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POVZETEK  
 
Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in 
standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu. Kakovosten učbenik spada med 
dejavnike uspešnega učenja. To je eden ključnih vzrokov, zaradi katerega je 
pomembno, da so učbeniki, s katerimi poučujemo, kakovostni. Ker založbe ponujajo 
večje število učbenikov, je izbira kakovostnega učbenika pretežno odvisna od 
učiteljev. Za izbiro kakovostnega učbenika učitelji potrebujejo smernice, s katerimi si 
lahko pri tem pomagajo. S pravo izbiro lahko pripomorejo tudi k razvoju stroke in 
kakovosti poučevalne prakse. To velja tudi za področje poučevanja glasbene 
umetnosti, zato je pomembno, da preučujemo potrebe po prenovi in posodabljanju 
učbeniških gradiv ter snovanju novih gradiv. Na glasbenem področju preučujemo 
učbeniška gradiva na podlagi splošnih in glasbenospecifičnih meril. Ta so povezana z 
zastopanostjo glasbenih dejavnosti, učnim načrtom, uporabo slikovnih, grafičnih in 
simbolnih zapisov, s primernostjo razlag glasbenih izrazov za učence in z ustreznostjo 
glasbenega jezika.  
 
Na podlagi splošnih in glasbenospecifičnih meril sem v okviru magistrskega dela 
analizirala 15 potrjenih učbenikov za pouk glasbene umetnosti na razredni stopnji 
osnovne šole. Vse sem najprej analizirala sama, nato pa so po istih merilih učbenike 
analizirali tudi naključno izbrani učitelji razrednega pouka. Na podlagi ugotovitev sem 
oblikovala smernice za nadaljnji razvoj učbeniških gradiv za pouk glasbe in smernice, 
ki lahko pomagajo učiteljem pri izbiri kakovostnega učbenika.  
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: glasbena umetnost, učbenik za glasbo, merila za izbor 
učbenikov, analiza 
 

  



 

SUMMARY  
 
A textbook is the main teaching material for achieving educational goals and 
knowledge standards that are defined in the curriculum. A quality textbook is one of 
the factors of successful teaching. This is one of the key reasons why it is so important 
that the textbooks used for teaching are of high quality. Because publishing houses 
offer many textbooks, it is mostly up to the teacher to choose a quality textbook. To 
make this decision teachers need guidelines that help them choose a quality textbook. 
With the right choice, they can also help the growth of the profession and the quality 
of teaching practice. This is also true for the field of teaching musical art. That is why 
it is important that we study the need for reform and modernisation of textbook 
materials and the formation of new materials. In the field of musical art, we study 
textbook materials based on general and musical art-specific criteria. They are 
connected with the representation of musical activities, curriculum, the use of picture 
records, graphic records and symbolic records, adequacy of explanations of musical 
expressions for students, and adequacy of musical vocabulary. 
 
In my master thesis, I analysed 15 official musical art textbooks for the grade level 
students of primary school, based on the general and musical art-specific criteria. 
Firstly, I analysed all the textbooks by myself, and then some randomly chosen grade 
level teachers analysed them by the same criteria. Based on my findings I have 
designed guidelines for further development of textbook materials for musical art 
lessons and guidelines that can help teachers choose a quality textbook. 
 
 
 
 
KEYWORDS: musical art, musical art textbook, criteria for the selection of 
textbooks, analysis 
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UVOD 
Glasba je kulturni fenomen, ki se pojavi v vsaki kulturi (Učni načrt, 2011). Ljudje imajo 
že od nekdaj veliko potrebo po glasbi, zato ima predmet glasbena umetnost v šoli velik 
pomen. Ker se je oblika pouka skozi čas spreminjala, sta se spreminjali tudi funkcija 
in zgradba učbenikov. Učbeniki so pomemben del učnega procesa tudi danes. Na trgu 
je učiteljem na voljo velika količina učbenikov, kar pomeni, da se morajo odločiti, s 
pomočjo katerega učbenika bodo poučevali. Da se lahko odločijo, kateri učbeniki so 
kakovostni in ustrezni za poučevanje, pa je pomembno, da vedo, kateri elementi 
sestavljajo kakovosten učbenik.  
 
Kakovostni učbeniki imajo nekatere skupne lastnosti, nekaj lastnosti pa se med 
učbeniki za posamezen predmet razlikuje, zato imajo tudi kakovostni učbeniki za 
glasbo specifične lastnosti. Magistrsko delo je v celoti povezano z analizo kakovosti 
potrjenih učbenikov za glasbo na razredni stopnji osnovne šole.  
 
V teoretičnem delu so predstavljene osnove učbenikov in učbenikov za glasbo. 
Opredeljeni so: različne definicije učbenikov, značilnosti učbenikov, priporočila za 
oblikovanje učbenikov, namen in funkcije učbenikov, dejavniki za izbiro učbenikov in 
tudi postopek za potrjevanje učbenikov. Teoretični del vsebuje tudi priporočila za izbiro 
učbenikov. V empiričnem delu so opredeljeni splošna in glasbenospecifična merila ter 
analizirani vsi učbeniki za glasbo na razredni stopnji osnovne šole, potrjeni za uporabo 
v šolskem letu 2019/20. Na začetku so predstavljena merila, nato pa analiza 
navedenih učbenikov. Vsi učbeniki so bili analizirani s pomočjo splošnih in 
glasbenospecifičnih meril, ki so bila oblikovana vnaprej. V prvi fazi sem učbenike 
analizirala sama, v drugi fazi pa jih je analiziralo še pet naključno izbranih učiteljev 
razrednega pouka, ki poučujejo glasbo. Splošna merila so povezana s splošno 
strukturo, z obliko in s strukturo besedila, z jezikom in s slogom pisanja ter slikovnim 
gradivom in ponazoritvami, glasbenospecifična merila pa so povezana z učnim 
načrtom, učnimi cilji in s standardi znanja, z glasbenimi vsebinami in dejavnostmi, s 
pedagoškim procesom, ki ga učbenik omogoča, strokovnostjo in z omogočanjem 
samostojnega učenja. Predstavljeni so tudi rezultati analize učiteljev. Vsi izsledki so 
strnjeni v skupne ugotovitve.  
 
Vsi izsledki dajejo strokovno podlago za izbiro kakovostnih učbenikov za uporabo pri 
glasbenem pouku in kažejo smernice za nadaljnje oblikovanje učbenikov.   
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TEORETIČNI DEL 

1 Učbeniki 
 
1.1 Učna sredstva, gradiva in učni pripomočki 
 
Spodbudno učno okolje je prvi pogoj za uspešno učenje, kar dokazujejo raziskave o 
močni povezanosti spodbudnega učnega okolja med učenci in njihovimi dosežki 
(Fraser in McRobbie, 1995, v Jereb, 2011). Elementi spodbudnega učnega okolja so: 
kakovostni odnosi, kombinacija fizičnega okolja, psiholoških dejavnikov in socialnih 
odnosov ter tudi učni pripomočki (Jereb, 2011). Šolsko učno okolje sestavljajo fizični, 
socialni, kurikularni in didaktični elementi, kamor spadajo tudi učna sredstva in 
pripomočki (Jereb, 2011).  
 
Učna sredstva so vsi objekti (predmeti in stvari), ki so izdelani za uporabo pri pouku in 
jih učitelj v ta namen izbere (Kovač idr., 2005). Sprva so učitelji sami izbirali in 
izdelovali učne pripomočke, ki so jih samostojno vključevali v učni proces, pozneje pa 
se je to dogajalo na ravni posamezne šole. V današnjem času to vključuje tudi 
izobraževalno tehnologijo, ki spreminja vlogo učitelja in poudarja samostojno učenje 
učencev (Jereb in Jug, 1987). 
  
Del izobraževalne tehnologije so tudi učna sredstva, kamor spadajo knjige, 
enciklopedije, atlasi ... (Štefanc idr., 2011). Eno izmed učnih sredstev, ki jih učitelj 
lahko izbere za uporabo pri pouku, je tudi učbenik. V preteklosti, ko je prevladoval 
tradicionalni pouk, je bil učbenik nosilec znanja in njegov posredovalec. Usmerjen je 
bil v učitelja, učenec pa je bil pasivni opazovalec. Njegova vloga se je s časom 
spreminjala (Winkler Kuret, 2006). Učbeniki so najprej vsebovali le besedne razlage, 
ki so jih učitelji brali učencem. Vsebovali pa so tudi najnujnejša navodila za učenje 
branja in računanja. Sledili so jim enciklopedični učbeniki, katerih namen je bil, da se 
učencem predstavijo znanstvene vsebine (Ivanič, 2000). Tradicionalne učbenike so 
nasledili modernejši učbeniki, ki jih učenci lahko uporabljajo samostojno, jih motivirajo 
in usmerjajo (Malić, 1986).  
 

1.2 Opredelitev učbenikov 
Opredelitve učbenikov se med seboj razlikujejo. Ena izmed opredelitev, ki jo je zapisal 
Poljak (1983), pravi, da je učbenik osnovna šolska knjiga, ki je napisana na podlagi 
učnega načrta in predmetnika. Učenci naj bi učbenik uporabljali vsakodnevno, da se 
izobražujejo in samoizobražujejo. Mora biti didaktično oblikovan, saj učenje tako 
postane učinkovitejše. Malić (1986) pravi, da je učbenik nacionalna knjiga, ki mora 
izražati posebnost okolja in služiti različnim generacijam. Vključevati mora tudi kulturo 
naroda. Zato naj učbenikov iz drugih kulturnih okolij ne bi prevajali. V takih primerih jih 
moramo vedno umestiti v novo kulturno okolje. Po Kovač idr. (2005) je učbenik učno 
sredstvo oziroma učni vir, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k 
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učinkovitosti pouka in samostojnemu učenju. Sodobni učbenik pa je po Zuev (1988, v 
Skela, 2008) definiran kot masovna učna knjiga, ki predstavlja vsebino predmeta in 
določa druge aktivnosti, ki so začrtane z učnim načrtom, ki jih mora učenec obvezno 
usvojiti skladno s svojim razvojem in z drugimi lastnostmi.  
 
V Pedagoški enciklopediji (1989) je zapisano, da je učbenik knjiga, v kateri so 
znanstvene ali strokovne vsebine posredovane uporabniku s pomočjo oblikovanega 
didaktičnega inštrumentarija, odvisno od ciljev izobraževanja, psihofizične zrelosti 
uporabnika, ki mu je knjiga namenjena, in od posebnih nalog učnega načrta oz. šole 
ali ravni izobraževanja. Od preostalih šolskih knjig ga ločuje dejstvo, da je učbenik 
masovna, osnovna in obvezna šolska knjiga. V Enciklopediji Slovenije (2002) 
najdemo, da je učbenik knjiga s predpisano učno vsebino, ki učencem na pregleden 
način predstavlja znanje. Je temeljni, pogosto obvezni knjižni priročnik v izobraževanju 
na vseh stopnjah (Enciklopedija Slovenije). V Pravilniku o potrjevanju učbenikov 
(2015, 2. člen) pa so o učbeniku zapisane naslednje besede: »... je osnovno učno 
sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, 
opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično 
organizacijo vsebin in s prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in 
učenje. Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev 
izobraževanja in pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski 
predmet oziroma modul in določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot 
zbirka besedil, izbranih skladno s cilji učnega načrta«. 
 
1.3 Značilnosti učbenikov 
Učbenik je eno izmed učnih sredstev, ki se ga uporablja pri pouku. Napisan mora biti 
z namenom uporabe v različnih didaktičnih situacijah (Mikk, 2000, v Swanepoel, 
2010). Napisan mora biti tako, da učenci pri učenju ne potrebujejo drugih knjig za 
učenje. Prilagojen mora biti njihovim značilnostim in kognitivnim sposobnostim. 
Sestavljen naj bi bil tako, da omogoča pogovor in razgovor, saj naj bi bil ta način 
poučevanja najpristnejši in najpriročnejši (Winkler Kuret, 2006). Pomembno je, da je 
učbenik namenjen delu z učiteljem in tudi temu, da učenec učbenik uporablja 
samostojno (Kovač idr., 2005). Zasnovan mora biti tako, da učencu ne prinese »vsega 
znanja na pladnju«, ampak ga postavlja v položaj, ko mora do nekaterih spoznanj priti 
s samostojnim delom. Znanje, do katerega pridejo učenci sami, naj bi bilo trajnejše in 
stabilnejše (Marentič Požarnik, 2000). 
 
Učbeniki so lahko v natisnjeni ali elektronski obliki ali natisnjeni in elektronski obliki. 
Lahko so digitalizirani ali pa interaktivni in vsebujejo nekatere interaktivne elemente. 
Naloge v takšnih učbenikih večkrat vsebujejo povratno informacijo v besedilu 
(Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015). 
  
Ključen del učbenikov so učne informacije in vsebine, ki jih učbeniki podajajo 
učencem. Informacije učbeniki podajajo na različne načine, in sicer prek besedila, slik, 
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shem, tabel, pri glasbenem pouku pa prek notnih zapisov. Informacije morajo biti 
podane tako, da lahko učenec pridobi osnovne podatke, nato pa morajo slediti 
vprašanja in druge naloge, ki razvijajo učenčeve sposobnosti (Winkler Kuret, 2006). 
Jezik, uporabljen v učbeniku, mora biti primeren učenčevi starosti in kognitivnemu 
razvoju. Pomembno je, da se besedišče povečuje, a kljub temu ostaja na šolski ravni. 
Jezik, ki ga avtor uporablja pri razlagi novih pojmov, mora biti poljuden. Jezik učbenika 
naj bi bil prav tako v pripovedni obliki (Jurman, 1999). 
 
Vladimir Poljak (1983) pa je učbenik tudi vsebinsko definiral na podlagi njegovih 
značilnosti, ki so naslednje: 

̶ je osnovna šolska knjiga; 
̶ napisan je na podlagi veljavnega učnega načrta in predmetnika;  
̶ učenci ga vsakodnevno uporabljajo za izobraževanje in samoizobraževanje;  
̶ biti mora didaktično oblikovan.  

 
Leta 2001 Porenta (v Turk Škraba, 2005, str. 123) navaja značilnosti, ki naj bi jih imel 
učbenik v 21. stoletju:  

̶ namenjen mora biti samostojnemu in aktivnemu pridobivanju znanja;  
̶ povezuje vse medije in usmerja k drugim virom; 
̶ besedilno gradivo mora biti usmerjeno v učenca (primeren jezik, nagovarjanje 

učenca);  
̶ spodbujati mora učenčevo radovednost in dejavnost;  
̶ razvijati mora pozitivno samopodobo učencev;  
̶ učenec naj bi imel možnost, da s pomočjo učbenika sam ocenjuje svoj 

napredek in znanje, ki ga je pridobil;  
̶ mora vsebovati povzetke poglavij.  

 
Sama zasnova učenika se deli na notranjo in zunanjo. Pri notranji zasnovi učbenika 
naj bi avtorji upoštevali naslednje:  

̶ didaktično-metodično oblikovanje;  
̶ primernost učenčevi starosti;  
̶ jezikovno stilno oblikovanje učbenika;  
̶ grafično, likovno in tehnično oblikovanje učbenika (Malić, 1986). 

 

1.4 Namen, vloga in uporabnost učbenikov  
Učbeniki so pomemben vir informacij v učnem procesu za učenca pa tudi učitelja, zato 
ima v izobraževalnem procesu pomembno vlogo (Vartanian, 1962). Za učitelje in 
učence učbeniki predstavljajo sredstvo za sistematično obdelavo učne snovi (Jereb in 
Jug, 1987). Uporabljeni so za didaktične namene, kar je bistvenega pomena pri 
poučevanju. Kakšna je funkcija učbenika, ni natančno določeno. V vzgojno-
izobraževalnem procesu naj bi bile funkcije naslednje: informativna funkcija (znanje), 
konativna funkcija (vrednote), kognitivna funkcija (sposobnosti) in emotivna funkcija 
(emocionalno obarvanje vsebine) (Jurman, 1999). Strmčnik (2001) poudarja tudi 
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motivacijsko funkcijo učbenika. S pomočjo učbenikov racionaliziramo učni proces, ki 
postane bolj ekonomičen in učinkovit (Poljak, 1983). Kot del izobraževalne tehnologije 
naj bi učbenik pripomogel k učinkovitosti pouka in samostojnega učenja (Kovač idr., 
2006).  
 
Učbeniki so specifično učno sredstvo, katerih vloga se je skozi zgodovino spreminjala. 
Pogosto so bili ogledala sprememb, ki so se dogajale na področju teorije učenja in 
poučevanja (Skela, 2008).  
 
Učbenik ima v izobraževalnem procesu po Jurman (1999) več vlog:  

̶ informativna vlogo, ker posreduje učno snov; 
̶ kognitivno vlogo, ker se z njegovo pomočjo vzpostavijo asociacije med 

posameznimi pojmi; 
̶ konativno vlogo, ker služi za vzpostavljanje vrednot;  
̶ emotivno vlogo, ker z njegovo pomočjo razvijamo stališča in usmeritve.  

 
Vučenov (1984, v Skela, 2008) meni, da je učbenik specifično učno sredstvo, ki odraža 
stanje v znanosti, hkrati pa tudi filozofsko orientacijo pouka in ki je pomemben za 
uvajanje določenih sprememb. Prav tako ima velik vpliv na način učenja in poučevanja 
v določenem obdobju. Skela (2008) meni, da je učbenik najkonkretnejša oblika učnega 
načrta v praksi, ki določa učne cilje, namen in vsebino.  
 

1.5 Priporočila za oblikovanje učbenikov 
 
Oblikovanje učbenikov je ena izmed temeljnih značilnosti učbenika, saj s tem nastaja 
temeljna šolska knjiga (Malić, 1986). Pri oblikovanju morajo biti avtorji pozorni na 
značilnosti poučevanja in učenja, šolsko zakonodajo in na posebnosti specialnih 
didaktik. Skozi različna obdobja so se oblikovala načela, s pomočjo katerih avtorji 
oblikujejo učbenike.  
 

1.5.1 Osnovna načela snovanja učbenikov 

 
Že leta 1959 so na Hrvaškem sestavili nekaj navodil za oblikovanje in sestavljanje 
učbenikov. Zapisana navodila poudarjajo, da naj bi bil učbenik napisan le za učence. 
Deli učbenika, namenjeni učiteljem, naj bi bili izpuščeni. Obseg učbenika mora biti 
prilagojen psihofizičnim sposobnostim učencev, kar pomeni, da mora biti jezik 
preprost, učbenik pa mora biti pregleden, razumljiv in zanimiv. Učbenik mora biti 
bogato grafično in likovno opremljen. Grafični deli učbenika pa morajo biti prav tako 
primerni za učence določene starosti (v Winkler Kuret, 2006).  
 
Skela (2008) je nato zapisal nekaj sodobnejših osnovnih načel, ki naj bi nam bila v 
pomoč pri snovanju učbenikov. Načela, ki jih je poudaril, pravijo, da mora učbenik pri 
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učencu vzbuditi radovednost, zanimanje in pozornost. To lahko dosežemo z 
ilustracijami, novostmi, s pestrostjo, privlačnimi fotografijami in z vsebinami. Učbenik 
med učenci ne sme povzročati nelagodja, ampak mora nanje delovati spodbudno. To 
pomeni, da učbenik ne sme biti prenatrpan, besedila, ki jih vsebuje, pa naj bi imela 
dodane ilustracije, ki so učencem blizu. Učencu naj bi pomagal pri učenju; vsebina in 
dejavnosti naj bi povezovale svet učencev s svetom učbenika. Učbenik mora učencu 
pomagati pri razvijanju samozavesti. Učna snov mora biti predstavljena kot nekaj 
uporabnega, zaradi česar naj bi bili učenci uspešnejši. Gradiva morajo spodbujati 
učenčev trud in zavzetost za učenje. Dejavnosti, ki jih vsebuje učbenik, morajo 
spodbujati samoodkrivanje učencev. Učenci morajo biti s pomočjo učbenika 
izpostavljeni avtentični jezikovni rabi, hkrati pa mora učencem omogočati priložnosti 
za uporabo. V učbeniku mora biti upoštevano dejstvo, da se učenci razlikujejo glede 
na svoje učne stile in motivacijo.  
 

1.5.2 Didaktična in splošna priporočila za oblikovanje učbenikov 

Zaradi pomembnosti učbenikov v izobraževalnem procesu je pomembno, da so 
oblikovani po didaktičnih načelih, ki so smernice in pogoji za uspešno ciljno, vsebinsko 
in organizacijsko vodenje pouka pri vseh predmetih na vseh šolskih stopnjah 
(Strmčnik, 2001). V Sloveniji mora biti kakovosten učbenik oblikovan na podlagi 
veljavnega učnega načrta, potrditi pa ga mora strokovni svet (Kovač idr., 2005). 
 
Z didaktičnim oblikovanjem učbenikov se izboljša kakovost učnega procesa. 
Pomembno je, da učbenike didaktično oblikujemo skladno s sodobno didaktično 
teorijo, ker se ta močno razlikuje od stare in nove šole. Pri didaktičnem oblikovanju 
učbenikov je pomembna struktura učnega procesa: uvajanje v novo temo, usvajanje 
novih učnih vsebin, urjenje dejavnosti, ponavljanje učnih vsebin in preverjanje znanja 
(Poljak, 1983).  
 
Pri posredovanju učne snovi učencem in posledično oblikovanju učbenikov naj bi 
upoštevali naslednja načela:  

̶ načelo nazornosti;  
̶ načelo postopnosti: od lažjega k težjemu, od preprostega k sestavljenemu, od 

bližnjega k daljnemu;  
̶ načelo aktivnosti; 
̶ primernost razvojni stopnji; 
̶ znanstvenost;  
̶ ekonomičnost;  
̶ povezava teorije s prakso;  
̶ diferenciacija in individualizacija (Jurman, 1999) 

 
Načela sodobne didaktične teorije, s pomočjo katere oblikujemo učbenike, 
pojasnjujejo, da mora nastati na podlagi učnega načrta in veljavnega predmetnika. Ker 
ga učenci vsak dan uporabljajo za izobraževanje in samoizobraževanje, mora biti 
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napisan usklajeno z zakonitostmi izobraževalnega procesa. Učenci morajo izobrazbo 
pridobivati, sprejemati, oblikovati in zgraditi z lastno aktivnostjo. Avtorji učbenikov naj 
bi zato vanje vključili raznolike dejavnosti z različnih področij. Taki učbeniki naj bi bili 
delovni učbeniki, s pomočjo katerih učenci dobijo uporabno, aktivno in funkcionalno 
znanje. Učenci se na tak način naučijo učiti. Učencem znanja ne moremo dati, predati, 
kljub temu pa pri učenju potrebujejo pomoč, kamor spada poučevanje. Brez take 
pomoči je učenje neracionalno, neekonomično, kar je v nasprotju s sodobno 
didaktično teorijo. Učencem moramo nuditi pomoč pri učenju v vseh učnih virih, torej 
morajo biti tudi učbeniki zasnovani tako, da pomagajo učencem pri učenju 
posameznega predmeta in učenju na splošno. Učbenik je zelo specifičen učni vir, zato 
se razlikuje od drugih in jih posledično ne more nadomestiti. Pomembno pa je, da se 
učbenik z drugimi viri dopolnjuje. Učiteljeva razlaga je učencem na voljo za kratek čas, 
medtem ko je razlaga v učbeniku učencem na voljo za dlje časa. Viri se morajo zato 
med seboj povezovati. Ena izmed prednosti učbenika pred drugimi učnimi viri je, da 
učence miselno vodi in usmerja skozi celoten učni proces (Poljak, 1983). 

 
Didaktično oblikovanje učbenikov mora biti skladno ne le z zakonitostmi sodobne 
didaktične teorije, ampak tudi z zakonitostmi izobraževalnega procesa, pri čemer je 
prav tako pomembna struktura učnega procesa. Za uspešen učni proces je 
pomembno, da vključuje naslednje komponente: uvajanje učenca v novo učno 
vsebino, obravnava novih učnih vsebin, urjenje pridobljenega znanja, ponavljanje 
vsebin za trajno znanje in preverjanje rezultatov. Pri uvajanju v novo učno vsebino je 
najpomembnejša učiteljeva vloga, učbenik pa naj bi učence pripravil na obravnavo 
nove učne vsebine. Ta del učbenika mora vsebovati informacije o tem, kaj morajo 
učenci narediti pred obravnavo. S tem se pripravijo na novo učno vsebino. Priprave 
pa se potem razlikujejo glede na temo, možnosti izvedbe, dostopnost za učence in 
tudi kreativnost avtorja učbenika. Ta del učbenika ne sme biti obsežen. Obravnava 
nove učne vsebine je bistveni del učnega procesa, saj v tem delu učenci spoznavajo 
novo snov. Zaradi tega mora biti ta del učbenika zelo dobro didaktično načrtovan. 
Učbenik mora biti v tem delu zasnovan tako, da pomaga učencu pri pridobivanju 
novega znanja. S pomočjo tega dela učenci pridobijo znanje, ki mora biti razporejeno 
v logično zaporedje. Poudarek mora biti na ključnih podatkih. S tem učenci prepoznajo 
temeljne stvari o določeni temi. Pomembno je, da so v učbeniku pomembna dejstva 
prikazana na različne načine. To lahko storimo tako, da predstavimo izbirna besedila, 
podatke, da dejstva podkrepimo s skicami ... Naloga avtorjev učbenika je tudi, da v 
tem delu oblikuje posplošitve dejstev, ki jih učenci razumejo. Tako si lahko z 
učbenikom pomagajo, če pri pouku nečesa ne razumejo. Posplošitve dejstev in razlag 
pa morajo biti skladne s kognitivnim razvojem učencev. Urjenje dejavnosti je naslednji 
del, ki ga obsega učni proces in prav tako učbenik. Je vaja posamezne snovi. Učenci 
morajo vaditi različne naloge ali dejavnosti, ki so predstavljene v učbenikih. Lahko so 
enake kot te v učbenikih, lahko so podobne tem vajam, lahko pa jih učenec na podlagi 
svojega znanja oblikuje sam. Naloge za vajo naj bi bile poimenovane na enak način, 
prav tako pa naj bi vsebovale navodilo, kaj morajo učenci narediti. Ponavljanje učnih 
vsebin je pomembno predvsem, ker s tem učenci pridobijo trajno znanje. Ob učbeniku 
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naj bi zato učenci tudi ponavljali. Učbenik mora vsebovati naloge za obe vrsti znanja, 
reproduktivno in tudi produktivno. Zadnja stopnja učnega procesa pa je preverjanje 
znanja. Za vsako učno temo mora biti predvideno, katero znanje bodo učenci pridobili. 
Učbenik naj bi vseboval tudi vprašanja in naloge za samopreverjanje učencev. S 
pomočjo teh nalog lahko učenci sami preverijo, ali dosegajo cilje znanja, ki naj bi jih 
usvojili znotraj določene teme (Poljak, 1983).  

 
Jurman (1999) meni, da mora biti avtor učbenika pozoren na to, da ima dovolj znanja 
o strukturi izobraževanja in izobraževalnega procesa. Pozoren mora biti na to, da so 
vključene dejavnosti z različnih področij. Učbenik mora vsebovati senzorične, 
praktične, izrazne in miselne dejavnosti.  
 
Na kakovost učbenika vplivajo tudi zunanja podoba, jezik in grafično oblikovanje. 
Učbenik naj bi bil oblikovno privlačen in zapisan v za učence primernem jeziku. Pri 
tem ni pomembno le besedilo, ampak tudi slike in drugo gradivo, ki ga učbenik 
vključuje. Najpomembnejša je vsebina učbenika. Vsebovati mora razlago temeljnih 
dejstev, pojmov, definicij in strukturo mišljenja (Ivanuš Grmek, 2003). Avtorica M. 
Ivanuš Grmek (prav tam) tudi meni, da mora biti avtor pri pisanju učbenika pozoren na 
jezik in slog učbenika, ki morata biti prilagojena učencu ter njegovim izraznim 
zmožnostim in posebnostim. Pomembno je, da jezik prenaša strokovno terminologijo 
s posameznih področij na za učence razumljiv način. Pozornost morajo avtorji 
nameniti tudi grafičnemu in likovnemu oblikovanju učbenika, kar vključuje ilustracije, 
format učbenika, velikost črk, razporeditev besedila, preglednost informacij idr. (prav 
tam).  

 

1.5.3 Priporočila za oblikovanje grafičnih in slikovnih zapisov 

Učbeniki običajno vsebujejo tudi grafične in likovne informacije. Pri ustvarjanju 
grafičnih in likovnih del, ki so uporabljena v učbeniku, pa morajo avtorji upoštevati 
nekatera načela. Pomembno je, da vedo, kaj želijo z ilustracijo doseči, hkrati pa mora 
biti razvidno, kaj ilustracija prikazuje. Mora biti enopomenska in skladna z besedilom. 
Prav tako mora omogočati lažje razumevanje in biti realna. Vse ilustracije in grafike, 
ki niso realne, ampak abstraktne, pa morajo imeti legendo, s pomočjo katere si lahko 
učenec pomaga pri njihovem razumevanju (Malić, 1986).  
 
1.6 Vrste učbenikov 
Učbeniki naj bi nastajali po enotnih načelih, a včasih pride do razhajanja. Delijo se 
glede na več različnih meril (Poljak, 1983). Učbenike delimo na celostne in razvejane. 
Celostni učbenik vsebuje celotno vsebino določenega predmeta v eni knjigi, medtem 
ko so vsebine razvejanega učbenika razdeljene v več učbenikov ali knjig. Učbeniki so 
lahko razdeljeni glede na predmetna področja, po tematiki ali glede na strukturne 
komponente učnega procesa.  
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Naslednja delitev je povezana z dolgimi in s kratkimi didaktičnimi koraki. Pri nastajanju 
učbenikov lahko uravnavamo, kako dolgi naj bodo posamezni didaktični koraki pri 
obravnavi. Ločimo med klasičnimi, polprogramiranimi in programiranimi učbeniki. 
Klasični učbenik vsebuje dolge korake za posamezen del učnega procesa. Pri 
polprogramiranem in programiranem učbeniku pa so posamezni koraki krajši ali 
izpuščeni. Prav zaradi tega je pomembno, da sledimo učnemu procesu in ocenimo, 
katere korake lahko skrajšamo. Zato običajno avtorji pri izdelavi učbenikov uporabljajo 
kombinacijo dolgih in kratkih didaktičnih korakov. Učbenike glede na kakovost delimo 
na tradicionalne in sodobne. V tradicionalnih so predstavljeni večinoma znanstveno 
dokazani podatki, ki jih učitelji prenašajo na učence, sodobni učbenik pa je zasnovan 
na podlagi sodobne didaktične teorije. Vključuje motivacijske dejavnosti, omogoča 
samostojno učenje učencev, zasnovan je z modernejšim didaktičnim pristopom.  
 
Učbenike oblikujemo tudi glede na šolsko stopnjo. Obstajajo pomembne razlike v 
didaktičnem oblikovanju med osnovnošolskimi in visokošolskimi učbeniki. Kljub temu 
pa morajo učbeniki za vse šolske stopnje vsebovati vse didaktične značilnosti 
učbenikov, saj se le po tem razlikujejo od znanstvenih besedil. Učbeniki pa se lahko 
delijo tudi na to, ali vsebujejo enega ali več virov znanja. Učbenik, ki vsebuje različne 
vire znanja, imenujemo večmedijski učbenik. To pomeni, da ima priloženo zgoščenko 
ali kak drug vir (Poljak, 1983).  
 
1.7 Razvoj učbenikov skozi čas 
Didaktično oblikovanje vseh učbenikov se je skozi zgodovino zelo spremenilo. Razvoj 
je potekal prek učbenikov v 18. in 19. stoletju do učbenikov, ki jih oblikujejo danes. V 
preteklosti (18. in 19. stoletje) učbeniki niso bili posebno didaktično oblikovani. 
Večinoma so vsebovali le skrajšano znanstveno razlago za učence. Prevladovala je 
besedna razlaga, ki ni bila napisana na za učence primeren način. Zato je bila za 
učence zelo nedostopna in nerazumljiva. Učenci so se zato iz takih učbenikov težko 
učili in so večinoma brali ter si zapomnili podatke. Veliko je bilo učenja na pamet 
(Poljak, 1983). V času nove šole (na prehodu iz 19. v 20. stoletje, do 2. svetovne vojne) 
pa so nastale spremembe, tudi pri učbenikih. Nova šola je delovna in aktivna. Učbeniki 
v novi šoli so učence usmerjali k določeni dejavnosti, saj je učbenik delovna knjiga. 
Vsebuje navodila, kako morajo učenci delati. Ker nekateri strokovnjaki menijo, da 
morajo učbenike odpraviti, so začeli iskati nove načine za preoblikovanje že obstoječih 
učbenikov (prav tam). Učbeniki za delovno šolo naj bi bili sestavljeni tako, da 
spodbujajo in navajajo učence na samostojno, svobodno in produktivno delo. 
Vsebovati so morali domišljijske naloge, naloge opazovanja, naloge iz kemije in fizike, 
naloge zbiranja in urejanja delovnega gradiva, bralne naloge, nasvete, kako do 
literature, slikovne ponazoritve, napotke za izboljšanje govornega izražanja, naloge 
dopolnilnega izobraževanja (Ficker, 1937). Učbenike naj bi izdajali v tematskih 
zvezkih, saj naj bi tako povečali zanimanje učencev za učenje posamezne snovi 
(Poljak, 1983). 
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Na podlagi stare in nove šole ter učbenikov, ki so jih uporabljali v posameznem 
obdobju, so ugotovili, da potrebujemo več vrst učbenikov, v katerih so razložene 
posamezne vsebine na za učence primeren način. Učbeniki v današnjem času pa so 
didaktično oblikovani drugače. Učbeniki naj bi imeli manjši pomen, saj se razvijajo 
nove izobraževalne tehnologije in učne tehnike. Kljub novi izobraževalni tehnologiji pa 
imajo učbeniki še vedno veliko veljavo (prav tam). 
 
1.8 Dejavniki izbire učbenikov 
Na izbiro učbenikov, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku, lahko vpliva več dejavnikov. 
Sem spadajo: cena učbenika, uporabnost učbenika in priročnik za učitelje, videz ter 
zunanja podoba, založnik ali priporočila s študijskih srečanj in seminarjev (Žakelj in 
Cotič, 2018). Enako pomembna pa so tudi merila, s pomočjo katerih učitelji presojajo 
kakovost učbenikov, ki jih izberejo za uporabo pri pouku.  
 
1.8.1 Merila za presojo kakovostnega učbenika 

Učbeniki v današnjem času večkrat usmerjajo zgradbo ter potek pouka in učenja, zato 
je pomembno, po katerih merilih ocenjujemo, preučujemo, prirejamo in ustvarjamo 
učbenike. S preučevanjem glavnih parametrov na vseh ravneh lahko zastavimo 
»splošen model« učbenika. Ta lahko služi kot predloga za oblikovanje univerzalnih 
načel (Skela, 2008). Ko presojamo kakovost učbenika, moramo biti pozorni na to, 
kakšen mora biti učbenik, ali je snov sistematično urejena, ali je napisan na podoben 
način, kot poteka pouk v razredu. Vanj mora biti vključena vsa snov, ki jo morajo učenci 
znati. Vse metode pa naj bi bile zapisane v priročniku za učitelje. Prav tako je 
pomembno, da je učbenik napisan na način, primeren za določeno starost in razvojno 
stopnjo učencev.  
 
Učbenike potrjuje pristojni svet, ki lahko potrdi učno gradivo, kamor spada tudi 
učbenik, ki ima naslednje značilnosti:  

̶ po ciljih, standardih znanja in PO predlaganih vsebinah je usklajeno z veljavnim 
učnim načrtom oziroma s katalogom znanja;  

̶ je skladno s sodobnimi spoznanji strok, ki opredeljujejo predmet;  
̶ je jezikovno pravilno in ustrezno; 
̶ je metodično-didaktično ustrezno;  
̶ estetsko in vizualno ustrezno oblikovano (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 

2015).  
 
Strokovni svet lahko potrdi isto učno gradivo za različne programe, stopnje ali oblike 
izobraževanja. V takem primeru morajo biti stopnje posebej označene. Prav tako je 
lahko hkrati potrjenih več učbenikov ali učnih gradiv za isti predmet (Pravilnik o 
potrjevanju učbenikov, 2015).  
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1.8.2 Postopek potrjevanja učbenikov  

Potrjevanje učbenikov poteka po posebnem postopku, ki ga vodi izbrana komisija 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Naloge komisije v postopku so naslednje:  

̶ ugotavljanje, ali predlog za potrditev učnega gradiva vključuje vse elemente iz 
odločb tega pravilnika; 

̶ priprava obrazca za prijavo predloga za potrditev učnega gradiva;  
̶ priprava obrazca za prijavo predloga za potrditev učnega sredstva;  
̶ priprava obrazca z obveznimi elementi recenzijskega mnenja;  
̶ priprava obrazca za oceno razširjene programske oziroma predmetne skupine 

o usklajenosti rokopisa učnega gradiva s cilji, z vsebinami in s standardi znanja, 
opredeljenimi v načrtu oziroma katalogu znanja; 

̶ priprava obrazca za oceno razširjene programske oziroma predmetne skupine 
o utemeljenosti potrditve učnega sredstev;  

̶ priprava predloga o potrditvi učnega gradiva oziroma priprava predloga o 
zavrnitvi učnega gradiva;  

̶ presoja, ali obstajajo razlogi za izdajo delovnega učbenika;  
̶ presoja, ali obstajajo razlogi za izdajo učnega gradiva v več delih;  
̶ presoja, ali je klasifikacija predloženih učnih gradiv ustrezna;  
̶ opravljanje drugih nalog v povezavi s potrjevanjem učnih gradiv (Pravilnik o 

potrjevanju učbenikov, 2015).  
 

Učno gradivo lahko v potrditev predložijo avtor, prevajalec, podjetje ali druga pravna 
oziroma fizična oseba. Ta mora imeti ustrezno materialno avtorsko pravico do učnega 
gradiva. V potrditev lahko predložijo rokopis ali že izdelano učno gradivo. Predložen 
rokopis mora pregledati strokovni svet. Poleg tega pa mora avtor predloženega 
gradiva dodati tudi dve recenzijski mnenji. Komisija Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo lahko na podlagi oddanih recenzij oceni, ali so potrebna dodatna recenzijska 
mnenja in popravki. Če komisija po izidu učnega gradiva ugotovi, da je izdelano 
drugače, kot je bilo navedeno v vlogi za potrditev učnega gradiva in ne izpolnjuje 
pogojev za izdajo, se lahko predlaga, da strokovni svet učno gradivo razveljavi (prav 
tam).  
 

1.8.3 Priporočila za izbiro učbenikov 

Učitelj ima pri izbiri veliko stopnjo avtonomije in samostojnosti, kljub temu pa je 
pomembno, katero vrsto gradiva izbere. Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2016)  
je za izbiro učbenikov izdal priporočila. Gradivo naj bi omogočalo delo z raznovrstnimi 
besedili in razvijalo branje z razumevanjem strokovnih besedil pri vseh predmetih. 
Učno gradivo mora omogočati čim več priložnosti za tvorjenje različnih besedil za 
razvoj fine motorike, pisanja. Lastnoročno pisanje je namreč tista veščina, ki v 
možganih spodbuja procese, ki so osnova mišljenja, učenja in spomina. Pomembna 
je dostopnost izbranih gradiv v učbeniških skladih.  
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Izbrano gradivo naj bi spodbujalo višje taksonomske ravni znanja, sodelovalno učenje 
in kritično mišljenje. Pri izbiri učbenikov je zaželeno, da se povežejo strokovni aktivi 
znotraj šole in med šolami. Pomembna pa je tudi cenovna dostopnost posameznih 
šolskih gradiv. Ker pri pouku vseh gradiv ne uporabljamo enako pogosto, se lahko 
gradiva, ki so v uporabi redkeje, nadomestijo z gradivi, ki so dostopna na spletu.  
 

2 Glasbena vzgoja 
Glasba nas v življenju spremlja na vsakem koraku, zato je glasbena vzgoja eden 
izmed šolskih predmetov, ki pripomore k celostnemu razvoju učencev. To poglavje je 
zato namenjeno glasbeni vzgoji.  
 
2.1 Opredelitev predmeta  
Glasba je kulturni fenomen, saj se pojavlja v vseh kulturah. Človek jo potrebuje že od 
nekdaj. Tako učencem pomaga razumeti njih same pa tudi njih v odnosu do drugih. S 
pomočjo glasbe lahko učenci spletajo vezi med domom, šolo in svetom (Učni načrt, 
2011). Kot vsaka umetnost tudi glasba prihaja od človeka in se k njemu vrača. 
Nagovori otroka, obogati odraslega in zaznamuje narod. Na poseben način se nas 
lahko dotakne v več učnih in poučevanih situacijah (Borota, 2013). Pouk glasbe v šoli 
tako dopolnjuje kulturno in socialno življenje učencev ter oblikuje zdravo zvočno 
okolje. Glasba v šoli pomeni tudi sproščeni način komunikacije in spodbuja 
medpredmetno povezovanje. Spodbuja tudi razvoj samodiscipline, ustvarjalnosti, 
estetske občutljivosti, umetniškega izražanja ter sodelovanja v ožjem in širšem 
družbenem okolju (Učni načrt, 2011). 
 
Glasba je oblika komunikacije, ki vpliva na občutja, misli in na delovanja. Izhodišče 
sodobne glasbene vzgoje je poučevanje in učenje skozi komunikacijo v glasbenem 
jeziku, kamor spadajo dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja (Sicherl Kafol, 
2015).  
 
Pomemben je tudi stik z vrednotami glasbene vzgoje, ki so osnova za razumevanje 
glasbenih pojavov in pojmov. Sam predmet glasbene vzgoje izhaja iz glasbe kot 
umetnosti in glasbenopedagoške znanosti. Umetnost glasbeno vzgojo opredeljuje kot 
glasbeno ustvarjalnost, poustvarjalnost in ustvarjalno sprejemanje (Učni načrt, 2011). 
Učenje skozi glasbo spodbuja razvoj kompetenc, ki so pomembne za vseživljenjsko 
in kakovostno učenje. Učenje skozi glasbo pozitivno vpliva na razvoj kritičnega 
mišljenja, ustvarjalnosti, reševanja problemov, dajanja pobud, konstruktivnega 
reševanja problemov idr. (Burton idr., 1999; Upitis idr, 2001; Elster, 2001; Sicherl 
Kafol, 2011; Denac, 2002). 
 
Z glasbenimi procesi poučevanja in učenja spodbujamo razvoj glasbenega doživljanja 
in mišljenja ter razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanja. Pomembno je, da 
vključujemo glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. To omogoča 
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sprejemanje različnih oblik glasbe ter njeno presojanje in vrednotenje. Učenci prek 
glasbene vzgoje pridobivajo izkušnje za aktivno in selektivno poslušanje glasbe. Prav 
tako glasbena vzgoja učence spodbuja k sodelovanju v pevskih zborih in drugih 
glasbenih skupinah. Glasbena vzgoja učence spodbuja tudi za vseživljenjsko učenje 
in izobraževanje (Učni načrt, 2011). 
 

2.2 Glasbene dejavnosti pri pouku  
Glasbene dejavnosti izhajajo iz narave glasbene umetnosti, ki je opredeljena skozi 
glasbeno produkcijo, reprodukcijo in recepcijo. Ključnega pomena pa je ustvarjalnost, 
ki povezuje vse tri. Je temeljna dejavnost v umetnosti in tudi v šolski praksi (Oblak, 
1995). Glasbene dejavnosti spodbujajo procese zvočnega pomnjenja, prepoznavanja, 
primerjanja, razlikovanja, posploševanja, vrednotenja, kar omogoča oblikovanje 
glasbene predstavljivosti in glasbenega mišljenja. Med glasbene dejavnosti 
prištevamo dejavnost poslušanja, izvajanja in ustvarjanja (Sicherl Kafol, 2015). S 
pomočjo teh izkušenj učencem omogočamo avtentično glasbeno izkušnjo (Sicherl 
Kafol, 2011).  
 
Glasbene dejavnosti spodbujajo kompleksen in celovit razvoj. Ne vplivajo le na razvoj 
glasbenih sposobnosti in spretnosti, ampak tudi na razvoj socialnega in 
emocionalnega razvoja. S pomočjo glasbenih dejavnosti lahko preventivno delujemo 
na nekatere čustvene in vedenjske težave, kot so: agresivnost, depresivnost, čustvena 
neprilagojenost in pomanjkljiva komunikacija (Bunt, 1994; Boxill, 1989; Bruscia, 1991; 
Pavličevič, 1997; Kuzma, 2003; Fratnik Kobe, 2009, Sicherl Kafol, 2015).  
 
Glasbena dejavnost izvajanja je najpomembnejša glasbena dejavnost v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Vključuje petje, inštrumentalno igro, 
ritmično izreko in gibalno izražanje ob glasbi. Močno pa se povezuje tudi z glasbenimi 
dejavnostmi poslušanja in ustvarjanja (Oblak, 2000). S pomočjo dejavnosti izvajanja 
učenci razvijajo osnovne glasbene sposobnosti, npr. melodični in ritmični posluh, ter 
osnovne glasbene spretnosti, npr. pevsko in instrumentalno tehniko. Tako učenci 
razvijajo interes in pozitivna čustva do glasbe ter ponotranjijo glasbene vrednote. 
Učenci z glasbenim izvajanjem pridobivajo glasbene izkušnje in glasbene predstave, 
ki so podlaga za komunikacijo v glasbenem jeziku (Sicherl Kafol, 2015). 
 
Glasbena dejavnost poslušanja je zelo pomembna, saj tako pri učencih razvijamo 
različne glasbene vsebine (Borota, 2013). Med dejavnosti glasbenega poslušanja 
spadata doživljanje glasbe in razvijanje zavestnega zaznavanja njenih značilnosti. S 
pomočjo ustrezno izbranih zvočnih primerov, z njihovo heterogenostjo ter 
glasbenorazvojnih značilnosti učencev razvijamo sposobnost ustvarjalne 
komunikacije z glasbenim delom. Pozorno poslušanje povezujemo z ritmično izreko, 
instrumentalno igro, izvajanjem notnih partitur in z ritmično-gibalnimi dejavnostmi. 
Učenci skozi vodene dejavnosti glasbenega poslušanja razvijajo pozornost in 
občutljivost za zvočno okolje, glasbeni spomin, sposobnost estetskega doživljanja in 
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vrednotenja glasbe ter ustvarjalne komunikacije z glasbenim delom (Sicherl Kafol, 
2015). Glasbeno poslušanje prav tako bogati njihov domišljijski svet in spodbuja 
radovednost. Pomembno je predvsem doživljajsko poslušanje, saj lahko učenec skozi 
tako vrsto poslušanja razpoloženja prepoznava, doživetja pa izrazi. Pogosto pa je 
povezano z doživljajsko-analitičnim poslušanjem, ki učence bolj usmerja v glasbo 
(Borota, 2013). Dejavnost glasbenega ustvarjanja je razvojna značilnost otrok, ki jo 
razvijamo pri različnih glasbenih dejavnostih v glasbi in ob njej (Oblak, 2000). Med 
glasbene dejavnosti ustvarjanja uvrščamo pevske in instrumentalne izmišljije, 
poustvarjalne interpretacije glasbenih vsebin ter gibalno in likovno izražanje glasbenih 
doživetij. Učenci tako izražajo lastna doživljanja, preoblikujejo zvočno gradivo, 
razvijajo glasbeno mišljenje ter čustven in kritičen odnos do glasbe. Skozi dejavnosti 
ustvarjanja spoznavajo izrazne in oblikovne prvine glasbe ter vzpostavljajo 
komunikacijo v glasbenem jeziku (Sicherl Kafol, 2015). Rezultat ustvarjanja ob glasbi 
je dosežek, ki je spodbujen z glasbo, a se izraža na drugih likovnih področjih. Pogosto 
je to povezano z umetniškim izražanjem ob glasbi (Borota, 2013).  
 
2.3 Vidiki glasbene vzgoje 
Celostna glasbena vzgoja se uresničuje skozi glasbene dejavnosti, glasbeno 
komunikacijo. Z njihovo pomočjo spodbujamo razvoj na čustveno-motivacijskem in 
socialnem, telesno-gibalnem in na spoznavnem področju. Zato je pomembno, da pri 
načrtovanju glasbene vzgoje pa tudi učbenikov za pouk glasbe upoštevamo procesno-
razvojni in učnociljni vidik. Celoten učni proces pa moramo povezati s celostnim 
vidikom glasbene vzgoje, saj obsega afektivno, psihomotorično in kognitivno področje 
razvoja.  
 

2.3.1 Celostni vidik glasbene vzgoje 

Celostni vidik glasbene vzgoje poudarja pomen uravnoteženega učnega razvoja. 
Pomembno je, da sta aktivirani obe možganski hemisferi. Pri pouku glasbe se pri 
učenju besed pesmi aktivira leva možganska hemisfera, pri harmonijah in intervalih 
pa desna. Obe možganski polovici se aktivirata pri učenju melodije pesmi (Campell in 
Scott Kassner, 1994; Rauscher, 1998; Sergeant, 1993; Sicherl Kafol, 2015; Tramo, 
1991, po Levitin in Tirovolas, 2009). Pomembno je, da pri poučevanju glasbe 
spodbujamo celostno učno odzivanje, oblikovanje pozitivnih predstav, oblikovanje 
veččutnih predstav, ustvarjanje varnega in igrivega učnega okolja, usklajeno besedno 
in nebesedno komunikacijo, spodbujanje pozitivne samopodobe učencev, 
spodbujanje veselja do učenja idr. (Sicherl Kafol, 2015). Učenci morajo občutiti, da je 
njihovo učno okolje spodbudno in varno. Pomembno je, da zaupajo v svoje zmožnosti 
in da so zadovoljni z učnim procesom. Glasbena komunikacija mora potekati na 
različne načine, spodbujati pa mora ustvarjalno izražanje (Burnard, 2007). Potekala 
naj bi prek nebesedne, glasbene komunikacije, ki poteka skozi glasbene dejavnosti 
(Sicherl Kafol, 2015).  
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2.3.2 Procesno-razvojni vidik glasbene vzgoje  

Celostni vidik, ki vključuje učni razvoj na afektivnem, psihomotoričnem in na 
kognitivnem področju je močno povezan s procesno-razvojnim vidikom glasbene 
vzgoje. Sam proces je cilj, ki se kaže skozi razvoj učencev (Kroflič, 1992). B. Sicherl 
Kafol (2001, str. 19) pravi, da je »je vzgojno-izobraževalni proces vrednota sam po 
sebi«. Ta vidik glasbene vzgoje se uresničuje skozi dejavnosti poslušanja, ustvarjanja 
in izvajanja. Tako spodbujamo učenčev razvoj na afektivnem, psihomotoričnem in na 
kognitivnem področju (Sicherl Kafol, 2015).  
 
Na afektivnem področju razvijamo spretnosti opazovanja, doživljanja, pozornosti, 
zadovoljstva in vrednotenja. Na psihomotoričnem področju razvijamo spretnosti 
koordinacije, ravnotežja, moči, gibljivosti, komunikacije in orientacije v prostoru. Na 
kognitivnem področju pa spodbujamo sposobnosti opazovanja, poimenovanja, 
primerjanja, merjenja in vrednotenja (Sicherl Kafol, 2015). Vsa tri področja razvoja so 
med seboj povezana. Učenčev interes je povezan s pozitivnimi čustvi, ki vplivajo na 
njegovo aktivnost pri urjenju izvajalskih spretnosti in glasbeno vedenje (prav tam). 

 

2.3.3 Učnociljni vidik glasbene vzgoje 

Glasbeni cilji, ki jih načrtujemo, nam povedo, kaj naj bi se učenci med poukom glasbe 
naučili. Učni cilji so povezani z glasbenimi dejavnostmi poslušanja, izvajanja in 
ustvarjanja. Prav tako jih povezujemo z usvajanjem glasbenega jezika. Operativne 
cilje uresničujemo na področjih afektivnega, psihomotoričnega in kognitivnega razvoja 
(Sicherl Kafol, 2015).  
 
2.4 Načrtovanje glasbenih ciljev, glasbenih metod poučevanja in učenja 
Cilje glasbene vzgoje, s katerimi opredeljujemo namene glasbenega poučevanja in 
učenja na področjih glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, načrtujemo v 
interakcijskem odnosu afektivnega, psihomotoričnega in kognitivnega področja. Na 
podlagi tega oblikujemo glasbene cilje. Pri kakovostnem načrtovanju pouka glasbe je 
pomembno celostno načrtovanje učnih ciljev, metod, oblik, vsebin in evalvacije. Prav 
tako pa morajo biti enakomerno zastopane tudi glasbene dejavnosti, saj lahko ob 
njihovem neenakomernem zastopanju nastanejo vrzeli v znanju (Oblak, 1995). Z 
načrtovanjem omenjenih dejavnosti dosežemo izvirnost in ustvarjalnost učne ure 
glasbe. Pomembno je, da v učni uri pustimo prostor za ustvarjalnost in izvirnost, ki 
nastane v komunikaciji med glasbo, učiteljem in učenci. Pomembna je tudi fleksibilnost 
pri načrtovanju učnega procesa (Sicherl Kafol, 2015) 
 
2.5 Kompetence učiteljev glasbene vzgoje 
Raziskave kažejo, da so učitelji za poučevanje glasbe pogosto premalo kompetentni, 
hkrati pa zanemarjajo pomen posameznih umetniških področij (Sicherl Kafol, 2015). 
Ugotovitve kažejo, da nimajo dovolj strokovnega in didaktičnega znanja, da bi učence 
spodbujali na višjih ravneh glasbenega poučevanja. Zaradi tega pa je glasbena 
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umetnost pogosto nepriljubljena med učenci (Škerjanc, 1995; Slosar, 1995; Bamford, 
2006; Eurydice, 2010). Učitelji s svojim zgledom motivirajo učence za pouk glasbene 
umetnosti (Rotar Pance, 1999). Motivacijska naravnanost učiteljev za poučevanje 
glasbene umetnosti je ključnega pomena za njihovo strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje, saj prav na tej osnovi učitelji najpogosteje poglabljajo svoje znanje 
(Oblak, 1995). 
 
Že Stegnar (1878, v Winkler Kuret, 2006) je menil, da morajo biti učitelji, ki poučujejo 
glasbo v osnovni ali glasbeni šoli, dovolj izobraženi, da to lahko počnejo. Zapisal je, 
da večina učiteljev nima glasbenega posluha in veselja do glasbe. Zaradi tega so 
začeli pisati navodila za učitelje, da bi se njihovo znanje o tem, kako poučevati petje, 
izboljšalo.  
 
2.6 Struktura učbenikov za glasbo  
Vse v začetku teoretičnega dela omenjene značilnosti učbenikov naj bi imel tudi 
učbenik za glasbo. Vsak predmet ima nekaj didaktičnih posebnosti, zato imajo tudi 
učbeniki za glasbo specifične značilnosti. Med specifične značilnosti učbenikov za 
glasbo uvrščamo zastopanost glasbenih dejavnosti, ki naj bi se pri glasbenem pouku 
uravnoteženo povezovale na vsebinski, pojmovni in na procesni ravni, saj to omogoča 
veččutno in izkušenjsko učenje (Borota, 2017). Vse to spada med načela kompleksne 
glasbene vzgoje ter podpira učenčev skladen in celostni glasbeni razvoj (Oblak, 2001; 
Sicherl Kafol, 2015). Avtorji morajo biti pri ustvarjanju učbenikov za glasbo na razredni 
stopnji pozorni tudi na to, kako glasbene zapise in pisno gradivo približati mlajšim 
učencem, ki šele vstopajo v svet glasbe. B. Oblak (2001) zato predlaga, da so učbeniki 
za glasbo na razredni stopnji nekakšne glasbene slikanice, ki vključujejo slikovne 
glasbene zapise, ki se postopno nadgrajujejo v notne zapise. Na podlagi tega je 
oblikovala koncept didaktičnih zbirk, pri čemer je osrednji del učbenik za učence. 
Koncept temelji na naslednjih načelih: 

̶ glasbene vsebine morajo biti kakovostne in umetniško vredne; 
̶ izhajati je treba iz učnega načrta;  
̶ glasbene metodične koncepte je treba skrbno izbrati glede na področja 

dejavnosti, vsebine in izkušnje učencev; 
̶ upoštevati je treba tudi strokovne podlage sodobne vzgoje in izobraževanja 

(Oblak, b. d.). 
 
2.7 Zgodovina glasbenega šolstva 
Glasba je imela na Slovenskem je že od nekdaj velik pomen. Že v srednjem veku je 
bila v okviru samostanskega izobraževanja zelo pomembna. V tem času je bila eden 
izmed učnih predmetov (aritmetika, geometrija, astronomija in glasba), hkrati pa tudi 
ena izmed vzgojnih metod (Schmid, 1988). V samostanskih šolah je bilo pomembno 
predvsem to, da so poznali cerkveno glasbo in speve, ki so jih lahko izvajali pri 
cerkvenih obredih. Poleg samostanskih šol pa so v tistem času za razvoj glasbe 
skrbele tudi cerkve, v katerih so magistri klerike, med drugim, poučevali tudi glasbo. 
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Takšne šole so se imenovale pevske šole in so skrbele predvsem za razvoj cerkvene 
glasbe (Winkler Kuret, 2006).  
 
Osnovnošolsko izobraževanje pa se je na naših tleh začelo razvijati med reformacijo. 
Ker je bilo šolanje v samostanskih šolah omogočeno le dečkom, se je Primož Trubar 
v tistem času zavzemal za to, da bi lahko osnovno šolo obiskovali vsi otroci, ne glede 
na njihov spol ali družbeni sloj. Tako je protestantska osnovna šola kmalu začela pouk 
za vse učence. Eden izmed učnih predmetov je bil tudi glasba. V tem času so namesto 
učbenikov uporabljali pesmarice, s pomočjo katerih so se učili predvsem nabožnih 
pesmi. Tako so v času Abecednika in Katekizma pesmarice postale prvi glasbeni 
učbeniki. Namenjene so bile predvsem učiteljem (prav tam).  
 
Med protireformacijo so ukinili obvezno osnovno šolo, a je ob splošni šolski reformi 
spet postala obvezna. Glasba je spadala med neobvezne predmete. Pri pouku pa so 
uporabljali pesmarice, saj so pri pouku večinoma prepevali. Tako so ohranjali 
slovenski jezik. Pravo organizirano poučevanje glasbe se je pri nas razvilo v 19. 
stoletju. Leta 1806 so namreč ustanovili šolo, ki naj bi pomagala razvoju glasbenikov. 
Na tej šoli so poučevali koralno in figuralno petje, orgle, godala in pihala, a so jo kmalu 
zaprli in jo nadomestili z zasebno (Budkovič, 1992, po Winkler Kuret, 2006).  
 
Javna glasbena šola je pri nas začela delovati leta 1816. V tej glasbeni šoli so 
poučevali petje, violino, klavir, orgle in generalni bas. Šolanje je trajalo štiri leta, 
namenjeno pa naj bi bilo učencem iz revnejšega okolja, medtem ko so jo otroci iz 
bogatejših družin lahko obiskovali, le če so njihovi starši plačevali šolnino. Glasbena 
šola se je počasi razvijala, leta 1872 pa so ustanovili glasbeno društvo z imenom 
Glasbena matica. Glasbena šola je kmalu po tem zacvetela, v osnovni šoli pa je imel 
neobvezni predmet petje še vedno pomembno vlogo. Zato so za izvajanje glasbenega 
procesa potrebovali učno gradivo, predvsem pesmi in pesmarice (Winkler Kuret, 
2006). 
 
Na začetku glasbenega izobraževanja se pri predmetu petje niso ukvarjali z učbeniki 
in s pripomočki, saj so imeli več organizacijskih težav, ki so jih morali rešiti najprej. Na 
začetku so izdajali in uporabljali le zbirke pesmi z nabožno vsebino. Prepričani so bili, 
da lahko prek takšnih pesmi vzgajajo otroke. To so bile zbirke pesmi, ki so jih 
uporabljali v šoli in cerkvi, tako da se gradivo ni razlikovalo. Ena izmed bolj znanih 
pesmaric je Slomškova pesmarica z naslovom Šola lepega petja za pridno šolsko 
mladino, ki je izšla leta 1853. Sestavil jo je skupaj z učitelji, ki so pesmi uporabljali pri 
pouku. Pesmarica je bila razdeljena na tri dele: šolske pesmi, pesmi veselih otrok in 
poštene zdravičke. Na začetku so bila napisana vsa besedila pesmi, nato pa še 
dvoglasna melodija vseh pesmi. Kljub temu je bil bolj poudarek na vzgajanju otrok za 
pobožnost, ne pa na sami glasbi. Ker Slomšek ni bil glasbenik, so bili poznejši učbeniki 
in gradiva veliko boljši, saj je bil njihov cilj poučevanje glasbe in ne le sredstvo za 
dosego vzgojnega cilja (Winkler Kuret, 2006).  
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Velike spremembe pa so se zgodile leta 1869 s šolskim zakonom. Od takrat je za šole 
skrbela država, kar pa je izboljšalo tudi položaj učiteljev. Kljub temu so bili učitelji slabo 
izobraženi in posledično je bila kakovost pouka slaba (Schmit, 1988). Obvezna 
osnovna šola je v tistem času trajala osem let. Eden izmed rednih predmetov je v tem 
času postal predmet petje. Naloga tega predmeta je bila v učencih prebuditi čut za 
glasbo in estetiko (Budković, 1983, po Winkler Kuret, 2006). S tem zakonom se je 
zvišala kakovost učiteljskega izobraževanja, kar pa je pomenilo tudi izboljšanje 
kakovosti pouka, saj so učitelji na didaktično primeren način začeli poučevanje.  
 
V tem času pa je na ugledu pridobivala tudi Glasbena matica; s tem je naraščal tudi 
pomen glasbe. Glasbena matica je spodbujala svoje člane, da napišejo učbenike za 
pouk glasbe v glasbenih šolah in tudi v običajnih osnovnih šolah. Na razvoj glasbene 
pedagogike pri nas sta vplivala predvsem Anton Nedved in Anton Foerster. Učitelji so 
si v tem času lahko pomagali s članki, ki so izhajali v različnih pedagoških revijah. 
Vsebovali so napotke, kako poučevati posamezen predmet. Tako so učitelji dobili 
nasvete tudi za to, kako poučevati pouk glasbe oziroma petja. Vse učne ure naj bi 
vsebovale pesmi in osnovne glasbene vaje. Učitelji so morali učence najprej poučevati 
brez notnega zapisa, ko so imeli učenci že nekaj glasbenega znanja, pa naj bi učitelji 
uporabili tudi notni zapis (Učiteljski tovariš, 1861).  
 
V reviji Popotnik iz leta 1881 so zapisali naslednja načela, ki naj bi se jih držali pri 
pouku petja: petje naj se začne na prvi učni stopnji, peti pa morajo vsi, saj se naj tej 
stopnji njihov glasbeni posluh izboljšuje; petje morajo spremljati z goslimi, učenci 
morajo peti glasno, a ne smejo kričati; besedila se morajo učenci naučiti na pamet; 
pesmi morajo biti enoglasne, če so se učenci pesem naučili že dovolj, pa naj učitelj 
igra drugi glas; peti morajo vsak dan; obseg pesmi se mora stopnjevati; dečki naj bi 
med mutacijo začasno prenehali peti (Winkler Kuret, 2006).  
 

2.7.1 Zgodovina in razvoj glasbenih učbenikov 

Na začetku glasbenega izobraževanja so bili prvi učni pripomočki pesmarice, ki so 
večinoma vsebovale pesmi, lahko pa tudi manjše napotke za izvedbo. Danes pa je 
izraz pesmarica dobil popolnoma drug pomen. Na razvoj glasbenih učbenikov so 
vplivali različni avtorji. V tem poglavju so predstavljeni pomembnejši ustvarjalci 
učbenikov.  
 
Kamilo Mašek je prihajal iz glasbene družine in leta 1855 je napisal prvo dvojezično 
slovensko-nemško pevsko šolo, ki je bila namenjena učencem in učiteljem. Vsebovala 
je tudi metode poučevanja. Vsebuje tudi napotke za pravilno petje, ki jih lahko 
upoštevamo še danes. Avtor je postopno predstavljal notni zapis, intervale in pesmi s 
čedalje večjim obsegom. V celoti je pesmarica obsegala 70 pesmi in pevskih vaj 
(Winkler Kuret, 2006). 
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Anton Foerster je deloval predvsem na področju cerkvene glasbe in ustanovil 
orglarsko šolo, poučeval pa je tudi glasbo v bogoslovnem semenišču in v različnih 
gimnazijah. Tudi on je izdal Teoretično-praktično pevsko šolo in Pesmaričico po 
številkah za nežno mladino. Njegova Pevska šola je bila namenjena širokemu krogu 
učencev in učiteljev. Razlage pomembnih glasbenih pojmov, kot so: lestvica, razdalje 
med toni, dinamika pa Foersterju, opisuje v slovenščini. B. Pance Rotar (1998) zato 
meni, da je s tem Anton Foerster osnoval slovensko glasbeno terminologijo. V svojih 
pesmaricah navaja tudi primere in postopno uvaja večglasno petje (Winker Kuret, 
2006). V eni izmed svojih zbirk je pojasnil novo številčno metodo zapisa tonskih 
stopenj s številkami, a se ni uveljavila.  
 
Čeprav se učbeniki začnejo razvijati, strokovnjaki ugotavljajo, da učitelji nimajo dovolj 
učnih pripomočkov za poučevanje petja v šoli. Menijo, da je to treba spremeniti, saj 
imata glasba in petje velik vpliv na otrokov razvoj. Pomembno je, da imajo učitelji poleg 
table in pesmaric na voljo tudi učne pripomočke za razlago notnega zapisa. 
Pripomočki, ki jih imajo, morajo biti kakovostni (Učiteljski tovariš, 1883, po Winkler 
Kuret, 2006). Kljub razvoju posameznih gradiv pa učitelji pripomočkov niso znali 
uporabiti, saj za to niso imeli primerne izobrazbe.  
 
Anton Nedved je bil češki pedagog in skladatelj, ki je tudi pri nas pripomogel k razvoju 
glasbenih učnih gradiv. Nekaj časa je bil direktor filharmonije, nato pa je deloval kot 
učitelj na različnih šolah. Zaradi potreb učiteljev in učencev je napisal več učbenikov: 
Kratek nauk o glasbi, Pesmi za mladost, Slavček. Poleg teh učbenikov je izdal tudi 
Vaje v petju. Ob veljavi šolskega zakona se je trudil, da bi vsaj malo pripomogel k 
izboljšanju učbeniških gradiv (Winkler Kuret, 2006). Njegov način poučevanja je bolj 
dinamičen in sistematičen. Prav tako je bil doslednejši pri upoštevanju vzgojnih 
principov (Cvitković, n. d., po Winkler Kuret, 2006). Njegovi učbeniki so napisani 
sistematično, od lažjega k težjemu, od znanega k manj znanemu ... Učenci se učijo 
petja po notah postopoma. Učitelji pa naj bi za uspeh upoštevali vse njegove napotke.  
 
Avtorji učbenikov so se trudili za to, da bi se učenci učili peti po notah, pa je kljub temu 
večina petja pri pouku še vedno potekala po posluhu. Zahtevnejše pesmi so 
obravnavali le v glasbenih šolah. V pesmih, ki so se jih učenci učili v ljudskih šolah, je 
bilo pomembno, da jim dajejo napotke za življenje, malo pa je bilo pesmi, ki so bile 
namenjene otrokom. Take pesmi so se začele šele z izdajo didaktike glasbenega 
pouka (Popotnik, 1887, po Winkler Kuret, 2006).  
 
Strokovni članki iz tega obdobja pravijo, da je bil učni načrt za pouk petja prezahteven. 
Tudi učitelji niso bili ustrezno pripravljeni na poučevanje snovi skladno z njim. A počasi 
so se začele uvajati spremembe. Revija Slovenski učitelj (1903) pravi, da je 
pomembno, da šola učence umetniško izobrazi, saj je petje temelj tudi za nadaljnjo 
izobrazbo. Naloga šole je, da pri petju učencem poda toliko znanja, da lahko učenec 
znanje, ki ga je pridobil v šoli, še samostojno razširi. Torej ni pomembno le petje po 
posluhu, ampak glasbeno znanje, ki ga učenci pridobijo. Pomembno je tudi petje po 
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notah. Za doseganje tega so oblikovali posebne napotke, kot so, da se morajo učenci 
naučiti peti s pomočjo not že v nižjih razredih, peti PA morajo posamično.  
 
Učbenik v tem času je izdal tudi Ivan Mercina. Ni bil namenjen le učencem, ampak 
tudi učiteljem in vzgojiteljem v vrtcih. Poučeval je na učiteljišču, pozneje pa na deški 
šoli. Izdal je učbenik z naslovom Zabavišča slovenskim otrokom, izšel pa je leta 1887. 
Pojasnjuje, kako naj se otroci učijo prek igre. Tak pristop je pogosto uporabljen tudi pri 
pouku glasbe. Avtor je pojasnil, kako pomembna je glasba za otrokov razvoj. Na 
otroke ima po njegovem mnenju večji vpliv petje kot govorjeno besedilo. Mercina je 
oblikoval različne igre, ki bi jih danes poimenovali glasbenodidaktične igre, saj otroci 
prek njih spoznavajo ritem in melodijo. Danes se uporabljajo predvsem v nižjih 
razredih osnovne šole (Winker Kuret, 2006). 
 
Hinko Druzovič je bil glasbeni pedagog in skladatelj. Deloval je kot učitelj in 
zborovodja, ukvarjal pa se je tudi z metodiko glasbe. V svoji knjigi Posebno ukoslovje 
petja v osnovni šoli je naredil pomemben premik na področju glasbenega 
izobraževanja. Izdajal je učbenike, saj je znanje, ki ga je pridobil na svojih potovanjih 
po Evropi, želel posredovati tudi slovenskim učiteljem. Zato je v različnih revijah 
objavljal članke, s katerimi je svoje znanje posredoval učiteljem (Winkler Kuret, 2006). 
V glasbenih revijah je objavljal tudi o razvoju ljudskih in umetnih pesmih ter njihovem 
zastopanju pri pouku glasbe. Druzovič meni, da glasba pozitivno vpliva tudi na 
narodno zavest in čustva otrok. Menil je tudi, da naj bi učenci spoznavali tudi pesmi 
drugih narodov, saj tako spoznavajo druge kulture (Winkler Kuret, 2006).  
 
V začetku 20. stoletja se je pouk v celoti spremenil. Začeli so stremeti k temu, da 
učence vzgajajo v intelektualce. Pomembno je bilo tudi, da je učna snov, ki se je učenci 
učijo, praktična in koristna. V tem času sta tako edina umetniška predmeta le risanje 
in petje, ki sta prav tako pomembna, saj se le tako učenci razvijajo v celoti in se 
uravnoteži intelektualni razvoj. Umetnost pri učencih razvija pozitiven odnos do 
estetike in glasbe. Naloga učiteljev pa je bila tudi, da v učencih razvijajo ljubezen do 
glasbe (Popotnik, 1924, po Winkler Kuret, 2006). Poleg člankov je Druzovič napisal 
tudi nekaj učbenikov in pri nas najpomembnejšo prvo glasbeno didaktiko. S tem je 
želel izboljšati poučevanje petja pri nas. Želel je pokazati modernejši nastop pri 
poučevanju glasbe. V svoji glasbeni didaktiki je zapisal, da naj bi pouk petja v učencih 
razvijal odnos do estetike; spadal naj bi med vzgojne predmete, pri pouku pa naj bi 
uporabljali kakovostne pesmi, petje s pomočjo notnega zapisa pa naj bi se postopno 
uvajalo (Winkler Kuret, 2006). 
 
Spremembe na področju glasbenega šolstva so se dogajale tudi v času med obema 
vojnama. V tem času je bil pouk glasbe uvrščen med »ročnostne predmete«, čeprav 
so se avtorji prizadevali, da bi ga uvrstili med umetniške predmete. Glasbo so začeli 
poučevati na sodoben način s prihodom Ivanke Negro Hrast na Glasbeno matico. Tam 
je poučevala solopetje, glasbeno teorijo in pevski zbor. Izobraževala se je tudi v tujini, 
kar ji je omogočilo drugačne pristope pri poučevanju glasbene teorije. Prav zaradi tega 
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je priredila glasbeno teorijo za naše učence po znanem zgledu iz tujine (Winkler Kuret, 
2006).  
 
V tem času se je pri poučevanju glasbe s pomočjo strokovnih člankov uveljavljala tudi 
Battkejeva metoda. Battkejeva ideja je, da učenci najprej spoznajo ritem. V prvih dveh 
razredih naj bi učenci peli po posluhu, kljub temu pa naj bi bil poudarek na ritmizaciji. 
Šele v 4. razredu naj bi učenci postopno začeli petje po notah. Prav tako naj bi bil v 
nižjih razredih poudarek na tihem petju, pozneje pa naj bi učenci tudi glasno peli 
(Popotnik, 1913, po Winkler Kuret, 2006).  
 
Ivanka Negro Hrast je leta 1924 izdala Pevsko šolo, združeno s teorijo. Namenjena je 
bila konservatorijem, učiteljišču, srednji, meščanski in osnovni šoli pa tudi pevskim 
zborom. V knjigi so zapisani in natančno predstavljeni deli, ki naj bi jih vsebovala vsaka 
pevska ura. Po Battkejevi metodi naj bi učenci spoznali trideset lekcij, ki so natančno 
načrtovane. Snov naj bi učitelji predstavljali prek pesmi. Negro Hrastova je tako 
spodbujala sistematični razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti. Učbenik, ki ga je 
napisala Hrastova, je bil v uporabi še 40 let po izdaji, saj naj bi bili drugi pripomočki 
pomanjkljivi (Winkler Kuret, 2006).  
 
V tem času je na glasbenem področju deloval tudi Pavel Kozina. Deloval je kot 
gimnazijski profesor in glasbeni pedagog, imel pa je tudi zasebno pevsko šolo. Izdal 
je Pevsko šolo I., pozneje pa je izšel še drugi del. Učbenika sta namenjena pouku na 
ljudskih, meščanskih, srednjih in na glasbenih šolah. Vse teoretične elemente, ki jih 
avtor predstavi, podkrepi tudi z glasbenim primerom. Vsebuje vaje ritmične vzgoje, 
melodične vzgoje in sozvočij. Na začetku je predstavil tudi upevalne modele, ki naj bi 
jih izvedli pred učenjem posamezne pesmi (Winkler Kuret, 2006).  
 
Učbenike v tem času je razvijal tudi Marko Bajuk. Napisal je učbenik z naslovom 
Pevska šola. Bil je profesor klasičnih jezikov in petja. Poleg tega se je osredinjal tudi 
na ljudsko pesem, zato je izdal tudi več zvezkov harmoniziranih pesmi. Učencem in 
učiteljem je med drugim posredoval navodila za dihalne vaje in postopek učenja 
pesmi. Najprej naj bi vajo prebrali, prebrali besedilo, spoznali ritem, šele nato pa naj 
bi začeli peti. Najprej naj bi se učili peti brez spremljave, nato pa bi jo postopno 
dodajali. Pozneje sledi tudi petje po notah, od lažje vaje k težji. V drugem delu pa je 
predstavil tudi zahtevnejše vaje (Winkler Kuret, 2006).  
 
Na področju glasbenega šolstva je deloval tudi Ciril Pregelj. Bil je glasbeni pedagog, 
zborovodja in skladatelj. Pisal je didaktično literaturo in skladbe za klavir, pevske zbore 
in za priredbe ljudskih pesmi. Za nižjo in srednjo stopnjo osnovne šole je napisal 
pesmarico z naslovom Nageljčki. Prvi del je zbirka enoglasnih pesmi, ki je namenjena 
nižji stopnji osnovne šole. Pesmi so bile razvrščene po intervalih, ritmu in po obsegu. 
Pesmarica je vsebovala tudi pesmi drugih avtorjev. V to pesmarico pa avtor ni vključil 
petja po notah, saj je ta pesmarica namenjena izključno učencem v osnovni šoli in je 
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bistvenega pomena, da se razvijata ritmični in melodični posluh. Šele pozneje pa se 
razvija tudi harmonski posluh (Winkler Kuret, 2006).  
 
Na glasbenem področju pa je med obema vojnama deloval tudi Luka Kramolc, 
gimnazijski profesor, zbiratelj in prirejevalec ljudskih pesmi. Izdal je več pesmaric in 
vadnic. Pesmi je avtor izbiral skladno z učnim načrtom, zato je pesmarica vsebovala 
pesmi z različno vsebino. V teoretičnem delu avtor glasbo loči na inštrumentalno in 
vokalno. Avtor je inštrumente razdelil na družine, naštel pa je tudi vrste človeških 
glasov. V nadaljevanju razloži tudi drugo glasbeno teorijo. Pesmarica je vsebovala tudi 
navodila za pravilno petje. Avtor je dal poudarek pravilni pevski drži, dikciji, fraziranju 
in dihanju. Pesmarica je doživela tudi ponovno izdajo (Winkler Kuret, 2006).  
 
Razvoj učnih gradiv za poučevanje glasbe se je nadaljeval tudi po drugi svetovni vojni, 
ko so v izobraževalni proces vnesli veliko sprememb. Leta 1946 so uvedli sedemletno 
obvezno šolanje, kar pa je za Slovenijo pomenilo nazadovanje, saj smo imeli pred tem 
osemletno obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Za tem so leta 1950 nazaj uvedli 
osemletno osnovno šolo. V tem času se je pouk glasbe na nižji stopnji imenoval petje, 
na višji stopnji pa je bil pouk glasbe večinoma posredovanje teoretičnih spoznanj, a 
se pri pouku niso upoštevala pomembna didaktična spoznanja. Zaradi pomanjkanja 
novejših gradiv so večinoma uporabljali Vadnico, ki sta jo oblikovala Kramolc in Tomc. 
V petdesetih leti pa so začeli ustanavljati tudi državne glasbene šole. Kljub težavam, 
ki so se pojavljale glede prenove izobraževalnega sistema, pa so se pokazale potrebe 
po učbeniških gradivih tudi za pouk glasbe, zato so v tem času strokovnjaki objavljali 
svoja razmišljanja in spoznanja v strokovnih objavah v časopisih (Winkler Kuret, 
2006).  
 
O tem je veliko pisal Pavle Kalan, ki je menil, da pouku glasbe pri nas manjka tradicija, 
čeprav so strokovnjaki opozarjali na pomen metodičnega poučevanja glasbe pri nas. 
Kalan meni, da pri pouku ni povezave med teorijo in pevskim delom, saj so se učili 
peti po posluhu. Zato so sčasoma začeli poudarjati povezavo med teorijo in prakso, 
kar je pripomoglo k izboljšanju glasbenega pouka v splošnih in glasbenih šolah 
(Winker Kuret, 2006).  
 
Ko se je slovenski prostor združil z jugoslovanskim, je to prineslo nekaj prednosti tudi 
na področju glasbenega šolstva. Hrvaški glasbeni pedagog Joža Požgaj je izdal 
Metodiko poučevanja glasbe, ki so jo uporabljali tudi slovenski učitelji. Učitelji so svoje 
ugotovitve objavljali tudi v revijah Slovenska glasbena revija in revija Grlica (Winkler 
Kuret, 2006). Grlica je bila ena izmed pomembnejših glasbenih revij pri nas. Najprej je 
bila njena vloga povezana z mladinskimi pevskimi zbori, za tem pa je bila to revija za 
glasbeno vzgojo. Samo revijo je urejalo več urednikov, med njimi tudi priznani 
slovenski skladatelj Jakob Jež. Vodenje revije je prevzel leta 1967 in bil njen urednik 
vse do konca izdajanja, leta 1988. V reviji so objavljali številne strokovne članke, s 
pomočjo katerih so lahko učitelji izboljšali sam pouk glasbe. V notnem delu revije pa 
so bila objavljena notna gradiva za šolske pevske zbore (Škulj, 2005).  
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Pouk glasbe je v osnovnih šolah dobil večji pomen, saj so se začeli spraševati o vplivu 
glasbe na razvoj otrok. Zato je leta 1953 izšel tudi članek z naslovom Nekaj misli o 
glasbeni vzgoji otrok. Pavel Šivic (1953) je v svojem članku pojasnil, kako so učenci s 
pomočjo novih metod usvajali glasbene zakonitosti. Njegovo delo je nadaljeval Pavle 
Kalan, ki je objavil članek z naslovom Delo z Orffovim inštrumentarijem (1960). Avtor 
je predstavil, kako pomembna so Orffova glasbila za sodobno poučevanje glasbe pri 
pouku. Vse te novosti so predstavljali tudi učiteljem na seminarjih. Že prej omenjeni 
Druzovič je pojasnil, da sta najpomembnejša dejavnika učnega procesa učenec in 
učna snov. Pomembno je, da izhajamo iz učenca (Winkler Kuret, 2006).  
 
Na področju glasbenega šolstva je v tem obdobju deloval tudi Peter Potočnik. Deloval 
je kot profesor glasbene teorije in klavirja. Potočnik je menil, da mora biti pouk, čeprav 
predavamo teorijo, zanimiv in privlačen za učence. Pomembno je, da je učenec pri 
pouku aktivni udeleženec. Vzpostavil je metodo, ki temelji na slovenski ljudski pesmi. 
Tako je postavil temelje slovenskega glasbenega pouka na nižji stopnji osnovne šole. 
Potočnik je predlagal, da bi učenci razvijali ritmični in melodični posluh tudi s pomočjo 
Orffovih instrumentov. Menil je, da je pomembno, da je pouk glasbe za učence 
zanimiv. Izhajati moramo iz učencev, njihovih razvojnih stopenj. Zato je oblikoval 
zapis, ki učence postopoma privaja na notni zapis. Poudaril pa je tudi pomen 
dejavnosti glasbenega ustvarjanja. Potočnik pa se je poleg glasbenih metod ukvarjal 
tudi z učnim načrtom za pouk glasbe v osnovnih šolah. Zavzemal se je za izboljšanje 
pouka in večji vpliv glasbe tudi na druge predmete. Učni načrt, ki ga je predstavil 
Potočnik, je bil razdeljen na razredno in predmetno stopnjo, a ni bil sestavljen celovito. 
Zato Potočnik predlaga naslednje sklope učnega načrta: dihalne vaje, slušne vaje, 
ritmične vaje, vaje za oblikovanje pevskega tona, govorilne vaje, poglavje o tonskih 
predstavah, teoretično gradivo. Ta učni načrt je bil sestavljen na podlagi kulturnih 
usmeritev tistega časa. Poudarek je bil zato na jugoslovanskih pesmih. Potočnik pa je 
ob tem poudarjal tudi pomen načina dela in didaktične pristope, predvsem na 
predmetni stopnji osnovne šole. Zato je zapisal tudi svoje razmišljanje in pripombe na 
ta učni načrt. Poudaril je naslednje stvari: dihalne vaje moramo izvajati pri vsaki uri, 
saj se tako učenci postopno navadijo na pevsko dihanje, ritmične vaje lahko 
uporabljamo ne le za spoznavanje posameznih ritmičnih značilnosti, ampak tudi za 
pripravo na melodične vaje, pomembno je, da najprej razvijamo govorne vaje, nato pa 
tudi vaje za razvoj pevskega tona, saj so tonske predstave zelo pomembne pri učenju 
petja po notah (Winkler Kuret, 2006).  
 
Potočnik je menil, da je bilo v tem času premalo glasbeno izobraženega kadra, kar pa 
je pripeljalo do nekakovostnega pouka glasbe v osnovni šoli. Po njegovem mnenju bi 
morali na učiteljišču učitelje izobraževati tudi za poučevanje glasbe, saj brez tega 
svojega znanja ne morejo predajati učencem. Vsak učitelj bi moral biti glasbeno 
izobražen v tolikšni meri, da poučuje glasbo v razredu in vodi pevski zbor. Potočnik je 
menil, da bi za kaj takega potrebovali učbenik za učiteljišča, ki bi vseboval metodiko 
poučevanja glasbe v osnovni šoli. Zaradi tega je Potočnik izdal Metodiko pevskega 
pouka, namenjeno učiteljem. V njej so bile predstavljene metode poučevanja in 
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sistematičnega učenja s primeri. Avtor je predstavil tudi metodo glasbenega 
opismenjevanja in nov način za učenje tonskih višin (Winkler Kuret, 2006).  
 
V tem času je bil pomemben tudi prehod med grafičnim in notnim zapisom, saj se je 
Potočnik s svojo celovito strukturo učne ure osredinjal na razvojno stopnjo učencev. 
Temu je prilagodil načine poučevanja (Winkler Kuret, 2006). 
 
V tem času je deloval tudi Albin Weingerl. Bil je skladatelj in glasbeni pedagog. Deloval 
je kot ravnatelj različnih glasbenih šol ter poučeval kitaro in teoretične predmete. Izdal 
je pesmarico z naslovom S pesmijo v rej. Namenjena je bila pouku glasbe v osnovni 
šoli, uporabljali pa so jo tudi za pouk v glasbenih šolah. V pesmarici so zbrane umetne 
in narodne pesmi. Pri tem je pomembna postopnost, ki je predstavljena tudi v 
učbeniku. Učbenik pa vsebuje tudi ritmične vaje, ki so povezane z vključenimi 
pesmimi. Učenci naj bi jih večinoma izvajali z lastnimi glasbili. Pri obravnavi 
posameznih snovi je avtor upošteval tudi didaktična načela od bližnjega do daljnega 
(Winkler Kuret, 2006). 
 
V tem času pa je izšla tudi zbirka Drobne pesmi učiteljiščnikom na pot. Avtorja sta 
Makso Pirnik in Pavle Kalan. Oba avtorja sta bila profesorja na učiteljiščih in tako sta 
nastala omenjena učbenika. Namenjena sta bila bodočim učiteljem; vsebovala sta 
nasvete za poučevanje pesmi v posameznem razredu. Pesmi so bile sistematično 
izbrane in razvrščene po težavnosti in pevskem obsegu glasu učencev. Pri sestavi 
učbenika sta upoštevala načeli postopnosti in težavnosti. Zbirka je vsebovala pesmi 
slovenskih avtorjev, ki so bile primerne za razvojno stopnjo učencev (Winkler Kuret, 
2006).  
 
Po Potočnikovi smrti so šle njegove ideje v pozabo in je pouk glasbe spet potekal prek 
učenja pesmi s ponavljanjem. Prav tako se niso uporabljala njegova gradiva. Večkrat 
pa so pouk glasbe izpustili ali ga nadomestili s poukom drugih predmetov. V tem času 
pa je prišlo do prenove glasbenih učnih načrtov, kar je prineslo tudi potrebo po 
sodobnih pristopih pri poučevanju glasbe. Učni načrt je postal širši in je obsegal 
predmete, ki so bili zastavljeni širše. Tako so predmet petja preimenovali v glasbeno 
vzgojo. Zato sta Pavle Kalan in Janez Bole uvedla eksperimentalni pouk v sklopu 
glasbene vzgoje. V sklopu eksperimentalnega pouka naj bi sodelovala glasbeni učitelj 
in učitelj razrednega pouka. Glasbeni učitelj naj bi poučeval glasbeno vzgojo s 
pomočjo razrednega učitelja. Najprej so eksperimentalni pouk na nekaj ljubljanskih 
osnovnih šolah pod vodstvom Brede Bidovec Oblak in Tee Marn (Winkler Kuret, 
2006). Avtorja eksperimenta sta zapisala, da ima eksperimentalni pouk pozitivne 
učinke v vseh razredih. Uspehi se kažejo pri celotnem estetskem oblikovanju otrokove 
duševnosti (Bole, 1964–1965, po Winker Kuret, 2006).  
 
V tem času se je prav tako uveljavila uporaba Orffovih glasbil in glasbeno-gibalnih 
dejavnosti. Oblakova in Bole sta svoja nova spoznanja objavila v Priročniku za 
glasbeno vzgojo na nižji stopnji osnovnih šol. Priročnik je bil uspešen in je bil zato tudi 
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ponatisnjen. Sestavljen je iz dveh delov, metodičnih napotkov in pesmi. Poudarjati 
začnejo tudi pomembnost plesno-glasbenega udejstvovanja pri pouku glasbe (Winkler 
Kuret, 2006).  
Avtorja priročnika sta podala natančna navodila tudi za oblikovanje učne ure. Menita, 
da mora biti vsaka učna ura celota, ki vodi k zastavljenemu cilju. Učna ura naj bi 
temeljila na petju, pesmi, ritmični in melodični vzgoji ... Vse ure morajo biti sestavljene 
iz posameznih elementov, a se iz razreda v razred zahtevnost stopnjuje. Elementi 
morajo biti med seboj povezani, njihova zahtevnost pa se mora stopnjevati (Oblak, 
Bole, 1980). Ta priročnik je bil dolgo časa ključno gradivo, ki so ga uporabljali učitelji, 
začeli pa so spodbujati tudi razvoj novih učbeniških gradiv.  
 
Po drugi svetovni vojni so začeli ustanavljanje glasbenih šol, kar je prineslo nove 
težave. Imeli so premalo učiteljev, financ in ustreznih gradiv. Odločili so se, da jih bodo 
delno financirali starši učencev. Glasbene šole pa so namenjene širšemu krogu 
učencev. Kmalu po ustanovitvi so v glasbenih šolah začeli izvajanje skupnega 
predmeta glasbene teorije in solfeggia. Izdelali so učni načrt za ta predmet, se 
dogovorili o imenu, trajanju, metodah za praktične vaje ter o učbenikih in učilih, ki so 
jih uporabljali pri pouku. Cilj glasbenih šol je bil, da učencem vzgojijo ljubezen do 
glasbe, hkrati pa naj bi razširili ljubiteljsko glasbeno kulturo. Pomemben del glasbenih 
šol je bil tudi usmerjanje in priprava glasbeno nadarjenih učencev na srednjo glasbeno 
šolo (Winkler Kuret, 2006). 
 
Celotna zgodovina in načela, ki so jih upoštevali pri razvoju takratnih učbenikov, so 
nam lahko v pomoč pri oblikovanju glasbenih učbenikov danes.  
 
 

EMPIRIČNI DEL 
 

3 Opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave 
Učbenik je učno sredstvo, ki ga razredni učitelj velikokrat izbere za poučevanje, tudi 
pri poučevanju glasbene umetnosti. Učitelji lahko za poučevanje izbirajo med 
različnimi učbeniki, ki jih različne založbe ponujajo na trgu. Poleg tega, da učitelji 
izberejo učbenik, pa je pomembno tudi, kakšen učbenik izberejo in na podlagi česa ga 
izberejo. Raziskava o mnenju učiteljev o kakovosti slovenskih učbenikov (Čagran, 
Košir, Kranjec, Rus in Ivanuš Grmek, 2018), v kateri so raziskovali tudi, kateri dejavniki 
vplivajo na izbor določenega učbenika, je pokazala, da največ učiteljev izbere učbenik 
na podlagi vsebinske in metodično-didaktične zasnove ter priporočil sodelavcev. V 
približno polovici primerov učbenik izbereta ravnatelj in strokovni aktiv, preostali pa ga 
izberejo na podlagi kakovosti priročnika ali videza in podobe učbenika (Čagran, Košir, 
Kranjec, Rus in Ivanuš Grmek, 2018). Ker je pomembno, da so učbeniki, s katerimi 
učitelji poučujejo pri pouku glasbe, kakovostni, je namen tega magistrskega dela 
analizirati učbenike za pouk glasbe na slovenskem trgu in pripraviti 
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predmetnospecifična merila, s katerimi si lahko učitelji pomagajo pri izboru 
kakovostnega učbenika za glasbo na razredni stopnji. Učbeniki so analizirani na 
podlagi naslednjih splošnih meril: splošna in celostna struktura, oblika besedila, 
struktura besedila, jezik in slog pisanja, slikovno gradivo in grafične ponazoritve 
(Košak Babuder idr., 2019; Mavrič Gavez in Torkar, 2020). Skladno s teoretičnimi 
spoznanji so bila oblikovana tudi glasbenospecifična merila, s katerimi so bili 
analizirani učbeniki za glasbo na razredni stopnji osnovne šole. 
 
3.1 Cilji raziskave  
Raziskava je usmerjena v analizo učbenikov in oblikovanje meril za analizo učbenikov 
za pouk glasbene umetnosti na razredni stopnji. Raziskava ima tri temeljne cilje: 

1. oblikovanje meril, s katerimi lahko učitelji razrednega pouka izberejo 
kakovosten učbenik za poučevanje glasbe na razredni stopnji osnovne šole; 

2. oblikovanje smernic, s katerimi lahko založbe oblikujejo nove, kakovostnejše 
učbenike za pouk glasbe na razredni stopnji osnovne šole; 

3. analiza potrjenih učbenikov za pouk glasbe na razredni stopnji osnovne šole v 
šolskem letu 2019/20 in ocena njihove kakovosti.  
 

4 Raziskovalni pristop in raziskovalna metoda 
Pri raziskavi je bil uporabljen kvalitativni pristop z elementi kvantitativne raziskave, kar 
vključuje analizo besedil po vnaprej postavljenih merilih in kvalitativni intervju. 
Rezultati so predstavljeni v kvalitativni tabeli. 
 
4.1 Vzorec  
Vzorec je izbran namensko. Sestavljajo ga vsi potrjeni učbeniki za pouk glasbe na 
razredni stopnji v osnovni šoli za šolsko leto 2019/20. Vzorec sestavljajo trije učbeniki 
za 1. razred, trije učbeniki za 2. razred, trije učbeniki za 3. razred, trije učbeniki za 4. 
razred in trije učbeniki za 5. razred osnovne šole. V raziskavi je sodelovalo tudi pet 
naključno izbranih učiteljev, ki so s pomočjo meril evalvirali učbenike, ki jih uporabljajo 
pri pouku glasbe. 
 
Učbeniki, vključeni v raziskavo:  

̶ Kustec, N. (2010). Čudoviti svet glasbe 4. Učbenik za glasbeno vzgojo v 
četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS.  

̶ Kustec, N. (2017). Čudoviti svet glasbe 5. Učbenik za glasbeno umetnost v 5. 
razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS.  

̶ Mraz Novak, T. (2017). Lili in Bine 1. Učbenik za glasbeno umetnost v prvem 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

̶ Mraz Novak, T. (2017). Lili in Bine 2. Učbenik za glasbeno umetnost v drugem 
razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

̶ Mraz Novak, T. (2017). Lili in Bine 3. Učbenik za glasbeno umetnost v 3. 
razredu osnove šole. Ljubljana: Rokus Klett.  
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̶ Mraz Novak, T. (2019). Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. Učbenik za 
glasbeno umetnost v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

̶ Mraz Novak, T. (2019). Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. Učbenik za 
glasbeno umetnost v 5. razredu osnove šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

̶ Oblak, B. (2012). Glasbena slikanica 1. Delovni učbenik za glasbo v 1. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: DZS.  

̶ Oblak, B. (2013). Glasbena slikanica 2. Delovni učbenik za glasbo v 2. razredu 
osnove šole. Ljubljana: DZS.  

̶ Oblak, B. (2014). Glasbena slikanica 3. Delovni učbenik za glasbo v 3. razredu 
osnovne šole. Ljubljana: DZS.  

̶ Pesek, A. (2009). Glasba 1. Učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Mladinska knjiga.  

̶ Pesek, A. (2009). Glasba 2. Učbenik za glasbo v drugem razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Mladinska knjiga.  

̶ Pesek, A. (2009). Glasba 3. Učbenik za glasbo v tretjem razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Mladinska knjiga.  

̶ Pesek, A. (2016). Glasba 4. Učbenik za glasbo v četrtem razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Mladinska knjiga.  

̶ Pesek, A. (2016). Glasba 5. Učbenik za glasbo v petem razredu osnovne šole. 
Ljubljana: Mladinska knjiga.  
 

4.2 Postopek zbiranja podatkov 
Podatke sem zbirala z vnaprej oblikovanimi merili (Košak Babuder idr., 2019; Mavrič 
Gavez in Torkar, 2020), ki se delijo na splošne in glasbenospecifične. Vsak učbenik, 
ki je vključen v raziskavo, sem analizirala po splošnih in glasbenospecifičnih merilih 
ter na podlagi tega ugotavljala njegovo kakovost. V raziskavo sem vključila naključno 
izbrane učitelje razrednega pouka, t. i. evalvatorje. Vsak izmed njih je izpolnil enak 
nabor meril za učbenik, ki ga v tem letu šolskem uporablja pri pouku glasbe. Kadar je 
med našimi ugotovitvami prihajalo do razhajanj, sem z učitelji izvedla krajši intervju in 
pridobila njihova mnenja.  
 
4.3 Opis instrumentarija 
Za analizo izbranih učbenikov sem uporabila nabor meril (Košak Babuder idr., 2019; 
Mavrič Gavez in Torkar, 2020), ki obsegajo splošno, celostno strukturo (papir, 
priporočene vsebine, poudarki), obliko besedila (pisava, razmiki, kontrast in ozadje, 
postavitev), strukturo besedila (poglavja in podpoglavja, odstavki, vrstice), jezik in slog 
pisanja, slikovno gradivo in grafične ponazoritve (ustreznost, velikost in preglednost, 
postavitev, drugo) in glasbenospecifična merila (izvirnost metodičnega koncepta in 
glasbenih vsebin, povezava z učnim načrtom, doseganje učnih ciljev in standardov, 
glasbene vsebine, zastopanost in avtentičnost glasbenih dejavnosti, strokovnost 
glasbenega izrazja, zastopanost elementov glasbenega jezika s sistematiko in 
kontinuiteto glasbenega opismenjevanja, omogočanje ustvarjalnega in samostojnega 
učenja). Vsako izmed teh podpoglavij je razdeljeno na več kakovostnih ravni, ki sem 
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jih ocenjevala s štiristopenjsko ocenjevalno lestvico (nejasno/neočitno, delno 
jasno/očitno, večinoma jasno/očitno, zelo jasno/očitno). Vsaki trditvi sem dodala 
komentar o ustreznosti in za ponazoritev priložila fotografijo iz učbenika.  
 

4.3.1 Merila za presojanje ustreznosti učbenikov za glasbeno umetnost na 
razredni stopnji osnovne šole 

S pomočjo različne literature so avtorji Košak Babuder idr. (2019), Mavrič Gavez in 
Torkar (2020) oblikovali splošna merila za presojanje ustreznosti učbenikov. Za 
namen tega magistrskega dela smo jih dopolnili z glasbenospecifičnimi merili, ki so bili 
oblikovani za ta namen. Z merili si lahko pomagajo tudi osnovnošolski učitelji, ki se 
odločajo za uporabo določenega učbenika pri pouku.  
 
Ocena ustreznosti je v tabeli označena tako:  
1 – Nikoli (ne), nejasno/neočitno/neustrezno 
2 – Včasih, delno jasno/očitno/ustrezno 
3 – Večinoma jasno/očitno/ustrezno 
4 – Vedno (da), popolnoma jasno/očitno/ustrezno 
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Tabela 1: Merila za presojanje ustreznosti učbenikov za glasbeno umetnost na razredni stopnji osnovne šole 

Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

1. Splošna/Celostna struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Papir 
Papir je ustrezne debeline, da onemogoča 
presevanje besedila z druge strani.        

Papir je matiran, se ne blešči.       
Papir je svetle, pastelne barve (ni bele barve).        
Priporočene vsebine 
Učbenik ima pregledno kazalo vsebine.        
Učbenik ima abecedno kazalo glavnih pojmov.        

 
1 BDA (2018). Dyslexia Style Guide 2018: Creating Dyslexia Friendly Content. Pridobljeno s https://cdn.bdadyslexia.org.uk/documents/Advice/style-

guide/Dyslexia_Style_Guide_2018-final-1.pdf  
2 Textbook and Instructional Material Evaluation Rubic Form – English Language Arts (2. 7. 2013). Nevada Department of Education  
3 Department of Education, Prince Edward Island (2008). Evaluation and Selection of Learning Resources: A Guide. Charlottetown. Prince Edward Island. 

Pridobljeno s http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_ESLR_08.pdf  
4 Forsten, C., Grant, J., Hollas, B. (2003). Textbook Evaluation Form. Pridobljeno s https://textbook-evaluation-form.pdffiller.com/ 
5 Textbook Evaluation South Washington Couny Schools (15. 9. 2009). Pridobljeno s http://www.sowashco.org/files/department/tls/D833_TEXT_EVAL.pdf  
6 Textbook Evaluation Chart (Davis) (2017). Pridobljeno s http://debdavis.pbworks.com/w/file/fetch/94991948/EDUC771_8wk_TextbookEvaluationChart.docx  
7 Textbooks Evaluation Tool* (b. d.). Jefferson Conty Schools. Pridobljeno s http://classroom.jc-schools.net/finchums/textbook.doc  
8 Miekley, J. (2005). Esl Textbook Evaluation Checklist. The Reading Matrix, 5 (9). 
9 Raduly - Zorgo, E., Smythr, I., Gyarmathy, E. (2010). Disleksija – vodnik za tutorje. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami. 
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

Vključeno je pregledno predstavitveno poglavje 
učbenika, v katerem so razloženi sestavni deli 
posameznih poglavij in učbenika na splošno.  

      

Na koncu poglavja so vprašanja za ponavljane, ki 
učencu omogočijo učinkovito ponovitev bistvenih 
informacij in ga spodbudijo h kritičnemu 
razmisleku o prebranem.  

      

Vprašanja, na katera je odgovor mogoče poiskati 
v priloženem besedilu, so označena drugače kot 
tista, za katera je odgovor treba poiskati drugje, 
zunaj učbenika.  

      

V učbeniku so na začetku poglavja jasni in izčrpni 
uvodi (v okvirčku, miselnem vzorcu …).        

V učbeniku so na koncu poglavja izčrpni povzetki 
(v okvirčku, miselnem vzorcu …).        

Poudarki 
V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi 
posebej označeni in razloženi v kontekstu med 
besedilom.  

      

V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi 
posebej označeni in razloženi v slovarčku.        

V učbeniku so v besedilu novi pojmi in izrazi 
posebej označeni in razloženi s sopomenkami.       

V učbeniku se barvno poudarjeni ali odebeljeni 
pojmi v besedilu ujemajo s povzetkom na koncu 
poglavja.  

      

V učbeniku so ključne informacije znotraj 
posameznih poglavij zapisane v okvirčkih oz. so 
jasno ločene od preostalih informacij.  

      



 31 

Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

2. Oblika besedila 10 11 12 13 
Pisava 
V učbeniku je oblika pisave preprosta, 
enakomerna, neserifna (npr. Arial, Comic Sans, 
Verdana, Tahoma, Century Gothic, Trebuchet, 
Calibri, Open Sans).  

      

Velikost pisave je med 12 in 14 (kar omogoča 
lažjo berljivost).       

V besedilu ni poševnega tiska.        
V besedilu ni podčrtanega tiska.        
Besedilo v učbeniku je napisano le z malimi 
tiskanimi črkami (razen velike začetnice).  
Naslovi poglavij in podpoglavij so napisani z 
malimi tiskanimi črkami.  

      

V učbeniku sta na posamezni strani uporabljeni 
največ dve različni obliki pisave (npr. ena oblika 
za naslov, druga za preostalo besedilo).  

      

V učbeniku so v poglavjih bistvene informacije in 
ključne besede poudarjene z okrepljenim tiskom 
ali obarvanim tiskom ali oboje hkrati. 

      

 
10 BDA (2018). Dyslexia Style Guide 2018: Creating Dyslexia Friendly Content. Pridobljeno s https://cdn.bdadyslexia.org.uk/documents/Advice/style-

guide/Dyslexia_Style_Guide_2018-final-1.pdf 
11 BDA (2014). Dyslexia Style Guide. Pridobljeno s http://www.thedyslexia-spldtrust.org.uk/media/downloads/69-bda-style-guide-april14.pdf  
12 Raduly - Zorgo, E., Smythr, I., Gyarmathy, E. (2010). Disleksija – vodnik za tutorje. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami. 
13 Textbook Evaluation Chart (Davis) (2017). Pridobljeno s http://debdavis.pbworks.com/w/file/fetch/94991948/EDUC771_8wk_TextbookEvaluationChart.docx 
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

V učbeniku je velikost pisave naslovov najmanj 
20 % večja od pisave preostalega besedila.        

V učbeniku ni tiska v zeleni in rožnati/rdeči barvi 
(ta otežuje branje osebam z barvno slepoto).        

V učbeniku se v besedilo vključene spletne 
povezave vizualno ločijo od naslovov in 
preostalega besedila.  

      

Razmiki 
V učbeniku je razmik med vrsticami 1,5.        
V učbeniku je razmik med naslovom in novim 
odstavkom večji od razmika med vrsticami.        

V učbeniku so jasni, dovolj veliki razmiki med 
posameznimi temami.        

Kontrast in ozadje 
V učbeniku je ustrezen kontrast med ozadjem in 
besedilom (besedilo je temne barve na 
svetlejšem (ne belem) ozadju).  

      

V učbeniku je ozadje besedila preprosto, brez 
vzorcev, slik ali drugih motečih elementov.        

Postavitev 
V učbeniku je levostranska poravnava besedila.       
V učbeniku se povedi v besedilu nikoli ne začnejo 
na koncu vrstice.  
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

3. Struktura besedila 14 15 16 17 18 
V učbeniku je splošna struktura besedila jasna in 
pregledna, informacije so hierarhično 
predstavljene, da učenčevo pozornost usmerijo 
na ključne ideje, informacije, tudi s pomočjo 
oblike in velikosti pisave (naslov in podnaslovi so 
večji od preostalega besedila, ključne informacije 
so odebeljene ali barvno označene …).  

      

V učbeniku so posamezna besedila predstavljena 
v tabelah, alinejah, oštevilčena, zapisana v obliki 
seznama (npr. prednosti in slabosti, podobnosti 
in razlike …), zapisana v okvirčkih ali prikazana v 
različnih grafičnih prikazih (za nazornejšo 
predstavitev informacij, poudarek bistvenih 
informacij …). 

      

Besedilo je razporejeno v logičnem zaporedju 
(informacije si sledijo od splošnih k bolj       

 
14 Department of Education, Prince Edward Island (2008). Evaluation and Selection of Learning Resources: A Guide. Charlottetown. Prince Edward Island. 

Pridobljeno s http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_ESLR_08.pdf  
15 BDA (2018). Dyslexia Style Guide 2018: Creating Dyslexia Friendly Content. Pridobljeno s https://cdn.bdadyslexia.org.uk/documents/Advice/style-

guide/Dyslexia_Style_Guide_2018-final-1.pdf  
16 Raduly - Zorgo, E., Smythr, I., Gyarmathy, E. (2010). Disleksija – vodnik za tutorje. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami. 
17 Textbook Evaluation South Washington Couny Schools (15. 9. 2009). Pridobljeno s http://www.sowashco.org/files/department/tls/D833_TEXT_EVAL.pdf 
18 Textbook Evaluation Chart (Davis) (2017). Pridobljeno s http://debdavis.pbworks.com/w/file/fetch/94991948/EDUC771_8wk_TextbookEvaluationChart.docx  
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

specifičnim, od znanih k novim/neznanim, od 
preprostih h kompleksnejšim …).  
Poglavja in podpoglavja 
V učbeniku je snov razdeljena na smiselna 
poglavja.        

V učbeniku si poglavja sledijo v logičnem vrstnem 
redu.        

V učbeniku so znotraj poglavij daljša besedila 
členjena na podnaslove, ki besedilo smiselno 
razdelijo in omogočajo lažjo orientacijo.  

      

V učbeniku je postavitev znotraj poglavij 
konsistentna.        

V učbeniku so naslovi in podnaslovi poglavij 
pomensko močni (napovejo glavno temo 
naslednjega besedila) in prispevajo k 
razumevanju vsebine.  

      

Odstavki 
V učbeniku so odstavki v besedilu posameznih 
poglavij kratki (med 5 in 7 vrstic) in med seboj 
ločeni s presledki.  

      

V učbeniku so odstavki v besedilu posameznih 
poglavij med seboj ločeni s presledki.        

V učbeniku si odstavki znotraj poglavij sledijo v 
logičnem zaporedju in se med seboj smiselno 
povezujejo.  

      

Vrstice 
V učbeniku dolžina vrstic besedila ne presega 80 
znakov.        
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

V učbeniku je dolžina vrstic besedila med 60 in 
70 znakov.        

4. Jezik in slog pisanja 19 20 21 22 23 24 
V učbeniku je dolžina povedi med 15 in 20 
besed.        

V učbeniku so povedi kratke (15–20 besed), 
preproste (enostavčne) in direktne, z minimalno 
uporabo veznikov.  

      

V učbeniku v besedilu prevladuje uporaba tvorne 
oblike glagola, npr.: Učenci so naredili nalogo 
(tvorna oblika) namesto: Naloga je bila narejena 
(trpna oblika).  

      

V učbeniku je nedvoumna raba zaimkov.        

 
19 Radovan, M., Perdih, M. (2016). Developing Guidelines for Evaluating the Adaptation of Accessible Web-Based Learning Materials. International Review of 

Research in Open and Distribited Learning, 17 (4). Pridobljeno s http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2463/3783  
20 BDA (2018). Dyslexia Style Guide 2018: Creating Dyslexia Friendly Content. Pridobljeno s: https://cdn.bdadyslexia.org.uk/documents/Advice/style-

guide/Dyslexia_Style_Guide_2018-final-1.pdf  
21 Raduly - Zorgo, E., Smythr, I., Gyarmathy, E. (2010). Disleksija – vodnik za tutorje. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami. 
22 Department of Education, Prince Edward Island (2008). Evaluation and Selection of Learning Resources: A Guide. Charlottetown. Prince Edward Island. 

Pridobljeno s http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_ESLR_08.pdf 
23 Textbook Evaluation South Washington Couny Schools (15. 9. 2009). Pridobljeno s http://www.sowashco.org/files/department/tls/D833_TEXT_EVAL.pdf 
24 Miekley, J. (2005). Esl Textbook Evaluation Checklist. The Reading Matrix, 5 (9).  
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

V učbeniku je minimalna uporaba kratic, 
okrajšav, žargona in tujk.        

V učbeniku je za uporabljene kratice, okrajšave, 
žargon, tujke, strokovne termine, neznane izraze 
na voljo ustrezna jasna razlaga, tudi v slovarju.  

      

V učbeniku je minimalna raba prenesenih 
pomenov, metafor, ki niso neposredno povezane 
z učno snovjo.  

      

V učbeniku je ob uporabi prenesenih pomenov 
ponujena njihova jasna razlaga.        

V učbeniku je razlaga konceptov podprta z 
realnimi življenjskimi primeri, ki jih lahko učenci 
povežejo s svojimi izkušnjami.  

      

V učbeniku so definicije podane in razložene v 
kontekstu ter za učence preproste za 
razumevanje.  

      

V učbeniku je uporabljena le preprosta stavčna 
skladnja, ki omogoča dobro razumevanje (brez 
uporabe izjemno zahtevnih strokovnih besed, 
katerih pomen je nepojasnjen). 

      

V učbeniku je snov predstavljena jedrnato, brez 
dolgih in zapletenih odstavkov.        

V učbeniku so razlage in primeri jasni in 
razumljivi.        

V učbeniku so navodila jasno podana.        
V učbeniku je zahtevnost besedila primerna 
starostni stopnji učencev.        

V učbeniku povedi ne vsebujejo dvojnega 
zanikanja.        
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

5. Slikovno gradivo in grafične ponazoritve 25 26 27 28 29 30 
V učbeniku je besedilo dopolnjeno s slikovnim 
gradivom (fotografije, slike, grafi, diagrami, 
prikazi, zemljevidi, tabele …).  

      

Ustreznost 
V učbeniku nebesedni oziroma slikovni deli 
pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine.        

V učbeniku so nebesedni deli (zemljevidi, tabele, 
grafi, diagrami idr.) primerni vsebini in avtentični.        

V učbeniku so slikovno gradivo in druge grafične 
vsebine opremljeni s kratkimi opisi, z razlago 
njihove vsebine (npr. legenda in razlaga simbolov 
pri zemljevidu, opis pod fotografijami).  

      

Velikost in preglednost 
V učbeniku so nebesedni deli primernih velikosti.        
V učbeniku so nebesedni deli jasni in pregledni.        

 
25 BDA (2018). Dyslexia Style Guide 2018: Creating Dyslexia Friendly Content. Pridobljeno s https://cdn.bdadyslexia.org.uk/documents/Advice/style-

guide/Dyslexia_Style_Guide_2018-final-1.pdf  
26 Textbook Evaluation South Washington Couny Schools (15. 9. 2009). Pridobljeno s http://www.sowashco.org/files/department/tls/D833_TEXT_EVAL.pdf 
27 Textbook and Instructional Material Evaluation Rubic Form – English Language Arts (2. 7. 2013). Nevada Department of Education. 
28 Forsten, C., Grant, J., Hollas, B. (2003). Textbook Evaluation Form. Pridobljeno s https://textbook-evaluation-form.pdffiller.com/  
29 Department of Education, Prince Edward Island (2008). Evaluation and Selection of Learning Resources: A Guide. Charlottetown. Prince Edward Island. 

Pridobljeno s http://www.gov.pe.ca/photos/original/ed_ESLR_08.pdf 
30 Raduly - Zorgo, E., Smythr, I., Gyarmathy, E. (2010). Disleksija – vodnik za tutorje. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami. 
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

V učbeniku so nebesedni deli brez nepotrebnih 
podrobnosti, ki bi motile učenčevo pozornost.        

Postavitev 
V učbeniku je postavitev vizualnih, grafičnih 
ponazoritev logična, tako da ustrezno podpirajo 
informacije, podane v besedilu, in ne ovirajo 
branja.  

      

V učbeniku se opisi slikovnega gradiva nahajajo 
pod slikovnim gradivom.        

Drugo 
Uporabljeni so simboli in druge grafične oznake 
za lažjo orientacijo v učbeniku/besedilu, katerih 
pomen je jasno predstavljen v dodani legendi.  

      

Za razlago, pojasnjevanje postopkov so 
uporabljeni nazorni diagrami njihovega poteka.        

Glasbenospecifična merila 31 32 33 
Učni načrt 
Učbenik je povezan z veljavnim učnim načrtom.        
Cilji in standardi 
Učbenik dosega cilje in standarde znanja iz 
veljavnega učnega načrta.        

Učbenik vsebuje natančne teoretične opredelitve, 
povezane z učnimi cilji.        

V učbenik so vključeni vsi minimalni standardi 
vzgojno-izobraževalnega obdobja.        

 
31 Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Glasbena vzgoja. Ljubljana: Zavod za šolstvo RS.  
32 Sicherl Kafol, B. (2015). Izbrana poglavja iz glasbene didaktike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
33 Sicherl Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja. Ljubljana: Debora.  
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

Učbenik vsebuje cilje višjih in nižjih taksonomskih 
ravni.        

Glasbene vsebine 
Učbenik vsebuje teoretične opredelitve, ki so 
podlaga za glasbeni jezik (pojmi, besednjak, 
glasbeno opismenjevanje in drugo znanje).  

      

Glasbene vsebine (pesmi in skladbe) usmerjajo v 
glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni 
jezik (pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje 
in drugo znanje).  

      

Učbenik vsebuje pesmarico, ki ima razširjen 
repertoar pesmi.        

Pesmi in skladbe izvirajo iz slovenske in tuje 
kulture.        

Težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo 
vzgojno-izobraževalno obdobje.         

Težavnost glasbenih vsebin je primerna za drugo 
vzgojno-izobraževalno obdobje.        

Pesmi in skladbe so umetniško kakovostne.        
Učbenik vsebuje skladbe, ki so ustrezne z vidika 
glasbenorazvojnih značilnosti učencev.        

Učbenik vsebuje skladbe iz različnih glasbenih 
obdobij.        

Učbenik vsebuje skladbe iz različnih glasbenih 
okolij.        

Učbenik vsebuje skladbe različnih glasbenih 
zvrsti in žanrov.        

Glasbene dejavnosti 
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) so podprte z glasbenimi vsebinami.        

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) so v učbeniku uravnoteženo 
zastopane.  

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) vodijo v pevsko in instrumentalno 
estetsko interpretacijo.  

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) spodbujajo aktivno udeleženost 
učencev.   

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo.  

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo dela z glasbeno nadarjenimi 
učenci.  

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo dela z učenci s posebnimi 
potrebami.  

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo dela z učenci, ki prihajajo iz tujih 
okolij.  

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) so prilagojene glasbenorazvojnim 
značilnostim učencev.  
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

Glasbene dejavnosti (kot motivacijske spodbude) 
vključujejo različno raven težavnosti.        

Glasbene dejavnosti (kot motivacijske spodbude) 
lahko učenci izvajajo samostojno ali pod 
vodstvom učitelja.  

      

Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje) lahko učenci izvajajo le pod 
vodstvom učitelja.  

      

Glasbenodidaktične igre       
Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre.         
Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre, ki 
spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja 
in vsebin.   

      

Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre za 
obravnavo glasbenih znanj in vsebin.        

Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre za 
utrjevanje/urjenje pridobljenega glasbenega 
znanja in vsebin.  

      

Pedagoški proces 
Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja 
povezovanje glasbenega jezika (glasbeni pojmi, 
besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo 
znanje) z glasbenimi vsebinami (skladbe in 
pesmi).  

      

Učbenik omogoča učenje in poučevanje z 
ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom (glasbeni 
pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in 
drugo glasbeno znanje).   
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Podatki o učbeniku 

Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

Uvodni del za usvajanje glasbenega jezika 
(glasbeni pojmi, besednjak, glasbeno 
opismenjevanje in drugo glasbeno znanje) je 
vedno praktični glasbeni del. 

      

Učenci so vključeni v učni proces skozi 
prevladujoče glasbene dejavnosti (poslušanje, 
izvajanje, ustvarjanje). 

      

Dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno 
(neverbalno) komunikacijo.       

Dejavnosti učencem omogočajo samoevalvacijo.       
Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja 
prevladujočo glasbeno (neverbalno) 
komunikacijo. 

      

Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja 
razvoj pevskih izvajalskih spretnosti (pevska 
izreka, dihalne vaje). 

      

Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja 
razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti 
(koordinacija gibov, drža glasbil, tehnika izvajanja 
…). 

      

Glasbeni jezik 
Glasbeni zapis je ustrezno razložen (glasbeni 
simboli, izvajalske oznake za tempo, dinamiko, 
agogiko …). 

      

Slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in 
strokovni.        

Učbenik usmerja v razredno dinamiko (doseganje 
skupnega cilja, medosebna odvisnost in 
interakcija, komunikacija) prek prevladujoče 
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Merilo Ocena ustreznosti Primer/Fotografija 
iz učbenika 

Komentar o 
ustreznosti 1 2 3 4 

glasbene komunikacije (neverbalna 
komunikacija). 
Učbenik usmerja v skupinsko muziciranje.       
Strokovnost 
Uporabljeni glasbeni izrazi so ustrezno razloženi 
z vidika glasbenorazvojne stopnje učencev.       

V učbeniku je malo strokovnih napak (napake v 
zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih 
izrazov, strokovnih glasbenih zapisih, notnih 
zapisih …). 

      

V učbeniku je več strokovnih napak (napake v 
zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih 
izrazov, strokovnih glasbenih zapisih, notnih 
zapisih …). 

      

V učbeniku je veliko strokovnih napak (napake v 
zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih 
izrazov, strokovnih glasbenih zapisih, notnih 
zapisih …). 

      

Samostojno učenje 
Učbenik omogoča samostojno glasbeno 
udejstvovanje učencev.       

Učbenik omogoča ustvarjalno glasbeno izražanje 
učencev.       

Učbenik omogoča samostojno učenje.       
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4.3.2 Postopek obdelave podatkov 
Vsi pridobljeni podatki so obdelani kvalitativno, predstavljeni pa tabelarno in opisno. 
Analiza besedil je potekala po vnaprej oblikovanih merilih, ki jih je za analizo uporabilo 
tudi pet naključno izbranih učiteljev razrednega pouka. 
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5 Rezultati raziskave 
 
Analizirani učbeniki za glasbo so v nadaljevanju zaradi lažje berljivosti oštevilčeni tako:  
 
UČBENIK ŠIFRA 
LILI IN BINE 1 U1 
GLASBENA SLIKANICA 1 U2 
GLASBA 1 U3 
LILI IN BINE 2 U4 
GLASBENA SLIKANICA 2 U5 
GLASBA 2 U6 
LILI IN BINE 3 U7 
GLASBENA SLIKANICA 3 U8 
GLASBA 3 U9 
RADOVEDNIH PET 4 U10 
ČUDOVITI SVET GLASBE 4 U11 
GLASBA 4 U12 
RADOVEDNIH PET 5 U13 
ČUDOVITI SVET GLASBE 5 U14 
GLASBA 5 U15 
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a) Splošna/Celostna struktura 
 

Merilo: Papir je ustrezne debeline, da onemogoča presevanja besedila z druge stvari.  
Tabela 2: Papir je ustrezne debeline, da onemogoča presevanje besedila z druge stvari 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustre znosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1      X   X       2 13,3 

2  X X             2 13,3 

3     X     X X X X X X 7 46,7 

4 X   X   X X        4 26,7 

 
Med analizo je bilo ugotovljeno, da je papir ustrezne debeline le v štirih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Glasbena 
slikanica 3). Drugi učbeniki (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti 
svet glasbe 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5 so tiskani na pretanek papir, kar povzroča presevanje besedila na 
naslednjo stran (Dyslexia Style Guide, 2018). Besedilo v učbenikih, ki imajo pretanek papir, ne preseva v celoti, ampak le na delih, 
na katerih je papir bel. Tako presevanje zmanjšuje berljivost.  
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Merilo: Papir je matiran, se ne blešči. 
Tabela 3: Papir je matiran, se ne blešči 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3           X   X  2 13,3 

4 X X X X X X X X X X  X X  X 13 86,6 

 

Slika 1: Presevanje besedila, Glasba 3 
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Analiza je pokazala, da so vsi učbeniki razen dveh (Čudoviti svet glasbe 4 in 5) natisnjeni na matiranem papirju, kar je ustreznejše, 
saj se v tem primeru zmanjša kontrast med besedilom in podlago, kar omogoča boljšo berljivost (Dislexya Style Guide, 2018). 
Omenjena dva učbenika sta natisnjena na bleščečem papirju. Besedilo se v tem primeru pod določenim kotom blešči, kar slabša 
berljivost.  
 
Merilo: Papir je svetle, pastelne barve (ni bele barve).  
Tabela 4: Papir je svetle, pastelne barve (ni bele barve) 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X  X X X X X  X   X  9 60 

2 X   X           X 3 20 

3          X  X X   3 20 

4                  

 
Papir je v devetih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, 
Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Čudoviti svet glasbe 5) bele barve, kar lahko povzroča zmanjšano berljivost za nekatere učence. 
Papir, ki je bele barve, lahko na določene učence deluje zaslepljujoče (Dyslexia Style Gide, 2018). Učbeniki Lili in Bine 1, Lili in Bine 
2 in Glasba 5 imajo le nekatere dele natisnjene na svetlejših, pastelnih barvah. V učbenikih Lili in Bine pa so nekateri deli besedila 
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natisnjeni tudi na živahnejših barvah, kar prav tako lahko otežuje branje. Pastelne barve so ustreznejše, prav tako priporočajo 
uporabo recikliranega papirja, ki je prav tako rahlo obarvan (Dyslexia Style Guide, 2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Belo ozadje, Glasbena slikanica 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Pastelno ozadje, Radovednih pet 4 
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PRIPOROČENE VSEBINE 
Merilo: Učbenik ima pregledno kazalo vsebine.  
Tabela 5: Učbenik ima pregledno kazalo vsebine 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1  X              1 6,7 

2     X   X        2 13,3 

3                  

4 X  X X  X X  X X X X X X X 12 80 

 
Ugotovljeno je bilo, da ima dvanajst (Lili in Bine 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet 
glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) učbenikov (80 %) pregledno kazalo vsebine. Tako kazalo 
omogoča hitrejši pregled vsebin, zato naj bi bil tudi sestavni del kakovostnega učbenika (Poljak, 1983). Učbenik Glasbena slikanica 
1 kazala nima, Glasbeni slikanici 2 in 3 pa imata kazalo, ki se nahaja na zelo nepreglednem mestu.  
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Merilo: Učbenik ima abecedno kazalo glavnih pojmov. 
Tabela 6: Učbenik ima abecedno kazalo glavnih pojmov 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X X X X  X X  X X 13 86,7 

2                  

3          X   X   2 13,3 

4                  

 

Slika 5: Nepregledno kazalo, Glasbena slikanica 2 Slika 4: Pregledno kazalo, Čudoviti svet glasbe 5 
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Dva učbenika (Radovednih pet 4 in 5) vsebujeta slovarček nekaterih glavnih pojmov. Ker so to učbeniki za razredno stopnjo osnovne 
šole, to niti ni potrebno. V zahtevnejših učbenikih pa je to pomembno, saj omogočajo lažjo orientacijo v učbeniku (Textbook and 
Instructional Material Evaluation Rubric Form – English Language Arts, 2013).  
 
Merilo: Vključeno je pregledno predstavitveno poglavje učbenika, v katerem so razloženi sestavni deli posameznih poglavij in 
učbenika sploh.  
Tabela 7: Vključeno je pregledno predstavitveno poglavje učbenika, v katerem so razloženi sestavni deli posameznih poglavij in učbenika sploh 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1 X X X X X X X X X X  X X X X 14 93,3 

2                  

3           X     1 6,7 

4                  

 
Le v enem izmed učbenikov (Čudoviti svet glasbe 4) je na začetku pojasnilo, kako se uporablja učbenik; vsebuje legendo s simboli, 
ki so uporabljeni v učbeniku. Vsi drugi učbeniki tega nimajo (93,3 %). Namen predstavitvenega poglavja je boljša organiziranost 
učbenika (Evaluation and Selection of Learning Resources: A Guide, 2008). Pri učbenikih za razredno stopnjo pa to ni moteče, saj 
so kratki.  



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 6: Predstavitveni uvod, Čudoviti svet glasbe 4 



 54 

Merilo: Na koncu poglavja so vprašanja za ponavljanje, ki učencu omogočajo učinkovito ponovitev bistvenih informacij in ga 
spodbudijo h kritičnem razmisleku o prebranem.  
Tabela 8: Na koncu poglavja so vprašanja za ponavljanje, ki učencu omogočajo učinkovito ponovitev bistvenih informacij in ga spodbudijo h kritičnem razmisleku o prebranem. 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X  X     X X   8 53,3 

2      X  X X X X    X 6 40 

3                  

4              X  1 6,7 

 
Iz analize je razvidno, da osem učbenikov na koncu nima vprašanj za ponavljanje in preverjanje znanja. Le en učbenik (Čudoviti svet 
glasbe 5) na koncu posamezne vsebinske enote vsebuje vprašanja, ki učence spodbudijo k razmisleku o obravnavani snovi. Na ta 
način učenci obravnavano snov še dodatno utrdijo. V drugih obravnavanih učbenikih se vprašanja za razmislek in utrjevanje ne 
pojavljajo na koncu, ampak med obravnavo. Nekaj enot učbenika pa vsebuje vprašanja tudi na koncu enote.  
 

 

 

 

 

 
Slika 7: Vprašanja za ponovitev na koncu enote, Čudoviti svet 

glasbe 5 
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Merilo: Vprašanja, na katera je odgovor mogoče poiskati v priloženem besedilu, so označena drugače kot tista, za katera je odgovor 
treba poiskati drugje, zunaj učbenika.  
Tabela 9: Merilo – vprašanja, na katera je odgovor mogoče poiskati v priloženem besedilu, so označena drugače kot tista, za katera je odgovor treba poiskati drugje, zunaj 
učbenika 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X X X X X X  X X  13 86,7 

2            X   X 2 13,3 

3                  

4                  

 
Trinajst izmed petnajstih učbenikov (86,7 %) ne vsebuje vprašanj, ki zahtevajo iskanje odgovora zunaj učbenika. Le dva učbenika 
(Glasba 4 in 5) vsebujeta naloge in vprašanja, ki zahtevajo iskanje odgovora zunaj učbenika. Takih nalog in vprašanj je malo, a niso 
posebej označena in so enaka kot preostale naloge in vprašanja. S takimi vprašanji učencem omogočimo, da se poveča njihovo 
zanimanje za glasbo, hkrati pa poglobijo svoje znanje in so aktivno vključeni v izobraževalni proces (Poljak, 1983). 
 

 

 

 

 

 

Slika 8: Vprašanje, ki zahteva iskanje odgovorov zunaj učbenika, Glasba 5 
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Merilo: V učbeniku so na začetku poglavja jasni in izčrpni uvodi (v okvirčku, miselnem vzorcu).  
Tabela 10: V učbeniku so na začetku poglavja jasni in izčrpni uvodi (v okvirčku, miselnem vzorcu) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X  X X X  X   X    8 53,3 

2    X    X  X     X 4 26,7 

3           X  X   2 13,3 

4              X  1 6,7 

 
Iz analize je razvidno, da osem obravnavanih učbenikov (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 2, Glasba 
2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Glasba 5) 
na začetku obravnavane enote nima uvoda v nobeni obliki. Edini učbenik, ki vsebuje take uvode, je Čudoviti svet glasbe 5. Na začetku 
vsake enote je kratek uvod v okvirčku, poleg tega pa so zapisane tudi ključne besede, ki pomagajo pri razumevanju bistva posamezne 
enote. Tak uvod na učence lahko vpliva motivacijsko, hkrati pa jih spodbudi k razmisleku o snovi, ki jo bodo obravnavali (Jurman, 
1999).  
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Slika 9: Uvod na začetku enote, Čudoviti svet glasbe 5 

 
Merilo: V učbeniku so na koncu poglavja izčrpni povzetki (v okvirčku, miselnem vzorcu ...).  
Tabela 11: V učbeniku so na koncu poglavja izčrpni povzetki (v okvirčku, miselnem vzorcu ...) 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X V X X X X X X X X 15 100 

2                  

3                  

4                  
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Analiza je pokazala, da noben izmed obravnavanih učbenikov nima povzetkov na koncu posameznega poglavja ali enote. Ker so to 
učbeniki za razredno stopnjo osnovne šole, to niti ni potrebno, saj ni zapisane velike količine informacij. V primerih, pri kategrih je 
zapisana velika količina podatkov, taki povzetki omogočajo, da učenci utrdijo in obnovijo pridobljeno znanje.  
 

POUDARKI 
Merilo: V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi posebej označeni in razloženi v kontekstu med besedilom.  
Tabela 12: V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi posebej označeni in razloženi v kontekstu med besedilom 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X  X             2 13,3 

2          X   X   2 13,3 

3  X      X        2 13,3 

4    X X X X  X  X X  X X 9 60 

 
Novi podatki, strokovne besede naj bi bile v učbeniku razložene na več načinov. V kar 60 % obravnavanih učbenikov so novi izrazi 
označeni in razloženi med besedilom. V učbeniku Glasbena slikanica 1 se ključni podatki o dejavnostih in vsebini nahajajo v spodnjem 
obarvanem okvirčku; so ločeni od preostalih. V učbeniku Glasbena slikanica pa so pomembni podatki zapisani z velikimi tiskanimi 
črkami in na nekaj mestih v oblačkih dodatno poudarjeni. Učbenika Radovednih pet 4 in 5 pa imata glavne pojme le nekajkrat 
poudarjene in razložene. V večini primerov so le razloženi skupaj z drugimi podatki.  
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Slika 10: Novi pojmi, poudarjeni in razloženi v kontekstu, Lili in Bine 3 
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Merilo: V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi posebej označeni in razloženi v slovarčku.  
Tabela 13: V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi posebej označeni in razloženi v slovarčku 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1   X      X      X 3 20 

2 X X              2 13,3 

3    X X X X X    X    6 40 

4          X X  X X  4 26,7 

 
Za nove pojme je priporočljivo, da so označeni in pojasnjeni tudi v slovarčku. Slovarček s pojasnjenimi novimi besedami vsebujejo 
štirje učbeniki (Čudoviti svet glasbe 4 in 5 ter Radovednih pet 4 in 5). Učbenika svet glasbe imata slovarčke po celotnem učbeniku in 
so nove besede v slovarčku pojasnjene sproti, medtem ko imata učbenika Radovednih pet slovarček na koncu učbenika. V njem je 
vključena večina novih izrazov in besed, nekaj besed pa ni vključenih. Šest učbenikov (Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, 
Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3) pa ima pojme pojasnjene zunaj besedila, niso pa združeni v slovarčku. V učbenikih Glasba 1 in 
2 novi izrazi niso pojasnjeni v slovarju, saj jih ni veliko. V tem primeru tudi ne bi bilo smiselno, da bi jih strnili v slovarček. V učbenikih 
Glasbena slikanica 1 ter Lili in Bine 1 pa so novi izrazi delno poudarjeni znotraj konteksta, ne pa tudi v slovarčku.  
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Slika 11: Neznane besede, pojasnjene v slovarčku, Čudoviti svet glasbe 5 Slika 12: Razlaga besed v slovarčku, Radovednih pet 4 
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Merilo: V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi posebej označeni in razloženi s sopomenkami.  
Tabela 14: V učbeniku so v besedilu novi izrazi in pojmi posebej označeni in razloženi s sopomenkami 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X      X       3 20 

2 X   X X X  X  X   X  X 8 53,3 

3                  

4       X    X X  X  4 26,7 

 
Med analiziranimi učbeniki trije (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasba 3) novih izrazov nimajo pojasnjenih s sopomenkami. V osmih 
učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Glasbena slikanica 3 Radovednih pet 4, Radovednih pet 5, 
Glasba 5) se sopomenke pojavijo zelo redko; pojavijo se le v primeru neznanih besed v pesmi. So pa nove besede razložene v 
kontekstu. Štirje učbeniki (Lili in Bine 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4 in Čudoviti svet glasbe 5) vsebujejo pojasnila novih izrazov 
s pomočjo sopomenk.  

 
Slika 13: Razlaga novih izrazov s sopomenkami, Lili in Bine 3 
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Merilo: V učbeniku se barvno poudarjeni ali odebeljeni pojmi v besedilu ujemajo s povzetkom na koncu poglavja.  
Tabela 15: V učbeniku se barvno poudarjeni ali odebeljeni pojmi v besedilu ujemajo s povzetkom na koncu poglavja 

U
čbeni k/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X X X X X  X X  X 13 86,7 

2           X   X  2 13,3 

3                  

4                  

 
Povzetka na koncu poglavja večina (86,7 %) učbenikov nima. Le dva učbenika (Čudoviti svet glasbe 4 in Čudoviti svet glasbe 5) 
imata na koncu vse glavne misli strnjene v slovarček novih pojmov, kar pa ne spada h klasičnim povzetkom. Povzetki na koncu 
poglavij naj bi učencem pomagali pri obnavljanju pridobljenega znanja.  
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Merilo: V učbeniku so ključne informacije znotraj posameznih poglavij zapisane v okvirčkih oz. so jasno ločene od drugih informacij.  
Tabela 16: V učbeniku so ključne informacije znotraj posameznih poglavij zapisane v okvirčkih oz. so jasno ločene od drugih informacij 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1   X      X X      3 20 

2     X X  X    X X  X 6 40 

3                  

4 X X  X   X    X   X  6 40 

 
Pomembno je, da so ključni podatki poudarjeni, saj tako učenci hitreje vidijo bistvo posamezne enote. V treh učbenikih (Glasba 1, 
Glasba 3, Radovednih pet 4) ključne informacije niso dovolj natančno ločene od preostalih podatkov. So pa ključni podatki poudarjeni. 
V učbeniku Radovednih pet je informacij preveč in se zato ključni podatki izgubijo. V šestih učbenikih (Glasbena slikanica 2, Glasba 
2, Glasbena slikanica 3, Glasba 4, Radovednih pet 5 in Glasba 5) so bistveni podatki rahlo ločeni od preostalih informacij, a so zaradi 
drugih delov učbenika ti razmiki premalo vidni in nejasni. V šestih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Lili in 
Bine 3, Čudoviti svet glasbe 4, Čudoviti svet glasbe 5) so ključne informacije označene in jasno ločene od preostalih delov podatkov. 
Ločene so na različne načine, v okvirčkih in s poudarkom.  
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Slika 14: Ključne informacije so jasno ločene od preostalih podatkov, Čudoviti svet glasbe 4 
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OBLIKA BESEDILA: PISAVA 
Merilo: V učbeniku je oblika pisave preprosta, enakomerna, neserifna (npr. Arial, Comic Sans, Verdana, Tahoma, Century Gothic, 
Trebuchet, Calibri, Open Sans).  
Tabela 17: V učbeniku je oblika pisave preprosta, enakomerna, neserifna (npr. Arial, Comic Sans, Verdana, Tahoma, Century Gothic, Trebuchet, Calibri, Open Sans) 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1           X   X  2 13,3 

2                  

3    X X X  X       X 5 33,3 

4 X X X    X  X X  X X   8 53,3 

 
Za lažjo berljivost je priporočljiva neserifna, preprosta pisava (Dyslexia Style Guide, 2018). Taka pisava je lahko berljiva tudi za 
učence, ki imajo učne težave. Neserifno pisavo vsebujejo prav vsi učbeniki z izjemo učbenikov Čudoviti svet glasbe 4 in 5. Omenjena 
učbenika imata dele pisave serifne. V učbenikih Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Glasbena slikanica 3 in Glasba 5 je 
pisava povsod neserifna, a ni enakomerna. Nekateri deli so odebeljeni, napisani z drugimi barvami, poševno ... V osmih učbenikih 
(Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Radovednih pet 5) pa je pisava v celoti 
neserifna in primerna za vse učence.  
 

Slika 15: Serifna pisava, Čudoviti svet glasbe 4 
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        Slika 16: Neserifna pisava, Glasbena slikanica 3 

 

Merilo: Velikost pisave je med 12 in 14 (kar omogoča lažjo berljivost).  
Tabela 18: Velikost pisave je med 12 in 14 (kar omogoča lažjo berljivost) 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1                  

2                  

3  X X  X X  X        5 33,3 

4 X   X   X  X X X X X X X 10 66,7 
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Velikost pisave lahko odločilno vpliva na berljivost. Priporočljiva velikost pisave je med 12 in 14. Učbeniki, ki so bili obravnavani, so 
napisani s pisavo, ki je bila v večini delo primerne velikosti. V desetih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, 
Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5), 66,7 %, je pisava v celotnem 
učbeniku primerne velikosti. V petih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Glasbena slikanica 
3), kar predstavlja 33,3 % pa se na nekaterih delih učbenika pojavi tudi manjša pisava, ki zmanjšuje berljivost.  
 
Merilo: V besedilu ni poševnega tiska.  
Tabela 19: V besedilu ni poševnega tiska 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1           X   X X 3 20 

2     X       X    2 13,3 

3  X    X  X        3 20 

4 X  X X   X  X X   X   7 46,7 

 
V literaturi (Dyslexia Style Guide) je zapisano, da poševni tisk otežuje branje, zato je pomembno, da učbeniki vsebujejo čim manj 
besedila v poševnem tisku. Sedem učbenikov (Lili in Bine 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, 
Radovednih pet 5) ne vsebuje nikakršnega poševnega tiska. V učbenikih Glasbena slikanica 1, Glasba 2, Glasbena slikanica 3 ni 
besedila v poševnem tisku, je pa besedilo, ki je napisano poševno, kar prav tako lahko ovira branje. V Glasbeni slikanici 1 pa je nekaj 
naslovov in tudi nekaj drugega besedila zapisanega poševno. V dveh učbenikih (Glasbena slikanica 2 in Glasba 4) je veliko besedila 
zapisanega poševno. V učbenikih Čudoviti svet glasbe 4 in Čudoviti svet glasbe 5 so navodila in veliko nalog napisanih v poševnem 
tisku, prav tako v učbeniku Glasba 5. 
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Merilo: V besedilu ni podčrtanega besedila.  
Tabela 20: V besedilu ni podčrtanega besedila 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2               X 1 6,7 

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X  14 93,3 

 

Slika 17: Poševni tisk, Čudoviti svet glasbe 4 
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Podčrtano besedilo prav tako lahko otežuje branje nekaterim učencem. V učbeniku je priporočenega čim manj podčrtanega tiska. 
Merilo je v enajstih učbenikih zastopano v celoti, saj ne vsebujejo poševnega tiska. Le v učbeniku Glasba 5 se pojavlja podčrtani tisk, 
kadar je kakšna informacija poudarjena. 
 

 
Slika 18: Podčrtano besedilo, Glasba 5 
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Merilo: Besedilo v učbeniku je napisano le z malimi tiskanimi črkami, razen velike začetnice. Naslovi in podnaslovi so napisani z 
malimi tiskanimi črkami.  
Tabela 21: Besedilo v učbeniku je napisano le z malimi tiskanimi črkami, razen velike začetnice. Naslovi in podnaslovi so napisani z malimi tiskanimi črkami 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X  X X X X  X        6 40 

2  X       X  X     3 20 

3       X   X  X X X X 6 40 

4                  

 
Besedila naj bi bila napisana z malimi tiskanimi črkami, z izjemo velikih začetnic, saj naj bi to učencem olajšalo branje. Kljub temu pa 
je smiselno, da so učbeniki napisani z velikimi tiskanimi črkami v prvih razredih osnovne šole, saj učenci šele začenjajo učenje branja. 
V šestih učbenikih je vse ali večina besedila zapisanega z velikimi tiskanimi črkami. V učbenikih za prvi in drugi razred je to smiselno, 
saj se učenci šele učijo branja. V učbeniku Glasbena slikanica je le besedilo pesmi v pesmarici zapisano z malimi tiskanimi črkami. 
V učbenikih Glasba 3 in Čudoviti svet glasbe 4 so besedila napisana z malimi tiskanimi črkami, so pa besedila pesmi in nekateri 
poudarjeni deli besedila napisani z velikimi tiskanimi črkami. V šestih učbenikih (Lili in Bine 3, Radovednih pet 4, Glasba 4, 
Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5) pa je z velikimi tiskanimi črkami zapisanega le malo besedila. Običajno so to 
le naslovi in pa poudarjene besede.  
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Merilo: V učbeniku sta na posamezni strani uporabljeni največ dve različni obliki pisave (npr. ena za obliko naslova, druga za preostalo 
besedilo).  
Tabela 22: V učbeniku sta na posamezni strani uporabljeni največ dve različni obliki pisave (npr. ena za obliko naslova, druga za preostalo besedilo) 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1           X     1 6,7 

2    X X           2 13,3 

3 X      X X  X   X X X 7 46,7 

4  X X   X   X   X    5 33,3 

 

Slika 19: Besedilo, zapisano z velikimi tiskanimi črkami, Glasbena slikanica 2 
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Eden izmed dejavnikov, ki prispeva k lažji berljivosti in organiziranosti kakovostnega učbenika, je po literaturi tudi to, da na eni strani 
nista uporabljeni več kot dve pisavi. Le učbenik Čudoviti svet glasbe 4 na nekaj straneh vsebuje več kot dve vrsti pisav, prav tako so 
pisave različnih velikosti, pojavlja se poševna pisava. V učbenikih Lili in Bine 2 ter Glasbena slikanica 2 se prav tako pojavlja več 
odebeljenosti in različnih oblik ter barv pisave, a je le takih strani manj. V sedmih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 3, Glasbena 
slikanica 3, Radovednih pet 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) se različne pisave ne pojavljajo, se pa pojavljajo 
različne velikosti, barve in debeline pisave. V petih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasba 2, Glasba 3, Glasba 4) sta na 
posamezni strani uporabljeni največ dve različni obliki pisave.  
 

 
Slika 20: Različne pisave, Čudoviti svet glasbe 4 
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Merilo: V učbeniku so v poglavjih bistvene informacije in ključne besede poudarjene z okrepljenim tiskom ali obarvanim tiskom hkrati.  
Tabela 23: V učbeniku so v poglavjih bistvene informacije in ključne besede poudarjene z okrepljenim tiskom ali obarvanim tiskom hkrati 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1   X             1 6,7 

2  X      X  X      3 20 

3 X            X   2 13,3 

4    X X X X  X  X X  X X 9 60 

 
Pomembno je, da so bistveni podatki poudarjeni ali pa obarvani z drugo barvo, saj se tako ločijo od preostalih podatkov. Učenci tako 
hitreje poiščejo bistvo in si zapomnijo pomembne podatke. V kar devet analiziranih učbenikih (Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, 
Glasba 2, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) so bistvene informacije poudarjene z 
okrepljenim tiskom ali pa so obarvane. V učbeniku Lili in Bine 1 takih podatkov ni, so pa pomembne informacije podkrepljene z 
grafičnimi zapisi, v učbeniku Radovednih pet 5 pa ključni podatki niso poudarjeni v vseh primerih. V učbenikih Glasbena slikanica 1 
in Glasbena slikanica 3 pomembni podatki večkrat niso dovolj poudarjeni. Prav tako ključni podatki niso vedno poudarjeni v učbeniku 
Radovednih pet 5. V učbeniku Glasbena slikanica 1 pa ključni podatki sploh niso poudarjeni.  
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Slika 21: Poudarjeni ključni podatki, Glasba 2 

 
 
Merilo: V učbeniku je velikost pisave naslovov najmanj 20 % večja od pisave preostalega besedila.  
Tabela 24: V učbeniku je velikost pisave naslovov najmanj 20 % večja od pisave preostalega besedila 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3     X           1 6,7 

4 X X X X  X X X X X X X X X X 14 93,3 

 



 76 

Naslednje obravnavano merilo je bilo, da naj bi bili naslovi večji od ostalega besedila, saj se tako naslov natančno loči od preostanka 
besedila. Vsi učbeniki z izjemo Glasbene slikanice 2 imajo vse naslove vsaj za 20 % večje od preostanka besedila. V Glasbeni 
slikanici 2 pa je v nekaj primerih razlika med velikostjo naslova in besedila premajhna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merilo: V učbeniku ni tiska v zeleni in rožnati/rdeči barvi, saj otežuje branje osebam z barvno slepoto.  
Tabela 25: V učbeniku ni tiska v zeleni in rožnati/rdeči barvi, saj otežuje branje osebam z barvno slepoto 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1  X X  X    X     X  5 33,3 

2      X          1 6,7 

3 X   X   X X  X X X X  X 9 60 

4                  

Slika 22: Majhna razlika v velikosti med besedilom in naslovom, Glasbena slikanica 2 
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Tisk v zeleni in rožnati/rdeči barvi lahko otežuje branje učencem z barvno slepoto. To merilo v celoti ni upoštevano v nobenem 
učbeniku. V devetih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 
4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Glasba 5) se v zeleni in rdeči barvi pojavlja zelo malo besedila. V zeleni in rdeči je zapisanih nekaj 
naslovov in ozadja za besedilo. V učbeniku Čudoviti svet glasbe 4 pa je zelene barve tudi nekaj notnih zapisov. V učbeniku Glasba 
2 se poleg naslovov in ozadja pojavlja tudi drugo besedilo v zeleni barvi. V preostalih petih analiziranih učbenikih je več besedila v 
zeleni in rdeči barvi.  

 
Slika 23: Notni zapis v zeleni barvi, Čudoviti svet glasbe 4 

 

 
Slika 24: Besedilo, zapisano v zeleni barvi, Glasba 2 

 
 
 
 
 
 
 



 78 

Merilo: V učbeniku se v besedilo vključene spletne povezave vizualno ločijo od naslovov in preostalega besedila. 
Tabela 26: V učbeniku se v besedilo vključene spletne povezave vizualno ločijo od naslovov in preostalega besedila 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustr eznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X X X X X X X X X  14 93,3 

2               X 1 6,7 

3                  

4                  

 
V literaturi je mogoče zaslediti tudi, da naj bi kakovostni učbeniki vsebovali spletne povezave, ki bi učencem omogočale poglabljanje 
znanja. Take spletne povezave se v večini obravnavanih učbenikov ne pojavljajo, a to tudi ni potrebno, saj so učbeniki namenjeni 
mlajšim učencem, za katere ni mogoče reči, da bi jih znali samostojno uporabiti. Edini učbenik, ki vključuje spletno povezavo, je 
Glasba 5, a tudi v tem primeru spletna povezava ni označena nič drugače od preostalega besedila.  

 

 

 

 

 

 

 
Slika 25: Spletne povezave, Glasba 5 
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RAZMIKI 
Merilo: V učbeniku je razmik med vrsticami 1,5.  
Tabela 27: V učbeniku je razmik med vrsticami 1,5 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1                  

2                  

3  X  X X   X        4 26,7 

4 X  X   X X  X X X X X X X 11 73,3 

 
Razmik med vrsticami omogoča boljšo berljivost besedila, kar velja tudi za učbenike. Enajst analiziranih učbenikov ima razmik 1,5, 
ki naj bi bil optimalen za branje (Lili in Bine 1, Glasba 1, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, 
Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5). Štirje učbeniki (Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 
2 in Glasbena slikanica 3) pa imajo razmik med vrsticami v nekaj primerih manjši, a ker besedila ni veliko, to ni moteče.  
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Merilo: V učbeniku je razmik med naslovom in novim odstavkom večji od razmika med vrsticami.  
Tabela 28: V učbeniku je razmik med naslovom in novim odstavkom večji od razmika med vrsticami 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Razmik med naslovom in besedilom naj bi bil po literaturi večji od razmika med vrsticami (Dyslexia Style Guide, 2018). To priporočilo 
upoštevajo tudi vsi analizirani učbeniki. Razmik med naslovom in besedilom je v vseh učbenikih večji od razmika med vrsticami.  
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Merilo: V učbeniku so jasni, dovolj veliki razmiki med posameznimi temami.  
Tabela 29: V učbeniku so jasni, dovolj veliki razmiki med posameznimi temami 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Razmik med posameznimi enotami je pomemben, saj sta od tega odvisni jasnost in preglednost učbenika. Tako se učenci lažje 
orientirajo v učbeniku. Tudi to merilo upoštevajo vsi obravnavani učbeniki, saj so razmiki med temami dovolj veliki. Vsaka tema se 
začne s svojim naslovom na svoji strani. V nekaterih učbenikih pa se naslovi razlikujejo tudi po barvi, kar pomeni še večjo preglednost.  
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KONTRAST IN OZADJE 
Merilo: V učbeniku je ustrezen kontrast med ozadjem in besedilom (besedilo je temne barve na svetlejšem, ne belem ozadju).  
Tabela 30: V učbeniku je ustrezen kontrast med ozadjem in besedilom (besedilo je temne barve na svetlejšem, ne belem ozadju) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2  X   X   X      X  4 26,7 

3 X  X X  X X  X X X X X  X 11 73,3 

4                  

 
Kontrast med besedilom in ozadjem je pomemben, saj omogoča lažjo berljivost. Besedilo mora biti temnejše barve na pastelni 
podlagi. Če je podlaga bele barve, je lahko kontrast prevelik, kar lahko nekaterim učencem povzroča težave z branjem. Izmed 
analiziranih učbenikov noben učbenik v celoti ne upošteva tega merila, saj imajo vsi učbeniki nekaj bele podlage. V učbenikih 
Glasbena slikanica 1, Glasbena slikanica 2, Glasbena slikanica 3 in Čudoviti svet glasbe 5 je podlaga bela, kar ni priporočljivo. V 
učbenikih pa se pojavijo tudi živahnejše barve ozadja, kar zmanjša berljivost. V preostalih enajstih obravnavanih učbenikih se pojavlja 
le pastelno in belo ozadje, brez živahnejših barv.  
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Merilo: V učbeniku je ozadje besedila enobarvno, brez vzorcev, slik ali drugih motečih elementov.  
Tabela 31: V učbeniku je ozadje besedila enobarvno, brez vzorcev, slik ali drugih motečih elementov 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1     X           1 6,7 

2 X       X        2 13,3 

3  X  X     X X      4 26,7 

4   X   X X    X X X X X 8 53,3 

Slika 27: Pastelne barve ozadja v učbeniku, Glasba 5 

Slika 26: Živahnejše ozadje, Radovednih pet 4 
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Ozadje besedila v učbeniku naj bi bilo enobarvno, brez vzorcev in slik, ki bi lahko ovirale branje. V Glasbeni slikanici 2 je večkrat 
večbarvno, slikovito, kar bi lahko oviralo branje. V učbenikih Lili in Bine 1 ter Glasbena slikanica 3 se prav tako nekajkrat pojavi 
slikovito ozadje. V štirih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasba 3, Radovednih pet 4) je ozadje enobarvno, a na 
nekaterih mestih preživahne barve. V učbenikih Glasba 3 in Radovednih pet 4 pa je ozadje enobarvno, a vsebuje preveč drugih 
elementov, ki bi lahko zmotilo učenčevo pozornost. V preostalih osmih učbenikih, ki so bili vključeni v analizo, pa je ozadje enobarvno 
in brez motečih elementov, ki bi lahko ovirali branje.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Slika 28: Večbarvno ozadje, Glasbena slikanica 2 
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POSTAVITEV 
Merilo: V učbeniku je levostranska poravnava besedila.  
Tabela 32: V učbeniku je levostranska poravnava besedila 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2     X           1 6,7 

3  X X X  X  X   X  X   7 46,7 

4 X      X  X X  X  X X 7 46,7 

 
Najprimernejša poravnava je levostranska, saj so presledki manjši in omogočajo povezovanje povedi. To omogoča lažjo berljivost 
tudi učencem, ki imajo bralne težave. Vsi obravnavani učbeniki vsaj delno upoštevajo to merilo. V Glasbeni slikanici 2 je le v nekaj 
primerih poravnava levostranska. Velikokrat poravnave ni. V sedmih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasba 
2, Glasbena slikanica 3, Čudoviti svet glasbe 4, Radovednih pet 5) je poravnava v večini primerov levostranska. Sredinske in druge 
poravnave se pojavijo le v notnih zapisih in besedilih pesmi, kar prav tako ni moteče. V preostalih sedmih učbenikih (Lili in Bine 1, 
Lili in Bine 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5), ki so bili vključeni v analizo, je poravnava 
vedno levostranska. 
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Merilo: V učbeniku se povedi v besedilu nikoli ne začnejo na koncu vrstice.  
Tabela 33: V učbeniku se povedi v besedilu nikoli ne začnejo na koncu vrstice. 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1          X      1 6,7 

2     X      X     2 13,3 

3       X  X   X X  X 5 33,3 

4 X X X X  X  X      X  7 46,7 

 

Slika 29: Besedilo, ki ni poravnano levostransko, Glasbena 
slikanica 2 
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Priporočeno je, da se povedi začnejo na začetku ali v sredini vrstice. Večina povedi se tudi v obravnavanih učbenikih začne na 
začetku ali v sredini vrstice. V sedmih analiziranih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasba 2, Glasbena 
slikanica 3, Čudoviti svet glasbe 5) se povedi vedno začnejo v skladu s priporočilom. V petih učbenikih (Lili in Bine 3, Glasba 3, 
Glasba 4, Radovednih pet 5, Glasba 5) se poved redko začne na koncu vrstice. V učbenikih Glasbena slikanica 2 in Čudoviti svet 
glasbe 4 se povedi večkrat začnejo na koncu vrstice. Le v učbeniku Radovednih pet 4 pa se povedi pogosto začnejo na koncu vrstice, 
kar lahko ovira berljivost.  
 

STRUKTURA BESEDILA 
Merilo: V učbeniku je splošna struktura besedila jasna in pregledna, besedila jasna in pregledna, informacije so hierarhično 
predstavljene, da učenčevo pozornost usmerijo na ključne ideje, informacije, tudi s pomočjo oblike in velikosti pisave (naslov in 
podnaslovi so večji od preostalega besedila, ključne informacije so odebeljene ali barvno označene ...). 
Tabela 34: V učbeniku je splošna struktura besedila jasna in pregledna, besedila jasna in pregledna, informacije so hierarhično predstavljene, da učenčevo pozornost usmerijo 
na ključne ideje, informacije, tudi s pomočjo oblike in velikosti pisave 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3   X     X  X  X X  X 6 40 

4 X X  X X X X  X  X   X  9 60 

 
Splošna struktura besedila in vseh podatkov naj bi bila jasna. Naslovi in podnaslovi naj bi bili jasni in večji, ključni podatki naj bi bili 
poudarjeni, navodila pa naj bi se razlikovala od preostalega besedila. Tako naj bi učenci hitreje in lažje usmerili svoje misli k bistvenim 
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podatkom (Evaluation and Structure of Learning Resources, 2008). To lahko dosežemo tudi z obliko pisave, velikostjo in obliko drugih 
nebesednih delov. Kar devet učbenikov (60 %) – Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, 
Lili in Bine 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Čudoviti svet glasbe 5 – je strukturiranih tako, da usmerjajo pozornost učencev h 
ključnim podatkom. V učbenikih je struktura v celoti jasna. V šestih učbenikih (Glasba 1, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, 
Glasba 4, Radovednih pet 5, Glasba 5) je struktura manj pregledna in jasna. V učbenikih Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4 in 
5 je elementov na nekaj mestih preveč in ne moremo razbrati, kaj so ključni podatki. V učbenikih Glasba 1, Glasba 5 in Glasba 4 pa 
so vsi deli zelo enakomerno strukturirani in se pomembne informacije prav tako izgubijo.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merilo: V učbeniku so posamezna besedila predstavljena v tabelah, alinejah, oštevilčena, zapisana v obliki seznama (npr. prednosti 
in slabosti, podobnosti in razlike ...), v okvirčkih ali prikazana v različnih grafičnih prikazih (za nazornejšo predstavitev informacij, 
poudarek bistvenih informacij ...).  

Slika 30: Velika količina podatkov na eni strani, Radovednih pet 4 
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Tabela 35: V učbeniku so posamezna besedila predstavljena v tabelah, alinejah, oštevilčena, zapisana v obliki seznama, v okvirčkih ali prikazana v različnih grafičnih prikazih 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2  X X             2 13,3 

3    X X  X        X 4 26,7 

4 X     X  X X X X X X X  9 60 

 
Tabele, alineje in seznami lahko pripomorejo k lažjemu razumevanju snovi. Seznami in alineje lahko usmerjajo pozornost učencev. 
Pri glasbenih učbenikih pa je pomembno, da ti vsebujejo tudi grafične in notne zapise, saj pripomorejo k boljšemu razumevanju 
glasbenih vsebin. Prav vsi obravnavani učbeniki vsebujejo notne in grafične zapise. Učbenika Glasbena slikanica 1 in Glasba 1 drugih 
oblik seznamov, alinej in tabel ne vsebujejo, a na tej stopnji to niti ni potrebno. V učbeniku Glasba 5 je večina besedila strukturirana 
s pomočjo alinej, kar je prav tako lahko moteče za nekatere učence. V učbeniku Lili in Bine 2 so ključni podatki zapisani le v obliki 
miselnih vzorcev, druge oblike pa se ne pojavljajo. V učbenikih Glasbena slikanica 2 ter Lili in Bine 3 pa so take oblike zapisa redke 
in so uporabljene le nekajkrat. V devetih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasba 2, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih 
pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Radovednih pet 5 in Čudoviti svet glasbe 5) pa je to merilo v celoti upoštevano. Kadar je to potrebno in 
pripomore k boljšemu razumevanju, je besedilo vedno razporejeno v obliki alinej, tabel in drugih zapisov.  
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Slika 31: Uporaba alinej, Glasba 5 

Merilo: Besedilo je razporejeno v logičnem zaporedju (informacije si sledijo od splošnih k bolj specifičnim, od znanih k novim, od 
preprostih h kompleksnejšim ...).  
Tabela 36: Besedilo je razporejeno v logičnem zaporedju (informacije si sledijo od splošnih k bolj specifičnim, od znanih k novim, od preprostih k kompleksnejšim ...) 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X             2 13,3 

2                  

3         X X  X    3 20 

4 X   X X X X X   X  X X X 10 66,7 

 
Za razumevanje učencev je pomembno, da si informacije sledijo od bolj splošnih k bolj specifičnim, saj so splošne informacije bližje 
učencem. Pomembno je tudi, da si sledijo od znanih k manj znanim, od preprostih h kompleksnejšim. Tako naj bi bilo tudi v 
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kakovostnem učbeniku. V učbenikih Glasbena slikanica 1 in Glasba 1 se taka razporeditev ne pojavlja, a to tudi ni potrebno, saj ni 
zapisanih tako veliko informacij. V učbenikih Glasba 3 in Glasba 4 si podatki redko, a kadar je to potrebno sledijo v takem zaporedju. 
V učbeniku Radovednih pet 4 pa je podatkov na eni strani preveč in je zato težko razbrati, kakšno je pravilno zaporedje. V preostalih 
desetih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, 
Čudoviti svet glasbe 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) je zaporedje vedno od lažjega k težjemu, od bolj 
splošnega h kompleksnejšemu. Tako učenje poteka lažje.  
 
POGLAVJA IN PODPOGLAVJA 
Merilo: V učbeniku je snov razdeljena na smiselna poglavja.  
Tabela 37: V učbeniku je snov razdeljena na smiselna poglavja 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X  X   X X       6 40 

2    X  X X   X X  X   6 40 

3                  

4            X  X X 3 20 

 
Razporeditev snovi na poglavja omogoča, da se učenci v učbeniku lažje orientirajo. Tako hitreje najdejo iskane vsebine. Le trije 
analizirani učbeniki (Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5) vsebujejo snov, razdeljeno na smiselna poglavja. To je v vseh treh 
primerih razvidno tudi v kazalu. V šestih učbenikih (Lili in Bine 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4 in 
Radovednih pet 5) je snov razdeljena na smiselna poglavja, a je to razvidno le v kazalu. Vsebine, ki spadajo v isto poglavje, so 
obarvane z isto barvo, a poglavja niso poimenovana. V preostalih šestih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, 
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Glasbena slikanica 2, Glasbena slikanica 3 in Glasba 3) pa snov ni razdeljena na poglavja. Da bi bila snov razdeljena na poglavja, 
ni razvidno nikjer v učbeniku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 32: Razdelitev na smiselna poglavja, 
Glasba 5 

Slika 33: Razdelitev na poglavja, Lili in Bine 3 
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Merilo: V učbeniku si poglavja sledijo v logičnem vrstnem redu.  
Tabela 38: V učbeniku si poglavja sledijo v logičnem vrstnem redu 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X  X X  X X       6 40 

2                  

3                  

4 X   X   X   X X X X X X 9 60 

 
Smiselno zaporedje poglavij pripomore k lažji obravnavi snovi. Poglavja si sledijo v smiselnem zaporedju v devetih obravnavanih 
učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti 
svet glasbe 5, Glasba 5). V preostalih obravnavanih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, 
Glasbena slikanica 3, Glasba 3) snov ni razdeljena na poglavja, kar pomeni, da si ta ne morejo slediti v logičnem zaporedju.  
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Merilo: V učbeniku so znotraj poglavij daljša besedila členjena na podnaslove, ki besedilo smiselno razdelijo in omogočajo lažjo 
orientacijo.  
Tabela 39: V učbeniku so znotraj poglavij daljša besedila členjena na podnaslove, ki besedilo smiselno razdelijo in omogočajo lažjo orientacijo 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1 X X X X    X  X   X X  8 53,3 

2     X X X  X       4 26,7 

3           X X    2 13,3 

4               X 1 6,7 

 
Kadar se v učbeniku pojavljajo daljša besedila, jih je smiselno zaradi lažje razumljivosti in berljivosti deliti na podnaslove in smiselne 
krajše dele. Le v učbeniku Glasba 5 so daljša besedila razporejena na krajše odstavke, ki imajo podnaslove, ki pomagajo pri lažji 
orientaciji v besedilu. V učbenikih Glasba 4 in Čudoviti svet glasbe 4 se pojavijo daljša besedila, ki so razdeljena na odstavke, ki pa 
niso posebej poimenovani. V štirih obravnavanih učbenikih (Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasba 3) se daljša besedila 
pojavijo le redko, so pa v večini primerov razdeljena na odstavke. V preostalih osmih analiziranih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena 
slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5) se daljša 
besedila ne pojavljajo, kar pomeni, da tudi delitev na odstavke s podnaslovi ni potrebna.  
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Slika 34: Smiselna delitev na podnaslove, Glasba  
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Merilo: V učbeniku je predstavitev znotraj poglavij konsistentna.  
Tabela 40: V učbeniku je predstavitev znotraj poglavij konsistentna 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X     X         2 13,3 

2    X X           2 13,3 

3        X   X     2 13,3 

4 X  X   X   X X  X X X X 9 60 

 
Priporočljivo je, da je postavitev znotraj posameznih enot ves čas enaka, saj to učencem omogoča lažjo orientacijo v besedilu. Ko se 
učenci privadijo na določeno postavitev, se zaradi tega lažje orientirajo v učbeniku. V devetih analiziranih učbenikih (Lili in Bine 1, 
Glasba 1, Glasba 2, Glasba 3, Radovednih pet 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5) je postavitev 
znotraj posamezne enote konsistentna. Pojavljajo se enake oblike naslovov, elementov, ki jih vsebuje določena vsebina, novi podatki 
so zapisani na enak način. V učbenikih Čudoviti svet glasbe 4 in Glasbena slikanica 3 poglavij ni, vsebujejo pa konsistentnost znotraj 
posamezne enote, ki vsebujejo enake elemente. V učbenikih Lili in Bine 2 ter Glasbena slikanica 2 se pojavlja nekaj podobnosti med 
posameznimi enotami, a ni konsistentnosti. V učbenikih Lili in Bine 3 ter Glasbena slikanica 1 pa konsistentnosti sploh ni.  
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Merilo: V učbeniku so naslovi in podnaslovi poglavij pomensko močni (napovedo glavno temo naslednjega besedila) in prispevajo k 
razumevanju vsebine. 
Tabela 41: V učbeniku so naslovi in podnaslovi poglavij pomensko močni (napovedo glavno temo naslednjega besedila) in prispevajo k razumevanju vsebine 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2         X    X   2 13,3 

3 X X X  X X    X X    X 8 53,3 

4    X   X X    X  X  5 33,3 
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Naslovi poglavij in vsebin naj bi bili vsebinsko močni, saj tako spodbudijo učence k nadaljevanju učenja. S tem prav tako pripevajo k 
boljšemu razumevanju vsebine v nadaljevanju enote. Pet obravnavanih učbenikov (Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, 
Glasba 4 in Čudoviti svet glasbe 4) vsebuje le pomensko močne naslove. V osmih analiziranih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena 
slikanica 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4 in Glasba 5) je večina naslovov 
vsebinsko močna, nekaj naslovov pa ne sporoča, kaj se bodo učili v določeni enoti. V učbenikih Glasba 3 in Radovednih pet 5 pa 
naslovi večkrat niso vsebinsko močni. 
 
 

 

Slika 36: Naslovi, ki niso pomensko močni, Glasba 3 

 

ODSTAVKI 
Merilo: V učbeniku so odstavki v besedilu posameznih poglavij kratki (med 5 in 7 vrstic) in med seboj ločeni s presledki. 

Slika 35: Pomensko močni naslovi, Čudežni svet glasbe 5 
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Tabela 42: V učbeniku so odstavki v besedilu posameznih poglavij kraki (med 5 in 7 vrstic) in med seboj ločeni s presledki 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X              1 6,7 

2                  

3             X X  2 13,3 

4 X  X X X X X X X X X X   X 12 80 

 
Kratki odstavki omogočajo jasnost, ki je potrebna za lažjo berljivost. Kadar je besedilo dolgo med 5 in 7 vrsticami, je najprimernejše 
za branje. V učbeniku Glasbena slikanica 1 so vsa besedila krajša od tega, a je to tudi smiselno, saj so namenjena prvošolcem. V 
učbenikih Radovednih pet 5 in Čudoviti svet glasbe 5 je večina vrstic dolga med pet in sedem vrstic, se pa pojavi tudi nekaj izjem. V 
vseh preostalih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih 
pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Glasba 5) so odstavki dolgi med pet in sedem vrstic, včasih tudi manj, saj taki odstavki niso 
potrebni.  
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Merilo: V učbeniku so odstavki posameznih poglavij med seboj ločeni s presledki.  
Tabela 43: V učbeniku so odstavki posameznih poglavij med seboj ločeni s presledki 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X             2 13,3 

2                  

3                  

4 X   X X X X X X X X X X X X 13 86,7 

 
Presledki med posameznimi odstavki pripomorejo k organiziranosti in jasnosti učbenika. Učenci se tako lažje orientirajo. V učbenikih 
Glasbena slikanica 1 in Glasba 1 so vsa besedila prekratka, da bi vsebovala odstavke, kar pomeni, da tudi taki presledki niso potrebni. 
V vseh preostalih učbenikih so odstavki med seboj smiselno ločeni s presledki. Odstavki niso ločeni med poglavji, ampak znotraj 
enote.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

Merilo: V učbeniku si odstavki znotraj poglavij sledijo v logičnem zaporedju in se med seboj smiselno povezujejo.  
Tabela 44: V učbeniku si odstavki znotraj poglavij sledijo v logičnem zaporedju in se med seboj smiselno povezujejo 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X             2 13,3 

2                  

3         X       1 6,7 

4 X   X X X X X  X X X X X X 12 80 

 
Odstavki, ki si sledijo v smiselnem zaporedju, tvorijo celoto, kar je v učbenikih zelo pomembno. V učbenikih Glasbena slikanica 1 in 
Glasba 1 se odstavki ne pojavljajo, ker so besedila krajša. V učbeniku Glasba 3 si odstavki v večni primerov sledijo v smiselnem 
zaporedju, pojavijo pa se tudi nepovezani odstavki. Odstavki v preostalih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 
2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet 
glasbe 5, Glasba 5) so med seboj vedno smiselno povezani in si sledijo v logičnem zaporedju.  
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VRSTICE 
Merilo: V učbeniku dolžina vrstic besedila ne presega 80 znakov. 
Tabela 45: V učbeniku dolžina vrstic besedila ne presega 80 znakov. 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3 X    X  X X X X X X X X X 11 73,3 

4  X X X  X          4 26,7 

 
Vrstice naj bi po priporočilih vsebovale največ 80 znakov. Daljše vrstice so preširoke, kar lahko oteži branje. Štirje učbeniki (Glasbena 
slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasba 2) v celoti zadostijo temu merilu. Nobena vrstica ni daljša od 80 znakov. V naštetih 
učbenikih so besedila krajša in tudi vrstice so zato krajše. V vseh preostalih obravnavanih učenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 
2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet 
glasbe 5, Glasba 5) se pojavi nekaj primerov vrstic, ki so daljše od 80 znakov.  
 

 
Slika 37: Vrstica, ki vsebuje preveč znakov, Čudoviti svet glasbe 5 
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Merilo: V učbeniku je dolžina vrstic besedila med 60 in 70 znakov.  
Tabela 46: V učbeniku je dolžina vrstic besedila med 60 in 70 znakov 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2           X     1  

3 X X    X X X X X  X X X X 11  

4   X X X           3  

 
Najprimernejša dolžina vrstice je med 60 in 70 znaki. Le trije učbeniki (Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2) v celoti upoštevajo 
to merilo. V učbeniku Čudoviti svet glasbe se daljše povedi pojavljajo pogosteje, v vseh preostalih obravnavanih učbenikih (Lili in 
Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 2, Lili in Bine 3, Radovednih pet 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 
5) pa je dolžina v večini primerov povedi take dolžine, pojavljajo pa se tudi izjeme.  
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JEZIK IN SLOG PISANJA 
Merilo: V učbeniku je dolžina povedi med 15 in 20 besed.  
Tabela 47: V učbeniku je dolžina povedi med 15 in 20 besed 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2              X  1 6,7 

3      X   X  X  X   4 26,7 

4 X X X X X  X X  X  X   X 10 66,7 

 
Za lažjo razumljivost je pomembno, da so povedi kratke in preproste. Po priporočilih naj bi vsebovale med 15 in 20 besed. Deset 
učbenikov (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, 
Radovednih pet 4, Glasba 5 in Glasba 5) v celoti upošteva to merilo. Vse povedi so znotraj določenih meril. V štirih učbenikih (Glasba 
2, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4 in Glasba 5) pa se pojavi tudi nekaj daljših povedi. Povedi so preproste, a so predloge. V učbeniku 
Čudoviti svet glasbe 5 pa se daljše povedi pojavljajo večkrat.  
 

 
Slika 38: Daljša poved, Čudoviti svet glasbe 5  
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Merilo: V učbeniku so povedi kratke (15–20 besed), preproste (enostavčne) in direktne, z minimalno uporabo veznikov.  
Tabela 48: V učbeniku so povedi kratke (15–20 besed), preproste (enostavčne) in direktne, z minimalno uporabo veznikov 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2              X  1 6,7 

3           X     1 6,7 

4 X X X X X X X X X X  X X  X 13 86,7 

 
Povedi morajo biti preproste, primerne za razvojno stopnjo učencev. Tako je razumevanje snovi boljše kot pri dolgih, zapletenih 
povedih. Trinajst analiziranih učbenikov v celoti upošteva to merilo. Povedi so kratke, preproste in razumljive za učence. V učbeniku 
Čudoviti svet glasbe 4 se nekajkrat pojavijo povedi, ki so daljše od priporočljive dolžine. V učbeniku Čudoviti svet glasbe 5 pa so 
povedi večkrat daljše od priporočljive dolžine.  
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Merilo: V učbeniku prevladuje v besedilu uporaba tvorne oblike glagola.  
Tabela 49: V učbeniku prevladuje v besedilu uporaba tvorne oblike glagola 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X              1 6,7 

2                  

3                  

4 X  X X X X X X X X X X X X X 14 93,3 

 
Tvorna oblika povedi omogoča večjo razumljivost. Zato je taka oblika najprimernejša za uporabo v učbenikih. Le učbenik Glasbena 
slikanica 1 ne vsebuje takih povedi, saj povedi ne vsebujejo nobene glagolske oblike. V vseh drugih obravnavanih učbenikih so 
uporabljene povedi v tvorni obliki. 
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Merilo: V učbeniku je nedvoumna raba zaimkov.  
Tabela 50: V učbeniku je nedvoumna raba zaimkov 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X              1 6,7 

2                  

3                  

4 X  X X X X X X X X X X X X X 14 93,3 

 
Zaimki naj bi bili v učbenikih uporabljeni nedvoumno, saj se s tem poveča razumljivost. Hkrati pa so take povedi po strukturi bližje 
učencem, ker jih v vsakdanjih situacijah uporabljajo pogosteje. V vseh analiziranih učbenikih so zaimki uporabljeni v nedvoumni 
obliki. Učbenik Glasbena slikanica 1 pa zaimkov sploh ne vsebuje. 
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Merilo: V učbeniku je minimalna uporaba kratic, okrajšav, žargona in tujk.  
Tabela 51: V učbeniku je minimalna uporaba kratic, okrajšav, žargona in tujk 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3   X       X      2 13,3 

4 X X  X X X X X X  X X X X X 13 86,7 

 
Kratice, okrajšave, žargonske besede in tujke so za razumevanje učencev težje, zato je pomembno, da je njihova uporaba brez 
pojasnila v učbenikih čim manjša. V enajstih analiziranih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena 
slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) 
je uporaba takih besed minimalna. V učbeniku Glasba 1 se pojavi nekaj izmišljenih besed, ki bi potrebovale razlago. Podobne 
izmišljene in nepojasnjene besede se pojavljajo tudi v učbeniku Radovednih pet 4. Take besede bi za boljše razumevanje potrebovale 
razlago. V vseh drugih učbenikih so kratice, okrajšave, žargonske besede in tujke uporabljene minimalno, vedno pa so tudi 
pojasnjene.  
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Slika 39: Nepojasnjene, izmišljene besede, Radovednih pet 4 

Merilo: V učbeniku je za uporabljene kratice, okrajšave, žargon, tujke, strokovne termine, neznane izraze na voljo ustrezna jasna 
razlaga, tudi v slovarju.  
Tabela 52: V učbeniku je za uporabljene kratice, okrajšave, žargon, tujke, strokovne termine, neznane izraze na voljo ustrezna jasna razlaga, tudi v slovarju 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X   X   X   X  X  X 6 40 

2   X             1 6,7 

3          X      1 6,7 

4 X   X  X X  X   X  X  7 46,7 
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Kadar se v učbeniku pojavljajo kratice, tujke in žargonske besede, je smiselno, da so razložene, saj se s tem poveča razumljivost za 
učence. Osem izmed analiziranih učbenikov vsebuje tujke in kratice, ki so vedno smiselno razložene. V učbenikih Glasba 2, 3 in 4 
so neznane besede pojasnjene znotraj besedila, nekajkrat pa tudi v slovarčku. Razlaga je v slovarčku ali legendi vedno ponujena 
tudi v učbenikih Lili in Bine 1, 2 in 3. V učbeniku Čudoviti svet glasbe 5 pa je vedno poleg neznanih tujih besed tudi razlaga v slovarčku 
ob strani. V učbeniku Radovednih pet 4 pa je v slovarju pojasnjen le del neznanih besed. V učbeniku Glasba 1 se pojavijo 
nestrokovne, izmišljene besede, ki nimajo pojasnila. V preostalih šestih analiziranih učbenikih pa je takih besed malo ali pa učbenik 
ne vsebuje slovarčka. V učbenikih Glasba 5, Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5 slovarčka s tujkami in z okrajšavami ni. V 
preostalih učbenikih pa se take besede ne pojavljajo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 40: Besede, pojasnjene v slovarčku, Čudoviti svet glasbe 5 
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Merilo: V učbeniku je minimalna raba prenesenih pomenov, metafor, ki niso neposredno povezane z učno snovjo.  
Tabela 53: V učbeniku je minimalna raba prenesenih pomenov, metafor, ki niso neposredno povezane z učno snovjo 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ust reznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2          X      1 6,7 

3                  

4 X X X X X X X X X  X X X X X 14 93,3 

 
Uporaba metafor in prenesenih pomenov je v učbenikih smiselna le, kadar so povezani z učno snovjo. Trinajst učbenikov v celoti 
upošteva priporočilo ter ne vsebuje metafor in prenesenih pomenov. V učbeniku Radovednih pet 4 se pojavljajo tudi besede, ki niso 
jasne in niso neposredno povezane z učno snovjo.  
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Merilo: V učbeniku je ob uporabi prenesenih pomenov ponujena njihova jasna razlaga.  
Tabela 54: V učbeniku je ob uporabi prenesenih pomenov ponujena njihova jasna razlaga 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X X X X  X X  X X 6 40 

2                1 6,7 

3          X   X   2 13,3 

4                6 40 

 
Preneseni primeri so za učence brez razlage težje razumljivi. Zato je pomembno, da so, če se pojavijo, jasno razloženi. V trinajstih 
učbenikih se preneseni pomeni ne pojavljajo, zato tudi razlaga ni potrebna. V učbenikih Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5 pa se 
pojavi nekaj prenesenih pomenov; popolnoma vsi nimajo dodane razlage.  
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Merilo: V učbeniku je razlaga konceptov podprta z realnimi življenjskimi primeri, ki jih lahko učenci povežejo s svojimi izkušnjami.  
Tabela 55: V učbeniku je razlaga konceptov podprta z realnimi življenjskimi primeri, ki jih lahko učenci povežejo s svojimi izkušnjami 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Primeri, ki so učencem blizu in jih poznajo iz vsakdanjega življenja, pripomorejo k boljšemu razumevanju, saj so zanje razumljivejši. 
Glede na priporočila naj bi tudi učbeniki vsebovali primere, ki jih učenci lahko povežejo z lastnimi izkušnjami. Vsi obravnavani učbeniki 
vsebujejo primere in vsebine, ki jih lahko učenci povežejo z izkušnjami iz vsakdanjega življenja.  
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Slika 41: Dejavnosti, ki jih učenci lahko povežejo z lastnimi izkušnjami, Glasba 4 
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Merilo: V učbeniku so definicije podane in razložene v kontekstu ter za učence preproste za razumevanje. 
Tabela 56: V učbeniku so definicije podane in razložene v kontekstu ter za učence preproste za razumevanje 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X             3 20 

2                  

3                  

4  X  X X X X X X X X X X X X 12 80 

 
Definicije, ki so sestavni del učbenikov, morajo biti zapisane na strokoven in za učence razumljiv način. Zapisane morajo biti na 
preprost način. Razložene naj bi bile znotraj konteksta, tudi s primeri. Trinajst analiziranih učbenikov vsebuje preproste in za učence 
razumljive definicije. V učbenikih Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1 ter Glasba 1 pa definicij ni, a tudi niso potrebne, saj so učbeniki 
namenjeni prvošolcem.  
 

 
Slika 42: Definicije, primerne za učence, Lili in Bine 3 
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Merilo: V učbeniku je uporabljena le preprosta stavčna skladnja, ki omogoča dobro razumevanje (brez uporabe izjemno zahtevnih 
strokovnih besed, katerih pomen je nepojasnjen).  
Tabela 57: V učbeniku je uporabljena le preprosta stavčna skladnja, ki omogoča dobro razumevanje (brez uporabe izjemno zahtevnih strokovnih besed, katerih pomen je 
nepojasnjen 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3            X  X X 3 20 

4 X X X X X X X X X X X  X   12 80 

 
Skladnja povedi naj bi bila preprosta, saj omogoča lažje razumevanje. Povedi naj bi vsebovale čim manj zahtevnih strokovnih besed, 
če jih vsebujejo, pa naj bi vsebovale tudi razlago. Dvanajst analiziranih učbenikov (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili 
in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, 
Radovednih pet 5) v celoti upošteva to priporočilo. V teh učbenikih je uporabljena le preprosta stavčna struktura. V treh učbenikih 
(Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5) pa je stavčna struktura v nekaj primerih zapletena.  
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Merilo: V učbeniku je snov predstavljena jedrnato, brez dolgih in zapletenih odstavkov.  
Tabela 58: V učbeniku je snov predstavljena jedrnato, brez dolgih in zapletenih odstavkov 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X             3 20 

2          X      1 6,7 

3      X      X    2 13,3 

4    X X  X X X  X  X X X 9 60 

 
Odstavki v učbenikih na razredni stopnji naj bi bili kratki in nezapleteni. Tako je vsebina jasnejša, učenci pa lažje spoznajo bistvo. V 
treh učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1) se odstavki ne pojavljajo, saj je besedilo krajše, kar je smiselno glede 
na učence, ki učbenike uporabljajo. V učbeniku Radovednih pet 4 je snov predstavljena na preprost način, večkrat pa se pojavijo 
nepotrebni, zapletenejši uvodni deli. V učbeniku Glasba 2 se nekaj vsebine pojavi tudi brez vsake razlage, ki pa bi bila na določenih 
mestih potrebna. V učbeniku Glasba 4 pa je nekaj odstavkov daljših. Kljub temu so taki odstavki preprosti in razumljivi. V preostalih 
devetih učbenikih (Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, 
Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) so vsi odstavki z vsebino preprosti, kratki in jedrnati. 
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Merilo: V učbeniku so razlage in primeri jasni in razumljivi.  
Tabela 59: V učbeniku so razlage in primeri jasni in razumljivi 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X               1 6,7 

2                  

3   X   X    X     X 4 26,7 

4  X  X X  X X X  X X X X  10 66,7 

 
Od razlage in jasnosti primerov je odvisno, kakšna bosta znanje in razumevanje učencev. Pomembno je, da je razlaga jasna in 
razumljiva. Napisana mora biti skladno z razvojno stopnjo učencev. Deset učbenikov (Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena 
slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 
5) vsebuje razlago, ko je ta potrebna. Razlaga je v vseh primerih razumljiva. V učbenikih Glasba 1 in Glasba 2 se razlaga v večini 
primerov ne pojavi. V učbenikih Radovednih pet 4 in Glasba 5 pa se pojavi nekaj nejasnih razlag. V učbeniku Radovednih pet 4 se 
pojavi tudi nekaj nejasnih primerov. V učbeniku Lili in Bine 1 pa se razlaga sploh ne pojavi, a tudi ni potrebna. 

 
 

 
 
 
 

 
Slika 43: Primer razumljive razlage, Glasbena slikanica 3 
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Merilo: V učbeniku so navodila jasno podana.  
Tabela 60: V učbeniku so navodila jasno podana 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X              1 6,7 

2   X   X          2 13,3 

3     X   X X   X    4 26,7 

4 X   X   X   X X  X X X 8 53,3 

 
Jasna in razumljiva navodila pripomorejo k razumevanju dejavnosti in nalog, ki so zapisane v učbeniku. Hkrati pa to pripomore k 
boljšemu razumevanju snovi. V učbeniku Glasbena slikanica 1 navodil sploh ni, kar učencem onemogoča samostojno reševanje 
nalog. Kratka navodila so zapisana le v okvirčkih na dnu strani, a niso razumljiva za učence. V učbenikih Glasba 1 in Glasba 2 je 
navodil zelo malo, so pa takrat napisana razumljivo. Kljub temu učenci potrebujejo pomoč učitelja. V štirih učbenikih (Glasbena 
slikanica 2, Glasbena slikanica 3, Glasba 3 in Glasba 4) navodila večkrat niso zapisana, so pa, ko so, napisana razumljivo in jasno.  
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                                                                                                                                          Slika 45: Dejavnost brez navodil, Glasbena slikanica 2 

 

Merilo: V učbeniku je zahtevnost besedila primerna starostni stopnji učencev.  
Tabela 61: V učbeniku je zahtevnost besedila primerna starostni stopnji učencev 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3       X       X  2 13,3 

4 X X X X X X  X X X X X X  X 13 86,7 

 

Slika 44: Dejavnost z navodili, Glasbena slikanica 3 
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Celotno besedilo mora biti prilagojeno razvojni stopnji učencev. Kadar je besedilo prezahtevno, je nerazumljivo za učence, kadar je 
prelahko, pa učencev ne postavlja pred izziv in jih ne spodbuja k napredku. V učbenikih Lili in Bine 3 ter Čudoviti svet glasbe 5 so 
nekatera besedila prezahtevna in je podatkov preveč. V preostalih trinajstih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, 
Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, 
Radovednih pet 5, Glasba 5) pa so vključena besedila primerna za določeno razvojno stopnjo učencev. 
 

Merilo: V učbeniku povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja.  
Tabela 62: V učbeniku povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Dvojno zanikanje znotraj povedi lahko povzroči slabše razumevanje besedila, zato ni priporočljivo za uporabo v učbenikih. To 
priporočilo upošteva vseh petnajst obravnavanih učbenikov.  
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SLIKOVNO GRADIVO IN GRAFIČNE PONAZORITVE 
Merilo: V učbeniku je besedilo dopolnjeno s slikovnim gradivom (fotografije, slike, grafi, diagrami, prikazi, zemljevidi, tabele ...). 
Tabela 63: V učbeniku je besedilo dopolnjeno s slikovnim gradivom (fotografije, slike, grafi, diagrami, prikazi, zemljevidi, tabele ...) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F 
(%) 

1                  

2                  

3          X      1 13,3 

4 X X X X X X X X X  X X X X X 14 86,7 

 
Jasno zapisano besedilo je lahko za učence razumljivo, razumljivost pa se lahko še poveča, kadar je vključeno nebesedno, slikovno 
ali grafično gradivo. Slikovno gradivo pripomore k nazornejšim prikazom in boljšemu razumevanju vsebine. Večina, štirinajst 
obravnavanih učbenikov, vsebuje smiselno slikovno gradivo, kjer je to potrebno. V učbeniku Radovednih pet 4 pa je nekaj slikovnih 
in grafičnih primerov neustreznih.  
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USTREZNOST 
Merilo: V učbeniku nebesedni oziroma slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine.  
Tabela 64: V učbeniku nebesedni oziroma slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustr eznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2          X      1 6,7 

3      X   X    X   3 20 

4 X X X X X  X X   X X  X X 11 73,3 

 
Kakovostni nebesedni deli, ki so vključeni v učbenike, pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine. V enajstih analiziranih učbenikih 
(Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Čudoviti svet 
glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) je merilo v celoti upoštevano. Vsi nebesedni deli pripomorejo k boljšemu 
razumevanju vsebine. V treh učbenikih (Glasba 2, Glasba 3 in Radovednih pet 4) nebesedni deli prav tako pripomorejo k boljšemu 
razumevanju vsebine, a so nekajkrat neustrezni in bi bili lahko oblikovani bolje. V učbeniku Radovednih pet 4 nebesedni deli 
pojasnjujejo vsebino, a so večkrat neustrezni.  
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   Slika 47: Neustrezna uporaba slik, Radovednih pet 4 

 

Merilo: V učbeniku so nebesedni deli (tabele, grafi, grafični zapisi ...) primerni vsebini in avtentični.  
Tabela 65: V učbeniku so nebesedni deli (tabele, grafi, grafični zapisi ...) primerni vsebini in avtentični 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2          X      1 6,7 

3 X     X   X    X X  5 33,3 

4  X X X X  X X   X X   X 9 60 

Slika 46: Primerna uporaba slikovnega gradiva, Čudoviti svet 
glasbe 5 
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Nebesedni deli, vključeni v učbenik, naj bi bili avtentični in primerni glede na vsebino. V devetih analiziranih učbenikih (Glasbena 
slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 3, Lili in Bine 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Glasba 5) je to merilo v 
celoti upoštevano. Vsi nebesedni deli so primerni in avtentični. V učbeniku Lili in Bine 1 so nebesedne vsebine v večini povezane s 
preostalimi vsebinami, a na nekaj mestih ni očitne povezave. V učbeniku Čudoviti svet glasbe 5 so nebesedni deli primerni, a na 
nekaj mestih niso avtentični. Enako velja za učbenik Lili in Bine 1 ter tudi učbenike Glasba 2 in 3. V učbeniku Radovednih pet 4 pa 
se pojavi več vsebin, ki niso primerne in na nepravilen način prikazujejo določene glasbene vsebine.  
 

 
Slika 49: Neprimerna uporaba slikovnega gradiva, Čudoviti svet glasbe 5 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 48: Primer avtentičnega gradiva, Glasbena slikanica 3 
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Merilo: V učbeniku so slikovno gradivo in druge grafične vsebine opremljeni s kratkimi opisi, z razlago njegove vsebine (npr. legenda 
in razlaga simbolov, opis pod fotografijami).  
Tabela 66: V učbeniku so slikovno gradivo in druge grafične vsebine opremljeni s kratkimi opisi, z razlago njegove vsebine (npr. legenda in razlaga simbolov, opis pod 
fotografijami) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X      X        2 13,3 

2         X       1 6,7 

3 X  X  X X    X X  X   7 46,7 

4    X   X     X  X X 5 33,3 

 
Nebesedni deli in slikovno gradivo naj bi bili opremljeni z opisi, legendo, ki pripomorejo pri razumevanju nebesednih delov in vsebine. 
V petih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 4 in Glasba 5) je to merilo v celoti 
upoštevano. Nebesedni deli so dopolnjeni s kratkimi opisi, z legendo. V sedmih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 
2, Glasba 2, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Radovednih pet 5) pojasnilo poleg nekaterih slik manjka. Le nekateri nebesedni 
deli vsebujejo opis ali pojasnilo. V učbeniku Glasba 3 je več nebesednih delov v učbeniku brez pojasnil. Pojavijo se le nekajkrat. 
Učbenika Glasbena slikanica 1 in Glasbena slikanica 3 pa opisov pod grafičnimi zapisi ne vsebujeta, a to niti ni potrebno, saj so ti 
zelo nazorni.  
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VELIKOST IN PREGLEDNOST 
Merilo: V učbeniku so nebesedni deli primernih velikosti.  
Tabela 67: V učbeniku so nebesedni deli primernih velikosti 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Velikost nebesednih delov je pomembna, saj sta od tega odvisni jasnost in razumljivost. Vseh petnajst analiziranih učbenikov vsebuje 
nebesedne elemente, ki so primernih velikosti.  
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Merilo: V učbeniku so nebesedni deli jasni in pregledni.  
Tabela 68: V učbeniku so nebesedni deli jasni in pregledni 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2        X  X      2 13,3 

3   X   X      X   X 4 26,7 

4 X X  X X  X  X  X  X X  9 60 

 
V učbeniku naj bi bili nebesedni deli jasni in pregledni, saj le tako učinkovito pripomorejo k razumevanju obravnavane vsebine. V 
devetih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 
4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5) so vključeni nebesedni deli jasni in pregledni. V štirih učbenikih pa je preglednost na 
nekaterih mestih manjša. V učbeniku Glasba 1 so nebesedni deli jasni, a zaradi pomanjkanja navodil ni razvidno, čemu je namenjen 
izbrani del. V učbeniku Glasba 3 pa nekaj nebesednih delov ni jasno razvidnih ali pa jih pokrivajo besedilo in drugi elementi. V 
učbenikih Glasba 4 in 5 so nebesedni deli jasni in pregledni, z izjemo nekaterih slik, ki so nepregledne zaradi preveč elementov na 
enem mestu.  
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Merilo: V učbeniku so nebesedni deli brez nepotrebnih podrobnosti, ki bi motile učenčevo pozornost.  
Tabela 69: V učbeniku so nebesedni deli brez nepotrebnih podrobnosti, ki bi motile učenčevo pozornost 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1          X      1 6,7 

2        X        1 6,7 

3  X    X   X   X    4 26,7 

4 X  X X X  X    X  X X X 9 60 

Slika 50: Jasna in pregledna nebesedna vsebina, Glasba 4 
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Funkcija nebesednih delih je, da podpirajo druge vključene vsebine. Zaradi tega naj ne bi vsebovali podrobnosti, ki bi lahko ovirale 
pozornost učencev. V učbeniku Radovednih pet 4 se večkrat pojavijo skice in grafični zapisi, ki vsebujejo nepotrebne podrobnosti, ki 
lahko ovirajo pozornost učencev. V učbeniku Glasbena slikanica 3 se nekateri grafični zapisi prepletajo z branjem in drugimi elementi, 
ki odvračajo pozornost učencev. V učbenikih Glasba 2, Glasba 3 in Glasba 4 so nebesedni deli smiselni, a vsebujejo veliko nerealnih 
podrobnosti, ki bi lahko ovirale pozornost učencev. V učbeniku Glasbena slikanica prav tako nekaj nebesednih delov lahko zaradi 
podrobnosti preusmerja pozornost učencev.  
 

 

 

 

 
Slika 52: Nebesedni deli vsebujejo moteče elemente, Radovednih pet 4 

 

 
 

Slika 51: Ustrezno slikovno gradivo, Čudoviti svet glasbe 5 
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POSTAVITEV 
Merilo: V učbeniku je postavitev vizualnih, grafičnih ponazoritev logična, tako da ustrezno podpirajo informacije, podane v besedilu, 
in ne ovirajo branja.  
Tabela 70: V učbeniku je postavitev vizualnih, grafičnih ponazoritev logična, tako da ustrezno podpirajo informacije, podane v besedilu, in ne ovirajo branja 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3 X X   X   X    X   X 7 46,7 

4   X X  X X  X X X  X X  8 53,3 

 
Postavitev nebesednih, grafičnih ponazoritev naj bi bila taka, da ustrezno podpira vsebino in hkrati ne ovira branja. S tem sta 
omogočeni večja jasnost in razumljivost. V osmih obravnavanih učbenikih (Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, 
Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5) je merilo upoštevano v celoti. Vsi 
nebesedni deli podpirajo vsebino in ne prekrivajo besedila. V sedmih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasbena 
slikanica 2, Glasbena slikanica 3, Glasba 4, Glasba 5) pa se na določenih delih zmanjša jasnost in nebesedni deli ovirajo branje.  
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Merilo: V učbeniku se opisi slikovnega gradiva nahajajo pod slikovnim gradivom.  
Tabela 71: V učbeniku se opisi slikovnega gradiva nahajajo pod slikovnim gradivom 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X              1 6,7 

2   X     X     X   3 20 

3 X   X X X X  X X      7 46,6 

4           X X  X X 4 26,7 

 
Za večjo jasnost naj bi nebesedni deli vsebovali opis, ki jih pojasnjuje. V učbeniku Glasbena slikanica 1 opisov slikovnih in grafičnih 
gradiv ni. V učbenikih Glasba 1, Glasbena slikanica 3 in Radovednih pet 5 se opisi nebesednega gradiva ne pojavijo vedno, ko bi 

Slika 53: Nebesedni deli ovirajo branje, Glasbena slikanica 3 
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bilo to potrebno. V sedmih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, Radovednih 
pet 4) se opisi pojavijo zraven nebesednih delov ali pod večino nebesednih delov. V učbenikih Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, 
Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5 pa je to merilo v celoti upoštevano. Vsi nebesedni deli vsebujejo opis za boljše razumevanje.  
 
DRUGO 
Merilo: Uporabljeni so simboli in druge grafične oznake za lažjo orientacijo v učbeniku/besedilu, katerih pomen je jasno predstavljen 
v dodani legendi.  
Tabela 72: Uporabljeni so simboli in druge grafične oznake za lažjo orientacijo v učbeniku/besedilu, katerih pomen je jasno predstavljen v dodani legendi 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X  X   X        4 26,7 

2         X       1 6,7 

3 X           X   X 3 20 

4    X  X X   X X  X X  7 46,7 

 
Dodani simboli, ki so uporabljeni skozi celoten učbenik, lahko pripomorejo k boljši organizaciji in orientaciji v učbeniku (Dyslexia Style 
Guide, 2018). Za pravilno razumevanje pa morajo biti simboli pojasnjeni v legendi. Učbeniki Lili in Bine 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, 
Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Radovednih pet 5 in Čudoviti svet glasbe 5 vsebujejo simbole, ki so uporabljeni skozi 
celoten učbenik in so pojasnjeni v legendi. Legenda simbolov se pojavi na začetku učbenika, v njej pa so pojasnjeni vsi simboli, ki so 
uporabljeni v učbeniku. V učbenikih Lili in Bine 1, Glasba 4 in Glasba 5 so simboli označeni na nekaj mestih, ne pa vedno. V učbeniku 
Glasba 3 se pojavi le znak za poslušanje zvočnih posnetkov, a ni nikjer pojasnjen. Učbeniki Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasbena 
slikanica 2 in Glasbena slikanica 3 pa simbolov in legende ne vsebujejo.  
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Merilo: Za razlago, pojasnjevanje postopkov so uporabljeni nazorni diagrami njihovega poteka.  
Tabela 73: Za razlago, pojasnjevanje postopkov so uporabljeni nazorni diagrami njihovega poteka 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X   X   X       5 33,3 

2                  

3                  

4    X X  X X  X X X X X X 10 66,7 

 
Za razlago postopkov je večkrat smiselno uporabiti diagrame poteka, saj omogočajo lažje razumevanje (Dyslexia Style Guide, 2018). 
Take diagrame, ki pripomorejo k razumevanju obravnavane vsebine, vsebuje deset obravnavanih učbenikov (Lili in Bine 2, Glasbena 
slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudovit svet 

Slika 54: Simboli za lažjo orientacijo v učbeniku, Čudoviti svet glasbe 5 
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glasbe 5, Glasba 5). Diagrami so vključeni, kadar pripomorejo k boljšemu razumevanju. V petih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 
1, Glasbena slikanica 2, Glasba 1, Glasba 2, Glasba 3) pa se diagrami ne pojavljajo. Učbeniki vsebujejo grafične zapise, ki 
pripomorejo k boljšemu razumevanju pesmi, preostali diagrami pa se ne pojavljajo.  
 

b) GLASBENOSPECIFIČNA MERILA 
 

UČNI NAČRT 
Merilo: Učbenik je povezan z veljavnim učnim načrtom.  
Tabela 74: Učbenik je povezan z veljavnim učnim načrtom 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Učni načrt navaja obvezne in izbirne operativne cilje in vsebine. Učbeniki naj bi pripomogli k njihovemu doseganju. Zaradi 
pomembnosti učnega načrta je vseh petnajst analiziranih učbenikov v celoti povezanih z učnim načrtom.  
 
CILJI IN STANDARDI ZNANJA 
Merilo: Učbenik dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta.  
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Tabela 75: Učbenik dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Cilji, ki jih dosegajo učbeniki, morajo biti sestavni del učnega načrta. Učbeniki naj bi vsebovali vsebine, povezane z obveznimi pa tudi 
z izbirnimi cilji učnega načrta. Vsi obravnavani učbeniki v celoti upoštevajo to merilo.  
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Merilo: Učbenik vsebuje natančne teoretične opredelitve, povezane z učnimi cilji.  
Tabela 76: Učbenik vsebuje natančne teoretične opredelitve, povezane z učnimi cilji 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3  X X             2 13,3 

4 X   X X X X X X X X X X X X 13 86,7 

 
Teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, ki jih podajajo učbeniki, morajo biti povezane z učnimi cilji, ki so zapisani v 
učnem načrtu. Kjer je potrebno, naj bi bile glasbene teoretične opredelitve zapisane tudi v obliki zapisanih besedil, saj je to za učence 
oprijemljivejše. Vsi učbeniki (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasba 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, Glasbena slikanica 
3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5, Radovednih pet 5) z izjemo dveh (Glasbena 
slikanica 1 in Glasba 1) v celoti upoštevajo to priporočila. Vse glasbene vsebine so na za učence primeren način zapisane v obliki 
glasbenih teoretičnih opredelitev. V omenjenih dveh učbenikih pa se vsebine v obliki teoretičnih opredelitev ne pojavljajo, a to tudi ni 
potrebno, saj sta učbenika namenjena učencem prvega razreda. Vse glasbene vsebine so predstavljene prek vizualizacij glasbenih 
doživetij in izkušenj.  
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Merilo: V učbenik so vključeni vsi minimalni standardi vzgojno-izobraževalnega obdobja.   
Tabela 77: V učbenik so vključeni vsi minimalni standardi vzgojno-izobraževalnega obdobja 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Minimalni standardi znanja so prav tako del učnega načrta. Sem spadajo tisti standardi, ki jih morajo učenci v posameznem vzgojno-
izobraževalnem okolju doseči za napredovanje v višji razred. Vsi obravnavani učbeniki dosegajo tudi to merilo ter vsebujejo naloge 
in dejavnosti, katerih namen je doseganje minimalnih standardov.  
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Merilo: Učbenik vsebuje cilje višjih in nižjih taksonomskih ravni.  
Tabela 78: Učbenik vsebuje cilje višjih in nižjih taksonomskih ravni 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3 X X  X         X   4 26,7 

4   X  X X X X X X X X  X X 11 73,3 

 
Kot pri preostalih predmetih tudi cilje glasbene vzgoje delimo na splošne cilje, povezane z operativnimi in s procesnimi cilji, obvezne 
cilje in tudi na izbirne cilje. Med obvezne cilje uvrščamo tiste, ki jih morajo učenci pridobiti do konca osnovnošolskega izobraževanja, 
med izbirne cilje pa so uvrščeni poglobljeni cilji višjih taksonomskih ravni (Učni načrt, 2011). Ker so učbeniki namenjeni vsem 
učencem, naj bi vsebovali cilje višjih in nižjih taksonomskih ravni. Enajst analiziranih učbenikov vsebuje dejavnosti, ki dosegajo cilje 
višjih in nižjih taksonomskih ravni. V učbenikih Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1 in Lili in Bine 2 je večina dejavnosti 
namenjena doseganju nižjih taksonomskih ciljev, dejavnosti za doseganje višjih taksonomskih ciljev pa je veliko manj. Je pa razmerje 
med dejavnostmi za doseganje višjih in nižjih taksonomskih ciljev smiselno, saj so učbeniki namenjeni začetnemu glasbenemu 
opismenjevanju.  
 

 

 

 
Slika 55: Primer naloge, ki dosega cilje višjih taksonomskih ravni, Čudoviti svet glasbe 4 
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GLASBENE VSEBINE 
Merilo: Učbenik vsebuje teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik (pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo 
znanje).   
Tabela 79: Učbenik vsebuje teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik (pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo znanje)  

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2  X X             2 13,3 

3 X        X       2 13,3 

4    X X X X X  X X X X X X 11 73,3 

 
Teoretične opredelitve v kombinaciji z nebesednimi deli pripomorejo k razumevanju vsebine med učenci. Teoretične informacije 
morajo biti napisane skladno z razvojnimi značilnostmi učencev, saj so tako zanje lažje razumljive. Na podlagi teh teoretičnih 
opredelitev, ki so podlaga za glasbeni jezik, se oblikuje glasbeno znanje učencev. Enajst analiziranih učbenikov (Lili in Bine 2, 
Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih 
pet 5, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5) vsebuje teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeno znanje. V učbenikih Lili in Bine 
1 ter Glasba 3 je teoretičnih opredelitev, ki so podlaga za glasbeni jezik, manj. Je pa v naštetih učbenikih omogočenih več doživljajskih 
glasbenih izkušenj. V učbenikih Glasbena slikanica 1 in Glasba 1 je prav tako poudarek na glasbenih doživetjih in izkušnjah ter 
glasbenem opismenjevanju in ne na teoretičnih opredelitvah. Teoretične opredelitve so pomembne, a v sodobnem 
glasbenodidaktičnem pristopu naj bi pouk temeljil na glasbenih doživetjih in neverbalni glasbeni komunikaciji, česar pa učbeniki, 
namenjeni učencem drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, večinoma premalo omogočajo.  
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Slika 56: Teoretične vsebine, ki so podlaga glasbenemu znanju, Glasba 4 
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Merilo: Glasbene vsebine (pesmi in skladbe) usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik (pojmi, besednjak, 
glasbeno opismenjevanje in drugo znanje). 
Tabela 80: Glasbene vsebine (pesmi in skladbe) usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik (pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo znanje) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3          X X X X X X 6 40 

4 X X X X X X X X X       9 60 

 
Učbeniki naj bi vsebovali glasbene vsebine (pesmi in skladbe), ki usmerjajo v glasbene dejavnosti in ki so podlaga za usvajanje 
glasbenega jezika (pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo znanje). Vseh petnajst obravnavanih učbenikov vsebuje 
take vsebine. Se pa pojavljajo razlike v dejavnostih in komunikaciji, ki jo omogočajo. Učbeniki, namenjeni učencem prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, omogočajo več neverbalne glasbene komunikacije, ki je boljša osnova za glasbeni jezik, v učbenikih 
drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa je možnosti za to manj.  
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Merilo: Učbenik vsebuje pesmarico, ki vsebuje razširjen repertoar pesmi.  
Tabela 81: Učbenik vsebuje pesmarico, ki vsebuje razširjen repertoar pesmi 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1          X      1 6,7 

2 X X X X X X X X X  X    X 11 73,3 

3                  

4            X X X  3 20 

 
Pesmarica s pesmimi je pomemben del učbenika za glasbo, ker vsebuje pesmi, ki se jih učenci naučijo v šolskem letu. Tako učenci 
lažje najdejo izbrane pesmi. Pesmarica, ki vsebuje razširjen program, je pomembna za glasbeno nadarjene učence, saj s tem lahko 
širijo svoje glasbeno znanje. Štirinajst analiziranih učbenikov vsebuje pesmarico. Količina pesmi je različna ter se razlikuje od razvojne 
stopnje in starosti učencev. V dveh učbenikih (Glasbena slikanica 2, Glasbena slikanica 3) je v pesmarico na koncu učbenika vključen 
le en del pesmi, ki jih učenci spoznajo. Skozi celoten učbenik se učenci naučijo še številne druge pesmi. V učbeniku Radovednih pet 
5 pa so v pesmarico vključene le ljudske pesmi, čeprav učenci spoznajo tudi nekaj drugih pesmi. Le v učbenikih Glasba 4, Radovednih 
pet 5 in Čudoviti svet glasbe pesmarica vsebuje razširjeni program.  
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Merilo: Pesmi in skladbe izvirajo iz slovenske in tuje kulture.  
Tabela 82: Pesmi in skladbe izvirajo iz slovenske in tuje kulture 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2  X              1 6,7 

3          X   X   2 13,3 

4 X  X X X X X X X  X X  X X 12 80 

 
Splošni cilj glasbene vzgoje je, da učenci razvijajo občutljivost in strpnost do različnih glasbenih kultur in tistih, ki glasbo izvajajo (Učni 
načrt, 2011). Zato je pomembno, da učbeniki vsebujejo primere, ki so povezani s slovensko pa tudi tujo kulturo. V učbeniku Glasbena 
slikanica 1 so vse dejavnosti in pesmi povezane s slovensko kulturo. V učbenikih Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5 se primeri, 
povezani s tujo kulturo, pojavijo redko. Je pa to smiselno, saj je eden izmed ciljev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, da 
učenci pojejo domače in manj tuje ljudske pesmi. Večina primerov je povezana z domačo kulturo, domačimi ljudskimi pesmimi. Vseh 
drugih dvanajst obravnavanih učbenikov (Lili in Bine 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena 
slikanica 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) pa vsebuje primere, ki so povezani s 
slovensko in tujo kulturo.  
 
 



 145 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Slika 57: Primer, povezan s tujo kulturo, Čudoviti svet glasbe 4 

Slika 58: Primer, povezan s slovensko kulturo, Glasba 5 
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Merilo: Težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje.  
Tabela 83: Težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X       9 100 

 
Glasbene vsebine v učbeniku se med seboj razlikujejo tudi glede na glasbenorazvojno stopnjo učencev. Glasbene vsebine, 
namenjene učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so preprostejše, njim razumljive. Izmed vseh učbenikov, namenjenih 
učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so vsi učbeniki po težavnosti primerni za učence prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja. V učbeniku se pojavi več vizualizacij, ki konkretizirajo glasbeni jezik. Pojasnila niso potrebna, saj so 
učbeniki namenjeni glasbenemu opismenjevanju, večina glasbenih dejavnosti pa naj bi potekala prek neverbalne glasbene 
komunikacije.  
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Merilo: Težavnost glasbenih vsebin je primerna za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje.  
Tabela 84: Težavnost glasbenih vsebin je primerna za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4          X X X X X X 6 100 

 
Glasbene vsebine, ki jih vsebuje glasbeni učbenik, namenjen učencem drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zahtevnejše 
in abstraktnejše. Slikovne in grafične zapise zamenjujejo notni zapisi. Pomembno je, da se vsebine in zahtevnost kontinuirano 
stopnjujejo iz prvega v drugo izobraževalno obdobje. Prav vsi obravnavani učbeniki za uporabo v četrtem in petem razredu vsebujejo 
glasbene vsebine, ki so primerne za četrtošolce in petošolce. Vsebine so primerne zahtevnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

Merilo: Pesmi in skladbe so umetniško kakovostne. 
Tabela 85: Pesmi in skladbe so umetniško kakovostne 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3 X   X   X   X   X   5 33,3 

4  X X  X X  X X  X X  X X 10 66,7 

 
Umetniška kakovost je eno izmed meril izbire kakovostne glasbe, ki jo predstavimo učencem. Pomembno je, da učenci s pomočjo 
učbenika spoznavajo umetniško kakovostna dela. Vsi učbeniki vsebujejo več umetniško kakovostnih del, čeprav se dela med seboj 
razlikujejo. V učbeniških kompletih Lili in Bine ter Radovednih pet so nekatera dela nekakovostna. Zapisi nekaterih skladb so 
pomanjkljivi, izbrani primeri ne prikazujejo obravnavane snovi najbolje, namesto dejavnosti in zapisov, ki bi spodbujala neverbalno 
glasbeno komunikacijo, se pojavlja več besedil, ki ne spodbujajo sodobnega didaktičnega pristopa. Prav tako nekatere vsebine niso 
avtentične. 

 
Slika 59: Nekakovostna glasbena vsebina, Radovednih pet 5 
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Merilo: Učbenik vsebuje skladbe, ki so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev.   
Tabela 86: Učbenik vsebuje skladbe, ki so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev  

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3  X X             2 13,3 

4 X   X X X X X X X X X X X X 13 86,7 

 
Zahtevnost glasbenih primerov naj bi bila primerna za razvojno stopnjo učencev, ki jim je učbenik namenjen. Kadar so vsebine in 
dejavnosti prezahtevne, na učence delujejo nemotivacijsko, kadar so dejavnosti prelahke, pa za učence ne predstavljajo izziva. Zato 
je pomembno, da je težavnost primerna za učence. Trinajst obravnavanih učbenikov v celoti upošteva to merilo. Vse glasbene 
vsebine, ki jih vsebujejo, so primerne za to glasbenorazvojno stopnjo učencev. V učbenikih Glasbena slikanica 1 in Glasba 1 za 
vizualizacije ni nobenega pojasnila, kar lahko učence zmede. Vizualizacije, vključene v ta učbenika, naj bi obravnavali skupaj s 
priročnikom za učitelje, ki razjasni nejasnosti. Uporaba je kljub temu smiselna, saj učbenika s tem spodbujata neverbalno glasbeno 
komunikacijo in glasbeno opismenjevanje, kar se sklada s sodobnim glasbenodidaktičnim pristopom.  
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Merilo: Učbenik vsebuje skladbe iz različnih glasbenih obdobij. 
Tabela 87: Učbenik vsebuje skladbe iz različnih glasbenih obdobij 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustr eznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3  X        X   X   3 20 

4 X  X X X X X X X  X X  X X 12 80 

 
Eno izmed meril za presojo kakovosti glasbene literature je heterogena zastopanost glasbenih obdobij. V dvanajstih obravnavanih 
učbenikih najdemo primere iz različnih glasbenih obdobij. Ta so heterogeno zastopana. Le v treh obravnavanih učbenikih zastopanost 
ni heterogena. Glasbeni primeri, ki so sestavni del učbenika Glasbena slikanica 1, so večinoma ljudske pesmi ali dela slovenskih 
skladateljev, ki so ustvarjali v istem glasbenem obdobju (Mira Voglar, Janez Bitenc, Mirko Slosar ...). V učbenikih Radovednih pet 4 
in 5 pa so primeri iz istih glasbenih obdobij in obdobja niso heterogeno zastopana. Pojavlja se veliko ljudskih pesmi, za katere avtor 
in posledično obdobje nastanka nista znana. Učbenika prav prav tako vsebujeta več pesmi mlajših, sodobnejših avtorjev. Tak izbor 
pesmi in skladb se pojavi, ker je eden izmed ciljev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja spoznavanje ljudskih pesmi.  
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Merilo: Učbenik vsebuje skladbe iz različnih glasbenih okolij. 
Tabela 88: Učbenik vsebuje skladbe iz različnih glasbenih okolij 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X        X   X   3 20 

2                  

3              X  1 6,7 

4 X  X X X X X X X  X X   X 11 73,3 

 
Tako kot naj bi bila heterogeno zastopana glasbena obdobja, naj bi bila v kakovostni glasbeni literaturi zastopana tudi različna okolja. 
Merilo je v celoti zastopano v enajstih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, 
Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Glasba 5). Vsebujejo glasbene primere iz različnih 
glasbenih okolij. V učbeniku Čudoviti svet glasbe 5 se pojavljajo večinoma primeri, povezani s slovensko kulturo. Primeri, povezani 
s tujimi kulturami, se pojavljajo redko. Trije učbeniki (Glasbena slikanica 1, Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5) pa vsebujejo le 
nekaj primerov tuje glasbe, vsi drugi primeri so primeri slovenske glasbe. To je smiselno, saj je v drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju poudarek na spoznavanju skladb, ki prihajajo iz domačega glasbenega okolja. V učbeniku Glasbena slikanica 1 pa so primeri 
tujih skladb zapisani le v priročnikih za učitelje.  
 

 
Slika 60: Glasbeni primer tuje glasbe, Čudoviti svet glasbe 5 
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Slika 61: Glasbeni primer slovenske glasbe, Čudoviti svet glasbe 5 

 

Merilo: Učbenik vsebuje skladbe različnih glasbenih zvrsti in žanrov. 
Tabela 89: Učbenik vsebuje skladbe različnih glasbenih zvrsti in žanrov 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1             X   1 6,7 

2  X   X           2 13,3 

3            X    1 6,7 

4 X  X X  X X X X X X   X X 11 73,3 

 
Glasba obsega različna področja, zato je ključnega pomena, da učencem predstavimo različne zvrsti in žanre glasbe. Kakovosten 
učbenik za poučevanje glasbe naj bi tako vseboval skladbe različnih žanrov in zvrsti. Učbenik Radovednih pet 5 vsebuje le skladbe 
ljudskega izvora. V učbenikih Glasbena slikanica 1, Glasbena slikanica 2 in Glasba 4 pa se večinoma pojavljajo le otroške pesmi. 
Pesmi se učenci naučijo, hkrati pa predstavljajo tudi slušne primere. Slušni primeri so prav tako zapisani v priročnikih, namenjenih 
učiteljem. V preostalih enajstih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 
3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) so zastopani različne zvrsti in žanri glasbe.  
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GLASBENE DEJAVNOSTI 
Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so podprte z glasbenimi vsebinami. 
Tabela 90: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so podprte z glasbenimi vsebinami 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Glasbene teoretične vsebine naj bi bile za boljše razumevanje podprte z glasbenimi primeri. Prav v vseh obravnavanih učbenikih je 
teoretična vsebina podprta z glasbenimi primeri, kjer je to smiselno.  
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Slika 62: Povezava glasbenih primerov z vsebino, Glasba 3 
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Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so v učbeniku uravnoteženo zastopane. 
Tabela 91: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so v učbeniku uravnoteženo zastopane 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3  X X X X  X  X X   X   8 53,3 

4 X     X  X   X X  X X 7 46,7 

 
Glasbene dejavnosti vključujejo poslušanje, izvajanje in ustvarjanje. V pouk glasbe na razredni stopnji naj bi bila vključena vsa tri 
področja glasbenih dejavnosti. Učbeniki Lili in Bine 1, Glasba 2, Glasbena slikanica 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet 
glasbe 5 in Glasba 5 vsebujejo vsa tri področja glasbenih dejavnosti, ki so uravnoteženo zastopana. V preostalih obravnavanih 
učbenikih se prav tako pojavljajo vsa področja glasbenih dejavnosti, a njihova zastopanost ni uravnotežena ali pa posamezna 
področja niso jasno označena. V učbenikih Glasbena slikanica 1, Glasbena slikanica 2 in Glasbena slikanica 3 so različne glasbene 
dejavnosti označene z barvami, a to v legendi ni pojasnjeno.  
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Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo. 
Tabela 92: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustrznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3   X             1 6,7 

4 X X  X X X X X X X X X X X X 14 93,3 

 
Glasbene dejavnosti in vsebine naj bi v učbenikih vodile v pevsko ali inštrumentalno interpretacijo. To merilo je upoštevano v trinajstih 
obravnavanih učbenikov (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, 
Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5), v učbeniku Glasba 1 pa pri nekaj 
dejavnostih ni jasno razvidno, kaj je njihov namen.  
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Slika 63: Kakovosten primer dejavnosti, ki vodi v inštrumentalno interpretacijo, Glasbena slikanica 2 

 

Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) spodbujajo aktivno udeleženost učencev.  
Tabela 93: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) spodbujajo aktivno udeleženost učencev.  

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 
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Aktivna udeleženost učencev je ključna za razumevanje in zanimanje učencev. Kadar so učenci aktivno vključeni v proces, je njihovo 
zanimanje večje, kar pomeni, da se njihova želja po znanju poveča. Vseh petnajst obravnavanih učbenikov v celoti upošteva to 
merilo. Vsi učbeniki z obliko dejavnosti in glasbenimi vsebinami spodbujajo aktivno udeleženost učencev.  
 
Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo. 
Tabela 94: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                 13,3 

2                 13,3 

3 X X X X X X X X X X  X X   12 79,9 

4           X   X X 3 20 

 
Učna individualizacija in diferenciacija od učitelja zahtevata, da pri poučevanju upošteva individualne razlike med učenci. Učni proces 
naj bi bil čim bolj prilagojen individualnim razlikam med učenci (Strmčnik, 1987). Tudi učbenik naj bi vseboval dejavnosti in vsebine, 
ki omogočajo diferenciacijo in individualizacijo. Le trije učbeniki (Čudoviti svet glasbe 4, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5) vsebujejo 
več dejavnosti, ki omogočajo diferenciacijo in individualizacijo. V dvanajstih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasba 1, Glasbena slikanica 1, 
Lili in Bine 2, Glasba 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasba 3, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Glasba 4 in Radovednih 
pet 5) sta diferenciacija in individualizacija omogočeni delno. Večina dejavnosti omogoča diferenciacijo in individualizacijo, a ta ni 
zapisana. So pa vse dejavnosti zastavljene tako, da lahko učitelji iz njih izpeljejo individualizacijo in individualizacijo. Pri izvajanju 
individualizacije in diferenciacije si lahko učitelji pomagajo s priročniki za učitelje.  
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Slika 64: Primer dejavnosti, ki omogoča individualizacijo 

Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo dela z glasbeno 
nadarjenimi učenci. 
Tabela 95: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo dela z glasbeno nadarjenimi učenci 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1   X      X       2 13,3 

2                  

3 X X  X X X X   X   X   8 53,3 

4        X   X X  X X 5 33,3 
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Glasbene dejavnosti naj bi bile diferencirane tudi za glasbeno nadarjene učence, saj naj bi učitelji tudi s pomočjo učbenika razvijali 
njihova močna področja. Naloge, namenjene nadarjenim učencem, so bolj ustvarjalne, ponujajo več možnosti ter zahtevajo višjo 
raven razvoja glasbenih sposobnosti in znanja. Za učence, ki niso glasbeno nadarjeni, so pretežke. Učbenika Glasba 1 in Glasba 3 
ne vsebujeta dejavnosti in vsebin, ki bi omogočale diferenciacijo za nadarjene učence. Učbeniki Glasbena slikanica 3, Čudoviti svet 
glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5 vsebujejo več dejavnosti, ki so namenjene nadarjenim učencem, medtem ko 
drugi učbeniki vsebujejo manj takih dejavnosti. Dejavnosti v teh učbenikih večinoma omogočajo diferenciacijo, ki pa ni vnaprej 
predvidena.  
 
Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo dela z učenci s 
posebnimi potrebami. 
Tabela 96: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo dela z učenci s posebnimi potrebami 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

2                  

3                  

4                  

 
Učbenik je namenjen vsem učencem. Vseboval naj bi tudi naloge, ki so primerne za učence s posebnimi potrebami. Naloge morajo 
biti napisane preprosto, navodila morajo biti razumljiva, dejavnosti morajo biti razložene. Niti eden izmed obravnavanih učbenikov ne 
vsebuje takšne vrste diferenciacije v celoti. Vsebujejo pa učbeniki dejavnosti, ki ponujajo možnost za diferenciacijo za delo z učenci 
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s posebnimi potrebami. Vse dejavnosti lahko učitelji prilagodijo tako, da so primernejše za delo z učenci s posebnimi potrebami, a 
taka vrsta diferenciacije ni vnaprej predvidena.  
 

Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo dela z učenci, ki prihajajo 
iz tujih okolij.  
Tabela 97: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) omogočajo individualizacijo in diferenciacijo dela z učenci, ki prihajajo iz tujih okolij 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2  X              1 6,7 

3                  

4 X  X X X X X X X X X X X X X 14 93,7 

 
V slovenski prostor prihaja vse več tujih prebivalcev, kar pomeni, da je v osnovnih šolah vse več učencev, ki prihajajo iz tujih okolij. 
Zaradi tega naj bi tudi dejavnosti, vključene v učbenike, omogočale diferenciacijo, namenjeno tem učencem. To merilo je uresničeno 
z vidika zastopanja skladb tujih avtorjev in izvajalcev. Učbeniki, ki vsebujejo skladbe in pesmi tujih avtorjev, omogočajo 
individualizacijo in diferenciacijo dela. Skladbe tujih skladateljev in izvajalcev vsebujejo učbeniki Glasba 1, Glasbena slikanica 3, 
Glasba 3, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Glasba 4, Glasba 5, Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Čudoviti svet glasbe 4, 
Čudoviti svet glasbe 5, Radovednih pet 4, Radovednih pet 5, kar pomeni, da vsi učbeniki zadoščajo temu merilu. V učbeniku Glasbena 
slikanica 1 pa se pojavljajo skladbe tujih avtorjev le v priročniku za učitelje. Učbenik pa vsebuje le slovenske pesmi.  
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Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencev. 
Tabela 98: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencev 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3      X          1 6,7 

4 X X X X X  X X X X X X X X X 14 93,3 

 
Prilagojenost dejavnosti glede na razvojno stopnjo učencev je ključnega pomena za njihovo razumevanje. Dejavnosti morajo biti 
ravno prav zahtevne, da so za učence zanimive in da jih postavljajo pred izziv, a ne smejo biti prezahtevne, saj to lahko povzroči 
nezanimanje za določeno dejavnost. V vseh obravnavanih učbenikih, z izjemo Glasba 2, so vse dejavnosti prilagojene razvojni stopnji 
učencev. V učbeniku Glasba 2 pa je nekaj dejavnosti, predvsem zapisov, prezahtevnih. Kljub temu pa vse vizualizacije spodbujajo 
glasbeno opismenjevanje.  
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Merilo: Glasbene dejavnosti (kot motivacijske spodbude) vključujejo različno raven težavnosti. 
Tabela 99: Glasbene dejavnosti (kot motivacijske spodbude) vključujejo različno raven težavnosti 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3 X X X X X  X X  X X X   X 11 73,3 

4      X   X    X X  4 26,7 

 
Učbeniki naj bi omogočali diferenciacijo in individualizacijo, kar pomeni, da naj bi bile dejavnosti različnih težavnosti, saj naj bi bile 
namenjene čim več učencem. V štirih učbenikih (Glasba 2, Glasba 3, Radovednih pet 5 in Čudoviti svet glasbe 5) so dejavnosti, ki 
jih vsebujejo učbeniki, različnih težavnosti. Dejavnosti, ki jih vsebujejo učbeniki, so na različnih stopnjah Bloomove taksonomije. V 
enajstih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, 
Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Glasba 5) je težavnost posameznih dejavnosti težko 
primerjati, saj se dejavnosti med seboj razlikujejo. So pa glasbene dejavnosti med seboj raznolike.  
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Merilo: Glasbene dejavnosti (kot motivacijske spodbude) lahko učenci izvajajo samostojno ali pod vodstvom učitelja.  
Tabela 100: Glasbene dejavnosti (kot motivacijske spodbude) lahko učenci izvajajo samostojno ali pod vodstvom učitelja 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X   X   X       4 26,7 

2                  

3 X   X X  X X  X   X X  8 53,3 

4           X X   X 3 20 

 
Učbenik naj bi učenci uporabljali v sklopu pouka pa tudi samostojno (Poljak, 1983). Vsebovali naj bi dejavnosti, ki jih učenci lahko 
izvajajo samostojno. Le trije izmed analiziranih učbenikov (Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Glasba 5) vsebujejo dejavnosti, ki jih 
učenci večinoma lahko izvajajo samostojno. Omenjeni učbeniki vsebujejo jasna navodila, ki pripomorejo k razumevanju glasbenih 
dejavnosti. Štirje analizirani učbeniki (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasba 2, Glasba 3) omogočajo samostojno izvajanje 
dejavnosti v manjši meri, saj je navodil za izvajanje manj. Predvsem so navodila zapisana v naslovih in s pomočjo grafičnih zapisov. 
To učencem omogoča samostojno delo, za boljše razumevanje pa je potrebna pomoč učitelja. V preostalih osmih obravnavanih 
učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Radovednih pet 
5) pa le delno omogočajo samostojno izvajanje dejavnosti. Večina navodil je jasna in omogoča samostojno delo, pri nekaterih 
dejavnostih pa to ni mogoče in učenci potrebujejo dodatno razlago učitelja.  
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Slika 65: Dejavnost, ki jo učenci lahko izvajajo sami, Glasbena slikanica 2 

 

Merilo: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) lahko učenci izvajajo le pod vodstvom učitelja. 
Tabela 101: Glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) lahko učenci izvajajo le pod vodstvom učitelja 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 
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Kadar so navodila premalo razumljiva ali pa so dejavnosti prezahtevne, učenci za izvajanje potrebujejo navodila in razlago učitelja. 
Vsi analizirani učbeniki vsebujejo dejavnosti, ki so ob podpori učitelja popolnoma razumljive.  
 

GLASBENODIDAKTIČNE IGRE 
Merilo: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre. 
Tabela 102: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1            X   X 2 13,3 

2   X      X     X  3 20 

3      X X         2 13,3 

4 X X  X X   X  X X  X   8 53,3 

 
Eden izmed načinov obravnave glasbenih vsebin so tudi glasbenodidaktične igre, ki na učence delujejo motivacijsko. Čeprav so 
glasbenodidaktične igre posebnost glasbenega pouka, jih učbeniki večkrat ne vsebujejo. Učbenika Glasba 4 in Glasba 5 
glasbenodidaktičnih iger ne vsebujeta. Učbeniki Glasba 1, Glasba 3 in Čudoviti svet glasbe 5 glasbenodidaktičnih iger ne vsebujejo, 
vsebujejo pa dejavnosti, iz katerih lahko izpeljemo glasbenodidaktične igre, a niso posebej označene. V učbenikih Glasba 2 ter Lili 
in Bine 3 se pojavljajo glasbenodidaktične igre, a jih je malo. V preostalih osmih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasbena 
slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Radovednih pet 5) 
pa je glasbenodidaktičnih iger več. 
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Merilo: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin. 
Tabela 103: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1   X    X  X   X  X X 6 40 

2                  

3           X     1 6,7 

4 X X  X X X  X  X   X   8 53,3 

 
Namen glasbenodidaktičnih iger je različen. Z njimi lahko spodbujamo usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin. Učbeniki 
Glasba 1, Lili in Bine 3, Glasba 3, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5 in Glasba 5 takih glasbenodidaktičnih iger ne vsebujejo. V učbeniku 
Čudoviti svet glasbe 4 se pojavi nekaj dejavnosti, iz katerih se lahko razvijejo glasbenodidaktične igre, ki lahko spodbujajo novo 
glasbeno znanje. Drugih osem obravnavanih učbenikov (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, 
Glasba 2, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Radovednih pet 5) vsebuje več glasbenodidaktičnih iger, katerih namen je 
spodbujanje učencev za usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin.  
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Merilo: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre za obravnavo glasbenega znanja in vsebin. 
Tabela 104: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre za obravnavo glasbenega znanja in vsebin 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1   X     X X  X X  X X 7 46,7 

2       X         1 6,7 

3 X   X  X    X   X   5 33,3 

4  X   X           2 13,3 

 
Eden izmed namenov glasbenodidaktičnih iger je tudi obravnava novih glasbenodidaktičnih vsebin. Takih glasbenodidaktičnih iger 
je v vseh obravnavanih učbenikih malo. Kar sedem obravnavanih učbenikov (npr. Glasba 1, Glasbena slikanica 3, Glasba 3) takšnih 
glasbenodidaktičnih iger sploh ne vsebuje. V učbeniku Lili in Bine 3 se take glasbenodidaktične igre ne pojavljajo, vsebuje pa vsebine, 
ki omogočajo njihovo izpeljavo. Učbenika Glasbena slikanica 1 in Glasbena slikanica 2 vsebujeta več takih glasbenodidaktičnih iger, 
v preostalih petih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasba 2, Radovednih pet 4, Radovednih pet 5) pa je takih 
glasbenodidaktičnih iger malo.  
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Merilo: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre utrjevanje/urjenje pridobljenega glasbenega znanja in vsebin. 
Tabela 105: Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre utrjevanje/urjenje pridobljenega glasbenega znanja in vsebin 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X  X   X X   X   X 7 46,7 

2                  

3    X       X   X  3 20 

4 X     X X   X   X   5 33,3 

 
Zadnji del učnega procesa je utrjevanje usvojenega znanja. Učbenik naj bi tako vseboval glasbenodidaktične igre, namenjene temu 
procesu. Take glasbenodidaktične igre se pojavijo v petih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Glasba 2, Lili in Bine 3, Radovednih 
pet 4, Radovednih pet 5). V učbenikih Lili in Bine 2, Čudoviti svet glasbe 4 in Čudoviti svet glasbe 5 je le nekaj vsebin, ki omogočajo 
izpeljavo takih glasbenodidaktičnih iger. V preostalih sedmih obravnavanih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasbena 
slikanica 2, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Glasba 4, Glasba 5) se take igre ne pojavljajo.  
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PEDAGOŠKI PROCES 
Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika (glasbeni pojmi, besednjak, glasbeno 
opismenjevanje in drugo znanje) z glasbenimi vsebinami (skladbe in pesmi).  
Tabela 106: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika (glasbeni pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo znanje) z glasbenimi 
vsebinami (skladbe in pesmi)  

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Povezava med glasbenim vedenjem in glasbenimi primeri je med pedagoškim procesom zelo pomembna. Glasbeno vedenje, ki je 
podprto z glasbenimi primeri, je za učence razumljivejše, pridobljeno znanje pa je trajnejše. V učbenikih Glasbena slikanica 1 in 
Glasba 1 je glasbeno vedenje zapisano na drugačen način kot v preostalih obravnavanih učbenikih. Poudarek v teh učbenikih je na 
začetnem glasbenem opismenjevanju. Prav tako so glasbeni pojmi in besednjak zapisani v naslovih, grafičnih zapisih, kar je v prvem 
razredu smiselno. Tudi v vseh preostalih učbenikih je omogočena povezava med glasbenim jezikom in glasbenimi vsebinami. V 
učbenikih, namenjenih prvemu vzgojno-izobraževalnemu obdobju, je poudarek na začetnem glasbenem opismenjevanju, v preostalih 
pa se to še stopnjuje. Prav tako pa so že vključene razlage glasbenih pojmov in glasbenih zapisov.  
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Merilo: Učbenik omogoča učenje in poučevanje z ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom (glasbeni pojmi, besednjak, glasbeno 
opismenjevanje in drugo glasbeno znanje).   
Tabela 107: Učbenik omogoča učenje in poučevanje z ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom (glasbeni pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo glasbeno znanje)   

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2          X   X   2 13,3 

3 X X X X   X         5 33,3 

4     X X  X X  X X  X X 8 53,3 

 
V učbenikih naj bi bil uporabljen strokovni jezik, saj lahko le tako učne vsebine na pravilen način približamo učencem. Glasbeni jezik, 
ki ga učitelji uporabijo v učnem procesu, mora biti prav tako strokoven. Večina učbenikov (Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Glasbena 
slikanica 3, Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) omogoča uporabo strokovnega glasbenega 
jezika. V učbenikih Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1 ter Glasba 1 pa je zapisanega glasbenega jezika, ki je del učbenika in ga 
učitelji uporabijo pri pouku, manj, saj je poudarek na glasbenih izkušnjah in doživetjih. Kljub temu so vsa glasbena doživetja, ki jih 
vsebujejo učbeniki, povezana z usvajanjem glasbenega jezika. Vsem konkretnim izkušnjam in doživetjem sledijo tudi teoretične 
opredelitve glasbenega jezika. V učbenikih Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5 pa se 
pojavi tudi nekaj strokovnih napak, kar zmanjšuje strokovnost.  
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Merilo: Uvodni del za usvajanje glasbenega jezika (glasbeni pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo glasbeno znanje) 
je vedno praktični glasbeni del. 
Tabela 108: Uvodni del za usvajanje glasbenega jezika (glasbeni pojmi, besednjak, glasbeno opismenjevanje in drugo glasbeno znanje) je vedno praktični glasbeni del. 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2   X  X           2 13,3 

3 X X  X  X X X X X X X X X X 13 86,6 

4                  

 
Za boljše razumevanje obravnavane vsebine je pomembno, da se praktični primeri prepletajo s teoretičnimi opredelitvami, ki so 
podlaga za glasbeno znanje. Glasbeno vedenje pa je trdnejše, kadar ga učenci sami izpeljejo iz primerov, ki jih spoznajo. Zato naj bi 
bil uvodni del za teoretična spoznanja praktični glasbeni del. Analizirani učbeniki tega merila ne dosegajo v celoti. V enajstih 
obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 

Slika 66: Strokovni glasbeni jezik, Lili in Bine 3 



 173 

4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, Glasba 5) se v glasbeni vsebini vedno prepletajo teoretične opredelitve in 
praktični glasbeni primeri, a uvodni del ni vedno praktični del. V učbenikih, namenjenih prvemu razredu, pa je največ glasbenih 
izkušenj, ki vodijo v usvajanje glasbenega jezika.  
 
Merilo: Učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujče glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje). 
Tabela 109: Učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujče glasbene dejavnosti (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje). 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustr eznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Za boljše razumevanje in trajnejše znanje je pomembno, da so učenci aktivno vključeni v učni proces. Učitelji jih lahko s pomočjo 
učbenika vključijo na različne načine. Vseh petnajst obravnavanih učbenikov v celoti upošteva to merilo. 
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Merilo: Dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno (neverbalno) komunikacijo. 
Tabela 110: Dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno (neverbalno) komunikacijo 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 15 

 
Glasbena neverbalna komunikacija je za glasbeni pouk ključnega pomena. Zaradi pomena to merilo upošteva vseh petnajst 
obravnavanih učbenikov. To je najbolj razvidno v učbenikih, namenjenih prvemu vzgojno-izobraževalnemu obdobju, pri katerih je 
poudarek na začetnem glasbenem opismenjevanju in glasbenih doživetjih.  
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Merilo: Dejavnosti učencem omogočajo samoevalvacijo. 
Tabela 111: Dejavnosti učencem omogočajo samoevalvacijo 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

2                  

3                  

4                  

 
Vprašanja in spodbude ob dejavnostih, ki jih vključujejo učbeniki, naj bi učencem omogočale tudi samoevalvacijo. Tega merila 
obravnavani učbeniki (Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Glasba 2, Lili in Bine 3, 
Glasbena slikanica 3, Glasba 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet glasbe 5, 
Glasba 5) ne upoštevajo.  
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Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja prevladujočo glasbeno (neverbalno) komunikacijo. 
Tabela 112: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja prevladujočo glasbeno (neverbalno) komunikacijo 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3          X X X X X X 6 40 

4 X X X X X X X X X       9 60 

 
Razvijanje in komunikacija v glasbenem jeziku sta dva izmed splošnih ciljev glasbene vzgoje, zapisana v Učnem načrtu (2011). 
Zaradi tega je pomembno, da tudi učbeniki spodbujajo komunikacijo v glasbenem jeziku. Vsi obravnavani učbeniki to merilo v celoti 
upoštevajo in na različne načine spodbujajo komunikacijo v glasbenem jeziku. Učbeniki, namenjeni učencem prvega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, vsebujejo več prikazov, ki omogočajo neverbalno glasbeno komunikacijo. V učbenikih, namenjenih 
učencem drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, pa je take komunikacije manj, saj je več obravnavnih vsebin pojasnjenih s 
pomočjo besednih razlag in ne s pomočjo neverbalne glasbene komunikacije.  
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Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti (pevska izreka, dihalne vaje). 
Tabela 113: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti (pevska izreka, dihalne vaje) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3                  

4 X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 

 
Del glasbene dejavnosti izvajanja je tudi petje. Pomembno je, da učence naučimo pravilne pevske tehnike in izvajanja. Prav vsi 
učbeniki vsebujejo glasbene vsebine, ki spodbujajo njihov razvoj. Vsebujejo več pesmi, ki spodbujajo razvoj, bi pa bilo lahko bolje, 
če bi bile spodbude za razvoj pevskih spretnosti natančneje zapisane.  
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Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti (koordinacija gibov, drža glasbil, 
tehnika izvajanja …). 
Tabela 114: Učbenik usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti (koordinacija gibov, drža glasbil, tehnika izvajanja …) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2   X      X       2 13,3 

3           X    X 2 13,3 

4 X X  X X X X X  X  X X X  11 73,3 

 
Del glasbenih dejavnosti je tudi instrumentalna igra. Da lahko to uspešno izvedemo, je pomembno, da učence naučimo pravilne 
instrumentalne izvajalske tehnike, kar nam lahko omogoči tudi kakovosten učbenik. V učbenikih Glasba 1 in Glasba 3 je ta spretnost 
zelo redko poudarjena, v učbenikih Čudoviti svet glasbe 4 in Čudoviti svet glasbe 5 pa je instrumentalna izvajalska spretnost večkrat 
spodbujena, a redkeje kot v preostalih enajstih obravnavanih učbenikih.  
 
GLASBENI JEZIK 
Merilo: Glasbeni zapis je ustrezno razložen (glasbeni simboli, izvajalske oznake za tempo, dinamiko, agogiko …). 
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Tabela 115: Glasbeni zapis je ustrezno razložen (glasbeni simboli, izvajalske oznake za tempo, dinamiko, agogiko …) 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2 X  X   X  X  X   X   7 47 

3  X  X x  X    X X  X  6 40 

4         X      X 2 13 

 
Glasbeni jezik vključuje prepoznavanje in razumevanje glasbenega izrazja ter orientacijo v slikovnih in notnih zapisih. Ker učbeniki 
vsebujejo več glasbenih primerov, je pomembno, da je glasbeni jezik učencem razložen. Glasbeni jezik je pravilno razložen v dveh 
obravnavanih učbenikih (Glasba 3 in Glasba 5). V šestih učbenikih (Glasbena slikanica 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Čudoviti svet 
glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5) glasbeni jezik ni pojasnjen v vseh primerih. Je pa uporabljen pravilno. V učbenikih za 
prvo vzgojno-izobraževanje so glasbeni zapisi večinoma slikovni ter se postopno spreminjajo v grafične in simbolne zapise. V 
učbenikih Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5 se pojavi veliko strokovnih napak v glasbenih zapisih in poimenovanjih. Prav tako 
nekateri primeri skladb niso ustrezno poimenovani.  
 

 

 

 

 
Slika 67: Strokovna napaka v pojasnilu glasbenega jezika, Radovednih pet 5 



 180 

Merilo: Slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni.  
Tabela 116: Slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3 X   X   X   X   X   5 33,3 

4  X X  X X  X X  X X  X X 10 66, 7 

 
Slikovni, grafični in notni zapisi so pomemben del glasbe. Ker so učbeniki strokovno gradivo, morajo biti ti zapisi ustrezni. V trinajstih 
obravnavanih učbenikih so slikovni in notni zapisi popolnoma ustrezni, medtem ko se v učbenikih Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in 
Bine 3, Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5 pojavi več napak. Pojavijo se napačna poimenovanja za posamezne notne vrednosti, 
notni zapis ni pravilen, saj manjka taktovski način. 
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Slika 68: Primer strokovne napake pri poimenovanju notnih vrednosti, Radovednih 
pet 4 

Slika 69: Primer strokovne napake (manjka taktovski 
način), Lili in Bine 3 
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Merilo: Učbenik usmerja v razredno dinamiko (doseganje skupnega cilja, medosebna odvisnost in interakcija, komunikacija) prek 
prevladujoče glasbene komunikacije (neverbalna komunikacija). 
Tabela 117: Učbenik usmerja v razredno dinamiko (doseganje skupnega cilja, medosebna odvisnost in interakcija, komunikacija) prek prevladujoče glasbene komunikacije 
(neverbalna komunikacija) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1   X      X       2 13,3 

2                  

3  X    X          2 13,3 

4 X   X X  X X  X X X X X X 11 73,3 

 
Razredna dinamika se lahko ustvarja in uravnava na različne načine. Uravnava se prek dejavnosti, učnega okolja in medosebnih 
odnosov. Pri pouku glasbe pa se dinamika ustvarja tudi prek glasbenega jezika in dejavnosti, ki potekajo v skupini. Večina učbenikov 
vsebuje vsaj nekaj dejavnosti, ki omogočajo skupinsko delo. V enajstih obravnavanih učbenikih (Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Glasbena 
slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Radovednih pet 5, Čudoviti svet 
glasbe 5, Glasba 5) se pojavi več dejavnosti, ki spodbujajo skupinsko dinamiko prek skupinskega dela. Opremljene so s primernimi 
navodili. Učbenika Glasbena slikanica 1 in Glasba 2 vsebujeta glasbene dejavnosti, ki podpirajo skupinsko delo in skupinsko 
muziciranje. V učbenikih Glasba 1 in Glasba 3 je dejavnosti, ki spodbujajo pozitivno skupinsko dinamiko, manj ali pa se ne pojavljajo.  



 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 70: Dejavnost, ki spodbuja skupinsko dinamiko, Glasba 5 

Merilo: Učbenik usmerja v skupinsko muziciranje. 
Tabela 118: Učbenik usmerja v skupinsko muziciranje 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                  

2                  

3   X      X     X  3 20 

4 X X  X X X X X  X X X X  X 12 80 
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Učenci naj bi pri glasbenem predmetu razvijali tudi skupinsko instrumentalno igro. Merilo kakovostnega učbenika je tako tudi 
spodbuda za skupinsko muziciranje. V učbenikih Glasba 1, Glasba 3 in Čudoviti svet glasbe 5 je priložnosti za skupinsko muziciranje 
veliko, v preostalih enajstih obravnavanih učbenikih pa je možnosti za skupinsko muziciranje največ. Učbeniki Glasbena slikanica 1, 
2 in 3 s svojimi dejavnostmi in z glasbenimi doživetji spodbujajo učence k skupinskemu muziciranju.  
 
STROKOVNOST 
Merilo: Uporabljeni glasbeni izrazi so ustrezno razloženi z vidika glasbenorazvojne stopnje učencev. 
Tabela 119: Uporabljeni glasbeni izrazi so ustrezno razloženi z vidika glasbenorazvojne stopnje učencev 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X X X X X  X  X       7 46,7 

2      X  X  X  X  X  5 33,3 

3           X  X  X 3 20 

4                  

 
Glasbeni izrazi so pomemben del pouka glasbene vzgoje. Med seboj se razlikujejo in zato učenci za boljše razumevanje potrebujejo 
razlago. Tega merila obravnavani učbeniki ne upoštevajo v celoti. V učbenikih Radovedni svet glasbe 4, Radovednih pet 5 in Glasba 
5 je razlaga glasbenih izrazov ponujena le v nekaj primerih; ne pojavi se vedno, ko bi bilo to potrebno. Prav tako se v razlagi in med 
strokovnimi izrazi pojavljajo napake. Pet obravnavanih učbenikov (Glasba 2, Glasbena slikanica 3, Radovednih pet 4, Glasba 4, 
Čudoviti svet glasbe 5) vsebuje razlago le v nekaj primerih. Preostalih sedem obravnavanih učbenikov (Lili in Bine 1, Glasbena 
slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasbena slikanica 2, Lili in Bine 3, Glasba 3) pa vsebuje glasbene izraze znotraj naslovov in 
dejavnosti. Posebnih razlag ni, a tudi niso potrebne, saj so vključene v dejavnosti začetnega glasbenega opismenjevanja. To pomeni, 
da so z vidika glasbenorazvojne stopnje uporabljeni izrazi razloženi ustrezno.  
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Merilo: V učbeniku je malo strokovnih napak (napake v zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih izrazov, strokovnih glasbenih 
zapisih, notnih zapisih …). 
Tabela 120: V učbeniku je malo strokovnih napak (napake v zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih izrazov, strokovnih glasbenih zapisih, notnih zapisih …) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1 X   X   X   X   X   5 33,3 

2                  

3                  

4  X X  X X  X X  X X  X X 10 66.7 

 
Učbenik je strokovna knjiga, ki ne sme vsebovati strokovnih napak, saj to lahko pomeni, da učencem predajamo napačno znanje. V 
večini učbenikov (Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Glasba 2, , Glasba 3, Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Čudoviti svet glasbe 5, 
Glasba 5) je strokovni jezik ustrezen. V učbenikih Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Radovednih pet 4 in Radovednih 5 pa se 
pojavi tudi več strokovnih napak. Pojavljajo se napake v zapisu in razlagah glasbenih izrazov.  
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Slika 71: Primer strokovne napake, Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187 

Merilo: V učbeniku je več strokovnih napak (napake v zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih izrazov, strokovnih glasbenih 
zapisih, notnih zapisih …). 
Tabela 121: V učbeniku je več strokovnih napak (napake v zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih izrazov, strokovnih glasbenih zapisih, notnih zapisih …) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X  X X  X X  X X  X X 10 66,7 

2                  

3                  

4 X   X   X   X   X   5 33,3 

 
Strokovne napake se v večini učbenikov ne pojavljajo. Več strokovnih napak pa se pojavi v učbenikih Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili 
in Bine 3, Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5. Pojavljajo se napake v glasbenem zapisu, razlagi posameznih glasbenih izrazov.  
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Merilo: V učbeniku je veliko strokovnih napak (napake v zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih izrazov, strokovnih 
glasbenih zapisih, notnih zapisih …). 
Tabela 122: V učbeniku je veliko strokovnih napak (napake v zapisu definicij, razlag pojmov, zapisu strokovnih izrazov, strokovnih glasbenih zapisih, notnih zapisih …) 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1  X X  X X  X X  X X  X X 10 66,7 

2                  

3 X   X   X   X   X   5 33,3 

4                  

 
Nobeden izmed obravnavanih učbenikov ne vsebuje veliko strokovnih napak. Največ napak in pomanjkljivih zapisov se pojavi v 
učbenikih Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, Radovednih pet 4 in Radovednih pet 5.  
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SAMOSTOJNO UČENJE 
Merilo: Učbenik omogoča samostojno glasbeno udejstvovanje učencev. 
Tabela 123: Učbenik omogoča samostojno glasbeno udejstvovanje učencev 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                3 30 

2 X X X X X X   X       4 26,7 

3       X X  X   X   4 26,7 

4           X X  X X 4 26,7 

 
Učbenik naj bi učencem omogočal tudi samostojno glasbeno udejstvovanje, a je pri ustvarjalnem delu to težje izvedljivo. Učbeniki za 
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje so namenjeni začetnemu glasbenemu opismenjevanju, vsebujejo pa tudi dejavnosti, namenjene 
glasbenemu udejstvovanju. V učbenikih Lili in Bine 3 ter Glasbena slikanica 3 je samostojno glasbeno udejstvovanje učencev 
omogočeno. Kljub temu pa bi učenci večkrat potrebovali dodatno razlago in navodila učitelja za lažje udejstvovanje. V vseh preostalih 
šestih učbenikih je omogočeno samostojno glasbeno udejstvovanje učencev. Kljub temu pa bi za boljše razumevanje učenci 
potrebovali tudi dodatno razlago učiteljev. Tako bi se učenci še lažje udejstvovali in bolj razumeli, na čem je poudarek, na kaj morajo 
biti pozorni (npr. na morebitne napake).  
 
 
 
 
 



 190 

Merilo: Učbenik omogoča ustvarjalno glasbeno izražanje učencev. 
Tabela 124: Učbenik omogoča ustvarjalno glasbeno udejstvovanje učencev 

U
čbenik/ 

Stopnja 
ustreznosti  

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1   X   X          2 13,3 

2                 6,7 

3                  

4 X X  X X  X X X X X X X X X 13 86,7 

 
Med glasbene dejavnosti poleg glasbenega izvajanja in poslušanja uvrščamo tudi dejavnost glasbenega ustvarjanja (Sicherl Kafol, 
2015). Učbeniki naj bi zato vsebovali tudi vsebine, ki so povezane z glasbenim ustvarjanjem, in učencem omogočali ustvarjalno 
glasbeno udejstvovanje. Trinajst obravnavanih učbenikov vsebuje več dejavnosti, ki omogočajo ustvarjalno udejstvovanje učencev. 
V učbenikih Glasba 1 in Glasba 2 ni opredeljenih dejavnosti, ki bi omogočale ustvarjalno udejstvovanje učencev. Dejavnosti, ki so 
predvidevane, lahko omogočajo ustvarjalno glasbeno izražanje, a to ni zapisano v navodilih.  
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Slika 72: Primer dela učbenika, ki spodbuja ustvarjalnost učencev, Glasba 5 

Merilo: Učbenik omogoča samostojno učenje. 
Tabela 125: Učbenik omogoča samostojno učenje 

U
čbenik/  

Stopnja 
ustreznosti 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 F F (%) 

1                2 13,3 

2 X X X X  X  X X       5 33,3 

3     X  X   X   X X  4 26,7 

4           X X   X 4 26,7 

 
Učenci naj bi učbenike uporabljali vsak dan, in sicer pri pouku pa tudi za samostojno učenje. Zgrajeni naj bi bili tako, da učencem 
omogočajo samostojno učenje. Izmed analiziranih učbenikov le trije učbeniki (Čudoviti svet glasbe 4, Glasba 4, Glasba 5) omogočajo 
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samostojno učenje. Dejavnosti in glasbena vsebina so razloženi na jasen in učencem razumljiv način. Pet učbenikov v večini primerov 
omogoča samostojno učenje, pri nekaterih glasbenih vsebinah in dejavnostih pa so navodila nejasna, samostojno učenje pa ni v 
celoti omogočeno. V učbenikih Radovednih pet in Radovednih štiri učenci potrebujejo tudi določena pojasnila in opozorila, na kaj naj 
bodo pozorni (npr. morebitne napake). V učbenikih Lili in Bine 1, Glasbena slikanica 1, Glasba 1, Lili in Bine 2, Glasba 2, Glasbena 
slikanica 3, Glasba 3) pa je poudarek na glasbenem opismenjevanju, kar pomeni, da je večina snovi napisana v glasbenem jeziku, 
tj. s pomočjo slikovnih in grafičnih glasbenih zapisov. Pravilno in smiselno je, da učni proces poteka skozi glasbeni jezik, hkrati pa 
sta v nižjih razredih pomembna pomoč in vodenje učitelja.  
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5.1 Rezultati analize učiteljev, vključenih v raziskavo 
V analizo učbenikov se je vključilo pet učiteljev razrednega pouka, ki v svojih razredih 
poučujejo glasbo. Učitelji, ki so se vključili v raziskavo, poučujejo glasbo v 1., 2., 3., 4. 
in 5. razredu osnovne šole. V tabelah so predstavljene njihove ugotovitve. Ker so bile 
ugotovitve učiteljev podobne izsledkom analize učbenikov avtorice raziskave, z njimi 
ni bil izveden dodaten intervju.  
 
SPLOŠNA MERILA 
Merilo: Papir je ustrezne debeline, da 
onemogoča presevanje besedila z 
druge stvari.  

 
 
Merilo: Papir je matiran, se ne blešči. 

 
 

 

 

 

 

 

Merilo: Papir je svetle, pastelne barve 
(ni bele barve).  

 
Merilo: Učbenik ima pregledno kazalo 
vsebine.  
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Merilo: Učbenik ima abecedno kazalo 
glavnih pojmov. 

 
Merilo: Vključeno je pregledno 
predstavitveno poglavje učbenika, v 
katerem so razloženi sestavni deli 
posameznih poglavij in učbenika sploh.  

 
Merilo: Na koncu poglavja so vprašanja 
za ponavljanje, ki učencu omogočajo 
učinkovito ponovitev bistvenih 
informacij in ga spodbudijo h kritičnemu 
razmisleku o prebranem. 

Merilo: Vprašanja, na katera je odgovor 
mogoče poiskati v priloženem besedilu, 
so označena drugače kot tista, za 
katera je odgovor treba poiskati drugje, 
zunaj učbenika. 

 
Merilo: V učbeniku so na začetku 
poglavja jasni in izčrpni uvodi (v 
okvirčku, miselnem vzorcu). 

 
Merilo: V učbeniku so na koncu 
poglavja izčrpni povzetki (v okvirčku, 
miselnem vzorcu).  
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Merilo: V učbeniku so v besedilu novi 
izrazi in pojmi posebej označeni in 
razloženi v kontekstu med besedilom. 

 
Merilo: V učbeniku so v besedilu novi 
izrazi in pojmi posebej označeni in 
razloženi v slovarčku.  

Merilo: V učbeniku so v besedilu novi 
izrazi in pojmi posebej označeni in 
razloženi s sopomenkami.  

 

Merilo: V učbeniku se barvno 
poudarjeni ali odebeljeni pojmi v 
besedilu ujemajo s povzetkom na 
koncu poglavja.  

 
Merilo: V učbeniku so ključne 
informacije znotraj posameznih poglavij 
zapisane v okvirčkih oz. so jasno 
ločene od preostalih informacij. 
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Merilo: V učbeniku je oblika pisave 
preprosta, enakomerna, neserifna (npr. 
Arial, Comic Sans, Verdana, Tahoma, 
Century Gothic, Trebuchet, Calibri, 
Open Sans). 

 
Merilo: Velikost pisave je med 12 in 14 
(kar omogoča lažjo berljivost).  

 
Merilo: V besedilu ni poševnega tiska.  

 

Merilo: V besedilu ni podčrtanega 
besedila.  

 
Merilo: Besedilo v učbeniku je napisano 
le z malimi tiskanimi črkami, razen 
velike začetnice. Naslovi in podnaslovi 
so napisani z malimi tiskanimi črkami.  
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Merilo: V učbeniku sta na posamezni 
strani uporabljeni največ dve različni 
obliki pisave (npr. ena za obliko 
naslova, druga za preostalo besedilo).  

 
Merilo: V učbeniku so v poglavjih 
bistvene informacije in ključne besede 
poudarjene z okrepljenim tiskom ali 
obarvanim tiskom hkrati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: V učbeniku je velikost pisave 
naslovov najmanj 20 % večja od pisave 
preostalega besedila.  

 
Merilo: V učbeniku ni tiska v zeleni in 
rožnati/rdeči barvi, saj otežuje branje 
osebam z barvno slepoto.  

 
Merilo: V učbeniku se v besedilo 
vključene spletne povezave vizualno 
ločijo od naslovov in preostalega 
besedila. 
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Merilo: V učbeniku je razmik med 
vrsticami 1,5. 

 
Merilo: V učbeniku je razmik med 
naslovom in novim odstavkom večji od 
razmika med vrsticami.  

 
 
Merilo: V učbeniku so jasni, dovolj veliki 
razmiki med posameznimi temami.  

 
 
 

Merilo: V učbeniku je ustrezen kontrast 
med ozadjem in besedilom (besedilo je 
temne barve na svetlejšem, ne belem 
ozadju). 

 
 
Merilo: V učbeniku je ozadje besedila 
enobarvno, brez vzorcev, slik ali drugih 
motečih elementov.  

 
 
Merilo: V učbeniku je levostranska 
poravnava besedila.  
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Merilo: V učbeniku se povedi v besedilu 
nikoli ne začnejo na koncu vrstice.  

 
 
Merilo: V učbeniku je splošna struktura 
besedila jasna in pregledna, besedila 
jasna in pregledna, informacije so 
hierarhično predstavljene, da učenčevo 
pozornost usmerijo na ključne ideje, 
informacije, tudi s pomočjo oblike in 
velikosti pisave (naslov in podnaslovi so 
večji od preostalega besedila, ključne 
informacije so odebeljene ali barvno 
označene ...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: V učbeniku so posamezna 
besedila predstavljena v tabelah, 
alinejah, oštevilčena, zapisana v obliki 
seznama (npr. prednosti in slabosti, 
podobnosti in razlike ...), v okvirčkih ali 
prikazana v različnih grafičnih prikazih 
(za nazornejšo predstavitev informacij, 
poudarek bistvenih informacij ...). 

 
 
Merilo: Besedilo je razporejeno v 
logičnem zaporedju (informacije si 
sledijo od splošnih k bolj specifičnim, od 
znanih k novim, od preprostih h 
kompleksnejšim ...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200 

Merilo: V učbeniku je snov razdeljena 
na smiselna poglavja. 

 
 
Merilo: V učbeniku si poglavja sledijo v 
logičnem vrstnem redu.  

 
Merilo: V učbeniku so znotraj poglavij 
daljša besedila členjena na 
podnaslove, ki besedilo smiselno 
razdelijo in omogočajo lažjo orientacijo. 

 
 
 

Merilo: V učbeniku je predstavitev 
znotraj poglavij konsistentna. 

 
 
Merilo: V učbeniku so naslovi in 
podnaslovi poglavij pomensko močni 
(napovedo glavno temo naslednjega 
besedila) in prispevajo k razumevanju 
vsebine. 

 
Merilo: V učbeniku so odstavki v 
besedilu posameznih poglavij kratki 
(med 5 in 7 vrstic) in med seboj ločeni s 
presledki. 
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Merilo: V učbeniku so odstavki 
posameznih poglavij med seboj ločeni s 
presledki.  

 
 
Merilo: V učbeniku si odstavki znotraj 
poglavij sledijo v logičnem zaporedju in 
se med seboj smiselno povezujejo.  

 
 
Merilo: V učbeniku dolžina vrstic 
besedila ne presega 80 znakov. 

 
 

Merilo: V učbeniku je dolžina vrstic 
besedila med 60 in 70 znakov.  

 
 
Merilo: V učbeniku je dolžina povedi 
med 15 in 20 besed.  

 
 
Merilo: V učbeniku so povedi kratke 
(15–20 besed), preproste (enostavčne) 
in direktne, z minimalno uporabo 
veznikov.  
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Merilo: V učbeniku prevladuje v 
besedilu uporaba tvorne oblike glagola.  

 
 
Merilo: V učbeniku je nedvoumna raba 
zaimkov.  

 
Merilo: V učbeniku je minimalna 
uporaba kratic, okrajšav, žargona in 
tujk.  

 
 
 
 

Merilo: V učbeniku je za uporabljene 
kratice, okrajšave, žargon, tujke, 
strokovne termine, neznane izraze na 
voljo ustrezna jasna razlaga, tudi v 
slovarju.  

 
 
Merilo: V učbeniku je minimalna raba 
prenesenih pomenov, metafor, ki niso 
neposredno povezane z učno snovjo.  
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Merilo: V učbeniku je ob uporabi 
prenesenih pomenov ponujena njihova 
jasna razlaga. 

 
 
Merilo: V učbeniku je razlaga konceptov 
podprta z realnimi življenjskimi primeri, 
ki jih lahko učenci povežejo s svojimi 
izkušnjami.  

 
 
Merilo: V učbeniku so definicije podane 
in razložene v kontekstu ter za učence 
preproste za razumevanje. 

 

Merilo: V učbeniku je uporabljena le 
preprosta stavčna skladnja, ki omogoča 
dobro razumevanje (brez uporabe 
izjemno zahtevnih strokovnih besed, 
katerih pomen je nepojasnjen).  

 
 
Merilo: V učbeniku je snov 
predstavljena jedrnato, brez dolgih in 
zapletenih odstavkov. 

 
 
Merilo: V učbeniku so razlage in primeri 
jasni in razumljivi.  
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Merilo: V učbeniku so navodila jasno 
podana.  

 
 
Merilo: V učbeniku je zahtevnost 
besedila primerna starostni stopnji 
učencev.  

 
 
Merilo: V učbeniku povedi ne vsebujejo 
dvojnega zanikanja.  

 
 
 

Merilo: V učbeniku je besedilo 
dopolnjeno s slikovnim gradivom 
(fotografije, slike, grafi, diagrami, 
prikazi, zemljevidi, tabele ...). 

 
 
Merilo: V učbeniku nebesedni oziroma 
slikovni in grafični deli pripomorejo k 
boljšemu razumevanju vsebine. 

 
 
Merilo: V učbeniku so nebesedni deli 
(tabele, grafi, grafični zapisi ...) primerni 
vsebini in avtentični.  
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Merilo: V učbeniku so slikovno gradivo 
in druge grafične vsebine opremljeni s 
kratkimi opisi, z razlago njegove 
vsebine (npr. legenda in razlaga 
simbolov, opis pod fotografijami).  

 
 
Merilo: V učbeniku so nebesedni deli 
primernih velikosti. 

 
 
Merilo: V učbeniku so nebesedni deli 
jasni in pregledni.  

 

Merilo: V učbeniku so nebesedni deli 
brez nepotrebnih podrobnosti, ki bi 
motile učenčevo pozornost. 

 
 
Merilo: V učbeniku je postavitev 
vizualnih, grafičnih ponazoritev logična, 
tako da ustrezno podpirajo informacije, 
podane v besedilu, in ne ovirajo branja. 
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Merilo: V učbeniku se opisi slikovnega 
gradiva nahajajo pod slikovnim 
gradivom. 

 
Merilo: Uporabljeni so simboli in druge 
grafične oznake za lažjo orientacijo v 
učbeniku/besedilu, katerih pomen je 
jasno predstavljen v dodani legendi.  

 
 
Merilo: Za razlago, pojasnjevanje 
postopkov so uporabljeni nazorni 
diagrami njihovega poteka.  

 
 

GLASBENOSPECIFIČNA MERILA 
Merilo: Učbenik je povezan z veljavnim 
učnim načrtom.  

 
 
Merilo: Učbenik dosega cilje in 
standarde iz veljavnega učnega načrta.  

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje natančne 
teoretične opredelitve, povezane z 
učnimi cilji.  
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Merilo: V učbenik so vključeni vsi 
minimalni standardi vzgojno-
izobraževalnega obdobja.   

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje cilje višjih in 
nižjih taksonomskih ravni.  

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje teoretične 
opredelitve, ki so podlaga za glasbeni 
jezik (pojmi, besednjak, glasbeno 
opismenjevanje in drugo znanje).   

 

Merilo: Glasbene vsebine (pesmi in 
skladbe) usmerjajo v glasbene 
dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni 
jezik (pojmi, besednjak, glasbeno 
opismenjevanje in drugo znanje). 

 
 
Merilo: Učbenik vključuje pesmarico, ki 
vsebuje razširjen repertoar pesmi.  

 
 
Merilo: Pesmi in skladbe izvirajo iz 
slovenske in tuje kulture.  
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Merilo: Težavnost glasbenih vsebin je 
primerna za prvo ali drugo vzgojno-
izobraževalno obdobje.  

 
 
Merilo: Pesmi in skladbe so umetniško 
kakovostne. 

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje skladbe, ki so 
ustrezne z vidika glasbenorazvojnih 
značilnosti učencev.   

 
 

Merilo: Učbenik vsebuje skladbe iz 
različnih glasbenih obdobij. 

 
Merilo: Učbenik vsebuje skladbe iz 
različnih glasbenih okolij. 

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje skladbe 
različnih glasbenih zvrsti in žanrov. 
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Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so 
podprte z glasbenimi vsebinami. 

 
 
Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so v 
učbeniku uravnoteženo zastopane. 

 
 
Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 
vodijo v pevsko in inštrumentalno 
estetsko interpretacijo. 

 

Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 
spodbujajo aktivno udeleženost 
učencev.  

 
 
Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 
omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo. 
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Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 
omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo dela z glasbeno 
nadarjenimi učenci. 

 
 
Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 
omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo dela z učenci s posebnimi 
potrebami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 
omogočajo individualizacijo in 
diferenciacijo dela z učenci, ki prihajajo 
iz tujih okolij. 

 
 
Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) so 
prilagojene glasbenorazvojnim 
značilnostim učencev. 
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Merilo: Glasbene dejavnosti (kot 
motivacijske spodbude) vključujejo 
različno raven težavnosti. 

 
 
Merilo: Glasbene dejavnosti (kot 
motivacijske spodbude) lahko učenci 
izvajajo samostojno ali pod vodstvom 
učitelja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: Glasbene dejavnosti 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje) 
lahko učenci izvajajo le pod vodstvom 
učitelja. 

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje 
glasbenodidaktične igre. 

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje 
glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo 
usvajanje novih glasbenih znanj in 
vsebin. 
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Merilo: Učbenik vsebuje 
glasbenodidaktične igre za obravnavo 
glasbenih znanj in vsebin. 

 
 
Merilo: Učbenik vsebuje 
glasbenodidaktične igre 
utrjevanje/urjenje pridobljenih 
glasbenih znanj in vsebin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja povezovanje 
glasbenega jezika (glasbeni pojmi, 
besednjak, glasbeno opismenjevanje 
ter druga znanja) z glasbenimi 
vsebinami (skladbe in pesmi).  

 
 
Merilo: Učbenik omogoča učenje in 
poučevanje z ustreznimi strokovnimi 
izrazi in jezikom (glasbeni pojmi, 
besednjak, glasbeno opismenjevanje in 
drugo glasbeno znanje).   
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Merilo: Uvodni del za usvajanje 
glasbenega jezika (glasbeni pojmi, 
besednjak, glasbeno opismenjevanje 
ter druga glasbena znanja) je vedno 
praktični glasbeni del. 

 
 
Merilo: Učenci so vključeni v učni 
proces skozi prevladujoče glasbene 
dejavnosti (poslušanje, izvajanje, 
ustvarjanje). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: Dejavnosti dopuščajo 
prevladujočo glasbeno (neverbalno) 
komunikacijo. 

 
Merilo: Dejavnosti učencem omogočajo 
samoevalvacijo. 

 
Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja prevladujočo 
glasbeno (neverbalno) komunikacijo. 
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Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja razvoj pevskih 
izvajalskih spretnosti (pevska izreka, 
dihalne vaje). 

 
 
Merilo: Učbenik usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja razvoj 
instrumentalnih izvajalskih spretnosti 
(koordinacija gibov, drža glasbil, 
tehnika izvajanja …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: Glasbeni zapis je ustrezno 
razložen (glasbeni simboli, izvajalske 
oznake za tempo, dinamiko, agogiko 
…). 

 
 
Merilo: Slikovni in notni glasbeni zapisi 
so ustrezni in strokovni.  
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Merilo: Učbenik usmerja v razredno  
dinamiko (doseganje skupnega cilja, 
medosebna odvisnost in interakcija, 
komunikacija) prek prevladujoče 
glasbene komunikacije (neverbalna 
komunikacija). 

 
 
Merilo: Učbenik usmerja v skupinsko 
muziciranje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merilo: Uporabljeni glasbeni izrazi so 
ustrezno razloženi z vidika 
glasbenorazvojne stopnje učencev. 

 
 
Merilo: V učbeniku je malo strokovnih 
napak (napake v zapisu definicij, razlag 
pojmov, zapisu strokovnih izrazov, 
strokovnih glasbenih zapisih, notnih 
zapisih …). 
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Merilo: V učbeniku je več strokovnih 
napak (napake v zapisu definicij, razlag 
pojmov, zapisu strokovnih izrazov, 
strokovnih glasbenih zapisih, notnih 
zapisih …). 

 
 
Merilo: Učbenik omogoča samostojno 
glasbeno udejstvovanje učencev. 

 

Merilo: Učbenik omogoča ustvarjalno 
glasbeno izražanje učencev. 

 
 
Merilo: Učbenik omogoča samostojno 
učenje. 

 
 
 

6 DISKUSIJA IN SKLEPI 
 
Učbeniki, ki so bili vključeni v raziskavo, se med seboj razlikujejo, in sicer v strukturi 
učbenika, sestavi vsebin, ki jih vključujejo, v obliki besedila, obliki, kako so poudarjeni 
ključni podatki, strukturi besedila, obliki slikovnih in nebesednih delov in njihovi 
postavitvi, prav tako pa se razlikujejo v glasbenih vsebinah in njihovi predstavitvi.  
 
Cilji magistrskega dela so bili: oblikovati merila, s katerimi si učitelji pomagajo pri 
izboru kakovostnega učbenika za poučevanje, smernice, ki jih lahko založbe 
upoštevajo pri oblikovanju novih učbenikov, in analiza že potrjenih učbenikov za 
glasbo na razredni stopnji osnovne šole. Merila, ki jih učitelji lahko uporabijo za analizo 
kakovosti izbranega učbenika, so podobni priporočilom, ki jih avtorji lahko upoštevajo 
pri načrtovanju učbenikov. Merila in priporočila, ki jih lahko uporabljajo avtorji, se delijo 
na dva dela, splošni in glasbenospecifični del. Splošni del meril je povzet po Košak 
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Babuder idr. (2019) ter Mavrič in Torkar (2020), merila za glasbenospecifični del pa so 
bila oblikovana za namen tega magistrskega dela.  
 
V splošnem delu naj bi bili pozorni na to, da so učbeniki natisnjeni na papir ustrezne 
debeline, saj v nasprotnem primeru besedilo preseva z naslednje strani, kar 
onemogoča branje. Papir naj bi bil matiran in svetle, pastelne barve. To omogoča 
primeren kontrast za lažje branje.  
 
Kakovosten učbenik naj bi vseboval kazalo vsebine in kazalo glavnih pojmov, saj to 
omogoča lažjo organizacijo znotraj učbenika. Prav tako pomembno pa je 
predstavitveno poglavje, ki nakaže strukturo učbenika ter vprašanja za ponavljanje in 
utrjevanje znanja. S pomočjo takih vprašanj znanje učencev postane trajnejše. Na 
začetku posameznega poglavja naj bi bil uvod, ki v učencih vzbudi zanimanje za 
vsebino, na koncu pa povzetek, ki strne bistvene misli posamezne enote.  
 
Pomembni podatki in informacije naj bi bili poudarjeni in razloženi. Razloženi so lahko 
v kontekstu med besedilom ali v slovarčku. Novi izrazi so prav tako lahko pojasnjeni s 
pomočjo sopomenk. Poglavje naj bi na koncu vsebovalo povzetek ključnih podatkov.  
Pri oblikovanju učbenika je prav tako pomembna oblika besedila. Pisava, s katero je 
zapisano besedilo, naj bi bila neserifna, preprosta. Prav tako pomembna pa je velikost 
pisave. Besedilo naj bi bilo veliko med 12 in 14, saj to omogoča lažjo berljivost. 
Poševni in podčrtani tisk naj se ne bi pojavljala. Besedilo naj bi bilo zapisano z malimi 
tiskanimi črkami. Izjema so učbeniki za prvošolce, ki malih tiskanih črk še ne znajo 
brati. Na eni strani naj bi bili uporabljeni največ dve vrsti pisave, ključne informacije pa 
naj bi bile poudarjene z okrepljenim ali obarvanim tiskom. Naslovi morajo biti večji od 
preostalega besedila. Tisk v zeleni in rdeči barvi naj se ne bi pojavljal, saj otežuje 
branje osebam z barvno slepoto. V učbeniku naj bi bil razmik med vrsticami 1,5, kar 
povečuje berljivost, hkrati pa mora biti razmik med naslovom in preostalim besedilom 
večji. Razmiki med posameznimi temami pa morajo biti dovolj veliki, saj to povečuje 
preglednost in organiziranost.  
 
Kontrast v besedilu mora biti ustrezen. Kadar je ozadje belo, je lahko kontrast prevelik 
in otežuje branje za nekatere učence. Priporočljivo je, da je ozadje pastelne barve, 
uporabljen pa je lahko tudi recikliran papir. Ozadje besedila pa naj bi bilo enobarvno, 
saj lahko drugi elementi v ozadju otežujejo branje. Poravnava v besedilu naj bi bila 
levostranska.  
 
Struktura besedila naj bi bila jasna in pregledna. Informacije naj bi bile hierarhično 
predstavljene. Kadar je smiselno, naj bi bili podatki predstavljeni v obliki alinej, tabel, 
grafičnih zapisov ... Besedilo mora biti razporejeno v logičnem zaporedju. Informacije 
naj bi si sledile od splošnih do bolj specifičnih, od znanih k neznanim.  
 
Vsebine v učbeniku naj bi bile razporejene v poglavja, ki si sledijo v smiselnem 
zaporedju. Daljša besedila naj bi se delila na podnaslove, ki omogočajo lažjo 
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orientacijo znotraj učbenika. Naslovi in podnaslov v učbeniku naj bi bili pomensko 
močni, saj pripomorejo k razumevanju vsebine.  
 
Odstavki naj bi bili kratki, med seboj ločeni s presledkom. Sledili naj bi si v logičnem 
zaporedju. Vrstice naj bi bile kratke in naj ne bi vsebovale več od osemdesetih znakov.  
Jezik in slog pisanja morata biti primerna za učence. Povedi morajo biti preproste. 
Vsebovale naj bi največ 20 besed. Napisane naj bi bile v tvorni obliki. Učbenik naj bi 
vseboval minimalno število kratic, tujk in nepojasnjenih strokovnih besed. Za take 
besede naj bi bila v slovarju ponujena razlaga. Prav tako naj bi bili učencem ponujeni 
življenjski primeri, ki jih lahko povežejo z lastnimi izkušnjami.  
 
Definicije naj bi bile razložene v kontekstu na preprost, za učence razumljiv način. 
Snov mora biti predstavljena brez dolgih, zapletenih odstavkov.  
 
Vsebina v učbeniku mora biti podprta s slikovnim gradivom, fotografijami, z 
nebesednimi zapisi, s slikami, z grafičnimi zapisi. Naloga nebesednih delov je, da 
podpirajo zapisano vsebino. Nebesedni deli morajo biti avtentični in primerni vsebini. 
Gradivo pa naj bi bilo opremljeno s kratkimi opisi. Nebesedni deli morajo biti pravih 
velikosti, jasni in pregledni. Ne smejo pa vsebovati nepotrebnih podrobnosti, saj lahko 
ovirajo pozornost učencev.  
 
Glasbenospecifična merila pa so bila oblikovana za namene tega magistrskega dela 
na podlagi zbornika Evaluation and Selection of learning Resources (2008), učnega 
načrta za glasbeno vzgojo (2011), strokovnih izhodišč, ki so podana v knjigi Izbrana 
poglavja iz glasbene didaktike (Sicherl Kafol, 2015), ter druge domače in tuje prebrane 
literature.  
 
Učbeniki morajo biti v celoti povezani z veljavnim učnim načrtom, z dejavnostmi in 
vsebino pa morajo dosegati učne cilje in standarde znanja. Dosegati morajo minimalne 
standarde in obvezne cilje pa tudi izbirne cilje višjih taksonomskih ravni. Učbenik naj 
bi vseboval teoretične vsebine, ki so podlaga za glasbeno znanje, podprte pa morajo 
biti z glasbenimi primeri. Priporočljivo je tudi, da učbenik vključuje pesmarico, ki 
vsebuje pesmi, ki se jih učenci v določenem razredu naučijo, pa tudi pesmi 
razširjenega repertoarja. Težavnost glasbenih primerov mora biti različna, zastopana 
pa morajo biti različna glasbena obdobja in okolja. Vključene morajo biti skladbe, 
povezane z domačo in tudi s tujo kulturo, zastopani naj bi bili različni žanri in zvrsti. 
Vse vsebine morajo biti umetniško kakovostne. Vsebine naj bi bile po težavnosti 
primerne za učence določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 
  
Glasbene dejavnosti naj bi bile podprte z glasbenimi vsebinami; med seboj se morajo 
prepletati. Vključene glasbene dejavnosti naj bi bile uravnoteženo zastopane. 
Glasbene dejavnosti morajo spodbujati aktivno udeleženost učencev, prilagojene pa 
morajo biti za njihovo razvojno stopnjo. Vodile naj bi v pevsko in inštrumentalno 
estetsko interpretacijo. Učenci naj bi bili v dejavnosti aktivno vključeni. Omogočale pa 
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naj bi tudi samostojno izvajanje učencev. Omogočeni naj bi bili tudi individualizacija in 
diferenciacija za učence.  
 
V pedagoškem procesu mora biti omogočena povezava med glasbenim vedenjem in 
glasbenimi izkušnjami. Znanje s področja glasbenega jezika naj bi izhajalo iz izkušenj, 
ki jih učenci pridobivajo skozi glasbene dejavnosti. Pedagoški proces mora spodbujati 
komunikacijo v glasbenem jeziku, dejavnostne spodbude pa naj bi bile dovolj 
natančne, da bi omogočale razumevanje učencev.  
 
V učbeniku morajo biti uporabljeni strokovni glasbeni izrazi, med katerimi ni strokovnih 
napak, ker je učbenik strokovna knjiga, ki učencem omogoča samostojno učenje. 
Učenci lahko samostojno spoznavajo definicije glasbenih izrazov in drugega 
glasbenega znanja. Učbenik mora omogočati tudi glasbeno ustvarjalno udejstvovanje 
učencev.  
 
Učitelji, ki poučujejo glasbo na razredni stopnji osnovne šole, pa tudi avtorji, ki 
ustvarjajo nove učbeniki, lahko s pomočjo teh meril in priporočil izberejo in oblikujejo 
kakovosten učbenik.  
 
Učbeniki za pouk glasbe, ki so bili v letu 2019/20 že potrjeni, so kakovostni in 
upoštevajo merila kakovostnih učbenikov. Pet meril s področja splošne/celostne 
strukture učbenika je bilo med analiziranimi učbeniki v celoti upoštevanih (razmik med 
naslovom in novim odstavkom je večji od razmika med vrsticami, razmik med temami 
je dovolj velik, razlaga je podprta z realnimi življenjskimi primeri, ki jih učenci lahko 
povežejo s svojimi izkušnjami, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, nebesedni 
deli so primernih velikosti). Prav tako je bilo v celoti upoštevanih 11 
glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z veljavnim učnim načrtom, dosega cilje 
in standarde iz veljavnega učnega načrta, vanj so vključeni vsi minimalni standardi 
vzgojno-izobraževalnega obdobja, težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo ali 
drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi 
vsebinami, glasbene dejavnosti lahko učenci izvajajo pod vodstvom učitelja, 
pedagoški proces spodbuja v povezovanje glasbenega jezika z glasbenimi vsebinami, 
učenci so v učni proces vključeni skozi prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti 
dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, učbenik usmerja v pedagoški proces, 
ki spodbuja razvoj pevskih in izvajalskih spretnosti). Vsa druga merila so med 
obravnavanimi učbeniki delno zastopana.  
 
Med učbeniki za prvi razred učbenik Lili in Bine 1 v celoti upošteva 54 % splošnih meril 
(papir se ne blešči, učbenik ima pregledno kazalo vsebine, ključne informacije so 
zapisane v okvirčkih, oblika pisave je preprosta in neserifna, velikost pisave je med 12 
in 14, v besedilu ni poševnega tiska, v besedilu ni podčrtanega besedila, velikost 
pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave preostalega besedila, razmik med 
vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in odstavkom je večji, razmiki med temami so 
jasni, poravnava besedila je enostranska, povedi se ne začnejo na koncu vrstice, 
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struktura besedila je jasna, posamezna besedila so zapisana v tabelah, alinejah, 
besedilo si sledi v logičnem zaporedju, poglavja si sledijo v logičnem zaporedju, 
postavitev je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so kratki, ločeni so s presledki in 
si sledijo v logičnem zaporedju, dolžina povedi je med 15 in 20 besed, povedi so 
kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje 
minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, neznane besede so ustrezno pojasnjene, 
preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi 
primeri, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, navodila so jasno podana, 
zahtevnost besedila je primerna starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo 
dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s slikovnim gradivom, slikovni in grafični 
deli pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, nebesedni deli so primernih 
velikosti, nebesedni deli so jasni in pregledni, nebesedni deli so brez nepotrebnih 
podrobnosti).  
 
Upošteva tudi 61 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim načrtom, 
dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične opredelitve, 
povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, glasbene vsebine 
usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik, pesmi in skladbe 
izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo vzgojno-
izobraževalno obdobje, skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti 
učencev, vsebuje skladbe iz različnih glasbenih obdobij, različnih glasbenih okolij, 
vsebuje skladbe različnih glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z 
glasbenimi vsebinami, so uravnoteženo zastopane, vodijo v pevsko in inštrumentalno 
estetsko interpretacijo, glasbene dejavnosti spodbujajo aktivno udeleženost učencev, 
omogočeni sta diferenciacija in individualizacija za delo z učenci iz tujih okolij, 
glasbene dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, učenci 
jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre, 
ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin, za utrjevanje/urjenje 
pridobljenega glasbenega znanja in vsebin, usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja 
povezovanje glasbenega jezika, učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče 
glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, 
spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih izvajalskih 
spretnosti, usmerja v razredno dinamiko, v skupinsko muziciranje, pojavljajo se 
strokovne napake, omogoča ustvarjalno glasbeno izražanje učencev). 
 
Učitelj, ki je evalviral učbenik, meni, da je papir v učbeniku ustrezne debeline, je 
matiran in se ne blešči. Papir je bele barve, a to ne ovira branja. Je ustrezen. Učbenik 
ima pregledno kazalo vsebine, ne vsebuje pa preglednega kazala glavnih pojmov. 
Prav tako učbenik ni razdeljen na poglavja. Vsebuje nove izraze, ki so odebeljeni in 
poudarjeni v besedilu, jih je pa zelo malo. Oblika in velikost besedila sta primerni, ne 
vsebuje poševnega in podčrtanega tiska, ključni podatki pa so poudarjeni z 
okrepljenim tiskom. Naslovi se jasno ločijo od preostale vsebine. Razmiki v učbeniku 
so primernih velikosti in omogočajo jasno branje. Kontrast med besedilom in ozadjem 
je dovolj velik, čeprav je večina ozadja bele barve. Struktura učbenika usmerja učence 
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v bistvene podatke. Vsebine, ki jih vključuje učbenik, si sledijo v smiselnem zaporedju. 
Odstavkov učbenik večinoma ne vsebuje, besedila so kratka. Kratke so tudi vrstice. 
Povedi v učbeniku so kratke, direktne in preproste. Prav tako učitelj meni, da ni 
nepotrebnih krajšav in tujk. Meni, da je razlag, ki učencem pomagajo pri razumevanju, 
dovolj. Prav tako so navodila dovolj jasna. Zahtevnost je za učence primerna. Slikovno 
in drugo nebesedno gradivo pripomore k boljšemu razumevanju glasbene vsebine, a 
ne vsebujejo opisov. Nebesedni deli so jasni in dovolj veliki. So pravilno postavljeni in 
ne vsebujejo branja. Učbenik je povezan z učnim načrtom ter realizira cilje in 
standarde iz učnega načrta. Vključuje minimalne standarde in tudi cilje višjih 
taksonomskih ravni. Glasbene vsebine, ki jih učbenik vsebuje, so primerne za 
prvošolce. Učbenik vsebuje pesmarico in vsebine, ki so povezane s slovensko in tujo 
kulturo. Glasbeni primeri v učbeniku prihajajo iz različnih glasbenih okolij, po mnenju 
učitelja pa ne prihajajo iz različnih glasbenih obdobij. Glasbene vsebine so podprte z 
glasbenimi primeri. Med seboj se smiselno povezujejo. Vse dejavnosti vodijo v pevsko 
ali inštrumentalno interpretacijo ter spodbujajo aktivno udeleženost učencev. Nekatere 
dejavnosti učenci lahko izvajajo samostojno, še bolje pa je, če jih izvajajo s pomočjo 
učitelja. Učbenik vsebuje nekaj glasbenodidaktičnih iger. Uporabimo jih lahko v vseh 
delih učne ure, prav tako učnega procesa. V pedagoškem procesu je omogočena 
povezava med glasbenim vedenjem in glasbenimi primeri. Proces, podprt s tem 
učbenikom pa podpira komunikacijo v glasbenem jeziku. Glasbeni jezik je strokoven, 
uporabljen na smiselnih mestih. Kjer glasbeni jezik ni zapisan, ga lahko učitelji 
uporabijo v učnem procesu. Glasbeni jezik in učbenik sta strokovna. Učbenik pa ne 
omogoča samostojnega učenja, a to tudi ni potrebno. 
 
Učbenik Glasbena slikanica 1 zastopa 35 % splošnih meril (papir se ne blešči, ključne 
informacije so zapisane v okvirčkih, oblika pisave je preprosta in neserifna, v besedilu 
ni podčrtanega besedila, na eni strani sta uporabljeni največ dve različni obliki pisave, 
velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave preostalega besedila, razmik 
med naslovom in odstavkom je večji, razmiki med temami so jasni, povedi se ne 
začnejo na koncu vrstice, struktura besedila je jasna, dolžina vrstic ne presega 80 
znakov, dolžina povedi je med 15 in 20 besed, povedi so kratke, vsebuje minimalno 
količino tujk, okrajšav in žargona, preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, 
razlaga je podprta z življenjskimi primeri, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, 
primeri in razlaga so jasni in razumljivi, zahtevnost besedila je primerna starostni 
stopnji učencev, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s 
slikovnim gradivom, slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu razumevanju 
vsebine, nebesedni deli so avtentični, in primernih velikosti, so jasni in pregledni).  
 
V celoti dosega tudi 45 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vključeni so vsi 
minimalni standardi, glasbene vsebine usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga 
za glasbeni jezik, težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo vzgojno-
izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, glasbene 
dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, glasbene dejavnosti vodijo v pevsko in 
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inštrumentalno estetsko interpretacijo, glasbene dejavnosti spodbujajo aktivno 
udeleženost učencev, so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, 
učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, učbenik vsebuje glasbenodidaktične 
igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin za obravnavo 
glasbenega znanja in vsebin, usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje 
glasbenega jezika, učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče glasbene 
dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, spodbuja 
razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti, 
slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja v skupinsko 
muziciranje, strokovne napake se ne pojavljajo, omogoča ustvarjalno glasbeno 
izražanje učencev).  
 
Učbenik Glasba 1 pa zastopa 40 % splošnih meril (papir se ne blešči, učbenik ima 
pregledno kazalo vsebine, oblika pisave je preprosta in neserifna, v besedilu ni 
poševnega tiska, ni podčrtanega besedila, na eni strani sta uporabljeni največ dve 
različni obliki pisave, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave 
preostalega besedila, razmik med vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in odstavkom 
je večji, razmiki med temami so jasni, ozadje je enobarvno, brez motečih elementov, 
povedi se ne začnejo na koncu vrstice, postavitev je znotraj poglavij konsistentna, 
odstavki so kratki, dolžina vrstic ne presega 80 znakov, med 60 in 70 znakov, dolžina 
povedi je med 15 in 20 besed, povedi so kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, 
uporaba zaimkov je nedvoumna, preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, 
razlaga je podprta z življenjskimi primeri, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, 
zahtevnost besedila je primerna starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo 
dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s slikovnim gradivom, slikovni in grafični 
deli pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, nebesedni deli so avtentični, 
primernih velikosti, so brez nepotrebnih podrobnosti, postavitev nebesednih delov je 
smiselna).  
 
V celoti dosega tudi 45 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vključeni so vsi 
minimalni standardi, vsebuje cilje višjih taksonomskih ravni, glasbene vsebine 
usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik, pesmi in skladbe 
izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo vzgojno-
izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, vsebuje skladbe 
iz različnih glasbenih obdobij, skladbe iz različnih glasbenih okolij, skladbe različnih 
glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, 
spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija in 
individualizacija za delo z učenci iz tujih okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene 
glasbenorazvojnim značilnostim učencem, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom 
učitelja, usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, 
učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti 
dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih 
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spretnosti, slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, strokovne napake 
se ne pojavljajo).  
 
Učbenik Lili in Bine 2 v celoti upošteva 65 % splošnih meril (papir se ne blešči, učbenik 
ima pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so označeni in razloženi posebej, ključne 
informacije so zapisane v okvirčkih, velikost pisave je med 12 in 14, v besedilu ni 
poševnega tiska, ni podčrtanega besedila, ključne informacije so poudarjene z 
okrepljenim tiskom, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave 
preostalega besedila, razmik med naslovom in odstavkom je večji, razmiki med 
temami so jasni, povedi se ne začnejo na koncu vrstice, struktura besedila je jasna, 
besedilo si sledi v logičnem zaporedju, poglavja si sledijo v logičnem zaporedju, 
naslovi in podnaslovi so pomensko močni, odstavki so ločeni s presledki in si sledijo v 
logičnem zaporedju, dolžina vrstic ne presega 80 znakov, med 60 in 70 znakov, 
dolžina povedi je med 15 in 20 besed, povedi so kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni 
obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje minimalno količino tujk, okrajšav in 
žargona, neznane besede so ustrezno pojasnjene, preneseni pomeni in metafore so 
redko uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi primeri, definicije so podane in 
razložene na za učence razumljiv način, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, 
učna snov je predstavljena jedrnato, primeri in razlaga so jasni in razumljivi, navodila 
so jasno podana, zahtevnost besedila je primerna starostni stopnji učencev, povedi 
ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s slikovnim gradivom, 
slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, nebesedni deli 
so avtentični, nebesedno gradivo je opremljeno z opisom, nebesedni deli so primernih 
velikosti, jasni in pregledni, so brez nepotrebnih podrobnosti, postavitev nebesednih 
delov je smiselna, pomen simbolov za lažjo orientacijo je razložen v legendi, za 
razlago poteka so uporabljeni diagrami poteka).  
V celoti dosega tudi 59 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje 
teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, glasbene vsebine usmerjajo v 
glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik, pesmi in skladbe izvirajo iz tuje 
kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za prvo vzgojno-izobraževalno 
obdobje, skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje 
skladbe iz različnih glasbenih obdobij, skladbe iz različnih glasbenih okolij, skladbe 
različnih glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi 
vsebinami, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, spodbujajo 
aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija in individualizacija za delo 
z učenci iz tujih okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim 
značilnostim učencem, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, učbenik 
vsebuje glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja 
in vsebin, usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, 
učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti 
dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih 
spretnosti, razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti, usmerja v razredno dinamiko, 
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v skupinsko muziciranje, strokovne napake se pojavljajo, omogoča ustvarjalno 
glasbeno izražanje učencev).  
 
Učbenik Glasbena slikanica 2 upošteva 44 % splošnih meril (papir se ne blešči, novi 
izrazi so označeni in razloženi posebej, v besedilu ni podčrtanega besedila, ključne 
informacije so poudarjene z okrepljenim tiskom, razmik med naslovom in odstavkom 
je večji, razmiki med temami so jasni, struktura besedila je jasna, besedilo si sledi v 
logičnem zaporedju, odstavki so kratki, ločeni so s presledki in si sledijo v logičnem 
zaporedju, med 60 in 70 znakov, dolžina povedi je med 15 in 20 besed, povedi so 
kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje 
minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, preneseni pomeni in metafore so redko 
uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi primeri, definicije so podane in razložene 
na za učence razumljiv način, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, učna snov 
je predstavljena jedrnato, primeri in razlaga so jasni in razumljivi, zahtevnost besedila 
je primerna starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, 
besedilo je dopolnjeno s slikovnim gradivom, slikovni in grafični deli pripomorejo k 
boljšemu razumevanju vsebine, nebesedni deli so avtentični, primernih velikosti, so 
jasni in pregledni, so brez nepotrebnih podrobnosti, za razlago poteka so uporabljeni 
diagrami poteka).  
 
Prav tako upošteva 67 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje 
višjih taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
glasbene vsebine usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
pesmi in skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za 
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, 
skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe 
iz različnih glasbenih obdobij, skladbe iz različnih glasbenih okolij, glasbene dejavnosti 
so podprte z glasbenimi vsebinami, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko 
interpretacijo, spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija 
in individualizacija za delo z učenci iz tujih okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene 
glasbenorazvojnim značilnostim učencem, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom 
učitelja, vsebuje glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega 
znanja in vsebin, za obravnavno glasbenega znanja in vsebin, usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, omogoča učenje in poučevanje 
z ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so vključeni v učni proces skozi 
prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno 
komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih 
izvajalskih spretnosti, slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja 
v razredno dinamiko, v skupinsko muziciranje, strokovne napake se ne pojavljajo, 
omogoča ustvarjalno glasbeno izražanje učencev).  
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Učbenik Glasba 2 pa upošteva 47 % splošnih meril (papir se ne blešči, učbenik ima 
pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so označeni in razloženi posebej, v besedilu ni 
podčrtanega besedila, na eni strani sta uporabljeni največ dve različni obliki pisave, 
ključne informacije so poudarjene z okrepljenim tiskom, velikost pisave naslovov je 
najmanj 20 % večja od pisave preostalega besedila, razmik med vrsticami je 1,5, 
razmik med naslovom in odstavkom je večji, razmiki med temami so jasni, ozadje je 
enobarvno, brez motečih elementov, povedi se ne začnejo na koncu vrstice, struktura 
besedila je jasna, posamezna besedila so zapisana v tabelah, alinejah, besedilo si 
sledi v logičnem zaporedju, postavitev je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so 
kratki, ločeni so s presledki in si sledijo v logičnem zaporedju, dolžina vrstic ne presega 
80 znakov, povedi so kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je 
nedvoumna, vsebuje minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, neznane besede so 
ustrezno pojasnjene, preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, razlaga je 
podprta z življenjskimi primeri, definicije so podane in razložene na za učence 
razumljiv način, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, zahtevnost besedila je 
primerna starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo 
je dopolnjeno s slikovnim gradivom, nebesedni deli so primernih velikosti, postavitev 
nebesednih delov je smiselna, pomen simbolov za lažjo orientacijo je razložen v 
legendi).  
 
V celoti dosega tudi 65 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje 
višjih taksonomskih ravni, vsebuje teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni 
jezik, glasbene vsebine usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni 
jezik, pesmi in skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna 
za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, 
skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe 
iz različnih glasbenih obdobij, skladbe iz različnih glasbenih okolij, skladbe različnih 
glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, so 
uravnoteženo zastopane, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, 
spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija in 
individualizacija za delo z učenci iz tujih okolij, glasbene dejavnosti vključujejo različno 
raven težavnosti, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, vsebuje 
glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin, 
za utrjevanje/urjenje pridobljenega glasbenega znanja in vsebin, usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, omogoča učenje in poučevanje 
z ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so vključeni v učni proces skozi 
prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno 
komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih 
izvajalskih spretnosti, slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja 
v skupinsko muziciranje, strokovne napake se ne pojavljajo).  
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Učitelj, ki je evalviral učbenik, meni, da je papir pretanek, a to ni moteče za učence; 
papir je tudi matiran in se ne blešči. Papir je le na nekaterih delih pastelne barve. 
Učbenik vsebuje kazalo vsebine, ne pa tudi kazala glavnih pojmov in predstavitvenega 
poglavja. Poudarjeni pojmi so v besedili primerno označeni. Novi izrazi in pojmi so 
označeni, niso pa pojasnjeni v slovarčku. Pojmi prav tako niso zapisani v povzetku ali 
okvirčkih. Oblika pisave in velikost besedila se učitelju zdita primerna. Učbenik ne 
vsebuje poševnega tiska in podčrtanega besedila. Bistveni podatki so poudarjeni z 
odebeljenim tiskom, naslovi pa so večji od preostalega besedila. Motečega tiska v 
zeleni in rdeči barvi ni. Razmik med vrsticami je dovolj velik, da omogoča branje. Prav 
tako je kontrast med besedilom in ozadjem primeren. Struktura besedila in drugih 
elementov je smiselna, usmerja pozornost učencev v ključne podatke. Besedilo in 
vsebine si sledijo v smiselnem zaporedju, vsebina pa ni razdeljena na poglavja, tudi 
daljših besedil ne vsebuje, niso členjena. Naslovi posameznih vsebin pa se zdijo 
učitelju pomensko dovolj močni. Odstavki so kratki, prav tako tudi vrstice. Jezik in slog 
pisanja sta po učiteljevem mnenju primerna za drugošolce. Povedi so kratke in 
razumljive za učence. Zapisane so v tvorni obliki. Kratice, okrajšave in strokovne 
besede se pojavljajo le, kadar je to potrebno. Metafore se ne pojavljajo. Definicije so 
podprte z življenjskimi primeri in so napisane na za učence razumljiv način. Stavčna 
skladnja je preprosta, zapletenih odstavkov pa ne vsebuje. Navodila se učitelju ne 
zdijo dovolj jasna in potrebujejo njegovo podporo. Besedilo je smiselno podprto s 
slikovnim gradivom, ki je primerne velikosti in jasno za učence. Podpira zapisano 
vsebino. Postavljeno je tako, da ne ovira besedila. Učbenik je v celoti povezan z učnim 
načrtom ter dosega cilje in standarde znanja – minimalne in tudi cilje višjih 
taksonomskih ravni. Glasbene vsebine v učbeniku so povezane s cilji v učnem načrtu. 
So primerne za razvojno stopnjo učencev. Učbenik vsebuje pesmarico. Glasbeni 
primeri, ki jih učbenik vsebuje, prihajajo iz različnih glasbenih okolij in obdobij. 
Glasbene vsebine so umetniško kakovostne. Podprte so z glasbenimi primeri, ki so 
primerne težavnosti za učence. Dejavnosti vodijo v inštrumentalno ali pevsko 
interpretacijo. Dejavnosti omogočajo individualizacijo in diferenciacijo. Glasbene 
dejavnosti lahko učenci po mnenju učitelja večinoma izvajajo samostojno. Učbenik 
vsebuje glasbenodidaktične igre, ki jih lahko uporabimo za uvodno motivacijo, pred 
začetkom obravnave nove učne snovi. V pedagoškem procesu je omogočena 
povezava med glasbenim vedenjem in glasbenimi primeri. Učenci so aktivno vključeni 
v pedagoški proces. Dejavnostne spodbude so ob podpori učbenika lahko natančne, 
prav tako pa učbenik spodbuja komunikacijo v glasbenem jeziku. Izrazi, ki so 
uporabljeni v učbeniku, so strokovni, glasbeni jezik pa večkrat ni pojasnjen. Učbenik 
je strokoven, ne vsebuje strokovnih napak. Učbenik ne spodbuja samostojnega učenja 
v celoti, spodbuja pa ustvarjalno udejstvovanje učencev. 
 
Učbenik Lili in Bine 3, ki je namenjen tretješolcem, v celoti zastopa 53 % splošnih meril 
(papir se ne blešči, učbenik ima pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so označeni in 
razloženi posebej, razloženi so s sopomenkami, ključne informacije so zapisane v 
okvirčkih, oblika pisave je preprosta in neserifna, velikost pisave je med 12 in 14, v 
besedilu ni poševnega tiska in podčrtanega besedila, ključne informacije so 
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poudarjene z okrepljenim tiskom, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od 
pisave preostalega besedila, razmik med vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in 
odstavkom je večji, razmiki med temami so jasni, ozadje je enobarvno, brez motečih 
elementov, poravnava besedila je enostranska, struktura besedila je jasna, besedilo 
si sledi v logičnem zaporedju, poglavja si sledijo v logičnem zaporedju, postavitev je 
znotraj poglavij konsistentna, odstavki so kratki, ločeni s presledki in si sledijo v 
logičnem zaporedju, dolžina povedi je med 15 in 20 besed, povedi so kratke, 
uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje 
minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, neznane besede so ustrezno pojasnjene, 
preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi 
primeri, definicije so podane in razložene na učencem razumljiv način, uporabljena je 
preprosta stavčna skladnja, učna snov je predstavljena jedrnato, primeri in razlaga so 
jasni in razumljivi, navodila so jasno podana, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, 
besedilo je dopolnjeno s slikovnim gradivom, slikovni in grafični deli pripomorejo k 
boljšemu razumevanju vsebine, nebesedni deli so avtentični, nebesedno gradivo je 
opremljeno z opisom, nebesedni deli so primernih velikosti, so jasni in pregledni, brez 
nepotrebnih podrobnosti, postavitev nebesednih delov je smiselna, pomen simbolov 
za lažjo orientacijo je razložen v legendi, za razlago poteka so uporabljeni diagrami 
poteka). 
  
Doseženih je tudi 55 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje 
višjih taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
glasbene vsebine usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
pesmi in skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za 
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih 
značilnosti učencev, vsebuje skladbe iz različnih glasbenih obdobij, iz različnih 
glasbenih okolij, skladbe različnih glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so 
podprte z glasbenimi vsebinami, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko 
interpretacijo, spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija 
in individualizacija za delo z učenci iz tujih okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene 
glasbenorazvojnim značilnostim učencem, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom 
učitelja, vsebuje glasbenodidaktične igre za utrjevanje/urjenje pridobljenega 
glasbenega znanja in vsebin, usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje 
glasbenega jezika, učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče glasbene 
dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, spodbuja 
razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti, 
usmerja v razredno dinamiko, v skupinsko muziciranje, strokovne napake se 
pojavljajo, omogoča ustvarjalno glasbeno izražanje učencev).  
 
V učbeniku Glasbena slikanica 3 je v celoti zastopanih 43 % splošnih meril (papir se 
ne blešči, v besedilu ni podčrtanega besedila, velikost pisave naslovov je najmanj       
20 % večja od pisave preostalega besedila, razmik med naslovom in odstavkom je 
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večji, razmiki med temami so jasni, povedi se ne začnejo na koncu vrstice, posamezna 
besedila so zapisana v tabelah, alinejah, besedilo si sledi v logičnem zaporedju, 
postavitev je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so kratki, ločeni so s presledki in 
si sledijo v logičnem zaporedju, dolžina povedi je med 15 in 20 besed, povedi so 
kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje 
minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, preneseni pomeni in metafore so redko 
uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi primeri, definicije so podane in razložene 
na učencem razumljiv način, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, učna snov je 
predstavljena jedrnato, primeri in razlaga so jasni in razumljivi, zahtevnost besedila je 
primerna starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo 
je dopolnjeno s slikovnim gradivom, slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu 
razumevanju vsebine, nebesedni deli so avtentični, primernih velikosti, za razlago 
poteka so uporabljeni diagrami poteka).  
  
Učbenik dosega tudi 71 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje 
višjih taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
glasbene vsebine usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
pesmi in skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za 
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, 
skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe 
iz različnih glasbenih obdobij, skladbe iz različnih glasbenih okolij, skladbe različnih 
glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, so 
uravnoteženo zastopane, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, 
spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija in 
individualizacija za delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci iz tujih okolij, glasbene 
dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, učenci jih lahko 
izvajajo le pod vodstvom učitelja, vsebuje glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo 
usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin, usmerja v pedagoški proces, ki 
spodbuja povezovanje glasbenega jezika, omogoča učenje in poučevanje z ustreznimi 
strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče 
glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, 
spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih izvajalskih 
spretnosti, slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja v razredno 
dinamiko, v skupinsko muziciranje, strokovne napake se ne pojavljajo, omogoča 
ustvarjalno glasbeno izražanje učencev).  
 
Učitelj, ki je evalviral učbenik, je zapisal, da je papir primerne debeline in se ne blešči. 
Prav tako se mu zdi barva ustrezna. Vsebuje pregledno kazalo, ne pa kazala 
abecednih pojmov. Vprašanj za ponavljanje ne vsebuje. Prav tako ne vsebuje izčrpnih 
uvodov in povzetkov na koncu posameznih vsebin. Novi pojmi so večinoma poudarjeni 
in razloženi. Niso pa ločeni od preostalih podatkov. Pisava je primerne oblike, tudi 
velikost se zdi učitelju primerna. Poševen in podčrtan tisk se ne pojavljata, ključni 
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podatki pa niso poudarjeni z okrepljenim tiskom. Naslovi so dovolj veliki, da se ločijo 
od preostalega besedila. Tisk v zeleni in rdeči barvi po mnenju učitelja ni moteč za 
učence. Razmiki med posameznim besedilom so dovolj veliki. Besedilo je 
strukturirano tako, usmerja učence h glavnim podatkom, besedila pa si sledijo v 
smiselnem zaporedju. Snov ni razdeljena na poglavja, si pa vsebina sledi v pravem 
zaporedju. Naslovi so pomensko močni. Vrstice so kratke, primerne za učence. Povedi 
so kratke in razumljive za učence. Napisane so v tvorni obliki, razlaga je jasna in 
razumljiva. Kratice in tujke se pojavijo redko, prav tako preneseni pomeni. Učbenik 
vsebuje življenjske primere, ki so bližje učencem. Slikovno in grafično gradivo podpira 
druge vsebine, je primerne velikosti in je jasno. Postavljeno je tako, da ne ovira branja, 
ne vsebuje pa opisov, ki bi še izboljšali razumljivost. Učbenik je v celoti povezan z 
učnim načrtom ter s cilji in standardi znanja. Dejavnosti uresničujejo minimalne 
standarde pa tudi višje cilje. Vsebine, ki jih učbenik vsebuje, so umetniško kakovostne. 
V celoti podpirajo teoretično znanje, povezane pa so s slovensko in tujo kulturo. 
Učbenik vsebuje tudi pesmarico, ki bi bila lahko natančnejša. Glasbene dejavnosti se 
prepletajo s preostalo glasbeno vsebino. Primerne so za razvojno stopnjo učencev. 
Niso namenjene samostojnemu učenju, ob pomoči učitelja pa so popolnoma 
razumljive. Vse vključene dejavnosti vodijo v pevsko ali inštrumentalno interpretacijo. 
Učbenik vsebuje več glasbenodidaktičnih iger pa tudi dejavnosti, s pomočjo katerih 
lahko izpeljemo različne glasbenodidaktične igre. Te so najuporabnejše na začetku 
obravnave posamezne snovi. Pedagoški proces v celoti spodbuja komunikacijo v 
glasbenem jeziku. V pedagoškem procesu se uporablja strokovni glasbeni jezik. 
Dejavnostne spodbude in vprašanja pa so na nekaj mestih premalo natančni; učenci 
zato dejavnosti ne morejo izvajati samostojno. So pa skozi celoten proces aktivno 
vključeni. V učbeniku so uporabljeni strokovni glasbeni izrazi, glasbeni jezik pa 
pogosto ni pojasnjen. Učbenik je strokoven in spodbuja ustvarjalnost učencev. 
Učbenik zaradi nenatančnosti navodil na nekaterih mestih učencem ne omogoča 
samostojnega učenja. 
V učbeniku Glasba 3 pa je zastopanih 49 % splošnih meril (papir se ne blešči, učbenik 
ima pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so označeni in razloženi posebej, oblika 
pisave je preprosta in neserifna, velikost pisave je med 12 in 14, v besedilu ni 
poševnega tiska in podčrtanega besedila, na eni strani sta uporabljeni največ dve 
različni obliki pisave, ključne informacije so poudarjene z okrepljenim tiskom, velikost 
pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave preostalega besedila, razmik med 
vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in odstavkom je večji, razmiki med temami so 
jasni, poravnava besedila je enostranska, struktura besedila je jasna, posamezna 
besedila so zapisana v tabelah, alinejah, postavitev je znotraj poglavij konsistentna, 
odstavki so kratki, odstavki ločeni s presledki, povedi so kratke, uporabljeni so glagoli 
v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje minimalno količino tujk, 
okrajšav in žargona, neznane besede so ustrezno pojasnjene, preneseni pomeni in 
metafore so redko uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi primeri, definicije so 
podane in razložene na učencem razumljiv način, uporabljena je preprosta stavčna 
skladnja, učna snov je predstavljena jedrnato, primeri in razlaga so jasni in razumljivi, 
zahtevnost besedila je primerna starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo 
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dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s slikovnim gradivom, nebesedni deli so 
primernih velikosti, so jasni in pregledni, postavitev nebesednih delov je smiselna). 
 
Zastopanih je tudi 59 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje 
višjih taksonomskih ravni, glasbene vsebine usmerjajo v glasbene dejavnosti, ki so 
podlaga glasbenemu jeziku, pesmi in skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost 
glasbenih vsebin je primerna za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, pesmi in 
skladbe so umetniško kakovostne, skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih 
značilnosti učencev, vsebuje skladbe iz različnih glasbenih obdobij, skladbe iz 
različnih glasbenih okolij, skladbe različnih glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene 
dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, vodijo v pevsko in inštrumentalno 
estetsko interpretacijo, spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta 
diferenciacija in individualizacija za delo z učenci iz tujih okolij, glasbene dejavnosti so 
prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, vključujejo različno raven 
težavnosti, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, omogoča učenje in poučevanje 
z ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so vključeni v učni proces skozi 
prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno 
komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, glasbeni zapis je 
ustrezno razložen, slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, strokovne 
napake se ne pojavljajo, omogoča ustvarjalno glasbeno izražanje učencev).  
 
Učbenik Radovednih pet 4 v celoti zastopa 46 % splošnih meril (papir se ne blešči, 
učbenik ima pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so razloženi v slovarčku, oblika 
pisave je preprosta in neserifna, velikost pisave je med 12 in 14, v besedilu ni 
poševnega tiska in podčrtanega besedila, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % 
večja od pisave preostalega besedila, razmik med vrsticami je 1,5, razmik med 
naslovom in odstavkom je večji, razmiki med temami so jasni, poravnava besedila je 
enostranska, posamezna besedila so zapisana v tabelah, alinejah, poglavja si sledijo 
v logičnem zaporedju, postavitev je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so kratki, 
ločeni s presledki in si sledijo v logičnem zaporedju, dolžina povedi je med 15 in 20 
besed, povedi so kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je 
nedvoumna, razlaga je podprta z življenjskimi primeri, definicije so podane in 
razložene na učencem razumljiv način, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, 
navodila so jasno podana, zahtevnost besedila je primerna starostni stopnji učencev, 
povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, nebesedni deli so primernih velikosti, njihova 
postavitev je smiselna, pomen simbolov za lažjo orientacijo je razložen v legendi, za 
razlago poteka so uporabljeni diagrami poteka).  
 
Dosega tudi 53 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim načrtom, 
dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične opredelitve, 
povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje višjih 
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taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, težavnost 
glasbenih vsebin je primerna za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, skladbe so 
ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe različnih 
glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, 
vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, spodbujajo aktivno 
udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija in individualizacija za delo z učenci 
iz tujih okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim 
učencem, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, vsebuje 
glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja in vsebin, 
usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, učenci so 
vključeni v učni proces skozi prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo 
prevladujočo glasbeno komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, 
razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti, usmerja v razredno dinamiko, v 
skupinsko muziciranje, strokovne napake se pojavljajo, omogoča ustvarjalno glasbeno 
izražanje učencev).  
 
Učitelj, ki je evalviral učbenik, meni, da je papir primerne debeline, prav tako je matiran 
in se ne blešči. Učbenik vsebuje kazalo vsebine in kazalo glavnih pojmov. 
Predstavitvenega poglavja ni, prav tako ne vsebuje uvodov in povzetkov na koncu 
vsebine. Glavni pojmi so primerno označeni, razloženi v slovarčku. Na koncu pa ne 
vsebuje povzetka z vsemi pojmi. Pisava je primerne oblike in velikosti. Ne vsebuje 
poševnega in podčrtanega tiska. Nekaj delov je zapisanih le z velikimi tiskanimi 
črkami. Bistvene informacije niso dovolj poudarjene. Naslovi so občutno večji od 
preostalega besedila, spletne povezave pa se ne pojavljajo. Razmik med vrsticami je 
primeren, prav tako tudi kontrast med besedilom in ozadjem, ki večkrat vsebuje tudi 
druge elemente, in ni enobarvno. Besedilo je smiselno strukturirano, sledi si v 
smiselnem zaporedju, učbenik pa ni razdeljen na poglavja. Daljša besedila se ne 
pojavljajo in zato tudi delitev na podnaslove ni potrebna. Odstavki so primernih dolžin, 
prav tako kot tudi vrstice. Povedi so kratke in nezapletene. Prav tako besedila ne 
vsebujejo žargona, prezahtevnih strokovnih besed in metafor. V učbeniku se pojavljajo 
življenjski primeri, ki jih učenci povezujejo s svojimi izkušnjami. Navodila so jasno 
podana, kar pomeni, da učenci dejavnosti lažje razumejo. Povedi in njihova oblika so 
primerne za razvojno stopnjo učencev. Učbenik vsebuje nebesedne dele, ki podpirajo 
glasbeno vsebino. Nebesedni deli se zdijo učitelju avtentični in primerni. Prav tako so 
primernih velikosti in ne ovirajo branja. Učbenik vsebuje tudi simbole, ki pomagajo pri 
lažji orientaciji v učbeniku. Učbenik je v celoti povezan z učnim načrtom. Z dejavnostmi 
in vsebinami dosega vse učne cilje pa tudi standarde znanja. Učbenik vsebuje 
teoretične vsebine, ki so podpora glasbenemu vedenju. Zahtevnost je primerna za 
razvojno stopnjo učencev. Glasbene vsebine so enakomerno zastopane, učitelju pa 
se zdijo umetniško kakovostne. Glasbeni primeri, ki jih učbenik vsebuje, so različnih 
težavnosti. Vsebine so podprte z glasbenimi primeri. Dejavnosti vodijo v glasbeno in 
pevsko interpretacijo. Prav tako se vključene dejavnosti in vsebine med seboj 
smiselno povezujejo. Spodbujajo aktivno udeleženost učencev, del dejavnosti pa 
lahko učenci izvedejo tudi samostojno. Glasbeni elementi, ki so vključeni v učbenik, 
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podpirajo glasbeno vsebino. Učbenik vsebuje glasbenodidaktične igre. Pedagoški 
proces, ki ga podpira učbenik, aktivno vključuje učence. Praktična spoznanja so 
podprta z glasbenimi primeri. Učbenik vsebuje natančno oblikovane dejavnostne 
spodbude in vprašanja. Prav tako pedagoški proces v celoti spodbuja komunikacijo v 
glasbenem jeziku. Učbenik uporablja strokovne glasbene izraze, prav tako vsebuje 
dejavnosti, ki spodbujajo razredno dinamiko, kar se zdi učitelju pomembno. Glasbeni 
izrazi niso pojasnjeni v vseh primerih. V učbeniku so po učiteljevem mnenju 
uporabljeni strokovni glasbeni izrazi in glasbeni primeri. Strokovnih napak učitelj ni 
opazil. Učbenik omogoča samostojno učenje in prav tako spodbuja ustvarjalno 
delovanje učencev. 
  
V učbeniku Čudoviti svet glasbe 4 so splošna merila zastopana v 58 % (učbenik ima 
pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so označeni in razloženi posebej, razloženi so v 
slovarčku, tudi s sopomenkami, ključne informacije so zapisane v okvirčkih, velikost 
pisave je med 12 in 14, v besedilu ni podčrtanega besedila, ključne informacije so 
poudarjene z okrepljenim tiskom, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od 
pisave preostalega besedila, razmik med vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in 
odstavkom je večji, razmiki med temami so jasni, ozadje je enobarvno, brez motečih 
elementov, struktura besedila je jasna. Posamezna besedila so zapisana v tabelah, 
alinejah, besedilo si sledi v logičnem zaporedju, poglavja si sledijo v logičnem 
zaporedju, odstavki so kratki, ločeni s presledki in si sledijo v logičnem zaporedju, 
uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje 
minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, preneseni pomeni in metafore so redko 
uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi primeri, definicije so podane in razložene 
na učencem razumljiv način, uporabljena je preprosta stavčna skladnja, učna snov je 
predstavljena jedrnato, primeri in razlaga so jasni in razumljivi, navodila so jasno 
podana, zahtevnost besedila je primerna starostni stopnji učencev, povedi ne 
vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s slikovnim gradivom, slikovni 
in grafični deli pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, nebesedni deli so 
avtentični, primernih velikosti, jasni in pregledni, brez nepotrebnih podrobnosti, njihova 
postavitev je smiselna, pod slikovnimi deli so opisi, pomen simbolov za lažjo 
orientacijo je razložen v legendi, za razlago poteka so uporabljeni diagrami poteka).  
 
Glasbenospecifična merila pa so zastopana v 71 % (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje 
višjih taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
pesmi in skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za 
drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, 
skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe 
iz različnih glasbenih obdobij, skladbe iz različnih glasbenih okolij, skladbe različnih 
glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, so 
uravnoteženo zastopane, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, 
spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija in 
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individualizacija za delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci iz tujih okolij, glasbene 
dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, učenci jih lahko 
izvajajo samostojno ali pod vodstvom učitelja, učbenik vsebuje glasbenodidaktične 
igre, usmerja v pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, 
omogoča učenje in poučevanje z ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so 
vključeni v učni proces skozi prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo 
prevladujočo glasbeno komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, 
slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja v razredno dinamiko, 
v skupinsko muziciranje, strokovne napake se ne pojavljajo, omogoča samostojno 
glasbeno udejstvovanje učencev, ustvarjalno glasbeno izražanje učencev, 
samostojno učenje).  
 
V učbeniku Glasba 4 pa je v celoti zastopanih 58 % splošnih meril (papir se ne blešči, 
učbenik ima pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so označeni in razloženi posebej, 
razloženi so s sopomenkami, oblika pisave je preprosta in neserifna, velikost pisave 
je med 12 in 14, v besedilu ni podčrtanega besedila, na eni strani sta uporabljeni 
največ dve različni obliki pisave, ključne informacije so poudarjene z okrepljenim 
tiskom, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave preostalega 
besedila, razmik med vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in odstavkom je večji, 
razmiki med temami so jasni, ozadje je enobarvno, brez motečih elementov, 
poravnava besedila je enostranska, posamezna besedila so zapisana v tabelah, 
alinejah, snov je razdeljena na smiselna poglavja, ta si sledijo v logičnem zaporedju, 
postavitev je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so kratki, ločeni s presledki in si 
sledijo v logičnem zaporedju, dolžina povedi je med 15 in 20 besed, povedi so kratke, 
uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, vsebuje 
minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, neznane besede so ustrezno pojasnjene, 
preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi 
primeri, definicije so podane in razložene na za učence razumljiv način, primeri in 
razlaga so jasni in razumljivi, zahtevnost besedila je primerna starostni stopnji 
učencev, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s slikovnim 
gradivom, slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, 
nebesedni deli so avtentični, nebesedno gradivo je opremljeno z opisom, nebesedni 
deli so primernih velikosti, pod slikovnimi deli so opisi, za razlago poteka so uporabljeni 
diagrami poteka).  
 
V celoti dosega tudi 69 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim 
načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične 
opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje 
višjih taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, 
vsebuje pesmarico z razširjenim repertoarjem pesmi, pesmi in skladbe izvirajo iz tuje 
kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za drugo vzgojno-izobraževalno 
obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, skladbe so ustrezne z vidika 
glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe iz različnih glasbenih obdobij, 
skladbe iz različnih glasbenih okolij, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi 
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vsebinami, so uravnoteženo zastopane, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko 
interpretacijo, spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta 
individualizacija in diferenciacija za delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci iz tujih 
okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, 
učenci jih lahko izvajajo samostojno ali pod vodstvom učitelja, usmerja v pedagoški 
proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, omogoča učenje in poučevanje 
z ustreznimi strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so vključeni v učni proces skozi 
prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno 
komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih 
izvajalskih spretnosti, slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja 
v razredno dinamiko, v skupinsko muziciranje, strokovne napake se ne pojavljajo, 
omogoča samostojno glasbeno udejstvovanje učencev, ustvarjalno glasbeno 
izražanje učencev, omogoča samostojno učenje).  
 
V učbeniku Radovednih pet 5 je zastopanih 56 % splošnih meril (papir se ne blešči, 
učbenik ima pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so razloženi v slovarčku, oblika 
pisave je preprosta in neserifna, velikost pisave je med 12 in 14, v besedilu ni 
poševnega tiska in podčrtanega besedila, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % 
večja od pisave preostalega besedila, razmik med vrsticami je 1,5, razmik med 
naslovom in odstavkom je večji, razmiki med temami so jasni, ozadje je enobarvno, 
brez motečih elementov, posamezna besedila so zapisana v tabelah, alinejah, 
besedilo si sledi v logičnem zaporedju, poglavja si sledijo v logičnem zaporedju, 
postavitev je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so ločeni s presledki in si sledijo v 
logičnem zaporedju, povedi so kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba 
zaimkov je nedvoumna, vsebuje minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, 
preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi 
primeri, definicije so podane in razložene na za učence razumljiv način, uporabljena 
je preprosta stavčna skladnja, učna snov je predstavljena jedrnato, primeri in razlaga 
so jasni in razumljivi, navodila so jasno podana, zahtevnost besedila je primerna 
starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo je 
dopolnjeno s slikovnim gradivom, nebesedni deli so primernih velikosti, jasni in 
pregledni, brez nepotrebnih podrobnosti, postavitev nebesednih delov je smiselna, 
pomen simbolov za lažjo orientacijo je razložen v legendi, za razlago poteka so 
uporabljeni diagrami poteka).  
 
V celoti učbenik dosega tudi 53 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z 
učnim načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje 
teoretične opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, 
vsebuje teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, pesmarico z 
razširjenim repertoarjem pesmi, težavnost glasbenih vsebin je primerna za drugo 
vzgojno-izobraževalno obdobje, skladbe so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih 
značilnosti učencev, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, vodijo v 
pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, spodbujajo aktivno udeleženost 
učencev, omogočeni sta diferenciacija in individualizacija za delo z učenci iz tujih 



 235 

okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, 
vključujejo različno raven težavnosti, učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, 
vsebuje glasbenodidaktične igre, ki spodbujajo usvajanje novega glasbenega znanja 
in vsebin, za utrjevanje/urjenje pridobljenega glasbenega znanja in vsebin, usmerja v 
pedagoški proces, ki spodbuja povezovanje glasbenega jezika, učenci so vključeni v 
učni proces skozi prevladujoče glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo 
prevladujočo glasbeno komunikacijo, spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, 
razvoj instrumentalnih izvajalskih spretnosti, usmerja v razredno dinamiko, v 
skupinsko muziciranje, strokovne napake se pojavljajo, omogoča ustvarjalno glasbeno 
izražanje učencev).  
 
Učbenik Čudoviti svet glasbe 5 pa v celoti obsega 65 % splošnih meril (učbenik ima 
pregledno kazalo vsebine, na koncu poglavja se pojavljajo vprašanja za ponavljanje, 
na začetku poglavja je izčrpen uvod, novi izrazi so označeni in razloženi posebej, 
razloženi so v slovarčku, tudi s sopomenkami, velikost pisave je med 12 in 14, v 
besedilu ni podčrtanega besedila, ključne informacije so poudarjene z okrepljenim 
tiskom, velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave preostalega 
besedila, razmik med vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in odstavkom je večji, 
razmiki med temami so jasni, ozadje je enobarvno, brez motečih elementov, 
poravnava besedila je enostranska, struktura besedila je jasna, posamezna besedila 
so zapisana v tabelah, alinejah, besedilo si sledi v logičnem zaporedju, snov je 
razdeljena na smiselna poglavja, poglavja si sledijo v logičnem zaporedju, postavitev 
je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so ločeni s presledki in si sledijo v logičnem 
zaporedju, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, 
vsebuje minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, neznane besede so ustrezno 
pojasnjene, preneseni pomeni in metafore so redko uporabljeni, razlaga je podprta z 
življenjskimi primeri, definicije so podane in razložene na za učence razumljiv način, 
učna snov je predstavljena jedrnato, primeri in razlaga so jasni in razumljivi, navodila 
so jasno podana, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo je dopolnjeno s 
slikovnim gradivom, slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu razumevanju 
vsebine, nebesedno gradivo je opremljeno z opisom, nebesedni deli so primernih 
velikosti, so jasni in pregledni, brez nepotrebnih podrobnosti, postavitev nebesednih 
delov je smiselna, pod slikovnimi deli so opisi, pomen simbolov za lažjo orientacijo je 
razložen v legendi, za razlago poteka so uporabljeni diagrami poteka).  
 
V učbeniku je v celoti upoštevanih tudi 67 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je 
povezan z učnim načrtom, dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, 
vsebuje teoretične opredelitve, povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni 
standardi, vsebuje cilje višjih taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga 
za glasbeni jezik, vsebuje pesmarico z razširjenim repertoarjem pesmi, pesmi in 
skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za drugo 
vzgojno-izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, skladbe 
so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe iz 
različnih glasbenih obdobij, skladbe različnih glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene 
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dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, so uravnoteženo zastopane, vodijo v 
pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, spodbujajo aktivno udeleženost 
učencev, omogočeni sta diferenciacija in individualizacija za delo z nadarjenimi 
učenci, delo z učenci iz tujih okolij, glasbene dejavnosti so prilagojene 
glasbenorazvojnim značilnostim učencem, vključujejo različno raven težavnosti, 
učenci jih lahko izvajajo le pod vodstvom učitelja, usmerja v pedagoški proces, ki 
spodbuja povezovanje glasbenega jezika, omogoča učenje in poučevanje z ustreznimi 
strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče 
glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, 
spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, razvoj instrumentalnih izvajalskih 
spretnosti, slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja v razredno 
dinamiko, strokovne napake se ne pojavljajo, omogoča samostojno glasbeno 
udejstvovanje učencev, omogoča ustvarjalno glasbeno izražanje učencev).  
 
Učitelj, ki je evalviral učbenik, o njem pravi, da je papir v njem je rahlo prosojen in se 
rahlo blešči pod določenim kotom. Ni pastelne barve. Učbenik vsebuje zelo natančno 
kazalo vsebine, ne vsebuje pa kazala glavnih pojmov. Vsebuje vprašanja za 
ponavljanje na koncu posamezne enote. Novi pojmi so smiselno poudarjeni, prav tako 
so pravilno označeni in razloženi v slovarčku, in kadar je potrebno, s sopomenkami. 
Pisava je po učiteljevem mnenju pravilne oblike in velikosti. Pojavlja se nekaj 
poševnega tiska, podčrtano besedilo pa se ne pojavlja. Besedilo je zapisano z velikimi 
in malimi tiskanimi črkami, a to ni moteče. Število pisav na posamezni strani se učitelju 
zdi primerno. Naslovi so bistveno večji od preostalega besedila. Prav tako je razmik 
med besedili in posameznimi temami dovolj velik. Struktura besedila je pregledna in 
jasna, pozornost usmerja na ključne ideje. Prav tako so nekajkrat uporabljene alineje 
in seznami. Snov je razdeljena na smiselna poglavja, kar je jasno razvidno tudi v 
kazalu. Poglavja so prav tako strukturirana na enak način. Daljša besedila se delijo na 
smiselne odstavke, ki si sledijo v smiselnem zaporedju. Povedi so kratke in napisane 
na za učence razumljiv način. Uporabljene so tudi strokovne besede, ki so razložene, 
zato je njihova uporaba smiselna. Prav tako vsebuje dovolj dejavnosti, ki jih učenci 
lahko povežejo z življenjskimi primeri. Glasbene vsebine se učitelju na nekaterih delih 
zdijo prezahtevne. Navodila se zdijo jasna. Učbenik po učiteljevem mnenju vsebuje 
ustrezno slikovno in grafično gradivo, ki podpira glasbene vsebine. Slikovno gradivo 
je ustrezno podprto z opisi. Prav tako je pregledno in jasno, vključeni pa so tudi simboli, 
ki omogočajo lažjo organizacijo. Učbenik je povezan z učnim načrtom in prav tako 
izpolnjuje učne cilje ter standarde znanje. Glasbene vsebine, ki jih vsebuje učbenik, 
so primerno zahtevne za petošolce, glasbeni primeri se skladajo z njihovimi 
značilnostmi. Glasbene vsebine so kakovostne in heterogeno zastopane glede na 
obdobja in okolja. Glasbene teoretične vsebine so podprte s primernimi glasbenimi 
primeri. Dejavnosti se med seboj smiselno povezujejo. Vse dejavnosti, ki jih vključuje 
učbenik, predvidevajo aktivno udeleženost učencev. Nekatere dejavnosti lahko učenci 
izvajajo samostojno. Pedagoški proces omogoča povezavo med glasbenim vedenjem 
in glasbenimi primeri, dejavnostne spodbude pa so natančne. Prav tako spodbuja 
komunikacijo v glasbenem jeziku. Glasbenodidaktičnih iger je malo, a same dejavnosti 
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omogočajo njihovo izpeljavo. Glasbeni jezik, ki je uporabljen v učbeniku, je strokoven 
in primeren za učence. Zdi pa se mu, da na nekaj mestih ni dovolj pojasnjen. Učbenik 
se zdi anketiranemu učitelju strokoven. Učbenik spodbuja samostojno učenje, saj so 
navodila posameznih dejavnosti in definicije dovolj jasna. Prav tako spodbuja 
ustvarjalnost učencev. 
 
 
Učbenik Glasba 5 pa v celoti upošteva 54 % splošnih meril (papir se ne blešči, učbenik 
ima pregledno kazalo vsebine, novi izrazi so označeni in razloženi posebej, velikost 
pisave je med 12 in 14, ključne informacije so poudarjene z okrepljenim tiskom, 
velikost pisave naslovov je najmanj 20 % večja od pisave preostalega besedila, razmik 
med vrsticami je 1,5, razmik med naslovom in odstavkom je večji, razmiki med temami 
so jasni, ozadje je enobarvno, brez motečih elementov, poravnava besedila je 
enostranska, povedi se ne začnejo na koncu vrstice, besedilo si sledi v logičnem 
zaporedju, snov je razdeljena na smiselna poglavja. Ta si sledijo v logičnem 
zaporedju, postavitev je znotraj poglavij konsistentna, odstavki so kratki, ločeni s 
presledki in si sledijo v logičnem zaporedju, dolžina povedi je med 15 in 20 besed, 
povedi so kratke, uporabljeni so glagoli v tvorni obliki, uporaba zaimkov je nedvoumna, 
vsebuje minimalno količino tujk, okrajšav in žargona, preneseni pomeni in metafore so 
redko uporabljeni, razlaga je podprta z življenjskimi primeri, definicije so podane in 
razložene na za učence razumljiv način, učna snov je predstavljena jedrnato, primeri 
in razlaga so jasni in razumljivi, navodila so jasno podana, zahtevnost besedila je 
primerna starostni stopnji učencev, povedi ne vsebujejo dvojnega zanikanja, besedilo 
je dopolnjeno s slikovnim gradivom, slikovni in grafični deli pripomorejo k boljšemu 
razumevanju vsebine, nebesedni deli so avtentični, nebesedno gradivo je opremljeno 
z opisom, nebesedni deli so primernih velikosti, brez nepotrebnih podrobnosti, pod 
slikovnimi deli so opisi, za razlago poteka so uporabljeni diagrami poteka).  
Dosega tudi 71 % glasbenospecifičnih meril (učbenik je povezan z učnim načrtom, 
dosega cilje in standarde iz veljavnega učnega načrta, vsebuje teoretične opredelitve, 
povezane z učnimi cilji, vključeni so vsi minimalni standardi, vsebuje cilje višjih 
taksonomskih ravni, teoretične opredelitve, ki so podlaga za glasbeni jezik, pesmi in 
skladbe izvirajo iz tuje kulture, težavnost glasbenih vsebin je primerna za drugo 
vzgojno-izobraževalno obdobje, pesmi in skladbe so umetniško kakovostne, skladbe 
so ustrezne z vidika glasbenorazvojnih značilnosti učencev, vsebuje skladbe iz 
različnih glasbenih obdobij, skladbe iz različnih glasbenih okolij, skladbe različnih 
glasbenih zvrsti in žanrov, glasbene dejavnosti so podprte z glasbenimi vsebinami, so 
uravnoteženo zastopane, vodijo v pevsko in inštrumentalno estetsko interpretacijo, 
spodbujajo aktivno udeleženost učencev, omogočeni sta diferenciacija in 
individualizacija za delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci iz tujih okolij, glasbene 
dejavnosti so prilagojene glasbenorazvojnim značilnostim učencem, učenci jih lahko 
izvajajo samostojno ali pod vodstvom učitelja, usmerja v pedagoški proces, ki 
spodbuja povezovanje glasbenega jezika, omogoča učenje in poučevanje z ustreznimi 
strokovnimi izrazi in jezikom, učenci so vključeni v učni proces skozi prevladujoče 
glasbene dejavnosti, dejavnosti dopuščajo prevladujočo glasbeno komunikacijo, 
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spodbuja razvoj pevskih izvajalskih spretnosti, glasbeni zapis je ustrezno razložen, 
slikovni in notni glasbeni zapisi so ustrezni in strokovni, usmerja v razredno dinamiko, 
v skupinsko muziciranje, strokovne napake se ne pojavljajo, omogoča samostojno 
glasbeno udejstvovanje učencev, ustvarjalno glasbeno izražanje učencev, 
samostojno učenje).  
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7 ZAKLJUČEK 
 
Na podlagi literature in teoretičnih spoznanj so oblikovana merila za kvalitativno 
analizo učbenikov za pouk glasbe na razredni stopnji osnovne šole. Merila se delijo 
na splošne in glasbenospecifične, saj imajo učbeniki za pouk glasbe – tako kot vsi 
drugi učbeniki – določene specifične lastnosti (oblikovanje, glasbene vsebine).  
 
Eden izmed ciljev magistrskega dela je bil oblikovanje meril, ki jih lahko učitelji 
uporabijo za presojanje kakovosti učbenikov, ki jih lahko uporabijo pri pouku. Drugi cilj 
pa je bil oblikovanje smernic, ki jih lahko uporabijo avtorji pri nastajanju novih 
učbenikov. Vsa merila, ki so predstavljena v magistrskem delu, dosegajo oba 
zastavljena cilja, saj so namenjeni učiteljem in tudi avtorjem učbenikov.  
 
Analiza učbenikov po teh merilih je pokazala, da so učbeniki za glasbeno umetnost, 
ki so bili potrjeni v tem šolskem letu, kakovostni, se pa med njimi pojavljajo razlike na 
področju kakovosti splošne strukture pa tudi na strokovnem glasbenem področju. Na 
slovenskem trgu obstajajo učbeniki, ki imajo ustrezno splošno celostno strukturo, 
vsebine, ki so primerne za razvojno stopnjo učencev, smiselno poudarjene ključne 
informacije, imajo primerno obliko in velikost pisave, primerno obliko besedila, 
primerne razmike in ozadje. Prav tako imajo smiselno strukturirano besedilo, poglavja 
in podpoglavja. Jezik in slog pisanja sta v večini učbenikov primerna in razumljiva za 
učence. Kakovostni pa so tudi na področju glasbe. Povezani so z učnim načrtom, 
uresničujejo učne cilje in standarde znanja, prav tako pa vsebujejo kakovostne 
glasbene vsebine; glasbene dejavnosti, glasbeni jezik in glasbeni izrazi so strokovni. 
Učbeniki večinoma na strokoven način predstavljajo glasbeno znanje učencem.  
 
Vse analize učbenikov so subjektivne narave. Oblikovane so na podlagi strokovne 
literature, kljub temu pa se lahko mnenja učiteljev razlikujejo. Tudi analize učbenikov, 
ki so jih oblikovali naključno izbrani učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, se na nekaj 
mestih razlikujejo od analiz avtorice raziskave, a so razlike majhne. Tudi učitelji so 
ocenili, da je na slovenskem trgu več kakovostnih učbenikov za glasbo, kljub temu pa 
je še nekaj prostora za izboljšave. V nekaterih učbenikih se pojavljajo velike strokovne 
napake, ki se v strokovni literaturi ne bi smele pojavljati. Prav tako naj bi bilo gradivo, 
uporabljeno v učbenikih, avtentično, a v nekaterih primerih to ne drži. Več dejavnosti, 
ki so vključene v učbenike, ni mogoče izvajati brez pomoči in navodil učitelja, čemur 
bi v učbenikih morali nameniti več pozornosti, saj jih učenci uporabljajo tudi 
samostojno. Učbeniki bi prav tako lahko omogočili več diferenciacije in 
individualizacije. V nekaterih učbenikih je ta omogočena, v drugih pa bi bile potrebne 
še izboljšave.  
 
S pomočjo oblikovanih meril lahko avtorji, ki bodo oblikovali učbenike v prihodnje, 
pomanjkljivosti, ki jih imajo analizirani učbeniki, še izboljšajo, kar pa je tudi eden izmed 
namenov tega magistrskega dela.  
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