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POVZETEK 

V magistrskem delu smo podrobneje raziskovali nove naloge po obravnavanem umetnostnem 

besedilu pri pouku književnosti in njihovo diferenciacijo v 1. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Nove naloge sodijo v zadnjo, sklepno fazo šolske interpretacije komunikacijskega 

pouka književnosti, ki v središče postavlja učenca in besedilo. Učitelj prevzame vlogo 

spodbujevalca in usmerjevalca, njegova naloga pa je, da učencem omogoči vstop v svet 

domišljije in s tem razvijanje ustvarjalnosti ter besedne ustvarjalne sposobnosti. To doseže z 

oblikovanjem več raznovrstnih, zanimivih, zabavnih in ustvarjalnih novih nalog, ki 

omogočajo različne oblike dela in učencem ponujajo možnost izbire. Ker se med učenci vselej 

pojavljajo razlike v znanju, spretnostih, potrebah in interesu, je tudi pri književnem pouku 

ključnega pomena diferenciacija novih nalog, tj. oblikovanje na različnih zahtevnostnih 

ravneh, ki jo učitelji pripravijo vnaprej, saj le uspešno diferencirane nove naloge omogočajo 

uspeh in napredek vseh učencev. 

V empiričnem delu smo raziskovali dajanje novih nalog in njihovo diferenciacijo učiteljev 1. 

triletja. S pomočjo vprašalnika, analize priprav in opazovanja književnosti v razredu smo 

zbrali podatke, ki smo jih na koncu med seboj primerjali. Rezultati so pokazali, da učitelji po 

obravnavanem delu v povprečju pripravijo okoli 3 naloge in da se največkrat poslužujejo 

nalog razvijanja imaginacije, domišljijske aktivnosti in nadaljevanja. Skoraj tri četrtine 

učiteljev nove naloge uspešno diferencira v pripravi, medtem ko le malo več kot polovica 

diferenciacijo tudi uspešno izvede. Ugotovili smo, da je večina novih nalog oblikovana na 

ravni uporabe in sinteze. Pokazalo se je, da ni statistično pomembnih razlik med učitelji v 

dajanju nalog glede na delovno dobo.  

S pomočjo rezultatov smo dobili vpogled v trenutno stanje dajanja novih nalog in njihove 

diferenciacije v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, kar nam je omogočilo oblikovanje 

modela za načrtovanje, pripravo in izvedbo novih nalog v sklopu obravnave književnega 

besedila. S tem bodo nove naloge na različnih zahtevnostnih ravneh ustrezneje načrtovane in 

izvedene. 
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ABSTRACT 

In this master dissertation we explored in detail the new literature tasks accompanying the 

discussion of literary texts in literature classes, together with their differentiation in the first 

triad. The new literature tasks belong to the last, concluding phase of educational interpreting 

in the communicative approach to literature teaching. The latter centers around the student 

and the text. The teacher assumes the role of a facilitator whose duty is to make it possible for 

pupils to enter the world of imagination, thereby fostering the development of their creativity 

and linguistic proficiency. This is achieved through the creation of several diverse, 

interesting, fun and creative new literature tasks that allow for many different forms of 

classwork and offer pupils a great deal of choice. Since differences in knowledge, skills, 

needs and interests always exist among pupils, the differentiation of tasks (i.e. their design 

with different levels of difficulty in advance of the class) is crucial in literature teaching too.  

Only sufficiently differentiated new literature tasks allow all pupils to progress and succeed.   

In the empirical part we explored the new literature tasks and their differentiation by teachers 

of the first triad. The data was obtained from a questionnaire, an analysis of teachers’ 

preparations, and from an observation of a literature class. The results from comparing these 

three data sources show that teachers on average prepare around three assignments for a 

literary work used in class.  The tasks that are most often used are those of developing 

imagination, imaginative activity and the continuation. Almost three-fourths of teachers are 

successful at differentiating the new literature tasks when preparing for the class, however, 

only slightly more than half of them are also successful at executing the differentiation. While 

most of the new literature tasks are designed at the level of the use and synthesis, there are no 

statistically significant differences among teachers in the assignment of tasks relative to their 

length of service. 

With the help of the empirical analysis, we obtained an insight into the current state of the 

new literature tasks and their differentiation in the first triad. This in turn made it possible for 

us to develop a model for the planning, preparation and execution of the new literature tasks 

as part of a literary text discussion, in the hope that the new literature tasks with different 

levels of difficulty would be more appropriately planned and executed. 
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1 UVOD 

Književnost in jezik sta dve temeljni področji pouka slovenščine v osnovni šoli. Didaktika 

književnosti, ki se ukvarja s preučevanjem pouka književnosti, je sestavljena iz branja 

književnih del, spoznavanja literarne vede, pedagoške psihologije in splošne didaktike (Blažić 

2000). V razredu se namesto na to didaktiko raje osredinjamo na didaktiko mladinske 

književnosti, ki se v ciljih, naslovniku, metodah in predmetu didaktičnega procesa razlikuje 

od prejšnje (Kordigel Aberšek 2008). Srečujemo se tudi s komunikacijskim poukom. Gre za 

način poučevanja, kjer sta v središču šolskega branja učenec in besedilo, ki se ga poglablja z 

ustvarjalnim pisanjem ob spodbudi učitelja (Saksida 2008). Ustvarjalno pisanje se izvršuje v 

zadnji fazi šolske interpretacije, imenovani nove naloge (Program osnovna šola. Slovenščina. 

Učni načrt 2011). Te so zapisane v učnem načrtu, skrite med cilji in prilagojene starosti 

učencev, npr. ilustriranje, izdelovanje stripov, obnavljanje zgodbe s prikazovanjem sličic, 

tvorjenje govornih besedil … (prav tam). V tej fazi učitelj učencem pripravi različne 

dejavnosti, jih diferencira in jim ponudi možnost individualnega oziroma skupinskega dela 

(prav tam). Na ta način gradi otrokovo ustvarjalnost in razvija njegove splošne ter besedne 

ustvarjalne sposobnosti (Blažić 2000a).  

V magistrskem delu nas zanima 1. vzgojno-izobraževalno obdobje. Učenci so na poti od 

vstopa v šolo do samostojnega branja. Zanje je značilno, da po obravnavanem delu sprva 

tvorijo ustna besedila in pozneje pisna (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011). 

Ko smo se v praksi preizkusili v poučevanju književnosti, smo od mentorjev prejeli pozitiven 

odziv. Navdušeni so bili predvsem nad zadnjo fazo šolske interpretacije umetnostnega 

besedila – novimi nalogami, ki smo jih sestavili. To nas je spodbudilo k premisleku, koliko se 

sicer razredni učitelji potrudijo pri oblikovanju novih nalog, še posebej pri diferenciaciji, 

glede na to, da so se jim zdele naloge, ob katerih so učenci resnično uživali ter pokazali svojo 

ustvarjalnost, zelo izvirne. Ob pregledovanju literature smo ugotovili, da je o novih nalogah, 

ki jih dajejo razredni učitelji 1. triletja, malo raziskanega. To je bil tudi eden izmed razlogov, 

da smo se odločili raziskovati to temo. 

V teoretičnem delu magistrske naloge bomo predstavili temelje pouka književnosti, nove 

naloge pri obravnavi umetnostnih besedil in diferenciacijo novih nalog pri pouku 

književnosti. Ta izhodišča bodo osnova za empirični del. Namen naloge je ugotoviti, katere 

nove naloge učitelji največkrat uporabljajo v razredih 1. triletja, ali so te za vse učence enake 

ali ne in ali se pojavljajo razlike v dajanju ter diferenciranju novih nalog glede na učiteljevo 

delovno dobo. To bomo ugotovili z neposrednim opazovanjem učnih ur književnosti 30 
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učiteljev, analizo učnih priprav in z anketnimi vprašalniki. Na koncu bomo kot pomoč 

učiteljem dodali model za načrtovanje, pripravo in izvedbo novih nalog v sklopu obravnave 

književnega besedila.   
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 TEMELJI POUKA KNJIŽEVNOSTI 

Pouk slovenščine delimo na dve temeljni področji, in sicer na književnost in jezik. S 

preučevanjem pouka književnosti se ukvarja posebna didaktika, to je didaktika književnosti. 

Ime se je postopoma oblikovalo in razvijalo od zadnje četrtine 20. stoletja (Blažić in Krakar 

Vogel 2013). Didaktika književnosti spada med interdisciplinarne vede; združuje književna 

dela, spoznanja literarne vede, pedagoške psihologije in splošne didaktike (Blažić 2000a). 

Medtem ko Saksida (1994) navaja 6 izhodišč književne didaktike (topologija branja, 

središčnost branja umetnostnega besedila, utemeljenost književne didaktike v literarni vedi, 

komunikacijska utemeljenost pouka književnosti, kontinuiteta načel in smotrov ter zaporedje 

faz šolske interpretacije), M. Blažić (2000a) našteje 3 predmete te didaktike: metode, cilji in 

vsebine pouka književnosti. Saksida (2008) doda, da te književna didaktika izpeljuje iz 

literarne vede, temeljne vede o književnosti. M. Kordigel Aberšek (2008) namesto o didaktiki 

književnosti govori o didaktiki mladinske književnosti v devetletni osnovni šoli. Avtorica 

pravi, da se ta od navadne didaktike razlikuje v ciljih, naslovniku, predmetu didaktičnega 

procesa in metodah. Medtem ko v svoji starejši knjigi avtorica (1997) navaja 3 cilje književne 

didaktike (pridobivanje književnega znanja, razvijanje bralne sposobnosti in razvijanje bralne 

kulture), kasneje ugotavlja, da je razlik med cilji didaktike književnosti in didaktike 

mladinske književnosti mnogo – nekje najdemo cilje, s katerimi se ne ukvarjajo več, drugje 

cilje, s katerimi se še ne ukvarjajo (Kordigel Aberšek 2008). Avtorica dodaja, da se cilji 

razlikujejo v naslovniku – pri didaktiki mladinske književnosti je naslovnik otrok, zato 

govorimo o razvijanju zmožnosti sestavljanja besedilnega pomena, pri didaktiki književnosti 

pa gre za odraslega naslovnika, zato je cilj odrasli pomen literarnega besedila (prav tam). Tudi 

Saksida (2005) govori o mladinski književnosti, in sicer o raznolikosti mladinske književnosti 

glede na perspektivo, ki prikazuje besedilno stvarnost. Ta ni ena sama, razlikovati se jih da 

mnogo, med njimi sta tudi perspektiva razcepa in perspektiva zbliževanja (prav tam). Prva 

izhaja iz prepričanja, da je treba mladega bralca vzgojiti oziroma preobraziti, gre torej za 

razkorak med odraslim in otrokom, medtem ko druga ta razkorak ukinja (prav tam).  V učnem 

načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011) je zapisan namen književnega 

pouka, in sicer gre za razvijanje sporazumevalne, doživljajske, domišljijskoustvarjalne, 

vrednotenjske in intelektualne zmožnosti ob branju umetnostnih besedil, vseeno pa je treba 

poudariti, kot navaja Saksida (2008), da čeprav književno znanje omogoča globlje doživljanje 

besedil, ne nadomesti literarnoestetskega doživetja. Collie in Slater (1990, v Stan 2014) 

navajata, da je eden izmed glavnih razlogov za uporabo literature v razredu bogatenje jezika. 
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Branje, pisanje, poslušanje in govorjenje so 4 dejavnosti pouka slovenščine (Saksida 2008). 

Za sodoben pouk književnosti je značilno naslednje: 

 iz bralčevih interesov izhaja izbor besedil,  

 izbrani sodobni avtorji se obravnavajo poglobljeno, 

 učiteljevo razumevanje besedila je le branje odraslega, dopušča različne interpretacije 

in odzive, skuša jih združiti v sprejemljivo razlago, 

 veliko je skupinskega dela, učitelj spodbuja učence k pogovoru ob besedilu,  

 pouk je zahtevnejši, a bolj zanimiv (prav tam). 

 

Vse te značilnosti skupaj predstavljajo komunikacijski pouk književnosti.  

2.1.1 Komunikacijski pouk književnosti 

Temelj komunikacijskega modela poučevanja mladinske književnosti je oblikovala M. 

Kordigel (Saksida 1994). Avtorica je povezala sistem didaktične interakcije med učenci, 

učiteljem in književnoumetnostnim besedilom, pojasnjevala pa ga je B. Rant s šolsko 

interpretacijo na razredni stopnji (prav tam). Saksida (2008, str. 10) dodaja, da je eno izmed 

temeljnih literarnovednih spoznanj, ki je pomagalo sooblikovati komunikacijski pouk 

književnosti, literarnoteoretično pojmovanje, ''[…] da je mladinska književnosti po svojem 

bistvu […] enakovredna književnosti za odrasle''. S svojim priročnikom Mladinska 

književnost pri pouku na razredni stopnji osnovne šole je Saksida leta 1992 dal nastajajočemu 

komunikacijskemu pouku širšo strokovno kredibilnost (Saksida 2008).  

 

Skozi leta so se oblikovali različni položaji književnosti. M. Kordigel Aberšek (2008) piše o 

komunikacijskem položaju ob recepciji mladinske književnosti, ki predpostavlja 

komunikacijo med odraslim in otrokom. Pri tem odrasli govorec govori otroku, ta pa le delno 

razpolaga z izkušnjami in jezikovnimi, kognitivnimi ter čustvenimi strukturami (prav tam). 

Samo govorjenje odraslega otroku komunikacije ne spreminja, saj ni prostora za posredovanje 

in poučevanje književnosti. Do prvih premikov pride, ko se s komunikacijo začnejo ukvarjati 

pri pouku. M. Kordigel Aberšek (2008) pravi, da je tradicionalni model pouka1 učitelja (torej 
                                                           
1Tu poteka učiteljeva komunikacija z berilom, sledita ji razlaga in interpretacija besedila učencem (prav tam). 

Tradicionalna metoda poučevanja književnosti je temeljila na predpostavkah, da bodo učenci z učenjem o 

svetovni in domači književnosti dobili znanje o literaturi, kar jim bo omogočilo kasnejše samostojno branje, in 

da bodo literaturo vzljubili, če jim bo učitelj interpretiral literarna dela ter jih opozarjal na to, kar je v njih lepega 

(Kordigel 1997). M. Kordigel Aberšek (2008) je zapisala, da se pri tradicionalnem načinu poučevanja 

književnosti učenci učijo o književnosti in s tem ne razvijajo recepcijske zmožnosti, branja niti želje po branju. 
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odraslega) postavil med besedilo in učenca, Saksida (2008) pa dodaja, da je ta zajemal teme iz 

literarne teorije in zgodovine, ni pa se spraševal o pomembnosti literarnovednega sistema za 

mlade bralce. Tak model poučevanja ni bil dovolj dober, dodaja M. Kordigel Aberšek (2008), 

zato je bilo treba uporabiti novega. Saksida (1994) trdi, da je bil tako do decembra 1994 

komunikacijski pouk književnosti vsaj na teoretičnem nivoju že jasno začrtan. Poleg 

strokovnih del, kot so priročniki in članki, so k uveljavitvi tega pristopa prispevali tudi razni 

seminarji in okrogle mize (prav tam). Pri uveljavitvi komunikacijskega pouka pa so 

pomembni še priprava učbenikov, spreminjanje že izdanih gradiv in svetovanje pri pisanju 

priprav. Na ta način se je pouk književnosti premaknil od tradicionalnega modela 

transmisijskega poučevanja k novim načelom, ciljem in metodam dela z besedilom (prav 

tam). 

 

Medtem ko učni načrt (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011, str. 100) opisuje 

komunikacijski pouk književnosti, ki v središče postavlja šolsko branje književnega dela in 

učenca ter učiteljevo vlogo – spodbuja prekrivanje pomenskega polja besedila in bralčevega 

obzorja pričakovanja, ki izvira iz njegove medbesedilne in zunajliterarne izkušnje –, S. S. 

Jabeen (2014) pojasnjuje, da je komunikacijski pouk najbolj učinkovit teoretični model  

poučevanja angleškega jezika. M. Blažić in B. Krakar Vogel (2013) se sprašujeta o glavnem 

cilju te didaktike in ugotavljata, da je to postalo spodbujanje učenčevega dejavnega stika in 

komunikacije z literaturo, kar se kaže v branju leposlovnih besedil in spremljajočih 

dejavnostih, ki so komunikacijsko-interpretativno usmerjene, medtem ko S. S. Jabeen (2014) 

razloži, da je koncept zasnovan tako, da komunikacija oziroma jezik ne prenaša zgolj 

uporabnega pomena, ampak tudi socialnega. Tako torej ne gre le za učenje jezikovnih pravil2, 

ampak predvsem komunikacijskih in socialnih veščin. Saksida (2008, str. 16), ki pravi, da 

komunikacijski pouk izhaja iz književnih interesov mladih bralcev, si za razliko od prej 

                                                                                                                                                                                     
M. Blažić (2000b) pa pravi, da so v tradicionalnem poučevanju pisanje učencev razumeli kot prosto spisje, v 

katerem so učitelji upoštevali zgolj jezikovno pravilnost in vsebinsko ustreznost. Tak način ukvarjanja s 

književnostjo je bil za tradicionalen model logičen, vendar nepravilen (Kordigel 1997). Otrokovi senzibilizaciji 

in negovanju njegove domišljije je treba posvetiti didaktične aktivnosti, ki ne bodo zgolj ocenjevale jezikovnih 

napak (Kordigel 1997, Blažić 2000b). Do premikov v pojmovanju otroka, šole, izobraževanja, didaktike 

slovenskega jezika in književnosti ter s tem tudi do premikov ustvarjalnega pisanja je prišlo v osemdesetih, še 

močneje pa v devetdesetih letih (Blažič 2000b). Tako je cilj šolskega ustvarjalnega pisanja postal razvijanje 

bralnih in pisnih književnih sposobnosti (prav tam).  

 
2 V našem primeru govorimo o književnih podatkih v besedilu in o avtorju. 
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omenjenih avtoric postavlja vprašanje, ''[…] katere bralne strategije mora bralec osvojiti, da bi 

lahko uspešno komuniciral s sporočilom literarnega besedila''. Temelji na razumevanju in 

primerjavi besedil ob neznanem besedilu (prav tam). S. S. Jabben (2014) o komunikacijskem 

pouku pravi, da gre za najbolj učinkovit teoretični model poučevanja v angleškem jeziku.  

 

Saksida (2008) opozarja, da se pri premiku od tradicionalnega h komunikacijskemu pouku 

književnosti spreminjajo 3 ključne stvari:  

 izbor besedil; ne gre več za obvezna besedila, ampak samo za predlagana, hkrati pa 

jih je manj in so temeljiteje obravnavana. Ker se sledi načelu manj je več, se izbrani 

avtorji obravnavajo zelo poglobljeno, nekateri pa se lahko izpuščajo,  

 vloga učenca; sprejemanje razlag učitelja in podatkov o književnosti zamenja dialog z 

besedilom in literarno igro (prav tam).  Učni načrt za slovenščino (2011) trdi, da se v 

središče šolskega branja umetnostnih besedil postavlja učenca in književno besedilo, 

medtem ko Grosman (2006, v Petek 2014) vselej opozarja, da je ključnega pomena 

tudi učiteljeva podpora, ki pri učencih razvija pozitivno samopodobo in zaupanje v 

bralno zmožnost, 

 vloga učitelja; tudi Saksida (2008) omenja spremenjeno vlogo učitelja, ta več ne 

prenaša vednosti in ne prilagaja znanstvene interpretacije, ampak je usmerjevalec, 

zgled in spodbudnik pogovora. Poznati mora posebnosti otroškega branja, upoštevati 

dejavnike, ki učenčevo komunikacijo otežujejo, ter faze, v katerih poteka branje 

besedila (Saksida 1994). M. Kordigel Aberšek (2008) dodaja, da mora učitelj izstopiti 

iz svoje pozicije odraslega in se vživeti v mladega bralca, predvideti, kako ga bo 

razumel in doživel. Vse to naj bi učitelj počel doma, zapisal v učno pripravo, po tem 

pa stopil v razred in s tem zaključil svojo recepcijo besedila ter se osredinil na 

pedagoško delovanje – s tem postane udeleženec didaktične komunikacije (prav tam). 

Saksida (2008) opozarja, da mora učitelj paziti, da se komunikacijski pouk 

književnosti ne poistoveti s čisto igro, pri kateri se učenci le poigravajo z besedilom. 

Tudi preveč svobode ob branju in interpretiranju besedil za razvijanje in širjenje 

recepcijske sposobnosti ni koristno. Učitelj mora dobro vedeti, kje je meja, ki ločuje 

poglabljanje doživetja in poigravanje z besedili (prav tam).  

V komunikacijskem procesu poznamo 2 temeljni usmeritvi, in sicer sistemsko in recepcijsko 

didaktiko književnosti (Blažić in Krakar Vogel 2013). 
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2.1.2 Recepcijska in sistemska književnost  

Medtem ko recepcijska književnost izhaja iz literarne vede ('recepcijska estetika'), sistemska 

izhaja iz teorije literature (Blažić in Krakar Vogel 2013). Vsaka posebej s svojim specifičnim 

razumevanjem književnosti vpliva na cilje, vsebine in metode sodobnega književnega pouka 

(prav tam).  

 

Recepcijska didaktika književnosti svojo pozornost usmerja v bralca in procese branja (Virk 

1999, v Blažić in Krakar Vogel 2013). Avtorica M. Kordigel (1997) je že davno ugotovila, da 

klasična literarna zgodovina ne pove dovolj o sami literaturi in njenem pomenu. Zato je 

nastala estetika recepcije, ki se je začela temeljito ukvarjati z vzajemnim delovanjem besedila 

in recepcije (prav tam). Kasneje se je preimenovala v recepcijsko estetiko, a obdržala isto 

funkcijo. Veliko dela je treba vložiti v bralčev proces sprejemanja literature in nameniti 

pozornost socialnim ter psihološkim dejavnikom, saj so predstavniki recepcijske estetike 

mnenja, ''[…] da se literarno besedilo konkretizira šele z branjem'' (Blažić in Krakar Vogel 

2013, str. 9). Avtorici poudarjata nekatere pomembne značilnosti, ki so še posebej pomembne 

za vzgojo osnovnošolcev: 

 osredotočanje na pozitivno in pomembno izkušnjo v komunikaciji med učencem 

bralcem in besedilom, 

 učenec naj bi ob branju povečal občutljivost za sprejemanje besedil in izražanje 

doživetij, 

 sporazumevalna zmožnost se poglablja ob branju in izražanju literarnih besedil,  

 mladim bralcem naj se prilagaja izbira besedil in metode,  

 motiviran bralec je smoter takega pouka, 

 tako zasnovan književni pouk dosega tudi širše vzgojne cilje (prav tam). 

Poleg recepcijske didaktike književnosti poznamo še eno. Avtorica B. Krakar Vogel (2015) je 

v svojem prispevku ugotovila, da je pri pouku književnosti ključnega pomena, da učenci 

literature ne spoznavajo le kot skupino prebranih besedil, ampak tudi kot pojav, ki kot celota 

vpliva na posameznika in ima svoje mesto v družbi. Drugače rečeno, učenci potrebujejo tudi 

komunikacijo, ki sega dlje kot le komunikacija med učencem in literarnimi besedili, in sicer v 

refleksijo konteksta (prav tam). S tem se ukvarja sistemska didaktika književnosti. Za pouk 

didaktike književnosti je torej treba poznati tudi dejavnike, ki tvorijo kontekst nekega 

besedila, kot so avtor, mediji, bralci, založništvo … (Blažić in Krakar Vogel 2013). Sistemska 

didaktika v ospredje postavlja aktivno vključenost učencev v vseh fazah pouka, dejavno 

branje in dejavnosti, ki so problemsko-raziskovalne (Krakar Vogel 2015). Poleg 
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sporazumevalne zmožnosti razvija znanje (poznavanje področij umetnosti in kulture), 

spretnosti (razpravljanje o književnosti, glasbi, filmu, gledališču, primerjanje) in odnose 

(občutek identitete, razumevanje razvoja kulture, pozitiven odnos do kulturnega izražanja …) 

(Blažič in Krakar Vogel 2013). B. Krakar Vogel (2015) dodaja, da so načela sistemske 

didaktike primernejša za gimnazijske programe, medtem ko je za osnovno šolo, s poudarkom 

na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, primernejša recepcijska didaktika književnosti. 

2.1.3 Književnost za učence 1. triletja 

Učenci v 1. triletju3 stopajo v svet branja in pisanja. Učni načrt (Program osnovna šola. 

Slovenščina. Učni načrt 2011) navaja, da se poleg glavnega cilja 1. triletja, to je 

opismenjevanje, v tem obdobju otroci srečujejo tudi z drugimi dejavnostmi, kot so 

sodelovanje v pogovorih, kritično interpretiranje govorjenih in zapisanih besedil, 

poustvarjalno odzivanje na besedila, govorno nastopanje, pisanje krajših besedil in razvijanje 

poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne, slogovne, metajezikovne zmožnosti ter 

zmožnosti nebesednega sporazumevanja. Saksida (2008) medtem omenja temeljne dejavnosti 

branja v osnovni šoli; to so spoznavanje vzorcev kulture, možnost za osebno dozorevanje, 

estetsko uživanje in preseganje spoznavnih omejitev v stvarnosti.   

 

Učni načrt za književni pouk v 1. triletju navaja naslednje operativne cilje: razvijanje 

recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in 

govorjenjem ter pisanjem o njih; gledališče, radijska igra in film, razvijanje recepcijske 

zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno 

branje, govorjenje) – govorjenje/pisanje, glasno interpretativno branje govorjenih besedil, 

govorni nastop (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011, str. 14–21). 

S pomočjo branja umetnostnih besedil, čeprav to praviloma ni povezano s tematiko drugih 

predmetov, vseeno pa učencem nudi priložnost za polno literarnoestetsko doživetje (Program 

osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011), učenci razvijajo sposobnosti kritičnega in 

analitičnega razmišljanja, saj se z branjem literarnih del učijo samostojnosti in argumentiranja 

s pomočjo prebranega, dodaja R. Stan (2014).   

Avtorica R. Stan (2014) pravi, da v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju prevladujejo 

slikanice. Slike v njih podpirajo zgodbo in razvijajo vizualno literarnost, otrokom pomagajo, 

                                                           
3 Pri raziskovanju novih nalog in njihove diferenciacije smo se osredinili na prve 3 razrede osnovne šole.  
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da si dogajanje in junake lažje predstavljajo. Poleg tega slike razvijajo otrokovo zavedanje o 

prostoru, črtah, barvah, oblikah …, nekatere dopolnjujejo ali utrjujejo zgodbo, medtem ko 

druge poudarjajo oziroma razširjajo tekst. Slike predstavljajo pomen zgodbe in hkrati odpirajo 

nove poti za interpretacijo besedila (prav tam).  

M. Kordigel Aberšek (2008) piše, da otrokov recepcijski razvoj sovpada z njegovim 

jezikovnim, emocionalnim, moralnim in socialnim razvojem. Tako je eden izmed razlogov, 

zakaj je književnost pomembna predvsem v 1. triletju, otrokov osebnostni razvoj, dodaja R. 

Stan (2014). Branje umetnostnih besedil namreč zagotavlja novo znanje in oblikovanje 

vrednot in stališč. Književnost lahko učinkuje kot spodbujevalec sprememb, saj se dobra 

literatura ukvarja s človekovim stanjem in lahko doprinese k otrokovemu čustvenemu razvoju 

(prav tam).  

M. Kordigel Aberšek (2008) piše, da se po otrokovem 7. letu starosti spremeni njegov način 

razmišljanja, R. Stan (2014) pa dodaja, da se spreminja tudi celoten proces učenja. Otrok ni 

več tako impulziven, navaja M. Kordigel Aberšek (2008), sposoben je razmišljanja, postaja 

socialno bitje. Njegovi literarni interesi so še v fazi prilagajanja na nov način mišljenja, 

nagnjen je k čudežem in izletom v svet domišljije umetnostnih besedil. Med branjem 

književnih del se bralec čustveno poistoveti z zgodbo in junaki v njej, zato se ustvarja 

motivacija, ki spodbuja veselje do branja, pravi R. Stan (2014). 

Učenci se s pomočjo literature učijo novih besed in skladanja stavkov, razvijajo pa tudi svoje 

pisne spretnosti. Za mlade bralce branje predstavlja pomembno vlogo pri oblikovanju bralnih 

spretnosti, navad in sposobnosti za premagovanje težav, saj z branjem o problemih, ki jih 

imajo junaki v književnem delu, razvijajo sposobnosti za soočanje s svojimi problemi (Stan 

2014).  

Učenje književnosti v 1. triletju ima prednosti pred poučevanjem starejših otrok. Otroci so v 

prvih 3 razredih osnovne šole dovzetnejši, bolj igrivi in navdušeni. Ker kmalu izgubijo 

zanimanje za določeno temo, saj pozornosti še niso sposobni dolgo zadržati na eni stvari, je 

učitelju v izziv, da za uro književnega pouka pripravi kratke, enostavne aktivnosti in se 

posveti mladim bralcem (Stan 2014). Po drugi strani pa M. Kordigel Aberšek (2008) 

ugotavlja, da je otrokovo mišljenje že sposobno spremljati dokaj zapleteno zgodbo z več 

junaki na več dogajalnih krajih. Namen branja književnih del ni samo v razvijanju bralnih, 

govornih in miselnih sposobnostih, ampak ponudi tudi vzorce obnašanja, ki bodo doprinesli k 

razvoju otrokove osebnosti (Stan 2014).  
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Učenci ustvarjajo odziv na celotno besedilo tako, da opazujejo posamezne prvine besedila v 

procesu šolske interpretacije. Sprva tvorijo ustna besedila, pisna pridejo v poštev proti koncu 

1. triletja (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011). V raziskavi bomo 

ugotavljali, katere nove naloge se najpogosteje pojavljajo za učence 1., 2. in 3. razreda.  

2.1.4 Faze šolske interpretacije pri obravnavi umetnostnega besedila 

''Šolska interpretacija umetnostnega besedila je priporočeni model za razvijanje bralne 

zmožnosti […]'' (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011, str. 100). O njej so 

pisali številni avtorji, in sicer M. Blažić, M. Kordigel Aberšek, Lipnik, B. Krakar Vogel, 

Saksida … M. Blažić (2000a) govori o šolski interpretaciji kot aktivni metodi. Pravi, da je 

njen namen interpretacija umetnostnega dela, ponotranjanje in širjenje znanja, razvijanje 

sposobnosti samostojnega branja in pisanja (pol)ustvarjalnih besedil. Avtorica M. Kordigel 

(1997) se v svojem delu dotika vprašanja, zakaj je šolska interpretacija sploh potrebna. Po eni 

strani naj bi šlo za nadgraditev doživljanja književnega dela, po drugi za pridobivanje 

literarnovednih pripomočkov za samostojno branje in interpretacijo (Krakar Vogel 1991, v 

Kordigel 1997). Poleg tega služi tudi kot pomoč bralcu, da prebrano gradivo uredi in ga nato 

uporabi skladno z zastavljenimi cilji, in kot pomoč učitelju, da lažje ugotovi, koliko od 

prebranega si je posamezen učenec zapomnil in koliko razumel (Pečjak in Gradišar 2002). 

Sestavljena je iz 5 faz, njeno zaporedje ustreza 3 ravnem stika z besedilom, in sicer 

zaznavanju in doživljanju, razumevanju in vrednotenju (Saksida 1994). Zaznavanje pomeni 

razumevanje posameznih sestavin besedila, razumevanje je proces, v katerem si bralec s 

pomočjo povezovanja posameznih stavkov v pripovedi ustvarja predstave o njihovem kraju, 

času, nameri, dogajanju …, dano gradivo pa poveže s predstavo o svetu in dogodkih. Pod 

interpretacijo spada povezovanje dogajanja z avtorjevim namenom oziroma bralec razmisli o 

tem, kaj je avtor želel povedati in zakaj (Kordigel 1997).  

Različni avtorji različno poimenujejo in razvrščajo faze šolske interpretacije. Osredinili se 

bomo na tiste, ki so zapisane v učnem načrtu. Faze, ki pomagajo pri izvedbi ure branja in 

ustvarjalnosti, so:  

 uvodna motivacija,  

 napoved besedila, umestitev in interpretativno branje,  

 premor po branju, 

 izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje, 
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 ponovno branje in nove naloge (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011, 

str. 100).  

Čeprav je zaporedje korakov stalnica, posamezne faze pri obravnavi različnih umetnostnih del 

vedno prilagajamo vsebini besedila (Saksida 2008). V nadaljevanju zaradi celostne slike 

poteka učne ure književnosti predstavljamo vse faze šolske interpretacije, večjo pozornost pa 

namenjamo zadnji fazi, to je novim nalogam, s katero postavljamo temelje empiričnemu delu 

magistrske naloge. V raziskavi bomo pozornost namenili tudi diferenciaciji nalog (če ta 

obstaja). Preverili bomo, ali drži, da so v 1. triletju dejavnosti sprejemanja (branje, poslušanje) 

pogosto nadrejene dejavnostim tvorjenja (govorjenje, pisanje) (Program osnovna šola. 

Slovenščina. Učni načrt 2011).  

2.1.4.1 Uvodna motivacija 

J. Bezjak (1906, v Krakar Vogel 2004) uvodno motivacijo definira kot ''[…] ustvarjanje 

zanimanja in pravega razpoloženja'' (str. 79), Saksida (1994) pa pravi, da gre za del postopka, 

s katerim učitelj pri učencih doseže čim boljše sprejemanje besedila. Učencem omogoči, da se 

miselno in čustveno pripravijo na doživljanje  sprejemanje besedila, navaja Saksida (2008), 

medtem ko B. Krakar Vogel (2004) pojasnjuje, da se učenci v tej fazi ''psihično ogrevajo'' za 

sprejemanje umetnostnega besedila. Saksida (2008) pravi, da je uvodna motivacija vsebinsko 

povezana s književnim delom, česar ne zasledimo pri B. Krakar Vogel (2004), ki pravi, da je 

ta faza vezana na učenčeve izkušnje, njegovo znanje, domišljijske predstave … Dejavnosti 

uvodne motivacije so pestre in raznolike, poudarja Saksida (2008), M. Kordigel Aberšek 

(2008) pa opozarja, da mora biti učitelj pri pripravi uvodne motivacije pozoren na to, katero 

besedilo bodo brali v razredu, in tudi na to, katere otroke bo motiviral. B. Krakar Vogel 

(2004, str. 80) uvodne motivacije deli na ponovitev književnega znanja kot uvodna priprava 

na obravnavo nove snovi, doživljajsko-izkušenjsko motivacijo in domišljijsko-problemsko 

motivacijo, Saksida (1994 in 2008) pa na jezikovne in nejezikovne – jezikovne se nato delijo 

še na besedne, predstavne, zgodbene, izkušenjske in medbesedilne. 

2.1.4.2 Napoved besedila, umestitev in interpretativno branje 

Saksida (2008) pravi, da gre za fazo, v kateri se učenci umirijo in preusmerijo pozornost na 

besedilo. M. Kordigel Aberšek (2008) dodaja, da gre za zelo pomemben korak, saj lahko hitro 

uničimo vso motivacijo, za katero smo se prej trudili. Učitelj mora učencem predstaviti 

avtorja, naslov dela in književno vrsto. Biti mora kratek in jedrnat, paziti pa mora tudi na 

povezavo med motivacijskimi dejavnostmi in besedilom (Saksida 2008 in Krakar Vogel 
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2004). Avtorica B. Krakar Vogel (2004) vselej dodaja, da lahko starejši učenci te informacije 

poiščejo sami. Saksida (2008) kot naslednji korak navaja branje besedila, ki naj bi ga brali 

tako učitelj kot učenci, medtem ko B. Krakar Vogel (2004) umestitev besedila postavi tudi po 

prvem branju ali pa kar sproti.  

K. Podbevšek (1994/95) poudarja pomen interpretativnega branja in pojasnjuje, da je to 

logično branje, ki je napolnjeno s čustvenim odnosom, B. Krakar Vogel (2004) pa ga definira 

kot prvo in neprekinjeno branje, ki je glasno, čustveno izrazno in estetsko. Medtem ko 

Saksida (1994) opozarja na neprekinjeno branje in očesni stik z učenci, ki naj bodo udobno 

nameščeni, saj tako lažje sprejemajo besedilo, se K. Podbevšek (1994/95) dotika 

interpretativnega branja kot čustvenega doživetja tako učitelja kot učenca in poudarja, da 

mora učitelj v svoji zvočni interpretaciji pustiti dovolj prostora za učenčevo subjektivno 

slišanje prebranega, saj takšno branje pri učencih spodbudi umetniško doživljanje.  

2.1.4.3 Premor po branju 

Ta faza je najkrajša, a vselej zelo pomembna (Saksida 1994, 2008). Čeprav traja le nekaj 

sekund – , B. Krakar Vogel (2004) navaja, da se ta izteče v nekaj trenutkov tišine – je to 

dovolj, da učenci svoja doživetja uredijo, učitelj pa lahko oceni, kako so poslušalci doživeli 

besedilo (Saksida 2008). M. Kordigel Aberšek (2008) ugotavlja, da učenci potrebujejo čas, da 

se ločijo od literarne osebe, s katero so se identificirali, in se vrnejo v učilnico, medtem ko B. 

Krakar Vogel (2004) piše, da je ta faza namenjena tudi učiteljem, da na podlagi opažanj 

pripravijo prve spodbude, s katerimi bodo učence spodbudili k izražanju doživetij.    

2.1.4.4 Izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje  

Cilj te faze je ''[…] spreminjanje učenčevega spontanega doživetja mladinskega literarnega 

besedila v razvitejše literarnoestetsko doživetje.'' (Kordigel Aberšek 2008, str. 197). To učenci 

dosežejo s pogovorom o prebranem (Saksida 1994). Avtor (1994) navaja, da si učenci, ko 

izražajo lastna doživetja besedila, pomagajo dojeti besedilo kot lastno izkušnjo, učitelju pa 

pomagajo pri nadaljnjih vprašanjih in razčlenjevanju besedil. M. Grosman (1989, v Krakar 

Vogel 2004) v tej fazi poudarja, da učitelj učence opozori na manj opazne in prezrte sestavine 

besedila, saj lahko bralec le tako v popolnosti doživi leposlovje. Sledi analiza, kjer učitelj 

pomaga učencem postopoma razvijati vse nivoje bralne sposobnosti (Saksida 1994 in Krakar 

Vogel 2004). Saksida (1994) uvršča sintezo in vrednotenje med najzahtevnejši del šolske 

interpretacije, B. Krakar Vogel (2004) pa pravi, da spadata na stopnjo abstraktne 

konceptualizacije. Strnjevanje doživetij in spoznanj, sinteza, se združi z bralčevim odzivom 
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na celotno besedilo (Saksida 1994), ko ta razlaga in utemeljuje svojo vrednostno sodbo o 

prebranem delu (Krakar Vogel 2004). Vsemu temu sledi ponovno branje oziroma poslušanje, 

ko učenci zaradi pogovora še globlje doživljajo besedilo (Saksida 2008).  

2.1.4.5 Ponovno branje in nove naloge 

V zadnji, sklepni fazi šolske interpretacije učitelj učencem zastavi nove ustvarjalne in 

poustvarjalne naloge (Saksida 2008). Kot navaja B. Krakar Vogel (2004), se ta faza povezuje 

s prejšnjo, sintezo in vrednotenjem, oziroma se od tam nadaljuje. Saksida (1994) kot namen 

novih nalog navaja utrjevanje, poglabljanje in dograjevanje literarnega doživetja, B. Krakar 

Vogel (2004) pa jih loči v dve skupini: naloge ob že prebranem besedilu in naloge ob novem 

besedilu. Ker so nove naloge osnova in bistvo naše raziskave, bomo več o njih zapisali v 

naslednjem poglavju.   
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2.2 NOVE NALOGE PRI OBRAVNAVI UMETNOSTNIH BESEDIL 

2.2.1 Pomembnost sklepne faze šolske interpretacije (ponovno branje in nove naloge) 
pri pouku književnosti 

Pomembno vlogo v zadnji fazi šolske interpretacije ima ponovno branje (Saksida 1994). 

Ponuja priložnost za polno literarnoestetsko doživetje, kolikor ga dopuščata otrokova 

recepcijska sposobnost in stopnja bralnega razvoja (Kordigel 1992, v Saksida 1994), nove 

naloge pa služijo kot učenčev samostojni odziv na prebrano v neki novi obliki (Krakar Vogel 

2004).  

Učni načrt je sestavljen iz splošnih in operativnih ciljev, specialnodidaktičnih priporočil, 

medpredmetnih povezav in standardov znanja (Saksida 2011). Funkcionalni in izobraževalni 

cilji – gre za konkretizirane operativne cilje – so izpeljani iz razvijanja dejavnosti; učenci jih 

uporabljajo za sprejemanje in tvorjenje besedil (prav tam). Nove naloge spadajo med 

funkcionalne cilje, kar pri književnosti lahko imenujemo bralne strategije po sprejemanju 

(govorjenje in pisanje, poustvarjanje) (prav tam). Poznamo tudi strategije pred sprejemanjem, 

ki zajemajo poslušanje in branje, identifikacijo, kritično sprejemanje, vrednotenje,  

zaznavanje … (prav tam). Glavni cilj književne didaktike, s čimer se uri učenčeva domišljija, 

je ''[…] razvijanje književnih (bralnih in pisnih) sposobnosti'' (Blažić 1996, str. 3). Ta cilj se 

uresničuje z ustvarjalnim oziroma kreativnim pisanjem. M. Kordigel Aberšek (2008, str. 370) 

takšno pisanje opredeljuje kot ''[…] spodbujanje dejavnega stika z literaturo na ravni 

recepcije'', medtem ko ga S. Bizjak Mrak (2016) predstavi kot učenje z ustvarjanjem. Ko 

učenci v zadnji fazi šolske interpretacije poglobljeno ustvarjajo, nastajajo poustvarjalna in 

ustvarjalna besedila. Poustvarjalna besedila so zvrst ustvarjalnih besedil, vezana na zgled in 

vsebino besedilne vrste književnih del. Ustvarjalna besedila so izvirna, vsebujejo prvine 

umetnostnega jezika, vendar niso vezana na zgled (Blažić 1996). Ustvarjalna besedila so 

tematsko vezana na besedilo (prav tam).  

Različni avtorji različno poimenujejo učenčeve dejavnosti po branju besedila. M. Blažić jih 

imenuje ustvarjalno pisanje, Saksida nove naloge, B. Krakar Vogel (po)ustvarjalno pisanje v 

okviru izražanja literarnoestetskega doživetja kot dokaza bralne sposobnosti (Kordigel 

Aberšek 2008). Nove naloge služijo utrjevanju, poglabljanju in dograjevanju literarnega 

doživetja (Saksida 1994). To obsega govorjenje, pisanje, besedno in nebesedno izražanje, 

govorico, glasbo, risbe in gib (Kordigel Aberšek 2008). Avtorica M. Kordigel (1997) pravi, 

da gre za domišljijsko aktivnost v zadnji fazi šolske interpretacije, medtem ko S. Pečjak in A. 

Gradišar (2002) navajata, da skuša učitelj z novimi nalogami (strategijami po branju) 
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ugotoviti učenčevo stopnjo razumevanja in zapomnitve prebranega besedila. Strategije 

pomagajo tudi učencem, da prebrano gradivo uredijo, in sicer tako, da ga bodo lahko 

uporabili v skladu s postavljenimi cilji (prav tam). Saksida (2008) razlaga, da v središču 

književnega pouka ostaja branje literarnega dela, medtem ko poustvarjalno pisanje zajema le 

del učne ure za poglabljanje stika z besedilom. V fazi domišljijske aktivnosti se meje 

literarnega sveta razmaknejo in razširijo, otrok na ta način ustvari svoj domišljijski svet 

(Kordigel 1997). Otroško kreativnost usmerja učiteljevo navodilo – to naj bo kratko in naj le 

nakaže otrokovo domišljijsko pot (Kordigel Aberšek 2008). V fazi domišljijske aktivnosti je 

treba izhajati iz točke mimetičnega vživljanja v literarno delo, in sicer do mere, ko bralec 

pozabi na mejo med svojim svetom in svetom identifikacijske figure (prav tam). Tak svet je 

urejen po učenčevih željah, ki predstavljajo zakon, zahteve drugih pa so le ovira, ki jo je 

mogoče odpraviti. Tako podoživetje ustvarjalnega postopka povzroča, da se učenec prestavi v 

razpoloženje, ki je identično razpoloženju avtorja v obravnavanem besedilu (prav tam). B. 

Krakar Vogel (2004) se v svojem delu novih nalog loti z druge strani. Razdeli jih na 

dejavnosti ob že prebranem besedilu in dejavnosti ob novem besedilu. Slednje so zastavljene 

kot samostojno branje novega besedila, pri katerem učenci preizkušajo pravkar pridobljene 

interpretacijske strategije, medtem ko so dejavnosti ob že prebranem besedilu namenjene 

koncu ure, ko učenci strnejo svoje doživljanje dela, če ga med samo obravnavo niso mogli 

zaradi pomanjkanja časa ali drugih razlogov (prav tam).   

Metodo ustvarjalnega pisanja združujeta metoda raziskovalnega učenja in učenje z 

ustvarjanjem (Blažić 2000a). Pod tehnike ustvarjalnega učenja spadajo odkrivanje in 

definiranje problema, iskanje rešitev, izbor najideje, evalvacija ideje, izboljšanje ideje, 

kritična samorefleksija ustvarjalnega učenja in razvijanje metakognitivnih sposobnosti (prav 

tam). Tehnike pripomorejo k spodbujanju imaginacije, divergentnega mišljenja, iskanja 

razmerij, analogij in atributov, uporabe višjih miselnih operacij, prevajanja v drug medij, 

miselnih vzorcev … (prav tam).  

M. Blažić (2000a) pravi, da je smisel novih nalog oziroma ustvarjalnega pisanja v 

poglobljenem branju, raziskovanju in ustvarjalnem učenju, ne le uganitev točnih avtorjevih 

besed. Omenja tudi, da se pri učencih spodbuja strpnost do različnih mnenj, improvizacijo, 

humor ter redefinicijo (prav tam), medtem ko avtorica M. Kordigel Aberšek (2008) navaja, da 

poustvarjalno delo z besedilom služi tudi temu, da učenci spoznajo in začutijo jezik kot 

sredstvo, s katerim lahko ubesedijo neke realne podobe ali fantazijske situacije. 
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2.2.2 Tipologija novih nalog po obravnavi umetnostnega besedila pri pouku 
književnosti 

Za izbrane avtorje in njihove tipologije nalog smo se odločili, ker se nam zdijo njihove vrste 

in primeri nalog v šoli največkrat uporabljeni in najprimernejši. Medtem ko avtorica M. 

Blažić naloge razdeli v 5 kategorij in vsako posebej razdela, jih Saksida prosto našteva. M. 

Kordigel Aberšek se tipologije loti z druge, prav tako zanimive in (bodočim) učiteljem 

koristne plati.  

Avtorica M. Blažić (2000) loči nove naloge glede na: 

 vaje poustvarjanja,  

 vaje razumevanja, 

 vaje preverjanja znanja,  

 vaje ustvarjalnega prevoda in 

 vaje poimenovanja.  

Med vaje poustvarjanja sodijo: 

 dopolnjevanje (nadomeščanje izbrisanih ali manjkajočih besed, npr. učencem damo 

besedilo obravnavane zgodbe, ki ji izbrišemo nekaj besed, učenci pa jih morajo 

dopolniti, ali pa zgodbo preberemo na glas in izpustimo določene besede, ki jih 

povedo učenci), 

 razumevanje (urejanje zaporedja besed v verzih, urejanje vrstic v verze in kitice, 

povezovanje različnih delov besedil in dopolnjevanje verzov, npr. učencem nanizamo 

določeno število besed (za 1. triletje manj), iz katerih morajo sestaviti smiselno 

besedilo z naslovom),   

 nadaljevanje (nadaljevanje besedila, zgodbe, npr. učencem damo besedilo 

obravnavane pesmi, ki ji izbrišemo nekaj verzov, učenci pa jih morajo dopisati, ali pa 

to naredimo ustno), 

 razvrščanje (postavljanje abecedno razvrščenih verzov, ločevanje verzov, misli in idej, 

npr. besedilo pesmi sestavimo v eno besedo, ki jo učenci razdelijo na več besed (za 1. 

triletje je to besedilo krajše)),  

 reševanje problemov (urejanje vrstnega reda verzov, kitic, odstavkov ipd., npr. 

nanizamo vrsto sličic, ki prikazujejo zgodbo, učenci pa jih uredijo v pravilni vrstni 

red), 
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 napovedovanje (kaj sledi, ugotavljanje vsebine po naslovu in odlomku, nadaljevanje 

besedila, npr. učencem preberemo naslov dela, ki ga bomo obravnavali, ti pa povedo 

svoje ideje in kaj pričakujejo v zgodbi), 

 sprememba žanra (učenci besedilo pesmi ali zgodbe spremenijo v pravljico, pesem, 

recept …, npr. narisati ali napisati morajo, zakaj menijo, da je izginil poklic rablja) 

(prav tam, str. 11–80).  

Med vaje razumevanja sodijo: 

 postavljanje ločil in velikih začetnic (besedilo je brez ločil in velikih začetnic, učenci 

jih morajo postaviti sami),  

 razumevanje (urejanje zaporedja besed v verzih, urejanje vrstic v verze in kitice, 

povezovanje različnih delov besedil, npr. učencem damo dva stolpca, smiselno 

povežejo prvi in drugi del verza),  

 razvrščanje (smiselno postavljanje abecedno razvrščenih verzov, ločevanje verzov, 

misli in idej, npr. besedilo pesmi sestavimo v eno besedo, ki jo učenci razdelijo na več 

besed (za 1. triletje je to besedilo krajše)),  

 primerjanje besedil (sličice zgodbe ali besedilo razrežemo na trakove, vsaka 

sličica/poved/verz je en trak, učenci iz njih zlagajo besedilo),  

 poimenovanje (iskanje znanih in manj znanih besed, npr. povemo ali napišemo 

neznane besede, ki jih učenci ustno ali pisno razložijo) in  

 ustvarjalna sprememba (spremenimo ključno prvino v zgodbi, npr. preberemo 

pesem/zgodbo in se pogovorimo, kako bi ji dali naslov) (prav tam, str. 46–90). 

Med vajami preverjanja znanja najdemo križanko (prav tam, str. 91).  

Med vaje ustvarjalnega prevoda sodijo:  

 prevod v drug medij (ilustracija besedila, strip ali slikopis, npr. učencem damo nalogo, 

da ilustrirajo osebe v prebranem delu), 

 spreminjanje (iskanje sopomenk, protipomenk, zamenjava besed, npr. učencem 

nanizamo nekaj napačnih besednih zvez (zapisati si za oko), ti pa jih pretvorijo v 

pravilne), 

 redefinicija (pisanje besedila na temelju danih besed, posodobitev besedila, postavitev 

besedila v drug prostor in čas, npr. učencem na podlagi starejšega prebranega besedila 
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pripravimo nalogo, s katero morajo zgodbo postaviti v današnji čas (likovno ali ustno 

za mlajše učence)),   

 sprememba žanra (besedilo pesmi spremenijo v pravljico, detektivko, npr. učenci 

narišejo ali napišejo, zakaj menijo, da je izginil poklic rablja),  

 sprememba pripovedovalca (napisati besedilo v 1. ali 3. osebi ednine, npr. po prebrani 

pesmi učenci pesem pripovedujejo v 1. osebi ednine),  

 uprizoritve – dramatizacija (npr. učenci po skupinah uprizorijo prebrano zgodbo),  

 ustvarjalni prevod (prevod pesemskega besedila v drugo literarno zvrst, iz poezije v 

prozo, iz proze v dramske dialoge ipd., npr. učencem nanizamo besede, iz katerih 

morajo sestaviti pesem) (prav tam, str. 95–123).  

Med vaje poimenovanja sodijo: 

 prevod v drug medij (ilustracija besedila, strip ali slikopis, npr. učencem damo nalogo, 

da naredijo strip prebrane zgodbe), 

 spreminjanje (iskanje sopomenk, protipomenk, zamenjava besed, npr. učencem 

nanizamo nekaj napačnih besednih zvez (zapisati si za oko), ti pa jih pretvorijo v 

pravilne), 

 redefinicija (pisanje besedila na temelju danih besed, posodobitev besedila, postavitev 

besedila v drug prostor in čas, npr. učencem na podlagi starejšega prebranega besedila 

pripravimo nalogo, s katero morajo zgodbo postaviti v današnji čas (likovno ali ustno 

za mlajše učence)),   

 ustvarjalna sprememba (spremenimo ključno prvino v zgodbi, npr. preberemo 

pesem/zgodbo in se pogovorimo, kako bi ji dali naslov), 

 zamenjava (nadomeščanje besed, ugotavljanje sprememb, iskanje skladnosti z 

besedilom, npr. v besedilu podčrtamo besede, učenci jih morajo zamenjati s 

sopomenkami) (prav tam, str. 111–123).  

Saksida (2008) nove naloge deli na: 

 glasno poustvarjalno branje besedila z izražanjem lastnega razumevanja sporočilnosti 

(npr. učenci berejo pesem Besede, take in drugačne s ponazarjanjem zvena in okusa 

besed),  

 vživljanje v književno osebo (npr. učenci pripovedujejo pismo, dnevnik, oblikujejo 

osebno izkaznico književne osebe), 

 risanje dogajalne premice,  
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 tvorjenje besedila po vzorcu,  

 nadaljevanje, dopolnjevanje in preoblikovanje zgodbe ter izmišljanje predzgodbe,  

 povezovanje besedila s stripi, risankami in filmi, 

 dramatizacijo (npr. pri delu Nika Grafenauerja Vrata učenci odigrajo pogovor med 

vratarjem in vrati), 

 ilustriranje besedila, glasbeno poustvarjanje (npr. učenci oblikujejo ali izberejo 

glasbo kot podlago za obravnavano besedilo), 

 ustvarjanje razredne predstave oziroma drugega dogodka,  

 pravljične projekte, zbiranje ljudskega izročila in posnemanje pravljičnega tona,  

 primerjanje besedil in pogovor o branju, 

 obisk knjižnice, seznanjanje z bralno značko (str. 83–84).  

Avtorica M. Kordigel Aberšek (2008) loči nove naloge glede na književno osebo, dogajalni 

čas in prostor, deli pa jih tudi glede na književno zvrst – poezijo, prozo in dramatiko. Nekaj 

predlogov nalog: 

 glede na književno osebo: govorno oz likovno izraža predstave o književnih osebah, 

govorno oziroma likovno upoveduje razpoloženja oseb, kaj je oseba rekla, opisuje 

značaj književne osebe, igra igro vlog, tvori književne osebe po analogiji ali ustvarja 

nove (npr. učenci si izmislijo zgodbo o stranski osebi v zgodbi, predstavijo člana svoje 

družine sošolcem, si izmislijo dvogovor med knjižnima osebama …)  (prav tam, str. 

394), 

 glede na dogajalni prostor: razmišljanje o sceni dogajalnega prostora, ustvarjanje 

literarnega prostora pri radijski igri, likovno ali pisno predstavi dogajalni prostor in 

tvori nov knjižni prostor (npr. otrok nariše načrt mesta iz zgodbe) (prav tam, str. 402),  

 glede na dogajalni čas: izlet v domišljijo, dogajalni čas nekoč, dogajalni čas danes, 

dramska uprizoritev časa, ločevanje bližnje in daljne preteklosti (npr. učenci si 

naredijo slovarček pomena besed, v zvezek narišejo dva kroga, enega za začetek 

pravljice, drugega za konec, vmes pa 3 ceste, na katere bodo narisali/napisali, kaj se 

zgodi z osebami v pravljici …) (prav tam, str. 403–404), 

 glede na avtorja: otrok začenja ločevati avtorja in pripovedovalca v zgodbi (npr. 

učenci pripovedujejo zgodbo kot glavna/stranska oseba) (prav tam, str. 406), 

 glede  na resničnost: loči realnost in domišljijo (učenci se po prebranem delu odločijo, 

ali gre za realistično ali fantastično besedilo in svoje mnenje utemeljijo) (prav tam, str. 

407),  
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 glede na poezijo: ustvarja zvoke z jezikovnimi in nejezikovnimi sredstvi, tvori zvočne 

nize, piše zvočne kombinacije besed, tvori ritmična besedila, išče besede, ki se rimajo, 

tvori rimane verze, zapisuje asociacije, tvori spominske nize, izmišlja si nove besede, 

nenavadne besedne zveze, primerja besedilo z že znanim (npr. ob branju izštevanke 

učenci zraven ploskajo, pesem narišejo z besedami, iz časopisa izrežejo besede in jih 

zlepijo v pesem …) (prav tam, str. 408–409), 

 glede na prozo: pripoveduje, riše in piše pravljice (znane in izmišljene), tvori narobe 

pravljice in nadaljevanje pravljic, tvori fantastično pripoved, piše realistične zgodbe,  

povesti in romane (npr. učenci pripovedujejo/napišejo svojo pravljico, nadaljujejo 

prebrano zgodbo, v katero projicirajo svoje želje in ideje, kako rešiti problem, 

obravnavano zgodbo spremenijo v dramski prizor in ga odigrajo, v skupini izdelujejo 

knjigo o fantastični pripovedi …) (prav tam, str. 412–421), 

 glede na dramatiko: samostojno bere vloge iz besedila in jim poišče primeren glas, 

riše oziroma ustvarja lutke in scene, dramatizira (namizno in razredno gledališče), 

pripravi predstavo, primerja besedila (otroci po skupinah pripravljajo dogajalni 

prostor (s plakati), si razdelijo vloge, pripravijo lutke in nato odigrajo lutkovno 

predstavo …) (prav tam, str. 421–423).  

M. Blažić in M. Kordigel Aberšek imata jasno zastavljene kategorije, v katere sta razvrstili 

nove naloge, medtem ko so pri Saksidi naloge le prosto naštete. M. Blažić našteje več nalog 

kot ostala dva avtorja, M. Kordigel Aberšek pa jih podrobneje opiše in analizira. Vsi trije v 

svojem bistvu opisovanja govorijo o enakih nalogah, le kategorizirane in predstavljene so 

drugače. V naši raziskavi smo spraševali po pogostosti uporabe novih nalog v 1. triletju. 

Najpogostejše so dokončaj zgodbo, govorna sprememba pripovedovalca, dvogovori ob nizu 

slik, glasno poustvarjalno branje, primerjava besedil, razvijanje imaginacije (risanje kraja 

dogodka, oseb …), skupinska ilustracija, risanje dogajalne premice, prevod v drug medij, 

dopolnjevanje, igra vprašanj, nizanje asociacij, domišljijska aktivnost, vizualizacija ob 

zgodbi, reševanje problemov, jaz v zgodbi, napovedovanje, križanka, dajanje naslovov 

zgodbam, izdelava lutk, igra vlog in nizanje sličic v zgodbo. Uporabili smo kombinacijo 

novih nalog4 avtorice M. Blažić in Sakside, saj naštevata naloge, ki se najpogosteje pojavljajo 

                                                           
4 Nekatere naloge smo imensko preoblikovali, da so učiteljem lažje razumljive. Da bi bile naloge učencem čim 

zanimivejše, jih morajo učitelji sestaviti na zabaven, humoren, nenavaden, morda celo inovativen način. Take 

naloge iz otrok izvabijo domišljijo, ki jo imajo učenci 1. triletja na pretek. Učitelji učencem glede na sestavo 

novih nalog odpirajo vrata v svet ustvarjalnosti. 



 
 

21 

 

tako pri nas kot v tujini, pogledali pa smo tudi v učni načrt, s pozornostjo na najmlajših 

učencih.   

2.2.3 Ustvarjalnost/kreativnost pri obravnavi umetnostnega besedila pri pouku 
književnosti 

Saksida (1994) kot namen novih nalog predstavi utrjevanje in poglabljanje doživetja, M. 

Kordigel Aberšek (2008) dodaja, da to obsega govorjenje, pisanje, likovno izražanje … Poleg 

tega je njihov namen tudi domišljijska aktivnost, pri čemer se stremi k temu, da so učenci čim 

ustvarjalnejši in maksimalno uporabljajo svojo domišljijo (Kordigel 1997). Nove naloge naj 

bi bile oblikovane tako, da učence pritegnejo in iz njih izvlečejo ustvarjalnost. Da pa se to 

lahko zgodi, mora biti v prvi vrsti dovolj ustvarjalen tudi učitelj, ki lahko take naloge pripravi. 

Za to potrebuje, poleg samozavesti in zaupanja vase, tudi spretnost uporabe ustvarjalnosti v 

različnih situacijah ter fleksibilnost pri pripravi novih nalog (Desailly 2012). Pomembno je, 

da je pri pripravi novih nalog in sami izvedbi pozoren na vse učence, saj je zaradi razlik med 

njimi dobrodošla diferenciacija.  

Definicij ustvarjalnosti (s tujko kreativnosti) različnih avtorjev je preko sto. Creo je latinska 

beseda, iz katere izvira beseda ustvarjalnost, in pomeni 'narediti', danes pa različne 

opredelitve nakazujejo na 'novost' (Pečjak in Štrukelj 2013). Medtem ko Pečjak in Štrukelj 

(2013) kreativnost opredeljujeta kot najvišjo obliko mišljenja in najvišjo stopnjo osebnostnega 

razvoja, človekovega delovanja, življenja in sožitja, jo avtorica M. Blažić poimenuje kot 

odprto raznosmerno mišljenje (1996). J. Ingram (2003, v Pečjak in Štrukelj 2013) vidi 

ustvarjalnost kot odprtost do prihajajočih dražljajev v neposrednem okolju, P. Mcneese (2004, 

v Pečjak in Štrukelj 2013) pa kot notranjo zmožnost rasti, ki spodbuja mišljenje in izražanje 

sebe na različne nove načine. Pečjak in Štrukelj (2013) opredeljujeta ustvarjalnost tudi kot 

sposobnost, da lahko probleme rešujemo na nov, izviren in divergenten način, J. Desailly 

(2012) v svojem delu navaja definicijo kreativnosti, ki jo podaja National Advisory 

Committee on Creative and Cultural Education, in sicer pravi, da gre za ustvarjalne aktivnosti, 

ki so pripravljene na način, da proizvedejo originalne in koristne rezultate.  

Ljudje naj bi bili po svoji naravi ustvarjalni, vendar je ta večinoma zatrta s strani okolja 

(Pečjak in Štrukelj 2013). Woolfolk (2002, v Cencič 2014) pojasnjuje, da so prav učitelji tisti, 

ki ustvarjalnost ali spodbujajo ali zavirajo skozi sprejemanje oziroma zavračanje 

domišljijskega. Otrokova ustvarjalnost začne upadati po 5. letu starosti oziroma ob vstopu v 

šolo, saj so zahteve po spoštovanju pravil in prilagajanju v skupini močnejše (Lefever 2004, v 

Cencič 2014). Ščuka (2008, v Cencič 2014) meni, da je šola preveč oblikovana po okusu 
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učiteljev in ne nudi okolja, v katerem bi učenci iskali drugačne rešitve, izražali drugačna 

mnenja in razmišljanja. Učitelji imajo moč in vpliv, zato lahko dnevno spodbujajo 

ustvarjalnost učencev (Woolfolk 2002, v Cencič 2014), kar se pokaže predvsem pri 

književnosti v sklepni fazi šolske interpretacije. Tudi T. Velikonja (2015) piše o tem, da so 

učitelji pomemben dejavnik učenčevega razvoja ustvarjalnosti.  

Pomembno vlogo pri ustvarjalnosti ima domišljija. K njenemu razvoju ogromno pripomore 

branje otroške in mladinske književnosti (Kordigel Aberšek 2008). Domišljija pomaga pri 

reševanju težav, odkrivanju iznajdb, znanstvenih teorijah in umetniških stvaritvah (Pečjak in 

Štrukelj 2013). Ker se ne pojavi sama od sebe, jo je treba razvijati (Kordigel Aberšek 2008). 

Od domišljijskih sposobnosti in spominskih sličic iz realnega življenja je odvisno, kako si bo 

otrok predstavljal književni svet, osebe in prostor. Avtorica navaja vlogo otrokove 

domišljijske aktivnosti v sklepnem delu književnega pouka: 

 otroci občutijo ozračje, ki je podobno tistemu v umetnostnem delu, 

 domišljijski trening, 

 povečanje senzibilnosti za estetsko komponento literarnega dela, 

 preseganje otrokove fiksiranosti na zgodbo, 

 otrokova refleksija o lastnem doživetju, 

 povratna informacija o tem, do katere mere je otrok konstituiral literarnoestetsko 

doživetje v okviru izbranega segmenta recepcijske zmožnosti (Kordigel Aberšek 2008, 

str. 373). 

Paul Torrance je ugotovil, da je razvoj kreativnih sposobnosti mogoče spodbuditi z metodami 

kreativnega mišljenja (Blažić 2003, v Vidrgar 2016). Na razvoj teh pozitivno vplivajo igra 

vlog, vaje za razvijanje sposobnosti vizualizacije, vaje za razvijanje nenavadne vizualne 

perspektive in humor (prav tam), ki jih učitelji lahko uporabijo v novih nalogah po 

obravnavanem delu.   

2.2.3.1 Kreativno mišljenje in (po)ustvarjanje v sklepni fazi šolske interpretacije 

Učenci v 1. triletju še ne pišejo (dobro), zato pri raziskovanju v razredu pričakujemo, da je 

večji del nalog ustnih oziroma likovnih.  

Avtorica S. Bizjak Mrak (2016) pravi, da je ustvarjalnost splošna človekova lastnost in da se 

razlikujemo le glede na stopnjo in vrsto nadarjenosti. M. Blažić (1996) govori o kreativnosti 

kot o miselnem procesu, v katerem otrok pri književnosti ustvarja nova besedila ali ideje 
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oziroma ustvarja neko novo celoto s pomočjo kombinacije obstoječih idej in besed. Avtorica 

J. Desailly (2012) pravi, da je kreativnost tako ustvarjanje novih idej kot tudi sintetiziranje 

idej drugih v nek nov pomen, medtem ko ko M. Blažić (1996) kreativno pisanje predstavlja 

kot tvorjenje (pol)ustvarjalnih besedil (učenci ustvarjalno uporabljajo jezik, posebni poudarek 

pa je na pisnem izražanju). Kot cilj kreativnega pisanja med poukom avtorica navaja 

poglabljanje književnih sposobnosti, ne pa vzgoje pisateljev oziroma pesnikov (prav tam). Za 

razvoj ustvarjalnosti oziroma kreativnih sposobnosti je divergentno mišljenje 

najpomembnejše; to je odprt način mišljenja, ki dopušča več različnih rešitev (Blažić 2003, v 

Vidrgar 2016). Avtorica T. Velikonja (2015) poudarja, da pri ustvarjanju ne smemo hiteti, saj 

med učenci obstajajo razlike v zmožnostih. Dodaja tudi, da morajo med kreiranjem po 

obravnavanem delu, ko predstavljajo svet, ki se skriva v njih, učenci zaznati lastno 

učinkovitost, saj to vpliva na razvoj njihovega družabnega, čustvenega in intelektualnega 

področja ter dobrega počutja. J. Desailly (2012) našteva koristi kreativnega ustvarjanja – 

učitelji izzivajo in motivirajo svoje učence, medtem ko otroci razvijajo akademske in 

razumske sposobnosti za celo življenje. Učenci si zapomnijo več, dvigne se jim samozavest, 

med učenjem se zabavajo, imajo več avtonomije, prav tako pa to bolj zadovoljuje tudi učitelje 

(prav tam). T. Velikonja (2015) govori o pozitivnih vplivih, ki jih imajo kreativnost in 

ustvarjalne ideje na odnose učiteljev in učencev ter učencev samih, saj se z ustvarjanjem veča 

interes za komunikacijo, ta pa izboljšuje odnose. 

Pomembno vlogo pri razvijanju in spodbujanju otrokovega kreativnega mišljenja ima učitelj, 

o čemer je pisala E. Vidrgar (2016). Pravi, da mora učitelj organizirati spodbudno delovno 

okolje, omogočiti sproščeno vzdušje, motivirati učence in spodbuditi njihovo radovednost. 

Pozoren mora biti na spodbude, pohvale, spoštljiv odnos do raznolikih idej in na spodbujanje 

kritičnega pristopa pri presojanju idej (prav tam). J. Desailly (2012) dodaja, da je za dobrega 

kreativnega učitelja značilno tudi dobro poznavanje snovi, ki jo poučuje. Avtorica S. Bizjak 

Mrak (2016) navaja, da k pozitivnemu šolskemu ozračju prispevajo opisno ocenjevanje 

ustvarjalnih besedil, notranja motivacija in vedoželjnost otrok, sproščenost ter povezanost s 

samim seboj. Pri ustvarjanju je ključnega pomena zabava in uporaba domišljije, ugotavlja 

Torrance (Vidrgar 2016). Za dobro ustvarjalno učno uro so potrebni dobra motivacija, 

zabavni in pestri učni pristopi in kombinacija različnih učnih oblik (prav tam). S pomočjo 

branja umetnostnih besedil in ustvarjalne obravnave učenci pridobivajo sposobnosti za 

razvijanje lastnih idej, izmišljenih zgodb, govornega nastopanja, iger vlog in poustvarjanja 

(prav tam). 
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J. Desailly (2012) navaja 8 bistvenih elementov kreativnosti: ustvarjanje novih idej, uporaba 

že znanih spretnosti v novem kontekstu, razvijanje idej drugih in njihova personalizacija, 

pogovarjanje o idejah na zanimive načine, sestavljanje različnih idej v novost, delanje na 

doseganju ciljev, ocenjevanje svojih del in del drugih ter evalvacija.  

Avtorica S. Bizjak Mrak (2016) navaja nekaj vaj za spodbujanje ustvarjalnosti (str. 427): 

 literarne igrice (odgovarjanje na vprašanja), 

 literarne vaje za pisno in slušno razločevanje, 

 vaje za bogatitev besednega zaklada (naštevanje asociacij, sopomenk, protipomenk, 

izmišljanje pomanjševalnic itd.), 

 literarne vaje za domišljijske spise (vprašanja 'kaj bi bilo, če …', zgodbe z več konci, 

zgodbe z več naslovi …), 

 vaje za izvirno dopolnjevanje, 

 vaje v izvirnem pisanju.  

Temelji zrele, zdrave in ustvarjalne osebnosti se oblikujejo v šolskem obdobju človekovega 

življenja (Pečjak in Štrukelj 2013). Gre za zelo zahtevno nalogo tako za otroka in starše kot 

tudi za učitelje in šolstvo (prav tam). K temu lahko v veliki meri pripomorejo nove naloge, pri 

katerih je lahko ustvarjalen že učitelj, nato pa še učenci, ki s pomočjo urjenja domišljije 

razvijajo svoje kreativne sposobnosti. Z raziskavo bomo ugotovili, v kolikšni meri učitelji 

učencem dovoljujejo biti ustvarjalni. To bomo ugotovili z analizo novih nalog, ki jih učitelji 

zastavljajo učencem.   
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2.3 DIFERENCIACIJA NOVIH NALOG PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI 

V učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 2011) je zapisano, da se med 

učenci pojavljajo razlike v zmožnostih, avtorica D. Heacox (2009) jih opiše kot razlike glede 

na njihove potrebe, učni slog in interes, zato je pomembno, da so nove naloge po 

obravnavanem umetnostnem delu ustrezno diferencirane5. Ker poleg že omenjenih razlik med 

učenci obstajajo tudi bolj specifične skupine otrok in posameznikov, ki nujno potrebujejo 

prilagajanje pouka oziroma nalog, smo jih po učnem načrtu razdelili v 4 sklope: učenci z 

učnimi težavami, nadarjeni učenci, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 

učenci tujci.  

2.3.1 Specifične skupine otrok in posameznikov 

2.3.1.1 Učenci z učnimi težavami 

Gre za učence, ki pri pouku težko dosegajo standarde znanja, če jim učitelji ne prilagajajo 

metod in oblik dela (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 2011). Pri 

učenju imajo v primerjavi s svojimi vrstniki bistvene težave. Učne težave se delijo na splošne 

in specifične, razprostirajo pa se od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih in od 

krajših do vseživljenjskih (Magajna, Kavkler, Čičanovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič 

2008). Vzroke učnih težav najdemo v učenčevem okolju, kombinaciji dejavnikov med 

učencem in okoljem ter v učencu (prav tam).  

2.3.1.2 Nadarjeni učenci 

Po definiciji iz leta 1978, ki je zapisana v Ameriškem zakonu o izobraževanju, so nadarjeni 

učenci tisti, ki pokažejo visoke dosežke oziroma potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, 

specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju. Ti učenci poleg rednega 

šolskega programa potrebujejo še dodatne, prilagojene aktivnosti (Marland 1972, v Žagar 

2006).  

2.3.1.3 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Ti učenci imajo težjo obliko specifičnih učnih težav. Potrebujejo dodatno strokovno pomoč. 

Njihove težave se kažejo pri pozornosti, pomnjenju, mišljenju, koordinaciji, komunikaciji, 

branju, pisanju, pravopisu, računanju, socialni kompetentnosti in čustvenem dozorevanju 

(Kavkler in Magajna 2008). 

                                                           
5 O tem smo spraševali učitelje v anketnem vprašalniku, in sicer nas je zanimalo, ali naloge diferencirajo ter 

katerim učencem najpogosteje oziroma najredkeje oblikujejo naloge na različnih zahtevnostnih ravneh. 
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2.3.1.4 Učenci tujci 

Med učence tujce prištevamo: 

 tiste, ki nimajo slovenskega državljanstva (migranti), imajo pa dovoljenje za stalno ali 

začasno bivanje v Republiki Sloveniji,  

 tiste z začasno zaščito (begunci, prosilci za azil),  

 tiste, ki so državljani članic Evropske unije, in 

 potomce slovenskih izseljencev ali zdomcev, ki so se vrnili v domovino (Smernice za 

izobraževanje 2009).  

Za diferenciacijo so značilni spremenjen učni tempo, raven zahtevnosti in način poučevanja 

(Heacox 2009). Učni načrt (2011) navaja, da se diferenciacijo izvršuje v fazah načrtovanja, 

organizacije in izvedbe ter tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja, medtem ko D. Heacox 

(2009) navaja, da se diferencira vsebino, proces in izdelek. Čeprav učni načrt za književni 

pouk ne predvideva višjih standardov znanja, to ne pomeni, da učitelj ne more prilagajati 

pouka oziroma novih nalog (Saksida 2014). D. Heacox (2009) omenja 4 značilnosti 

diferenciranega pouka, ki jih lahko povežemo z novimi nalogami pri obravnavi umetnostnega 

besedila. Naloge naj bodo zanimive, da učence pritegnejo, smiselne oziroma povezane z 

vsebino, raznovrstne  (učenci naj imajo možnost izbire) in poglobljene (prav tam).  

Strmčnik (1987, 1993, v Kalin 2016) pravi, da si pouka brez diferenciacije zaradi višjih 

družbenih in ekonomskih zahtev, bolj humanih odnosov in zahteve po večji učinkovitosti ter 

racionalnosti šolskega dela ne moremo več predstavljati. M. Kerndl (2013) pojasnjuje, da so 

eden izmed glavnih razlogov nujne diferenciacije in individualizacije pouka razlike med 

učenci – v jezikovni in recepcijski zmožnosti, horizontu pričakovanj, motivaciji, bralni 

zmožnosti, bralnem interesu in v odnosu do branja. D. Heacox (2009) pojasnjuje vlogo 

učitelja in pravi, da ta prevzame vlogo usmerjevalca, kar pomeni, da prilagodi čas, pripravi 

raznolike dejavnosti, med katerimi učenci izbirajo, in uporabi različne oblike dela, med katere 

spadajo individualno in skupinsko delo ter delo v dvojicah, dodaja M. Blažić (2000a). M. 

Kerndl (2013) pravi, da mora učitelj za ustrezno sestavljene nove naloge poznati horizont 

pričakovanj učencev in iz tega izhajati ter se na učno uro dobro pripraviti, saj mora imeti prav 

vsak učenec možnost napredovanja. Zavedati se mora tudi dejstva, pojasnjuje Saksida (2014), 

da samo književno delo za učenca ne more biti ne prelahko ne prezahtevno oziroma primerno 

ali neprimerno, saj je oblikovanje novih nalog odvisno od učitelja in kako (ne)zahtevno jih 

oblikuje. Diferenciacija je dobrodošla tudi zaradi dvogovora učenca z besedilom, pri čemer je 

treba upoštevati njegove čutne, čustvene in razumske odzive na besedilo ne glede na 
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zahtevnost literarnega dela (Saksida 1997/98, v Kerndl 2013). Avtor omenja, da so ustrezne 

nove naloge oblikovane vsaj na 3 ravneh: priklic informacij, razumevanje s sklepanjem in 

vrednotenje besedila (Saksida 2014). Učiteljem so pri tem v pomoč različne taksonomije, ki 

jih predstavljamo v nadaljevanju. 

2.3.2 Taksonomije, ki so učiteljem v pomoč pri načrtovanju pouka 

Različni domači in tuji avtorji navajajo različne taksonomije, ki so v pomoč učiteljem pri 

načrtovanju pouka in oblikovanju nalog. Med njimi so 6-stopenjska Bloomova taksonomija 

(Heacox 2009), 5-stopenjska taksonomija SOLO (Marentič Požarnik 2000), 3-stopenjska 

Barrettova taksonomija (Pečjak 1995) in Marzanova taksonomija (Rutar Ilc 2004).  

Tako Barretova kot Bloomova taksonomija vsebujeta različne stopnje zahtevnostnih ravni s to  

razliko, da Barretova taksonomija meri bralno razumevanje, kar pomeni število informacij, ki 

jih učenec prepozna in izlušči iz besedila (Pečjak 1995), Bloomova pa se uporablja za katero 

koli področje, tudi za oblikovanje in razvrščanje novih nalog (Heacox 2009). Taksonomija 

SOLO učiteljem pomaga pri ocenjevanju (kakovosti) učenčevega razumevanja po zaključku 

pridobivanja njegovih odgovorov (Marentič Požarnik 2000). Marzanova taksonomija 

predpostavlja, da ima vsak predmet vsebino, ki jo lahko povežemo s procesom učenja, 

praktičnim ali miselnim eksperimentiranjem. Tako znanje je trajnejše in bolj poglobljeno 

(Rutar Ilc 2004). Čeprav je ta taksonomija drugačna od drugih, se vseeno povezuje z 

Bloomovo, saj so vse dejavnosti (razvrščanje, urejanje, interpretiranje, eksperimentiranje, 

izdelovanje …), ki jih zajema, v bistvu procesi, ki jih zagovarja Marzano. Ostali dve 

taksonomiji, SOLO in Barretova, sta sestavljeni iz različnega števila stopenj, a se vseeno 

lahko primerjata z Bloomovo, saj so stopnje le združene ali drugače poimenovane.  

Prva stopnja Barrettove taksonomije (razumevanje s sklepanjem in interpretativno 

razumevanje) se najbolje povezuje s prvima dvema stopnjama taksonomije SOLO 

(predstrukturna in enostrukturna) in Bloomove taksonomije (poznavanje in razumevanje). 

Naslednji stopnji (točnost in reorganizacija) se ujemata z Bloomovo taksonomijo v njenih 

zadnjih stopnjah (razumevanje, uporaba, analiza, vrednotenje in sinteza) in s taksonomijo 

SOLO v njenih zadnjih treh stopnjah (večstrukturna, odnosna in abstraktna). V nadaljevanju 

predstavljamo Bloomovo taksonomijo, ki bo osnova za kategoriziranje novih nalog v 

empiričnem delu. Za to taksonomijo smo se odločili, ker se nam zdi najprimernejša za 

razvrščanje novih nalog po zahtevnosti in smiselnosti.  
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2.3.2.1 Bloomova taksonomija učnih ciljev 

Justin (2008) navaja, da začetki Bloomove taksonomije segajo v konec štiridesetih let 

prejšnjega stoletja, pomembno vlogo pa so poleg Blooma imeli še Engelhart, Frust, Gill in 

Kratwohl. Tako Bloomova taksonomija že desetletja vpliva na načrtovanje pouka ter 

preverjanje in ocenjevanje znanja, omenja Justin (2008), D. Heacox (2009) pa doda, da je 

prav tako lahko v pomoč pri diferenciaciji pouka6. Učitelji lahko Bloomovo klasifikacijo 

uporabijo kot model za preučevanje učnih dejavnosti in diferenciranje ravni zahtevnosti teh 

dejavnosti oziroma nalog (Heacox 2009).  

 

Sestavljena je iz 6 stopenj: 

 znanje/poznavanje (učenec v spomin prikliče informacije slišanega oziroma 

prebranega besedila), 

 razumevanje (učenec pokaže razumevanje besedila s pomočjo razlage, povzemanja, 

obnove …), 

 uporaba (učenec pridobljene informacije iz slišanega oziroma prebranega besedila 

uporabi, ne da bi za to dobil navodila), 

 analiza (učenec razstavi zamisel iz besedila in jo kritično preuči – primerja, razvršča, 

presoja …), 

 sinteza (učenec smiselno in ustvarjalno poveže dele v novo besedilo, celoto), 

 evalvacija/vrednotenje (učenec določa pomen besedila oziroma delov besedila na 

osnovi kriterijev, ki si jih zastavi) (povzeto in prirejeno po Heacox 2009 in Justin 

2008).   

Justin (2008) pravi, da so avtorji taksonomije to spoznavno področje razdelili na 2 dela, in 

sicer na priklicevanje in prepoznavanje znanja – prva stopnja taksonomije 

(znanje/poznavanje) v celoti zajema to področje – in na razvoj sposobnosti in veščin, ki ga 

pokriva ostalih 5 faz taksonomije. Heacox (2009) navaja, da bolj nadarjeni učenci hitreje 

usvojijo snov, ki zajema prvi 2 fazi taksonomije. Omenja tudi, da morajo prav vsi učenci ne 

glede na sposobnosti uporabljati spretnosti zadnjih 4 faz klasifikacije (Heacox 2009). 

Bloomova taksonomija višjih ravni mišljenja je zasnovana tako, da se na njih ponovijo 

temeljne vsebine (Heacox 2009), kar potrjuje tudi Justin (2008), ko omeni, da so avtorji 

taksonomijo zasnovali tako, da je vsaka naslednja faza miselnega vedenja v taksonomiji 

                                                           
6 V našem primeru pri oblikovanju novih nalog po obravnavanem umetnostnem delu. 
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kompleksnejša od prejšnje. M. Novak (2005) dodaja, da čeprav višji cilji predpostavljajo 

nižje, to ne pomeni, da morajo biti tudi usvojeni v tem vrstnem redu.  

Bloomova taksonomija učiteljem pri oblikovanju novih nalog pri pouku književnosti pomaga 

na način, da lažje sestavijo naloge, ki so v skladu z učnim načrtom, smiselne in (dovolj) 

zahtevne za vse učence. V raziskavi nas je zanimalo, ali učitelji učencem sestavijo različne 

naloge na različnih zahtevnostnih ravneh. V pomoč pri raziskovanju in analiziranju nalog nam 

je bila Bloomova taksonomija, v šolskem prostoru največkrat uporabljena in zato nam tudi 

najbolj poznana. 

3 SKLEP  TEORETIČNEGA  DELA 

Pouk književnosti se je od tradicionalnega modela premaknil h komunikacijskemu, za 

katerega je značilno, da sta v središču branja učenec in besedilo. Učitelj je v vlogi 

spodbujevalca in usmerjevalca – učencem pomaga besedilo razumeti, ga doživeti in o njem 

razmišljati ter ga poustvarjati. K temu ga usmerjata recepcijska in sistemska književnost. 

Učenci so v 1. triletju dovzetnejši in bolj igrivi, ne znajo pa še dobro brati in pisati, zato 

predvidevamo, da učitelj prevzame vlogo bralca besedila, nove naloge pa raje sestavi v 

likovni ali ustni obliki. Te spadajo v zadnjo fazo 5-fazne šolske interpretacije umetnostnega 

besedila, imenovano ponovno branje in nove naloge. Ta poteka kot ponovno branje 

literarnega dela, ko se učitelj in učenci posvetijo utrjevanju, poglabljanju in dograjevanju 

literarnega doživetja. Slednje pomeni, da so učenci ustvarjalni, uporabljajo svojo domišljijo in 

razvijajo kreativne sposobnosti. Ugotavljamo, da je kreativnost otrok odvisna od učitelja, saj 

je on v vlogi razvijalca in spodbujevalca otrokove ustvarjalnosti, hkrati pa je odgovoren za 

oblikovanje novih nalog, med katerimi naj učenci izbirajo in se ob njihovem izpolnjevanju 

hkrati tudi zabavajo. S pomočjo ustvarjalnosti se veča komunikacija, ta pa izboljšuje odnose 

med učitelji in učenci. Da bodo nove naloge primerne in ustvarjalne za vse učence, jih je treba 

nujno diferencirati, torej zastaviti in prilagoditi na različnih zahtevnostnih ravneh. Med otroki 

se namreč pojavljajo razlike v kognitivnih sposobnostih, učnem slogu, družbeno-

ekonomskem statusu, motiviranosti, tempu učenja in tudi v samozavesti. Učitelju je lahko v 

pomoč taksonomija, v šolstvu najpogosteje uporabljena Bloomova. V empiričnem delu smo 

preverjali, koliko ustvarjalnosti učitelji vendarle omogočajo svojim učencem, koliko 

prilagajajo naloge posameznikom in specifičnim skupinam otrok ter ali se pojavljajo razlike v 

dajanju novih nalog glede na delovno dobo učiteljev.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere nove naloge po obravnavanem delu pri pouku 

književnosti dajejo učitelji svojim učencem in ali so te naloge (ustrezno) diferencirane, to je 

oblikovane na različnih zahtevnostnih ravneh. V pomoč so nam bila Bloomova taksonomija 

in lastno oblikovana merila. Zanimalo nas je tudi, ali imajo učenci pri nalogah možnost izbire, 

katerim učencem so nove naloge največkrat oziroma najmanjkrat prilagojene in ali se 

pojavljajo razlike v dajanju in diferenciranju novih nalog glede na učiteljevo delovno dobo. V 

teoriji smo zasledili, da so avtorji že ugotavljali, katere nove naloge se najpogosteje 

uporabljajo (ustvarjalna preoblikovanja in dopolnjevalna besedila), prav tako so zapisali, da 

na slovenskih šolah učitelji pouk književnosti pogosteje prilagajajo učencem s posebnimi 

potrebami kot nadarjenim učencem, še najmanj pa učencem, ki ne spadajo v nobeno od 

skupin. Svojo raziskavo smo se omejili na učitelje 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Skladno z opredelitvijo problema smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Katere nove naloge učitelji dajejo svojim učencem? 

2. Koliko novih nalog pripravijo za učence po obravnavanem delu? 

3. Katere zahtevnostne ravni so upoštevane pri oblikovanju novih nalog? 

4. V kolikšni meri so nove naloge na podlagi lastno oblikovanih meril ustrezno 

diferencirane? 

5. Ali se v dajanju novih nalog glede na učiteljevo delovno dobo kažejo razlike in 

katere? 

6. Katere podobnosti in razlike med učitelji se pojavljajo v podatkih učiteljev, 

zbranih na podlagi analize učnih priprav, anketnih vprašalnikov in opazovanja učnih 

ur? 

4.3 METODE RAZISKOVANJA 

Uporabili smo kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop ter deskriptivno metodo, 

triangulacijo tehnik zbiranja podatkov in triangulacijo virov.  

Vzorec je neslučajnostni oziroma namenski. Vanj smo vključili 30 učiteljev 1. triletja 

dolenjskih in ljubljanskih osnovnih šol. Za potrebe določenih raziskovalnih vprašanj smo jih 

razdelili v 3 skupine glede na delovno dobo.   
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Število let delovne dobe Število učiteljev Odstotki (%) 

do 5 8 26,67 

med 5 in 20  10 33,33 

med 20 in 40  12 40,00 

Preglednica 1: Razvrstitev učiteljev glede na število let delovne dobe 

Uporabili smo triangulacijo zbiranja podatkov: anketo, opazovanje in analizo učnih priprav. 

Opazovali smo 30 ur književnosti, za vsako izmed ur pridobili in analizirali učno pripravo in 

razdelili 30 vprašalnikov učiteljem, ki so bili opazovani. Pred raziskovanjem so učitelji dobili 

informacije o predmetu in namenu raziskave, zato obstaja verjetnost, da podatki niso pristni.  

Anketni vprašalnik smo oblikovali pred začetkom raziskave s pomočjo prebrane literature. 

Vseboval je 10 vprašanj o vrsti novih nalog, številu in načrtovanju novih nalog, faktorjih, ki 

pripomorejo k oblikovanju nalog, diferenciaciji – ali diferencirajo, kako pogosto in ali je ta 

zajeta v pripravo, kako določijo naloge učencem in pa komu največkrat oziroma najmanjkrat 

diferencirajo naloge. Vprašalnik je bil poslan učiteljem pred opazovanjem oziroma smo jim 

ga osebno izročili na dan opazovanja. Učne priprave smo od učiteljev pridobili na dan 

opazovanja. Opazovali smo po 1 uro književnosti pri vsakem učitelju (če je bila ta izpeljana v 

blok uri, smo bili prisotni le drugo uro). Opazovanje je potekalo delno strukturirano 

(osredinjeni smo bili na nove naloge po obravnavanem umetnostnem besedilu in njihovo 

diferenciacijo) in brez udeležbe, v dejavnostih oddelkov nismo sodelovali. Učitelje smo 

kodirali, saj je primerjava potekala med zbranimi podatki za vsakega učitelja posebej.  

Raziskava je potekala aprila, maja, junija in novembra 2017 ter januarja in februarja 2018. 

4.4 POSTOPKI ODBELAVE PODATKOV 

Odgovore na vprašanja smo dobili na več načinov, in sicer z neposrednim, delno 

strukturiranim opazovanjem v razredu, analizo učnih priprav za opazovano uro književnosti in 

z izpolnjenimi vprašalniki učiteljev. Osnova raziskovanja je bilo vse, kar smo opazili v 

razredu, dejansko stanje pa smo nato primerjali z izsledki priprav in vprašalnika.  

Podatke, zbrane z vprašalnikom, smo obdelali s programom SPSS. Uporabili smo izračune 

statističnih in relativnih frekvenc ter Kullbackov preizkus (zaradi neizpolnjenosti pogojev hi-

kvadrat preizkusa neodvisnosti). Rezultate smo interpretirali in odgovorili na raziskovalna 

vprašanja, podatke pa prikazali s kombinacijo preglednic in besedilnega zapisa.  
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Podatke, zbrane na podlagi učnih priprav in opazovanja, ki jih nismo vnesli v program SPSS, 

smo prešteli, po potrebi preoblikovali oziroma kodirali, naredili izračune in jih primerjali z 

vprašalnikom.   

4.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJE  

4.5.1 Vrste nalog, ki jih učitelji dajejo svojim učencem 

 Število odgovorov (N) Aritmetična sredina (M) 

Dokončaj zgodbo 30 3,20 

Sprememba pripovedovalca 30 2,30 

Dvogovori ob nizu slik 30 3,40 

Poustvarjalno branje 30 3,40 

Primerjava besedil 30 2,90 

Razvijanje imaginacije 30 3,97 

Skupinska ilustracija 30 2,47 

Risanje dogajalne premice 30 2,40 

Prevod v drug medij 30 3,10 

Dopolnjevanje 30 2,77 

Igra vprašanj 30 3,33 

Nizanje asociacij 30 3,50 

Domišljijska aktivnost 30 3,60 

Vizualizacija ob zgodbi 30 3,33 

Reševanje problemov 30 2,97 

Jaz v zgodbi 30 3,20 

Napovedovanje 30 3,67 

Križanka 30 2,07 

Dajanje naslovov zgodbam 30 3,03 

Izdelava lutk 30 2,87 

Igra vlog 30 3,47 

Nizanje sličic v zgodbo 30 3,33 

1 nikoli, 2 redko, 3 občasno, 4 pogosto, 5 vedno 

Preglednica 2: Pogostost uporabe določene nove naloge 
 

Iz vprašalnika smo ugotovili, da učitelji pogosto (4) dajejo naloge razvijanja imaginacije, 

nizanja asociacij, domišljijske aktivnosti in napovedovanja. Občasno (3) se pojavljajo naloge 

dokončaj zgodbo, dvogovori ob nizu slik, poustvarjalno branje, primerjava besedil, prevod v 

drug medij, dopolnjevanje, igra vprašanj, vizualizacija ob zgodbi, reševanje problemov, jaz v 

zgodbi, dajanje naslovov zgodbam, izdelava lutk, igra vlog in nizanje sličic v zgodbo. Redko 
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(2) učitelji dajejo naloge, kot so sprememba pripovedovalca, skupinska ilustracija, risanje 

dogajalne premice in križanka. 

Iz rezultatov, zbranih na podlagi priprav in opazovanja, smo izračunali odstotke pojavljanja 

določene naloge pri opazovanih urah književnosti. Pri pregledovanju priprav smo ugotovili, 

da se največkrat pojavljajo naloge razvijanja imaginacije (10,8 %), napovedovanja (8,8 %), 

domišljijske aktivnosti (7,8 %), prevoda v drug medij (6,9 %) in izdelave lutk (6,9 %). 

Najpogostejše so naloge drugega tipa7, ki jih nismo zajeli v vprašalniku (26,5 %). Sledijo 

naloge jaz v zgodbi (4,9 %), igra vlog (3,9 %), nizanje sličic v zgodbo (3,9 %) in 

dopolnjevanje (3,9 %). Najmanjkrat se pojavijo skupinska ilustracija (2,4 %), govorna 

sprememba (2,0 %), dajanje naslovov zgodbam (2,0 %), nizanje asociacij (1,0 %), 

poustvarjalno branje (1,0 %), primerjava besedil (1,0 %) in igra vprašanj (1,0 %). Nikoli se ne 

pojavijo naloge dokončaj zgodbo, risanje dogajalne premice, reševanje problemov, križanka 

in vizualizacija ob zgodbi.  

Pri opazovanju ur književnosti v razredu smo ugotovili, da se najpogosteje pojavljajo naloge 

razvijanja imaginacije (11,9 %), napovedovanja (9,5 %) in domišljijske aktivnosti (8,3 %). 

Najpogostejše so naloge drugega tipa, ki jih nismo zajeli v vprašalniku (26,2 %). Sledijo 

prevod v drug medij (6,0 %), jaz v zgodbi (6,0 %), dvogovori ob nizu slik (4,8 %), nizanje 

sličic v zgodbo (4,8 %), dopolnjevanje (4,8 %) in izdelava lutk (4,8 %). Najmanjkrat se 

pojavijo dajanje naslovov zgodbam (2,4 %), skupinska ilustracija (2,4 %), igra vlog (2,4 %), 

govorna sprememba pripovedovalca (1,2 %), nizanje asociacij (1,2 %), poustvarjalno branje 

(1,2 %), primerjava besedil (1,2 %) in igra vprašanj (1,2 %). Nikoli se ne pojavijo naloge 

dokončaj zgodbo, risanje dogajalne premice, reševanje problemov, križanka in vizualizacija 

ob zgodbi. 

4.5.2 Količina nalog, ki jih učitelji pripravijo po obravnavanem delu 

 

Število (N) Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina (M) 

Vprašalnik 30 1 5 2,8 

Priprava 30 1 7 3,4 

Opazovanje 30 1 6 2,8 
Preglednica 3: Število novih nalog 

Iz odgovorov učiteljev v vprašalniku smo ugotovili, da pri pouku književnosti pripravijo 

povprečno 2,8 naloge po obravnavanem delu. V pripravah so učitelji učencem v povprečju 

                                                           
7 Npr. barvanje rim, uporaba besed v povedih … 
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postavili 3,4 nove naloge, medtem ko smo pri opazovanju zasledili, da so učenci v povprečju 

reševali 2,8 naloge. Vsak učitelj po obravnavanem delu postavi vsaj 1 nalogo, kar smo 

ugotovili tako iz vprašalnika kot iz priprav in pri opazovanja. Maksimalno število novih nalog 

pri posamezni uri književnosti je 5 iz vprašalnika, 7 iz priprav in 6 pri opazovanju.  

4.5.3 Zahtevnostne ravni, upoštevane pri oblikovanju novih nalog 

 
Število (N) Odstotek (%) 

Da 28 93,3 

Ne 2 6,7 

Skupaj 30 100 
Preglednica 4: Diferenciacija novih nalog 

 
Število (N) Odstotek (%) 

Nikoli 1 3,3 

Redko 1 3,3 

Občasno 8 26,7 

Pogosto 18 60,0 

Vedno 2 6,7 

Skupaj 30 100,0 
Preglednica 5: Pogostost diferenciacije pri novih nalogah 

Večina učiteljev (93,3 %) v vprašalniku trdi, da nove naloge diferencira. Od tega jih 3,3 % to 

počne redko, 26,7 % občasno, 60,0 % pogosto in 6,7 % vedno. Učiteljev, ki trdijo, da novih 

nalog ne diferencirajo, je 6,7 %.  

V pripravah smo opazili, da je največ novih nalog na višji – sinteza (40,2 %) – in srednji ravni 

– uporaba (39,2 %). Sledijo naloge osnovne ravni – poznavanje (12,7 %) in razumevanje (5,9 

%). Najmanj nalog je na ravni analize (1,0 %) in vrednotenja (1,0 %).  

Pri opazovanju se je pokazalo, da je novih nalog uporabe (41,7 %) več kot sinteze (34,5 %), 

še vedno pa sta ti dve najpogosteje uporabljeni. Sledijo naloge poznavanja (14,3 %) in 

razumevanja (7,1 %). Na koncu, tako kot v pripravah, sta analiza (1,2 %) in vrednotenje (1,2 

%). 

 

 



 
 

35 

 

4.5.4 Ustreznost diferenciacije na podlagi lastno oblikovanih meril8 

 
Število (N) Odstotek (%) 

Da 22 73,3 

Ne 8 26,7 

Skupaj 30 100 
Preglednica 6: Ustreznost diferenciacije v pripravah 

 
Število (N) Odstotek (%) 

Da 17 56,7 

Ne 13 43,3 

Skupaj 30 100 
Preglednica 7: Ustreznost diferenciacije pri opazovanju 

Iz preglednic 3 in 4 smo že ugotovili, da večina učiteljev (93,3 %) v vprašalniku trdi, da nove 

naloge diferencira. Od tega jih 3,3 % to počne redko, 26,7 % občasno, 60,0 % pogosto in 6,7 

% vedno. 6,7 % učiteljev trdi, da novih nalog ne diferencira.   

Za določanje ustreznosti diferenciacije smo oblikovali 3 merila, ustreznost pa smo upoštevali, 

če sta bili upoštevani vsaj 2 merili. Tako smo ugotovili, da je 73,3 % učiteljev v pripravah 

ustrezno diferenciralo naloge, medtem ko jih 26,7 % ni ustrezno načrtovalo diferenciacije 

novih nalog. Pri izvedbi v razredu sta se ti številki nekoliko spremenili, saj je malo več kot 

polovica učiteljev (56,7 %) ustrezno diferencirala naloge, 43,3 % učiteljev pa neuspešno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 1. Naloge so sestavljene na vsaj 2 ravneh od 3 (osnovna – poznavanje in razumevanje, srednja – uporaba in 
analiza, višja – sinteza in vrednotenje). 
2. Učenci imajo med nalogami možnost izbire. 
3. Naloge imajo raznolike oblike dela (vsaj 2), ravni zahtevnosti pa so ustrezno stopnjevane.   
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4.5.5 Razlike v dajanju novih nalog glede na delovno dobo učiteljev9 

4.5.5.1 Razlike glede na število novih nalog 

 Število novih nalog (vprašalnik)  

 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

DELOVNA DOBA  

do 5 let 

0 

0,0 % 

2 

25,0 % 

3 

37,5 % 

1 

12,5 % 

2 

25,0 % 

8 

100,0  % 
 
 

od 5 do 20 let 

0 

0,0 % 

5 

50,0 % 

5 

50,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

10 

100,0 % 

 

od 20 do 40 let 

1 

8,3 % 

3 

25,0 % 

8 

66,7 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

12 

100,0 % 
 
Skupaj 

1 

3,3 % 

10 

33,3 % 

16 

53,3 % 

1 

3,3 % 

2 

6,7 % 

30 

100,0 % 
Preglednica 8: Primerjava števila novih nalog iz vprašalnika glede na delovno dobo 

 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Kullbackov 2Î-preizkus 11,753 8 ,163 

Preglednica 9: Podatki Kullbackovega 2Î-preizkusa 

 

H1: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v odgovorih o številu novih nalog, ki jih pripravijo po obravnavanem delu. 

HO1: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v odgovorih o številu novih nalog, ki jih pripravijo po obravnavanem delu. 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î = 11,753; g = 8; α = 0,163) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec lahko trdimo, da največ učiteljev, ki imajo do 5 let delovne dobe (37,5 

%), trdi, da učencem postavi 3 naloge, največ učiteljev, ki imajo od 5 do 20 let delovne dobe 

(50 %), trdi, da postavi učencem 2 ali 3 naloge, največ učiteljev, ki imajo od 20 do 40 let 

delovne dobe (66,7  %), pa trdi, da svojim učencem postavi 3 naloge. 

                                                           
9 Pri iskanju razlik med učitelji smo si postavili hipoteze in ničelne hipoteze, ki smo jih nato obdržali ali ovrgli. 

Te pomagajo pri predvidevanju rezultatov, ki jih bodo pokazali podatki raziskave, hkrati pa bralcu omogočajo, 

da lažje razume, kaj raziskovalca zanima. 
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 Število novih nalog (priprava) 

Skupaj 1 2 3 4 5 6 7 

DELOVNA 

DOBA  

do 5 let 

1 

12,5% 

3 

37,5% 

1 

12,5 % 

2 

25,0 % 

0 

0,0 % 

1 

12,5 

% 

0 

0,0 % 

8 

100,0 % 

 
 

od 5 do 20 let 
0 

0,0 % 

4 

40,0 

% 

2 

20,0 % 

3 

20,0 % 

1 

10,0 

% 

0 

0,0 % 

1 

10,0 

% 

10 

100,0 % 

 

od 20 do 40 let 
1 

8,3 % 

2 

16,7 

% 

2 

16,7 % 

3 

25,0 % 

4 

33,3 

% 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

12 

100,0 % 

 
Skupaj 2 

6,7 % 

9 

30,0 

% 

5 

16,7 % 

7 

23,3 % 

5 

16,7% 

1 

3,3 % 

1 

3,3 % 

30 

100,0 % 

Preglednica 10: Primerjava števila novih nalog v pripravah glede na delovno dobo 

 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Kullbackov 2Î-preizkus 12,584 12 ,400 

Preglednica 11: Podatki Kullbackovega 2Î-preizkusa 

 
H2: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v številu novih nalog, ki jih načrtujejo v pripravah. 

HO2: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v številu novih nalog, ki jih načrtujejo v pripravah. 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î = 12,584; g = 12; α = 0,400) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec lahko trdimo, da največ učiteljev, ki imajo do 5 let delovne dobe (37,5 

%), v pripravi za učence načrtuje 2 nalogi, največ učiteljev, ki imajo od 5 do 20 let delovne 

dobe (40,0 %), prav tako za učence načrtuje 2 nalogi, največ učiteljev, ki imajo od 20 do 40 

let delovne dobe (33,3  %), pa za učence po obravnavanem delu načrtuje 5 nalog.  
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 Število novih nalog (opazovanje) 

Skupaj 1 2 3 4 5 6 

DELOVNA DOBA  

do 5 let 

1 

12,5 % 

3 

37,5 % 

0 

0,0 % 

3 

37,5 % 

0 

0,0 % 

1 

12,5 % 

8 

100,0 % 
 
 

od 5 do 20 let 

2 

20,0 % 

4 

40,0 % 

2 

20,0 % 

1 

10,0 % 

1 

10,0 % 

0 

0,0 % 

10 

100,0 % 

 

od 20 do 40 let 

1 

8,3 % 

3 

25,0 % 

5 

41,7 % 

3 

25,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

12 

100,0 % 
 
Skupaj 

4 

13,3 % 

10 

33,3 % 

7 

23,3 % 

7 

23,3 % 

1 

3,3 % 

1 

3,3 % 

30 

100,0 % 
Preglednica 12: Primerjava števila novih nalog pri opazovanju glede na delovno dobo 

 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Kullbackov 2Î- preizkus 12,580 10 ,248 

Preglednica 13: Podatki Kullbackovega 2Î-preizkusa 

H3: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v številu novih nalog, ki jih izvedejo pri opazovanju. 

HO3: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v številu novih nalog, ki jih izvedejo pri opazovanju. 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î = 12,580; g = 10; α = 0,248) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec lahko trdimo, da največ učiteljev, ki imajo do 5 let delovne dobe (75 %), 

učencem postavi 2 ali 4 naloge, največ učiteljev, ki imajo od 5 do 20 let delovne dobe      

(40,0 %), postavi učencem 2 nalogi, največ učiteljev, ki imajo od 20 do 40 let delovne dobe 

(41,7 %), pa učencem po obravnavanem delu postavi 3 naloge.  

 

 

 

 



 
 

39 

 

4.5.5.2 Razlike glede na izvajanje diferenciacije 

 Izvajanje diferenciacije  

 

Skupaj 
Da Ne 

DELOVNA DOBA  

do 5 let 

8 

100,0 % 

0 

0,0 % 

8 

100,0 % 
 
 

od 5 do 20 let 

8 

80,0 % 

2 

20,0 % 

10 

100,0 % 

 

od 20 do 40 let 

12 

100,0 % 

0 

0,0 % 

12 

100,0 % 
 
Skupaj 

28 

93,3 % 

2 

6,7 % 

30 

100,0 % 
Preglednica 14: Primerjava v izvajanju diferenciacije glede na delovno dobo 

 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,688 2 ,096 

Preglednica 15: Podatki Kullbackovega 2Î-preizkusa 

 

H4: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v diferenciranju novih nalog. 

HO4: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v diferenciranju novih nalog. 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î = 4,688; g = 2; α = 0,096) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Za vzorec lahko trdimo, da se le pri skupini učiteljev, ki ima od 5 do 20 let delovne dobe, 

pojavljata 2 učitelja, ki novih nalog ne diferencirata, sicer pa diferencirajo vsi. 
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4.5.5.3 Razlike glede na pogostost izvajanja diferenciacije 

 

Pogostost diferenciacije 

Skupaj Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

DELOVNA DOBA  

do 5 let 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

1 

12,5 % 

6 

75,0 % 

1 

12,5 % 

8 

100,0 % 
 
 

od 5 do 20 let 

1 

10,0 % 

1 

10,0 % 

4 

40,0 % 

3 

30,0 % 

1 

10,0 % 

10 

100,0 % 

 

od 20 do 40 let 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

3 

25,0 % 

9 

75,0 % 

0 

0,0 % 

12 

100,0 % 
 
Skupaj 

1 

3,3 % 

1 

3,3 % 

8 

26,7 % 

18 

60,0 % 

2 

6,7 % 

30 

100,0 % 
Preglednica 16: Primerjava v pogostosti diferenciacije glede na delovno dobo 

 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Kullbackov 2Î-preizkus 10,339 8 ,242 

Preglednica 17: Podatki Kullbackovega 2Î-preizkusa 

 

H5: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v pogostosti diferenciacije novih nalog. 

HO5: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti diferenciacije novih nalog. 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î = 10,339; g = 8; α = 0,242) ni statistično 

pomembna. Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec lahko trdimo, da večina učiteljev diferencira občasno in pogosto, medtem 

ko se pri učiteljih, ki imajo do 5 let delovne dobe, in učiteljih, ki imajo od 5 do 20 let delovne 

dobe, pojavljata tudi odgovora nikoli, redko in vedno. 
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4.5.5.4 Razlike glede na ustreznost diferenciacije v pripravah 

 Ustreznost diferenciacije v 

pripravah 

 

 

Skupaj 
Da Ne 

DELOVNA DOBA  

do 5 let 

5 

62,5 % 

3 

37,5 % 

8 

100,0 % 
 
 

od 5 do 20 let 

7 

70,0 % 

3 

30,0 % 

10 

100,0 % 

 

od 20 do 40 let 

10 

83,3 % 

2 

16,7 % 

12 

100,0 % 
 
Skupaj 

22 

73,3 % 

8 

26,7 % 

30 

100,0 % 
Preglednica 18: Primerjava v ustreznosti diferenciacije v pripravah glede na delovno dobo 

 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Kullbackov 2Î- preizkus 1,179 2 ,555 

Preglednica 19: Podatki Kullbackovega 2Î-preizkusa 

 

H6: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v ustreznosti diferenciacije novih nalog v pripravi. 

HO6: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v ustreznosti diferenciacije novih nalog v pripravi. 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î = 1,179; g = 2; α = 0,555) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Za vzorec lahko trdimo, da večina učiteljev, ki ima do 5 let delovne dobe (62,5 %), večina 

učiteljev, ki ima med 5 in 20 let delovne dobe (70,0 %), ter večina učiteljev, ki ima med 20 in 

40 let delovne dobe (83,3 %), ustrezno diferencira nove naloge v pripravi. 
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4.5.5.5 Razlike glede na ustrezno izvedbo diferenciacije pri opazovanju 

 Ustreznost diferenciacije pri 

opazovanju 

 

 

Skupaj 
Da Ne 

DELOVNA DOBA  

do 5 let 

5 

62,5 % 

3 

37,5 % 

8 

100,0 % 
 
 

od 5 do 20 let 

6 

60,0 % 

4 

40,0 % 

10 

100,0 % 

 

od 20 do 40 let 

6 

50,0 % 

6 

50,0 % 

12 

100,0 % 
 
Skupaj 

17 

56,7 % 

13 

43,3 % 

30 

100,0 % 
Preglednica 20: Primerjava v ustreznosti diferenciacije pri opazovanju glede na delovno dobo 

 
 

Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Kullbackov 2Î-preizkus ,373 2 ,830 
Preglednica 21: Podatki Kullbackovega 2Î-preizkusa 

 

H7: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v ustreznosti diferenciacije novih nalog pri opazovanju. 

HO7: Med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe, učitelji, ki imajo med 5 in 20 let delovne 

dobe, ter učitelji, ki imajo med 20 in 40 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v ustreznosti diferenciacije novih nalog pri opazovanju. 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î = 0,373; g = 2; α = 0,830) ni statistično pomembna. 

Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Za vzorec lahko trdimo, da večina učiteljev vseh treh skupin ustrezno diferencira nove naloge.  

Najustrezneje to počne skupina učiteljev, ki ima do 5 let delovne dobe (62,5 %), za njo je 

skupina učiteljev, ki ima med 5 in 20 let delovne dobe (60,0 %), nato pa skupina učiteljev, ki 

ima med 20 in 40 let delovne dobe (50,0 %). V tej skupini je tudi največ učiteljev, ki ne 

diferencirajo ustrezno (50,0 %).  
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4.5.6 Podobnosti in razlike med učitelji, ki se pojavljajo v podatkih učiteljev, zbranih 
na podlagi analize učnih priprav, anketnih vprašalnikov in opazovanja učnih ur 

Iz vprašalnika, priprav in pri opazovanju smo ugotovili, da se najpogosteje pojavljajo naloge 

razvijanja imaginacije, domišljijske aktivnosti in napovedovanja. Najmanjkrat so se v 

pripravah in pri opazovanju pojavile naslednje naloge: skupinska ilustracija, govorna 

sprememba, dajanje naslovov zgodbam, nizanje asociacij, primerjava besedil, poustvarjalno 

branje in igra vprašanj. Zanje so učitelji v vprašalniku potrdili, da jih dajejo občasno oziroma 

redko. Za naloge dokončaj zgodbo, risanje dogajalne premice, reševanje problemov, križanka 

in vizualizacija ob zgodbi je bilo iz vprašalnika ugotovljeno, da se jih učitelji poslužujejo 

občasno oziroma redko, a se v pripravah in pri opazovanju te naloge niso pojavile nikoli. Pri 

številu novih nalog, ki jih učitelji dajejo svojim učencem po obravnavanem delu, se kaže 

podobnost pri odgovorih iz vprašalnika (M = 2,8) in pri dejanski izvedbi (M = 2,8), medtem 

ko so v pripravi učitelji v povprečju predvideli več nalog (M = 3,4), kot so zapisali v 

vprašalniku in kot so jih nato uspeli izvesti. Ugotovili smo, da večina učiteljev (93,3 %) v 

vprašalniku odgovarja, da nove naloge diferencira, in sicer občasno (60,0 %), kar se sklada 

tudi s pripravami, saj 73,3 % učiteljev ustrezno načrtuje diferenciacijo, in z opazovanjem, saj 

56,7 % učiteljev ustrezno izvede diferenciacijo. Učiteljev, ki trdijo, da nalog ne diferencirajo, 

je 6,7 %, kar pa se ne sklada s pripravami in opazovanjem. Pri pregledovanju priprav smo 

ugotovili, da 26,7 % učiteljev nalog ne diferencira ustrezno, medtem ko smo pri opazovanju 

zasledili, da je 43,3 % učiteljev, ki diferenciacije ni izvedlo uspešno. Naloge so bile v 

pripravah največkrat na stopnji sinteze (40,2  %) in uporabe (39,2 %), kar se sicer sklada z 

opazovanjem, a se večkrat pojavijo naloge na stopnji uporabe (41,7 %) kot sinteze (34,5 %). 

Temu tako v pripravi kot tudi pri opazovanju sledijo naloge poznavanja in razumevanja ter 

nato analize in vrednotenja. Pri pregledovanju priprav smo ugotovili, da je največ učiteljev 

(83,3 %), ki ustrezno diferencirajo, z 20–40 let delovne dobe, a se je nato pri opazovanju 

pokazalo, da le 50,0 % učiteljev iz omenjene skupine diferenciacijo izvede, kot so jo 

načrtovali. 70,0 % učiteljev, ki imajo 5–20 let delovne dobe, je v pripravi uspešno načrtovalo 

diferenciacijo, a je nato le 60,0 % učiteljev iz omenjene skupine to tudi uspešno izvedlo. V 

zadnji skupini učiteljev (do 5 let delovne dobe) je kar 62,5 % učiteljev, ki so diferenciacijo 

novih nalog uspešno načrtovali in izvedli. 
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4.5.7 Druge ugotovitve 

Načrtovanje novih nalog  

 
Število (N) Odstotek (%) 

Da, nove naloge vedno 

pripravim prej in jih 

zapišem v učno pripravo. 

27 90,0 

Nove naloge pripravim 

vnaprej, a jih ne zapišem 

v učno pripravo. 

3 10,0 

Skupaj 30 100,0 
Preglednica 22: Zapis novih nalog v pripravo 

Večina učiteljev (90,0 %) je v vprašalniku odgovorila, da nove naloge zapiše v pripravo 

vnaprej, medtem ko jih 10,0 % trdi, da novih nalog ne zapiše v pripravo. Iz analize priprav 

smo ugotovili, da so vsi učitelji nove naloge zapisali v pripravo, le v 2 primerih sta učiteljici 

pri izvedbi učne ure dodali 2 nalogi, ki ju v pripravi ni bilo.  

 
Upoštevanje faktorjev pri oblikovanju novih nalog 

 
Število (N) Odstotek (%) 

Samostojnost učencev 24 80,0 

Navodila za delo 9 30,0 

Cilji 13 43,3 

Učne metode in oblike 5 16,7 

Kakovost in obseg 10 33,3 

Miselni procesi 20 66,7 

Bralni interes 9 30,0 

Kognitivne zmožnosti 15 50,0 

Količina 16 53,3 

Tempo 7 23,3  

Skupaj 128 426,7  
Preglednica 23: Faktorji za oblikovanje novih nalog 

Največ učiteljev je pri oblikovanju novih nalog pozornih na samostojnost učencev (80,0 %), 

miselne procese (66,7 %), količino (53,3 %) in kognitivne zmožnosti (50,0 %). 43,3 % 

učiteljev daje pozornost ciljem nalog, 33,3 % učiteljev kakovosti in obsegu, 30,0 % učiteljev 

navodilom za delo in 30,0 % učiteljev bralnemu interesu. Nekaj učiteljev je pozornih tudi na 

tempo (23,3  %) ter učne metode in oblike (16,7 %), medtem ko nihče pri oblikovanju novih 

nalog po obravnavanem delu teh ne prilagaja glede na spol učencev. 
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Načrtovanje diferenciacije  

 
Število (N) Odstotek (%) 

Da, diferenciacijo 

načrtujem in jo tudi 

zapišem v učno pripravo. 

19 63,3 

Diferenciacije ne 

zapišem v učno pripravo, 

jo pa načrtujem v mislih. 

9 30,0 

Novih nalog ne 

diferenciram. 
2 6,7 

Skupaj 30 100,0 
Preglednica 24: Zapis diferenciacije v pripravo 

Večina učiteljev (63,3 %) je v vprašalniku odgovorila, da diferenciacijo načrtuje in jo zapiše v 

pripravo, kar utemeljuje s tem, da je taka organizacija dela lažja. Skoraj tretjina učiteljev (30,0  

%) diferenciacijo načrtuje v mislih, le 6,7 % učiteljev novih nalog ne diferencira. To se je 

pokazalo tudi v pripravah, ko je večina učiteljev diferenciacijo načrtovala, a je potem pri 

opazovanju velikokrat ni izvedla. 

 
Določevanje nalog učencem 

 
Število (N) Odstotek (%) 

Vsakemu učencu posebej 

določim nalogo, ki je po 

težavnosti primerna zanj. 

11 36,7 

Učencem prepustim 

možnost izbire med novimi 

nalogami. 

9 30,0 

Učence razdelim v 

heterogene skupine, vsaki pa 

določim nalogo, ki je zanjo 

primerna. 

4 13,3 

Učence razdelim v 

homogene skupine, vsaki pa 

določim nalogo, ki je zanjo 

primerna. 

5 16,7 

Novih nalog ne 

diferenciram. 
1 3,3 

Skupaj 30 100,0 
Preglednica 25: Določitev nalog različnih težavnosti učencem 

Največ učiteljev (36,7 %) odgovarja, da vsakemu učencu posebej določi nalogo, ki je po 

težavnosti primerna zanj, skoraj tretjina učiteljev (30,0 %) pravi, da učencem pusti, da si 
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naloge izberejo sami. Šestina učiteljev (16,7 %) je obkrožila, da učence razdeli v homogene 

skupine in vsaki posebej določi nalogo, ki je primerna zanjo, sedmina (13,3 %) pa v 

heterogene skupine.  3,3 % učiteljev pravi, da novih nalog ne diferencira. Pri pregledovanju 

priprav in pri opazovanju smo ugotovili, da največ učiteljev vsakemu učencu posebej določi 

nalogo.  

 
Prilagajanje nalog učencem – komu največkrat 

 Število 

(N) Odstotek (%) 

Za učence z učnimi težavami. 11 36,7 

Za nadarjene učence. 4 13,3 

Za učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 
2 6,7 

Za učence tujce. 1 3,3 

Za vse. 11 36,7 

Novih nalog ne diferenciram. 1 3,3 

Skupaj 30 100,0 
Preglednica 26: Za katere učence so naloge prilagojene največkrat 

36,7 % učiteljev odgovarja, da nove naloge na različnih zahtevnostnih ravneh največkrat 

pripravi za učence z učnimi težavami (kar utemeljuje s počasnostjo pri reševanju), prav tako 

36,7 % učiteljev pravi, da jih pripravi za vse (zaradi razlik v znanju in uspešnosti). Sledi 13,3  

% učiteljev, ki odgovarja, da diferencirane naloge največkrat pripravi za nadarjene učence, 

6,7  % učiteljev, ki jih pripravi za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, in 

3,3 % učiteljev, ki naloge največkrat prilagodi učencem tujcem. 3,3 % učiteljev je obkrožilo, 

da novih nalog ne diferencira. V pripravah teh podatkov nismo zasledili, smo pa pri 

opazovanju ugotovili, da so naloge največkrat prilagojene učencem z učnimi težavami.  

 
Prilagajanje nalog učencem – komu najmanjkrat 

 Število 

(N) Odstotek (%) 

Ni odgovora. 4 13,3 

Za učence z učnimi težavami. 1 3,3 

Za nadarjene učence. 9 30,0 

Za učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 
6 20,0 

Za učence tujce. 9 30,0 

Novih nalog ne diferenciram. 1 3,3 

Skupaj 30 100,0 
Preglednica 27: Za katere učence so naloge prilagojene najmanjkrat 
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30,0 % učiteljev odgovarja, da nove naloge na različnih zahtevnostnih ravneh najmanjkrat 

pripravi za učence z učnimi težavami, prav tako 30,0 % učiteljev pravi, da jih najmanjkrat 

prilagodi nadarjenim učencem. Največ utemeljitev je bilo za slednje, in sicer učitelji to 

pojasnjujejo s tem, da so učenci preobremenjeni, hkrati pa dovolj samostojni in aktivni. Sledi 

20,0 % učiteljev, ki pravi, da diferencirane naloge najmanjkrat pripravi za učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, in 3,3 % učiteljev, ki pravi, da naloge 

najmanjkrat diferencira za učence z učnimi težavami. 3,3 % učiteljev je obkrožilo, da novih 

nalog ne diferencira, 13,3 % učiteljev pa ni podalo odgovora. 

V pripravah teh podatkov nismo zasledili, smo pa pri opazovanju ugotovili, da je bila 

diferenciacija nalog najmanjkrat namenjena učencem tujcem. 

5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Katere nove naloge učitelji dajejo svojim učencem? 

Tako v vprašalniku kot v pripravah in pri opazovanju se največkrat pojavljajo nove naloge 

drugega tipa – razvijanje imaginacije, napovedovanje in domišljijske aktivnosti. Pogosto se 

pojavljajo naslednje naloge: prevod v drug medij, izdelava lutk, jaz v zgodbi, dvogovori ob 

nizu slik, nizanje sličic v zgodbo in dopolnjevanje. Najdejo se tudi primerjava besedil, 

poustvarjalno branje, igra vprašanj, dajanje naslovov zgodbam, igra vlog, skupinska 

ilustracija in govorna sprememba. Čeprav se v povprečju v vprašalniku nobena naloga ni 

izkazala kot nikoli uporabljena, pa smo iz priprav in pri opazovanju ugotovili, da se naloge 

dokončaj zgodbo, risanje dogajalne premice, reševanje problemov, vizualizacija ob zgodbi in 

križanka ne pojavijo nikoli.  

 
Koliko novih nalog pripravijo učitelji za učence po obravnavanem delu? 

Učitelji po obravnavanem delu v povprečju pripravijo 2,8 naloge, medtem ko jih načrtujejo 

več (M = 3,4). Iz vprašalnika, priprav in pri opazovanja smo ugotovili, da je minimalno 

število novih nalog, ki jih učitelji pripravijo po obravnavanem delu, 1, maksimalno pa 5 

(vprašalnik), 7 (priprave) in 6 (opazovanje).  

Katere zahtevnostne ravni so upoštevane pri oblikovanju novih nalog? 

Pri oblikovanju novih nalog smo v pripravah opazili, da je največ novih nalog načrtovanih na 

višji in srednji ravni, in sicer se pojavljajo naloge sinteze (40,2 %) in uporabe (39,2 %). Temu 

sledijo naloge osnovne ravni, to sta poznavanje (12,7 %) in razumevanje (5,9 %). Najmanj 
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načrtovanih novih nalog je nalog analize (1,0 %) in vrednotenja (1,0 %). Podobni podatki se 

kažejo pri dejanski izvedbi novih nalog z razliko, da je nalog uporabe (41,7 %) več kot nalog 

sinteze (34,5 %). Sledijo naloge poznavanja (14,3 %) in razumevanja (7,1 %), nekaj malega 

pa je tudi analize (1,2 %) in vrednotenja (1,2 %).  

V kolikšni meri so nove naloge na podlagi lastno oblikovanih meril ustrezno 

diferencirane? 

Lastno oblikovana merila (3, gl. podčrtno opombo 6) so nam služila za preverjanje ustreznosti 

diferenciacije, ki smo jo potrdili, če sta bili upoštevani vsaj 2 merili. Ugotovili smo, da je  

73,3 % učiteljev, ki diferenciacijo novih nalog ustrezno načrtuje, a le 56,7 % učiteljev, ki jo 

tudi ustrezno izpelje. Med neustrezno načrtovanje diferenciacije novih nalog se uvršča 26,7 % 

učiteljev, medtem ko se ta številka pri dejanski izvedbi diferenciacije pri pouku še poveča 

(43,3  %).  

Ali se v dajanju novih nalog glede na učiteljevo delovno dobo kažejo razlike in katere? 

Med 30 učitelji, ki smo jih razvrstili v 3 skupine glede na delovno dobo, se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v dajanju novih nalog, kar pomeni, da rezultatov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Kar se tiče števila novih nalog, ki so ga učitelji 

zapisali v vprašalniku, največ učiteljev iz skupine z do 5 let delovne dobe (37,5 %), učiteljev 

iz skupine z od 5 do 20 let delovne dobe (50,0 %) in učiteljev iz skupine z od 20 do 40 let 

delovne dobe (66,7 %) trdi, da po obravnavanem umetnostnem delu za svoje učence pripravi 

3 naloge. Pri načrtovanju novih nalog se med prvima dvema skupinama učiteljev niso 

pokazale razlike, saj največ učiteljev iz obeh skupin po obravnavanem delu načrtuje 2 nalogi, 

medtem ko največ učiteljev iz tretje skupine (33,3 %) načrtuje kar 5 novih nalog. Pri dejanski 

izvedbi v razredu se situacija nekoliko spremeni. Največ učiteljev z do 5 let delovne dobe   

(75 %) v sklepni fazi pouka književnosti izvede 2 ali 4 naloge, največ učiteljev, ki imajo od 5 

do 20 let delovne dobe (40,0 %), izvede 2 nalogi, prav tako največ učiteljev, ki imajo od 20 

do 40 let delovne dobe (41,7 %), po obravnavanem delu izvede 3 naloge. Vse tri skupine 

učiteljev trdijo, da nove naloge diferencirajo, le 2 učitelja iz skupine učiteljev od 5 do 20 let 

delovne dobe trdita, da novih nalog ne diferencirata. Prav tako večina učiteljev iz vseh 3 

skupin trdi, da se diferenciacije poslužuje občasno in pogosto, medtem ko nekateri učitelji iz 

skupine z do 5 let delovne dobe in iz skupine z od 5 do 20 let delovne dobe trdijo, da 

diferencirajo vedno oziroma nikoli. Po pregledu ustreznosti diferenciacije novih nalog v 

pripravah smo ugotovili, da večina učiteljev, ki ima do 5 let delovne dobe (62,5 %), večina 
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učiteljev, ki ima med 5 in 20 let delovne dobe (70,0 %), ter večina učiteljev, ki ima med 20 in 

40 let delovne dobe (83,3 %), ustrezno diferencira nove naloge v pripravi. Pri opazovanju 

smo ugotovili, da se le skupina učiteljev z do 5 let delovne dobe (62,5 %) drži svoje priprave 

in nove naloge z diferenciacijo uspešno izpelje, medtem ko pri ostalih 2 skupinah uspešnost 

diferenciacije pri opazovanju nekoliko upade, in sicer je v skupini učiteljev, ki ima med 5 in 

20 let delovne dobe, 60,0 % takih, ki diferenciacijo uspešno izvede, v skupini učiteljev, ki ima 

med 20 in 40 let delovne dobe, pa 50,0 %. V tej skupini je tudi največ učiteljev, ki novih 

nalog ne diferencira ustrezno (50,0 %).  

Katere podobnosti in razlike med učitelji se pojavljajo v podatkih učiteljev, zbranih na 

podlagi analize učnih priprav, anketnih vprašalnikov in opazovanja učnih ur? 

Najpogostejše naloge po obravnavanem delu so naloge razvijanja imaginacije, domišljijske 

aktivnosti in napovedovanja, kar smo ugotovili iz vprašalnika, priprav in pri opazovanju. 

Učitelji so v vprašalniku za naloge skupinska ilustracija, govorna sprememba, dajanje 

naslovov zgodbam, nizanje asociacij, primerjava besedil, poustvarjalno branje in igra vprašanj 

trdili, da jih dajejo občasno oziroma redko, in res so se tudi v pripravah in pri opazovanju 

pojavile manjkrat. Čeprav so za naloge dokončaj zgodbo, risanje dogajalne premice, reševanje 

problemov, križanka in vizualizacija ob zgodbi v vprašalniku trdili, da se jih poslužujejo 

občasno oziroma redko, se v pripravah in pri opazovanju te naloge niso pojavile nikoli. 

Podobnost najdemo pri odgovorih iz vprašalnika o številu novih nalog in pri opazovanju 

nalog, ki jih učitelji dajejo svojim učencem, in sicer se v povprečju pojavi 2,8 novih nalog, 

kar pa se razlikuje od števila nalog, načrtovanih v pripravah (M = 3,4). Kažejo se tudi 

podobnosti pri odgovorih o diferenciaciji, in sicer večina učiteljev v vprašalniku odgovarja, da 

nove naloge diferencira (93,3 %), kar pa počne občasno (60,0 %). Ta podatek se sklada tudi z 

diferenciacijo nalog v pripravah, kjer najdemo 73,3 % učiteljev, ki nove naloge ustrezno 

diferencira. Številka se nekoliko spremeni pri opazovanju, kjer najdemo 56,7 % učiteljev z 

ustrezno diferenciranimi nalogami. Razlika se pokaže med odgovori učiteljev, ki trdijo, da 

nalog ne diferencirajo, in dejanskim stanjem v pripravah ter pri opazovanju. V vprašalniku je 

6,7 % učiteljev trdilo, da novih nalog ne diferencira, medtem ko smo pri pregledovanju 

priprav ugotovili, da je  učiteljev, ki diferenciacije ne načrtujejo ustrezno, v bistvu 26,7 %, 

takih, ki je niti ne izvedejo ustrezno, pa 43,3 %. Zahtevnostne ravni nalog, ki se pojavljajo v 

pripravah, so največkrat na stopnji sinteze (40,2 %) in uporabe (39,2 %), pri opazovanju pa se 

večkrat pojavljajo naloge uporabe (41,7 %) in sinteze (34,5 %). Nato tako v pripravah kot pri 
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opazovanju sledijo naloge poznavanja, razumevanja, najde pa se tudi nekaj analize in 

vrednotenja.  
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6 MODEL ZA NAČRTOVANJE, PRIPRAVO IN IZVEDBO NOVIH 
NALOG V SKLOPU OBRAVNAVE KNJIŽEVNEGA BESEDILA 

 

IZHODIŠČA  

Po zbiranju in analiziranju podatkov smo ugotovili, da 73,3 % učiteljev ustrezno načrtuje 

diferenciacijo novih nalog v pripravah (skoraj dve tretjini učiteljev diferenciacijo načrtuje 

vnaprej), a le 56,7 % učiteljev jo pri opazovanju uspešno izvede. To je sicer več, kot smo 

pričakovali pred izvedbo raziskave, a še vedno obstaja skoraj polovica učiteljev, ki 

diferenciacijo novih nalog pri pouku književnosti načrtuje in izvede neustrezno. Ugotovili 

smo tudi, da so ustrezneje načrtovane diferencirane naloge učiteljev z višjo delovno dobo, a 

nato slabše oziroma neustrezno izvedene, medtem ko najmlajši učitelji diferenciacijo novih 

nalog izvedejo tako, kot so jo načrtovali v pripravi. Učitelji se pri oblikovanju nalog na 

različnih zahtevnostnih ravneh najraje poslužujejo nalog sinteze in uporabe, pojavljajo se tudi 

naloge poznavanja in razumevanja, komaj pa je zaslediti naloge analize in vrednotenja. Zaradi 

teh podatkov smo se odločili oblikovati model za načrtovanje, pripravo in izvedbo novih 

nalog v sklopu obravnave književnega besedila, ki bo učiteljem v pomoč pri ustrezno 

oblikovani diferenciaciji novih nalog pri pouku književnosti, s čimer bodo vsem učencem 

omogočili napredek. Na napredek učencev je opozarjala že M. Blažić (2000b), ko je zapisala, 

da je ob reševanju novih nalog učenec ustvarjalen, za razvoj ustvarjalnih in intelektualnih 

sposobnosti pa je treba naloge načrtovati na različnih nivojih oziroma stopnjah Bloomove 

taksonomije.  

NAČINI IN POSTOPKI REALIZACIJE 

Za učitelje predlagamo izobraževanja na temo diferenciacije pri književnosti, kjer bi osvežili 

znanje in ozavestili pomen diferenciranja nalog za vse učence. Dobili bi vpogled v različne 

vrste nalog, kako in zakaj jih oblikovati na različnih zahtevnostnih ravneh, kako jih prilagoditi 

posameznim učencem, zakaj je ustvarjalnost ključna pri razvoju otroka in njegovem napredku 

ter kako učiteljeva ustvarjalnost vpliva na ustvarjalnost učencev. Znanje in napotke bi prenesli 

v razred in začeli vsako uro izvajati ustrezno diferenciacijo novih nalog. Da pa bi učencem res 

lahko zagotovili kakovostne nove naloge, bi v razred poslali strokovnjaka, ki bi preverjal 

uspešnost zastavljenih in izvedenih nalog, učiteljem pomagal in svetoval. Kako učitelji 

diferencirajo pred izobraževanjem, bi strokovnjak preveril pred začetkom tega. Nato bi vsak 

teden hodil v razred in spremljal napredek učitelja med šolskim letom, na koncu pa primerjal 
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rezultate in o tem poročal učitelju. Svetoval bi mu, kaj naj še doda, kaj spremeni in kaj ohrani. 

Učitelji bi se na tak način začeli zavedati, kje delajo napake, na kaj morajo biti pozornejši in 

pri čem so dobri. Strokovnjak bi preverjal tudi, ali so naloge zastavljene tako, da uresničujejo 

učne cilje, ki si jih je učitelj zastavil v učni pripravi. Naloge, zastavljene na različnih 

zahtevnostnih ravneh, morajo namreč težiti k istemu cilju, čeprav po različnih poteh in 

zahtevnostnih stopnjah. 

PRIPOROČILA ZA UČITELJE 

S pomočjo raziskave in zbranih podatkov smo dobili vpogled v trenutno stanje oblikovanja 

novih nalog in njihove diferenciacije v razredu. Da bodo lahko nove naloge na različnih 

ravneh  ustrezno sestavljene in tudi ustrezale merilom diferenciacije, učiteljem svetujemo, da 

so pri načrtovanju in pisanju priprave nalog pozorni predvsem na: 

Število novih nalog  

Pripravijo naj vsaj 2 nalogi, še bolje pa 3, 4 ali 5. Te naj bodo raznovrstne, zanimive (da 

učence pritegnejo) in smiselne, kar pomeni, da se navezujejo na vsebino. 

Možnost izbire  

Raznovrstne nove naloge pritegnejo učence, zato je dobro, da jim pustijo, da si sami izberejo 

naloge.  

Raven znanja 

Bloomovih 6 stopenj lahko razdelimo na nižjo (poznavanje in razumevanje), srednjo (uporaba 

in analiza) ter višjo raven (sinteza in vrednotenje). Pomembno je, da učitelji oblikujejo nove 

naloge na vsaj 2 ravneh, še bolje pa na vseh 3.  

Raznolike oblike dela 

Učencem naj omogočijo individualno delo, delo v paru in skupinsko delo, saj so take naloge 

zabavnejše, lahko pa izzovejo tudi veliko ustvarjalnosti.  

Za lažjo predstavo, kako v učni enoti oblikovati in diferencirati nove naloge, na podlagi 

zbranih podatkov iz raziskave podajamo nekaj konkretnih primerov za vsak razred 1. triletja 

posebej.  
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Konkreten primer za 1. razred: 

Po prebrani pesmi Juri Muri v Afriki (gl. prilogo) so lahko diferencirane naloge naslednje: 

*Cilji  

Učenci: 

Opis naloge Vrsta 

naloge 

Oblika dela Faza po 

Bloomu 

 poglabljajo 

doživetja o 

prebrani pesmi, 

 znajo nanizati 

asociacije na 

dano besedo. 

Učenci v paru 

nizajo 

asociacije na 

besedo 

umazanija. 

nizanje 

asociacij 

v dvojicah razumevanje 

 poglabljajo 

doživetja o 

prebrani pesmi, 

 likovno izrazijo 

čutnodomišljijske 

predstave o 

glavnem junaku 

Juriju Muriju. 

Učenci narišejo 

Jurija Murija v 

Afriki. 

razvijanje 

imaginacije 

individualno uporaba 

 poglabljajo 

doživetja o 

prebrani pesmi, 

 izražajo svoje 

mnenje in rešitve 

o problemu 

umazanega 

dečka. 

Učenci po 

skupinah 

pripovedujejo, 

kako bi oni 

rešili problem z 

umazanim 

dečkom. 

reševanje 

problemov 

skupinsko vrednotenje 

Preglednica 28: Primer diferenciranih nalog za 1. razred 

 



 
 

54 

 

 

 

 

Konkreten primer za 2. razred: 

Po prebrani pravljici Šivilja in škarjice (gl. prilogo) so lahko diferencirane naloge naslednje: 

*Cilji  

Učenci: 

Opis naloge Vrsta naloge Oblika dela Faza po 

Bloomu 

 poglabljajo doživetje 

o prebrani pravljici 

in pokažejo 

poznavanje 

prebranega besedila z 

dopolnjevanjem. 

Učenci v 

besedilu 

dopolnijo 

manjkajoče 

besede iz 

pravljice. 

dopolnjevanje individualno poznavanje 

 poglabljajo doživetja 

o prebrani pravljici, 

 izdelujejo lutke 

šivilje in škarjic, 

 likovno predstavijo 

čutnodomišljijske 

predstave o glavni 

junakinji. 

Učenci po 

skupinah 

izdelajo lutko 

šivilje in škarjic. 

izdelava lutk skupinsko uporaba 

 poglabljajo doživetja 

o prebrani pravljici, 

 čutnodomišljijsko 

predstavo zgodbe o 

šivilji in škarjicah 

izrazijo s 

kombinacijo risbe in 

zapisa. 

Učenci v parih 

narišejo strip 

Šivilja in 

škarjice. 

prevod v drug 

medij 

v dvojicah uporaba 

 poglabljajo doživetja 

o prebrani pravljici, 

Učenci se 

vživijo v lik, si 

jaz v zgodbi individualno sinteza 
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 razvijajo zmožnost 

vživljanja v 

domišljijsko osebo, 

ki si jo izberejo,  

 tvorijo lastno 

pravljico. 

izberejo svoj 

čudežni predmet 

in zapišejo 

zgodbo. 

Preglednica 29: Primer diferenciranih nalog za 2. razred 

 

Konkreten primer za 3. razred: 

Po prebrani pravljici Moj dežnik je lahko balon (gl. prilogo) so lahko diferencirane naloge 

naslednje: 

*Cilji  

Učenci: 

Opis naloge Vrsta naloge Oblika dela Faza po 

Bloomu 

 poglabljajo 

doživetje o 

prebrani pravljici 

in pokažejo 

poznavanje 

prebranega 

besedila z 

dopolnjevanjem 

povedi. 

Učenci 

dopolnjujejo 

povedi v obnovi 

zgodbe, pri 

kateri so 

izbrisani ključni 

podatki (ime 

deklice, ime 

mesta itd.). 

dopolnjevanje individualno poznavanje 

 poglabljajo 

doživetja o 

prebrani pravljici, 

 likovno izrazijo 

čutnodomišljijske 

predstave o delu 

zgodbe Moj 

dežnik je lahko 

balon. 

Učenci v paru 

narišejo izbran 

prizor iz 

zgodbe. 

razvijanje 

imaginacije 

v dvojicah uporaba 

 poglabljajo Učenci v risanje skupinsko uporaba 
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doživetja o 

prebrani pravljici, 

 razvijajo strpnost 

do drugih, 

 poznajo potek 

zgodbe Moj 

dežnik je lahko 

balon, kar 

likovno izrazijo. 

skupini narišejo 

dogajalno 

premico 

zgodbe. 

dogajalne 

premice 

 poglabljajo 

doživetja o 

prebrani pravljici, 

 razvijajo 

zmožnost 

vživljanja v 

književno osebo, 

 tvorijo besedilo. 

Učenci se 

vživijo v vlogo 

glavne 

junakinje in 

napišejo, kako 

bi potekal 

njihov dan, če 

bi imeli tak 

dežnik. 

domišljijska 

aktivnost 

individualno Sinteza 

Preglednica 30: Primer diferenciranih nalog za 3. razred 

*prirejeno po Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 2011. Pridobljeno s 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_sl
ovenscina_OS.pdf 

Učitelji bi si med ustvarjanjem učencev zabeležili, kateri učenci so si izbrali katere naloge, 

katera naloga se najpogosteje pojavlja pri učencih ter katera oblika dela jim je najljubša, s 

čimer bi oblikovali smernice za nadaljnje ure književnosti. Prilagodili bi se učencem, da bi iz 

njih res izvabili najvišjo mero ustvarjalnosti. Izdelke bi po uri shranili in jih pregledali, lahko 

bi  oblikovali lastna merila za ocenjevanje ustvarjalnosti in na ta način ugotovili, kateri učenci 

potrebujejo več, kateri drugačne spodbude. Najboljše izdelke bi predstavili pri naslednji uri 

književnosti in se z učenci pogovorili, katera naloga jim je bila najbolj všeč in zakaj, kako so 

se počutili ob ustvarjanju in tudi, kaj bi si želeli vnaprej.  

Kljub temu da se diferenciacija pri malo več kot polovici učiteljev že uspešno izvaja, smo 

mnenja, da bi se ta morala izvajati uspešneje tudi pri vseh ostalih učiteljih, saj so naloge na 

različnih zahtevnostnih ravneh ključnega pomena pri razvijanju ustvarjalnosti in omogočanju 
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napredka učencev. Ker želimo, da se več učiteljev poslužuje diferenciacije in jo tudi uspešno 

izpelje, smo oblikovali model za načrtovanje, pripravo in izvedbo novih nalog v sklopu 

obravnave književnega besedila. Z njim spodbujamo ustvarjalnost učiteljev, ki jo potrebujejo, 

da lahko zanimive in inovativne nove naloge sploh sestavijo in s tem učencem omogočijo, da 

stopijo v svoj svet domišljije. Učitelji bi na ta način pridobivali na samozavesti in zaupanju 

vase, razvijali spretnost uporabe ustvarjalnosti v različnih situacijah in bili pri pripravi ter 

diferenciranju novih nalog fleksibilnejši. S pomočjo našega modela bi se bolje zavedali, da 

razlike, ki se pojavljajo med učenci, njihove potrebe in interesi kličejo po različni zahtevnosti 

nalog tudi pri književnosti. 

7  SKLEPNE MISLI  

Za raziskavo magistrske naloge smo analizirali 30 vprašalnikov, 30 učnih priprav in 

hospitirali 30 učnih ur književnosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, s čimer smo dobili 

vpogled v trenutno stanje novih nalog in njihove diferenciacije. V dispoziciji smo pod točko 

'pričakovani rezultati' zapisali, da pričakujemo, da bodo nove naloge po obravnavanem 

književnem delu večinoma tipa nadaljevanja, poimenovanja, spreminjanja, napovedovanja in 

razvijanja imaginacije (risanje kraja, dogodka …). Res so se tako v vprašalniku kot v pripravi 

in pri opazovanju največkrat pojavile naloge razvijanja imaginacije, napovedovanja in 

domišljijske aktivnosti. Skupinska ilustracija, govorna sprememba, dajanje naslovov 

zgodbam, nizanje asociacij, primerjava besedil, poustvarjalno branje in igra vprašanj so vrste 

nalog, ki so se pojavljale občasno oziroma redko, medtem ko smo pred raziskavo 

predvidevali, da se bodo redko pojavljale naloge reševanja problemov, ustvarjalne spremembe 

in križanka. Predvidevali smo tudi, da se nikoli ne bodo pojavile naloge dramatizacije in 

ustvarjalnega prevoda, pri čemer smo se zmotili, saj smo po raziskavi in obdelavi podatkov 

pod naloge, ki se nikoli niso pojavile, uvrstili dokončaj zgodbo, risanje dogajalne premice, 

reševanje problemov, križanko in vizualizacijo ob zgodbi. Za večino učiteljev (90,0 %) se je 

izkazalo, da nove naloge vnaprej zapiše v učno pripravo. Pri vprašanju o številu novih nalog, 

ki jih pripravijo za učence, smo ugotovili, da se odgovori iz vprašalnika skladajo z 

opazovanjem, ne pa s pripravo. Teh je pri obeh povprečno 2,8, medtem ko so učitelji v 

pripravah načrtovali bistveno več (povprečno 3,4 naloge v uri). Predvidevali smo, da učitelji z 

nižjo delovno dobo pripravijo več nalog, medtem ko jih starejši učitelji manj, a se je v 

povprečju izkazalo, da večinoma vse 3 skupine učiteljev po obravnavanem delu pripravijo 

približno enako število nalog (okoli 3).  
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Pred izvedbo raziskave smo pričakovali, da naloge ne bodo ustrezno diferencirane, a smo bili 

presenečeni nad rezultatom. V vprašalniku je 93,3 % učiteljev trdilo, da nove naloge 

diferencira. Kar 73,3 % učiteljev ustrezno diferencira naloge v pripravah (skoraj dve tretjini 

učiteljev diferenciacijo načrtuje vnaprej) in 56,7 % učiteljev pri opazovanju. Še vedno je 

skoraj polovica učiteljev, ki diferenciacijo načrtovanih nalog izvede neustrezno, a je to 

bistveno manj, kot smo pričakovali. Največ učiteljev (83,3 %), katerih diferenciacija v 

pripravah je bila uspešna, sodi v skupino, ki ima od 20 do 40 let delovne dobe. Sledi jim 

skupina učiteljev, ki ima od 5 do 20 let delovne dobe (70,0 %), za njimi pa so učitelji z do 5 

let delovne dobe (62,5  %). Zanimivi so podatki o učiteljih in njihovi ustrezni diferenciaciji, ki 

so se pokazali pri opazovanju. Med učitelji, ki so naloge diferencirali ustrezno, je 62,5 % 

učiteljev z do 5 let delovne dobe, 60,0 % z od 5 do 20 let in 50,0 % z od 20 do 40 let delovne 

dobe. Učitelji z višjo delovno dobo torej načeloma ustrezneje diferencirajo naloge vnaprej, a 

se nato pri sami izvedbi zaplete, saj nalog ne izvedejo tako, kot so si zastavili, medtem ko 

najmlajši učitelji s tem nimajo težav. Učitelji se najraje poslužujejo nalog, ki so po Bloomovi 

taksonomiji na ravni sinteze in uporabe, nekoliko manj nalog na ravni poznavanja in 

razumevanja, najmanjkrat oziroma nikoli pa se ne poslužujejo nalog analize in vrednotenja.  

Saksida (2014) je v svojem delu govoril o raziskavi individualizacije in diferenciacije na 

slovenskih šolah avtorice M. Kerndl. Avtorica je ugotovila, da učitelji pouk književnosti 

pogosteje prilagajajo učencem s posebnimi potrebami kot nadarjenim učencem, še najmanj pa 

učencem, ki ne spadajo v nobeno izmed skupin. V naši raziskavi smo ugotovili, da največ 

učiteljev (36,7 %) trdi, da nove naloge na različnih zahtevnostnih ravneh pripravi za vse 

učence (nadarjene, z učnimi težavami, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, tujce), 

enak odstotek učiteljev pa pravi, da nove naloge največkrat prilagodi učencem z učnimi 

težavami. Učitelji so povedali tudi, da nove naloge najredkeje diferencirajo za nadarjene 

učence (30,0 %) in učence z učnimi težavami (30,0 %). V analizi priprav teh podatkov nismo 

zasledili, pri opazovanju pa smo ugotovili le, da naloge nikoli niso bile prilagojene učencem 

tujcem, večinoma so bile (če so bile) prilagojene vsem. Ugotovili smo tudi, da učenci pri 

novih nalogah največkrat nimajo izbire, saj le 30,0 % učiteljev možnost, da sami izberejo, 

katero nalogo bodo reševali, prepusti učencem.  

Raziskavo bi lahko izboljšali tako, da bi vprašalnik oblikovali za točno določeno uro, ki smo 

jo opazovali in analizirali njeno pripravo. Tako bi lažje med seboj primerjali podatke. 

Raziskavo bi lahko nadgradili tudi tako, da bi izvedli sklop 2 raziskovanj. Prvi sklop bi 

potekal tako kot zdaj, nato pa bi učitelje opozorili na izvedbo in diferenciacijo novih nalog ter 
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izvedli izobraževanje. Nekaj mesecev kasneje bi izvedli drugi sklop raziskovanj in 

ugotavljali, katere razlike se pojavljajo med učitelji v dajanju novih nalog in njihovi 

diferenciaciji pred izobraževanjem ter po njem. 
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9 PRILOGE 

9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni. Sem Nina Potrč, študentka magistrskega programa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

smer Poučevanje na razredni stopnji. V sklopu svoje magistrske naloge bom raziskovala, koliko in 

katere nove naloge pripravijo učitelji 1. triletja svojim učencem in ali so te (ustrezno) diferencirane. 

Pri raziskavi mi bodo pomagali iskreni odgovori v anketnem vprašalniku. Vaši podatki so anonimni. 

Hvala za pomoč in sodelovanje. 

Razred, ki ga poučujete:       1.            2.             3.  

Število let delovne dobe: ____________ 

1. Kako pogosto uporabljate navedene nove naloge po obravnavi umetnostnega besedila? 

Obkrožite številko v vsaki vrstici posebej. 

 Nikoli 

1 

Redko 

2 

Občasno  

3 

Pogosto 

4 

Vedno 

5 

Dokončaj zgodbo – odlomek  1 2 3 4 5 

Sprememba pripovedovalca 1 2 3 4 5 

Dvogovori ob nizu slik  1 2 3 4 5 

Glasno poustvarjalno branje  1 2 3 4 5 

Primerjava besedil  1 2 3 4 5 

Razvijanje imaginacije (risanje 

kraja, dogodka, oseb …) 

1 2 3 4 5 

Skupinska ilustracija 1 2 3 4 5 

Risanje dogajalne premice 1 2 3 4 5 

Prevod v drug medij (zgodbo 

prevede v strip, ilustracijo) 

1 2 3 4 5 

Dopolnjevanje (nadomeščanje 

manjkajočih besed iz besedila)  

1 2 3 4 5 
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Igra vprašanj (npr. zakaj dežuje, 

kako dež joka, kaj če …, in 

potem?, kaj pomeni afne guncati 

…) 

1 2 3 4 5 

Nizanje asociacij  1 2 3 4 5 

Domišljijska aktivnost (kaj če …)  1 2 3 4 5 

Vizualizacija ob zgodbi 1 2 3 4 5 

Reševanje problemov  1 2 3 4 5 

Jaz v zgodbi (učenec prevzame 

vlogo književne osebe) 

1 2 3 4 5 

Napovedovanje (ugotavljanje, kaj 

sledi, nadaljevanje zgodbe)  

1 2 3 4 5 

Križanka 1 2 3 4 5 

Dajanje naslovov zgodbam 1 2 3 4 5 

Izdelava lutk 1 2 3 4 5 

Igra vlog (dramatizacija) 1 2 3 4 5 

Nizanje sličic v zgodbo 1 2 3 4 5 

 

2. Koliko novih nalog pripravite za učence po obravnavanem delu? Odgovor s številko napišite na 

črto. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrnite 
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3. Ali nove naloge predvidevate vnaprej in jih zapišete v učno pripravo? Obkrožite 1 odgovor. 

a) Da, nove naloge vedno pripravim vnaprej in jih zapišem v učno pripravo. 

b) Nove naloge pripravim vnaprej, a jih ne zapišem v učno pripravo. 

c) Nove naloge si izmislim sproti ob obravnavi umetnostnega besedila.  

Odgovor utemeljite: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

4. Ali so te naloge diferencirane, torej sestavljene na različnih zahtevnostnih ravneh? Obkrožite 1 

odgovor.  

a) Da. 

b) Ne. 

Zakaj? ____________________________________________________________________. 

 

5. Ali diferenciacijo novih nalog predvidevate vnaprej in jo zapišete v učno pripravo? Obkrožite 1 

odgovor. 

a) Da, diferenciacijo načrtujem vnaprej in jo tudi zapišem v učno pripravo.  

b) Diferenciacije ne zapišem v učno pripravo, jo pa načrtujem v mislih.  

c) Diferenciacije se spomnim med uro, sproti med obravnavo umetnostnega besedila. 

d) Novih nalog ne diferenciram. 

Odgovor utemeljite: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

6. Kako pogosto diferencirate nove naloge? Obkrožite številko (1 nikoli, 2 redko, 3 občasno, 4 

pogosto, 5 vedno). 

1                2               3               4               5 

 

7. Kako učencem določite naloge, oblikovane po različnih težavnostih? Obkrožite 1 odgovor.  

a) Vsakemu učencu posebej določim nalogo, ki je po težavnosti primerna zanj. 

b) Učencem prepustim možnost izbire med novimi nalogami. 

c) Učence razdelim v heterogene skupine, vsaki pa določim nalogo, ki je zanjo primerna.  

d) Učence razdelim v homogene skupine, vsaki pa določim nalogo, ki je zanjo primerna. 

e) Novih nalog ne diferenciram. 

Obrnite 
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8. Na kaj ste pozorni pri oblikovanju novih nalog? Obkrožite, možnih je VEČ odgovorov. 

a) Samostojnost učencev (vaša pomoč). 

b) Navodila za delo. 

c) Cilje. 

d) Učne metode in oblike. 

e) Kakovost in obseg. 

f) Miselne procese (uporaba, analiza, vrednotenje …) 

g) Spol učencev.  

h) Bralni interes učencev. 

i) Kognitivne zmožnosti učencev. 

j) Količino. 

k) Tempo. 

 

9. Za katere učence nove naloge največkrat oblikujete na različnih zahtevnostnih ravneh? 

Obkrožite 1 odgovor. 

a) Za učence z učnimi težavami. 

b) Za nadarjene učence. 

c) Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja10. 

d) Za učence tujce. 

e) Za vse. 

f) Novih nalog ne diferenciram. 

 

Razložite, zakaj. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

10. Za katere učence nove naloge najmanjkrat oblikujete na različnih zahtevnostnih ravneh? 

Obkrožite 1 odgovor. 

a) Za učence z učnimi težavami. 

b) Za nadarjene učence. 

c) Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

d) Za učence tujce. 

e) Za vse. 

f) Novih nalog ne diferenciram. 

                                                           
10 Težave s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, branjem, pisanjem, pravopisom, 
računanjem, socialno kompetentnostjo in čustvenim dozorevanjem  
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Razložite, zakaj. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 
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9.2 Besedilo: Dragotin Kette: Šivilja in škarjice (odlomek) 

Živela je v starih časih na nekem gradu mlada in zelo prijazna deklica Bogdanka. Bila je 

šivilja in je služila grajski gospe. Nekega dne je ravno šivala v svoji tihi sobici, ki je imela eno 

majhno okence na vrt. Sama je bila, zato jo je začel dolgčas napadati, čeprav je imela dela 

čez glavo. No, ko je tako vbadala in vlekla, merila in rezala, ji je prišlo v glavo polno čudnih 

misli in želja. 

   Kaj, ko bi imela take škarjice; da bi se jim samo reklo: 

   Škarjice, hrustalke, 

   po rumeni mizi bežite, 

   jopico mi urežite! 

   pa bi me poslušale. Če bi jim pa dejala: 

   Škarjice, hrustalke, 

   zdaj se pa ustavite, 

   zdaj pa v kot se spravite! 

   pa bi se takoj ustavile, to bi bilo lepo! 

je dejala sama pri sebi, pa vendar tako, da jo je lahko slišal tudi kdo drugi. Kakor je to 

izgovorila, je priletela na vejo pred okencem drobna ptička in zapela: »Oj Bogdanka, kar si 

prosila, to si dobila!«  

 

9.3 Besedilo: Tone Pavček: Juri Muri v Afriki (odlomek) 

Čuri Muri, kljukec Juri, 
tisti, ki je s hruške pal,  
včeraj je ob peti uri  
v Afriko odpotoval.  

Saj doma je nemogoče,  
vsak ga kara in pesti,  
vsak umivati ga hoče,  
on pa se vode boji.  

Pa je mislil, 
bolje iti bo na južno stran zemlje, 
tam zamorci neumiti brez vode, brisač žive.  
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9.4 Besedilo: Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon (odlomek) 

Dežnik se je napel in se še bolj izbočil. Dvigal se je in Jelka je trdno mižala. Dobro je slišala, 

kako so se spodaj začudili: ''kam greš?'' Hiteli so na cesto in gledali, kako jo je napeti rumen 

dežnik nesel med bele oblake.  

''Kar tako brez vprašanja je šla,'' je rekel oče.   

Jelka je odprla oči šele nad mestom. Velike ljubljanske hiše so bile čisto majhne. Med hišami 

je videla štirioglata dvorišča. Na nekem dvorišču je bila visoka skladovnica drv, tako visoka, 

da jo je obsijalo sonce. In tam na vrhu je sedela mačka in se grela. Tu in tam med hišami in 

ulicami je bila zelena krpa trate. Sredi tratice je stal lesen konjiček in fantek je jezdil na njem 

v izmišljeno deželo. Po cestah so se vozile škatlice, to je bil najbrž tramvaj. Ob hišah so 

mrgolele črne pike – to so bili Ljubljančani. S strehe so zleteli beli golobi in se dvignili čisto k 

Jelki in jo obletavali. Klicala jih je ''golobčki!''. 

 

 

 


