanje 

didaktičnih načel 

4 97 122 109,00 12,36 

Podprtost z zgledi 4 1 6 3,75 2,36 

Medpredmetno povezovanje 4 1 6 3,75 2,22 

 

Preglednica 15: Raznolikost zastopanosti posameznih kriterijev v različnih kompletih pri didaktični ustreznosti 

 

Analiza učnih gradiv je pokazala, da ponazarjanje učne vsebine v njih ni zgolj simbolno, da so 

abstraktne informacije podprte s konkretnimi ter da so v kompletih učnih gradiv jasno označene 

diferencirane naloge za posebne skupine učencev. To so kriteriji, ki so bili 100-odstotno 

uspešno ocenjeni v vseh gradivih. Na drugi strani so največje pomanjkljivosti vseh kompletov 

učnih gradiv predvsem napovedovanje učne snovi za višje razrede (0,0 %), nagovarjanje celotne 

osebnosti (41,7 %), vključenost usmeritev in nalog, s pomočjo katerih učenec pridobiva 

izkušnje (66,7 %). V gradivih so najbolj upoštevana didaktično načelo diferenciacije in 

individualizacije (87,5 %), načelo primernosti razvojni stopnji (86,8 %) in načelo nazornosti 

(83,3 %), najmanj pa načela sistematičnosti in strukturiranosti (58, 3 %), aktivnosti (62,5 %) 

ter povezanosti teorije s prakso (66, 7 %). V kompletih učnih gradiv prav tako ni bilo dovolj 

prisotno medpredmetno povezovanje (62,5 %). 
 

Učenje učenja kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 

Pri skupini kriterijev, povezanih z učenjem učenja, je bilo maksimalno število točk 48. 

 

                                                 
27 N pomeni število gradiv. 



60 

 

K1 z minimalnim odstopanjem od povprečja analiziranih gradiv (1,5 %) dosega 62,5-odstotno 

kakovost glede na kriterij učenje učenja. Njegova pomanjkljivost je predvsem premajhna oz. 

najmanjša količina nalog, ki učencu ponujajo učenje z odkrivanjem (M = 1,00). Prav tako kot 

večina kompletov tudi ta ne vsebuje vprašanj, ki bi učenca spodbujala k refleksiji lastnega 

znanja in njegovega usvajanja (M = 0,00). Na drugi strani se prednost K1 kaže predvsem v 

veliki uspešnosti učinkovanja na različne tipe učencev (88,9 %), kar je največ izmed vseh 

kompletov. Medtem ko z ustrezno mero ponazoril in poudarkov omogoča učenje vizualnemu 

in avditivnemu tipu učencev (oboje M = 2,00), v malo manjši meri spodbuja izvajanje različnih 

(matematičnih) dejavnosti in postopkov ter omogoča učenje motoričnemu tipu učenca (M = 

1,33). 

 

K2 v najmanjši meri omogoča učenje učenja. Njegova kakovost glede na kriterij učenja učenja 

dosega le 52,1 %, kar je za 8,9 % pod povprečjem. Komplet učnega gradiva ne nagovarja 

učencev k razmisleku o svojih postopkih reševanja, refleksiji (M = 0,00), premalo (najmanj 

izmed vseh analiziranih kompletov) pa k tehtnejšemu razmisleku in napravi preizkusa (M = 

0,33). Kljub temu glede na analizo omogoča najboljše napredovanje učenja, saj vsebuje dovolj 

usmeritev k drugim virom informacij in postopno stopnjevanje zahtevnosti (M = 2,00). K2 od 

vseh analiziranih gradiv najslabše (44,4 %) učinkuje na različne tipe učencev. Vsebuje sicer 

dovolj ponazoril za vizualni tip učencev (M = 1,67), a ima preveč poudarkov za avditivne tipe 

učencev (M = 1,00) in premalo spodbud za akcijo za motorične tipe učencev (M = 0,00). 

 

K3 najbolj podpira učenje učenja. Dosega 72,9-odstotno kakovost glede na omenjeni kriterij in 

s tem za 11, 9 % presega povprečje analiziranih gradiv. Največja prednost kompleta je, da po 

vsakem končanem vsebinskem sklopu vsebuje poglavje za preverjanje znanja. V tem poglavju 

učenec lahko s pomočjo nalog preveri, ali izpolnjuje učne cilje (prirejene iz Učnega načrta za 

matematiko), in za vsakega od njih oceni zadovoljstvo s svojim znanjem na tristopenjski 

lestvici. Učenec je torej usmerjen k razmisleku o postopkih reševanja, k refleksiji znanja (M = 

2,00). Prav tako K3 najbolj izmed vseh analiziranih gradiv omogoča učenje z odkrivanjem (M 

= 1,67). Gradivo dosega 66,7-odstotno kakovost glede na učinkovanje na različne tipe učencev. 

V največji meri učinkuje na vizualni in avditivni tip učenca (pri obeh M = 1,67), medtem ko na 

motorični tip učenca manj učinkuje (M = 0,67).  

 

K4 dosega 56,3-odstotno kakovost pri upoštevanju kriterija učenja učenja. To pomeni, da se s 

4,7 % pod povprečjem glede na rezultate vseh analiziranih kompletov na tem področju uvršča 

na predzadnje mesto. Tudi K4 ne nagovarja učencev k razmisleku o svojih postopkih reševanja, 

k refleksiji (M = 0,00), prav tako pa premalo omogoča napredovanje učenja (M = 1,00). Izmed 

vseh kompletov dosega najvišji rezultat pri nagovarjanju učencev k tehtnemu premisleku in 

izvajanju preizkusov (M = 1,00), predvsem pri tematskem sklopu aritmetika in algebra. 

Komplet učnega gradiva vsebuje (pre)veliko količino poudarkov, ki ne dajejo vtisa reda, zato 

ne učinkuje dovolj na avditivni tip učenca (M = 0,00). Na drugi strani zaradi velike količine 

slikovnih in grafičnih ponazoritev dobro učinkuje na vizualni tip učenca (M = 2,00) in zaradi 

pogostih usmeritev v dejavnosti tudi na motorični tip učenca (M = 1,67). Gradivo torej skupaj 

dosega 61,1-odstotno kakovost učinkovanja na različne tipe učencev. 

 
Učenje učenja kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 MK1 MK2 MK3 MK4 

Učno gradivo bo učinkovalo na vizualni zaznavni tip učenca (vsebuje ustrezno 

količino znakov, simbolov, skic, grafov ipd.). 

2,00 1,67 1,67 2,00 

Učno gradivo bo učinkovalo na avditivni zaznavni tip učenca (vključuje 

ustrezne poudarke besedila). 

2,00 1,00 1,67 0,00 
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Učno gradivo bo učinkovalo na motorični zaznavni tip učenca (učenca usmerja 

v akcijo – tipanje, merjenje, ocenjevanje, zapisovanje, govorjenje, težkanje 

ipd.). 

1,33 0,00 0,67 1,67 

Učno gradivo nagovarja impulzivne učence k tehtnemu razmisleku, izvedbi 

preizkusa. 

0,67 0,33 0,67 1,00 

Učno gradivo omogoča vodeno učenje. 2,00 2,00 2,00 2,00 

Učno gradivo omogoča učenje z odkrivanjem. 1,00 1,33 1,67 1,33 

Učno gradivo vključuje vprašanja, ki nagovarjajo učence k razmisleku o svojih 

postopkih reševanja, miselnih procesih.  

0,00 0,00 2,00 0,00 

Omogoča napredovanje učenja (s pomočjo ustreznega stopnjevanja zahtevnosti, 

usmeritev, dovolj ponavljanja). 

1,00 2,00 1,33 1,00 

SKUPAJ 1,25 1,04 1,46 1,13 

 

Preglednica 16: Rezultati kakovosti kompletov učnih gradiv glede na upoštevanje učenja učenja 

 

Od vseh skupin kriterijev za presojanje kakovosti učnih gradiv so kompleti najmanj zadostili 

skupini kriterijev učenja učenja. V povprečju so dosegli 61,0 %, kar je za 12,1 % manj, kot so 

bili uspešni pri upoštevanju drugih skupin kriterijev. Standardni odklon 4,35 točke (preglednica 

17) kaže na veliko razpršenost točk različnih kompletov učnih gradiv okoli aritmetične sredine 

(M = 29,25 točke). Največje razlike med gradivi se kažejo v prisotnosti refleksivnih vprašanj 

(σ = 3,00).  

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na vključenost 

učenja učenja 

4 25 35 29,25 4,35 

Prisotnost refleksivnih vprašanj 4 0 6 1,50 3,00 

 

Preglednica 17: Raznolikost zastopanosti posameznih kriterijev v različnih kompletih pri učenju učenja 

 

Analiza kompletov učnih gradiv je na drugi strani pokazala mnogo podobnosti med kompleti 

gradiv. Učna vsebina vseh je ustrezno podprta s slikovnimi in grafičnimi ponazorili. Dosegajo 

91,7-odstotno kakovost učinkovanja na vizualni tip učenca. Manjša kakovost se je pokazala pri 

učinkovanju na motorični tip učenca (45,8 %) in vizualni tip učenca (58,3 %). V vseh kompletih 

je prav tako očitna prevlada vodenega učenja nad učenjem z odkrivanjem. Medtem ko sta 

kakovost in količina vodenega učenja visoko ocenjena v vseh kompletih (100,0 %), je učenje z 

odkrivanjem veliko slabše ocenjeno (66,7 %). Prav tako je analiza kompletov gradiv pokazala 

na nezadostno nagovarjanje k razmisleku in izvajanju preizkusa (50 %).   

 

Oblikovanost gradiva kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 

Pri skupini kriterijev, vezanih na oblikovanost kompleta gradiv, je bilo maksimalno število točk 

60. 

 

K1 je v vseh elementih, ki ga sestavljajo, razdeljen na 21 poglavij, ta pa so naprej členjena na 

109 podpoglavij, ki so v povprečju dolga 3,31 strani. Podpoglavja niso členjena naprej in ne 

vsebujejo posebnih rubrik ali dopolnilnih besedil. Posebnost oblikovanosti tega kompleta je, da 

je na dnu vsake druge strani zapisano, kateri učni cilj učenec na teh straneh dosega oz. preverja. 

Zapis je namenjen predvsem učiteljem, pa tudi staršem. Obvezne učne vsebine in naloge, 

povezane z njimi, so zapisane na beli podlagi, medtem ko so je učna snov, vezana na izbirne 

učne cilje, napisana na zatemnjeni podlagi. Naloge v učbeniku so namenjene reševanju v 

zvezek, naloge v delovnem zvezku pa reševanju v delovni zvezek. Na koncu prvega dela 

delovnega zvezka so priloženi modeli evrskih kovancev in bankovcev in mreža za izdelavo 
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modela kocke in kvadra. Obseg učne vsebine in količina nalog sta glede na uresničljivost in 

zahtevnost primerna (83,3 %), pri čemer bi moral učenec v povprečju v eni učni uri (vključno 

z reševanjem domače naloge) v tematskem sklopu geometrije in merjenja rešiti 9,63 naloge, v 

sklopu aritmetike in algebre 6,26 naloge in pri drugih vsebinah 6,14 naloge28. Oblikovanost K1 

je ocenjena najviše med vsemi gradivi (88,3 %), kar za 13,7 % nad povprečjem vseh 

analiziranih kompletov gradiv. Besedilo je namreč ustrezno členjeno na odstavke in poglavja 

(oboje M = 2,00) ter vsebuje primerno količino smiselno umeščenega slikovnega gradiva (M = 

2,00). Edina njegova pomanjkljivost na področju oblikovanosti je ta, da tako rekoč ne vsebuje 

povzetka (niti teoretičnega niti posebnih poglavij, namenjenih zgolj utrjevanju) oz. sinteze (M 

= 0,33). 

 

K2 je tako v učbeniku kot tudi v treh delih samostojnih delovnih zvezkov razčlenjen enako – 

na 28 poglavij, ta pa še naprej na 64 podpoglavij. Podpoglavja v učbeniku so v povprečju dolga 

2,56 strani, v samostojnih delovnih zvezkih pa 5,38 strani. V njih so rubrike »Ali veš?« na 

rožnati podlagi, kamor so umeščene dodatne informacije, vezane na temo, a navadno 

predstavljene z vidika drugih šolskih predmetov. Na koncu večine poglavij je rubrika »Zmorem 

tudi to«, v kateri so navadno težje naloge. Naloge v učbeniku so namenjene reševanju v zvezek, 

naloge v delovnem zvezku pa reševanju v gradivo. Prilog K2 nima. Obseg učne vsebine in 

količina nalog sta glede na uresničljivost in zahtevnost najniže ocenjena (50,0 %). Učenec naj 

bi v tematskem sklopu geometrija in merjenje rešil 3,13 naloge/šolsko uro ob uporabi učbenika 

in 6,80 naloge/šolsko uro ob uporabi samostojnega delovnega zvezka, v sklopu aritmetika in 

algebra 2,44 naloge/na šolsko uro ob uporabi učbenika in 4,46 naloge/šolsko uro ob uporabi 

samostojnega delovnega zvezka in v sklopu druge vsebine 1,87 naloge/šolsko uro ob uporabi 

učbenika in 5,53 naloge/šolsko uro ob uporabi samostojnega delovnega zvezka. Poleg tega, da 

količina nalog ni velika, je skopa tudi predstavitev nove učne snovi. Kakovost oblikovanosti 

K2 je prav zaradi neprimernosti obsega, primanjkljaja povzetkov/sinteze predvsem teorije (M 

= 0,00) ter prevelike količine slikovnih gradiv glede na razvojno stopnjo (M = 1,00) in 

poudarkov, ki negativno vplivajo na grafično oblikovanost (M = 1,00), s 65,0-odstotno 

kakovostjo doseganja kriterijev na zadnjem mestu (skupaj s K4) med vsemi analiziranimi 

kompleti gradiv. Od povprečja kakovosti vseh kompletov je njegova kakovost manjša za 9,6 

%.  

 

K3 v obeh elementih – učbeniku in dvodelnem samostojnem delovnem zvezku – členjena na 

šest poglavij, vsako je obarvano v svoji barvi, ta pa naprej na 59 podpoglavij. Na koncu prvega 

dela samostojnega delovnega zvezka so dodane še motivacijske naloge: labirint, slikovni 

sudoku, zaporedja vzorcev in naloge z dominami. Večina podpoglavij je členjena na naslednje 

rubrike: »To znam, nekaj že veljam«, ki je namenjena ponavljanju predznanja; »Učenost je 

modrost«, v kateri je predstavljena nova učna vsebina; »Vaja dela mojstra«, ki je sestavljena iz 

nalog za usvajanje in utrjevanje znanja (v samostojnih delovnih zvezkih je utrjevanje posebej 

zapisano v rubriki »Brez muje se še čevelj ne obuje«); »Kdor spi, rib ne ulovi«, v kateri so ideje 

za dejavnosti, miselni izzivi ipd.; »Več velja učena glava kakor kup zlata«, ki predstavlja 

dopolnilno besedilo z dodatnimi informacijami (navadno služi medpredmetnemu 

povezovanju), »Znanje je bogastvo«, v kateri učenec preverja svoje znanje in reflektira svojo 

uspešnost; in »Minuta za deljenje«, ki je sestavljena z nekaj računi deljenja. Povprečna dolžina 

vsakega takšnega podpoglavja je 4,03 strani v učbeniku oz. 5,36 strani v samostojnih delovnih 

zvezkih. Obseg učne vsebine in količina nalog sta 55,6-odstotno primerna. Preskop je namreč 

predvsem po količini nalog) pri tematskih sklopih logika in jezik ter algebra in aritmetika. K3 

                                                 
28 Povprečno število nalog, ki bi jih učenec moral rešiti v eni šolski uri ob uporabi posameznega kompleta, smo 

dobili tako, da smo število nalog pri določenem tematskem sklopu delili s številom ur, ki jih za posamezni tematski 

sklop predvideva Učni načrt za matematiko za 5. razred osnovne šole. 



63 

 

namreč učencu v eni šolski uri pri geometriji in merjenju 10,6 naloge/šolsko uro v učbeniku in 

12,3 naloge/šolsko uro v dvodelnem samostojnem delovnem zvezku; pri aritmetiki in algebri 

4,83 naloge/šolsko uro v učbeniku in 5,09 naloge/šolsko uro v dvodelnem samostojnem 

delovnem zvezku ter pri drugih vsebinah 4,00 naloge/šolsko uro v učbeniku in 4,67 

naloge/šolsko uro v dvodelnem samostojnem delovnem zvezku. K3 dosega 80,3 % točk pri 

kriteriju oblikovanosti, kar je drugi največji rezultat in za 5,4 % nad povprečjem vseh 

analiziranih kompletov. Poleg obsega mu višji odstotek preprečuje tudi ustreznost slikovnega 

gradiva (M = 1,67), ki ga je pri kombinatoriki premalo, v podpoglavju o prostornini pa ena od 

slik napačno prikazuje spodaj zapisano mersko enoto (ne ujema se smiselno z besedilom). 

Posebnost K3 je v tem, da edini resnično vsebuje poleg praktičnega povzetka v obliki nalog in 

učnih ciljev, ki naj bi jih učenec usvojim, tudi teoretični povzetek na koncu vsakega gradiva (M 

= 2,00). 

  

Učbenik iz K4 je razdeljen na 14 poglavij, ta pa naprej na 92 podpoglavij, ki so v povprečju 

dolga 2,84 strani. Vsako od poglavij je razdeljeno na eno podpoglavje »Ponavljamo«, 

namenjeno ponovitvi predznanja; več podpoglavij »Spoznavamo«, namenjenih usvajanju nove 

učne snovi; eno podpoglavje »Utrjujemo« oz. »Do trdnega znanja« in eno podpoglavje 

»Preverjamo« oz. »Do medalj«, namenjeno preverjanju na treh zahtevnostnih ravneh (zadnja 

predstavlja zahtevnost matematičnega tekmovanja Kenguru). Vsako od teh podpoglavij je 

členjeno še naprej, in sicer večstopenjsko, zato je členitev na poglavja ocenjena niže (M = 1,00). 

Posebnost K4 je, da se vsako poglavje začne z napovedjo vsebine v poglavju in z (neimenovano) 

rubriko, ki ponuja nematematične zanimivosti. Slikovno gradivo za preglednejše zapiske je 

členjeno na dve večji poglavji, prvo je vezano na (enake) naloge iz učbenika in na napovedi 

posameznih poglavij (ki naj bi si jih učenci lepili v zvezek), drugo pa na različna slikovna in 

grafična ponazorila: mreže, pozicijska računala, diagrame, številske poltrake ipd. Poglavji se 

delita še na 30 podpoglavij, vsako od teh je v povprečju dolgo 2,17 strani. Obseg K4 je po 

zahtevnosti in uresničljivosti 50,0-odstotno ustrezen. Količina nalog je od vseh kompletov 

največja oz. s 1385 nalogami prevelika. Učenec naj bi v učni uri geometrije oz. merjenja rešil 

18,60 naloge, v učni uri aritmetike in algebre 8,15 naloge, v učni uri drugih vsebin pa 11,67 

naloge. Komplet ne vsebuje teoretičnih povzetkov, zato je sinteza gradiva ocenjena slabše (M 

= 1,00). K4 dosega skupaj s K2 najnižji odstotek ustreznosti glede na oblikovanost, in sicer 65,0 

%, kar je za 9,6 % manj od povprečja analiziranih kompletov učnih gradiv. Na to vpliva 

predvsem 0,0 % zbranih točk pri kriteriju grafične oblikovanosti zaradi prevelike količine 

naslovov in podnaslovov, premajhne pisave, besedila, razporejenega v dva stolpca brez 

ustreznega razmika, premajhnega in lokacijsko neustrezno umeščenega slikovnega gradiva ter 

prevelike debeline učbenika.  

 
Oblikovanost gradiv kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 MK1 MK2 MK3 MK4 

Obseg učne vsebine in količina nalog sta postavljena na realno osnovo (tj. 

uresničljiva glede na predvideno število učnih ur na leto). 

1,33 0,33 0,33 0,67 

Obseg učnega sklopa je primeren glede na njegovo zahtevnost.  2,00 1,00 1,00 1,33 

Razporeditev učne vsebine daje učencu vtis reda in je konstanta v vseh 

poglavjih. 

2,00 2,00 2,00 1,00 

Težja poglavja v sklopu vsebujejo sintezo (povzetek, ponovitev). 0,33 0,00 2,00 1,00 

Poglavja v sklopu so členjena največ dvostopenjsko (na podpoglavja in 

podpodpoglavja). 

2,00 2,00 2,00 1,00 

Besedilo je členjeno na odstavke, pri čemer en odstavek predstavlja eno misel. 2,00 2,00 2,00 2,00 

Slikovno gradivo se pojavlja ne le v dekorativni, temveč tudi sporočilni 

(pojasnjevalni, dokazni, dopolnjevalni) funkciji. 

2,00 2,00 1,67 2,00 

Slikovno gradivo se ujema z besedilom (je osmišljeno). 2,00 1,67 1,67 2,00 

Količina slikovnega gradiva je primerna razvojni stopnji učencev.  2,00 1,00 1,67 2,00 
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Gradivo je ustrezno grafično oblikovano (naslovi, vrsta in velikost pisave, način 

in količina poudarkov, razmiki, razporejenost slikovnega gradiva, format, tisk 

in papir). 

2,00 1,00 2,00 0,00 

SKUPAJ 1,77 1,30 1,60 1,30 

 

Preglednica 18: Rezultati kakovosti kompletov učnih gradiv glede na oblikovanost gradiv 

 

Kompleti učnih gradiv so v povprečju dosegli 74,6-odstotno kakovost glede na oblikovanost, 

kar je za 1,5 % nad povprečjem zastopanosti skupin kriterijev v vseh kompletih. Razpršenost 

podatkov okoli aritmetične sredine 44,75 točke je visoka, standardni odklon je namreč 6,95 

točke (preglednica 19). Največje razlike v zastopanosti kriterijev se pojavljajo pri tem, ali 

(težja) poglavja vsebujejo sintezo ali ne, ter pri ustreznosti grafične oblikovanosti. Prav tako je 

treba opozoriti na razlike v primernosti obsega glede na uresničljivost in zahtevnost. Čeprav 

rezultati ne kažejo na velike razlike, se število nalog v posameznih kompletih močno razlikuje 

(razlika med maksimalnim in minimalnim številom nalog je kar 744 nalog), saj so nekatera 

gradiva nižje ocenjena zaradi prevelikega, nekatera pa zaradi premajhnega obsega. 

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na 

oblikovanost 

4 39 53 44,75 6,95 

Kakovost sinteze v (težjih) 

poglavjih 

4 0 6 2,50 2,65 

Kakovost glede na grafično 

oblikovanost kompletov 

4 0 6 3,75 2,87 

Število nalog v kompletih 4 644 1385 939,25 315,09 

 

Preglednica 19: Raznolikost zastopanosti posameznih kriterijev v različnih kompletih glede na oblikovanost 

 

Kompleti gradiv so si podobni predvsem v tem, da v večini dajejo vtis reda, prav vsi kompleti 

pa so v ureditvi poglavij konstantni v vseh poglavjih. Pri tem kriteriju v povprečju kompleti 

dosegajo 87,5 %. Prav tako so si kompleti enotni v ustrezni členitvi na odstavke in poglavja, 

skupna kakovost vseh kompletov glede na omenjeni kriterij je 93,8-odstotna.  

 

Ustreznost jezika in stila kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 

Pri skupini kriterijev, povezanih z ustreznostjo jezika in stila, je bilo maksimalno število točk 

42. 

 

K1 se uvršča na prvo mesto po ustreznosti jezika in stila, s 83,3 % za 3,5 % presega povprečje 

v primerjavi z drugimi analiziranimi kompleti učnih gradiv. Medtem ko v veliki meri sicer 

razvija različne pismenosti (učenci morajo podatke razbrati iz različnih oglasov, časopisnih 

člankov, diagramov, tabel ipd.), ne razvija močneje splošnega jezikovnega razvoja, kar lahko 

povežemo z nizko stopnjo medpredmetnega povezovanja, vsebine v gradivu so zgolj 

matematične (M = 1,00). Od predvidenih pojmov učenci ne usvojijo pojmov »zakon o 

razčlenjevanju« in »množica naravnih števil ℕ«, zato ne zadoščajo v celoti normam 

znanstvenega (M = 1,67). V nasprotju z večino drugih analiziranih kompletov K1 razloži prav 

vso simboliko, uporabljeno v gradivu (M = 2,00).  

 

Rezultat ustreznosti jezika in stila K2 je najnižji. Dosega 73,8 %, kar je za 6,0 % pod 

povprečjem vseh analiziranih kompletov. Najmanj spodbuja razvoj sporazumevalnih zmožnosti 

(M = 0,00), in sicer zaradi majhne količine besedila, ki bi pripomogla k bralni pismenosti, ter 

zaradi pomanjkanja nalog, v katerih bi učenci utemeljevali (bodisi pisno bodisi ustno). Prav 
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tako najnižji rezultat K2 dosega pri postopnosti razlage novih pojmov (M = 1,00), predvsem: 

črtični prikaz, pravilni večkotnik in enačbe ter razlagi simbolike – od te niso razloženi simboli 

oz. oznake: ℕ, ∥, ⊥, ∉, ∈ (M = 1,33).  

 

K3 dosega ustreznost jezika in stila malo nad povprečjem, tj. 81,0-odstotno. Učenci ob uporabi 

gradiva usvajajo 100-odstotno predvideno besedišče, slabše pa razvijajo različne pismenosti (M 

= 1,00). Vsi novi strokovni pojmi so podani postopno, z razlago in ponazorili, prav tako je v 

besedilu v veliki meri razložena simbolika (M = 1,67), izjema je simbol ≐. V kompletu je 

uporabljen sicer strokovno neoporečen matematični jezik, v besedilu pa je mogoče zaslediti 

nekaj pravopisnih napak (M = 1,67).  

 

Ustreznost jezika in stila v K4 je ocenjena z 81,0 %, kar je za 1,2 % nad povprečjem glede na 

rezultate analize vseh kompletov. Največja prednost kompleta je v tem, da učence spodbuja k 

utemeljevanju, vsebuje dovolj besedila za razvijanje bralne pismenosti, a ne vsebuje e-gradiv, 

ki bi lahko pripomogla tudi k razvijanju poslušanja. Spodbujanje razvoja sporazumevalnih 

možnosti je torej v povprečju ocenjeno z 1,33 točke. Na drugi strani od vseh kompletov K4 

vsebuje največ pravopisnih napak (M = 1,00).  

 
Ustreznost jezika in stila kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 MK1 MK2 MK3 MK4 

Jezik v učnem gradivu zadošča normam znanstvenega, učenci torej usvajajo 

besedišče, predvideno v učnem načrtu.  

1,67 2,00 2,00 2,00 

Učno gradivo spodbuja splošni jezikovni razvoj (besedišče) in različne 

pismenosti. 

1,00 2,00 1,00 1,00 

Učno gradivo spodbuja razvoj vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti. 1,00 0,00 1,00 1,33 

Učno gradivo je napisano v pripovednem, poljudnem jeziku. 2,00 2,00 2,00 2,00 

Vsak novi strokovni pojem je dodan postopno, z razlago in ponazorili. 2,00 1,00 2,00 2,00 

Simbolika v učnih gradivih je razložena v besedilu. 2,00 1,33 1,67 2,00 

Uporabljen je strokovno neoporečen matematični jezik, brez slovničnih in 

pravopisnih napak. 

2,00 2,00 1,67 1,00 

SKUPAJ 1,67 1,48 1,62 1,62 

 

Preglednica 20: Rezultati kakovosti kompletov učnih gradiv glede na ustreznost jezika in stila 

 

Kompleti učnih gradiv so glede na ustreznost jezika in stila dosegli 79,8-odstotno kakovost, kar 

je za 6,7 % nad povprečjem zastopanosti vseh skupin kriterijev. S tem rezultatom se uvršča na 

drugo mesto med vsemi skupinami kriterijev. Razpršenost rezultatov ustreznosti jezika in stila 

je manjša kot pri drugih skupinah kriterijev, standardni odklon od aritmetične sredine 33,50 

točke je 1,73 točke (preglednica 21). Največ razlik med kompleti učnih gradiv se pojavlja pri 

spodbujanju vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti.  

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na ustreznost 

jezika in stila 

4 32 35 33,50 1,73 

Kakovost kompletov glede na 

razvijanje štirih 

sporazumevalnih zmožnosti 

4 0 4 2,50 1,73 

 

Preglednica 21: Raznolikost zastopanosti posameznih kriterijev v različnih kompletih glede na ustreznost jezika 

in stila 

 

Jezik in stil sta v vseh štirih kompletih podobna. Gradiva so napisana v pripovednem, 

poljudnem jeziku (ustreznost je 100-odstotna). V veliki meri so v kompletih razloženi simbolika 
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in novi strokovni pojmi (93,8 %), medtem ko v manjši meri spodbujajo jezikovni razvoj, 

različne pismenosti in sporazumevalne zmožnosti (52,1 %).  

  

Upoštevanje posebnosti predmeta matematika kot kriterij za presojanje kakovosti učnih 

gradiv 

 

Pri skupini kriterijev, vezanih na upoštevanje posebnosti predmeta matematika, je bilo 

maksimalno število točk 120. 

 

K1 v najmanjši meri upošteva posebnosti predmeta matematika (55,8 %), in sicer za 10,6 % 

pod povprečjem vseh analiziranih kompletov učnih gradiv. Najslabši rezultat dosega pri 

kriterijih, ki zadevajo sprožitev kognitivnega konflikta (pri obojih M = 0,00), saj teh v gradivu 

na začetku poglavij ni. Izmed vseh kompletov ponuja najmanj problemskih situacij, ustreznost 

količine je v povprečju ocenjena z 1,00. Nizko povprečje K1 dosega tudi pri upoštevanju 

učenčevih interesov v problemskih situacijah (M = 1,00), pri količini in raznovrstnosti 

ponavljanja (M = 1,00) ter pri spodbujanju gibkosti znanja in pri omogočanju horizontalnega 

povezovanja obojega M = 0,33). Posebnosti predmeta matematika, ki jih K1 najbolj upošteva, 

so usmerjanje k aktivnosti (83,3 %) ter upoštevanje načel procesno-didaktičnega pristopa (83,3 

%), medtem ko motivacija (0,0 %), spodbujanje h gibkosti in povezanosti znanja (33,3 %) ter 

ustvarjalnosti in kritičnosti znanja (41,7 %), količina in raznovrstnost ponavljanja (50,0 %), 

problemska naravnanost (61,1 %) niso ustrezni. 

 

K2 bolj upošteva posebnosti predmeta matematike, a še vedno ne zadostno. Upoštevanost 

posebnosti je namreč 65,6-odstotno, kar je za 0,8 % pod povprečjem vseh analiziranih 

kompletov učnih gradiv. Največja prednost K2 je, da močno omogoča horizontalno 

povezovanje in spodbuja gibkost znanja (M = 2,00). Najboljši rezultat izmed vseh analiziranih 

kompletov dosega tudi pri kritičnem mišljenju in sprejemanju informacij. Vsebuje namreč 

veliko nalog, ki ne vsebujejo vseh podatkov, potrebnih za reševanje, oz. nalog, ki imajo mnogo 

nepotrebnih podatkov. Strani, na katerih se pojavljajo te naloge, so posebej označene. K2 prav 

tako zelo razvija oblikovanje številskih, prostorskih, odnosnih in drugih predstav (M = 1,67), 

kar lahko utemeljimo z velikim številom (raznovrstnih) ponazoril. Na drugi strani K2 od vseh 

kompletov najmanj nagovarja učenca k verbalizaciji, dialogu (M = 0,00), zaradi premajhnega 

števila nalog pa ne omogoča dovolj samostojnega dela (M = 1,00). Prav tako komplet učenca 

usmerja v premalo dejavnosti, ki niso raznovrstne (M = 0,67), in pri njem nezadostno spodbuja 

ustvarjalno mišljenje (M = 0,67), kar lahko povežemo z nizkim deležem odprtega tipa nalog 

(2,2 %) v primerjavi z zaprtim in enoličnost problemov v gradivu (M = 1,00). K2 najbolj 

upošteva spodbujanje h gibkosti in povezanosti znanja (88,9 %) in problemskost (72,2 %), manj 

pa upošteva spodbujanje k različnim aktivnostim (33,3 %), ustrezno motiviranje (50,0 %), 

zadostno in raznoliko preverjanje (50,0 %), spodbujanje h (kritičnosti in) ustvarjalnosti (58,3 

%), smernice procesno-didaktičnega pristopa (63,3 %). 

 

K3 dosega 66,7-odstotno kakovost glede na kriterije upoštevanja posebnosti predmeta 

matematike, kar je za 0,3 % nad povprečjem. Prednost K3 je v tem, da vsebuje raznovrstne 

probleme (M = 1,67), največ od teh se jih skriva v rubrikah »Kdor spi, rib ne ulovi«. Prav tako 

komplet vsebuje ustrezno količino nalog in povzetkov za ponavljanje (M = 2,00), učne vsebine 

v njem pa se vertikalno povezujejo (M = 2,00), kar lahko povežemo z visoko ravnjo ponavljanja 

predznanja in z vključenostjo povzetkov. Najslabši rezultat je K3 dosegel pri kriteriju 

spodbujanja kritičnosti sprejemanja informacij, saj je tudi edini komplet učnih gradiv, ki v 

nobeni nalogi ne poda premalo/preveč podatkov, potrebnih za reševanje, ali kakor koli opozori 

na pomembnost njenega ocenjevanja. K3 od vseh posebnosti, ki naj bi jih upošteval pri 
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predmetu matematika, najbolj upošteva zadostno količino ponavljanja (100 %), spodbujanje 

gibkosti in ustvarjalnosti znanja (83,3 %), vnašanje problemskosti (72,2 %), premalo pa 

spodbuja h kritičnosti in ustvarjalnosti znanja (33,3 %), spodbuja motivacijo (50,0 %), upošteva 

načela procesno-didaktičnega pristopa (63,3 %) ter usmerjanje k različnim matematičnim 

dejavnostim (66,7 %). 

 

K4 s 77,5 % dosega najvišjo kakovost gradiva glede na kriterije upoštevanja posebnosti 

predmeta matematike in s tem kar za 11,1 % presega povprečje vseh analiziranih kompletov. 

Največja prednost K4 je v tem, da na začetku vsakega podpoglavja vsebuje dialog med 

dekletom in fantom, ta v učencu sproži kognitivni konflikt, ki učenca motivira za nadaljnje 

spoznavanje. Sledi usvajanje nove učne snovi. K4 najbolj (predvsem zaradi velike količine 

nalog) ponuja priložnosti za samostojno učenje (M = 2,00), utrjevanje s pomočjo rutinskih 

nalog (M = 2,00) in zadostno količino in raznolikost preverjanja znanja (M = 2,00), pri čemer 

je posebnost tega kompleta ta, da le-to poteka na treh zahtevnostnih ravneh. Prav tako komplet 

v največji meri učenca spodbuja k verbalizaciji (M = 1,67) ter ustvarjalnemu mišljenju (M = 

1,67), kar lahko povežemo predvsem z večjim deležem nalog odprtega tipa kot pri drugih 

kompletih (6,1 %). Poleg učenja uporabe geometrijskih orodij, ki so prisotna v vseh kompletih 

učnih gradiv, sta K4 in K1 edini gradivi, ki učenca učita strategij reševanja besedilnih nalog, 

opravljanja raziskave (oba M = 1,67), ne pa tudi strategij reševanja (matematičnih) problemov. 

K4 od vseh posebnosti predmeta matematika, ki bi jih avtorji učnih gradiv morali upoštevati, v 

večji meri upošteva pomembnost motivacije učencev ter količine in raznovrstnost ponavljanja 

(oboje 100,0 %), smernice procesno-didaktičnega pristopa (93,3 %), spodbujanje k 

matematičnim aktivnostim (83,3 %), manj pa problemskost (61,1 %) in spodbujanje h gibkosti 

in povezanosti ter kritičnosti (in ustvarjalnosti) znanja (oboje 66,7 %).  
  

Upoštevanje posebnosti predmeta matematike kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 MK1 MK2 MK3 MK4 

Učno gradivo na začetku poglavij z vprašanji, izzivi v učencih sproži kognitivni 

konflikt. 

0,00 1,00 1,00 2,00 

Uvajanje učnih vsebin nastopi po sprožitvi kognitivnega konflikta, takrat, ko je 

učenec najbolj motiviran. 

0,00 1,00 1,00 2,00 

Učno gradivo učenca nagovarja k dialogu, verbalizaciji, ki ozavešča usvojeno 

znanje. 

1,33 0,00 0,33 1,67 

Učenec matematiko usvaja v nastajanju, procesno, ne le kot končna dejstva. 2,00 2,00 2,00 2,00 

Učno gradivo učencu ponuja dovolj možnosti za samostojno delo. 1,67 1,00 1,00 2,00 

Učno gradivo ponuja dovolj problemskih situacij, ki od učenca zahtevajo višje 

miselne procese. 

1,00 2,00 2,00 1,67 

Problemske situacije v gradivu so vzete (tudi) iz življenja ali fantazijskega sveta 

in predstavljajo priložnost za matematiziranje. 

2,00 2,00 1,33 1,67 

Problemske situacije v gradivu upoštevajo učenčeve interese. 1,00 2,00 2,00 1,00 

Gradivo vsebuje raznolike probleme (odprte, zaprte, avtentične, enostavne, 

kompleksne itd.), ki so predstavljeni bodisi besedno bodisi slikovno. 

1,33 1,00 1,67 1,00 

Učencu je omogočeno utrjevanje s pomočjo rutinskih nalog. 2,00 1,67 1,67 2,00 

Učenec ima priložnost uporabiti različne strategije reševanja problemov, pri 

čemer mora izbiro le-te utemeljiti. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Učenec se s posameznim pojmom sreča večkrat, preverjanje in utrjevanje le-

tega je raznoliko (s pomočjo nalog, utemeljevanja, branja povzetka, vprašanj, 

reševanja problemov). 

1,00 1,00 2,00 2,00 

V nalogah je učenec usmerjen v različne dejavnosti: modeliranje; iskanje 

analogij, podobnosti, razlik, povezav, primerov; reševanje problemov; 

eksperimentiranje; merjenje; reflektiranje, zbiranje podatkov; predstavljanje z 

diagrami/modeli/risbami; ocenjevanje in računanje; raziskovanje vzorcev, 

formuliranje in preverjanje hipotez; verbaliziranje ipd. 

1,67 0,67 1,33 1,67 

Učno gradivo omogoča vertikalno povezovanje (novo znanje umesti v 

pojmovno mrežo predznanja, ga z njim poveže). 

1,33 1,33 2,00 2,00 
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Učno gradivo omogoča horizontalno povezovanje (novo znanje poveže z znanji 

drugih predmetov in neformalnim znanjem iz življenja). 

0,33 2,00 1,33 1,00 

Učno gradivo spodbuja gibkost znanja (uporabnost, prenosljivost, odprtost za 

nova spoznanja). 

0,33 2,00 1,67 1,00 

Gradivo učenca spodbuja h kritičnemu mišljenju, sprejemanju informacij. 0,67 1,67 0,00 1,00 

Gradivo učenca spodbuja k ustvarjalnemu mišljenju. 1,00 0,67 1,33 1,67 

Gradivo spodbuja številske, prostorske, odnosne in druge predstave. 1,67 2,00 1,33 1,67 

Gradivo uči strategije reševanja različnih tipov nalog in problemov. 1,67 1,33 1,67 2,00 

SKUPAJ  1,12 1,32 1,33 1,55 

 

Preglednica 22: Rezultati kakovosti kompletov učnih gradiv glede na upoštevanje posebnosti predmeta 

matematika 

 

Skupno analizirani kompleti dosegajo 66,4-odstotno kakovost glede na upoštevanje predmeta 

matematika, kar je za 6,7 % nad povprečjem zastopanosti drugih skupin kriterijev. Razpršenost 

rezultatov okoli aritmetične sredine (79,75 točke) je velika, standardni odklon je 10,63 točke 

(preglednica 23). Največje razlike med kompleti se kažejo v prisotnosti kognitivnih konfliktov, 

v spodbudah k utemeljevanju, omogočanju horizontalnega povezovanja, v spodbudah k 

pridobivanju gibkega in povezanega znanja ter v navajanju na kritično sprejemanje informacij. 

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na 

upoštevanje posebnosti 

predmeta matematika 

4 67 93 79,75 10,63 

Prisotnost kognitivnih 

konfliktov 

4 0 6 3,00 2,45 

Spodbujanje k utemeljevanju 4 0 5 2,50 2,38 

Omogočanje horizontalnega 

povezovanja 

4 1 6 3,50 2,08 

Spodbujanje h gibkosti in 

povezanosti znanja 

4 1 6 3,75 2,22 

Navajanje na kritično 

sprejemanje informacij 

4 0 5 3,00 2,16 

 

Preglednica 23: Raznolikost zastopanosti posameznih kriterijev v različnih kompletih glede na upoštevanje 

posebnosti predmeta matematika 

 

V vseh štirih analiziranih kompletih učenec matematiko lahko usvaja postopno, procesno in ne 

kot končna dejstva (ustreznost tega kriterija v vseh kompletih je 100-odstotna), prav tako je 

visoko ocenjena omogočenost utrjevanja s pomočjo rutinskih nalog (91,7 %), nikjer pa ni 

zahtevano od njega, da utemelji svojo izbiro strategije reševanja problemov (0,0 %). 

 

Skladnost učnih gradiv z Učnim načrtom za matematiko v 5. razredu osnovne šole kot kriterij 

za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 

Pri skupini kriterijev, vezanih na skladnost z Učnim načrtom za matematiko za 5. razred 

osnovne šole, je bilo maksimalno število točk 162. 

 

K1 dosega 83,5-odstotno skladnost z učnim načrtom, kar je najslabši rezultat med kompleti in 

za 1,7 odstotka pod povprečjem vseh rezultatov analiziranih kompletov. K1 v obravnavi novih 

učnih snovi in nalogah zastopa 61 obveznih operativnih ciljev iz aktualnega učnega načrta za 

matematiko (79,2 %). Največji delež teh ciljev je pri sklopu aritmetika in algebra (90,0), manj 

pri geometriji in merjenju (78,6 %) najmanj pa pri drugih vsebinah (63,1 %). V K1 je 
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pomanjkljivo zastopanih deset ciljev (13,0 %), od tega po štirje pri geometriji in merjenju ter 

drugih vsebinah, dva pa pri aritmetiki in algebri. Šest ciljev (7,8 %) v komplet ni vključenih, 

od tega trije pri drugih vsebinah, dva pri geometriji in merjenju in eden pri aritmetiki in algebri. 

Katerih ciljev komplet ne vključuje ali jih vključuje le delno, je zapisano v preglednici spodaj29.  

 
Cilji, ki jih K1 ne vključuje Cilji, ki jih K1 delno vključuje 

Učenec spozna pojem ravnina. Učenec razlikuje like in opiše njihove lastnosti. 

Učenec riše mrežo kocke in kvadra. Učenec opiše kocko in kvader ter sestavi njuna 

modela. 

Učenec na številki premici predstavi naravna števila. Učenec razlikuje med obsegom in ploščino lika.  

Učenec pred štetjem smiselno opredeli razrede 

razporejanja podatkov. 

Učenec oceni, primerja in meri ploščino z 

relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami. 

Učenec prikaže podatke s tortnim prikazom 

(polovica, četrtina) in s prikazom s stolpci 

(vrsticami). 

Učenec števila zaokroži na desetice, stotice, tisočice, 

desettisočice, stotisočice. 

Učenec matematična pravila, obrazce, definicije 

ubesedi in jih uporabi pri reševanju problemov. 

Učenec opredeli predhodnik in naslednik števila.  

 Učenec uporablja pojme množica, podmožica, unija, 

presek, prazna množica in jih zna zapisati z ustrezno 

simboliko. 

 Učenec uporablja zanesljive tehnike štetja.  

 Učenec razčleni problemsko situacijo, jo predstavi z 

različnimi ponazorili in matematičnim zapisom.  

 Učenec postavi raziskovalna vprašanja. 

 

Preglednica 24: Operativni cilji, ki jih K1 ne vključuje (v celoti) 

 

Neskladnost z učnim načrtom se kaže tudi v tem, da K1 ne spodbuja uporabe IKT. Glede na 

upoštevanje didaktičnih smernic (50,0 %), zapisanih po vsakem tematskem sklopu operativnih 

ciljev v UN, v največji meri upošteva tiste pri aritmetiki in algebri, manj pri geometriji in 

merjenju, najmanj pa pri drugih vsebinah. Komplet ne upošteva postopnosti pri obravnavi 

ulomkov (vrstnega reda uvajanja različnih tipov ulomkov), premalo obravnava pojem 

neskončnosti (predvsem pri ravnini), premalo nagovarja k dejavnostim, tortnih diagramov ne 

povezuje z deli celote ter od učenca zahteva premalo pojasnjevanja, reševanja odprtih 

problemov in besedilnih nalog po različnih poteh ipd. Kljub omenjenim pomanjkljivostim pa 

je prednost K1 v tem, da zastopa tudi vseh pet izbirnih operativnih ciljev iz UN. 

 

K2 dosega 86,0-odstotno skladnost z učnim načrtom, kar je za 0,8 % nad povprečjem skladnosti 

vseh analiziranih kompletov učnih gradiv. K2 ustrezno zastopa 63 obveznih operativnih ciljev 

(81,8 %). Pri aritmetiki je delež takšnih ciljev največji (90,0 %), manjši pri geometriji in 

merjenju (78,6), najmanjši pa pri drugih vsebinah (73,7 %). Glede na rezultate analize K2 le 

delno vključuje deset operativnih ciljev (13,0 %), od tega pet pri geometriji in merjenju, tri pri 

drugih vsebinah, dva pa pri aritmetiki in algebri. Štirih operativnih ciljev (5,2 %) iz UN K2 

sploh ne vključuje, od tega dveh pri drugih vsebinah, po enega pa pri geometriji in merjenju ter 

pri aritmetiki in algebri. Katerih ciljev komplet ne vključuje ali jih vključuje le delno, je 

zapisano v preglednici spodaj.  

  

                                                 
29 V nadaljevanju je pri večdelnih ciljih iz UN, v katerih je eden izmed delov v kompletu ustrezno zastopan, ta 

prečrtan.  



70 

 

Cilji, ki jih K2 ne vključuje Cilji, ki jih K2 delno vključuje 

Učenec oceni, primerja in meri ploščino z 

relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami. 

Učenec pozna odnose »leži na«, »ne leži na«, 

vzporednost, pravokotnost (sekanje). 

Učenec reši s premislekom in z diagramom enačbe 

(računske enakosti in naredi preizkus. 

Učenec pozna in uporablja matematično simboliko: 

vzporednost ∥, pravokotnost ⊥, 𝐴 ∈ 𝑝, 𝐴 ∉ 𝑝. 

Učenec pred štetjem smiselno opredeli razrede 

razporejanja podatkov. 

Učenec razlikuje like in telesa ter opiše njihove 

lastnosti. 

Učenec matematična pravila, obrazce definicijo 

ubesedi in jih uporabi pri reševanju problemov.  

Učenec opredeli obseg in ploščino lika.  

 Učenec spremembe ene količine poveže z drugo. 

 Učenec opredeli predhodnik in naslednik števila. 

 Učenec prepozna, opiše, pojasni zapis s potenco. 

 Učenec uporablja pojme množica, podmožica, unija, 

presek, prazna množica in jih zna zapisati z ustrezno 

simboliko. 

 Učenec uredi podatke v tabeli po velikosti ali v 

skupine glede na izbrane kriterije.  

 Učenec razčleni problemsko situacijo, jo predstavi z 

različnimi ponazorili in matematičnim zapisom. 

 

Preglednica 25: Operativni cilji, ki jih K2 ne vključuje (v celoti) 

 

K2 poleg tega, da vključuje obvezne operativne cilje, vključuje tudi vse izbirne operativne cilje. 

Prav tako zadosti spodbuja uporabo IKT (s pomočjo katere učenci iščejo dodatne informacije, 

nekatere od teh so potrebne za reševanje nalog), njegova pomanjkljivost pa je zelo nizka stopnja 

upoštevanja didaktičnih smernic iz UN, vezanih na posamezne tematske sklope (16,7 %). Pri 

obravnavi enačb K2 ne spodbuja učenca k izvedbi preizkusa, prav tako ne k reševanju z 

diagramom oz. tabelami. V poglavjih o množicah se učenec ukvarja s premalo problemskih 

situacij. Prikazovanje s tortnim diagramom v gradivih ni povezano z deli celote, v gradivih ni 

poseben poudarek dan ideji o neskončnosti, obravnava ploščine ni postopna (od merjenja z 

relativnimi nestandardnimi enotami do merjenja s konstantnimi nestandardnimi in standardnimi 

enotami) ipd. V splošnem K2 od učenca zahteva premalo utemeljevanja, reševanja odprtih 

problemov in vsebuje premalo usmeritev k učenju s pomočjo dejavnosti.  

 

K3 dosega 85,4-odstotno skladnost z aktualnim učnim načrtom za matematiko, kar je za 0,2 % 

nad povprečjem skladnosti vseh analiziranih kompletov. K3 vključuje 63 obveznih operativnih 

ciljev iz učnega načrta (81,8 %). Pri aritmetiki in algebri je delež ustrezno zastopanih ciljev 

največji (90,0 %), pri geometriji malo manjši (89,3 %), pri drugih vsebinah pa občutno preslab 

(57,9 %). Slednje lahko povežemo z nizkim odstotkom nalog, povezanih s tem tematskim 

sklopom (8,3 %). 11 operativnih ciljev (14,3 %) je v komplet vključenih delno, od tega šest pri 

drugih vsebinah, tri pri aritmetiki in algebri, dva pa pri geometriji in merjenju. K3 nikakor ne 

vključuje treh operativnih ciljev (3,9 %), dva od teh pri drugih vsebinah, enega pa pri geometriji 

in merjenju. Katerih ciljev komplet ne vključuje ali jih vključuje le delno, je zapisano v 

preglednici spodaj. 

 
Cilji, ki jih K3 ne vključuje Cilji, ki jih K3 delno vključuje 

Učenec oceni, primerja in meri ploščino z 

relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami. 

Učenec razlikuje med obsegom in ploščino lika. 

Učenec prikaže podatke s tortnim prikazom 

(polovica, četrtina) in s prikazom s stolpci 

(vrsticami). 

Učenec spremembe ene količine poveže z drugo. 

Učenec matematična pravila, obrazce definicijo 

ubesedi in jih uporabi pri reševanju problemov. 

Učenec na številki premici predstavi naravna števila. 
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 Učenec opredeli predhodnik in naslednik števila. 

 Učenec izračuna vrednost izraza s črkovno oznako za 

izbrano vrednost oznake. 

 Učenec uporablja pojme množica, podmožica, unija, 

presek, prazna množica in jih zna zapisati z ustrezno 

simboliko. 

 Učenec uporablja zanesljive tehnike štetja.  

 Učenec uredi podatke v tabeli po velikosti ali v 

skupine glede na izbrane kriterije. 

 Učenec bere z razumevanjem (samostojno oblikuje 

vprašanja, izpiše bistvene podatke oz. odnose med 

podatki, poišče manjkajoče podatke). 

 Učenec postavlja raziskovalna vprašanja. 

 Učenec reši kombinatorični problem na konkretni 

ravni z uporabo konkretnih materialov, modelov in 

ponazoril. 

 

Preglednica 26: Operativni cilji, ki jih K3 ne vključuje (v celoti) 

 

K3 poleg vključevanja obveznih operativnih ciljev ustrezno zastopa tudi 80 % izbirnih 

operativnih ciljev, ne vsebuje pa prepoznavanja življenjskih situacij, kjer bi učenci količine 

izrazili z negativnimi merskimi števili. Prav tako komplet ne usmerja učenca v uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Upoštevanje didaktičnih smernih za vsak tematski 

sklop je 33,3-odstotno. Najslabše so upoštevane smernice, vezane na sklop druge vsebine. K3 

namreč ne obravnava tortnih diagramov (niti pri poglavju o delih celote niti pri poglavjih dela 

s podatki), učencu ne omogoča analiziranja zadostnosti podatkov oz. njihove uporabnosti, 

negativnih celih števil pa učenci sploh ne spoznavajo. Bolj so upoštevane smernice pri 

tematskih sklopih geometrija in merjenje (z izjemo uvajanja v merjenje ploščine, ki poteka brez 

merjenja z relativnimi nestandardnimi enotami), ter aritmetika in algebra, v katerem je največja 

pomanjkljivost ta, da gradivo ne vsebuje ponazarjanja (večjih) števil z enotskimi kockami, 

številskim trakom, ki bi pri učencih razvijalo številske predstave. 

 

K4 dosega 86,0-odstotno skladnost z učnim načrtom, kar je skupaj z skladnostjo K2 najvišji 

rezultat med kompleti. K4 ustrezno zastopa 64 obveznih operativnih ciljev (83,1 %), kar je 

največ izmed vseh analiziranih kompletov. Vključuje 85,7 % operativnih ciljev pri geometriji 

in merjenju, 93,3 % pri aritmetiki in algebri ter 63,2 % pri drugih vsebinah. Na drugi strani le 

delno vključuje devet operativnih učnih ciljev (11,7 %), od tega štiri pri drugih vsebinah, tri pri 

geometriji in merjenju ter dva pri aritmetiki in algebri. K4 ne vključuje štirih operativnih ciljev 

(5,2 %), treh pri drugih vsebinah, enega pa pri geometriji in merjenju. Katerih ciljev komplet 

ne vključuje ali jih vključuje le delno, je zapisano v preglednici spodaj. 

 
Cilji, ki jih K4 ne vključuje Cilji, ki jih K4 delno vključuje 

Učenec opazuje in primerja kote, ki nastanejo pri 

sekanju premic. 

Učenec opazuje in primerja kote v večkotniku. 

Učenec prikaže podatke s tortnim prikazom 

(polovica, četrtina) in s prikazom s stolpci 

(vrsticami). 

Učenec izdela in opiše mrežo kocke ter kvadra. 

Učenec reši kombinatorični problem na konkretni 

ravni z uporabo konkretnih materialov, modelov in 

ponazoril. 

Učenec oceni, primerja in meri ploščino z 

relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami. 

Učenec reši kombinatorični problem na grafični ravni 

in prikaže rešitev kombinatoričnega problema s 

skico. 

Učenec prepozna, opiše in pojasni zapis s potenco. 

 Učenec s sklepnim računom zapiše situacije iz 

vsakdanjega življenja. 
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 Učenec bere z razumevanjem (samostojno oblikuje 

vprašanja, izpiše bistvene podatke oz. odnose med 

podatki, poišče manjkajoče podatke). 

 Učenec razčleni problemsko situacijo, jo predstavi z 

različnimi ponazorili in matematičnim zapisom. 

 Učenec postavlja raziskovalna vprašanja. 

 Učenec matematična pravila, obrazce definicijo 

ubesedi in jih uporabi pri reševanju problemov. 

 

Preglednica 27: Operativni cilji, ki jih K4 ne vključuje (v celoti) 

 

K4 poleg obveznih operativnih ciljev zastopa tudi štiri izbirne operativne cilje (80 %). Ne 

vključuje le enega, in sicer ne obravnava seštevanja in odštevanja delov celote s pomočjo 

modelov in slik. Komplet najmanj usmerja učenca h (kritični) uporabi IKT. Na drugi strani 

najbolj, a še vedno premalo upošteva didaktične smernice, vezane na tematske sklope v učnem 

načrtu (50,0 %). Medtem ko je njihovo upoštevanje pri geometriji in merjenju popolno, je pri 

aritmetiki in algebri delno (obravnava ulomkov ni postopna, poleg tega pa računanje z deli 

celote ni vedno računanje z enakimi deli celote), pri drugih vsebinah pa zelo majhno. Komplet 

od učenca namreč premalo zahteva analiziranje zadostnosti podatkov in reševanje odprtih 

problemov. Komplet ne vsebuje obravnave prikazovanja podatkov s tortnim diagramom in 

kombinatoričnih problemov, morda zato ne, ker je bil napisan pred izdajo prenovljenega učnega 

načrta iz l. 2011. 

 

Skupno analizirani kompleti dosegajo 85,2-odstotno kakovost glede na skladnost Učnim 

načrtom za matematiko. S tem rezultatom, ki je za 12,1 % višji od povprečne kakovosti glede 

na vse skupine kriterijev, se skladnost z UN uvršča na prvo mesto med vsemi skupinami 

kriterijev. To smo pričakovali, kljub temu pa smo pričakovali še večje ujemanje z aktualnim 

učnim načrtom, posebno pri učbenikih, ki morajo, da jih potrdi strokovni svet, omogočiti 

usvajanje vseh (obveznih) operativnih ciljev iz aktualnega učnega načrta. Rezultati posameznih 

kompletov glede na skladnost se skoraj ne razlikujejo, razpršenost okoli aritmetične sredine (M 

= 139,75 točke) je majhna. Standardni odklon rezultatov je 1,89 točke (preglednica 28). Največ 

razlik se pojavlja pri usmerjanju v kritično rabo IKT. 

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na skladnosti z 

UN 

4 137 141 139,75 1,89 

 

Preglednica 28: Razpršenost rezultatov kakovosti glede na skladnost z UN v različnih kompletih  

  

V splošnem analizirani kompleti učnih gradiv ustrezno zastopajo od 79 % do 83 % obveznih 

operativnih ciljev, delno vključujejo 12–14 % obveznih operativnih ciljev, ne zastopajo pa od 

4 do 8 % vseh obveznih operativnih ciljev. Prav tako so v kompletih gradiv vključeni bodisi vsi 

bodisi štirje od petih izbirnih operativnih ciljev. Medtem ko pri vseh gradivih najslabšo 

zastopanost učnih ciljev opazimo pri tematskem sklopu druge vsebine (73,0 %), je ta boljša pri 

sklopu geometrija in merjenje (89,3 %), najboljša pa gotovo pri tematskem sklopu aritmetika 

in algebra (94,6 %). Skladno s tem kompleti najbolj upoštevajo didaktične smernice, vezane na 

aritmetiko in algebro (62,5 %), manj tiste, ki so vezane na geometrijo in merjenje (50,0 %), 

najmanj pa so upoštevane smernice pri drugih vsebinah (0,0 %). Prav tako je stopnja 

upoštevanja teh smernic v vseh tematskih sklopih v vseh analiziranih kompletih občutno 

prenizka. 
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Raznovrstnost nalog kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 

K1 dosega 64,3-odstotno kakovost glede na kriterij raznovrstnosti nalog, kar je za 0,4 % nad 

povprečjem raznovrstnosti vseh analiziranih kompletov. Skupno vsebuje 882 nalog, od tega jih 

je 289 vezanih na geometrijo oz. merjenje (32,8 %), 501 na aritmetiko in algebro (56,8 %) ter 

92 na druge vsebine (10,4 %). Povezava med deležem nalog po sklopih in količino ur, ki naj bi 

bila posameznemu sklopu namenjena, je pozitivna in zelo močna (preglednica 29).   

 

Od skupno 882 nalog, ki jih komplet vsebuje, jih 214 preverja osnovno in konceptualno znanje 

(24,3 %). Pri geometriji in merjenju je delež takšnih nalog 26,6-odstotni, pri aritmetiki 23,4--

odstotni, pri drugih vsebinah pa 21,7-odstotni. 617 nalog (70,0 %) preverja proceduralno 

znanje, od tega 513 (58,2 %) rutinsko proceduralno, 104 (11,8 %) pa kompleksno proceduralno 

znanje. Pri geometriji in merjenju je delež nalog, ki preverjajo rutinsko proceduralno znanje, 

62,3-odstotni, pri aritmetiki in algebri 56,1-odstotni, pri drugih vsebinah pa 56,5-odstotni. 

Delež nalog, ki preverjajo kompleksno proceduralno znanje, je pri geometriji in merjenju 8,3-

odstotni, pri aritmetiki in algebri 13,8-odstotni, pri drugih vsebinah pa 12,0-odstotni. 51 nalog 

preverja problemsko znanje (5,8 %). Delež takšnih nalog je pri geometriji in merjenju 2,8-

odstotni, pri aritmetiki in algebri 6,8-odstotni%, pri drugih vsebinah pa 9,8-odstotni. K1 vsebuje 

18 nalog odprtega tipa (2,0 %), preostale naloge pa so zaprtega tipa. Od 882 nalog je 193 

besedilnih, kar predstavlja 21,9 %. Besedilnih nalog je največ v sklopu aritmetika in algebra 

(74,6 %), manj pa pri geometriji in merjenju (19,7 %) ter drugih vsebinah (5,7 %). Delež nalog 

za učence z večjimi zmogljivostmi je 9,4-odstotni, od tega je 26,5 % vezanih na geometrijo in 

merjenje, 65,1 % je vezanih na aritmetiko in algebro ter 8,4 % na druge vsebine.  

 

K2 dosega 64,6-odstotno kakovost glede na kriterij raznovrstnosti nalog, kar je za 0,7 % nad 

povprečjem raznovrstnosti vseh analiziranih kompletov. Skupno vsebuje 644 nalog v 

samostojnem delovnem zvezku (oz. le 317 (istih) nalog v učbeniku), kar je najmanj izmed vseh 

kompletov. Od teh jih je 204 vezanih na geometrijo in merjenje (31,7 %), 357 na aritmetiko in 

algebro (55,4 %) in 83 na druge vsebine (12,8 %). Povezava med deležem nalog po sklopih in 

količino ur, ki naj bi bila posameznemu sklopu namenjena, je pozitivna in zelo močna 

(preglednica 29).     

 

Od 644 nalog 137 nalog preverja osnovno in konceptualno znanje (21,3 %). Delež takšnih nalog 

pri geometriji in merjenju je 19,1-odstotni, pri aritmetiki in algebri 21,3-odstotni, pri drugih 

vsebinah pa 26,5-odstotni. 441 nalog (68,5 %) preverja proceduralno znanje, od tega 338 (52,5 

%) rutinsko proceduralno znanje, 103 pa kompleksno proceduralno znanje (16,0 %). Delež 

nalog, ki preverjajo rutinsko proceduralno znanje, je pri geometriji in merjenju je 53,9-odstotni, 

pri aritmetiki in algebri 53,2-odstotni, pri drugih vsebinah pa 45,8-odstotni. Kompleksno 

proceduralno znanje preverja 17,6 % nalog pri geometriji in merjenju, 16,5 % pri aritmetiki in 

algebri ter 9,6 % pri drugih vsebinah. Nalog, ki preverjajo problemsko znanje, je 66 (10,2 %). 

Delež takšnih nalog je največji pri drugih vsebinah (18,1 %), manjši pri geometriji in merjenju 

(9,3 %), najmanjši pa pri aritmetiki in algebri (9,0 %). K2 vsebuje 14 nalog odprtega tipa (2,2 

%), druge so zaprtega tipa. Besedilnih nalog v kompletu je 170 (26,4 %), od tega jih je največ 

v poglavjih aritmetike in algebre (74,1 %), manj pa v poglavjih geometrije in merjenja (21,2 

%) ter drugih vsebin (4,7 %). Nalog za nadarjene je veliko, 111 (17,2 %), pri čemer po naši 

presoji vse naloge niso dovolj zahtevne, da bi bile tako označene. 63,1 % teh nalog je umeščenih 

v sklop aritmetika in algebra, 27,0 % v sklop geometrija in merjenje, 9,9 % pa med druge 

vsebine. 
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K3 dosega najslabšo kakovost glede na kriterij raznovrstnosti nalog, in sicer 55,1 %. Za 

povprečjem raznovrstnosti vseh analiziranih kompletov zaostaja za 8,8 %. Skupno komplet 

vsebuje 846 nalog (oz. le 764 (istih) v učbeniku). Od teh je 369 nalog povezanih s tematskim 

sklopom geometrija in merjenje (43,6 %), 407 s sklopom aritmetika in algebra (48,1 %), 70 pa 

s sklopom druge vsebine (8,3 %). Povezava med deležem nalog po sklopih in količino ur, ki 

naj bi bila posameznemu sklopu namenjena, je pozitivna in močna (preglednica 29).     

 

V K3 184 nalog preverja osnovno in konceptualno znanje (21,7 %). Delež teh nalog pri 

geometriji in merjenju je 21,1-odstotni, pri aritmetiki in algebri 23,6-odstotni, pri drugih 

vsebinah pa 14,3-odstotni. 622 nalog preverja proceduralno znanje, od tega 515 (60,9 %) 

rutinsko proceduralno znanje, 107 (12,6 %) pa kompleksno proceduralno znanje. Pri geometriji 

in merjenju preverja rutinsko proceduralno znanje 61,0 % nalog, pri aritmetiki in merjenju 59,7 

% nalog, pri drugih vsebinah pa 67,1 % nalog. Kompleksno proceduralno znanje lahko učenec 

preverja v 12,5 % nalog pri geometriji in merjenju, 13,0 % nalog pri aritmetiki in algebri in 

11,4 % nalog pri drugih vsebinah. Pri 40 nalogah je preverjeno problemsko znanje (4,7 %), pri 

čemer je treba opozoriti, da je mnogo (matematičnih) problemov uvrščenih v posebne rubrike 

»Kdor spi, rib ne ulovi«, ki jih zaradi neoštevilčenosti v našem izračunu nismo upoštevali. Pri 

geometriji in merjenju je delež nalog, ki preverjajo problemsko znanje, 5,4-odstotni, pri 

aritmetiki in algebri 3,7-odstotni, pri drugih vsebinah pa 7,1-odstotni. V K3 je delež nalog 

odprtega tipa izmed vseh analiziranih kompletov najmanjši (1,9 %) v primerjavi z deležem 

nalog zaprtega tipa. Nalog za nadarjene učence je v K3 66, kar predstavlja 7,8 % vseh nalog. 

47,0 % teh nalog je povezanih s sklopom geometrija in merjenje, 45,4 % je aritmetičnih oz. 

algebrskih, 7,6 % pa jih je uvrščenih med druge vsebine. Besedilnih nalog je 183 (21,6 %), 68,9 

% teh pri poglavjih aritmetike in algebre, 29,0 % pri poglavjih geometrije in merjenja ter 2,2 % 

pri drugih vsebinah.  

 

K4 dosega najboljši rezultat pri raznovrstnosti nalog – 74,6 %, kar je za 10,7 % nad povprečjem 

raznovrstnosti vseh analiziranih kompletov. Vsebuje največ nalog, in sicer 1385. 558 od njih je 

vezanih na geometrijo oz. merjenje (40,3 %), 652 na aritmetiko in algebro (47,1 %), 175 pa na 

druge vsebine (12,6 %). Povezava med deležem nalog po sklopih in količino ur, ki naj bi bila 

posameznemu sklopu namenjena, je pozitivna in močna (preglednica 29).     

 

Od skupno 1385 nalog preverja osnovno in konceptualno znanje 460 nalog (33,2 %). Pri 

geometriji in merjenju je delež takšnih nalog 30,8-odstotni, pri aritmetiki in algebri 31,7 %, pri 

drugih vsebinah pa 46,3 %. Proceduralno znanje preverja 818 nalog v kompletu (59,1 %), od 

tega rutinsko proceduralno znanje 694 (50,1 %), kompleksno proceduralno znanje pa 124 (9,0 

%). Pri geometriji in merjenju preverja rutinsko proceduralno znanje 49,3 % nalog, kompleksno 

proceduralno znanje pa 11,6 % nalog. V tematskem sklopu aritmetika in algebra 52,3 % nalog 

preverja rutinsko, 8,1 % pa kompleksno proceduralno znanje. Pri drugih vsebinah je delež 

nalog, ki preverjajo rutinsko proceduralno znanje 44,6 %, delež nalog, ki preverjajo 

kompleksno proceduralno znanje, pa je manjši, dosega 3,4 %. V K4 problemsko znanje preverja 

107 nalog, tj. 7,7 %, problemskost je prisotna tudi v dodatnih (neoštevilčenih) miselnih izzivih, 

dodanih v dopolnilnih besedilih. Pri geometriji in merjenju problemsko znanje preverja 8,2 % 

nalog, pri aritmetiki in algebri 7,8 % nalog, pri drugih vsebinah pa 5,7 % nalog. Delež nalog 

odprtega tipa je pri K4 od vseh analiziranih kompletov največji, in sicer 6,1-odstotni (kar 

pomeni, da komplet vsebuje 84 nalog odprtega tipa). To lahko povežemo z večjo mero 

zahtevanega utemeljevanja in spodbujanja ustvarjalnega mišljenja. Delež besedilnih nalog, ki 

jih je 125, je v tem kompletu najmanjši (9,0 %). Od 125 besedilnih nalog, jih je 48,0 % 

algebrskih oz. aritmetičnih, 37,6 % jih je vezanih na geometrijo in merjenje, le 14,4 % pa na 

druge vsebine. Delež zahtevnejših nalog (za nadarjene učence) je na drugi strani v tem kompletu 
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največji, tj. 18,2-odstotni. Teh je 252, od tega 48,0 % pri aritmetiki in algebri, 37,6 % pri 

geometriji in merjenju, 14,4 % pa pri drugih vsebinah. 

 
Korelacije Pearsonov koeficinet 

Korelacija med deležem ur, ki ga priporoča UN, in deležem nalog K1 0,96 

Korelacija med deležem ur, ki ga priporoča UN, in deležem nalog K2 0,97 

Korelacija med deležem ur, ki ga priporoča UN, in deležem nalog K3 0,75 

Korelacija med deležem ur, ki ga priporoča UN, in deležem nalog K4 0,80 

 

Preglednica 29: Korelacije med deležem ur in deležem nalog v kompletih 

 

Raznovrstnost nalog je od vseh v analiziranih kompletih ocenjena najslabše. V povprečju 

dosega 63,9 %, kar je za 9,2 % pod povprečjem kakovosti glede na vse skupine kriterijev. 

Razpršenost rezultatov okoli aritmetične sredine doseženih točk (64,65 točke) je srednje velika, 

standardni odklon dosega 7,97 točke (preglednica 30). Največje razlike se pojavljajo v številu 

nalog v kompletih, te pa se razlikujejo predvsem po deležu nalog za nadarjene učence, po deležu 

besedilnih nalog ter po deležu nalog odprtega oz. zaprtega tipa.  

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na 

raznovrstnost nalog 

4 55,1 74,6 64,65 7,97 

 

Preglednica 30: Razpršenost rezultatov kakovosti glede na raznovrstnost nalog v različnih kompletih 

 

Povezanost med deležem nalog po tematskih sklopih iz učnega načrta in količino ur, ki naj bi 

bila posameznemu sklopu namenjena, je v vseh kompletih pozitivna ter bodisi močna bodisi 

zelo močna. Giblje se med 75 in 97 %. Prav tako so si gradiva podobna po zastopanosti različnih 

nalog glede na preverjanje znanja po Gagnejevi taksonomiji. Osnovno in konceptualno znanje 

tako preverja od 21 % do 33 % nalog, rutinsko proceduralno znanje od 50 % do 61 % nalog, 

kompleksno proceduralno znanje od 9 % do 16 % nalog, problemsko znanje pa od 5 % do 10 

% nalog. Analiza kompletov je pokazala, da je največ tako besedilnih nalog kot nalog za 

nadarjene učence v sklopih aritmetika in algebra, najmanj pa pri drugih vsebinah. 

 

Osebne smernice kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 

Pri skupini kriterijev, povezanih z upoštevanjem osebnih smernic, je bilo maksimalno število 

točk 18. 

 

K1 dosega 88,9-odstotno kakovost glede na upoštevanje osebnih smernic kot kriterij za 

presojanje kakovosti kompletov, kar je za 11,1 % nad povprečjem vseh analiziranih kompletov. 

Je edini komplet učnih gradiv, ki vsebuje rešitve vseh nalog in tako omogoča učencu povratno 

informacijo. Prav tako so kompletu priložena kakovostna e-gradiva (dostopna z aktivacijsko 

kodo, ki jo učenec/učitelj dobi ob nakupu gradiva) na spletni strani 

http://vedez.dzs.si/login/plogin.asp?id=1561 in priročnik za učitelje. Kot pomanjkljivosti K1 

smo uvrstili pomanjkanje usmeritev k dejavnostim in redko vključevanje humorja, zato smo 

mu pripisali le delno skladnost z »idealnim poučevalnim pristopom« ter zaradi premajhnega 

upoštevanja interesov učencev slabši vpogled v dogajanje v razredu.  

 

Upoštevanje osebnih smernic je pri K2 72,2-odstotno, kar je za 5,6 pod povprečjem vseh 

rezultatov analize kompletov. Tudi K2 v svojem kompletu vsebuje kakovosten priročnik za 

učitelje ter e-gradiva (dostopna z aktivacijsko kodo na spletni strani https://www.radovednih-

http://vedez.dzs.si/login/plogin.asp?id=1561
https://www.radovednih-pet.si/prijava
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pet.si/prijava), ne pa tudi rešitev (oz. te niso dostopne učencem, saj so le na spletu). Zaradi 

premalo usmeritev k aktivnostim smo slabše ocenili prepletanje z »idealnim pristopom 

poučevanja« učitelja; zaradi nizkega števila nalog, ki jih komplet ponuja, pa smo ocenili, da 

avtor kompleta nima popolnega vpogleda v dogajanje v razredu (natančneje v tempo dela 

učencev), prav zato bi gradivo le delno učinkovalo nanje, če se vživimo v njihovo vlogo. 

 

K3 dosega skupaj s K1 najvišji rezultat pri upoštevanju osebnih smernic (učiteljev), tj. 88,9 %. 

Ocenili smo, da ima avtor oz. skupina avtorjev le delen vpogled v dogajanje v razredu, saj 

komplet ne upošteva dovolj interesov učencev, poleg tega pa je količina nalog v dveh od treh 

tematskih sklopov zelo nizka. Rešitve, ki jih komplet ponuja, so delne, priložene so namreč 

samo rešitve rubrik »Znanje je bogastvo«, ki so namenjene preverjanju znanja. Na drugi strani 

pa je prednost kompleta to, da učitelj in učenec ob nakupu samostojnih delovnih zvezkov (ne 

pa tudi učbenika) dobijo aktivacijsko kodo, ki omogoča dostop do interaktivnih gradiv na spl. 

strani https://ucimse.com/, veljavna je eno leto. Komplet prav tako vsebuje tudi kakovosten 

priročnik za učitelje. 

  
K4 dosega le 61,1-odstotno kakovost glede na upoštevanje osebnih smernic, kar je za 16,7 % 

pod povprečjem rezultatov analize vseh kompletov gradiv. Gradivu so priložene delne rešitve 

(zgolj rubrik »Do medalj«), ne pa rešitve vseh nalog, prav tako ne e-gradiva. Če smo zaradi 

pestrega izrazoslovja, dialoga (med junakoma, ki nastopata v učbeniku), ki učence motivira, 

pogostih usmeritev k dejavnostim visoko ocenili prepletanje z »idealnim poučevalnim 

pristopom« učitelja, prav tako tudi smiselno navezovanje elementov kompleta učnih gradiv, pa 

smo slabše ocenili privlačnost gradiva (ki je povezana s slabo grafično oblikovanostjo) ter 

vpogled avtoric v dogajanje v razredu (saj je besedilo mnogokrat prezahtevno, nalog pa preveč). 

Prav zato smo ocenili, da bi komplet le delno učinkoval na učenca, če se vživimo v njegovo 

vlogo.  

 
Osebne smernice kot kriterij za presojanje kakovosti 

učnih gradiv 

K1 [%] K2 [%] K3 [%] K4 [%] 

88,9 72,2 88,9 61,1 

SKUPAJ: 77,8 

 

Preglednica 31: Rezultati kakovosti kompletov učnih gradiv glede na upoštevanje osebnih smernic 

 

Upoštevanje osebnih smernic je bilo ocenjeno s 77,8 %, kar je za 4,7 % nad povprečjem 

zastopanosti vseh skupin kriterijev za kakovost učnih gradiv. Razpršenost rezultatov okoli 

aritmetične sredine 14 točk je velika, standardni odklon je 2,45 točke (preglednica 32). Razlike 

se pojavljajo predvsem pri vključenosti rešitev in e-gradiv, pri vseh pa se elementi kompleta 

učnih gradiv smiselno povezujejo, eden od njih pa je tudi (kakovosten) priročnik za učitelje. 

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Kakovost glede na upoštevanje 

osebnih smernic učitelja 

4 11 16 14,00 2,45 

 

Preglednica 32: Razpršenost rezultatov kakovosti glede na upoštevanje osebnih smernic učitelja v različnih 

kompletih 

 

  

https://www.radovednih-pet.si/prijava
https://ucimse.com/
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Korelacija med pogostostjo uporabe kompleta učnih gradiv in njegovo kakovostjo  

 

Najvišji rezultat pri ocenjevanju splošne kakovosti gradiva (glede na vse skupine kriterijev) je 

dosegel K3 s 76,0-odstotno kakovostjo. Potem mu sledijo K4 s 73,7-odstotno, K2 s 73,2-

odstotno in K1 s 71,6--odstotno. Vsi kompleti po kriterijski lestvici, ki smo jo postavili, 

dosegajo ustrezno kakovost. Razpršenost rezultatov okoli aritmetične sredine (73,63) je majhna, 

standardni odklon je 1,83 (preglednica 33).  

 
 N Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Aritmetična 

sredina (M) 

Standardni 

odklon (σ) 

Splošna kakovost 4 71,61 76,03 73,63 1,83 
 

Preglednica 33: Razpršenost rezultatov splošne kakovosti kompletov 

 

Glede na rezultate, ki so jih kompleti dosegli pri analizi kakovosti, smo jim priredili (vezane) 

range, pri čemer je rang 1 predstavljal najboljši rezultat, rang 4 pa najslabši rezultat. Prav tako 

smo jim priredili range glede na pogostost uporabe po slovenskih šolah, pri čemer je rang 1 

predstavljal najbolj, rang 4 pa najmanj pogosto uporabo v slovenskih šolah. Povezanost rangov 

med pogostostjo uporabe in oceno splošne kakovosti kompletov je pokazala močno in 

negativno povezanost (–0,8). Ker je torej izračun Pearsonovega koeficienta pokazal negativno 

korelacijo med pogostostjo uporabe kompletov učnih gradiv in njihovo kakovostjo, to pomeni, 

da ne moremo trditi, da so učna gradiva, ki so jih učitelji v šolskem letu 2016/2017 najpogosteje 

izbirali, tudi najkakovostnejša.  

 

Tudi izračun korelacije med pogostostjo uporabe kompletov gradiv v slovenskih osnovnih šolah 

in kakovostjo glede na posamezne skupine kriterijev kaže na to, da je povezanost v treh od 

osmih primerov negativna.  

 
Korelacije med x in y Izračun Pearsonovega 

koeficienta (rxy) 

Korelacija med pogostostjo uporabe in splošno kakovostjo –0,8 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na upoštevanje didaktičnih 

načel 

0,40 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na vključenost učenja 

učenja v kompletih 

0,00 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na oblikovanost 

kompletov 

0,63 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na jezik in stil v kompletih 0,32 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na upoštevanje posebnosti 

predmeta matematika 

–1,00 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na skladnost z aktualnim 

učnim načrtom 

–0,63 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na raznovrstnost nalog –0,40 

Korelacija med pogostostjo uporabe in kakovostjo glede na upoštevanje osebnih 

smernic 

0,63 

 

Preglednica 34: Izračuni korelacij med pogostostjo uporabe in kakovostjo kompletov glede na posamezne 

skupine kriterijev 

 

Kompleti gradiv, ki so najpogosteje uporabljeni, so dosegli najslabše rezultate pri ocenjevanju 

kakovosti glede na upoštevanje posebnosti predmeta matematika (rxy = – 1,00). Ta povezava je 

popolna (preglednica 34). Prav tako je negativna povezava pogostosti uporabe kompletov s 

skladnostjo z učnim načrtom ter z raznovrstnostjo nalog (obe povezavi sta srednje močni). 

Zanimivo je, da so vsi ti kriteriji vezani na kriterije, ki jih določa specialna didaktika, tj. 
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didaktika matematike. Na drugi strani je povezanost pogostosti uporabe s skupinami kriterijev, 

vezanih na smernice obče didaktike, vedno nenegativna. Povezanost pogostosti uporabe je 

največja z oceno kakovosti glede na upoštevanje osebnih smernic in glede na oblikovanost 

kompletov (povezava je v obeh primerih pozitivna in srednje močna, rxy = 0,63), malo manjša, 

a še zmeraj srednje močna s kakovostjo glede na upoštevanje didaktičnih načel, šibka s 

kakovostjo glede na jezik in stil ter nična z vključevanjem učenja učenja v kompletih. 

 

Sklepali bi lahko, da kompleti učnih gradiv, ki jih učitelji najpogosteje uporabljajo pri pouku 

matematike v petem razredu, bolj ustrezajo smernicam splošne didaktike kot didaktike 

matematike. V večji meri ti kompleti zadoščajo kriterijem oblikovanosti in osebnih smernic, v 

manjši meri pa kriterijem upoštevanja posebnosti predmeta matematike in skladnosti z 

aktualnim učnim načrtom v primerjavi z manj pogosto uporabljenimi kompleti.  

 

5. POVZETEK UGOTOVITEV 
 

Kvalitativna analiza kompletov je pokazala, da učitelji za rabo pri pouku matematike v petem 

razredu izbirajo ustrezno kakovostne komplete učnih gradiv. Kompleti dosegajo od 71,6-

odstotno do 76,0-odstotno splošno kakovost glede na kriterije, ki smo jih postavili. Ugotovili 

smo, da najpogosteje uporabljena gradiva pri pouku matematike v petem razredu niso 

kakovostnejša od najmanj pogosto uporabljenih. Korelacija med omenjenima spremenljivkama 

je negativna in močna (rxy = –0,8). Natančneje, pogosteje uporabljena gradiva izstopajo le po 

dveh kriterijih splošne kakovosti, in sicer po oblikovanosti elementov kompleta in po 

upoštevanju osebnih smernic učitelja, medtem ko najslabše rezultate dosegajo pri upoštevanju 

posebnosti predmeta matematika in pri skladnosti z aktualnim učnim načrtom za matematiko 

iz leta 2011. Rezultati analize so pokazali, da je pogostost uporabe kompletov učnih gradiv 

negativno povezana s kakovostjo glede na smernice specialne didaktike, torej didaktike 

matematike, pozitivno pa je povezana pa z ustreznostjo glede na načela obče didaktike. Glede 

na rezultate raziskave lahko sklenemo, da je odločitev učiteljev za rabo gradiva ustrezna, a ne 

najoptimalnejša. Pri tem je treba opozoriti, da so razlike med rezultati splošne kakovosti analize 

kompletov gradiv izredno majhne, medtem ko razlike med posameznimi kriteriji v večini ne, 

zato smo o njihovi povezanosti s pogostostjo uporabe lažje presojali. Razlog za boljšo kakovost 

manj pogosto uporabljenih kompletov učnih gradiv je lahko v tem, da je eden od teh kompletov 

starejši, in ga zato učitelji ne obravnavajo kot potencialnega kandidata za uporabo pri pouku 

(pri izbiri zaradi neprivlačnosti, zastarelosti prevladujejo osebne smernice kot subjektivni 

kriterij), eden od kompletov pa je novejši na trgu in zato še neprepoznaven. Na drugi strani bi 

lahko bila razlog za slabšo kakovost, a pogosto rabo kompletov učnih gradiv njihova dobra 

promocija. V tem primeru je učiteljeva izbira žrtev sugestivnosti različnih založb in ne odraža 

strokovnega znanja (Kovač idr. 2005).  

 

V povprečju so analizirani kompleti glede na različne skupine kriterijev dosegli 73,1-odstotno 

kakovost. Ugotovili smo, da je kriteriju oblikovanosti kompletov gradiv (74,6 %), kriteriju 

ustreznosti glede na upoštevanje didaktičnih načel (75,7 %), kriteriju upoštevanja osebnih 

smernic učitelja (77,8 %) ter kriteriju ustreznosti jezika in stila (79,8 %) zadoščeno 

nadpovprečno. Od didaktičnih načel kompleti učnih gradiv upoštevajo predvsem načela 

nazornosti, primernosti razvojni stopnji ter diferenciacije in individualizacije, najmanj pa 

upoštevajo načela sistematičnosti in strukturiranosti ter aktivnosti. Tako kot Analiza delovnih 

zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ (2017) smo tudi mi z analizo 

ugotovili, da sta jezik in stil v učnih gradivih v povprečju ustrezna, na drugi strani pa gradivo 
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premalo spodbuja učenje s pomočjo izkušenj in medpredmetno povezovanje. V nasprotju z 

omenjeno analizo rezultati naše analize kažejo na dovoljšno diferenciacijo in individualizacijo. 

Tako kot rezultati analize delovnih zvezkov tudi naši kažejo na najvišje rezultate pri oceni 

kriterija skladnosti z Učnim načrtom za matematiko (85,2 %). V kompletih učnih gradiv je 

razvidno, da je osnova njihovega nastajanja Učni načrt (2011) oz. predvsem operativni cilji in 

vsebine v njem, ne pa toliko njegove didaktične smernice. Skladnost z njimi je namreč 37,5-

odstotna, medtem ko je skladnost z operativnimi cilji veliko večja – 88,0-odstotno. Pri tem 

najvišji delež ustreznosti dosegajo poglavja o aritmetiki in algebri, najnižjega pa poglavja o 

drugih vsebinah. Glede na to, da je učbenik »osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno- 

izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu« (Pravilnik o 

potrjevanju učbenikov, 2015, 2. člen) in da v učbenik sodi tista resnica, ki jo opredeljuje 

aktualni učni načrt (Jurman, 1999), kljub najvišjim rezultatom na tem področju ocenjujemo, da 

je skladnost z njim premajhna. Zaključek argumentiramo s podatkom, da analizirani kompleti 

učnih gradiv v povprečju ne vključujejo 4,25 obveznega operativnega cilja in le delno 

vključujejo 10,00 obveznega operativnega cilja.  

 

Pod povprečjem so bili ocenjeni kriteriji vključenosti učenja učenja (v povprečju vsi kompleti 

dosegajo 61,0 % vseh točk glede na določene kriterije na instrumentu), predvsem vprašanj, ki 

bi učenca spodbujala k refleksiji; upoštevanja posebnosti predmeta matematika (66,4 %) in 

raznovrstnosti nalog (63,9 %). Medtem ko je primanjkljaj spodbud za učenje učenja 

problematično predvsem z vidika razvoja metakognicije, ki kontrolira, regulira in posledično 

izboljšuje raven učenja (Cowan, 2006), je neraznovrstnost nalog problematična zato, ker ta 

sporoča učencem, da lahko operirajo s pojmi tudi brez razumevanja (Žakelj, 2003b) in da je 

rešitev matematičnih nalog takoj dosegljiva, brez posebnega napora in vedno ena sama (Cotič 

in Felda, 2011). K temu pripomore preveč nalog, ki zahtevajo rutinsko proceduralno znanje 

(55,4 %), in premalo nalog, ki zahtevajo problemsko znanje (7,1 %) ter nalog odprtega tipa (3,1 

%). Z njimi sta povezani ustvarjalnost in kritičnost kot eni od posebnosti predmeta matematika, 

ki v analiziranih kompletih učnih gradiv nista dovolj upoštevani (50,0 %). Ker ima didaktika 

vsakega predmeta svojo metodologijo poučevanja spoznanj (Kubale, 2010), ne zadošča, da so 

upoštevane le smernice splošne didaktike, temveč bi kompleti gradiv morali poleg 

ustvarjalnosti in kritičnosti znanja bolj spodbujati tudi motiviranje (s kognitivnimi konflikti: 

50,0 %), matematične aktivnosti (66,7 %) ter problemsko naravnanost pouka (66,7 %). 

Zaključujemo, da je zastopanost omenjenih treh skupin kriterijev v kompletih učnih gradiv 

premajhna. Naloga učitelja je, da se takih pomanjkljivosti ob izbiri gradiv zaveda in jih kritično 

uporablja. Šele kakovostna raba učnega gradiva lahko gradivo naredi kakovostno (Strnad, 

1992). 

 

Čeprav rezultati kvalitativne analize splošne kakovosti kompletov gradiv ne kažejo na veliko 

raznolikost, je raznolikost pri vseh skupinah kriterijev, razen pri skladnosti z aktualnim učnim 

načrtom, zelo visoka. V povprečju je razlika med najvišjo in najnižjo doseženo kakovostjo 

glede na posamezno skupino kriterijev 17,8-odstotna. Največje razlike v kakovosti kompletov 

gradiv se pojavljajo pri upoštevanju osebnih smernic (razlika med minimalno in maksimalno 

vrednostjo v vseh preučevanih kompletih je 27,8 %), oblikovanosti gradiv (23,3 %), 

upoštevanju posebnosti predmeta matematika (21,7 %) in vključenosti učenja učenja (20,8 %), 

najmanjše pa pri skladnosti z učnim načrtom (2,5 %) ter ustreznosti jezika in stila (9,5 %). V 

splošnem se več razlik pojavlja pri upoštevanju smernic obče didaktike kot specialne. 

Zaključujemo, da se v analiziranih kompletih gradiv pojavlja dovolj velika raznolikost glede na 

zastopanost različnih kriterijev, da lahko rečemo, da lahko učitelj na slovenskem trgu učnih 

gradiv izbira med pluralnimi ponudbami – to pomeni, da imajo različna gradiva različne 

prednosti in slabosti. Pojavlja se torej t. i. konstruktivna konkurenčnost (Kovač idr., 2005), ki 
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omogoča učitelju, da izbira gradiva glede na ustreznost kriterijev, ki so mu pomembnejši. 

Zanimivo pa bi bilo raziskati, tudi, ali so pluralne tudi prenovljene izdaje v primerjavi s 

starejšimi, na to problematiko pa opozarjajo že Kovač idr. (2005). 

 

S pomočjo instrumenta poskusni Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk 

matematike v 5. razredu osnovne šole smo dobili dovolj natančen in strokoven vpogled v 

splošno kakovost kompletov učnih gradiv, da smo dosegli prve tri cilje raziskave. Instrument 

ocenjujemo kot pregleden in jasen za uporabo, poleg tega nam je omogočil celostno presojanje 

kakovosti. Njegova pomanjkljivost na drugi strani je zamudna uporaba modela. V povprečju 

smo za kvalitativno analizo enega kompleta učnih gradiv porabili 16 ur (za enkratno 

ocenjevanje, brez preverjanja), kar ocenjujemo kot predolgo, da bi ga učitelji uporabljali kot 

pomoč pri izbiranju med potencialnimi učnimi gradivi za pouk matematike. Da bi pripomogli 

k uporabnosti modela, smo ga skrajšali tako, da so vsi deli instrumenti vezani na ocenjevanje 

celotnega kompleta gradiv in ne na posamezna poglavja. Poleg tega smo glede na napake, ki 

smo jih opazili v analiziranih kompletih, dodali še nekaj kriterijev, z vključitvijo katerih bi 

lahko pripomogli tudi h kakovosti naše raziskave). Dodani kriteriji so:  

 učno gradivo učenca nagovarja k skupinskemu delu in sodelovalnemu učenju;  

 medpredmetno povezovanje je smiselno umeščeno v učne vsebine; 

 naloge v posameznih poglavjih so vezane na učno vsebino na začetkih poglavja;  

 izrazoslovje v učnem gradivu je dovolj poenostavljeno, da je učencem razumljivo. 

Ker naj bi bil poleg osebnih smernic in objektivnih smernic splošne in specialne didaktike eden 

od dejavnikov učiteljeve kakovostne izbire tudi poznavanje slovenskega trga učnih gradiv, 

smo modelu dodali kontinuum kakovosti kompletov učnih gradiv. Na njem so označeni 

rezultati že analiziranih kompletov, s tem smo prihodnjim uporabnikom modela omogočili 

primerjavo že analiziranih kompletov gradiv in primerjavo še neanaliziranih kompletov z že 

analiziranimi. S prenovljenim Modelom za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk 

matematike v osnovni šoli (avtorstvo: Jerneja Rojko) smo enega od kompletov učnih gradiv 

znova ocenili (z istim ocenjevalcem), za ocenjevanje smo potrebovali dve uri, skladnost 

rezultatov pa je bila velika (razlika med končnima rezultatoma splošne kakovosti je bila 1,3 

%). Tako Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v osnovni šoli 

(priloga 3) ocenjujemo kot strokoven in temeljit, na drugi strani pa praktičen in lahek za 

uporabo (ocenjevalnemu seznamu so namreč priložena tudi navodila za uporabo). Namenjen 

je učiteljem, ki za pouk matematike izbirajo med potencialnimi kompleti učnih gradiv in se 

zavedajo, da mora biti njihova odločitev odgovorna, torej mora temeljiti na izhodiščih stroke. 

Ker je instrument izdelan na teoretičnih izhodiščih specialne in splošne didaktike, ob 

prilagoditvi operativnih učnih ciljev iz UN pa tudi prenosljiv na ocenjevanje kakovosti za vse 

razrede osnovne šole, ga ocenjujemo kot ključni prispevek svojega dela, in sicer na področju 

didaktike matematike. Čeprav so v različnih literaturah že podane določene (splošne) 

smernice, ki učiteljem lahko pomagajo pri izbiri potencialnih učnih gradiv za pouk (Kriteriji 

kakovosti za učna gradiva, sofinancirana iz javnih sredstev (b. d.), Priporočila področnih 

skupin za izbor in rabo učnih gradiv (2017)), je naš model edinstven v tem, da je namenjen 

analizi kompletov učnih gradiv in ne le eni vrsti učnih gradiv. Tako izločuje možnost 

krivičnega pripisovanja pomanjkljivosti posameznim elementom kompleta, ki jim je 

zadoščeno v drugih elementih istega kompleta. Poleg tega je instrument konkretiziran za 

posamezen razred in predmet in tako omogoča natančnejšo, predmetu (oz. posebnostim 

matematike) prilagojeno analizo kakovosti. 

 

Če strnemo svoja spoznanja, opazimo, da je področje pisanja/prepoznavanja/analiziranja 

kakovostnega učnega gradiva za posamezni predmet v osnovnih šolah še precej neraziskano 

področje tako v teoriji kot tudi v praksi. Ker učitelju torej na eni strani primanjkuje konkretnih 
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smernic, informacij, kriterijev za kakovostno izbiro, na drugi strani pa so učna gradiva vsako 

leto številnejša in raznovrstnejša, je odločanje o tem, kaj izbrati in uporabljati pri pouku, za 

učitelja vse težje in odgovornejše delo. V pomoč učitelju pri odločanju smo z željo, da bi to 

potekalo na podlagi strokovnih kriterijev, oblikovali Model za presojanje kakovosti učnih 

gradiv za pouk matematike v osnovni šoli. Ta model je lahko izhodišče za nadaljnje raziskave: 

o povezanosti med kakovostjo kompletov gradiv in letnico njihovega nastanka; o povezanosti 

med številom nalog v gradivih in letnico nastanka; o povezanosti med kakovostjo kompletov 

in številom avtorjev kompleta gradiv; o povezanosti kakovosti kompletov in tem, iz katerih vrst 

učnih gradiv so sestavljeni; o kakovosti priročnikov za učitelje (s priloženimi učnimi 

pripravami); o povezanosti med kakovostjo učnih ur in kakovostjo učnih gradiv, ki jih pri njih 

uporabljajo; o primerjavi kakovosti posameznih poglavij v kompletih gradiv; o povezanosti 

med kakovostjo kompletov gradiv in pogostostjo rabe pri drugih predmetih; o kakovosti 

preostalih kompletov gradiv za matematiko oz. kompletov gradiv pri drugih predmetih ipd. Na 

podlagi rezultatov slednjega predloga za nadaljnje raziskovanje bi lahko oblikovali (spletno) 

»bazo podatkov« o kakovosti kompletov gradiv glede na posamezne kriterije, ki bi bila 

dostopna vsem učiteljem. Ti bi se z njeno pomočjo in glede na osebne smernice o tem, kateri 

vidik kakovosti je zanje najpomembnejši, lažje odločali strokovno in ne pod vplivom 

intenzivnosti promocije posameznih kompletov. Menimo namreč, da bi tehtnost teh odločitev 

ključno pripomogla h kakovosti pouka.    
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PRILOGE 

Priloga 1: kriteriji za presojanje utemeljenosti rabe in kakovosti delovnega zvezka pri pouku 
(Analiza delovnih zvezkov za matematiko in slovenščino za 3. in 5. razred OŠ, 2017)  

 

Učenčevi dejavniki: 

– ali delovni zvezek motivira in posledično spodbudi miselno aktivnost;  

– ali vključuje dovolj komunikacijskih dejavnosti, ki omogočajo učencem, da samostojno uporabljajo 

jezik;  

– ali delovni zvezek omogoča, da učenci poleg pomnjenja samostojno izpeljejo še druge miselne 

aktivnosti; 

– ali delovni zvezek spodbuja učenca, da napoveduje, predvideva, odkriva, tvega in preizkuša različne 

možnosti;  

– ali je dovolj avtentičnega gradiva, da učenci vidijo povezanost z vsakdanjim življenjem;   

– ali odslikava potrebe in interese učencev; 

– ali delovni zvezek omogoča smiselno vključevanje predznanja učencev;  

– ali je delovni zvezek dober vir za učence;  

– ali raven zahtevnosti ustreza razvojni stopnji;  

– ali podpira različne stile učenja;   

– ali omogoča stopnjevanje in napredovanje učencev;  

– ali delovni zvezek spodbuja miselno aktivnost učencev (spodbuja razvoj različnih vrst pismenosti, 

kritično mišljenje);  

– ali učenec sprejema lastne odločitve ali je samo sprejemnik informacij;  

– ali delovni zvezek zaposluje učence tako kognitivno kot čustveno; 

– ali delovni zvezek razvija ustvarjalno in kritično mišljenje;, 

– ali spodbuja učenčevo iznajdljivost; 

– ali daje možnost, da učenci sami kaj dodajo ali prispevajo;  

– ali je dovolj poudarka na razvoju besedišča in strategijah za individualno učenje;  

– ali delovni zvezek omogoča učencem, da bodo ustvarili transfer znanja;  

– ali gradivo omogoča samovrednotenje (dokaze o učenju).  

 

Učiteljevi dejavniki:   

– ali učna gradiva ustrezajo učiteljevemu kontekstu učenja in poučevanja oz. sodobnim konceptom 

učenja in poučevanja;  

– ali je delovni zvezek dovolj prožen, da omogoča prilagodljivost učni situaciji;  

– ali so gradiva v delovnem zvezku sprejemljivo poenostavljena;   

– ali delovni zvezek podaja stereotipne predstave; 

– ali delovni zvezek spodbuja učiteljevo dojemljivost za inovacije in eksperimentiranje; 

– ali delovni zvezek spodbuja učiteljevo ustvarjalnost, domišljijo in raziskovanje;  

– ali delovni zvezek omogoča/predvideva diferenciacijo in individualizacijo (del gradiva za vse 

učence, del gradiva za posamezne učence);  

– ali delovni zvezek podpira cilje učnega načrta;  

– ali je delovni zvezek potreben za kakovostno doseganje ciljev UN; 

– ali je postavitev slikovnega gradiva jasna in estetska.  

 

Institucionalni dejavniki:   

– ali delovni zvezek podpira cilje učnega načrta,  

– ali je delovni zvezek potreben za kakovostno doseganje ciljev UN,  

– ali je vsebina ustrezno organizirana (jasnost, organiziranost, strukturiranost, nazornost, preglednost),  

– ali je postavitev slikovnega gradiva jasna in estetska. 
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Priloga 2: poskusni Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v 5. 

razredu osnovne šole 

 

Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v 5. razredu osnovne šole 

 

OSNOVNI PODATKI O KOMPLETU UČNEGA GRADIVA 

Naslov kompleta učnega gradiva:  

Vrste učnih gradiv, iz katerih je komplet sestavljen:  

Razred, za katerega je učno gradivo namenjeno:  

Cena kompleta:   

Ocenjevalec:   

Kraj in datum ocenjevanja:   

Opombe: 

 

 

 

 

 

REZULTATI KVALITATIVNE ANALIZE PRESOJANJA O KAKOVOSTI KOMPLETA UČNIH 

GRADIV 

Kriteriji za presojanje kakovosti  Vsota točk  Možno št. točk  Odstotek (%) 

didaktična načela   / 144  𝐚 

učenje učenja   / 48  𝐛 

oblikovanost gradiv   / 60  𝐜 

ustreznost jezika in stila   / 42  𝐝 

upoštevanje posebnosti predmeta matematika   / 120  𝐞 

skladnost z učnim načrtom za matematiko  / 164  𝐟 

raznovrstnost nalog    𝐠 

osebne smernice  / 18  𝐡 

KAKOVOST KOMPLETA UČNIH GRADIV  

=  𝐚 𝐱 𝟎, 𝟐 +   𝐛 𝐱 𝟎, 𝟏 +  𝐜 𝐱 𝟎, 𝟎𝟓  +  𝐝 𝐱 𝟎, 𝟏 +  𝐞 𝐱 𝟎, 𝟐 +  𝐟 𝐱 𝟎, 𝟐 +  𝐠 𝐱 𝟎, 𝟏 +  𝐡 𝐱 𝟎, 𝟎𝟓 
=  ______________ 

0–49 % …….. nezadostna kakovost 

50–69 %....……..zadostna kakovost 

70–79%......……..ustrezna kakovost  

80–89 % …..………dobra kakovost 

90–100 % ……….odlična kakovost 

 

 

Navodila za uporabo  

 

Model za presojanje kakovosti učnih gradiv je namenjen učiteljem, ki izbirajo učna gradiva za pouk matematike. 

Namenjen je kvalitativni analizi kakovosti potencialnega kompleta učnih gradiv. Ocenjevalec najprej izpolni 

osnovne podatke o kompletu učnega gradiva. Nadaljnje ocenjevanje poteka na tristopenjski lestvici, pri čemer 0 

pomeni »ni vključeno«, 1 »delno vključeno« in 2 »v celoti vključeno«. Ocenjevalec najprej za vsako temo iz 

aktualnega učnega načrta za matematiko (v vseh gradivih kompleta) posebej izpolni 2. in 3. stran modela. Dobljene 

rezultate za posamezno skupino kriterijev sešteje in prepiše v tabelo na prvi strani. Nato ocenjevalec reši 4., 5. in 

6. stran modela za celotno gradivo in rezultate prepiše v tabelo na prvi strani. Izračunane odstotke v zgornji 

preglednici vstavi v izračun kakovosti kompleta učnih gradiv, ta pa mu izmeri splošno kakovost gradiva. 

 

Avtorstvo: Jerneja Rojko 
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UČNI SKLOP: ______________________________ 

 

Didaktična načela kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Učenec učno snov lahko spoznava po različnih zaznavnih kanalih.     

Učna vsebina je vzeta iz življenja učenca in je podkrepljena z avtentičnimi primeri.    

Ponazarjanje učne vsebine ni le simbolno.    

Gradivo motivira (s humorjem, življenjskostjo, ilustracijo, sodobnostjo).      

Gradivo nagovarja celostno osebnost (ne le kognitivne dimenzije).    

Učno gradivo jasno upošteva formalno in neformalno predznanje učencev.    

Učno gradivo upošteva interese učencev obeh spolov iz različnih okolij.    

Učna vsebina je podprta s ponazorili – slikovnimi in grafičnimi    

Informacije so zapisane jasno in enoznačno.    

Navodila nalog so zapisana jasno in enoznačno.    

Abstraktne informacije so podprte s konkretnimi.    

Učna vsebina je strokovno neoporečna.    

Učna vsebina je podprta z dokazi, zgledi reševanja.    

Globina učne vsebine je primerna (znanstvene informacije so primerno selekcionirane in 

poenostavljene glede na razvojno stopnjo otrok, a še ohranjajo rdečo nit). 

   

Učencu so ponujene izkušnje (naloge, usmeritve), iz katerih se uči.    

Učencu so ponujeni miselni izzivi, iz katerih se uči.    

Učencu je ponujeno čustveno doživetje.    

Praksa je vpletena v teorijo kot nanašanje na prejšnje izkušnje učencev in kot sredstvo učenja 

in utrjevanja v obliki reševanja nalog. 

   

V gradivu so jasno označene diferencirane naloge za nadarjene učence.    

V gradivu so dopolnilna besedila, ki vključujejo pojasnila/usmeritve k drugim 

virom/dodatne informacije, namenjena posebnim skupinam učencev (nadarjenim, učencem 

s podpovprečnimi in nadpovprečnimi sposobnostmi). 

   

Učna vsebina je jasno strukturirana, elementi v njej so povezani, drug drugega osmišljajo.    

Učna vsebina je podana postopno (od lažje k težji, od znane k neznani, od konkretne k 

abstraktni, od bližje k daljni, od enostavne k sestavljeni). 

   

Učno gradivo napoveduje učno snov za višje razrede.    

Jasno je prepoznavno medpredmetno povezovanje, in sicer z različnimi predmeti.    

SKUPAJ TOČK: / 48 

 

Učenje učenja kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Učno gradivo bo učinkovalo na vizualni zaznavni tip učenca (vsebuje ustrezno količino 

znakov, simbolov, skic, grafov ipd.). 

   

Učno gradivo bo učinkovalo na avditivni zaznavni tip učenca (vključuje ustrezne poudarke 

besedila). 

   

Učno gradivo bo učinkovalo na motorični zaznavni tip učenca (učenca usmerja v akcijo – 

tipanje, merjenje, ocenjevanje, zapisovanje, govorjenje, težkanje ipd.). 

   

Učno gradivo nagovarja impulzivne učence k tehtnemu razmisleku, napravi preizkusa.    

Učno gradivo omogoča vodeno učenje.    

Učno gradivo omogoča učenje z odkrivanjem.    

Učno gradivo vključuje vprašanja, ki nagovarjajo učence k razmisleku o svojih postopkih 

reševanja, miselnih procesih.  

   

Omogoča napredovanje učenja (z ustreznim stopnjevanjem zahtevnosti, usmeritev, dovolj 

ponavljanja). 

   

SKUPAJ TOČK: / 16 

 

Oblikovanost gradiv kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Obseg učne vsebine in količina nalog sta postavljena na realno osnovo (tj. uresničljiva glede 

na predvideno število učnih ur na leto). 

   

Obseg učnega sklopa je primeren glede na svojo zahtevnost.     
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Razporeditev učne vsebine daje učencu vtis reda in je konstanta v vseh poglavjih.    

Težja poglavja v sklopu vsebujejo sintezo (povzetek, ponovitev).    

Poglavja v sklopu so členjena največ dvostopenjsko (na podpoglavja in podpodpoglavja).    

Besedilo je členjeno na odstavke, pri čemer en odstavek predstavlja eno misel.    

Slikovno gradivo se ne pojavlja le v dekorativni, temveč tudi v sporočilni (pojasnjevalni, 

dokazni, dopolnjevalni) funkciji. 

   

Slikovno gradivo se ujema z besedilom (je osmišljeno).    

Količina slikovnega gradiva je primerna razvojni stopnji učencev.     

Gradivo je ustrezno grafično oblikovano (naslovi, vrsta in velikost pisave, način in količina 

poudarkov, razmiki, razporejenost slikovnega gradiva, format, tisk in papir). 

   

SKUPAJ TOČK:  / 20 

 

Ustreznost jezika in stila kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Jezik v učnem gradivu zadošča normam znanstvenega jezika, učenci torej usvajajo 

besedišče, predvideno v učnem načrtu.  

   

Učno gradivo spodbuja splošen jezikovni razvoj (besedišče) in različne pismenosti.    

Učno gradivo spodbuja razvoj vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti.    

Učno gradivo je napisano v pripovednem, poljudnem jeziku.    

Vsak novi strokovni pojem je dodan postopno, z razlago in ponazorili.    

Simbolika v učnih gradivih je razložena v besedilu.    

Uporabljen je strokovno neoporečen matematični jezik, brez slovničnih in pravopisnih 

napak. 

   

SKUPAJ TOČK:  / 14 

 

Upoštevanje posebnosti predmeta matematike kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Učno gradivo na začetku poglavij z vprašanji, izzivi v učencih sproži kognitivni konflikt.    

Uvajanje učnih vsebin se začne po sprožitvi kognitivnega konflikta, takrat, ko je učenec 

najbolj motiviran. 

   

Učno gradivo učenca nagovarja k dialogu, verbalizaciji, ki ozavešča usvojeno znanje.    

Učenec matematiko usvaja v nastajanju, procesno, ne le kot končna dejstva.    

Učno gradivo učencu ponuja dovolj možnosti za samostojno delo.    

Učno gradivo ponuja dovolj problemskih situacij, ki od učenca zahtevajo višje miselne 

procese. 

   

Problemske situacije v gradivu so vzete (tudi) iz življenja ali fantazijskega sveta in 

predstavljajo priložnost za matematiziranje. 

   

Problemske situacije v gradivu upoštevajo učenčeve interese.    

Gradivo vsebuje raznovrstne probleme (odprte, zaprte, avtentične, enostavne, kompleksne 

itd.), ki so predstavljeni bodisi besedno bodisi slikovno. 

   

Učencu je omogočeno utrjevanje s pomočjo rutinskih nalog.    

Učenec ima priložnost uporabiti različne strategije reševanja problemov, pri čemer mora 

njihovo izbiro utemeljiti. 

   

Učenec se s posameznim pojmom sreča večkrat, njegovo preverjanje in utrjevanje je 

raznovrstno (z nalogami, utemeljevanjem, branjem povzetka, z vprašanji, reševanjem 

problemov). 

   

V nalogah je učenec usmerjen v različne dejavnosti: modeliranje; iskanje analogij, 

podobnosti, razlik, povezav, primerov; reševanje problemov; eksperimentiranje; merjenje; 

reflektiranje, zbiranje podatkov; predstavljanje z diagrami/modeli/risbami; ocenjevanje in 

računanje; raziskovanje vzorcev, formuliranje in preverjanje hipotez; verbaliziranje ipd. 

   

Učno gradivo omogoča vertikalno povezovanje (novo znanje umesti v pojmovno mrežo 

predznanja, ga z njim poveže). 

   

Učno gradivo omogoča horizontalno povezovanje (novo znanje poveže z znanji drugih 

predmetov in neformalnim znanjem iz življenja). 

   

Učno gradivo spodbuja gibkost znanja (uporabnost, prenosljivost, odprtost za nova 

spoznanja). 

   

Gradivo učenca spodbuja h kritičnemu mišljenju, sprejemanju informacij.    

Gradivo učenca spodbuja k ustvarjalnemu mišljenju.    
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Gradivo spodbuja številske, prostorske, odnosne in druge predstave.    

Gradivo uči strategije reševanja različnih tipov nalog in problemov.    

SKUPAJ TOČK: / 40 

 

SKUPNA ANALIZA 

 

Skladnost z učnim načrtom za matematiko kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

Učno gradivo spodbuja preverjanje/usvajanje cilja iz učnega načrta, pri katerem učenci:  0 1 2 

spoznajo pojem ravnina    

poznajo odnose »leži na«, »ne leži na«, vzporednost, pravokotnost (sekanje)    

poznajo odnose med točko, premico, daljico in poltrakom    

poznajo in uporabljajo matematično simboliko: vzporednost ||, pravokotnost ⊥, A∈p, A∉p    

skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k dani premici    

opazujejo in primerjajo kote v večkotniku    

opazujejo in primerjajo kote, ki nastanejo pri sekanju premic    

uporabljajo geometrijsko orodje (geotrikotnik) pri risanju vzporednic in pravokotnic    

grafično seštevajo in odštevajo daljice    

v različnih situacijah prepoznajo pojme: polmer in premer krožnice/kroga, sekanta, 

mimobežnica, tetiva, tangenta 

   

uporabljajo geometrijsko orodje (šestilo) pri risanju krožnice in kroga z danim polmerom 

ter premerom 

   

razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti    

opišejo kocko in kvader ter sestavijo njuna modela    

izdelajo in opišejo mrežo kocke ter kvadra    

rišejo mrežo kocke in kvadra    

opišejo in imenujejo oglišča ter stranice likov (trikotnik, štirikotnik, večkotnik)    

narišejo pravokotnik in kvadrat z upoštevanjem medsebojne lege stranic in skladnosti daljic    

opredelijo obseg in ploščino lika    

razlikujejo med obsegom in ploščino lika    

izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic    

izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in kvadrata    

izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev)    

prepoznavajo in oblikujejo simetrične oblike    

ocenijo, primerjajo in merijo ploščino z relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami 

   

spoznavajo (standardne) ploščinske enote (mm2, cm2, dm2, m2)    

pretvarjajo med sosednjimi enotami (večimenske enote v enoimenske in nasprotno) in 

računajo s količinami 

   

spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine    

seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih iz vsakdanjega 

življenja 

   

pišejo in berejo števila do milijona     

razlikujejo desetiške enote    

urejajo naravna števila do milijona    

števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice     

na številski premici predstavijo naravna števila    

opredelijo predhodnik in naslednik števila    

poznajo in razlikujejo liha in soda števila    

nadaljujejo in oblikujejo zaporedja naravnih števil    

ocenijo rezultat pri računanju z velikimi števili    

pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona    

pisno množijo naravna števila do milijona      

pisno delijo z dvomestnim naravnim številom    

prepoznajo, opišejo in pojasnijo zapis s potenco    

zapišejo s potenco zmnožek (produkt) enakih faktorjev in nasprotno    

izračunajo vrednost potence naravnega števila    

razčlenijo naravna števila na večkratnike potenc števila 10 (desetiški sestav)    
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izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja računskih 

operacij  

   

uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog    

v izrazu zamenjajo črkovno oznako (x, a ...) z danim številom    

izračunajo vrednost izraza s črkovno oznako za izbrano vrednost oznake (npr. za a = 5, 

izračunajo vrednosti izrazov 2 ⋅ a, 2 ⋅ a + 3,   2 ⋅ (a + 5)) 

   

rešijo s premislekom neenačbe    

rešijo s premislekom in z diagramom enačbe (računske enakosti) oblike a ± x = b, x ± a = b, 

x ⋅ a = b, x : a = b, a ⋅ x = b, a : x = b, (x ≠ 0, a ≠ 0) in naredijo preizkus 

   

rešijo naloge s sklepanjem iz enote na množino in nasprotno    

sklepajo iz množine na množino    

s sklepnim računom zapišejo situacije iz vsakdanjega življenja    

določijo, kolikšen del celote prikazuje dana slika ali model    

grafično ali z modelom ponazorijo dele celote     

izračunajo del od celote     

uporabijo strategijo računanja z deli celote pri reševanju besedilnih nalog     

uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna možica in 

jih znajo zapisati z ustrezno simboliko 

   

grafično prikažejo množice in odnose med njimi z ustreznimi prikazi    

pred štetjem znajo smiselno opredeliti razrede razporejanja podatkov     

uporabljajo zanesljive tehnike štetja    

oblikujejo preglednico za zapis podatkov    

uredijo podatke v tabeli po velikosti (preprosto, a sistematično) ali v skupine glede na 

izbrane kriterije 

   

prikažejo podatke s tortnim prikazom (polovica, četrtina) in s prikazom s stolpci (vrsticami)    

iz prikaza razberejo podatek    

rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in 

interpretacijo 

   

berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, izpišejo bistvene podatke oziroma 

odnose med podatki, poiščejo manjkajoče podatke) 

   

razčlenijo problemsko situacijo, jo predstavijo z različnimi ponazorili in matematičnim 

zapisom 

   

postavljajo raziskovalna vprašanja    

rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije    

matematična pravila, obrazce, definicije ubesedijo in jih uporabijo pri reševanju problemov      

rešijo besedilne naloge, ki vključujejo pretvarjanje merskih enot    

opazujejo vzorec, prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo    

oblikujejo slikovne in geometrijske vzorce (poljubno ali po pravilu)    

rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo konkretnih materialov, modelov 

in ponazoril 

   

rešijo kombinatorični problem na grafični ravni in prikažejo rešitev kombinatoričnega 

problema s skico 

   

gradivo poglablja učno vsebino z vključevanjem naslednjih izbirnih ciljev: 

 oblikujejo vzorce s premiki in vrteži; 

 zapisujejo in berejo števila, večja od milijona; 

 na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji od celote, in jih zapišejo v 

matematični obliki; 

 s pomočjo modelov in slike seštevajo in odštevajo dele celote; 

 prepoznajo življenjske situacije, kjer količine izrazimo z negativnimi merskimi števili  

   

učno gradivo usmerja učenca v rokovanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo    

upoštevanje konkretnih didaktičnih usmeritev za temo Geometrija in merjenje    

upoštevanje konkretnih didaktičnih usmeritev za temo Aritmetika in algebra    

upoštevanje konkretnih didaktičnih usmeritev za temo Geometrija in merjenje    

SKUPAJ TOČK:   / 164 
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Raznovrstnost nalog kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

Tipi nalog30 Št.  Vse % 

naloge, v katerih prevladuje preverjanje osnovnega in konceptualnega znanja     a 

naloge, v katerih prevladuje preverjanje rutinskega proceduralnega znanja    b 

naloge, v katerih prevladuje preverjanje kompleksnega proceduralnega znanja    c 

naloge, v katerih prevladuje preverjanje problemskega znanja    d 

naloge z vprašanji zaprtega tipa    e 

naloge z vprašanji odprtega tipa     f 

besedilne naloge    g 

naloge za nadarjene učence      

𝐒𝐊𝐔𝐏𝐀𝐉 𝐓𝐎Č𝐊 

 
= 𝟏𝟎𝟎 − |𝟑𝟎 − 𝒂| −  |𝟓𝟎 − 𝒃|  −  |𝟏𝟎 − 𝒄| − |𝟏𝟎 − 𝒅| − |𝟗𝟎 − 𝒆|  

−  |𝟏𝟎 − 𝒇| −  |𝟐𝟎 − 𝒈| 

 / 100 

 

Osebne smernice kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Poučevalni pristop učnega gradiva se prepleta z mojim poučevalnim pristopom (podobno 

izrazoslovje, vključevanje humorja, podobne dejavnosti, vključevanje diferenciacije). 

   

Učno gradivo se mi zdi privlačno.    

Če se vživim v vlogo učenca, se mi zdi, da bi učno gradivo učinkovalo name.    

Zdi se mi, da ima avtor učnega gradiva dober vpogled v dogajanje v razredu, tempo učenja, 

interese in razvojne značilnosti učencev ipd. 

   

Zdi se mi, da se učna gradiva v kompletu med seboj smiselno navezujejo, dopolnjujejo in 

podpirajo drug drugega. 

   

Gradivu je priložen kakovosten priročnik za učitelje (ki mi lahko pomaga pri uporabi učnega 

gradiva in načrtovanju kakovostnih dejavnosti). 

   

Gradivu so priložena kakovostna e-gradiva, ki se smiselno navezujejo na učne vsebine.    

Cena kompleta učnih gradiv je sprejemljiva (povprečje: 33,30 €).    

Učno gradivo učencu omogoča spremljanje znanja s priloženimi rešitvami.    

SKUPAJ TOČK:  / 18 

 

  

                                                 
30 Vsako nalogo uvrstite glede na to, katero znanje preverja (prvi štirje tipi), ali je odprtega ali zaprtega tipa, nato pa preverite še, ali je to 
besedilna naloga/naloga za nadarjene učence. Prvi štirje tipi ter peti in šesti se med seboj torej izključujejo. Nekatere naloge preverjajo več 

vrst znanj oz. bi jih lahko zaradi različnih korakov v nalogi uvrstili v različne tipe glede na odprtost. Te naloge uvrstite v najvišjo raven znanja, 

ki ga preverja, in v tip, ki po vašem mnenju glede na odprtost prevladuje.  
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Priloga 3: Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v osnovni šoli 

 

Model za presojanje kakovosti učnih gradiv za pouk matematike v osnovni šoli 

 

OSNOVNI PODATKI O KOMPLETU UČNEGA GRADIVA 

Naslov kompleta učnega gradiva:  

Vrste učnih gradiv, iz katerih je komplet sestavljen:  

Razred, za katerega je učno gradivo namenjeno:  

Cena kompleta:   

Ocenjevalec:   

Kraj in datum ocenjevanja:   

Opombe: 

 

 

REZULTATI KVALITATIVNE ANALIZE PRESOJANJA O KAKOVOSTI KOMPLETA UČNIH 

GRADIV 

Kriteriji za presojanje kakovosti  Vsota točk  Možno št. točk  Odstotek (%) 

didaktična načela   / 54  𝐚 

učenje učenja   / 18  𝐛 

oblikovanost gradiv   / 20  𝐜 

ustreznost jezika in stila   / 16  𝐝 

upoštevanje posebnosti predmeta matematika   / 42  𝐞 

skladnost z učnim načrtom za matematiko  
 

 𝐟 

raznovrstnost nalog  / 300  𝐠 

osebne smernice  / 14  𝐡 

KAKOVOST KOMPLETA UČNIH GRADIV  

=  𝐚 𝐱 𝟎, 𝟐 +   𝐛 𝐱 𝟎, 𝟏 +  𝐜 𝐱 𝟎, 𝟎𝟓  +  𝐝 𝐱 𝟎, 𝟏 +  𝐞 𝐱 𝟎, 𝟐 +  𝐟 𝐱 𝟎, 𝟐 +  𝐠 𝐱 𝟎, 𝟏 +  𝐡 𝐱 𝟎, 𝟎𝟓 
=  ______________ 

0–49 % …….. nezadostna kakovost 

50–69 %....……..zadostna kakovost 

70–79%......……..ustrezna kakovost  

80–89 % …..………dobra kakovost 

90–100 % ……….odlična kakovost 

KONTINUUM KAKOVOSTI KOMPLETA UČNIH GRADIVA 

 

 

 

 

 

 

Navodila za uporabo  

 

Model za presojanje kakovosti učnih gradiv je namenjen učiteljem, ki izbirajo učna gradiva za pouk matematike. 

Namenjen je kvalitativni analizi kakovosti potencialnega kompleta učnih gradiv. Ocenjevalec najprej izpolni 

osnovne podatke o kompletu učnega gradiva. Nadaljnje ocenjevanje poteka na tristopenjski lestvici, pri čemer 0 

pomeni »ni vključeno«, 1 »delno vključeno« in 2 »v celoti vključeno«. Ocenjevalec najprej glede na pregled vseh 

gradiv v kompletu, ki ga ocenjuje, izpolni preglednice na od 2. do 6. strani modela. Usklajenost z učnim načrtom 

oz. operativnimi cilji v njem ocenjevalec prilagodi glede na razred, za katerega je komplet učnih gradiv namenjen. 

Vse dobljene rezultate prepiše v tabelo na prvi strani modela. Izračunane odstotke v zgornji preglednici 

100,0 73,7 71,6 50,0 

76,0 73,2 
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ocenjevalec vstavi v izračun kakovosti kompleta učnih gradiv, ki mu pove splošno kakovost gradiva. To uvrsti na 

kontunuum kakovosti kompleta učnih gradiv, kar mu omogoči primerjavo z drugimi kompleti učnih gradiv. 

 

Avtorstvo: Jerneja Rojko 

 

Didaktična načela kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Učenec učno snov lahko spoznava po različnih zaznavnih kanalih.     

Učna vsebina je vzeta iz življenja učenca in je podkrepljena z avtentičnimi primeri.    

Ponazarjanje učne vsebine ni le simbolno.    

Gradivo motivira (s humorjem, življenjskostjo, ilustracijo, sodobnostjo).      

Gradivo nagovarja celostno osebnost (ne le kognitivne dimenzije).    

Učno gradivo jasno upošteva formalno in neformalno predznanje učencev.    

Učno gradivo upošteva interese učencev obeh spolov iz različnih okolij.    

Učna vsebina je podprta s ponazorili – slikovnimi in grafičnimi.    

Informacije so zapisane jasno in enoznačno.    

Navodila nalog so zapisana jasno in enoznačno.    

Abstraktne informacije so podprte s konkretnimi.    

Učna vsebina je strokovno neoporečna.    

Učna vsebina je podprta z dokazi, zgledi reševanja.    

Globina učne vsebine je primerna (znanstvene informacije so primerno selekcionirane in 

poenostavljene glede na razvojno stopnjo otrok, a še ohranjajo rdečo nit). 

   

Učencu so ponujene izkušnje (naloge, usmeritve), s pomočjo katerih se uči.    

Učencu so ponujeni miselni izzivi, s pomočjo katerih se uči.    

Učencu je ponujeno čustveno doživetje.    

Cena kompleta učnih gradiv je sprejemljiva (povprečje: 33,30 €).    

Praksa je vpletena v teorijo kot nanašanje na prejšnje izkušnje učencev in kot sredstvo učenja 

in utrjevanja v obliki reševanja nalog. 

   

Naloge v posameznih poglavjih so vezane na učno vsebino na začetkih poglavja.    

V gradivu so jasno označene diferencirane naloge za nadarjene učence.    

V gradivu so dopolnilna besedila, ki vključujejo pojasnila/usmeritve k drugim 

virom/dodatne informacije, namenjena posebnim skupinam učencev (nadarjenim, učencem 

s podpovprečnimi in nadpovprečnimi sposobnostmi) 

   

Učna vsebina je jasno strukturirana, elementi v njej so povezani, drug drugega osmišljajo.    

Učna vsebina je podana postopno (od lažje k težji, od znane k neznani, od konkretne k 

abstraktni, od bližje k daljni, od enostavne k sestavljeni). 

   

Učno gradivo napoveduje učno snov za višje razrede.    

Jasno je prepoznavno medpredmetno povezovanje, in sicer z različnimi predmeti.    

Medpredmetno povezovanje je smiselno umeščeno v učne vsebine.     

SKUPAJ TOČK: / 54 

 

Učenje učenja kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Učno gradivo bo učinkovalo na vizualni zaznavni tip učenca (vsebuje ustrezno količino 

znakov, simbolov, skic, grafov ipd.). 

   

Učno gradivo bo učinkovalo na avditivni zaznavni tip učenca (vključuje ustrezne poudarke 

besedila). 

   

Učno gradivo bo učinkovalo na motorični zaznavni tip učenca (učenca usmerja v akcijo – 

tipanje, merjenje, ocenjevanje, zapisovanje, govorjenje, težkanje ipd.). 

   

Učno gradivo nagovarja impulzivne učence k tehtnemu razmisleku, napravi preizkusa.    

Učno gradivo omogoča vodeno učenje.    

Učno gradivo omogoča učenje z odkrivanjem.    

Učno gradivo učencu omogoča spremljanje znanja s priloženimi rešitvami.    

Učno gradivo vključuje vprašanja, ki nagovarjajo učence k razmisleku o lastnih postopkih 

reševanja, miselnih procesih.  

   

Omogoča napredovanje učenja (z ustreznim stopnjevanjem zahtevnosti, usmeritev, dovolj 

ponavljanja). 

   

SKUPAJ TOČK: / 18 
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Oblikovanost gradiv kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Obseg učne vsebine in količina nalog sta postavljena na realno osnovo (tj. uresničljiva glede 

na predvideno število učnih ur na leto). 

   

Obseg učnega sklopa je primeren glede na njegovo zahtevnost.     

Razporeditev učne vsebine daje učencu vtis reda in je konstanta v vseh poglavjih.    

Težja poglavja v sklopu vsebujejo sintezo (povzetek, ponovitev).    

Poglavja v sklopu so členjena največ dvostopenjsko (na podpoglavja in podpodpoglavja).    

Besedilo je členjeno na odstavke, pri čemer en odstavek predstavlja eno misel.    

Slikovno gradivo se ne pojavlja le v dekorativni, temveč tudi v sporočilni (pojasnjevalni, 

dokazni, dopolnjevalni) funkciji. 

   

Slikovno gradivo se ujema z besedilom (je osmišljeno).    

Količina slikovnega gradiva je primerna razvojni stopnji učencev.     

Gradivo je ustrezno grafično oblikovano (naslovi, vrsta in velikost pisave, način in količina 

poudarkov, razmiki, razporejenost slikovnega gradiva, format, tisk in papir). 

   

SKUPAJ TOČK:  / 20 

 

Ustreznost jezika in stila kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Jezik v učnem gradivu zadošča normam znanstvenega jezik, učenci torej usvajajo besedišče, 

predvideno v učnem načrtu.  

   

Učno gradivo spodbuja splošni jezikovni razvoj (besedišče) in različne pismenosti.    

Izrazoslovje v učnem gradivu je dovolj poenostavljeno, da je učencem razumljivo.    

Učno gradivo spodbuja razvoj vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti.    

Učno gradivo je napisano v pripovednem, poljudnem jeziku.    

Vsak novi strokovni pojem je dodan postopno, z razlago in ponazorili.    

Simbolika v učnih gradivih je razložena v besedilu.    

Uporabljen je strokovno neoporečen matematični jezik, brez slovničnih in pravopisnih 

napak. 

   

SKUPAJ TOČK:  / 16 

 

Upoštevanje posebnosti predmeta matematike kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Učno gradivo na začetku poglavij z vprašanji, izzivi v učencih sproži kognitivni konflikt.    

Uvajanje učnih vsebin se začne po sprožitvi kognitivnega konflikta, takrat, ko je učenec 

najbolj motiviran. 

   

Učno gradivo učenca nagovarja k dialogu, verbalizaciji, ki ozavešča usvojeno znanje.    

Učno gradivo učenca nagovarja k skupinskemu delu in sodelovalnemu učenju.    

Učenec matematiko usvaja v nastajanju, procesno, ne le kot končna dejstva.    

Učno gradivo učencu ponuja dovolj možnosti za samostojno delo.    

Učno gradivo ponuja dovolj problemskih situacij, ki od učenca zahtevajo višje miselne 

procese. 

   

Problemske situacije v gradivu so vzete (tudi) iz življenja ali fantazijskega sveta in 

predstavljajo priložnost za matematiziranje. 

   

Problemske situacije v gradivu upoštevajo učenčeve interese.    

Gradivo vsebuje raznovrstne (odprte, zaprte, avtentične, enostavne, kompleksne itd.), ki so 

predstavljeni bodisi besedno bodisi slikovno. 

   

Učencu je omogočeno utrjevanje s pomočjo rutinskih nalog.    

Učenec ima priložnost uporabiti različne strategije reševanja problemov, pri čemer mora 

njihovo izbiro utemeljiti. 

   

Učenec se s posameznim pojmom sreča večkrat, njegovo preverjanje in utrjevanje je 

raznovrstno (s pomočjo nalog, utemeljevanja, branja povzetka, vprašanj, reševanja 

problemov). 

   

V nalogah je učenec usmerjen v različne dejavnosti: modeliranje; iskanje analogij, 

podobnosti, razlik, povezav, primerov; reševanje problemov; eksperimentiranje; merjenje; 

reflektiranje, zbiranje podatkov; predstavljanje z diagrami/modeli/risbami; ocenjevanje in 

računanje; raziskovanje vzorcev, formuliranje in preverjanje hipotez; verbaliziranje ipd. 
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Učno gradivo omogoča vertikalno povezovanje (novo znanje umesti v pojmovno mrežo 

predznanja, ga z njim poveže). 

   

Učno gradivo omogoča horizontalno povezovanje (novo znanje poveže z znanji drugih 

predmetov in neformalnim znanjem iz življenja). 

   

Učno gradivo spodbuja gibkost znanja (uporabnost, prenosljivost, odprtost za nova 

spoznanja). 

   

Gradivo učenca spodbuja h kritičnemu mišljenju, sprejemanju informacij.    

Gradivo učenca spodbuja k ustvarjalnemu mišljenju.    

Gradivo spodbuja številske, prostorske, odnosne in druge predstave.    

Gradivo uči strategije reševanja različnih tipov nalog in problemov.    

SKUPAJ TOČK: / 42 

 

Skladnost z učnim načrtom za matematiko kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

Učno gradivo spodbuja preverjanje/usvajanje cilja iz učnega načrta, pri katerem učenci:  0 1 2 

spoznajo pojem ravnina    

poznajo odnose »leži na«, »ne leži na«, vzporednost, pravokotnost (sekanje)    

poznajo odnose med točko, premico, daljico in poltrakom    

poznajo in uporabljajo matematično simboliko: vzporednost ||, pravokotnost ⊥, A∈p, A∉p    

skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k dani premici    

opazujejo in primerjajo kote v večkotniku    

opazujejo in primerjajo kote, ki nastanejo pri sekanju premic    

uporabljajo geometrijsko orodje (geotrikotnik) pri risanju vzporednic in pravokotnic    

grafično seštevajo in odštevajo daljice    

v različnih situacijah prepoznajo pojme: polmer in premer krožnice/kroga, sekanta, 

mimobežnica, tetiva, tangenta 

   

uporabljajo geometrijsko orodje (šestilo) pri risanju krožnice in kroga z danim polmerom 

ter premerom 

   

razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti    

opišejo kocko in kvader ter sestavijo njuna modela    

izdelajo in opišejo mrežo kocke ter kvadra    

rišejo mrežo kocke in kvadra    

opišejo in imenujejo oglišča ter stranice likov (trikotnik, štirikotnik, večkotnik)    

narišejo pravokotnik in kvadrat z upoštevanjem medsebojne lege stranic in skladnosti daljic    

opredelijo obseg in ploščino lika    

razlikujejo med obsegom in ploščino lika    

izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic    

izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in kvadrata    

izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev)    

prepoznavajo in oblikujejo simetrične oblike    

ocenijo, primerjajo in merijo ploščino z relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami 

   

spoznavajo (standardne) ploščinske enote (mm2, cm2, dm2, m2)    

pretvarjajo med sosednjimi enotami (večimenske enote v enoimenske in nasprotno) in 

računajo s količinami 

   

spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine    

seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih iz vsakdanjega 

življenja 

   

pišejo in berejo števila do milijona     

razlikujejo desetiške enote    

urejajo naravna števila do milijona    

števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice     

na številski premici predstavijo naravna števila    

opredelijo predhodnik in naslednik števila    

poznajo in razlikujejo liha in soda števila    

nadaljujejo in oblikujejo zaporedja naravnih števil    

ocenijo rezultat pri računanju z velikimi števili    

pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona    

pisno množijo naravna števila do milijona      
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pisno delijo z dvomestnim naravnim številom    

prepoznajo, opišejo in pojasnijo zapis s potenco    

zapišejo s potenco zmnožek (produkt) enakih faktorjev in nasprotno    

izračunajo vrednost potence naravnega števila    

razčlenijo naravna števila na večkratnike potenc števila 10 (desetiški sestav)    

izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja računskih 

operacij  

   

uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog    

v izrazu zamenjajo črkovno oznako (x, a ) z danim številom    

izračunajo vrednost izraza s črkovno oznako za izbrano vrednost oznake (npr. za a = 5, 

izračunajo vrednosti izrazov 2 ⋅ a, 2 ⋅ a + 3,   2 ⋅ (a + 5)) 

   

rešijo s premislekom neenačbe    

rešijo s premislekom in z diagramom enačbe (računske enakosti) oblike a ± x = b, x ± a = b, 

x ⋅ a = b, x : a = b, a ⋅ x = b, a : x = b, (x ≠ 0, a ≠ 0) in naredijo preizkus 

   

rešijo naloge s sklepanjem iz enote na množino in nasprotno    

sklepajo iz množine na množino    

s sklepnim računom zapišejo situacije iz vsakdanjega življenja    

določijo, kolikšen del celote prikazuje dana slika ali model    

grafično ali z modelom ponazorijo dele celote     

izračunajo del od celote     

uporabijo strategijo računanja z deli celote pri reševanju besedilnih nalog     

uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna možica in 

jih znajo zapisati z ustrezno simboliko 

   

grafično prikažejo množice in odnose med njimi z ustreznimi prikazi    

pred štetjem znajo smiselno opredeliti razrede razporejanja podatkov     

uporabljajo zanesljive tehnike štetja    

oblikujejo preglednico za zapis podatkov    

uredijo podatke v tabeli po velikosti (preprosto, a sistematično) ali v skupine glede na 

izbrane kriterije 

   

prikažejo podatke s tortnim prikazom (polovica, četrtina) in s prikazom s stolpci (vrsticami)    

iz prikaza razberejo podatek    

rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in 

interpretacijo 

   

berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, izpišejo bistvene podatke oziroma 

odnose med podatki, poiščejo manjkajoče podatke) 

   

razčlenijo problemsko situacijo, jo predstavijo z različnimi ponazorili in matematičnim 

zapisom 

   

postavljajo raziskovalna vprašanja    

rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije    

matematična pravila, obrazce, definicije ubesedijo in jih uporabijo pri reševanju problemov      

rešijo besedilne naloge, ki vključujejo pretvarjanje merskih enot    

opazujejo vzorec, prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo    

oblikujejo slikovne in geometrijske vzorce (poljubno ali po pravilu)    

rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo konkretnih materialov, modelov 

in ponazoril 

   

rešijo kombinatorični problem na grafični ravni in prikažejo rešitev kombinatoričnega 

problema s skico 

   

gradivo poglablja učno vsebino z vključevanjem naslednjih izbirnih ciljev: 

 oblikujejo vzorce s premiki in vrteži; 

 zapisujejo in berejo števila, večja od milijona; 

 na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji od celote, in jih zapišejo v 

matematični obliki; 

 s pomočjo modelov in slike seštevajo in odštevajo dele celote; 

 prepoznajo življenjske situacije, kjer količine izrazimo z negativnimi merskimi števili  

   

učno gradivo usmerja učenca v ravnanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo    

upoštevanje konkretnih didaktičnih usmeritev za temo Geometrija in merjenje    

upoštevanje konkretnih didaktičnih usmeritev za temo Aritmetika in algebra    

upoštevanje konkretnih didaktičnih usmeritev za temo Geometrija in merjenje    
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Raznovrstnost nalog kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

Tipi nalog31: 

– naloge, v katerih prevladuje preverjanje osnovnega in konceptualnega znanja;  
– naloge, v katerih prevladuje preverjanje rutinskega proceduralnega znanja; 

– naloge, v katerih prevladuje preverjanje kompleksnega proceduralnega znanja; 

– naloge, v katerih prevladuje preverjanje problemskega znanja; 

– naloge z vprašanji zaprtega tipa; 

– naloge z vprašanji odprtega tipa; 

– besedilne naloge; 

– naloge za nadarjene učence.  

𝐒𝐊𝐔𝐏𝐀𝐉 𝐓𝐎Č𝐊 

 

= ( 
š𝒕. 𝒔𝒌𝒍𝒐𝒑𝒐𝒗, 𝒗 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒉 𝒋𝒆 𝒗𝒔𝒂𝒋 𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒍𝒐𝒈𝒂 𝒐𝒅 𝒗𝒔𝒂𝒌𝒆𝒈𝒂 𝒕𝒊𝒑𝒂 ×  𝟑 

š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒗𝒔𝒆𝒉 𝒔𝒌𝒍𝒐𝒑𝒐𝒗

+  
š𝒕. 𝒔𝒌𝒍𝒐𝒑𝒐𝒗, 𝒗 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒉 𝒋𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒐𝒕𝒏𝒂  𝒑𝒐𝒍𝒐𝒗𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒍𝒊 𝒗𝒆č 𝒕𝒊𝒑𝒐𝒗 𝒏𝒂𝒍𝒐𝒈 × 𝟐 

š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒗𝒔𝒆𝒉 𝒔𝒌𝒍𝒐𝒑𝒐𝒗

+  
š𝒕. 𝒔𝒌𝒍𝒐𝒑𝒐𝒗, 𝒗 𝒌𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒉 𝒋𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒔𝒐𝒕𝒏𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒋 𝒌𝒐𝒕 𝒑𝒐𝒍𝒐𝒗𝒊𝒄𝒂 𝒕𝒊𝒑𝒐𝒗 𝒏𝒂𝒍𝒐𝒈 

š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒗𝒔𝒆𝒉 𝒔𝒌𝒍𝒐𝒑𝒐𝒗
)  × 𝟏𝟎𝟎 
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Osebne smernice kot kriterij za presojanje kakovosti učnih gradiv 

 0 1 2 

Poučevalni pristop učnega gradiva se prepleta z mojim poučevalnim pristopom (podobno 

izrazoslovje, vključevanje humorja, podobne dejavnosti, vključevanje diferenciacije). 

   

Učno gradivo se mi zdi privlačno.    

Če se vživim v vlogo učenca, se mi zdi, da bi učno gradivo učinkovalo name.    

Zdi se mi, da ima avtor učnega gradiva dober vpogled v dogajanje v razredu, v tempo učenja, 

v interese in razvojne značilnosti učencev ipd. 

   

Zdi se mi, da se učna gradiva v kompletu med seboj smiselno navezujejo, dopolnjujejo in 

podpirajo drug drugega. 

   

Gradivu je priložen kakovosten priročnik za učitelje (ki mi lahko pomaga pri uporabi učnega 

gradiva in pri načrtovanju kakovostnih dejavnosti). 

   

Gradivu so priložena kakovostna e-gradiva, ki se smiselno navezujejo na učne vsebine.    

SKUPAJ TOČK:  / 14 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Vsako nalogo uvrstite glede na to, katero znanje preverja (prvi štirje tipi), ali je odprtega ali zaprtega tipa, nato pa preverite še, ali je to 
besedilna naloga/naloga za nadarjene. Prvi štirje tipi ter peti in šesti se med seboj torej izključujejo. Nekatere naloge preverjajo več vrst znanj 

oz. bi jih lahko zaradi različnih korakov v nalogi uvrstili v različne tipe glede na odprtost. Te naloge uvrstite v najvišjo raven znanja, ki ga 

preverja, in v tip, ki po vašem mnenju glede na odprtost prevladuje.  


