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POVZETEK 

 

Učbenik je temeljna šolska knjiga, ki je izdelana posebej za potrebe izobraževanja za 

posamezen predmet po veljavnem učnem načrtu.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo najprej navedli definicije učbenikov različnih 

avtorjev, nato smo učbenik umestili v proces pouka, v nadaljevanju smo predstavili kriterije 

za ustrezno izbiro in kritično vrednotenje učbenika, nato pa opredelili učni načrt za predmet 

družba in ga povezali z učbenikom za poučevanje družbe v 4. razredu. 

 

Empirični del magistrskega dela je temeljil na analizi podatkov, pridobljenih z anketnim 

vprašalnikom. Pri izpolnjevanju vprašalnikov so sodelovali učitelji 4. razredov osnovnih šol. 

Pridobljenih je bilo 105 pravilno rešenih vprašalnikov. Zanimalo nas je, kako učitelji 4. 

razredov pojmujejo kakovosten učbenik za predmet družba in katere kriterije uporabijo pri 

izbiri učbenika. Ugotovili smo, da učitelji vse dane kriterije za izbiro učbenika vrednotijo z 

oceno pomembno oziroma zelo pomembno, najvišje pa ocenjujejo kriterije strokovno 

neoporečna vsebina, primernost besedišča razvojni stopnji učencev in primernost obsega 

vsebine razvojni stopnji učencev. Posebnost predmeta družba v 4. razredu je povezovanje 

vsebin z domačo pokrajino, čeprav so učbeniki enotni za vso Slovenijo. Naloga učiteljev 4. 

razredov je prilagajanje vsebin domačemu kraju in domači pokrajini, zato nas je zanimalo 

tudi, ali učitelji pri poučevanju s pomočjo učbenika to upoštevajo. Ugotovili smo, da učitelji 

pri obravnavi kulturne dediščine dajejo poudarek kulturnim znamenitostim v njihovem 

domačem kraju (96,2 %), pogosto vključujejo šege in navade, značilne za njihovo pokrajino 

(83,3 %) ter z učenci primerjajo slike šole nekoč in danes v učbeniku s slikami njihove šole 

(76,2 %). Pri obravnavi letalskega posnetka uporabijo kar splošen primer iz učbenika (77,1 

%), ne poiščejo primera iz domače pokrajine, pa tudi pri temi obrti so zadovoljni z vsebinami, 

ki so opisane v učbeniku (69,5 %) in jih obravnavajo ne glede na domačo pokrajino. Učbenik 

se zdi potreben za obravnavo vsebin o domači pokrajini kar 68,6 % učiteljem, čeprav je 

možno (in potrebno) vsebine o domači pokrajini uspešno realizirati tudi brez učbenika. 

Podrobneje smo zapisali tudi odgovore učiteljev o vrednotenju učbenikov za predmet družba, 

ter odgovore o delu z učbenikom pri posameznih vsebinskih sklopih. Navedli smo težave, s 

katerimi se po mnenju učiteljev srečujejo učenci pri delu z učbenikom. Slabi dve tretjini 

učiteljev sta sodelovali pri izbiri učbenika družbe, ki ga uporabljajo. 



Ključne besede: kakovosten učbenik, kriteriji kakovostnega učbenika, družba, didaktična 

načela, domača pokrajina 

  



SUMMARY 

 

A textbook is the fundamental schoolbook, produced specifically to address the educational 

needs of a specific subject according to the existing curriculum. 

  

In the theoretical part of this Master’s thesis, first the term “textbook” is defined by various 

authors; second, the textbook is put in the classroom context; third, the criteria for the right 

choice and critical assessment of a textbook are presented; and finally the curriculum for the 

subject of Society is determined, and associated with the textbook for Society in the 4th grade. 

  

The empirical part of the Master’s thesis is based on the analysis of data collected from a 

questionnaire. The questionnaires were completed by 4th grade teachers in primary schools; 

105 questionnaires were filled in correctly. The aim was to find out how 4th grade teachers 

conceptualize a quality textbook for the subject of Society, and which criteria they use when 

choosing a textbook. It was determined that the teachers consider all of the listed criteria for 

the selection of a textbook as important or very important; the ones with the highest ranking 

were: professionally unimpeachable content, vocabulary appropriate for the developmental 

stage of the pupils, and the extent of content appropriate for the developmental stage of the 

pupils. A special characteristic of the subject Society in the 4th grade is associating the topics 

with the local landscape, although the textbooks are the same across Slovenia. The task of 4th 

grade teachers is to adapt the topics to their home town and local landscape, and this is why 

we also wanted to find out if the teachers consider this when teaching with the help of the 

textbook. In terms of cultural heritage it was determined that teachers put an emphasis on the 

cultural landmarks of their home town (96.2%), often include customs and habits typical of 

their landscape (83.3%), and together with the pupils, compare pictures of schools in the past 

and today in the textbook with photos of their school (76.2%). In terms of aerial photographs 

they simply use a general example from the textbook (77.1%) and do not look for an example 

from the local landscape; in terms of craftsmanship they are satisfied with the content 

described in the textbook (69.5%), and it is discussed regardless of the local landscape. As 

many as 68.6% of the teachers consider textbooks necessary when discussing the topics on 

local landscape, although these topics can (and should) be successfully dealt with even 

without a textbook. The answers of the teachers about their assessment of the textbooks on the 

subject of Society, and the answers about working with a textbook with individual sets of 



topics, were also written in detail. Issues that the pupils deal with when working with a 

textbook, according to the teachers’ opinions, were listed. Almost two thirds of the teachers 

were involved in the process of selection of the Society textbook that they are using. 

 

Keywords: quality textbook, criteria for a quality textbook, Society, didactic principles, local 

landscape 
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1 UVOD 

 

Učbeniki imajo osrednjo pozicijo v sistemu učnih sredstev (Skela, 2008, str. 155). 

Predstavljajo eno izmed pomembnih izobraževalnih orodij, ki zagotavlja prenos kulturnih in 

znanstvenih spoznanj na nove generacije. Čeprav v času tehnološkega razvoja prihaja do 

uporabe različnih, novih gradiv pri šolskih aktivnostih (Özkan, 2010 v Ersoy in Şahin, 2012, 

str. 1549), pa učbeniki ostajajo gradivo, ki najbolj točno sledijo učnemu načrtu (Aslan, 2009 v 

Ersoy in Şahin, 2012, str. 1549).  

 

Zanimiva je naslednja zgodba avtorjev Elliott, Carter Nagel in Woodward (1985, str. 22), ki 

opisuje desetletnega fanta, ki v lokalnem supermarketu ob materi pozorno prebira knjigo o 

vitezih in viteštvu. Malo mladostnikov bi vzelo knjigo v supermarket, ta fant pa je bil dober 

primer, kako lahko družboslovne vsebine (angl. social studies), spodbudijo otrokovo 

domišljijo in učenje ter razširijo njihovo razumevanje družbenih tematik. Omenjeni avtorji so 

intervjuvali osnovnošolce, da bi pridobili njihova mnenja o družboslovnih temah pri predmetu 

družba. Ugotovili so, da so nekatere vsebine učencem bolj, druge manj všeč, da se veliko 

učencev navdušuje nad številnimi družboslovnimi temami, ki jih vključuje pouk družbe. Na 

vprašanje, kaj jim je všeč in kaj ne glede učbenikov za predmet družba, pa so avtorji dobili 

zgolj negativne komentarje.  

 

V magistrskem delu smo raziskovali, kako učitelji 4. razredov pojmujejo kakovosten učbenik 

za predmet družba, katere kriterije uporabijo pri izbiri učbenika in kako ocenjujejo izbrani 

učbenik.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Sistem izobraževanja in vzgoje v vsaki državi predstavlja organiziran proces, usmerjen v 

uresničitev potencialov posameznika, s programi usposabljanja zagotavlja učne priložnosti za 

uresničevanje kulturnega kapitala in izkušenj prednikov (Vakili in Masouri, 2016, str. 3034). 

V Republiki Sloveniji izhajajo temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja iz skupne evropske 

dediščine kulturnih, moralnih in političnih vrednot. Te združujejo človekove pravice in njim 

pripadajoča načela in dolžnosti strpnosti, solidarnosti, pluralne demokracije in pravne države. 

Splošna načela vzgoje in izobraževanja se tako nanašajo na človekove pravice in dolžnosti 

(zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju ter kakovosti vzgojno-

izobraževalnega sistema na vseh ravneh), avtonomijo (sledenje načelom objektivnosti, 

kritičnosti in pluralnosti, strokovna avtonomija učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter 

institucij vzgojno-izobraževalnega sistema, spodbujanje spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti šolskega dela), pravičnost v izobraževanju (vsakomur zagotoviti enake 

izobraževalne možnosti, nepristransko, enako in proporcionalno obravnavo učencev pri 

ocenjevanju znanja, kaznovanju, nagrajevanju itd.) in kakovost pri vzgoji in izobraževanju 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011).  

 

Na splošno lahko cilje izobraževanja razdelimo v dve glavni postavki, večanje učinkovitosti 

in oblikovanje osebne kulture (Henderson, 1918, str. 1). Doseganje znanja in veščin visoke 

ravni sta temeljna cilja sodobnega izobraževanja (Ischinger, 2013, str. 7). Mnogi raziskovalci 

se strinjajo, da je končni cilj šolanja razvijanje zmožnosti, da znanje, ki smo ga pridobili, 

uporabimo v različnih situacijah na ustvarjalen in prožen način (De Corte, 2013, str. 46).  

 

V Zakonu o osnovni šoli (ZOsn-UPB3, 2006, 2. člen) so zapisani cilji osnovnošolskega 

izobraževanja: 

 zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

 vzpodbujanje skladnega, čustvenega, duhovnega, spoznavnega in socialnega razvoja 

posameznika ter vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika; 

 razvijanje zavesti o državni pripadnost in narodni identiteti ter vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, izražanje 

in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno 

mešana, pa tudi v madžarskem oziroma italijanskem jeziku, razvijanje nadarjenosti ter 
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usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje, razvijanje in 

ohranjanje lastne kulturne tradicije; 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi; 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanja za 

nadaljevanje šolanja; 

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo učinkovito, samostojno in 

ustvarjalno soočanje z naravnim in družbenim okoljem ter razvijanje kritične moči 

razsojanja; 

 seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov; 

 omogočanje osebnostnega razvoja učencev skladno z njihovimi sposobnostnimi in 

zakonitostmi razvoja; 

 oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja ter odgovornega odnosa do 

naravnega okolja.  

 

Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je »oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in 

odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge 

spretnosti« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, str. 13). Cilj je prav tako 

zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v institucijah predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Naslednji cilj je zagotavljanje skladnega duševnega 

in telesnega razvoja posameznika ter zagotavljanje spodbud za optimalni razvoj posameznika. 

Eden od ciljev je doseganje kakovostne splošne izobrazbe, široke razgledanosti, poklicne 

usposobljenosti in znanja, primerljivega z znanjem v državah z najvišjimi rezultati na 

mednarodnih tekmovanjih. Pod cilj uvrščamo tudi razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko 

učenje, stalni strokovni in osebni razvoj. Cilj je tudi zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo 

in izobraževanje vsakega posameznika (neodvisno od spola, socialnega in kulturnega porekla, 

veroizpovedi, narodne pripadnosti, svetovnonazorske pripadnosti ter telesne in duševne 

konstitucije) ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom oziroma skupinam, ki 

prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja, priseljencem, tistim s posebnimi 

potrebami ali tistim, ki imajo odločbo o usmeritvi. Prav tako je cilj zagotavljanje pogojev za 

doseganje odličnosti pri posameznikih, nadarjenih na različnih področjih – splošnem 
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intelektualnem, učnem (jezikovnem, družboslovnem, naravoslovnem, tehniškem, 

matematičnem), umetniškem (glasbenem, likovnem, literarnem, dramskem itd.), telesno-

gibalnem, ustvarjalnem. Pod cilj štejemo še zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-

izobraževalnimi inštitucijami in širšim okoljem. Zadnji cilj pa je razvijanje zmožnosti za 

življenje v demokratični družbi (prav tam, str. 16–17).  

 

Cilji uporabe učbenika naj bi bili dati »učitelju temeljna izhodišča za druge metode, ki jih bo 

uporabil pri pouku za didaktizacijo vsebin: razlago, pogovor, demonstracijo, delo z besedilom 

/…/«, pri tem pa naj bi bila »/…/ v njem vsebina obravnavana na način, da učencu olajša 

samostojno delo in razmislek.« (Turk Škraba, 2005, str. 8) Cilj uporabe učbenika je prav tako 

v tem, da učitelj z njim poskuša doseči izobraževalno-vzgojne cilje (prav tam, str. 11). Turk 

Škraba M. preko pregleda literature še ugotavlja, da naj bi uporaba učbenika spodbudila tudi 

različne kognitivne spretnosti in sposobnosti ter aktivirala čim več učenčevih čutov. 

 

Kako pa je s kritikami učnih ciljev v učbenikih? Postlethwaite (1973, str. 4–5) navaja1, da so 

običajno učbeniki napisani s strani predmetnih strokovnjakov – 90 % izobraževalnega gradiva 

je, v večini držav, napisanih prav z njihove strani. Cilji, ki jih ti predlagajo, naj bi bili preveč 

tehnični, specializirani ali na druge načine neprimerni za veliko število učencev. Neustreznost 

ciljev verjetno izhaja iz dejstva, da si ti strokovnjaki ne zastavljajo pravih vprašanj. Vprašanje 

bi moralo biti: kaj lahko določen predmet prispeva k izobrazbi in osebnostnemu oblikovanju 

mladih ljudi, ki ne bodo strokovnjaki na tem predmetnem področju. Pomembna opora pri 

pisanju učbenikov so lahko taksonomije učnih ciljev. Slika 1 predstavlja hierarhijo učnih 

ciljev po Bloomu, ki je primerna za katerokoli področje oz. učni predmet (prav tam).  

 

 

Slika 1: Hierarhija ciljev 

Vir: Postlethwaite (1973, str. 5).  

                                                 
1 Poudariti je potrebno, da je bilo tako pred več kot 40 leti. 
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Turk Škraba M. (2005) sicer preko pregleda literature ugotavlja, da naj bi imel avtor učbenika 

vsaj desetletne izkušnje s poučevanjem učencev, ki jim bo učbenik namenjen. Po njenem 

mora biti pedagoško, psihološko, znanstveno, strokovno in didaktično metodično razgledan, 

sposoben pa se mora biti tudi empatično vživeti v učenca, ki mu bo učbenik namenjen (biti 

učitelj). 

 

V Sloveniji so učbeniki napisani na podlagi potrjenih veljavnih učnih načrtov. Pri njihovem 

oblikovanju je pomembno slediti vsebini učnih ciljev, upoštevajoč različne taksonomske 

nivoje.  

  

2.1 OPREDELITEV IN FUNKCIJE UČBENIKA 

 

Iz pregleda literature ugotavljamo, da si avtorji pri opredeljevanju definicije učbenika niso 

enoznačni. Zgodovinsko gledano ni enotno sprejete definicije pojma učbenik (Marsden, 2001, 

str. 6). V nadaljevanju so navedene izbrane definicije učbenika različnih avtorjev.  

 

Učbeniki so sestavni del metodično-didaktičnega gradiva, ki skupaj z učiteljem »sodeluje« v 

vzgojno-izobraževalnem procesu pouka (Jurman, 1999, str. 57). Po Maliću (1992, str. 34) je 

učbenik knjiga, »ki »didaktično transponira znanost« (ali določeno stroko) skladno s 

posebnimi nalogami izobraževanja in šole«.  

 

Po mnenju Mayera (2013, str. 167) učbeniki predstavljajo določeno obliko tehnologije, in so, 

čeprav imajo morda že 500-letno zgodovino, eden izmed najpomembnejših vložkov 

izobraževanja – besedila odražajo osnovno idejo o nacionalni kulturi in … so pogosto žarišče 

kulturnega boja in polemik, izpostavlja Altbach (1991 v Pingel, 2010, str. 7). Učbenik je 

naravnan na poznavanje osebe, ki ji je namenjen, torej učencev, in narave študija tega 

učbenika (Marinković in Erić, 2014, str. 75).  

 

»Vsi učbeniki so knjige, vendar vse knjige niso učbeniki,« opozarja Malić (1992, str. 34), s 

čimer želi izpostaviti pomen didaktičnega oblikovanja besedila, ki spodbuja in omogoča 

učenčevo učenje. Opozorimo, da so na voljo tudi spletni učbeniki v obliki interaktivnih strani. 

Te vsebujejo interaktivne naloge, filme, avdioposnetke, animacije in druge multimedijske 
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vsebine s področja učne tematike. Ločiti je potrebno med digitaliziranimi, bogatimi in 

interaktivnimi učbeniki. Razlike prikazuje spodnja slika. 

 

 

Slika 2: Interaktivni učbeniki 

Vir: Pesek, Zmazek in Mohorčič (2014, str. 13).  

 

V starih šolah je bila naloga učbenika, da se predpisana učna snov besedno konkretizira, zato 

je v učbenikih prevladovala razlaga. Jezik in slog pisanja sta bila večkrat za učence težje 

razumljiva, zato so se iz njih težko učili. Besedilo so večkrat prebrali in ga ponavljali, da bi si 

zapomnili vsebino. Šlo je za učenje na pamet, za »guljenje« snovi, saj je v tistem času veljalo 

načelo ponavljanje je mati učenosti (Poljak, 1983, str. 10). Jurman (1999, str. 57) dodaja, da je 

učbenik za učence poleg učiteljeve razlage predstavljal edini vir informacij, ki so jih imeli 

vedno na voljo.  

 

Danes je učenju vse bolj v pomoč informacijsko-komunikacijska tehnologija, zato se vloga 

tiskanih verzij učbenikov spreminja. Učbenik postaja le eden od mnogih učnih medijev in 

virov znanja, čeprav zaradi tega nič manj pomemben (Justin, 2012, str. 1).  

 

V 2. členu Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2015, str. 1) je učbenik opredeljen kot 

»osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, 

opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo 

vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in 
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struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje 

različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma modul in določeno 

stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s cilji 

učnega načrta«. 

 

Poljak (1983, str. 3) opredeli učbenik kot temeljni učni pripomoček, preko katerega učenci 

dobijo potrebno znanje in se učijo kritičnega, ustvarjalnega in dialektičnega mišljenja ter 

razvijajo umske sposobnosti. Učbenik definira preko štirih bistvenih značilnosti (prav tam, str. 

18): 

 je osnovna šolska knjiga, v nasprotju z drugimi knjigami, ki so dopolnilna in pomožna 

literatura med šolanjem, 

 je napisan na podlagi predpisanega učnega načrta in predmetnika, medtem ko druga 

strokovna, znanstvena in umetniška literatura ni, 

 učenci ga skorajda vsakodnevno uporabljajo, da se izobražujejo in samoizobražujejo, 

medtem ko drugo literaturo preučujejo občasno, 

 po svojem osnovnem namenu mora biti didaktično oblikovan zaradi racionalnejšega, 

boljšega, bolj ekonomičnega in učinkovitega izobraževanja, druga literatura pa ni in ne 

more biti.  

 

»Učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne 

tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega učenja. Kot tak je sestavni del 

samostojne učne dejavnosti, učitelj pa ga lahko kot učno sredstvo vključi v vse etape učnega 

procesa ter k tistim učnim metodam, ki implicirajo delo z besedilom« (Kovač idr., 2005, str. 

20). Menimo, da pa učbenik v primeru mlajših učencev ne sme biti zgolj tekstovni učni medij, 

saj je pri mlajših učencih pomembnejše slikovno gradivo. 

 

Učbenik je tista knjiga, v kateri so znanstvene in strokovne vsebine predelane posebej za 

potrebe izobraževanja, to je po programskih, pedagoških, psiholoških in didaktično-

metodičnih načelih. Vsebine v njem so zasnovane glede na vzgojne in izobraževalne smotre, 

učni načrt ter značilnosti učencev, ki jim je učbenik namenjen. Značilnosti učbenika so 

(Malić, 1992, str. 34–35): 

 narejen je za učni proces in za posebne okoliščine vzgoje, za šolo, 

 je standard opreme učencev (in šole), 
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 njegovo nastajanje in uporabo določajo posebni predpisi, ki urejajo način pridobivanja 

rokopisov, opreme, ocen idr., 

 je vodnik do drugih virov znanja, 

 združuje multimedijsko opremo za pouk, 

 je »motivator« učnega procesa, učenec z njim postane samostojen pri intelektualnem delu, 

 je vir za nadzor sprejetih izobraževalnih vsebin na določeni stopnji izobraževanja.  

 

»Učbenik je osnovno sredstvo izobraževanca in izobraževalca za sistematično obdelavo učne 

snovi z določenega predmetnega področja« (Jereb in Jug, 1987, str. 68). Pred 40 leti je 

veljalo, da so učbeniki za družboslovje, ki se ne uporabljajo v vseh šolah, splošno priznani kot 

najpogostejši način za prenos znanja o družboslovju. So bolj uporabljani kot recimo bodisi 

gradiva ali netiskani medij, ki ga ustvari učitelj (Anyon, 1978, str. 41). Danes je stanje takšno, 

da se pri pouku, npr. predmeta spoznavanje okolja in družba, mnogi učitelji ne odločajo za 

uporabo učbenika. 

 

Choppin (1992 v Mœglin, 2006, str. 17) ga definira kot katerokoli delo, ki vključuje navodila 

in priporočila za pomoč učečim: »mojstrom« in učencem.  

 

Jurman (1999) učbenike razume široko, glede na obliko strukture jih razdeli na štiri vrste. 

Celoviti učbenik je učbenik, ki vsebuje vse elemente usvajanja znanja. Omogoča 

razumevanje, utrjevanje in ponavljanje znanja. Takemu učbeniku so poleg temeljne vsebine 

dodane tudi naloge in vaje. Druga vrsta učbenikov so učbeniki s temeljno vsebino. To so 

obsežni učbeniki, ki učencem omogočajo usvajanje učne snovi tudi v primeru odsotnosti od 

pouka, danes najbolj razširjena oblika učbenikov. Tretja vrsta so repetitorji, učbeniki z zelo 

skopo razlago učne snovi in obsežnim delom praktičnih primerov. Učenci s pomočjo takega 

učbenika težko usvojijo znanje brez učiteljeve razlage. Četrta vrsta so priročniki, ki mnogo 

bolj obširno in celostno pojasnjujejo razna navodila in podatke ter presegajo učne načrte. 

Večkrat so namenjeni strokovnim delavcem kot pa učencem (Jurman, 1999, str. 82–83).  
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2.1.1 Funkcija učbenika 

 

Nekateri avtorji učbenike uvrščajo med učila, drugi med učne pripomočke, a sta obe definiciji 

močno povezani z njegovimi funkcijami, ki jih ima v procesu učenja in poučevanja (Kukanja 

Gabrijelčič, 2015, str. 386).  

 

Ekstrom B. L. (1939, str. 16) navaja, da je dober, natančen in verodostojen učbenik najbolj 

koristno orodje za učence, saj jim je vseskozi na voljo. Vsebuje teoretične vsebine, ki naj bi 

jih učenci pridobili, pa tudi naloge, ki so jim v pomoč pri učenju vsebin (Hegdal Nilssen, 

2015, str. 166).  

 

Malić (1986, str. 117) razlikuje med informacijsko in transformacijsko funkcijo učbenika. Pri 

informacijski funkciji gre za odgovor na vprašanje, kaj učbenik vsebuje ter kaj bi moral 

vsebovati, da postane osnovni izvor znanja. Pri transformacijski funkciji pa gre za odgovor na 

vprašanje, kako učbenik posreduje vsebine ter kako so vsebine prilagojene razvojnim 

značilnostim bralca in zakonitostim pouka.  

 

Jurman (1999, str. 57) pravi, da ima v procesu pouka učbenik didaktično in vzgojno funkcijo, 

obe pa vplivata na oblikovanje osebnosti učenca. Učbenik torej vključuje več funkcij: 

informativno (znanje), konativno (vrednote), kognitivno (sposobnosti) in emotivno 

(emocionalne obarvanosti vsebine).  

 

Učbenik ima funkcijo učiteljevega poučevanja in učenja oziroma učenčeve učne aktivnosti. 

Od učitelja se pričakuje veliko bolj poglobljeno znanje, kot je predstavljeno v učbeniku. Bolj 

kot učitelju pa je učbenik namenjen učencu, pri katerem naj bi najprej opravil motivacijsko 

funkcijo – skozi vsebino naj bi pri učencu vzbudil interes za spoznavanje in učenje, pozneje 

pa naj bi pripomogel k priklicu in refleksiji prejšnjega znanja (Kovač idr., 2005, str. 31–32).  

 

Učbeniki imajo posebej pomembno vlogo v otrokovem življenju kot uradno predpisan in 

odobren prenosnik znanja (Wirtenberg, Murez in Alspektor, 1980, str. 19), Yazdanpanah 

Nozari, Siamian in Motamedi Talavaki (2016, str. 1374) v svoji raziskavi ugotavljajo, da v 

učbeniku zapisana vprašanja pri družboslovnih vsebinah v 4. razredu razvijajo socialne 

veščine učencev. Imajo tudi pomembno vlogo v vsakdanjih konstruktih in aktivnostih 

poučevanja v šolskih razredih. Učitelju je lahko učbenik v pomoč za motiviranje učencev. Z 
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uporabo učbenikov učitelj učencem daje maksimalno zavedanje o predmetu ter razumevanje 

in zaznavanje določenega predmeta (Fathi Vajargah in Aghazadeh, 2011 v Babaei in Abdi, 

2014, str. 311).  

 

Tudi Garinger D. (2002 v Awasthi, 2006, str. 1) meni, da lahko učitelj uporabi učbenik za 

različne namene, in sicer kot: temeljni ali dodatni vir, navdih za dejavnosti v razredu, in kot 

konkretizacija učnega načrta. V številnih primerih se učitelji in učenci močno naslanjajo na 

učbenike, ki tako pomembno določajo poučevanje in učenje ter metode učenja.  

 

Veliko učbenikov je nezadovoljivih, ker želijo združiti preveč različnih funkcij: biti vir 

regionalnih in aktualnih informacij ter predlogov, referenčnih del in navodil za delo, biti 

delovno gradivo itd. (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, 1981, str. 9).  

 

Učbenik nudi informacije in znanje ter ima s pedagoškega vidika tri glavne naloge (Seguin, 

1989, str. 18–19): 

 informacijsko: 

o predstavitev izbora izsekov vsebin o določenem predmetu in določeni temi, ob 

upoštevanju, da mora biti pridobivanje znanja napredujoče in v ustreznem zaporedju 

glede na leta šolanja, upoštevajoč, da kurikulum ne sme biti preobremenjen, 

o filtriranje delov informacij z namenom, da jih sintetiziramo, včasih poenostavimo ter 

jih damo na voljo učencem na določeni ravni.  

 strukturira in organizira učenje: učbenik načrtuje napredek v učnem procesu, ki je 

organiziran v zaporednih blokih učnih enot, pri čemer za organizacijo učenja. Nudi 

različne možnosti:  

o od praktičnih izkušenj do teorije, 

o od teorije do praktičnih vaj z ocenitvijo, kaj se je naučilo, 

o od praktičnih vaj do teoretične obdelave, 

o od izjav do primerov in ilustracij, 

o od primerov in ilustracij do opazovanja in analiz.  

 vodi učenje: vodi učenca pri njegovem zaznavanju in razumevanju zunanjega sveta, pri 

sintetiziranju znanja, pridobljenega iz različnih virov, in pri obvladovanju naučenega. Za 

to obstajata dve alternativi: 

o ponavljanje, zapomnitev, modeli posnemanja (kopiranja), 
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o bolj odprte in ustvarjalne aktivnosti, kjer lahko učenec uporabi svoje lastne izkušnje in 

opazovanja. Poljak (1983, str. 29–30) v tem kontekstu razlikuje med reproduktivnim 

in produktivnim ponavljanjem.  

 

Učbenik pogosto izraža posebno percepcijo komunikacije ter odnose – med otroki in 

odraslimi ter učenci in učitelji (prav tam, str. 20).  

 

2.2 UČBENIK V PROCESU POUKA 

 

2.2.1 Metoda dela z besedilom 

 

Metoda dela z uporabo besedila je učna metoda, pri katerih sta obravnava učne snovi in 

pridobivanje znanja vezana na rabo besedila. Učenci znanje pridobivajo, razširjajo in 

poglabljajo z rabo različnih besedil. Učitelj pri tem učence navaja na lastno aktivno branje 

besedila z analiziranjem, odkrivanjem novih pojmov, iskanjem bistva, povzemanjem glavnih 

spoznanj, njihovim komentiranjem in oblikovanjem posplošitev. Pri vsem tem je zelo 

pomembno, da se učence navaja na samostojno pridobivanje znanja. V osnovni šoli je med 

besedili zelo pogosta raba učbenikov, ki so posebej namenjeni didaktični rabi. Pred obravnavo 

učne snovi z rabo učbenika je naloga učitelja, da tega pregleda in se na učno uro posebej 

pripravi ter posreduje učno snov, tako da pri učencih spodbuja njihovo lastno miselno 

aktivnost. Poleg rabe učbenika pa učitelj učence navaja na rabo različnih pisnih didaktičnih 

pripomočkov: priročnikov, leksikonov, slovarjev, saj pouk tako postaja informacijsko bolj 

odprt, bolj komunikativen, bolj funkcionalen in učence usposablja za rabo bogatih pisnih 

virov in za pisno komunikacijo. Pomembno je učence na uporabo besedila navajati od začetka 

šolanja in slediti didaktičnemu načelu postopnosti. V začetku je uporaba besedila v večini 

skupno delo z učiteljem, nato pa vedno bolj prehaja na samostojno delo učencev (Blažič idr., 

2003, str. 364–366).  

 

Lipnik (1992, str. 22) govori o metodi dela s tekstom, kot o metodi dela z učbenikom, splošno 

katerimkoli besedilom med učno uro.  

 

Obravnava učne snovi z rabo besedila se začne s stvarno razlago. Učitelj s posredovanjem 

didaktičnih zapisov učence uvaja v besedilo, učenci pa ga sprejemajo z branjem, ki vodi v 
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poglobljeno miselno aktivnost. Ta obsega odkrivanje in dojemanje novih pojmov, analizo in 

pojasnjevanje delov besedila, iskanje glavnih misli oziroma znanja, primerjanje novega z 

znanim, razčlenjevanje sistematičnosti in strukture vsebine, oblikovanje lastnih sistemov in 

struktur ter končno oblikovanje novih spoznanj (Blažič idr., 2003, str. 365). Učenci se tako 

učijo besedilo najti in ga hitro, logično, estetsko in z razumevanjem brati, odkriti bistvo 

besedila, označevati bistvene sestavine, odkriti in pojasniti neznane besede, oznake, simbole 

in oblikovati zapiske (Prodanivić Ničković, 1974 in Mićić, 1998 v Blažič idr., 2003, str. 365).  

 

Možnosti za rabo pisnega gradiva pri pouku so različne (Blažič idr., 2003, str. 365–366): 

 v obliki besedila so lahko posredovana navodila za delo, različne pisne naloge, učna 

vsebina.  

 del besedila prebere učitelj, učenci pa poslušajo in komentirajo, 

 učenci samostojno preberejo besedilo, nato se o besedilu z učiteljem (frontalni razgovor) 

ali v dvojicah/skupini pogovarjajo, 

 učenci preberejo besedilo in v njem poiščejo nove besede in pojme, nato pa jih s pomočjo 

slovarja pojasnijo, 

 učenci s pomočjo učbenika odgovorijo na učiteljeva vprašanja, 

 učenci o prebranem oblikujejo povzetek in širša poročila.  

 

Uporaba grafik pri poučevanju družboslovja je zelo pomembna, vendar so grafične ilustracije 

bolj učinkovite, če jih povezujemo z besedilom učnega gradiva (Oruç, Baloğlu Uğurlu in 

Tokcan, 2010, str. 1038). Medtem ko se pisanemu besedilu običajno daje veliko pozornosti, 

se ilustracije štejejo za motivacijski element in se jim posledično namenja manj pozornosti. 

Ne glede na tip ilustracije, ima lahko ta različne vloge v izobraževanju. Ena izmed njih je, kot 

smo že omenili, motivacija. Njihova poglavitna vloga pa izhaja iz njihove zmožnosti 

posredovanja informacij o realnosti, ki jo je sicer nemogoče ali težko direktno opazovati. Po 

drugi strani ilustracije same po sebi nimajo učinkovitosti. Njihova učinkovitost je odvisna od 

njihovih pogojev uporabe, to je, od kontekstnih dejavnosti, v katerih se uporabljajo – s 

pomočjo aktivnosti, ki jih izvaja učenec preko ilustracij in se iz njih uči (Leite in Afonso, 

2000).  

 

Slike in ilustracije v učbenikih so oblikovane za številne naloge, kot so veselje/užitek, 

pridobivanje pozornosti, krepljenje ali pripovedovanje zgodbe, učenje koncepta ter 
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spodbujanje veselja/užitka in zavesti med otroki (Kasmaienezhadfard, Pourrajab in Rabbani, 

2015, str. 89). 

2.2.2 Učenje iz učbenika 

 

Znotraj učbenika znanstvene in strokovne vsebine predelujemo po določenih programskih, 

pedagoških, psiholoških in didaktično-metodičnih načelih (Malić, 1992, str. 34). Učna 

uspešnost učečega posameznika je predvsem odvisna od tega, kako se zna kdo učiti, ali pozna 

in uporablja kakovostne, dobre učne strategije in pristope ter kako vgradi informacije o 

rezultatih svojega učenja v izboljšanje svojih učnih postopkov in ali o svojem učenju sploh 

razmišlja (Marentič Požarnik, 2016, str. 166).  

 

»Učna strategija je zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih 

posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije« (prav tam, str. 

167) 

 

Pomembno sestavino učnih strategij predstavlja uspešno branje z razumevanjem, saj učenje iz 

tiskanih virov predstavlja velik del učenja. Za uspešno učenje iz tiskanih virov pa je 

pomembno obvladovanje različnih sestavin bralne spretnosti. Te delimo na predbralne učne 

strategije (iskanje podatkov v knjigah, virov), bralne učne strategije v ožjem smislu 

(ugotavljanje bistva, samo branje z razumevanjem) in strategije po branju (poročanje o 

prebranem). Dober bralec pozna in obvlada različne načine in hitrosti branja, ki jih prilagaja 

namenu branja, ki so: preletavanje (osnovna orientacija po besedilu, z namenom ugotoviti, ali 

ustreza našemu namenu in če iščemo neki podatek), pregledovanje izbranega besedila 

(dobimo splošen vtis, predstavlja prvo stopnjo učenja), temeljito branje (počasno in 

temeljitejše branje, z namenom izluščiti bistvo, najtemeljitejše branje (poleg glavnih misli 

izluščimo tudi podrobnosti, prebrano povežemo z že znanim, z drugimi avtorji ter globlje 

razumemo in obvladamo celoto), kritično branje (primerjanje in tehtanje avtorjevih 

argumentov ter razlikujemo med dejstvi in domnevami), ustvarjalno branje (razmišljamo, 

kako bi navedene ideje uporabili) (prav tam, str. 169–170).  

 

Ena od tradicionalnih metod pri učenju iz besedila je metoda PV3P, ki je sestavljena iz 

naslednji zaporednih postopkov (prav tam, str. 170): 

1. Pregledati (celoto), 

2. Vprašati (kaj bo sledilo, kaj že vem, kaj želim izvedeti), 
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3. Prebrati (podrobno z razumevanjem), 

4. Ponoviti (večkrat in na različne načine preverjati ustreznost zapomnitve), 

5. Ponovno pregledati (celoto).  

 

PV3P je ena izmed najbolj učinkovitih strategij za predelavo besedila za dobro razumevanje, 

uvršča pa se v skupino metod t. i. »aktivnega branja« (Pečjak, 1995, str. 73).  

 

Strategije, ki so v pomoč pri učenju povezanem z branjem, so še podčrtavanje, robne oznake 

in izpisovanje. Pri podčrtavanju v besedilu poiščemo bistvo in ga podčrtamo (pri tem je treba 

paziti, da se ne podčrtuje preveč in da se najprej temeljito prebere celota, šele nato izluščimo 

bistvo). Podčrtavanje je uspešno v kombinaciji z robnimi oznakami, kot so ! za pomembno, ? 

za nejasno ipd. (Good in Brophy, 1995 v Marentič Požarnik, 2000, str. 170–171). Poudariti je 

treba, da podčrtavanje v učbenikih, ki so na voljo v šolskem skladu, ni mogoče. 

 

V učbeniku Družba in jaz 1 (Umek in Janša Zorn, 2008), založbe Modrijan, je učencu pri 

učenju iz učbenika v pomoč metoda petih P-jev.  

1. Pomisli (kaj ste delali prejšnjo uro), 

2. Preleti (celotno snov v učbeniku), 

3. Preberi (pozorno in z razumevanjem), 

4. Ponovi (snov na različne načine), 

5. Preglej (celotno snov v učbeniku).  

 

2.2.3 Uporaba učbenika v različnih etapah pouka 

 

Posamezna učna tema je praviloma razdeljena na pet komponent (Poljak, 1983, str. 22–25, 

28–31): 

 uvajanje v novo učno temo: je etapa pripravljanja učencev na učno delo, njen namen je 

psihofizično pripraviti učence za učenje, vloga učitelja pa je vzbuditi motivacijo učencev 

za učenje (Tomić, 2003, str. 107). Je začetna etapa učnega procesa. Pripravljalno delo je 

lahko zelo raznovrstno, tudi v tej etapi pa učbenik že lahko dobi svojo vlogo, in sicer 

učenci, preden se lotijo preučevanja nove teme, uporabijo učbenik kot vir informacij za 

pripravljalno delo, če je to v njem formulirano. Tak učbenik vsebuje na začetku vsake 

nove teme naloge v smislu: priprava na delo, pripravljalne vaje, ali veš, znaš odgovoriti, 
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razloži, skušaj pojasniti, preveri, preberi itd. Pomembno je, da ta del besedila v učbeniku 

ni obsežen, saj je uvajanje praviloma kratko; 

 obravnava nove učne teme: temeljna etapa pouka, pri kateri učenci pridobivajo nova 

znanja in pri tem aktivno sodelujejo (opazujejo, analizirajo, sintetizirajo, primerjajo, 

sklepajo). Naloga učitelja v tej etapi je, da konkretno določi širino in globino znanja, ki 

naj bi ga učenci usvojili (Tomić, 2003, str. 110). Velik pomen pri tej etapi ima učbenik, za 

katerega je pomembno, da je ustrezno didaktično oblikovan. Pri oblikovanju učbenika 

mora avtor biti zavestno usmerjen v procese pridobivanja znanja. V didaktičnem smislu je 

znanje logičen pregled ali sistem trajno usvojenih dejstev in posplošitev (Poljak 1983, str. 

24). Ta opredelitev znanja je avtorju vodilo pri didaktičnem oblikovanju učbenika. Prvič, 

znanje je sistem ali logičen pregled učnih vsebin, to pomeni, da so vsebine v učbeniku 

sistematično urejene (razdeljene na smiselna poglavja in podpoglavja) in tako učencu 

omogočajo hiter pregled in seznanitev z vsebino. Drugič, znanje je poznavanje in 

usvajanje dejstev. Učbenik dejstva lahko prikaže s pomočjo izvirnih besedil, to so 

primarni viri za spoznavanje dejstev, s pomočjo opisovanja dejstev ali pa likovno, to je s 

pomočjo skic, grafov, zemljevidov. Posebno pozornost je treba nameniti usvajanju 

posplošitev in ustreznemu povezovanju dejstev in posplošitev;  

 urjenje: etapa učnega procesa, v kateri se realizirajo funkcionalne naloge pouka, učenci 

ponavljajo določene dejavnosti, z namenom čim bolj jih avtomatizirati. Pomembno je, da 

učenec ve, kaj mora opraviti in doseči, ter da svoj proces učenja in dosežke spremlja 

(Tomić, 2003, str. 111). Pri didaktičnem oblikovanju učbenikov te etape je pomembno, da 

so navedene glavne dejavnosti, ki jih morajo učenci vaditi. Pomembno je, da učbenik 

vsebuje gradivo za vadenje, to je lahko fizično (praktično delo) ali miselno (opazovanje 

slikovnega gradiva, pisno, ustno, likovno in glasbeno izražanje, analiziranje, izločanje, 

dokazovanje, povzemanje). Preden učenci začnejo s samostojnim vadenjem, jih je treba 

seznaniti s strukturo naloge, z načinom izvedbe naloge in postopki reševanja. Dobro je, da 

učbenik vsebuje tudi seznam dodatne literature za vadenje; 

 ponavljanje: etapa, pri kateri učenci ponavljajo vsebine, da si ohranijo v zavesti trajen 

sistem posplošitev in dejstev (Tomić, 2003, str. 113). Ponavljanje je lahko produktivno in 

reproduktivno. Reproduktivno ponavljanje pomeni dobesedno reproduciranje vsebin. V 

pomoč učencem pri tem ponavljanju lahko avtor učbenika poudari posamezne dele 

besedila s posebnim tiskom ali jih opozori na primer s pomočjo »Pomembno!«, »Ne 

pozabi!« itd. Za produktivno ponavljanje pa je značilno, da učenec vsebine razširi, 

poglobi, spremeni. »Produktivno ponavljanje pravzaprav združuje ponavljanje in vaje; 
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učenci ponavljajo učne vsebine v spremenjeni strukturi in hkrati vadijo produktivne 

dejavnosti« (Poljak, 1983, str. 30). Če želimo, da učenci produktivno ponavljajo, morajo 

biti v to usmerjeni. Učbenik jih lahko usmeri z različnimi nalogami, kot so naloge 

primerjanja, povezovanja vsebin, predvidevanja posledic, navajanje na branje dodatne 

literature, postavljanja vprašanj, hipotez itd.;  

 preverjanje: etapa, s katero ugotovimo kakovost in količino osvojenega znanja ter stopnjo 

razvitih spretnosti, sposobnosti, navad in vzgojenosti (Tomić, 2003, str. 114); 

 ocenjevanje: je v funkciji merjenja (prav tam).  

 

2.3 KAKOVOSTEN UČBENIK 

 

Kakovost pouka in kakovost znanja sta odvisni tudi od kakovosti virov, iz katerih se učimo. 

Za učenca je to najpogosteje dober učbenik, zato je pomembna njegova kakovost (Cigler, 

1997, str. 35).  

 

Kakovosten učbenik naj bi imel jasno in pregledno strukturo, to pomeni, da sta naslov in 

uporabnost učbenika vidno označena, učbenik vsebuje kazalo za lažji pregled vsebine, cilji so 

označeni, vsebine so logično razporejene, na koncu učbenika sledi povzetek vsebine in viri so 

dosledno navedeni. Učbenik naj bi vseboval veliko kakovostnega multimedijskega gradiva 

(slike, animacije), ki dopolnjuje2 nazornost besedila. Gradivo učbenika je usklajeno s cilji 

izobraževalnega programa, to pomeni, da pokriva celovito in zaokroženo področje, vsebine se 

med seboj nanašajo druga na drugo, obstaja enotna terminologija. Gradivo je učno-ciljno 

zasnovano in spodbuja razvoj splošnih kompetenc. Učbenik vsebuje razlago temeljnih 

pojmov, dejstev, definicij, zakonitosti, ki so potrjene in imajo trajnejšo vrednost. Neznane 

besede morajo biti razložene. Teoretične vsebine so podkrepljene s praktičnimi primeri, s 

primeri iz vsakdanjega življenja. Pomembno je, da omogoča individualizacijo in 

diferenciacijo, upošteva predznanje učencev in različne učne stile. Učence usmerja k 

aktivnemu delu, mu ponuja različne načine utrjevanja, ponavljanja in poglabljanja snovi. 

Aktivnosti so sestavljene tako, da jih učenec lahko izvaja samostojno in so zasnovane na 

različnih taksonomskih stopnjah, pri tem pa prevladujejo višje stopnje. V največji možni meri 

je učbenik medpredmeten, to pomeni, da se povezuje z drugimi področji, tam, kjer je to 

možno in smiselno. Učbenik vsebuje motivacijske elemente: predstavitev ciljev v uvodu, 

                                                 
2 Včasih je obratno, posebej pri mlajših učencih je lahko slika primarni vir informacij. 
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slikovno gradivo, grafične ponazoritve, ikone za lažjo orientacijo po gradivu, zanimivosti, 

primere iz prakse, življenjske zgodbe, povezave na druge vire, reševanje problemov. Jezik v 

učbeniku je jasen in strokovno ter pravopisno pravilen, besedilo mora pregledati vsaj en 

recenzent (Center RS za poklicno izobraževanje, 2008, str. 1–2).  

 

Podobno tudi Cigler N. (1997, str. 35) izpostavlja, da mora biti dober učbenik privlačnega 

videza; pisan v jeziku, ki je učencem blizu; sporočila naj bi bila jasna; vsebina naj bi 

vsebovala razlago temeljnih dejstev, pojmov, definicij in strukturo mišljenja; slikovno gradivo 

naj bi bilo razloženo; spodbujal naj bi vedoželjnost in kreativnost; omogočal 

individualizacijo, kooperacijo med učenci, pomagal razvijati kritičnost, demokratično 

mišljenje, enakost spolov, strpnost in sožitje. Vseboval naj bi odprta vprašanja, ki spodbujajo 

razmišljanje in diskusijo, ter prilagojene naloge za urjenje, pripomogel naj bi k osebnostnemu 

razvoju učenca. Tudi Jurman (1999) izpostavlja pomen individualizacije.  

 

O kakovostnem učbeniku, kot »knjigi za učenje«, lahko začnemo govoriti šele z didaktično-

metodičnim oblikovanjem tega. Kakovosten učbenik je učinkovit v posredovanju znanstvenih, 

tehnično-tehnoloških in drugih izobraževalnih vsebin učencu. Pri posredovanju vsebine 

upošteva razvojno stopnjo in predznanje učencev, učence motivira, spodbuja in aktivira 

(Malić, 1992, str. 37). Zelo pomembno je, da se učenci ob uporabi učbenika navajajo na 

samostojno učenje.  

 

Uporaba metafor prispeva k lahkotnemu in prijetnemu načinu izobraževanja. Še posebej 

učbeniki za družboslovje prinašajo v tem pomenu veliko priložnosti (Oruç, 2009, str. 1151).  

 

Za uspešno učenje iz učbenikov je pomembno, da se učbenik učencu prilagaja in da se učenec 

učbeniku prilagaja. Učbenik je prilagojen učencu, če (Marentič Požarnik, 2016, str. 171–172): 

 upošteva razvojno stopnjo učencev, njihove izkušnje in raven razumevanja, 

 uporablja primeren jezik (čim manj tujk, kratke stavke, jasne razlage), 

 razgradi temo in poveča preglednost besedila (opombe ob robu, naslovi, podnaslovi ipd.), 

 spodbuja branje z razumevanjem in višje spoznavne aktivnosti (povzetki, preglednice), 

 vsebuje ponazorila v besedilu (slikovno gradivo, grafikoni, skice).  
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Na uspešnost poučevanja pomembno vplivata dve glavni komponenti: usposobljenost 

učiteljev in kakovost učbenikov (Oelkers, 2008, str. 409).  

 

Vse navedeno se tesno povezuje z didaktičnimi načeli. Šilih (1961 v Strmčnik, 2001, str. 291) 

jih opredeli kot »iz nespornih izsledkov napredne znanosti izpeljana vodila pouka«. 

 

Didaktična načela so eden od možnih teoretskih-normativnih okvirov za določanje kriterijev 

kakovosti učbenikov (Kovač idr., 2005, str. 27–28). Avtorji izpostavijo naslednja načela: 

 vsebina učbenika: načelo nazornosti, stvarno-logične pravilnosti ter strukturnosti in 

sistematičnosti pouka, 

 razmerje oziroma odnos do učenca: načelo razvojne bližine, individualizacija, vzgojnost, 

 dejavnosti/aktivnosti učencev: načelo aktivnosti in problemskosti, 

 organizacija učnega procesa: načelo ekonomičnosti in racionalnosti.  

 

Liimets in Naumann (1982 v Strmčnik, 2001, str. 291) jih označujeta »kot splošne in bistvene 

predpise delovanja in ravnanja, katerih podlaga so zakonitosti in cilji učnega procesa«. 

 

Didaktična načela Jurman (1999) poimenuje kot osnovna pravila za poučevanje in 

posredovanje učne snovi v učbeniku, ki jih mora upoštevati avtor učbenika. Jurman (1999) je 

zapisal osem didaktičnih načel: 

 načelo nazornosti: avtor načelo nazornosti doseže tako, da učno gradivo oblikuje čim bolj 

v povezavi s konkretnim svetom, pri tem v besedilo vključuje tudi izkušnje učencev in 

ilustracije, ki pojasnjujejo pojem; 

 načelo postopnosti: avtor pri nastajanju učbenika upošteva tri vodila – od lažjega k 

težjemu, od enostavnega k sestavljenemu in od bližjega k daljnemu. S tem vodi učenca 

korak za korakom skozi vsebino do cilja. Nizanje dejstev mora biti sistematično od 

enostavnih, učencu znanih dejstev in stvari do zahtevnih problemov v zaokroženo celoto; 

 načelo aktivnosti: pri oblikovanju učbenika ima stransko vlogo, lahko pa ga avtor uporabi 

pri povezavi vsebine z vajami in nalogami za reševanje. Te so včasih vključene v učbenik 

ali pa jih najdemo v delovnih zvezkih; 

 načelo primernosti razvojni stopnji: med vsemi načeli ima najpomembnejšo vlogo in ga 

morajo avtorji učbenikov ves čas upoštevati. Glede na naravo učnega predmeta mora avtor 

vsebino prilagoditi razvojni stopnji učencev. Razlika v stopnji razvitosti telesnih in 
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duševnih funkcij je med učenci v predoperativni, operativni in v fazi formalnih operacij 

velika, zato je upoštevanje teh razlik pri pisanju učbenika zelo pomembno. Posebej 

pomemben je jezik, ki se spreminja po obsegu besed in sintaksi; 

 načelo znanstvenosti: avtor mora pravilno preoblikovati znanstvena dejstva in zakonitosti 

v resnico. V učnem gradivu se znanstvena dejstva prilagaja resnici, pri tem se pazi, da se 

jih zaradi poenostavljanja ne spreminja; 

 načelo ekonomičnosti: gre za to, da avtor vsebino predstavi v najmanjšem možnem 

obsegu, pri tem pa pazi, da je učencem omogočeno oblikovanje pojmov. Načelo 

ekonomičnosti je v tesni povezavi z načelom primernosti razvojni stopnji; 

 načelo povezanosti teorije s prakso: če avtor želi, da ima posredovano znanje značaj 

resnice, mora to načelo obvezno upoštevati. Druga plat tega načela pa je, da mora znati 

abstraktne in teoretične pojme prenesti v praktične primere. Znanje učenca je nekaj 

vredno, če učenec zna pridobljeno znanje prenesti v praktične primere, zato mora biti 

učbenik sestavljen tako, da se pravila, metode, načela in zakonitosti z abstraktne ravni 

prenesejo v konkretne situacije. Besedilo učbenika mora biti podkrepljeno s praktičnimi 

primeri, ki so učencu blizu ter z vajami in nalogami za reševanje; 

 načelo individualizacije in diferenciacije: avtor učbenika nima možnosti prilagoditi 

besedila učbenika različnim osebnostim učencev v razredu, kot to lahko pri obravnavi 

snovi naredi učitelj. Lahko pa avtor učbenik opremi z nalogami za pod- in nadpovprečne 

učence – to naredi tako, da naloge za reševanje razvrsti glede na zahtevnost – doda 

dopolnilne/dodatne naloge, pri oblikovanju besedila pa lahko za nadpovprečno 

inteligentne učence doda dopolnilno besedilo (tega ne more storiti za podpovprečne 

učence, saj je besedilo že napisano za povprečne učence).  

 

Besedila učbenikov, ki vsebujejo abstraktne pojme, so težka za pomnjenje in razumevanje 

(Justin idr., 2003, str. 15). Abstraktnost besedila se lahko po rezultatih iz številnih raziskav 

zmanjša (prav tam, str. 16): 

 z večjim številom uporabljenih glagolov, 

 z večjo uporabo konkretnih dejanj, dogodkov in primerov, 

 z navajanjem primerov uporabe v življenjskih dogodkih ter če besedilo in ilustracije 

govorijo o ljudeh, njihovih izkušnjah in življenju, 

 z uporabo besed, ki se nanašajo na zaznavne stvari, 

 s soočenjem učencev s problemom in zahtevo po rešitvi tega problema, 
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 z uporabo emocionalnih tonov, nepopolnimi in vzkličnimi povedmi, 

 z avtorjevo opozoritvijo na pomembnost in uporabnost napisanega, 

 z uporabo občnih imen za osebe v določenih poklicih (kuhar, vojak, učitelj), 

 z uporabo občnih imen z moško in žensko obliko (kralj-kraljica), 

 z opisovanjem določenih dogodkov umeščenih v čas in prostor, 

 z uporabo besed, ki so lastna imena za kraje, osebe, ustanove itd.  

 

Abstraktnost besedila se poveča (prav tam, str. 16–17): 

 z uporabo besed, ki se nanašajo na procese, 

 z uporabo besed, ki pomenijo vzročne zveze, funkcije ali razmerja odvisnosti, 

 z nejasno opredelitvijo dogodkov in dejanj, 

 z uporabo dvojnega zanikanja, 

 s povečano stopnjo metonimičnosti besedila (figurativni prenos nanašalnega razmerja).  

 

Wade R. C. (1993, str. 245) z raziskavo3 obstoječih študij ugotavlja, da so skoraj vsi 

raziskovalci (88 %) prišli do ugotovitve, da tej temi ni bila namenjena tolikšna pozornost, kot 

bi si jo zaslužila. 56 % raziskovalcev je ugotovilo, da se je besedilo izognilo kontroverznim 

vidikom teme ali da je besedilo predstavilo pristranske ali stereotipne informacije (40 %) ali 

pa, da je bilo napisano tako, da je posegalo v učenčevo razumevanje gradiva (40 %). Tri 

študije so ugotovile, da je bilo manj pristranskosti kot v predhodnih raziskavah te tematike. 

Osem študij pa je potrdilo, da obstajajo vsebinske napake v besedilu. Na splošno so bile 

študije v veliki meri kritične do obravnavanih besedil. Omenjene rezultate prikazuje tabela 14.  

 

Tabela 1: Kritike obravnavanih besedil 

Sklep Število raziskovalcev/študij 

(odstotek) 

Omejena pokritost tem 22 (88 %) 

Napake 8 (32 %) 

Izogibanje polemikam 14 (56 %) 

Stereotipna ali pristranska predstavitev teme 10 (40 %) 

Manj pristranskosti kot v predhodnih raziskavah na to temo 3 (12 %) 

Dejavniki, ki ovirajo razumevanje 10 (40 %) 
Vir: Wade, 1993, str. 245.   

                                                 
3 Pregled 25 študij vsebinske analize družboslovja v obdobju desetih let, ki so bile vrednotene na podlagi 

vzorčenja, metodologije, ugotovitev in priporočil. Razprava Wade R. C. raziskave se osredotoča na priporočila 

za raziskovalce, z namenom izboljšati kakovost študij vsebinske analize ter sodelovanje z drugimi izobraževalci 

in organizacijami pri spodbujanju prenove učbenikov in ustvarjalnemu poučevanju družboslovja (Wade, 1993).  
4 N=25 – mnogo študij je poročalo o več kot enem sklepu. 
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Številni raziskovalci so kritizirali družboslovna besedila zaradi pristranskosti, površnosti 

zapisov (Wade, 1993, str. 233).  

Justin in sodelavci (2003) so si v evalvacijski študiji postavili vprašanje, koliko in kako lahko 

raba novega kontingenta učbenikov vpliva na učinke kurikularne prenove. Po eni strani so 

učbeniki zgolj eno od sredstev, preko katerih skušajo učitelji doseči vzgojno-izobraževalne 

cilje. Potemtakem učbeniki ne morejo odločilno vplivati na izide prenove. Po drugi strani pa 

imajo v prenovljeni šoli učitelji več avtonomnosti kot pred prenovo. Omejuje jih opremljenost 

učilnic, organizacija šolskega dela, razmere na šoli ipd., usmerjajo pa jih cilji vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, didaktična priporočila in standardi znanja. Avtonomni so pri izbiri 

učnih oblik in metod, sredstev vzgojno-izobraževalnega dela ter artikulaciji izobraževalne 

vsebine. Ravno povečana avtonomnost je tisto, kar utegne učitelje spodbujati k večji 

strokovni zavzetosti. Avtorji evalvacijske študije ugotavljajo, da so vprašanja, preko katerih 

lahko učenci sami preverjajo, v kolikšni meri razumejo učno snov, samostojno iščejo nova 

spoznanja ali povezujejo pojme na nov način, pomembna prvina v kakovostnem učbeniku in 

da je odsotnost teh vprašanj problematična.  

 

Jurman (1999, str. 61) je zapisal, da mora avtor učbenika, če želi napisati kakovosten učbenik, 

upoštevati objektivne pogoje – metodične determinante učbenika: vsebinske, oblikovne, 

spoznavne in tehnične. Nekaj njegovih ugotovitev smo predstavili v nadaljevanju.  

 

Če želimo, da ima učbenik trajnejšo vrednost, morajo biti elementi strukture čim bolj splošni, 

vsebine pa se morajo med seboj povezovati od začetka do konca. Nekatere vsebine ne sodijo 

v učbenike, predvsem, ker ne ustrezajo razvojni stopnji učencev, niti njihovemu razumevanju 

posredovanega znanja. Tukaj bi se navezali na ugotovitev Hertzberg H. (1980 v Wraga, 1993, 

str. 212), ki opozarja na t. i. trivialnost vsebin. Strinjamo se s trditvijo avtorjev Babaei in Abdi 

(2014), da bi lahko imela prav vsebina učbenikov odločilno vlogo pri učenčevem uspehu pri 

izobraževanju in napredku. Kot opozarja Jurman, učbenik mora imeti rdečo nit in vsebina 

učbenika mora biti oblikovana v celoto.  

 

Menimo, da je preglednost pomemben dejavnik kakovosti učbenika. Za zagotavljanje te po 

Jurmanu (1999) velja pravilo ena misel – en odstavek ter sinteza na koncu vsakega poglavja. 

Učbeniki, ki imajo samo besedilo, ustvarjajo splošno monotonijo, za učence pa so pri učenju 

neprivlačni. Ilustracije dodajo učbeniku pojasnjevalni in dopolnilni značaj, imajo 

motivacijsko funkcijo, spodbujajo domišljijo. Katere ilustracije sodijo v učbenik, določi avtor 
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učbenika in ne ilustrator – njegova naloga je le razumeti zahteve avtorja in jih uresničiti. Že 

sama postavitev teksta, izbor oblike in velikost črk pa veliko pripomorejo k dinamičnosti in 

večji preglednosti besedila. Včasih se zgodi, da so učbenikom dodane vsebine, za katere 

učenci nimajo ustreznega predznanja. Za take vsebine velja, da jih je potrebno oblikovati bolj 

podrobno, bolj celostno, jim dodati več pojasnil in primerov. Le na tak način lahko učenci 

dosežejo dovolj visoko stopnjo znanja, ki je primerljiva z vsebinami načrtovanega predmeta.  

 

Ilustracije imajo velik vzgojni in spoznavni učinek, pogosto celo višji od učinka besedila. 

Zato morajo biti avtorji pri izbiri pazljivi, saj lahko v primeru neustrezne izbire ilustracij 

delujejo tudi zavirajoče oziroma kot distraktor. Cilje ilustracij učbenikov delimo na afektivne 

(spodbujanje motivacije, krepitev pozornosti, spodbujanje razvoja stališč) in spoznavne cilje 

(posredovanje nove informacije, popraviti in preprečiti napačno razumevanje, natančneje 

določiti pomen besed, izboljšati pomnjenje, omogočiti primerjave, spodbuditi reševanje 

problemov) (Justin idr., 2003, str. 25–26).  

 

Učenci, ki imajo več znanja o področju, ki mu je učbenik namenjen, lažje sledijo vsebini v 

učbeniku. Prav tako učenci z več znanja hitreje in učinkovitejše ločijo bistvene dele besedila 

od nebistvenih (Chiesi, Spilich in Voss, 1979 v Justin idr., 2003, str. 12). V pomoč učencem, 

pri ločevanju bistvene vsebine se piscem priporoča uporaba naštevanj, pripovedi, časovnega 

zaporedja dogodkov, razčlenitev besedila z ustreznimi naslovi in podnaslovi. To so besedilna 

sredstva, ki pri učencih močno pritegnejo pozornost. Učenci opazijo besede, ki so postavljene 

na začetek stavka, zato je dobro na začetek postaviti nosilne besede. Učenčevo pozornost 

manj pritegnejo primerjave in nasprotja med pojavi, najmanj pa opisi, ki so za učence 

najzahtevnejši (Geiling, 1980 in Bauman, 1982 v Justin idr., 2003, str. 12). 

 

Raziskovalci ugotavljajo, da naj bo dolga poved obdana vsaj z dvema kratkima povedma, saj 

je priklic informacij iz dolge povedi tako boljši. Prav tako pa se priporoča izogibanje samo 

kratkim povedim, ker besedilo postane monotono in nezanimivo. Dolžina optimalne povedi se 

spreminja s starostjo bralcev, tako je za učence stare 10–12 let optimalna poved sestavljena iz 

6–14 besed, za učence med 13–15 let pa iz 10–20 besed (Justin idr., 2003, str. 19). Najbolj 

razumljive so trdilne povedi v tvornem načinu in povednem naklonu. Težje si zapomnimo 

povedi, ki so v trpniku in so nikalne. Izjemno težke pa so povedi, ki so dvojno zanikane, npr. 

»Anja ni bila neuspešna pri reševanju naloge« (prav tam, str. 22).  
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Zhao Y. (2007) v raziskavi ugotavlja, da so učbeniki družboslovja prepoznani med drugim kot 

dolgočasni, zato menimo, da mora biti avtor še posebej pozoren na motivacijo, na katero se 

naveže tudi Jurman (1999). Motivacija omogoča hitro in lažje usvajanje učnih vsebin, avtor 

pa doseže kar najvišjo stopnjo motivacije, tako da na začetek postavi tisti del snovi, ki je 

učencem blizu in jim je zanimiv (prav tam).  

 

Besedila so zanimivejša, če vsebujejo zmerno število informacij (Groeben, 1982 v Justin idr., 

2003, str. 19). Preveč ali premalo novih informacij naredi besedilo nezanimivo. Glede na 

starost učenca se zanimivost informacij spreminja – učencem od 7. do 11. leta so zanimivejše 

informacije, ki se vežejo na identitetne, praktične in socialne vidike življenja, otrokom starim 

od 12 do 14 let pa tudi že informacije o tehnološkem, socialnem in gospodarskem razvoju 

družbe in ožjega okolja (Bickel, 1986 in Mikk, 2000 v Justin idr., 2003, str. 19). Na 

zanimivost besedila neugodno vplivajo (Justin idr., 2003, str. 20): 

 dolgi stavki,  

 veliko število besed, ki niso glagoli, med dvema najbližjima glagoloma, 

 veliko število samostalnikov, 

 dolge besede (deset ali več črk v besedi), 

 visoko število redko uporabljenih besed, 

 visok delež abstraktnih samostalnikov, 

 ponavljanje samostalnikov v besedilu (nekatere ponovitve so nujne za povečanje 

razumljivosti), 

 pogosta raba izrazov, ki jih ni v pogovornem jeziku.  

 

Na zanimivost besedila ugodno vplivajo (prav tam): 

 nove informacije,  

 zanimiva tema: odnosi med ljudmi, čustva, življenjske zgodbe, pomembni dogodki v 

življenju, 

 zgodovinski dogodki, 

 problemi, vprašanja, 

 nasledki za praktično ravnanje ljudi, 

 opozorila na pomembnost informacij.  
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Jurman (1999) izpostavi tudi vlogo tipov zaznavanja v povezavi z obliko učbenika. Učbeniki 

s svojo znakovno in simbolično naravnanostjo najbolj ustrezajo učencem z vizualnim tipom 

zaznavanja, medtem ko so avditivni in motorični tipi prikrajšani. Avtor lahko učbenik približa 

avditivnim zaznavnim tipom tako, da poudari glavna poglavja, podpoglavja ter pomembne 

stvari poudari s krepkim in/ali poševnim tiskom.  

 

Dober učbenik vsebuje poleg razlage pojmov še vaje ali naloge za reševanje, da se lahko 

oblikujejo pojmi na ravni generatov5. Če se navežemo na prejšnji odstavek (motorični tipi so 

prikrajšani), menimo, da bi lahko te naloge vključevale tudi motorične sposobnosti učencev, 

npr. predstavitev kraja v obliki neke motorične aktivnosti – posname se video, kjer se vključi 

kakšna športna aktivnost).  

 

Če avtor v didaktično besedilo vključi za učenca nove pojme, je za pritegnitev pozornosti in 

lažje razumevanje pomembno, kje in kako so vključeni. Najbolj učinkovito je, da se nova 

beseda pojavi ob že znanih besedah (Justin idr., 2003, str. 13).  

 

Oruç, Baloğlu Uğurlu in Tokcan (2010, str. 1038) ugotavljajo, da se novi učbeniki 

družboslovja v Turčiji razlikujejo od predhodnih, tako vsebinsko kot tudi vizualno (posledica 

prestrukturiranja učnega načrta za osnovne šole leta 2005 v Turčiji). V novih učbenikih imajo 

pomembno mesto grafične ilustracije. Jurman (1999) predlaga, da mora biti z grafičnega 

vidika splošna oblika znakov in ilustracij prilagojena razvojni stopnji učencev, ki jim je 

učbenik namenjen. V prvih letih šolanja, ko se učenci še opismenjujejo, je dobro, da so 

ilustracije resnične in barvne, kasneje barva nima več velikega pomena. Za učence nižjih 

razredov osnovne šole se priporoča format A4, format B5 pa za vse druge učence.  

 

2.3.1 Strategije za raziskovanje in evalviranje učbenikov 

 

Učitelji lahko z ocenjevanjem učbenika ovrednotijo njegovo vsebino, slog, v katerem je 

napisan ter njegove prednosti in slabosti, ki jim omogočajo, da ga prilagajajo, da ustreza 

ciljem predmeta, potrebam učencev in prepričanjem učiteljev (Awasthi, 2006, str. 5).  

 

                                                 
5 »Generat je pojem, ki se oblikuje na osnovi integriranja individualnih in skupnih znakov.« (Jurman, 1999, str. 

93) 
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Evalvacijska raziskava pod vodstvom Justina razpravlja o tem, kako učitelji in učenci 

uporabljajo učbenike ter kakšno vlogo imajo ti v pedagoškem procesu. Oprta je na rezultate že 

opravljenih tujih raziskav na temo lastnosti učbenikov. Pri tem loči tri glavne strategije 

raziskovanja: znotrajbesedilna strategija za raziskovanje učbenikov, ekspertno-presojevalna 

strategija za raziskovanje učbenikov in eksperimentalna strategija za raziskovanje učbenikov 

(Justin idr., 2003, str. 3–4).  

 

Znotrajbesedilna strategija ali imanentistična strategija raziskuje notranjo zgradbo učbenika, 

njegove besedilne sestavine, predvsem verbalna besedila in ilustracije. Raziskovalec se omeji 

na raziskovanje notranje zgradbe učbenika in ugotavlja, kolikokrat se v besedilu pojavi 

določena beseda, vizualna prvina, tema ali motiv. Primanjkljaj te raziskovalne strategije je, da 

ne prinaša ugotovitev o konkretnem učinkovanju učbenikov v vzgojno-izobraževalnem 

procesu (prav tam, str. 4–5).  

 

Pri ekspertno-presojevalni strategiji gre za raziskovanje učbenikov na podlagi ocen, ki so jih o 

učbenikih podali učitelji ali drugi strokovnjaki (psihologi, jezikoslovci, pedagogi, sociologi). 

Ocene temeljijo na izkušnjah z dejansko rabo učbenikov, pri tem pa se ocenjujejo lastnosti 

učbenikov, kot so uporabnost, razumljivost, didaktična, jezikovna in psihološka ustreznost 

(prav tam, str. 10).  

 

Eksperimentalna strategija raziskuje, kako določen način posredovanja učne vsebine vpliva na 

pomnjenje, priklic, razumevanje in uporabo teh vsebin. Izhodišče te strategije je dejstvo, da 

pomenske strukture (verbalna in vizualna sporočila, ki jih v učbenikih prepoznava 

znotrajbesedilna strategija) sprožijo spoznavne procese, ki jih je treba preučiti ter, da so med 

rabo učbenikov semantične in mentalne strukture v nenehni interakciji (prav tam, str. 11). 

  

2.3.2 Učiteljeva avtonomnost pri izbiri učbenika in vrednotenje kakovosti učbenika 

 

V Sloveniji so učitelji pri izbiri učbenikov avtonomni, sami se lahko odločijo, kateri učbenik 

bodo uporabljali. Ponudba na tržiču je velika, zato izbira ni enostavna. Menimo, da bi morali 

učitelji pred izbiro učbenika tega vrednotiti in nato izbrati najprimernejšega.  

 

Ocenjevanje kakovosti učbenika po že v naprej danih ocenjevalnih lestvicah ali oceni kazala, 

sloga, števila ilustracij, kakovosti vezave, papirja in tiska nas ne pripelje do želenega, to je do 
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ugotovitve, ali učbenik uspešno opravlja naloge, zaradi katerih je bil izdan, ali je to učbenik, 

ki služi učnim ciljem, ki jih učitelj želi doseči, ter ali je učbenik možno učinkovito uporabljati 

kot učno sredstvo. Da učitelj to presodi, mora učbenik preizkusiti na sebi, to pomeni, da ga 

»predela« (Kovač idr., 2005, str. 174–175).  

Da kar najbolje vrednoti učbenik, si mora učitelj postaviti naslednja vprašanja: »Kako dober 

je avtorjev učni načrt? Kako dobro zna vizualizirati tisto, kar se dogaja v razredu? Kako 

spreten je bil pri analizi tega, kaj otroci zmorejo in kaj si želijo početi? /…/Kako dobro 

razume avtor praktične težave, s katerimi se vsak dan soočate? Ali avtor predlaga dejavnosti, 

ki jih je v razredu mogoče izpeljati? V kakšnem razmerju je njegov pristop k poučevanju s 

pristopom, ki ga vi prakticirate v razredu? Kako dober občutek ima za čas, v katerem je treba 

obdelati določeno snov? /…/ ali je njegov učni načrt v vseh podrobnostih usmerjen točno tja, 

kamor želite priti tudi vi? Ali je vsak delček učbenika, vsak korak v njem, vsaka stran, 

poglavje ali enota zares narejena tako, da boste lahko dosegli cilj, ki ste si ga zastavili skupaj 

z avtorjem učbenika? /…/ Ali uporablja besede in izraze na način, ki ga otroci razumejo? Bi 

vi uporabljali enake besede in izraze? Ali mu je uspelo uganiti, kako bodo reagirali na tisto, 

kar jim pripoveduje? Kako dobro mu je uspelo »individualizirati« pouk, ali ima vsak učenec v 

razredu občutek, da je tisto, kar govori, zanj pomembno, da se razlage res razlikujejo? Ali 

avtor ne poenostavlja preveč, tako da se učencem zdijo njihove razlage izumetničene? In kaj 

je z vizualnimi pripomočki, kot so ilustracije, diagrami, tabele in zemljevidi? Ali res česa 

naučijo? Ali bi jih vi v razredu uporabili na enak način, kot jih je avtor v učbeniku, če bi želeli 

pojasniti določene ideje ali dogodke? Ali pa so vsi ti vizualni pripomočki v učbeniku zgolj 

zato, da bi na vas naredili vtis, v resnici pa niso namenjeni ničemur? /…/ Ali se avtor 

učbenika zaveda, da mora vsak dober učitelj učencem pustiti, da dihajo in imajo čas, da tudi 

sami preverijo tisto, o čemer se učijo? Ali razume, kako pomembno je, da se otroci v razredu 

pogovarjajo o tistem, o čemer se učijo, da izmenjajo misli in ideje ter da skupaj razčiščujejo 

tisto, česar ne razumejo? Ali se avtor zaveda, kako pomembno je delo po skupinah? In kakšni 

so njegovi predlogi za dejavnosti, ki jih bomo v razredu opravili brez učbenika? Kaj še 

predlaga za branje, kakšne raziskovalne projekte, ekskurzije ali uprizoritve ima v mislih? Ali 

so vsi predlogi taki, da jih je mogoče tudi izpeljati? In če je tako, ali zares vodijo do ciljev, ki 

jih želite doseči z njimi? /…/ Ali so njegovi predlogi in učni materiali uporabni? Ali morda 

problema sploh ne razume?« (prav tam, str. 176–178) To je po mnenju Kovača in sodelavcev 

(2005, str. 178) seznam le nekaterih ključnih vprašanj, ki si jih je dobro zastaviti pri izbiri 

učbenika. Na podlagi odgovorov na ta vprašanja pa sledi učiteljeva odločitev, ali bo učbenik 

uspešno uporabljal ali ne.  
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2.4 UČBENIK IN PREDMET DRUŽBA V 4. RAZREDU 

 

2.4.1 Namen in cilji predmeta družba 

 

Namen predmeta družba je spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in naravnim 

okoljem, pri tem gre za spoznavanje in vrednotenje okolja v vseh njegovih sestavinah in 

interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami. Pri predmetu se prepletajo cilji z različnih 

področij, kot so geografija, zgodovina, sociologija, etnologija, psihologija, politika, etika, 

estetika, ekologija idr. (Budnar idr., 2011, str. 4).  

 

Družba se poučuje v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole po veljavnem učnem načrtu, ki 

določa splošne cilje, operativne cilje in vsebine poučevanja.  

 

Zapis operativnih ciljev je ločen na 4. in 5. razred, učitelj pa po svoji presoji odloča, kako bo 

cilje uresničeval, tako kot je priporočeno ali pa upočasnjeno oziroma pospešeno. Predmet je 

razdeljen na tri vsebinske sklope: Ljudje v družbi, Ljudje v prostoru, Ljudje v času. Za vsak 

vsebinski sklop so posebej zapisani splošni cilji (prav tam, str. 7).  

 

Splošni cilji predmeta družba za učence so, da razvijajo (prav tam, str. 5): 

 razumevanje o svojem družbenem, naravnem in kulturnem okolju v času in prostoru, 

 zavedanje o interakciji, soodvisnosti družbenih, kulturnih, naravnih procesov in pojavov 

ter pomembnosti trajnostnega razvoja, 

 družbene, raziskovalne in komunikacijske sposobnosti in spretnosti, ki jim ob znanjih 

omogočajo uspešno ravnanje v okolju, 

 stališča in vrednote v sklopu okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter vzgoje za 

demokracijo in človekove pravice, 

 spoznavne, socialne, emocionalne sposobnosti in spretnosti (ustvarjalnost, kritično in 

logično mišljenje, učinkovite strategije za reševanje vprašanj itd.) ter strategije 

vseživljenjskega učenja (socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in 

podjetnost, sporazumevanje v maternem jeziku, učenje učenja, digitalna pismenost, 

kulturna zavest in izražanje ipd.).  
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Splošni cilji vsebinskega sklopa »Ljudje v družbi« za učence so, da (prav tam, str. 5): 

 pridobivajo znanja ter razvijajo sposobnosti in spretnosti v raziskovanju neposrednega 

družbenega okolja, 

 poglabljajo razumevanje svojih osebnih značilnosti ter prepoznavajo vloge, ki jih imajo v 

različnih skupnostih in skupinah. Spoznavajo, kako pomembno je za posameznika, da je 

povezan s člani družine ter ljudmi v šoli, lokalni skupnosti in širšem okolju, 

 spoznavajo pomen temeljnih človekovih in otrokovih pravic, odgovornosti in dolžnosti, 

 razvijajo razumevanje o pomeni sodelovanja med ljudmi. Spoznavajo oblike in načine 

sodelovanja, tekmovanja in reševanja sporov, 

 spoznavajo družbene razlike med ljudmi ter vključenost in izključenost posameznih 

skupin, 

 presojajo o tem, kako družbeni in tehnološki razvoj vpliva na okolje in na kakovost 

življenja ljudi. Spoznavajo pomen pojma trajnostnega razvoja, 

 razvijajo pozitiven odnos do države Slovenije, domovine in Evropske unije.  

 

Splošni cilji vsebinskega sklopa »Ljudje v prostoru« za učence so, da (prav tam, str. 6): 

 širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja oziroma pokrajine na Slovenije, Evropo in 

svet (informativno), 

 spoznavajo osnovne geografske značilnosti naravnih enot Slovenije, 

 se kartografsko opismenjujejo (berejo preproste zemljevide različnih meril in vsebin, 

skicirajo preproste zemljevide), 

 raziskujejo in spoznavajo geografske procese in pojave na različne načine (pisni, grafični 

viri, film, anketiranje, kartiranje, neposredno opazovanje), 

 spoznavajo pomen delovanja in načrtovanja z vidika trajnostnega razvoja.  

 

Splošni cilji vsebinskega sklopa »Ljudje v času« za učence so, da (prav tam): 

 spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (predvsem domači pokrajini) in ga primerjajo z 

današnjim življenjem, 

 spoznavajo slovensko kulturno dediščino in razvijajo zavest o narodni identiteti in državni 

pripadnosti, 

 spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času s 

pomočjo časovnega traku,  

 raziskujejo preteklost preko različnih virov in dejavnosti (terensko delo), 
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 spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti, 

 ugotavljajo razmerja med posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter njihovim 

naravnim in kulturnim okoljem, primerjajo dediščino preteklosti in sodobnosti, 

 razvijajo pozitiven odnos do kulturne in naravne dediščine.  

 

2.4.2 Teme poučevanja pri predmetu družba v 4. razredu in uporaba učbenika 

 

Teme poučevanja so: jaz v skupnosti, družina, otrokove pravice, prostorska orientacija in 

kartografija, domači kraj, domača pokrajina in sledovi preteklosti (prav tam, str. 7–8).  

 

V 4. razredu se v sklopu Ljudje v prostoru in ljudje v času obravnava vsebina domačega kraja 

in domače pokrajine. Preučevanje te vsebine je specifično za vsak kraj. Pri tem se pojavi 

vprašanje ustreznosti učbenikov, saj so ti enotni za vse učence slovenskih šol, obravnava teme 

pa je vezana na njihovo okolico, v kateri živijo.  

 

Operativni cilji, ki naj bi jih učenci dosegli pri obravnavi domačega kraja in domače pokrajine 

za učence (prav tam, str. 8–9): 

 poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje, 

 spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice, 

 prepoznajo in analizirajo varne in manj varne poti za kolesarje in pešce, 

 poznajo različne dejavnike, ki imajo vpliv na ravnanje udeležencev v prometu, na 

primerih analizirajo in presojajo strategije ravnanja pešcev in kolesarjev, 

 razumejo vlogo posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost domačega kraja, 

 vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika različnih potreb ljudi, varovanja okolja ter 

naravne in kulturne dediščine, 

 spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, podnebje, vode, prst, tla, rudnine, 

kamnine), 

 opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v domači pokrajini (vas, mesto, 

občinsko središče), 

 spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini, 

 vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave.  
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2.4.3 Vloga učbenika pri predmetu družba v 4. razredu 

 

Učitelji, ki poučujejo družbo v 4. razredu osnovne šole v Sloveniji in so sodelovali pri 

raziskavi Hribernik N., so z učbeniki dokaj zadovoljni – večinoma so jim dodelili splošno 

oceno prav dobro (Hribernik, 2012, str. 72).  

 

Kalan A. (2015 str. 30) v svoji raziskavi ugotavlja, da je največ učiteljev 4. razredov mnenja, 

da sta pri pouku družbe pomembna tako zvezek kot učbenik (58,3 %). Nekaj učiteljev meni, 

da je za učence bolj pomemben zvezek (29,2 %), najmanj pa, da je za učence bolj pomemben 

učbenik (8,3 %). Eden izmed učiteljev na to vprašanje ni želel odgovoriti (4,2 %). Večini 

učiteljev sta torej pomembna tako učbenik kot tudi zvezek.  

 

Glede prihodnosti je Hribernik N. (2012, str. 74) mnenja, da bodo učbeniki verjetno imeli še 

vedno pomembno vlogo, morda ne bodo v tiskani, bodo pa vsekakor po večini v elektronski 

obliki, z dodanimi video- in avdio posnetki, animacijami in shemami. Te vsebine sicer v 

prejšnjih poglavjih nismo omenjali, vendar moramo vseeno izpostaviti, da so danes ti 

elementi del večine osnovnošolskih učbenikov. Še posebej pri družboslovnih vsebinah ta del 

učbenikov (interaktivni) ni zanemarljiv in pogosto se učitelji odločijo za določen učbenik prav 

na podlagi tega gradiva. Avtorji Joo, Park in Shin (2017, str. 84) preko pregleda literature 

ugotavljajo, da: 

 digitalni učbeniki ohranjajo osnovne funkcije tradicionalnih učbenikov in zagotavljajo 

prijazen uporabniški vmesnik, ne vsebujejo zgolj besedila in slik, kot tradicionalni 

učbeniki, ampak lahko tudi implementirajo funkcije podčrtavanja, vstavljanja zaznamkov, 

shranjevanja, obračanja strani ipd.; 

 vključujejo multimedijo (videe, animacije) in zagotavljajo nove vire znanja s 

posodobitvami in z iskanjem podatkov; 

 učenci lahko aktivno sodelujejo z ostalimi udeleženci (npr. komuniciranje v realnem 

času); 

 so celovit material – nabor raznovrstnih virov za učenje ter podpora personaliziranemu in 

naprednemu učenje preko samoocenjevalnih funkcij. 

 

Učeči na ta način prevzamejo aktivnejšo vlogo, interaktivne enote jih namreč spodbujajo k 

dejavnosti (Lipovec in Zmazek, 2014, str. 147). Zaradi zgoraj zapisanih dejstev smo mnenja, 
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da bo ta vrsta učbenikov le še pridobivala na veljavi v prihodnosti, posledično pa je treba 

spodbujati njeno uporabo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

Učbeniki so del šolskega vsakdanjika učiteljev in učencev. Wade R. C. (1993, str. 232) navaja 

številne študije, ki so ugotovile, da se učenci ukvarjajo z aktivnostmi, ki so povezane z 

učbenikom veliko količino učnega časa. Zato je pomembno analizirati vsebino in sestavo 

učbenikov vpliv besedila na učenčevo učence, kot tudi mnenja in izkušnje učiteljev (Wade, 

1993, str. 232). Jasno in učinkovito pisanje učbenika je zahtevno, kakovost učbenika pa je 

pomembna. Britton idr. (1993 v Suarez, 2001, str. 3) so predlagali, da se založniki, pisci 

učbenika in recenzenti usmerijo v preučevanje učbenikov, da bi se tako izboljšala njihova 

kakovost. Učbenik je orodje, učitelj pa mora vedeti ne samo, kako ga uporabljati, ampak tudi 

kako uporaben je lahko (Williams, 1983, str. 254). Vsakih nekaj let se cikel sprejetja učbenika 

zaključi z distribucijo novih knjig v na tisoče učilnic – delo piscev, založnikov, recenzentov 

ipd. se s tem zaključi, delo učitelja pa se s tem šele začne (Heckley Kon, 1995, str. 121). Ob 

tem je pomembno poudariti, da morajo učitelji biti aktivno vključeni tudi v proces 

oblikovanja učbenika. 

 

Večina obstoječih učbenikov se lahko izboljša. Eden od načinov, da se to dokaže, je izvedba 

eksperimentalnih študij. Več študij, ki so se izvedle v različnih evropskih državah, je že 

pokazalo, da se učinkovitost učenja iz vzorca učbeniškega gradiva lahko znatno izboljša, če se 

jih podvrže temeljiti in dobro preučeni reviziji (Justin, 2012, str. 1).  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Za učitelja je učbenik eno od učnih sredstev. Da ga kar najbolj optimalno vključi v vse etape 

učnega procesa, je med drugim pomembno dobro poznavanje prednosti in pomanjkljivosti 

učbenika, ki ga uporablja. V šolskem letu 2016/2017 je bilo za poučevanje družbe v 4. 

razredu potrjenih sedem učbenikov, dva sta na voljo v elektronski obliki. Učitelj se v ponudbi 

različnih učbenikov znajde pred odločitvijo, katerega izbrati. Izbrati mora tak učbenik, ki mu 

bo v največjo oporo pri doseganju zastavljenih učnih ciljev ter, ki pripomore h kakovostnemu 

učnemu okolju in h kakovostnejšemu znanju učencev. Učitelj bi pred izbiro učbenika moral 

tega vrednotiti in nato izbrati neprimernejšega.  
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V magistrskem delu smo raziskovali, kako učitelji pojmujejo kakovostni učbenik pri 

predmetu družba v 4. razredu in katere kriterije uporabijo pri izbiri učbenika. Zanimalo nas je, 

kako ocenjujejo izbrani učbenik.  

 

Posebnost predmeta družba v 4. razredu je povezovanje vsebin z domačim krajem in domačo 

pokrajino. Naloga učiteljev 4. razredov je prilagajanje vsebin domačemu okolju, zato nas je 

zanimalo tudi, ali učitelji vsebine v učbeniku ustrezno prilagajajo. Ugotavljali smo, kako 

pogosto vključujejo učbenik v učne ure in kako pogosto v posamezne etape učnega procesa, 

kako učence učijo učenja z učbenikom ter pri katerih vsebinah individualizirajo in 

diferencirajo delo z učbenikom.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja so bila: 

1. Po katerih kriterijih učitelji izbirajo učbenik za predmet družba v 4. razredu?  

2. Kako pogosto učitelji vključujejo učbenik v učni proces pri predmetu družba?  

3. Kako pogosto učitelji vključujejo učbenik v posamezne etape učnega procesa?  

4. Ali sploh in pri katerih vsebinskih sklopih učitelji individualizirajo in diferencirajo delo z 

učbenikom?  

5. Ali in na kakšen način učitelji učijo učence samostojnega dela z učbenikom?  

6. Katere učne oblike z uporabo učbenika uporabljajo učitelji pri posameznem vsebinskem 

sklopu predmeta družba?  

7. Ali učitelji prilagajajo vsebine predmeta družba kraju in pokrajini, v kateri poučujejo? 

8. Katere vsebine, ki jih v učbeniku ni, učitelji dodatno obravnavajo? 

9. S katerimi vsebinskimi sklopi v učbeniku imajo učenci 4. razredov po presoji učiteljev 

največ težav?  

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabljen je bil kvantitativni pristop, metoda raziskovanja je bila kavzalna 

neeksperimentalna.  
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3.4 OPIS VZORCA 

 

Vzorec je bil neslučajnostni in priložnostni. V anketi je sodelovalo 105 učiteljic in učiteljev 4. 

razredov osnovnih šol po Sloveniji. Anketni vprašalniki so bili poslani preko e-pošte ali 

vročeni osebno. Zaradi boljše preglednosti je v nadaljevanju za oba spola pri uporabi izrazov 

učitelji oziroma učiteljice uporabljena le moška oblika.  

 

 

Graf 1: Struktura anketiranih glede na spol 

 

V raziskavo je bilo vključenih 100 učiteljic (95,2 %) in pet učiteljev (4,8 %).  

 

 

Graf 2: Struktura anketiranih glede na število let delovne dobe 

 

V raziskavi so sodelovali učitelji, ki poučujejo različno število let. Največ (33) je takih, ki 

poučujejo 7–18 let, kar je 31,4 %. Veliko je tudi učiteljev z delovno dobo med 19 in 30 let 

(26), to je 24,7 %. Sledijo učitelji z delovno dobo med 4 in 6 let (17), to je 16,1 %, nekoliko 
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manj pa je učiteljev, ki poučujejo od 0–3 let (14; 13,3 %) in učiteljev, ki poučujejo 31 let in 

več (13; 12,4 %).  

 

 

Graf 3: Struktura anketiranih glede na število let poučevanja v 4. razredu 

 

V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev, ki v 4. razredu poučujejo 4–6 let – teh je bilo 43, 

kar je 41,0 %. Veliko (27) je bilo tudi učiteljev, ki v 4. razredu učijo 0–3 let (25,7 %) in 7–18 

let (22; 21,0 %), nekoliko manj pa učiteljev, ki poučujejo med 19 in 31 let (13; 12,4 %). 

Učitelji, ki v 4. razredu poučujejo več kot 31 let, v raziskavi niso sodelovali.  

 

 

Graf 4: Struktura anketiranih učiteljev glede na naselje, kjer poučujejo 

 

V raziskavi je sodelovalo 63,8 % učiteljev, ki poučujejo v podeželskem naselju, in 36,2 % 

učiteljev, ki poučujejo v mestnem naselju.  
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3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za namen raziskovanja smo oblikovali anketni vprašalnik, ki je bil namenjen učiteljem 4. 

razredov. Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 22 

vprašanj, od teh so se tri vprašanja nanašala na splošne (demografske) informacije anketiranca 

(spol, število let poučevanja, število let poučevanja v 4. razredu in vrsta naselja, kjer 

anektirani poučuje). Vprašanja so bila odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. Uporabili 

smo tudi lestvice stališč in ocenjevalne lestvice. Vprašalnik je bil osebno vročen učiteljem 

oziroma ravnateljem osnovnih šol po Gorenjskem in v Ljubljani. Vročenih je bilo 90 

vprašalnikov in vrnjenih 62 ustrezno rešenih. To je bilo izvedeno oktobra leta 2016. 

Vprašalnik je bil objavljen tudi na spletu, v obliki spletne ankete »1ka«, prav tako oktobra leta 

2016. Preko uradnih e-naslovov, ki jih imajo osnovne šole objavljene na spletu6, smo 

učiteljem poslali prošnjo za sodelovanje. Prošnjo smo dali tudi v Facebook skupino Razredni 

pouk – učitelji, ki je takrat štela 5903 članov ter je namenjena učiteljem razrednega pouka in 

učencem razrednega pouka. Preko spletne ankete smo tako pridobili še preostalih 43 ustrezno 

rešenih anket, skupno 105. 

 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pridobljene podatke, zbrane z vprašanji zaprtega tipa, smo obdelali s programoma Microsoft 

Excel. Pri tem smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko:  

 frekvence, 

 odstotke. 

 

Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih.  

 

Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo signirali in kategorizirali, kategorije pa smo 

rangirali po pogostosti njihovega ponavljanja (f) in jih tabelarično prikazali.  

 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

                                                 
6 Seznam spletnih strani osnovnih šol oziroma kontaktni e-naslov smo našli na spletni strani 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010. V e-pošti smo jim posredovali povezavo do 

spletne ankete in prošnjo, da e-pošto posredujejo učiteljem 4. razredov. 

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010
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V nadaljevanju smo v obliki tabel in grafov predstavili pridobljene podatke in analizo 

posameznih vprašanj.  

 

3.7.1 Učiteljevo sodelovanje pri izbiri učbenika in ocena pomembnosti kriterijev pri 

izbiri učbenika za predmet družba v 4. razredu 

 

Zanimalo nas je, ali učitelji sodelujejo pri izbiri učbenika. 

 

 

Graf 5: Učiteljevo sodelovanje pri izbiri učbenika 

 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da sta slabi dve tretjini učiteljev (64,8 %) sodelovali pri izbiri 

učbenika, ki ga uporabljajo. Preostali učitelji (35,2 %) pa pri izbiri učbenika niso sodelovali.  

 

Učitelje, ki so sodelovali pri izbiri učbenika, smo tudi vprašali, kako so sodelovali. Odgovore 

smo kategorizirali v tri kategorije (tabela 2).  

 

Tabela 2: Sodelovanje učiteljev pri izbiri učbenika 

Odgovori f f % 

Pregledal sem učbenike vseh založb in se sam odločil, katerega bom 

uporabljal.  17 25 

V aktivu smo pregledali učbenike vseh založb in se skupaj odločili, 

katerega bomo uporabljali. 49 72,1 

Izbrati smo morali najcenejši učbenik.  2 2,9 

Skupaj 68 100 

 

Največ učiteljev (72,1 %) je v aktivu pregledalo učbenike vseh založb in so se skupaj odločili, 

katerega bodo uporabljali. 25 % učiteljev je pregledalo učbenike vseh založb samostojno in ti 

učitelji so se tudi sami odločili, katerega bodo uporabljali. 2,9 % učiteljev je izbralo najcenejši 

učbenik.  
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Zanimalo nas je, kako pomembni so učiteljem posamezni kriteriji pri izbiri učbenika.  

 

Tabela 3: Ocena pomembnosti kriterijev pri izbiri učbenika 

Kriterij Ocena pomembnosti Skupaj 
Sploh ni 

pomemben 

Ni 

pomemben 

Delno 

pomemben 

Pomemben Zelo 

pomemben 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Strokovno 

neoporečna 

vsebina.  

0 0,0 1 1,0 0 0 19 18,1 85 81,0 105 100,0 

Kakovostno 

slikovno gradivo.  
0 0,0 1 1,0 3 2,9 38 36,2 63 60,0 105 100,0 

Dodatne 

vsebine/izzivi za 

učence.  

0 0,0 0 0,0 18 16,0 51 49,0 36 35,0 105 100,0 

Reference 

avtorjev.  
3 2,9 18 17,1 45 42,9 25 23,8 14 13,3 105 100,0 

Pregledno kazalo 

in struktura 

poglavij.  

0 0,0 6 5,7 14 13,3 51 48,6 34 32,4 105 100,0 

Različne 

aktivnosti za 

samostojno delo 

učencev.  

0 0,0 2 1,9 22 21,0 52 49,5 29 27,6 105 100,0 

Povezave do 

drugih virov.  
0 0,0 4 3,8 28 26,7 52 49,5 21 20,0 105 100,0 

Razlaga 

neznanih besed 

in novih 

terminov.  

0 0,0 1 1,0 7 6,7 36 34,3 61 58,1 105 100,0 

Povzetek vsebine 

ob koncu 

poglavja.  

0 0,0 0 0,0 9 8,6 32 30,5 64 61,0 105 100,0 

Vprašanja za 

učence.  
0 0,0 6 5,7 11 10,5 52 49,5 36 34,3 105 100,0 

Medpredmetnost. 2 1,9 0 0,0 28 26,7 47 44,8 28 26,7 105 100,0 

Upoštevanje 

različnih tipov 

zaznavanja 

učencev.  

0 0,0 1 1,0 15 14,3 48 45,7 41 39,0 105 100,0 

Povezovanje 

teorije s prakso.  
0 0,0 0 0,0 8 7,6 41 39,0 56 53,3 105 100,0 

Primernost 

besedišča 

razvojni stopnji 

učencev.  

0 0,0 0 0,0 3 2,9 19 18,1 83 79,0 105 100,0 

Primernost 0 0,0 0 0,0 2 2,3 17 16,2 86 81,9 105 100,0 
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obsega vsebine 

razvojni stopnji 

učencev.  

Primernost 

formata učbenika 

razvojni stopnji 

učencev.  

0 0,0 3 2,9 18 17,1 40 38,1 44 41,9 105 100,0 

Preverjanje 

predznanja 

učencev pred 

obravnavo nove 

učne teme.  

0 0,0 12 11,4 34 32,4 35 33,3 24 22,9 105 100,0 

Cena učbenika.  3 2,9 2 1,9 19 18,1 54 51,4 27 25,7 105 100,0 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da so učiteljem v večini dani kriteriji pri izbiri učbenika zelo 

pomembni oziroma pomembni.  

 

 

Graf 6: Ocena pomembnosti kriterijev pri izbiri učbenika 

 

Najvišje ocenjujejo kriterije strokovno neoporečna vsebina, primernost besedišča razvojni 

stopnji učencev in primernost obsega vsebine razvojni stopnji učencev (vsi kriteriji ocena 4,8 

– graf 6). Slednjega je kar 86 (81,9 %) učiteljev ocenilo za zelo pomemben kriterij.  

 

Reference avtorjev so bile ocenjene kot najmanj pomemben kriterij pri izbiri (ocena 3,3 – graf 

6). Trem učiteljem (2,9 %) se ta kriterij zdi sploh nepomemben. Prav tako so trije učitelji (2,9 

%) za sploh nepomemben kriterij ocenili ceno učbenika.  
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Učbeniki, ki so trenutno v uporabi pri predmetu družba v 4. razredu 

 

Zanimalo nas je, kateri učbenik uporabljajo učitelji za poučevanje družbe v 4. razredu kot 

glavno učno gradivo (imajo ga tudi učenci). 

 

 

Graf 7: Učbeniki, ki jih učitelji 4. razredov uporabljajo za poučevanje družbe 

 

Največ učiteljev (43; 41 %) uporablja učbenik Družba in jaz 1 založbe Modrijan, sledi 

učbenik Radovednih 5 založbe Rokus Klett (36; 34,3 %) in učbenik Družba smo mi 4 založbe 

Rokus Klett, ki ga uporablja 25 učiteljev (23,8 %). En učitelj uporablja elektronsko obliko 

učbenika Radovednih 5 (1 %). Drugih potrjenih učbenikov za poučevanje družbe v 4. razredu 

(Družba za četrtošolce; I2, Družba 4; DZS, Družba 4; MKZ, Z družbo v družbo; Rokus Klett) 

ne uporablja nihče od anketiranih učiteljev.  

 

Uporaba drugih učbenikov pri predmetu družba v 4. razredu 

 

Zanimalo nas je, ali učitelji pri poučevanju predmeta družbe uporabljajo poleg učbenika, ki ga 

imajo učenci, tudi druge učbenike družbe (uporabljajo samo učitelji, z namenom, da dobijo 

kakšno idejo več).  

 

 

Graf 8: Uporaba drugih učbenikov za predmet družba v 4. razredu 

 

41,0%

34,3%

23,8%

1,0%

Družba in jaz 1 Radovednih 5 Družba smo mi 4 Radovednih 5, elektronska oblika

28,6%

71,4%

Da

Ne
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Uporablja jih 30 učiteljev (28,6 %), 75 (28,6 %) pa ne. Učitelji, ki so odgovorili, da druge 

učbenike uporabljajo, so napisali tudi, kateri so ti učbeniki.  

 

Tabela 4: Uporaba drugih učbenikov za predmet družba v 4. razredu 

Odgovori f f % 

Radovednih 5, Rokus Klett 11 37 % 

Družba in jaz 1, Modrijan 8 27 % 

Družba 4, DZS 7 23 % 

Družba 4, MKZ 2 7 % 

Družba smo mi 4, Rokus Klett 2 7 % 

Skupaj 30 100 % 

 

37 % učiteljev uporablja poleg svojega učbenika tudi učbenik Radovednih 5 (Rokus Klett), 27 

% pa učbenik Družba in jaz 1 (Modrijan). 23 % učiteljev uporablja tudi učbenik Družba 4 

(DZS). Učbenik Družba 4 (MKZ) in Družba smo mi 4 (Rokus Klett) uporablja po 7 % 

učiteljev.  

 

Pogostost uporabe učbenika pri predmetu družba v 4. razredu 

 

Učitelje smo vprašali, kako pogosto uporabljajo učbenik pri predmetu družba. 

 

 

Graf 9: Pogostost uporabe učbenika pri predmetu družba v 4. razredu 

Več kot dve tretjini učiteljev (68,6 %) učbenik uporablja skoraj vsako učno uro. Enkrat 

tedensko ga uporablja 18,1 %, manj kot enkrat tedensko pa 13,3 % učiteljev.  

 

3.7.2 Pogostost uporabe učbenika pri posamezni učni etapi 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji uporabljajo učbenik pri posamezni učni etapi. 

 

68,6%

18,1%

13,3%

skoraj vsako učno uro

enkrat tedensko

manj kot enkrat tedensko
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Tabela 5: Pogostost uporabe učbenika pri posamezni učni etapi 

 

Učna etapa 

 

Pogostost uporabe  

Skupaj Skoraj nikoli Občasno Pogosto 

f f % f f % f f % f f % 

Uvajanje 46 43,8 43 41,0 16 15,2 105 100,0 

Obravnava nove 

učne teme 
4 3,8 46 43,8 55 52,4 105 100,0 

Urjenje 16 15,2 56 53,3 33 31,4 105 100,0 

Ponavljanje 8 7,6 54 51,4 43 41,0 105 100,0 

Preverjanje 26 24,8 50 47,6 29 27,6 105 100,0 

Ocenjevanje 62 59,0 25 23,8 18 17,1 105 100,0 

 

Učitelji najbolj pogosto uporabljajo učbenik pri obravnavi nove učne teme (občasno in 

pogosto 96,2 %), najmanj pogosto pa pri uvajanju (84,8 % skoraj nikoli in občasno). Učitelji 

pogosto uporabljajo učbenik še pri ponavljanju (občasno in pogosto 92,4 %), urjenju (občasno 

in pogosto 84,7 %) in preverjanju (občasno in pogosto 75,2 %), manj pogosto pa pri 

ocenjevanju (82,2 % skoraj nikoli in občasno).  
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3.7.3 Pogostost uporabe učbenika pri posameznih vsebinskih sklopih za obravnavo 

nove snovi posamezno učno obliko 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji uporabljajo učbenik pri posameznih vsebinskih sklopih 

za obravnavo nove snovi in za posamezno učno obliko. 

 

Tabela 6: Pogostost uporabe učbenika pri obravnavi nove snovi 

 

Vsebinski sklop 

Pogostost uporabe pri obravnavi nove snovi  

Skupaj Skoraj nikoli Občasno Pogosto 

f f % f f % f f % f f % 

Jaz v skupnosti 9 8,6 37 35,2 59 56,2 105 100,0 

Družina 5 4,8 36 34,3 64 61,0 105 100,0 

Otrokove pravice 6 5,7 25 23,8 74 70,5 105 100,0 

Prostorska 

orientacija in 

kartografija 

10 9,5 30 28,6 65 61,9 105 100,0 

Domači kraj in 

domača pokrajina 
17 16,2 32 30,5 56 53,3 105 100,0 

Sledovi preteklosti 2 1,9 42 40,0 61 58,1 105 100,0 

 

Učitelji pri obravnavi nove snovi najpogosteje uporabljajo učbenik za sklop Otrokove pravice 

(70,5 %), najmanj pa za sklop Domači kraj in domača pokrajina (53,3 %). Merey (2012) v 

raziskavi ugotavlja, da je med 4., 5., 6. in 7. razredi četrti razred na tretjem mestu (24,3 %), 

kar zadeva trditev, da kurikulum nameni največ pozornosti otrokovim pravicam. Strinjamo se 

s Karaman Kepenekci Y. (2010), ki opozarja, da bi morali biti vsi razredi in učenci na različni 

stopnji, predvsem tisti v osnovnih šolah, seznanjeni z njihovimi pravicami. Potemtakem nas 

naš rezultat ne preseneča. Pomembno je, da že pisci učbenikov posvetijo pozornost otrokovim 

pravicam, kot na to napelje že Ünal F. (2013). Učitelji pri obravnavi nove snovi pogosto 

uporabljajo učbenik za sklop Prostorska orientacija in kartografija v 61,9 %, v 61 % za sklop 

Družina, sledita še sklopa Sledovi preteklosti (58,1 %) in Jaz v skupnosti (56,2 %).  
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Tabela 7: Pogostost uporabe učbenika pri frontalni učni obliki 

 

Vsebinski sklop 

Pogostost uporabe pri frontalni učni obliki  

Skupaj Skoraj nikoli Občasno Pogosto 

f f % f f % f f % f f % 

Jaz v skupnosti 15 14,3 60 57,1 30 28,6 105 100,0 

Družina 19 18,1 58 55,2 28 26,7 105 100,0 

Otrokove pravice 9 8,6 57 54,3 39 37,1 105 100,0 

Prostorska 

orientacija in 

kartografija 

11 10,5 55 52,4 39 37,1 105 100,0 

Domači kraj in 

domača pokrajina 
18 17,1 55 52,4 32 30,5 105 100,0 

Sledovi preteklosti 7 6,7 55 52,4 43 41,0 105 100,0 

 

Učitelji pri frontalni učni obliki najpogosteje uporabljajo učbenik za sklop Sledovi preteklosti 

(41 %), najmanj pa za sklop Družina (26,7 %). Učitelji pri frontalni učni obliki pogosto 

uporabljajo učbenik za sklopa Prostorska orientacija in kartografija ter Otrokove pravice – v 

obeh primerih v 37,1 %, v 30,5 % za sklop Domači kraj in domača pokrajina, sledi še sklop 

Jaz v skupnosti (28,6 %).  

 

Tabela 8: Pogostost uporabe učbenika pri individualni učni obliki 

 

Vsebinski sklop 

Pogostost uporabe pri individualni učni obliki  

Skupaj Skoraj nikoli Občasno Pogosto 

f f % f f % f f % f f % 

Jaz v skupnosti 21 20,0 61 58,1 23 21,9 105 100,0 

Družina 25 23,8 57 54,3 23 21,9 105 100,0 

Otrokove pravice 16 15,2 46 43,8 43 41,0 105 100,0 

Prostorska 

orientacija in 

kartografija 

13 12,4 58 55,2 34 32,4 105 100,0 

Domači kraj in 

domača pokrajina 
23 21,9 53 50,5 29 27,6 105 100,0 

Sledovi preteklosti 13 12,4 59 56,2 33 31,4 105 100,0 

 

Učitelji pri individualni učni obliki najpogosteje uporabljajo učbenik za sklop Otrokove 

pravice (41 %), najmanj pa za sklop Družina in tudi za sklop Jaz v skupnosti (oba 21,9 %). 

Učitelji pri individualni učni obliki pogosto uporabljajo učbenik za sklop Prostorska 

orientacija in kartografija v 32,4 %, v 31,4 % za sklop Sledovi preteklosti, sledi še sklop 

Domači kraj in domača pokrajina (27,6 %).  
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Tabela 9: Pogostost uporabe učbenika pri skupinski učni obliki 

 

Vsebinski sklop 

Pogostost uporabe pri skupinski učni obliki  

Skupaj Skoraj nikoli Občasno Pogosto 

f f % f f % f f % f f % 

Jaz v skupnosti 24 22,9 55 52,4 26 24,8 105 100,0 

Družina 17 16,2 59 56,2 29 27,6 105 100,0 

Otrokove pravice 9 8,6 53 50,5 43 41,0 105 100,0 

Prostorska 

orientacija in 

kartografija 

17 16,2 57 54,3 31 29,5 105 100,0 

Domači kraj in 

domača pokrajina 
19 18,1 45 42,9 41 39,0 105 100,0 

Sledovi preteklosti 17 16,2 52 49,5 36 34,3 105 100,0 

 

Učitelji pri skupinski učni obliki najpogosteje uporabljajo učbenik za sklop Otrokove pravice 

(41 %), najmanj pa za sklop Jaz v skupnosti (24,8 %). Učitelji pri skupinski učni obliki 

pogosto uporabljajo učbenik za sklop Domači kraj in domača pokrajina v 39 %, sklop Sledovi 

preteklosti v 34,3 %, sledita še sklopa Prostorska orientacija in kartografija (29,5 %) in 

Družina (27,6 %).  

 

Sklop Jaz v skupnosti najpogosteje poučujejo v frontalni učni obliki, najredkeje pa v 

individualni učni obliki. Sklop Družina najpogosteje poučujejo v skupinski učni obliki, 

najredkeje pa v individualni učni obliki. Sklop Otrokove pravice najpogosteje poučujejo v 

individualni in skupinski učni obliki, najredkeje pa v frontalni učni obliki. Sklop Prostorska 

orientacija in kartografija najpogosteje poučujejo v frontalni učni obliki, najredkeje pa v 

skupinski učni obliki. Sklop Domači kraj in domača pokrajina najpogosteje poučujejo v 

skupinski učni obliki, najredkeje pa v individualni učni obliki. Sklop Sledovi preteklosti 

najpogosteje poučujejo v frontalni učni obliki, najredkeje pa v individualni učni obliki. 

Ugotovitve prikazuje tabela 10. 

 

Tabela 10: Pogostost uporabe učne oblike ob uporabi učbenika 

Vsebinski sklop Najpogosteje uporabljena 

učna oblika 

Najredkeje uporabljena 

učna oblika 

Jaz v skupnosti Frontalna Individualna 

Družina Skupinska Individualna 

Otrokove pravice Individualna in skupinska Frontalna 

Prostorska orientacija in 

kartografija 

Frontalna Skupinska 

Domači kraj in domača 

pokrajina 

Skupinska Individualna 

Sledovi preteklosti Frontalna Individualna 
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3.7.4 Obravnava dodatnih vsebin, ki niso v učbeniku 

 

Zanimalo nas je, ali učitelji pri pouku obravnavajo dodatne vsebine, ki niso v učbeniku.  

 

Graf 10: Struktura anketiranih glede na obravnavo dodatnih vsebin, ki niso v učbeniku 

 

Iz grafa 10 lahko razberemo, da 67,6 % učiteljev ne obravnava dodatnih vsebin, 32,4 % pa 

dodatne vsebine, ki niso v učbeniku, obravnava.  

 

Te, ki so odgovorili z da, smo prosili, da napišejo, katere dodatne vsebine še obravnavajo. 

Odgovore, ki smo jih dobili, smo kategorizirali v osem skupin (tabela 11): vsebine iz 

zgodovine, promet, prazniki, kolesarski izpit, vsebine konkretno vezane na domači kraj, 

medosebni odnosi, zdravje in nasilje.  

 

Tabela 11: Število učiteljev, ki obravnavajo posamezne dodatne vsebine 

Dodatne vsebine f f % 

Promet 13 38,2 

Vsebine konkretno vezane na domači kraj  10 29,4 

Vsebine iz zgodovine 3 8,8 

Nasilje 3 8,8 

Kolesarski izpit 2 5,9 

Prazniki 1 2,9 

Medosebni odnosi 1 2,9 

Zdravje 1 2,9 

Skupaj 34 100 

 

Največ obravnavanih dodatnih vsebin je s področja kolesarskega izpita (38,2 %), najmanj pa s 

področja praznikov, medosebnih odnosov in zdravja (vsa področja po 2,9 %).  

 

32,4%

67,6%

Da

Ne
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Učitelji pri vsebinah iz zgodovine navajajo primerjavo šole nekoč in danes.  

Učitelji pri vsebinah konkretno vezanih na domači kraj naštevajo obravnavo kulturnih in 

naravnih znamenitosti, spoznavanje okoliških podjetij, zgodovino domačega kraja in terensko 

delo.  

 

3.7.5 Učenje samostojnega dela z učbenikom 

 

Učitelje smo vprašali, ali učence učijo samostojnega dela z učbenikom.  

 

 

Graf 11: Struktura anketiranih glede na učenje učencev samostojnega dela z učbenikom 

97,1 % učiteljev učence uči samostojnega dela z učbenikom, 2,9 % jih tega ne počne.  

 

Če jih učijo, smo jih prosili, da napišejo, kako jih učijo. Skupaj smo dobili 163 odgovorov 

(nekateri anketiranci so podali več odgovorov), ki smo jih kategorizirali v pet kategorij (tabela 

12).  

 

Tabela 12: Način učenja samostojnega dela z učbenikom 

Kategorija f f % 

Izpis ključnih besed 62 38,0 

Izdelava povzetka 35 21,5 

Branje z razumevanjem in iskanje odgovorov na vprašanja 30 18,4 

Izdelava miselnega vzorca 28 17,2 

Učenje učnih strategij 8 4,9 

Skupaj 163 100,0 

 

Največ učiteljev (38 %) uporablja izpis ključnih besed, 21,5 % izdelavo povzetka. 18,4 % 

učiteljev uporablja branje z razumevanjem in iskanje odgovorov na vprašanja, 17,2 % pa 

izdelavo miselnega vzorca. Najmanj učiteljev (4,9 %) uporablja učenje učnih strategij.  

97,1%

2,9%

Da Ne



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                              Kokalj Simona; magistrsko delo 

 

 

48 

 

Poleg zgoraj kategoriziranih odgovorov smo dobili še naslednji, daljši odgovor: 

»Na način opeke znanja. Vsak teden si v knjižnici sposodimo nekaj otroških enciklopedij iz 

različnih področij. V učilnici imamo v posebni škatli lističe z vprašanji iz teh knjig. Kadar ima 

kdo od učencev nekaj minut časa, lahko pride po listič, poišče knjigo in skuša poiskati 

odgovor na vprašanje. Nato listič po svoje okrasi (pobarva, doda risbico). List z rešeno 

nalogo najprej pritrdimo na tablo v razredu, enkrat tedensko pa izdelke po skupnem delu 

nalepimo na steno na hodniku, kjer se počasi zbirajo »opeke znanja«, ki so na razpolago 

mimoidočim. Te naloge lahko rešujejo tudi v podaljšanem bivanju, med odmorom ali doma. 

Vsak teden skupaj pregledamo »opeke znanja«, ki so se nabrale na šolski tabli. Tisti, ki so 

naloge reševali, poročajo, kaj so izvedeli. To nam vzame približno 10 minut časa. V začetku je 

učitelj precej obremenjen, saj mora velikokrat priskočiti na pomoč pri iskanju po indeksu ali 

vsebini. Kmalu pa se učenci na tovrstno delo navadijo, znajo poiskati želeno in so že zelo 

samostojni. Ena izmed mojih izkušenj: Učenka, ki si je tako kot večina drugih ogledovala le 

slike in me hodila spraševat, kaj je to in kaj je to, je presenečeno vzkliknila: Saj to pa tukaj 

piše! Namen je bil dosežen!« 

 

3.7.6 Individualiziranje in diferenciranje dela z učbenikom 

 

Zanimalo nas je, ali učitelji individualizirajo in diferencirajo delo z učbenikom. 

 

 

Graf 12: Struktura anketiranih glede na rabo individualizacije in diferenciacije dela z učbenikom 

 

Iz grafa 12 lahko razberemo, da 60 % učiteljev delo z učbenikom individualizira/diferencira, 

40 % pa tega ne počne. Učitelji, ki so na to vprašanje odgovorili z da, so odgovorili tudi na 

naslednje vprašanje.  

60,0%
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3.7.6.1 Pogostost individualiziranja in diferenciranja dela z učbenikom pri posameznem 

vsebinskem sklopu 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto učitelji individualizirajo in diferencirajo delo z učbenikom pri 

posameznem vsebinskem sklopu. 

 

Tabela 13: Pogostost individualiziranja in diferenciranja posameznega vsebinskega sklopa 

Vsebinski sklop Pogostost individualiziranja/diferenciranja 
Skupaj 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Jaz v skupnosti 2 3,2 11 17,5 36 57,1 13 20,6 1 1,6 63 100,0 
Družina 2 3,2 15 23,8 24 38,1 18 28,6 4 6,3 63 100,0 
Otrokove pravice 7 11,1 9 14,3 25 39,7 17 27,0 5 7,9 63 100,0 
Prostorska orientacija in 

kartografija 
2 3,2 8 12,7 18 28,6 24 38,1 11 17,5 63 100,0 

Domači kraj in domača 

pokrajina 
4 6,3 9 14,3 22 34,9 18 28,6 10 15,9 63 100,0 

Sledovi preteklosti 7 11,1 11 17,5 26 41,3 14 22,2 5 7,9 63 100,0 

 

Največji delež učiteljev naredi individualiziranje/diferenciranje včasih, skoraj pri vseh učnih 

sklopih učnega načrta (Jaz v skupnosti 57,1 %, Družina 38, 1 %, Otrokove pravice 39,7 %, 

Domači kraj in domača pokrajina 34,9 %, Sledovi preteklosti 41,3 %). Pri vsebinskem sklopu 

Prostorska orientacija in kartografija največ učiteljev (38,1 %) pogosto 

individualizira/diferencira. Vedno se individualiziranja/diferenciranja poslužuje manjši delež 

učiteljev – pri vsebinskem sklopu Jaz v skupnosti to vedno dela le en učitelj, pri vsebinskih 

sklopih Družina, Otrokove pravice in Sledovi preteklosti se tega vedno poslužuje okrog 6–8 

%, višji delež učiteljev pa vedno delo z učbenikom individualizira/diferencira pri vsebinskem 

sklopu Prostorska orientacija in kartografija (17,5 %) ter Domači kraj in domača pokrajina 

(15,9 %).  

 

3.7.6.2 Primeri individualiziranih učnih vsebin 

 

Učitelje smo prosili, da napišejo primer ene učne vsebine, ki jo individualizirajo. Odgovore 

smo razdelili po učnih sklopih, kar je predstavljeno v nadaljevanju.  

 

Domači kraj in domača pokrajina: 
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 »Učenci pri vsebini domači kraj in domača pokrajina dobijo naloge, ki jih samostojno 

rešujejo (raziskujejo doma), nato pa pri pouku uredimo zbrane podatke, jih primerjamo, 

dopolnimo.« 

 »Pri vsebini domači kraj učenci samostojno delajo o posameznem kraju.« 

 »Pri vsebini domači kraj razdelim raziskovanje domače pokrajine glede na težavnost 

oziroma zahtevnost iskanja informacij, obsega naloge. Šibkejšim dam lažje dosegljive 

teme, močnejšim pa zahtevnejše tematike.« 

 »Pri vsebini domači kraj domače naloge individualiziram po težavnostni stopnji, 

uspešnejši opravijo še raziskovalne naloge.« 

 »Opis domače pokrajine: učenci opišejo domačo pokrajino z različnimi sestavinami 

pokrajine – tisti, ki so bolj nadarjeni oziroma bolje razumejo snov pri opisu, uporabijo več 

sestavin.« 

 »Učenci individualno predstavijo svoj kraj.« 

 »Vsak učenec si na moj predlog izbere eno tovarno oziroma podjetje, o katerem naredi 

projektno nalogo – zbira podatke na spletu, pri sorodnikih in nato s pomočjo opornih točk 

tovarno/podjetje predstavi (ime, vrsta, izdelki, surovine, morebitne posebnosti).« 

 »Individualizirane naloge pri raziskovanju, poročanju, preverjanju o gospodarstvu 

domačega kraja.« 

 »Učenci zbirajo podatke o pomembnih ljudeh v domačem kraju in o njih poročajo.« 

 »Samostojno raziskovanje domačega okolja.« 

 »Učenci prihajajo iz različnih krajev (vasi in mesto), zato samostojno raziskujejo o kraju, 

iz katerega prihajajo.«.  

 

Promet: 

 »Izbrane naloge prilagodim glede na predhodno znanje učencev in jih potem nadgrajujem, 

kjer si pomagam s CD-jem »Varno na kolesu«.« 

 

Jaz v skupnosti: 

 »Delo v skupinah z nalogami po težavnostih stopnjah.« 

 »Znam sodelovati: učence razdelim v skupine. Vsaka skupina dobi raziskovalno 

vprašanje. Z vsakim učencem se dogovorimo, kakšno nalogo bo opravil, glede na njegove 

želje, sposobnosti, učni tip.«  
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Prostorska orientacija in kartografija: 

 »Različne naloge.« 

 »Pri obravnavi zemljevidov si učenci sami ogledajo primer v učbeniku in nato odgovorijo 

na vprašanja.« 

 »Pri orientaciji učenci izdelajo svoj zemljevid, kjer uporabijo različno število sestavin.« 

 »Pri prostorski orientaciji učenci obravnavajo različne oblike zemljevidov.« 

 »Učno močnejši učenci spoznavajo zahtevnejše zemljevide.« 

 »Orientacija v naravi, samostojna navodila.« 

 »Učenci pri utrjevanju snovi samostojno rešijo naloge, ki jih razvrstim po težavnosti. 

Naloge obarvam v treh barvah, učenci pa rešujejo naloge glede na svoje sposobnosti po 

lastni presoji (za reševanje se odločajo dokaj realno).«.  

 

Otrokove pravice: 

 »Učenci delajo v skupinah, poiščem gradivo, primerno starostni stopnji učencev, nato 

sestavim vprašanja in naloge za posamezne skupine učencev, od težjih do lažjih nalog. 

Sledi poročanje skupin.« 

 »Učno uspešnejši opišejo svoje primere, jih pojasnijo in obrazložijo.« 

 »Učenec razloži, kaj po njegovem mnenju pomenijo otrokove pravice.«  

 

Sledovi preteklosti: 

 »Šolanje v preteklosti: učenci raziščejo šolanje svojih staršev in starih staršev ter to 

primerjajo s svojim šolanjem in zapišejo ugotovitve.« 

 »Učenci raziskujejo svoje družinsko drevo.« 

 »Preteklost živi z nami: prilagojene naloge za pripravo plakata oziroma govorne 

predstavitve.« 

 »Šola nekoč in danes: učenci anketirajo svoje starše in stare starše.« 

 »Nekateri učenci naredijo časovni trak svojega življenja, drugi raziskujejo preteklost 

domačega kraja, tretji raziskujejo o zgodovinskem obdobju, ki jih zanima.«  

 

Drugo:  

 »Vse vsebine individualiziram tako, da učenci, ki zmorejo več, dobijo dodatno nalogo in 

obratno, šibkejši učenci naredijo manj.«, 

 »Učenci individualno preberejo besedilo iz učbenika in sami določijo bistvene podatke.« 
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 »Vsebine pogosto individualiziram glede na predznanje učencev. Najprej preverim 

predznanje učencev s pomočjo kviza, fotografij, vprašanj, nato pa na podlagi 

ugotovljenega razdelim naloge. Na koncu naredimo sklep in ponovimo tisto, kar naj bi 

znali vsi učenci.« 

 »Včasih individualiziram tako, da učence razdelim v skupine glede na njim najustreznejši 

način dela – branje, raziskovanje, opazovanje. Nato jim dodelim naloge, učenci pa na 

koncu poročajo.« 

 »Vse vsebine individualiziram glede na predznanje učencev.« 

 »Učencem s specifičnimi učnimi težavami omejim količino besedila, tako se osredotočijo 

bolj na slikovno gradivo.«.  

 

3.7.7 Težave učencev pri delu z učbenikom 

 

Zanimalo nas je, katere težave učitelji zaznavajo pri učencih ob uporabi učbenika. Učitelji so 

navedli skupaj 125 odgovorov, ki smo jih kategorizirali v šest skupin (tabela 14).  

 

Tabela 14: Vrste težav, ki jih učitelji zaznavajo pri učencih ob uporabi učbenika 

Vrste težav f f % 

Težave z branjem 55 44,0 

Težave z orientacijo v besedilu 16 12,8 

Težave z besediščem 12 9,6 

Težave z vsebino 34 27,2 

Težave s prenosom teorije v prakso 3 2,4 

Ni težav 5 4,0 
 

Največ učiteljev (44 %) je navedlo, da imajo učenci ob uporabi učbenika težave z branjem, 

kot so branje brez razumevanja, počasno branje in učenci nimajo osvojenih bralno-učnih 

strategij. V kategoriji težave z orientacijo v besedilu (12,8 %) so učitelji navedli, da se učenci 

ne znajdejo v besedilu in da ne znajo poiskati odgovorov na vprašanja. Učitelji pri težavah z 

besediščem (9,6 %) navajajo prezahtevno besedišče in neznane besede. Najmanj težav (2,4 %) 

je pri težavah s prenosom teorije v prakso.  

 

3.7.8 Težave učencev pri delu z učbenikom pri posameznem vsebinskem sklopu 

 

Zanimalo nas je, kako pogoste so težave, ki jih učitelji zaznavajo pri učencih ob uporabi 

učbenika za posamezni vsebinski sklop.  
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Tabela 15: Pogostost težav, ki jih učitelji zaznavajo pri učencih ob uporabi učbenika za posamezni vsebinski sklop 

 
Vsebinski 

sklop 

Ocena težav 
 

Skupaj 
Nimajo 

težav 
Malo težav 

Srednje 

veliko težav 
Veliko 

težav 

Zelo 

veliko 

težav 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Jaz v 

skupnosti 
45 42,86 34 32,38 19 18,10 5 4,76 2 1,90 105 100,00 

Družina 53 50,48 33 31,43 15 14,29 2 1,90 2 1,90 105 100,00 
Otrokove 

pravice 
27 25,71 34 32,38 36 34,29 4 3,81 4 3,81 105 100,00 

Prostorska 

orientacija in 

kartografija 
29 27,62 36 34,29 32 30,48 5 4,76 3 2,86 105 100,00 

Domači kraj 

in domača 

pokrajina 
27 25,71 23 21,90 39 37,14 13 12,38 3 2,86 105 100,00 

Sledovi 

preteklosti 
45 42,86 24 22,86 27 25,71 7 6,67 2 1,90 105 100,0 

 

Najmanj pogosto imajo učenci težave pri vsebinskem sklopu Družina (81,91 % jih nima težav 

ali jih ima malo) in Jaz v skupnosti (75,24 % jih nima težav ali jih ima malo). Najbolj pogosto 

imajo učenci težave pri vsebinskem sklopu Domači kraj in domača pokrajina (52,38 % ima 

srednje veliko, veliko ali zelo veliko težav). Za preostale tri vsebinske sklope prevladujejo 

učenci z manj težavami (Sledovi preteklosti – 65,72 %; Prostorska orientacija in kartografija – 

61,91 %; Otrokove pravice – 58,09 % nima težav ali jih ima malo).  

 

3.7.9 Kakovost posameznih vsebinskih sklopov 

 

Zanimalo nas je, kateri vsebinski sklop je po mnenju učiteljev najbolj/najmanj kakovostno 

predstavljen v učbeniku, ki ga uporabljajo.  

 

Učbenik Družba in jaz 1 založbe Modrijan 

 

Učitelji so navedli skupaj 43 odgovorov, ki smo jih kategorizirali v sedem skupin (tabela 16).  

10 učiteljev je zapisalo, da so vsi vsebinski sklopi enako kakovostni, zato smo naredili 

dodatno kategorijo »Vsi sklopi«.  
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Tabela 16: Ocena kakovosti vsebinskih sklopov v učbeniku Družba in jaz 1 

 Najbolj kakovostno Najmanj kakovostno 

Vsebinski sklop f f % f f % 

1. Jaz v skupnosti 2 4,65 4 9,30 

2. Družina 5 11,63 3 6,98 

3. Otrokove pravice 8 18,60 6 13,95 

4. Prostorska orientacija in 

kartografija 
9 20,93 4 9,30 

5. Domači kraj in domača pokrajina 5 11,63 10 23,26 

6. Sledovi preteklosti 4 9,30 6 13,95 

Vsi sklopi 10 23,26 10 23,26 

Skupaj 43 100,00 43 100,00 

 

Komentarji učiteljev na najbolj kakovostni vsebinski sklop po sklopih so bili naslednji: 

Jaz v skupnosti: 

Že sama tema se učencem da približati, učbenik tudi ponuja možnosti za to.  

Prostorska orientacija:  

Zelo natančno.  

Dovolj slikovnega gradiva.  

Pregledno, sistematično.  

Besedilo je kratko in jedrnato, primerne fotografije in risbe.  

Sledovi preteklosti: 

Časovni trak pri posameznem poglavju – življenje nekoč.  

Domači kraj: 

Tema mi je blizu.  

Veliko slikovnega gradiva.  

Dobra jedrnata razlaga pojmov.  

 

Komentarji učiteljev na najmanj kakovostni vsebinski sklop po sklopih so bili naslednji: 

Otrokove pravice: 

Poudarek je preveč na pravicah in premalo na dolžnostih.  

Sledovi preteklosti: 

Prezahtevno.  

Jaz v skupnosti:  

Preveč strokovnih izrazov.  

Tema je učencem težavna.  
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Družina: 

Premalo obsežno.  

Domači kraj: 

Ni predstavljen domači kraj učencev, zato nam učbenik ni v veliko pomoč.  

Od kraja do kraja se snov razlikuje in je delo s samim učbenikom težko.  

 

Učbenik Radovednih 5 založbe Rokus 

 

Učitelji so navedli skupaj 36 odgovorov, ki smo jih kategorizirali v sedem skupin (tabela 17).  

15 učiteljev je ponovno zapisalo, da so vsi vsebinski sklopi enako kakovostni, zato smo 

naredili dodatno kategorijo »Vsi sklopi«.  

 

Tabela 17: Ocena kakovosti vsebinskih sklopov v učbeniku Radovednih 5 

  Najbolj kakovostno Najmanj kakovostno 

Vsebinski sklop f f % f f % 
1. Jaz v skupnosti 2 5,56 4 11,11 

2. Družina 5 13,89 1 2,78 

3. Otrokove pravice 2 5,56 4 11,11 

4. Prostorska orientacija in kartografija 7 19,44 3 8,33 
5. Domači kraj in domača pokrajina 2 5,56 6 16,67 

6. Sledovi preteklosti 3 8,33 3 8,33 

Vsi sklopi  15 41,67 15 41,67 

Skupaj 36 100,00 36 100,00 

 

Komentarji učiteljev na najbolj kakovostni vsebinski sklop so bili naslednji: 

Otrokove pravice: 

Učenci se zavedo tega, da osnovne pravice za marsikoga niso nekaj samoumevnega.  

Za učence je to težji sklop, saj je v njem precej novih pojmov, ki učencem niso blizu. Ne 

morem reči ravno, da sklop ni kakovostno predstavljen, potrebuje le nekoliko več dodatne 

razlage.  

Sklop vsebuje več teorije in manj možnosti za praktične dejavnosti, za deljenje učenčevih 

izkušenj, zato je učencem ta tema manj zanimiva. Posledično zahteva več mojega angažiranja 

v zanimivost predstavitve.  

Domači kraj in domača pokrajina: 

Učencem je sklop najbolj blizu.  

Veliko snovi v učbeniku je namenjene raziskovanju domačega kraja in pokrajine. Seveda pa 

je treba vso snov prilagajati kraju in pokrajini, iz katere prihajajo učenci. Za kakovostno 
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poučevanje pa je potrebno vedeti veliko o samem kraju/pokrajini – pri tem pa mora učitelj 

uporabiti tudi drugo gradivo.  

Učbenik ponuja veliko idej, kaj vse raziskovati v domačem kraju/pokrajini.  

Pri tem sklopu moraš biti pazljiv, da ga res povežeš z domačim krajem in ne le s snovjo iz 

učbenika.  

Jaz v skupnosti: 

Najbolj obširno in zanimivo.  

Jedrnata in kakovostna razlaga pojmov.  

Zanimivo, natančno.  

Vprašanja za učence so dobro zastavljena.  

Prostorska orientacija in kartografija: 

Dobro slikovno gradivo.  

Zemljevidi so nazorni.  

Dovolj primerov.  

Dobra razlaga pojmov.  

Snov je kakovostno predstavljena. Všeč mi je, ker je možnost uporabe spletnega zemljevida 

Slovenije.  

Kakovostno slikovno gradivo.  

Družina: 

Najlažje ga je predstaviti, ker je otrokom blizu.  

Novi pojmi so zelo dobro predstavljeni, večina učencev nima težav z razumevanjem.  

Učenci imajo radi to temo, omogoča veliko pogovora. Večina učencev rada pripoveduje o 

svoji družini, hkrati pa je tema lahko zelo občutljiva, zato vedno pazim, kako globoko grem s 

pogovorom.  

Sledovi preteklosti: 

Dobra predstava zaporedij obdobij.  

Veliko kakovostnih fotografij. Veliko možnosti raziskovanja tudi v domačem kraju – to imajo 

učenci radi.  

Učbenik ponuja raziskovanje preteklosti za vsak sklop posebej, to se mi zdi dobro. Učenci 

dobijo občutek za pretekli čas in snov sproti povezujejo tudi s preteklostjo.  

Učenci dobijo občutek za zaporedje dogodkov, ker se enak časovni trak pojavi večkrat s 

primeri iz različnih sklopov, tako učenci lahko preteklost med seboj povezujejo.  
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Splošni komentarji učiteljev: 

Z učbenikom sem zelo zadovoljna. Junaki, ki spremljajo učence skozi vsa gradiva 

Radovednih 5, so učencem zelo simpatični in radi preberejo njihove komentarje. Pohvalila bi 

izbor poudarjenih pojmov ter rumeni in zeleni okvir (moram vedeti in ponovi). V našem 

razredu je to učencem v veliko pomoč pri učenju.  

Učbenik se mi zdi zelo kakovosten. Vsi sklopi vsebujejo veliko fotografij, obseg in težavnost 

besedila sta primerna razvojni stopnji učencev.  

Učbenik je odličen, možnost spletnega dostopa do gradiv učencem olajša prenašanje učbenika 

v šolo in domov. V našem razredu učenci veliko delajo s spletnim gradivom, učbenik imajo 

večino časa kar doma.  

Pohvalila bi vprašanja za učence, ki so zastavljena tako, da učenec odgovore nanj dobi iz 

svojih izkušenj, pri tem pa se opira za snov iz posameznega sklopa.  

Snov je predstavljena jedrnato, kakovostno, barvito, zanimivo. Učenci radi spremljajo junake 

Radovednih 5 in berejo njihove komentarje, ki pa se vedno povezujejo s snovjo.  

Vsi sklopi se mi zdijo enako kakovostni. Vsebujejo kvalitetno slikovno gradivo, pohvalila bi 

spletno obliko gradiva.  

 

Komentarji učiteljev na najmanj kakovostni vsebinski sklop po sklopih so bili naslednji: 

Otrokove pravice: 

Preveč teorije.  

Dolgočasno, suhoparno.  

Domači kraj in domača pokrajina: 

Snov je vezana na posamezen kraj, v učbeniku pa je splošno.  

Presplošno, nezanimivo.  

Delo je možno le v kombinaciji z drugimi gradivi.  

Jaz v skupnosti: 

Učenci imajo težave z razumevanjem pojmov.  

Prostorska orientacija in kartografija: / 

Družina: 

Zdi se mi najpreglednejši sklop in najprivlačnejši za oči otroka in učitelja. Pri mojih urah se 

pogovarjamo in raziskujemo poleg učbenika tudi po knjigah in spletu.  

Poleg dobre vsebine, tudi slikovno gradivo.  

Sledovi preteklosti: 

Časovni trak je premalo natančen.  
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Splošni komentarji učiteljev: 

Dobri videoposnetki.  

Mislim, da so vsi dobro pripravljeni in podprti z e-gradivi. .  

Težko bi izpostavila eno vsebino, saj so predstavljene na podobne načine.  

 

Učbenik Družba smo mi 4 založbe Rokus Klett 

 

Učitelji so navedli skupaj 26 odgovorov, ki smo jih kategorizirali v sedem skupin (tabela 18).  

10 učiteljev je ponovno zapisalo, da so vsi vsebinski sklopi enako kakovostni, zato smo 

naredili dodatno kategorijo »Vsi sklopi«.  

 

Tabela 18: Ocena kakovosti vsebinskih sklopov v učbeniku Družba smo mi 4 

  Najbolj kakovostno Najmanj kakovostno 

Vsebinski sklop f f % f f % 

1. Jaz v skupnosti 3 11,54 3 11,54 

2. Družina 3 11,54 4 15,38 
3. Otrokove pravice 2 7,69 3 11,54 

4. Prostorska orientacija in kartografija 4 15,38 1 3,85 

5. Domači kraj in domača pokrajina 4 15,38 8 30,77 

6. Sledovi preteklosti 3 11,54 0 0,00 
Vsi sklopi  7 26,92 7 26,92 

Skupaj 26 100,00 26 100,00 

 

Komentarji učiteljev na najbolj kakovostni vsebinski sklop so bili naslednji: 

Otrokove pravice: 

Ravno prav obsežno in primerno učencem.  

Domači kraj in domača pokrajina: 

Precejšen del učbenika je namenjen tej temi in tudi mi v razredu se temi zelo posvetimo. 

Učbenik nam je pri tem v pomoč, veliko pa delamo tudi z dodatnim gradivom. Vsako leto v 

razredu povabimo tudi domačine, ki nam radi pripoveduje o domačem kraju.  

Pojmi so dobro razloženi.  

Jaz v skupnosti: 

Dobro se mi zdi, da je precejšen del namenjen nasilju, prav je, da se z učenci o tem veliko 

govori.  

Prostorska orientacija in kartografija: 

Obsežno, zanimivo.  

Dobri primeri iz prakse, tema je natančno predstavljena.  
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Družina: 

Novi pojmi so dobro razloženi (ožja, razširjena, enostarševska družina). Učenci imajo radi 

nalogo izdelovanje družinskega drevesa.  

Sledovi preteklosti: 

Dobre fotografije.  

 

Komentarji na najmanj kakovostni vsebinski sklop po sklopih so bili naslednji: 

Otrokove pravice: 

Premalo obsežno, skoraj nič razloženo. Pravice otrok so samo naštete, dolžnosti pa samo 

omenjene.  

Malo slikovnega gradiva.  

Domači kraj in domača pokrajina: / 

Jaz v skupnosti: 

Lahko bi bilo bolj natančno in obširnejše.  

Prostorska orientacija in kartografija: / 

Družina: 

Rajši bi imela fotografije pravih družin in ne skice. Učenci si radi ogledujejo prave fotografije 

in jim namenijo več pozornosti kot pa skicam, ki se na prvi pogled zdijo vse enake.  

Sledovi preteklosti: / 

Splošni komentarji učiteljev: 

Vse teme so kakovostne in se jih da kakovostno predstaviti. Vedno pa še poleg učbenika 

uporabljam dodatno gradivo, predvsem tam, kjer učence nekaj dodatno zanima, ali pri 

področjih, na katerih imam sama nekoliko manj znanja.  

Učbenik omogoča doseganje zastavljenih ciljev in se mi zdi dober. Ne morem se odločiti, 

kateri sklop je najkakovostnejši in kateri najmanj.  

Vsi sklopi so dobri, všeč so mi rubrike ponovi, razmisli in kaj je to. Učencem so vodilo, kaj je 

tisto najpomembnejše pri posamezni vsebini.  
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Tabela 19: Ocena kakovosti vsebinskih sklopov vseh treh učbenikov 

  Najbolj kakovostno Najmanj kakovostno 

Vsebinski sklop f f % f f % 

1. Jaz v skupnosti 7 6,67 11 10,48 
2. Družina 13 12,38 8 7,62 

3. Otrokove pravice 12 11,43 13 12,38 

4. Prostorska orientacija in kartografija 20 19,05 8 7,62 

5. Domači kraj in domača pokrajina 11 10,48 24 22,86 
6. Sledovi preteklosti 10 9,52 9 8,57 

Vsi sklopi  32 30,48 32 30,48 

Skupaj 105 100,00 105 100,00 

 

Najbolj kakovosten je vsebinski sklop Prostorska orientacija in kartografija, najmanj pa 

Domači kraj in domača pokrajina. 

 

3.7.10 Dodatno gradivo, ki ga ob učbenikih uporabljajo učitelji pri temi domača 

pokrajina 

 

Zanimalo nas je, katero dodatno gradivo, ob učbenikih, uporabljajo učitelji pri temi domača 

pokrajina. Odgovore prikazuje spodnja tabela.  

 

Tabela 20: Primeri dodatnega gradiva (domača pokrajina) 

Primer Število odgovorov 
Zemljevid/načrt/karta 19 
Fotografije in drugo slikovno gradivo 17 
Spletne strani (npr. Geopedia, Google Street View, Earth in Maps) 12 
Iskanje/povezovanje obravnavanih pojmov/zgledov/fotografij v domačem kraju 6 
PowerPoint predstavitev 5 
Terensko delo (npr. ogledi, orientacijski pohod/uganke, uporaba kompasa) 5 
Knjige (npr. knjige o mestu, kronika vasi, turistični vodnik, leksikon) 4 
Interaktivno gradivo 2 
Lastna besedila učencev 2 
Lastno gradivo učitelja 2 
Učni list z zemljevidom in vprašanji 2 
Delovni zvezek 1 
Knjižnica 1 
Kviz 1 
Miselni vzorec 1 
Obisk gosta (domačin) 1 
Obstoječe raziskovalne naloge 1 
Ogled filma 1 
Predmeti, značilni za domačo pokrajino 1 
Zastavljanje vprašanj 1 
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Učitelji si v največji meri pomagajo z uporabo zemljevidov/načrtov/kart, fotografij in drugega 

slikovnega gradiva ter spletnih strani. 

 

3.7.11 Strinjanje učiteljev s trditvami glede vključevanja vsebin o domači pokrajini  

 

Učitelje smo spraševali po strinjanju s podanimi trditvami o uporabi učbenika. 

 

Tabela 21: Strinjanje učiteljev s trditvami glede vključevanja vsebin o domači pokrajini 

Trditev 
Strinjanje s trditvijo 

Skupaj 
Da Ne 

f f % f f % f f % 
Pri obravnavi kulturne dediščine dajemo poudarek 

kulturnim znamenitostim v našem domačem kraju.  
101 96,2 4 3,8 105 100,0 

Uporabim primer letalske fotografije iz učbenika.  81 77,1 24 22,9 105 100,0 
Obravnavamo obrti, ki so opisane v učbeniku (npr. 

lončarstvo, čevljarstvo, suhorobarstvo) 
73 69,5 32 30,5 105 100,0 

Pri obravnavi šeg in navad največ časa namenimo šegam 

in navadam, značilnim za našo domačo pokrajino 
88 83,3 17 16,2 105 100,0 

Z učenci primerjamo sliki šole nekoč in danes v učbeniku 

s slikami naše šole 
80 76,2 25 23,8 105 100,0 

Za obravnavo vsebin o domači pokrajini je učbenik 

nepotreben. 
33 31,4 72 68,6 105 100,0 

 

Učitelji pri obravnavi kulturne dediščine dajejo poudarek kulturnim znamenitostim v 

njihovem domačem kraju (96,2 %), prav tako pri obravnavi šeg in navad največ časa 

namenijo šegam in navadam, značilnim za njihovo domačo pokrajino (83,3 %) ter z učenci 

primerjajo sliki šole nekoč in danes v učbeniku s slikami njihove šole (76,2 %). Učitelji 

uporabijo primer letalske fotografije iz učbenika (77,1 %) in obravnavajo obrti, ki so opisane 

v učbeniku (npr. lončarstvo, čevljarstvo, suhorobarstvo) (69,5 %). Za obravnavo vsebin o 

domači pokrajini se zdi učiteljem učbenik potreben (68,6 %). V učbeniku so obravnavane 

splošne teme, ki so vezane na izbrane lokalne primere, ne pa na vsa okolja v Sloveniji, v 

katerih živijo učenci. Učbenik torej za konkretne vsebine o domači pokrajini učencem ni v 

pomoč, če v njem niso predstavljeni primeri iz njegovega domačega okolja. Pri predmetu 

Družba je v 4. razredu potrebno obravnavati vse vsebine v povezavi s konkretnimi primeri iz 

domačega, lokalnega okolja, kar lahko učitelji uspešno realizirajo tudi brez učbenika.  

 

Velja, da učitelji prilagajajo vsebine iz učbenika, če: 

 pri obravnavi kulturne dediščine dajejo poudarek kulturnim znamenitostim v 

njihovem domačem kraju, 

 uporabijo primer letalske fotografije iz njihovega kraja,  
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 obravnavajo obrti, ki so značilne za njihov kraj, 

 pri obravnavi šeg in navad največ časa namenijo šegam in navadam, značilnim za 

njihovo pokrajino, 

 z učenci primerjajo sliki šole nekoč in danes v učbeniku s slikami njihove šole, 

 upoštevajo, da za obravnavo vsebin o domači pokrajini učbenik ni nujno potreben.  

 

Iz raziskave ugotavljamo, da v polovici ponujenih primerov učitelji ne prilagajajo vsebin iz 

učbenika domači pokrajini.  

 

Tabela 22: Strinjanje učiteljev s trditvami glede uporabe učbenika 

Trditev 

Stopnja strinjanja s trditvijo 
Skupaj Nikakor 

ne velja 
Ne velja 

Srednje 

velja 
Precej 

velja 
Zelo velja 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Želim si napisati 

učbenik.  
59 56,2 24 22,9 12 11,4 6 5,7 4 3,8 105 100,0 

Pogosto pomislim, da 

bi menjal učbenik.  
52 49,5 31 29,5 13 12,4 7 6,7 2 1,9 105 100,0 

Želel bi menjati šolo, 

kjer delam.  
56 53,3 26 24,8 21 20,0 0 0,0 2 1,9 105 100,0 

Želel bi postati 

ravnatelj.  
78 74,3 23 21,9 0 0,0 2 1,9 2 1,9 105 100,0 

V kraju, kjer učim, se 

redno udeležujem 

različnih prireditev.  
6 5,7 2 1,9 48 45,7 31 29,5 18 17,1 105 100,0 

Za obravnavo vseh 

vsebin iz učbenika mi 

navadno zmanjka 

časa.  

18 17,1 42 40,0 23 21,9 20 19,0 2 1,9 105 100,0 

Večina učencev v 

našem razredu ima ob 

prvem branju besedila 

težave z 

razumevanjem 

prebranega.  

7 6,7 33 31,4 35 33,3 19 18,1 11 10,5 105 100,0 

Za današnje učence so 

primernejša e-gradiva 

kot tiskani učbeniki.  
27 25,7 40 38,1 26 24,8 10 9,5 2 1,9 105 100,0 

Učni načrt za predmet 

družba v 4. razredu je 

preobsežen.  
2 1,9 36 34,3 41 39,0 13 12,4 13 12,4 105 100,0 

Želel bi si več 

terenskega dela.  
4 3,8 6 5,7 41 39,0 28 26,7 26 24,8 105 100,0 

 

Za učitelje najmanj velja, da bi želeli postati ravnatelji (za 96,2 % nikakor ne velja in ne 

velja), najbolj pa to, da bi si želeli več terenskega dela (za 51,5 % precej velja in zelo velja).  
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Učitelji si ne želijo napisati učbenika (za 9,5 % precej velja in zelo velja), prav tako ne 

pomislijo pogosto, da bi menjali učbenik (za 8,6 % precej velja in zelo velja) in tudi ne, da bi 

želeli menjati šolo, kjer delajo (za 1,9 % zelo velja). Učitelji se v kraju, kjer učijo, redno 

udeležujejo različnih prireditev (za 46,6 % precej velja in zelo velja). Učiteljem za obravnavo 

vseh vsebin iz učbenika navadno ne zmanjka časa (za 57,1 % nikakor ne velja in ne velja). 

Večina učencev v razredu učiteljev nima ob prvem branju besedila težav z razumevanjem 

prebranega (za 38,1 % nikakor ne velja in ne velja). Učitelji se ne strinjajo s tem, da so za 

današnje učence primernejša e-gradiva kot tiskani učbeniki (za 63,8 % nikakor ne velja in ne 

velja), učni načrt za predmet družba v 4. razredu pa se jim ne zdi preobsežen (za 36,2 % 

nikakor ne velja in ne velja).  

 

3.7.12 Dobre in slabe strani učbenika 

 

Za učbenik, ki ga učitelji uporabljajo, so učitelji zapisali pohvale oziroma tisto, kaj v učbeniku 

pogrešajo. V nadaljevanju predstavljamo njihove odgovore za učbenika Radovednih pet in 

Družba in jaz 1. Za tretji učbenik namreč nimamo podatkov. 

 

Tabela 23: Prednosti in pomanjkljivosti učbenikov 

Radovednih pet 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

»Z učbenikom in interaktivnim gradivom sem 

zelo zadovoljna.« 

»Všeč mi je, da je dobro izpostavljeno 

najpomembnejše«.  

»E-oblika učbenika in samostojnega 

delovnega zvezka.« 

»Učbeniki Radovednih pet so odlični, vidi se, 

da so nastali iz prakse.« 

»Preglednost.« 

»Vse bi pohvalila.« 

»Zelo bi pohvalila animacije in filme na 

portalu Radovednih pet. Zelo všeč so mi tri 

vprašanja za ponovitev snovi in barvna 

podlaga učbenika. Učenci zelo dobro 

sprejemajo junake Radovednih pet in so jim 

zelo v pomoč. Predvsem Cof s smešnimi 

opazkami.« 

»Uporabljam e-učbenik in mi je zelo všeč, še 

posebej filmi in fotografije.« 

»Vse je dobro.« 

»Pohvalila bi preglednost, simpatičnost 

»Več vsebin orientacije in zemljevidov.« 

»Interaktivne povezave do zemljevidov, 

dediščine ipd.« 
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učbenika.« 

»Prijazen učencem, junaki Radovednih pet jih 

zelo pritegnejo.« 

»Je v redu.« 

Družba in jaz 1 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

»Učbenik se mi zdi zelo nazoren in ne 

preobsežen za učence.« 

»Besedilo.« 

»Učbenik je pregleden, ravno prav obsežen in 

primeren razvojni stopnji učencev.« 

»Slike, povzetek.« 

»Smiselno urejeno besedilo, poudarjen tisk 

novih besed, povzetek, preglednost, kazalo.« 

»Kvaliteta, dobro predstavljena snov.« 

»Slikovni primeri.« 

»Dobra opremljenost s fotografijami, 

preglednost.« 

»Pohvalila bi barvitost in dobre fotografije.« 

»Zelo sem zadovoljna z obsegom, vsebino in 

sistematiko.« 

»Pohvalim kakovostne slike, fotografije in 

strokovne izraze.« 

»Učbenik je dobro strukturiran, primeren za 

samostojno učenje po njem, količina besedila 

je primerna, povzetki so odlični.« 

»Pohvalila bi povzetke in razlago novih 

besed.« 

»Slikovno gradivo je kakovostno.« 

 

»Vprašanja za učence.« 

»Še več zgodovinskih tem.« 

»Več nalog za učence, za samostojno delo.« 

»Manj vsebin in več napotkov, kako učenci 

lahko kaj naredijo in poiščejo sami. Želela bi 

si več njihovega samostojnega dela in ne 

samo sprejemanje informacij.« 

»Pogrešam preprostejši, razvojni stopnji 

primeren pristop, mnogo več tem, povezanih z 

otrokovim lokalnim okoljem, povezanosti 

družbe s preteklostjo in naravo.« 

»Lahko bi bil veliko pregledneje napisan, 

oblikovan, predvsem pa se mi zdi, da je vsega 

preveč in snovi nimamo časa utrditi.  

»Učbenik se mi zdi preobsežen.« 

 

 

Učitelji so pri učbeniku Radovednih 5 pohvalili možnost uporabe elektronske oblike 

učbenika, predvsem videoposnetke in animacije. Več učiteljev je pohvalilo junake, ki 

spremljajo učence skozi učbenik. Zapisali so, da jih učenci dobro sprejmejo in nanje delujejo 

spodbudno. Nekateri učitelji pa so preprosto zapisali »vse bi pohvalil-/-a«. Pri obeh učbenikih 

so učitelji pohvalili preglednost, pri učbeniku Družba in jaz 1 pa tudi primernost obsega in 

vsebine razvojni stopnji učencev, povzetek ter kakovostno slikovno gradivo. 

 

Kot pomanjkljivost učbenika Družba in jaz 1 so učitelji zapisali preobsežnost vsebine, želeli 

pa bi si več vprašanj za učence in napotkov za samostojno delo učencev, več vsebin, 

povezanih z domačo pokrajino ter več povezave družbe s preteklostjo in naravo. Pri učbeniku 

Radovednih 5 pa pogrešajo več vsebin iz orientacije in zemljevidov. 
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4 SKLEP 

 

V magistrskem delu nas je zanimalo, kateri kriteriji so učiteljem pomembni pri izbiri učbenika 

in ali imajo možnost sodelovanja pri izbiri učbenika, ki ga uporabljajo. Raziskava je pokazala, 

da večina učiteljev pri izbiri učbenika sodeluje, in sicer najpogosteje v sodelovanju z drugimi 

učitelji. Skoraj vse podane kriterije učitelji ocenjujejo z oceno pomembno oziroma zelo 

pomembno. Z najvišjo povprečno oceno pomembnosti (4,8) so učitelji ocenili kriterije: 

strokovno neoporečna vsebina, primernost besedišča razvojni stopnji učencev in primernost 

obsega vsebine razvojni stopnji učencev. Z nekoliko nižjo oceno, (4,6), so ocenili kakovostno 

slikovno gradivo, povezovanje teorije s prakso, razlago neznanih besed in novih terminov ter 

povzetek vsebine ob koncu poglavja. Z nižjo oceno (3,3) v primerjavi z drugimi kriteriji pa so 

učitelji ocenili referenc avtorjev – te se jim zdijo pri ocenjevanju kakovosti učbenika najmanj 

pomembne. Menim, da je seznanjenost učiteljev z referencami avtorjev slaba, zato tudi 

ocenjujejo ta kriterij nekoliko nižje kot druge, hkrati pa se bolj osredotočijo na kakovost 

konkretnega učbenika. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je uporaba učbenika za predmet družba v 4. razredu pogosta, 

saj dobri dve tretjini učiteljev navaja, da učbenik uporabijo pri vsaki učni uri, in sicer 

najpogosteje v etapi obravnava nove učne snovi, nekoliko redkeje v etapah urjenje, 

ponavljanje in preverjanje, najredkeje pa pri uvajanju in ocenjevanju. S tem smo potrdili 

predpostavko, da učbenik kljub novim izobraževalnim tehnologijam ostaja najpomembnejše 

učno sredstvo. Menimo, da se učitelji pri učni etapi ocenjevanje najpogosteje poslužujejo 

ocenjevanja pisnih, ustnih in praktičnih izdelkov, ki jih učenci izdelajo brez pomoči 

kakršnihkoli virov.  

 

V magistrskem delu smo učitelje spraševali o poučevanju posameznega vsebinskega sklopa 

učnega načrta za predmet družba v 4. razredu v povezavi z uporabo učbenika. Zanimalo nas 

je, ali in kako pogosto individualizirajo oziroma diferencirajo delo z učbenikom pri 

posameznem vsebinskem sklopu. Ugotovili smo, da 60 % učiteljev meni, da pri svojih učnih 

urah to naredijo. Pri tem največ učiteljev pri skoraj vseh sklopih to naredi včasih, le pri sklopu 

Prostorska orientacija in kartografija ocenjujejo, da to naredijo pogosto.  
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Učitelji so odgovorili, da se učenci s težavami pri delu z učbenikom najpogosteje srečujejo pri 

vsebinskem sklop Domači kraj in domača pokrajina. Menim, da je tako zaradi splošnosti 

vsebinskega sklopa v učbenikih, zato morajo učenci za kakovostno učenje uporabiti ne le 

učbenik, temveč tudi drugo gradivo (lastne zapiske, dodatno gradivo o domači pokrajini, ki 

jim ga pripravi učitelj ipd.). Učitelji za najpogostejše težave pri učenju iz učbenika navajajo 

učenčeve težave z branjem ter težave z razumevanjem vsebine.  

 

Poučevanje o domači pokrajini in domačem kraju učencev je osrednja nit predmeta družba v 

4. razredu, tudi večina vsebinskih sklopov se povezuje s to vsebino. Ker pa so učbeniki pisani 

za celotno Slovenijo, je naloga učiteljev, da vsebine v učbeniku čim bolj povežejo z domačim 

krajem oziroma pokrajino, v kateri poučujejo. Raziskava je pokazala, da v večini učitelji 

vsebine povezujejo z domačim krajem/pokrajino in si pri tem pomagajo z dodatnim gradivom. 

Največkrat uporabijo zemljevid/načrt/karto, fotografije in drugo slikovno gradivo ter spletne 

strani. 

 

Za boljši vpogled v izvajanje učnih ur, povezanih z obravnavo domačega kraja in pokrajine, 

bi bila potrebna poglobljena raziskava oziroma dalj časa trajajoče opazovanje učnih ur pri 

različnih učiteljih. V našem primeru bi lahko opazovali sklop učnih ur, pri katerih se 

obravnavajo vsebine domače pokrajine in domačega kraja ter opazovali, koliko in na kakšen 

način učitelji prilagajajo vsebine iz učbenika konkretnemu okolju ter če in katero dodatno 

gradivo pri tem uporabijo.  

 

Učitelji so po večini z učbenikom, ki ga uporabljajo, zadovoljni in najpogosteje vse sklope 

učbenika ocenjujejo za enako kakovostne. Za najmanj kakovostni vsebinski sklop v učbenikih 

so največkrat ocenili sklop o Domači pokrajini in domačem kraju, pri tem pa navedli razloge, 

kot so: »potrebno je največ dodatnega gradiva«, »vsebine so predstavljene preveč splošno« in 

»ni povezano z našim krajem«. Menim, da če bi se učitelji zavedali, zakaj je ta vsebina v 

učbeniku predstavljena na nekoliko bolj splošen način, bi manjše število učiteljev sklop 

ocenilo za najmanj kakovostnega. Po mojem mnenju je sklop v vseh potrjenih učbenikih 

predstavljen na način, ki učiteljem omogoča kakovostno poučevanje o tej vsebini, pri tem pa 

mora učitelj biti dobro poučen o pokrajini in kraju, kjer poučuje. Sam mora poiskati dodatno 

gradivo, ki učno snov povezuje z lokalnim okoljem, kar zahteva veliko truda in časa.  
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Raziskavo bi lahko razširili z mnenjem učencev, od njih bi lahko ugotavljali, kaj se njim zdi 

dobro, da vsebuje učbenik, kaj jim je v učbeniku, ki ga uporabljajo, všeč, kaj jim pomaga pri 

učenju iz učbenika, kaj jih v učbeniku moti, s katerimi težavami se srečujejo pri učenju iz 

učbenika ter kako se učijo iz učbenika.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Spoštovane/spoštovani učiteljice/učitelji, ki poučujete v 4. razredu! 

 

Sem Simona Kokalj, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer študija 

poučevanje na razredni stopnji. V magistrskem delu me zanimajo pogledi in izkušnje učiteljev 

4. r. glede uporabe učbenikov pri predmetu družba. Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in 

izpolnite anketni vprašalnik, ki je anonimen in bo uporabljen le v raziskovalne namene.  

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje.  

 

Simona Kokalj 

 

1. Kateri učbenik uporabljate pri predmetu družba v šolskem letu 2016/2017 (kot 

glavno učno gradivo in ga imajo tudi učenci)? 

Uporabljam: _____________________________ 

 

2. Kako pogosto uporabljate učbenik pri predmetu družba? 

a) Skoraj vsako učno uro 

b) Enkrat tedensko 

c) Manj kot enkrat tedensko 

 

3. Ali ste pri izbiri učbenika, ki ga uporabljate, sodelovali? Če da, prosim, opišite, 

kako ste sodelovali.  

a) Ne 

b) Da, sodeloval/-a sem:  
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4. Kako pomemben je za Vas posamezni kriterij pri izbiri učbenika? Obkrožite.  

Kriterij: 

1 = sploh ni pomemben, 2 = ni pomemben, 3 = delno pomemben, 4 = pomemben, 5 = zelo pomemben 

1. Strokovno neoporečna vsebina.  1   2   3   4   5 

2. Kakovostno slikovno gradivo.  1   2   3   4   5 

3. Dodatne vsebine/izzivi za učence.  1   2   3   4   5 

4. Reference avtorjev.  1   2   3   4   5 

5. Pregledno kazalo in struktura poglavij.  1   2   3   4   5 

6. Različne aktivnosti za samostojno delo učencev.  1   2   3   4   5 

7. Povezave do drugih virov.  1   2   3   4   5 

8. Razlaga neznanih besed in novih terminov.  1   2   3   4   5 

9. Povzetek vsebine ob koncu poglavja.  1   2   3   4   5 

10. Vprašanja za učence.  1   2   3   4   5 

11. Medpredmetnost – osvetljevanje učne vsebine z različnih 

predmetnih področij.  

1   2   3   4   5 

12. Upoštevanje različnih tipov zaznavanja učencev.  1   2   3   4   5 

13. Povezovanje teorije s prakso.  1   2   3   4   5 

14. Primernost besedišča razvojni stopnji učencev.  1   2   3   4   5 

15. Primernost obsega vsebine razvojni stopnji učencev.  1   2   3   4   5 

16. Primernost formata učbenika razvojni stopnji učencev.  1   2   3   4   5 

17. Preverjanje predznanja učencev pred obravnavo nove učne teme.  1   2   3   4   5 

18. Cena učbenika.  1   2   3   4   5 

19. Drugo (dopišite): ________________________ 1   2   3   4   5 

 

5. Ali pri svojem delu uporabljate tudi druge učbenike za predmet družba v 4. 

razredu (uporabljate ga samo učitelji, da dobite kakšno idejo več)?  

a) Da, uporabljam še: 

____________________________________________________ 

b) Ne 
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6. Kako pogosto uporabljate učbenik pri posamezni učni etapi? Obkrožite ustrezno 

črko v tabeli.  

Učna etapa 
a - skoraj nikoli, b – 

občasno, c – pogosto 

1. Uvajanje a    b   c 

2. Obravnava nove učne teme a    b   c 

3. Urjenje a    b   c 

4. Ponavljanje a    b   c 

5. Preverjanje  a    b   c 

6. Ocenjevanje a    b   c 
 

7. V spodnji tabeli so navedeni vsebinski sklopi. V vsakem polju obkrožite, v 

kolikšni meri uporabljate učbenik za obravnavo nove učne snovi in za katere učne 

oblike: a – skoraj nikoli, b- občasno, c – pogosto.  

Vsebinski sklop Uporaba učbenika 

za obravnavo 

nove snovi 

Učna oblika 

frontalna individualna skupinska 

1. Jaz v skupnosti a      b     c  a   b   c  a   b   c  a   b   c 

2. Družina a      b     c  a   b   c  a   b   c  a   b   c  

3. Otrokove pravice a      b     c  a   b   c  a   b   c  a   b   c 

4. Prostorska orientacija 

in kartografija 

a      b     c  a   b   c  a   b   c  a   b   c 

5. Domači kraj in 

domača pokrajina 

a      b     c  a   b   c  a   b   c  a   b   c 

6. Sledovi preteklosti a      b     c  a   b   c  a   b   c  a   b   c 

 

8. Ali pri pouku obravnavate dodatne vsebine, ki niso v učbeniku? Če da, prosim, 

navedite, katere vsebine še obravnavate.  

a) Da, obravnavamo še: 

______________________________________________________________ 

b) Ne 
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9. Ali učence učite samostojnega dela z učbenikom? Če da, prosim, opišite, kako.  

a) Da, učim jih:  

 

b) Ne 

 

10. Ali individualizirate/diferencirate delo z učbenikom?  

a) Da 

b) Ne 

 

11. Kako pogosto individualizirate/diferencirate delo z učbenikom pri posameznem 

vsebinskem sklopu? 

Vsebinski sklop 

1 = nikoli, 2 = redko, 3 = včasih, 4 = pogosto, 5 = vedno 

1. Jaz v skupnosti 1   2   3   4   5 

2. Družina 1   2   3   4   5 

3. Otrokove pravice 1   2   3   4   5 

4. Prostorska orientacija in kartografija 1   2   3   4   5 

5. Domači kraj in domača pokrajina 1   2   3   4   5 

6. Sledovi preteklosti 1   2   3   4   5 

7. Drugo (dopišite): _____________ 1   2   3   4   5 

 

12. Izberite eno učno vsebino, ki jo individualizirate in opišite, kako to naredite.  
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13. Ocenite, koliko težav imajo učenci pri delu z učbenikom pri posameznem 

vsebinskem sklopu.  

Vsebinski sklop 

1 = nimajo težav, 2 = malo težav, 3 = srednje veliko težav, 4 = 

veliko težav, 5 = zelo veliko težav  

Komentar 

1. Jaz v skupnosti 1   2   3   4   5  

2. Družina 1   2   3   4   5  

3. Otrokove pravice 1   2   3   4   5  

4. Prostorska orientacija in 

kartografija 

1   2   3   4   5  

5. Domači kraj in domača pokrajina 1   2   3   4   5  

6. Sledovi preteklosti 1   2   3   4   5  
 

14. Katere težave zaznavate pri učencih ob uporabi učbenika? 

 

 

 

15. Označite, kateri vsebinski sklop je po Vašem mnenju najbolj/najmanj 

kakovostno predstavljen v učbeniku, ki ga vi uporabljate? Odgovor utemeljite.  

Vsebinski sklop Najbolj 

kakovostno 

Najmanj 

kakovostno 

Utemeljitev 

1. Jaz v skupnosti    

2. Družina    

3. Otrokove pravice    

4. Prostorska orientacija in kartografija    

5. Domači kraj in domača pokrajina    

6. Sledovi preteklosti    
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16. Prosim, navedite primer učne ure z uporabo učbenika pri temi domača 

pokrajina. Če pri tem uporabljate dodatno gradivo, navedite, katero gradivo 

uporabljate.  

 

 

17. Označite, ali naslednje trditve za Vas držijo ali ne.  

Trditev Da Ne  

1. Pri obravnavi kulturne dediščine dajemo poudarek kulturnim 

znamenitostim v našem domačem kraju.  

  

2. Uporabim primer letalske fotografije iz učbenika.    

3. Obravnavamo obrti, ki so opisane v učbeniku (npr. lončarstvo, čevljarstvo, 

suhorobarstvo).  

  

4. Pri obravnavi šeg in navad največ časa namenimo šegam in navadam, 

značilnim za našo domačo pokrajino.  

  

5. Z učenci primerjamo sliki šole nekoč in danes v učbeniku s slikami naše 

šole.  

  

6. Za obravnavo vsebin o domači pokrajini je učbenik nepotreben.    

 

18. Koliko spodaj navedene trditve veljajo za Vas? 

Trditev 

1 = nikakor ne velja, 2 = ne velja, 3 = srednje velja, 4 = precej velja, 5 = zelo velja 

1. Želim si napisati učbenik.  1   2   3   4   5 

2. Pogosto pomislim, da bi menjal poklic.  1   2   3   4   5 

3. Želel bi menjati šolo, kjer delam.  1   2   3   4   5 

4. Želel bi postati ravnatelj.  1   2   3   4   5 

5. V kraju, kjer učim, se redno udeležujem različnih prireditev.  1   2   3   4   5 

6. Za obravnavo vseh vsebin iz učbenika mi navadno zmanjka časa.  1   2   3   4   5 

7. Večina učencev v našem razredu ima ob prvem branju besedila 

težave z razumevanjem prebranega.  

1   2   3   4   5 

8. Za današnje učence so primernejša e-gradiva kot tiskani učbeniki.  1   2   3   4   5 

9. Učni načrt za predmet družba v 4. razredu je preobsežen.  1   2   3   4   5 

10. Želel bi se več terenskega dela.  1   2   3   4   5 
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19. Ali bi v učbeniku, ki ga uporabljate, kaj še posebej pohvalili oziroma kaj v 

učbeniku pogrešate? 

Pohvalil bi: Pogrešam: 

 

20. Spol: Ž        M 

 

21.  Obkrožite, koliko let že poučujete in koliko let poučujete v 4. razredu.  

 

Število let poučevanja Število let poučevanja v 4. razredu 

0–3 let 0–3 let 

4–6 let 4–6 let 

7–18 let 7–18 let 

19–30 let 19–30 let 

31 let in več 31 let in več 

 

22. Vrsta naselja, kjer poučujete:  

a) mestno naselje 

b) podeželsko naselje 

Če želite, napišite še kraj poučevanja: _________________________________ 

 


