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POVZETEK
V magistrskem delu smo raziskovali, kako učitelji vrednotijo besedila učencev na razredni
stopnji osnovne šole. V teoretičnem delu so bila predstavljena spoznanja o sporazumevalni
zmožnosti, o besedilih (s poudarkom na opisovalnih besedilih) ter o vrednotenju (opisovalnih)
besedil pri slovenščini v osnovni šoli. Empirični del je razdeljen na dva dela. V prvem delu so
prikazani rezultati analize učnega gradiva za pouk slovenščine v 4. razredu, v drugem delu pa
rezultati anketnega vprašalnika o vrednotenju »šolskih« besedil in rezultate vrednotenja
primera opisa živali – oboje so reševali slovenski učitelji, ki poučujejo v 4. razredu osnovne
šole.
Pri analizi učnih gradiv smo ugotovili, da obstajajo razlike v značilnostih učnih gradiv, ki jih
učitelji in učenci uporabljajo pri pouku. Učna gradiva se razlikujejo po kvalitetni vzorčnega
(opisovalnega) besedila, ki je ponujeno učencem, in tudi glede pripravljenih nalog za
obravnavo. Le eno učno gradivo (od petih) ponuja vzorčno besedilo, ki zajema vse ključne
besede, značilne za opis živali. V večini učnih gradiv še vedno prevladuje transmisijski način
dela. Pripravljene naloge pa v večini ne sledijo cilju, da bi učenci v dani učnih enoti načrtno
razvijali tudi čim več gradnikov sporazumevalne zmožnosti.
Z analizo 121 anketnih vprašalnikov je bilo ugotovljeno, da 32,2 % učiteljev meni, da ima
težave pri pisanju opisov približno polovica učencev. Učitelji (43,0 %) največkrat navajajo
težave učencev pri izbiri pravilnih bistvenih podatkov ob ključnih besedah. Kot najpogosteje
navedeni vzrok za težave pri pisanju opisov živali učitelji navajajo pomanjkanje časa za
obravnavo (47,9 %) ter za povratno informacijo po pisanju opisa živali (46,3 %). Po mnenju
učiteljev se učenci najbolj zavedo svojih težav v fazi sprejemanja povratne informacije (tako
meni 36,4 % vprašanih). 33,1 % učiteljev tudi meni, da učenci dobro poznajo merila
ocenjevanja. 60,3 % učiteljev vedno seznani učence z merili vrednotenja pred pisanjem
besedila. Konkretni opis živali so učitelji v večini (63,6 %) ocenili z oceno 3. 42 % učiteljev
je izdelek ocenjevalo po celostni metodi, ostali po analitični. Pri vrednotenju so uporabljali
različna merila vrednotenja. Učitelji menijo, da je to delo zahtevno (kar v 76,9 % primerih).
Menijo tudi, da se pri vrednotenju najpogosteje pojavljajo težave, povezane z jezikovno
pravilnostjo besedila in slogovno ustreznostjo jezikovnih prvin (57,0 %).

Rezultati naše analize so potrdili, da med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne
dobe obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci
pri pisanju opisa živali, in glede tega, kdaj in kako učence seznanijo z merili vrednotenja
zapisanega opisa živali, ter v vrednotenju zapisanega opisa živali (s koliko točkami/s katero
oceno ovrednotijo posamezni opis). Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe pa se
pojavljajo pomembne razlike glede stopnje seznanjanja učencev z merili vrednotenja
zapisanega opisa živali.

KLJUČNE BESEDE: sporazumevalna zmožnost, tvorjenje besedila, opisovalno besedilo,
opis živali, vrednotenje opisovalnih besedil, merila vrednotenja, opisniki vrednotenja, učno
gradivo

ABSTRACT

Our master’s thesis deals with the evaluation of pupils’ texts in the first five grades of primary
school. The theoretical part of the thesis deals with the communicative skill, the texts (with
emphasis on descriptive texts) and the evaluation of (descriptive) texts in Slovenian lessons in
primary school. The empirical part of the thesis consists of two parts. The analysis results of
the teaching material used in Slovenian lessons in the fourth grade are presented in the first
part. The second part of the thesis presents the results of the questionnaire on text evaluation
(texts written at school) and the results of evaluating a description of an animal – Slovenian
teachers teaching in the fourth grade of primary school participated in both activities.

When analysing teaching materials used at schools we found that there are differences in their
characteristics. Teaching materials differ in the quality of sample (descriptive) texts for pupils
and in the quality of exercises. Only one in five teaching materials offers sample texts with all
the key words used in the description of an animal. The transmission oriented model of work
is predominant in most teaching materials. The exercises provided do not facilitate the
systematic development of pupils’ communication skills.

After analysing 121 questionnaires we found that 32,2 % of teachers think that approximately
half of the pupils have problems when it comes to writing compositions. Teachers (43,0 %)
think that pupils mostly have problems with choosing correct and relevant information
connected with key words. The teachers see the lack of teaching time (47,9 %) and the lack of
time for feedback (46,3 %) as the primary reasons for problems when it comes to writing
animal descriptions. According to the teachers, pupils realize what problems they have, when
delivering feedback about their compositions (36,4 % of respondents share this opinion). 33,1
% of teachers think that the pupils know the assessment criteria well. 60,3 % of teachers
always inform the pupils of the assessment criteria before writing a composition. A concrete
description of an animal got a 3 in 63,6% of teachers. 42% of teachers used the holistic
method of evaluating, whereas the others used the analitical method. They used different
evaluation criteria. The teachers believe evaluation to be demanding (in 76,9% of cases).
They also believe that the biggest problems in evaluating a text arise from linguistic
correctness and appropriate linguistic elements (57,0%).

The results of our analysis confirmed that there are statistically important differences in
primary school teachers with different length of employment concerning their opinion about
the problems the pupils have when writing a description of an animal. There are also
differences in when and how to inform the pupils of the evaluation criteria and finally there
are differences in evaluating the description of an animal (how many points to give / what
mark to give to an individual composition). The differences can also be found in primary
teachers with different level of education. The differences are shown mainly in the level of
informing the pupils of the evaluation criteria.

KEY WORDS: communicative skill, formaton of a text, a descriptive text, description of an
animal, evluation of descriptive texts, evaluation criteria, evaluation descriptors, teaching
material

1 UVOD
Sodobni jezikovni pouk slovenščine sledi dvema temeljnima ciljema – oblikovanju in
razvijanju osebne, narodne in državljanske identitete ter razvijanju sporazumevalne zmožnosti
v slovenskem knjižnem jeziku (Bešter Turk, Križaj Ortar 2009).
Sporazumevalna zmožnost sodi k skupini temeljnih kompetenc človeka v 21. stoletju in
pomeni »zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja
ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst« (Bešter Turk, Križaj Ortar
2009: 4). Pri jezikovnem pouku slovenščine razvijamo sporazumevalno zmožnost
sistematično. Učenci sprejemajo (poslušajo/gledajo/berejo), razčlenjujejo in vrednotijo
dvogovorna in enogovorna besedila raznih vrst; sistematično razvijajo tudi gradnike
sporazumevalne zmožnosti, da bi bolje razumeli tuja besedila in tvorili ustreznejša,
razumljivejša, pravilnejša in učinkovitejša besedila. Če naj bi bili pri tem uspešni, morajo
dobiti ustrezno povratno informacijo učitelja. Učitelj mora ne le ovrednotiti učenčevo
besedilo (z opisno ali številčno oceno) in mu posredovati povratno informacijo, temveč mora
biti vrednotenje danega besedila povezano tudi s samo obravnavo dane besedilne vrste pri
jezikovnem pouku. Učenci morajo biti tudi vnaprej seznanjeni z merili vrednotenja.
Magistrsko delo, v katerem raziskujem vrednotenje besedil učencev na razredni stopnji
osnovne šole, sestoji iz teoretičnega in empirična dela. V teoretičnem delu predstavljam
spoznanja o sporazumevalni zmožnosti, o besedilih (s poudarkom na opisovalnih besedilih)
ter o vrednotenju (opisovalnih) besedil pri slovenščini v osnovni šoli.
V prvem delu empiričnega dela prikazujem rezultate analize učnega gradiva za pouk
slovenščine v 4. razredu osnovne šole. Osredotočila sem bom na analizo učnih enot, ki
vsebujejo opis živali, in sicer me zanima, s kakšnim vzorčnim besedilom avtorji učnega
gradiva »postrežejo« učencem ter kateri način dela prevladuje v učni enoti (npr. zaporedje
nalog, ali so naloge smiselne za doseganje cilja ipd.). Pregledala bom tudi priročnike,
namenjene učiteljem, in jih vrednotila glede na to, kako uporabni so za učitelja pri pripravi na
pouk in izvedbi dejavnosti v razredu.
V drugem delu empiričnega dela pa bodo prikazani rezultati anketnih vprašalnikov o
vrednotenju »šolskih« besedil in rezultati vrednotenja primera opisa živali – oboje so reševali
slovenski učitelji, ki poučujejo v 4. razredu osnovne šole. Pridobiti želim mnenje učiteljev o
uspešnosti učencev pri tvorjenju opisov živali, o načinu in času seznanjanja učencev z merili
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vrednotenja opisov živali, kaj menijo učitelji o zahtevnosti vrednotenja in kje imajo največ
težav, kadar vrednotijo opise učencev.
Učitelji so popravili in vrednotili še pomanjkljiv primer opisa živali. S tem želim ugotoviti
ustreznost vrednotenja zgradbe besedilne vrste, vsebine ter jezikovne in slogovne pravilnosti
besedila.
Na koncu predstavljam merila za oblikovanje jasnih, celostnih in natančnih povratnih
informacij za izboljšanje dosežkov in opisnike za natančnejše ter zanesljivejše vrednotenje
zapisanih opisovalnih besedil (opisa živali) učencev, ki jih bodo učitelji lahko uporabili pri
vrednotenju opisa živali učencev, učencem pa bodo merila nudila jasno sliko o tem, katero
znanje se od njih zahteva, prav tako pa si bodo lahko z njimi pomagali pri vrednotenju lastnih
opisovalnih besedil.

2

2 TEORETIČNI DEL
Cilj vsakega udeleženca sporazumevanja je učinkovito sporazumevanje. Temeljni pogoj za to
pa je razvita sporazumevalna zmožnost.

2.1 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST
»Sporazumevalna zmožnost je zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter
zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst.«
(Bešter Turk, Križaj Ortar 2009: 4)

2.1.1 GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI
Gre za zelo kompleksno zmožnost, ki se sestoji iz naslednjih sestavin oz. gradnikov:
 iz motiviranosti za sprejemanje/sporočanje;
 iz stvarnega znanja prejemnika/sporočevalca;
 iz jezikovne zmožnosti prejemnika/sporočevalca (poimenovalna/besedna/slovarska
zmožnost, skladenjska/upovedovalna/slovnična, pravorečna in pravopisna zmožnost);
 iz zmožnosti nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca;
 iz pragmatične zmožnosti prejemnika/sporočevalca;
 iz metajezikovne zmožnosti prejemnika/sporočevalca (prav tam).
Motiviranost za sporazumevanje predstavlja prvi gradnik sporazumevalne zmožnosti.
Človekovo sporazumevanje je dejanje, za katero se človek odloči namenoma – z določenim
ciljem. Poteka lahko le, če se človek zanj odloči; to pomeni, da mora imeti za sprejemanje oz.
tvorjenje besedila željo/hotenje/motivacijo.
Stvarno znanje prejemnika/sporočevalca je rezultat prejemnikovih/sporočevalčevih izkušenj,
interesov, spoznavne zmožnosti ipd.
Tretji gradnik je jezikovna zmožnost. Je zelo pomemben gradnik, saj je človek edino bitje, ki
se sporazumeva z besednim jezikom. Omenjena zmožnost predstavlja obvladanje danega
besednega jezika in je zgrajena iz poimenovalne/slovarske, upovedovalne/slovnične,
3

pravorečne in pravopisne zmožnosti. Poimenovalna/slovarska zmožnost pomeni za
prejemnika zmožnost razumevanja besed, za sporočevalca pa zmožnost poimenovanja bitij,
stvari, njihovih dejanj … Upovedovalna/slovnična zmožnost je za prejemnika zmožnost
razumevanja razmerij v povedih in zvezah povedi, za sporočevalca pa zmožnost izražanja teh
razmerij. Pravorečna zmožnost predstavlja obvladanja prvin in pravil zborne izreke,
pravopisna pa obvladanje prvin in pravil pisanja danega jezika.
Zmožnost nebesednega sporazumevanja obsega razumevanje nebesednih sporočil in
nebesednih spremljevalcev govorjenja/pisanja ter tvorjenja nebesednih sporočil in smiselno
uporabo nebesednih spremljevalcev govorjenja/pisanja.
Pragmatična ali slogovna zmožnost je pomembna, saj sprejemanje in tvorjenje besedila
poteka v danih okoliščinah. Če prejemnik in sporočevalec ustrezno razumeta okoliščine
nastanka oz. sprejetja besedila, se lahko na to ustrezno odzoveta.
Zadnji,

šesti

gradnik

sporazumevalne

zmožnosti

je

metajezikovna

zmožnost

prejemnika/sporočevalca. Metajezikovna zmožnost je zmožnost razumevanja in ponazarjanja
jezikoslovnih pojmov, zmožnost uporabe jezikoslovnih izrazov, zmožnost predstavljanja
slovničnih, pravorečnih, pravopisnih in slogovnih pravil danega jezika ipd. Ta zmožnost
predstavlja orodje za učinkovitejšo sporazumevanje. To zmožnost je potrebno začeti razvijati
kasneje in bolj diferencirano, ker se zanjo zahteva abstraktno mišljenje (Bešter Turk, Križaj
Ortar 2009).

2.2 BESEDILO
Ko se sporazumevamo, sprejemamo in tvorimo besedila. Sporazumevanje (komunikacija) je
opredeljeno kot »izmenjavanje besedil med ljudmi. Zajema najmanj dve osebi: tistega, ki
govori ali piše, in onega, ki posluša ali bere.« (Križaj Ortar, Bešter Turk idr. 2009: 27) Gre za
eno od oblik človekove družbene dejavnosti, in sicer najpogostejšo. Besedilo pa je besedno
sporočilo, »iz katerega lahko zaradi njegove urejenosti prepoznamo, čemu je nastalo in o čem
govori (torej prepoznamo sporočevalčev namen in temo), v katerem se povedi smiselno
navezujejo druga na drugo in v katerem ne manjka noben za razumevanje bistven podatek.«
(Križaj Ortar, Bešter Turk idr. 2009: 74)
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2.2.1 MERILA BESEDILNOSTI
To pomeni, da je besedilo le tisto besedno sporočilo, ki je smiselno, sovisno/koherento in
zaokroženo (prav tam).
Kadar je besedilo smiselno, ima prepoznaven sporočevalčev namen in temo. O sovisnosti
besedila lahko govorimo, če so posamezni deli besedila med seboj logično in slovnično
povezani. Zaokroženo besedilo pa je tisto besedilo, v katerem besedna sporočila tvorijo
vsebinsko in oblikovno celoto (prav tam).
Smiselnost, sovisnost in zaokroženost so merila besedilnosti.

2.2.2 SPREJEMANJE BESEDILA
Sprejemanje besedila je eno od dejanj sporazumevanja in je opredeljeno kot zapletena
ustvarjalna miselna dejavnost, ki se opravlja z določenim namenom – npr. da bi izvedeli točno
določeni podatek ipd. Gre za dejanje prejemnika. Prejemnik sprejema besedilo, poslano po
slušnem ali vidnem prenosniku – ga posluša (je poslušalec) ali bere (je bralec) (Križaj Ortar,
Bešter Turk idr. 2009).

2.2.2.1 FAZE SPREJEMANJA BESEDILA
Od naše priprave na sprejemanje besedila in od dejanj, ki jih opravimo pred sprejemanjem, je
v veliki meri odvisno, ali bomo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili pred začetkom.

DEJAVNOSTI PRED SPREJEMANJEM
»Pred sprejemanjem
 se seznanimo s splošnimi podatki o sporočevalcu, z napovedano temo in besedilno
vrsto ter vse to povežemo s svojim predznanjem o sporočevalcu, besedilni vrsti in
temi;
 odmislimo svoje predsodke do danega sporočevalca, do dane besedilne vrste ali teme:
 razmislimo o svojih pričakovanjih, npr. katere podteme/ključne besede lahko
pričakujemo (tj. kateri vidiki teme bodo predstavljeni v besedilu);
 se umirimo in namestimo;
 si pripravimo pripomočke za lažje spremljanje sporočanja (npr. papir in svinčnik,
prenosni računalnik, označevalce besedila).« (Križaj Ortar, Bešter Turk idr. 2009: 62)
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DEJAVNOSTI MED SPREJEMANJEM
»Med sprejemanjem
 zbrano in tiho poslušamo govorca in opazujemo nebesedne spremljevalce govorjenja
oz. beremo besedilo;
 kritično razmišljamo o posredovanem besedilu ter ga povezujemo s svojim
predznanjem in s svojimi pričakovanji;
 prepoznamo bistvene podatke, si jih zapisujemo in zaznamujemo njihovo povezanost;
 si zapišemo vprašanje/pripombe, če česa ne razumemo ali če se nam kaj zdi
nenavadno (če pa nas je govorec na začetku govornega nastopa spodbudil k replikam
med njegovim nastopom, dvignemo roko in mu po njegovem odzivu postavimo
vprašanje, izrazimo pripombe ipd.);
 se vljudno odzivamo na govorčeve pozive k spraševanju, izrekanju pripombe ipd.«
(prav tam: 62)

DEJAVNOSTI PO SPREJEMANJU
»Po sprejemanju
 sodelujemo v pogovoru o govornem nastopu (z govorcem ali s poslušalci);
 preletimo svoje zapiske in jih dopolnimo;
 uredimo svoje zapiske, tj. bistvene podatke združimo v smiselne skupine in te
poimenujemo s ključnimi besedami;
 izdelamo povzetek v obliki dispozicijskih točk, miselnega vzorca, preglednice …;
 obnovimo poslušano ali brano besedilo tako, da ubesedimo preglednico/dispozicijske
točke/miselni vzorec …;
 razmišljamo o svojih dejavnostih pred sprejemanjem, med in po njem ter presojamo
njihovo

učinkovitost

–

tako

si

uzaveščamo

in

nadgrajujemo

strategije

poslušanja/branja, s tem pa tudi strategije učenja iz govorjenjih/branih besedil.« (prav
tam: 62)

2.2.3 TVORJENJE BESEDILA
Tvorjenje besedila je zavestno dejanje sporočevalca.
Kadar sporočevalec tvori besedilo, ubeseduje različna dejanja, stanja … Tvori več zaporednih
povedi in jih sklada v večpovedno besedilo. Pri tem pa mora izbirati ustrezna jezikovna
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sredstva, s katerimi poved med seboj logično/pomensko, slovnično/oblikovno in aktualnostno
povezuje. K izbiri jezikovnih sredstev uvrščamo tudi obvladovanje pravil, po katerih tvorimo
povedi in zveze samostojnih povedi, združujemo zveze povedi in strnjujemo večstavčne
povedi.
Sporočevalec tvori sporočilo z določenim namenom – pri naslovniku želi nekaj doseči. S
tvorjenjem besednega sporočila opravlja govorno dejanje, kar pomeni, da z znamenji
besednega jezika posreduje /…/ svoje razmerje do stvarnosti in svojo miselno predstavo o
stvarnosti in to zato, da bi vplival na naslovnikovo vednost, prepričanje, čustva ali voljo
(Križaj Ortar 1997).
To lahko stori neposredno; kadar pa je takšen način neustrezen, se lahko odloči tudi za
posredno dejanje, pri katerem je naslovnikova vloga aktivnejša. Pogoj za to pa je, da
naslovnik razume sporočevalčev namen – o tem lahko sklepa iz izrečenega v povezavi z
okoliščinami, v katerih je bilo to izrečeno.
Pri neposrednem/eksplicitnem/odkritem načinu izrekanja namena sporočevalec opravi
govorno dejanje z rabo glagolov rekanja v povednem sedanjiku (npr. trdim), z
oblikoslovnoskladenjskimi prvinami (npr. z velelnikom, ki opisuje vsebino želenega dejanja –
odpri ipd.), z naklonskim glagolom želje ali prisile (npr. moraš), s samostalnikov (npr.
opravičilo) oziroma s pridevnikom iz glagola rekanja (npr. opravičen izostanek), z izbiro
besed (npr. naklonskih členkov – res ipd.) ter z glasovnim oblikovanjem povedi v govoru
(npr. z vzklično intonacijo).
Posredno/implicitno/zakrito izrekanje sporočevalec izvede tako, da konvencionalno sprašuje
naslovnika po njegovih zmožnostih ali pripravljeno (npr. Ali bi lahko oz. hotel …?) ali pa
posredno namiguje na želeno stanje ali dejanje (Ali imate uro?), pri tem pa pričakuje, da bo
naslovnik prepoznal namen sporočevalca (Bešter, Križaj Ortar 2002).

2.2.3.1 FAZE TVORJENJA BESEDILA
Da besedilo nastane, je potrebno priti določene faze.
Toporišič (1991: 610612) navaja tri faze nastajanja besedila – iznajdbo/invencijo,
urejanje/dispozicijo in gradnjo/kompozicijo.
V fazi iznajdbe izbere tvorec temo besedila, zbere potrebno gradivo in ga zapiše v
preglednico.
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V drugi fazi (faza urejanja) gradivo ureja, razporeja s smiselne celote, lahko se odloči o
funkcijski zvrsti, o prenosniku, naslovniku …
V fazi gradnje avtor opozori na morebitne probleme pomanjkanja stvarnega znanja,
nelogičnosti pri razvrstitvi tematskih prvih ter ubesedovalnih nerazpoloženosti.
Posebej izpostavi tudi lektoriranje, vendar ne gre za samostojno fazo pri nastajanju besedila.
Avtorice učbenika Na pragu besedila 1 navajajo pet faz sporočanja (pri pripravi govornega
nastopa še dve dodatni) – poimenovanje prvih dveh je identično poimenovanju v Slovenski
slovnici; tretjo fazo imenujejo ubesediljenje, četrto popravljanje prve različice besedila,
zadnjo prepisovanje besedila in navajanje virov (Križaj Ortar, Bešter Turk idr. 2009).
Prvo fazo predstavlja odločitev, čemu/s katerim namenom in o čem bomo sporočali (govorili
oz. pisali). Na tej stopnji določimo tudi, kaj bomo o izbrani temi povedali – s katerimi
podtemami bomo temo razvijali in gradili vsebino (Križaj Ortar, Bešter Turk idr. 2009).
»Priporočljivo je, da si pripravimo načrt v obliki opornih točk ali miselnega vzorca s
podtemami/ključnimi besedami in bistvenimi podatki.« (prav tam: 43) Pri razvijanju teme je
pomembno, koliko o zadevi že ve sam sporočevalec/tvorec besedila in kaj zanima naslovnika
(prav tam). V nadaljevanju je potrebno zbrati dodatne informacije (bistvene podatke), ki nam
bodo služile za dopolnitev podtem/ključnih besed v miselnem vzorcu (prav tam).
Sledi druga faza  urejanje besedila.
V tej fazi zbrano gradivo prebiramo, razporejamo v smiselne celote; gradivo moramo urediti –
ga ovrednotiti, določiti zaporedje in povezavo sestavin, da bo nastala smiselna celota, ki bo
ustrezala namenu tvorjenja (Križaj Ortar, Bešter Turk idr. 2009).
Za besedila določene vrste sta značilna uvod in zaključek; v tem primeru ju dodamo. V uvodu
napovemo, s katerim namenom tvorimo besedilo, prav tako napovemo temo; v zaključku
povzamemo bistvene ugotovitve ali predložimo sklepe (prav tam). »Uvod in zaključek sta
nujna v govornih nastopih, v nekaterih zapisanih besedilih, npr. v pripovedi o svojih
doživetjih, v poročilih, seminarskih nalogah, referatih ipd. (ne pa v opisih in življenjepisih).«
(prav tam: 44)

Tretjo fazo predstavlja faza, imenovana ubesediljenje.
V tej fazi zbrano in urejeno gradivo spremenimo v besedilo. To pomeni, da izberemo ustrezne
besede in stavčne vzorce za tvorjenje povedi ter posnamemo zgradbo besedilne vrste, ki
ustreza izbranemu namenu. Pri pisanju prve različice besedila moramo paziti, da ne
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ponavljamo besed in stavčnih vzorcev, da so povedi logično urejene in razvrščene, da ima
besedilo »rdečo nit« in je smiselno, logično povezano in zaokroženo (prav tam).
S četrtim korakom popravimo prvo različico besedila. Besedilo moramo znova večkrat
prebrati in se čim bolj vživeti v prejemnika besedila. Ves čas smo pozorni na to, ali je naše
besedilo ustrezno, ali bo za prejemnika razumljivo, ali je pravilno in učinkovito. Po potrebi
odpravimo pomanjkljivosti (prav tam).
Pri peti fazi prepišemo popravljeno besedilo in navedemo vire. Pri prepisovanju besedila
pazimo na primerno razvrstitev besedila na papirju, na čitljivost in estetskost zapisa. Na tej
stopnji moramo na konec besedila navesti osnovne podatke o virih, s katerimi smo si
pomagali pri tvorjenju besedila (prav tam).
Pri tem upoštevamo načela uspešnega sporočanja.
 »Sporočamo z jasnim namenom.
 Sporočamo le o temi, katero dobro poznamo.
 Upoštevamo okoliščine sporočanja.
 Upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika.
 Upoštevamo oz. posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste.
 Upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti prenosnika.« (Križaj Ortar, Bešter Turk idr.
2009: 46)

2.2.4

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SPREJEMANJE IN TVORJENJE

BESEDILA
Na tvorjenje besedil in sprejemanje besedil vplivajo dejavniki sporočanja in sprejemanja. M.
Bešter in M. Križaj Ortar idr. (2002) navajajo naslednje: okoliščine, namen, tema, jezik,
prenosnik in besedilo.
Okoliščine sporočanja
Ko govorimo o sporočevalcu (to je tvorec besedila) in naslovniku (tisti, ki mu je besedilo
namenjeno) ter o kraju in času sporočanja, govorimo o okoliščinah sporočanja.
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Namen sporočanja
Ko sporočamo, to počnemo z določenim namenom oz. ciljem; pri naslovniku želimo nekaj
doseči – vplivati na naslovnikovo znanje o čem, na njegovo prepričanja v kaj, na
naslovnikovo vrednotenje česa, doživljanje česa, na naslovnikovo besedno dejanje, vplivati na
naslovnikovo nebesedno dejanje, navezati stik ali ohraniti stik z naslovnikom, povzročiti
spremembo v svetu. Namen pa lahko sporočevalec izrazi na dva načina – neposredno ali pa
posredno.
Tema sporočanja
Tema je to, o čemer govorimo ali pišemo, vsebina pa je to, kar o tem povemo.

Jezik
Besedilo tvorimo z besednim jezikom, tega pa pogosto dopolnjujejo nebesedne prvine (npr.
glasno in hitro govora itd.). Pri uspešnem sporazumevanju je ključno, da tako sporočevalec
kot naslovnik obvladata isti jezik.

Prenosnik
Besede kot prvine besednega jezika izgovarjamo in zapisujemo. Tako se po zvočnem
valovanju prenašajo do poslušalčevih ušes – gre za zvočni prenosnik – ali pa po svetlobnem
valovanju do bralčevega očesa – vidni prenosnik.

Besedilo
Besedilo je zadnji od šestih dejavnikov sporočanja. Opredeljen je kot izdelek sporočanja.

2.2.5 VRSTE BESEDIL
Besedila so raznih vrst – odvisno od merila delitve.
Besedilo vsebuje različne podatke o dejavnikih sporazumevanja. Tako lahko besedila delimo
po jezikovnih in nejezikovnih kriterijih (npr. sporočevalčev namen, preverljivost podatkov,
izbran krog naslovnikov, pogovorna menjava, vrsta podatkov, s katerimi razvijamo temo,
tipične

jezikovne

prvine,

družbena

vloga

sporočevalca,

družbeno

razmerje

med

sporočevalcem in naslovnikom, prenosnik, poslušalec, njegova vloga, namen in predvideni
odziv) (Bešter, Križaj Ortar 2002).
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M. Bešter in M. Križaj Ortar idr. (2002) delita besedila glede na dejavnike sporočanja.
Pri besedilih opazujeta:
 preverljivost podatkov,
 praktični namen besedil,
 poudarjenost lepotne vloge,
 prenosnik,
 ali sporočevalec pričakuje naslovnikov odziv na besedilo,
 koliko se sporočevalec v besedilu razkriva,
 ali je naslovnik besedila posameznik ali javnost,
 družbeno vlogo sporočevalca in družbeno razmerje med sporočevalcem in
naslovnikom,
 izbran krog naslovnikov, družbeno razmerje med sporočevalcem in naslovnikom ter
vrsto javnosti in
 namen tvorjenja besedila ter
 način razvijanja teme.
Tako ločijo več vrst besedil:
 umetnostna in neumetnostna (merila delitve so preverljivost podatkov, praktičen
namen besedila, poudarjenost lepotne vloge),
 govorjena in zapisana (delitev glede na prenosnik),
 enogovorna in večgovorna (glede na to, ali sporočevalec pričakuje naslovnikov odziv
na besedilo),
 subjektivna in objektivna (glede na to, koliko se sporočevalec v besedilu razkriva),
 zasebna in javna (glede na to, ali je naslovnik besedila posameznik ali javnost),
 uradna in neuradna (delitev glede na družbeno vlogo sporočevalca in družbeno
razmerje med sporočevalcem in naslovnikom),
 praktičnosporazumevalna, uradovalna, strokovna in publicistična (glede na izbran krog
naslovnikov, družbeno razmerje med sporočevalcem in naslovnikom ter vrsto
javnosti),
 prikazovalna, zagotavljalna, vrednotenjska, čustvena, pozivna, poizvedovalna,
povezovalna in izvršilna (delitev glede na namen tvorjenja besedila),
 obveščevalna, opisovalna, pripovedovalna, razlagalna in utemeljevalna (glede na način
razvijanja teme) (Bešter, Križaj Ortar idr. 2002).
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2.2.6 OPISOVALNO BESEDILO
Opisovalno besedilo je rezultat opisovanja. Kadar opisujemo, predstavljamo dane prvine
predmetnosti (osebe, kraje, naprave ali postopke) (Bešter, Križaj Ortar idr. 2002).
Zajc Berzelakova in Velikonjeva (2007: 64) pravita, da »kadar navajamo lastnosti oseb,
predmetov, krajev, poti, naprav …, razvijamo temo na način, ki ga imenujemo opisovanje«.
Izid omenjenega postopka se imenuje opis (Bešter, Križaj Ortar idr. 2002) in je besedilna
vrsta, ki ima namen predstaviti kako stvar, živo bitje ali potek (Toporišič 2000).
Opisovalna besedila so besedila, v katerih so navedene lastnosti, sestava, delovanje, položaj
kakšnega živega bitja, predmeta, kraja in poti. Poleg bitij, predmetov itd. lahko opisujemo
tudi vsakdanje dejavnosti in dogajanje v naravi (Bešter, Križaj Ortar idr. 2002).
Opisujemo lahko ustno ali pisno (Pavlin Povodnik 1996).

2.2.6.1 ZNAČILNOSTI OPISOVALNEGA BESEDILA
Značilnosti dobrega opisa so:
 natančnost (navedeni so vsi sestavni deli opisovanega),
 jasnost (ob vsakem sestavnem delu so navedene njegove lastnosti),
 nazornost (predstavljeno je tako, da si bralec opisano predstavlja),
 jedrnatost (opis vsebuje le predmet opisovanja),
 zanimivost (bralec spozna prednosti in pomanjkljivosti opisanega ali izve kaj
zanimivega in manj znanega) (Pavlin Povodnik 1996).
Jezikovne značilnosti opisa so:
 besede so enopomenske (Pavlin Povodnik 1996);
 pisec se ne razodeva (je v ozadju, čustva niso izražena);
 v besedilu so tudi strokovni izrazi (če imamo slovenske, ne uporabljamo
tujih/prevzetih) oz. »podatki, izmere, strokovni izrazi in definicije« (Žagar 2001: 342);
 uporabljeni glagoli so v sedanjiku (s pomenom brezčasnosti);
 za

bitje

oz.

stvar

značilno

dejavnost

opisujemo

z

nedovršnimi

glagoli

dejanja/spreminjanja v sedanjiku s pomenom splošne časovnosti (Križaj Ortar, Bešter,
Kržišnik 1994);
 v opisovalnih besedilih je veliko pridevnikov, glagolov je manj – izražajo splošno
časovnost, pogosta je raba glagola biti;
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 pisec opisa postopno prehaja od opisovanja vidnejših sestavnih delov k podrobnostim
(prav tam).
Opisovanje je eden od temeljnih načinov sporočanja v strokah/znanosti in v vsakdanjem
življenju (Cajhen idr. 2009).
Tudi pri opisovanju moramo upoštevati faze in načela uspešnega sporočanja.
1. Najprej izberemo temo in namen opisa. Temo si lahko izberemo sami ali pa jo izbere
učitelj. Če teme ne poznamo dovolj, posežemo po ustrezni literaturi. Zbrano gradivo
ocenimo in določimo, kaj bomo uporabili v besedilu in kaj zavrgli. Besedilo mora biti
primerno naslovniku, upoštevati moramo vse značilnosti besedilne vrste.
2. Sledi urejanje opisa. Najprej opišemo osnutek v obliki miselnega vzorca ali po točkah.
Nebistvene podatke zavržemo, bistvene poudarimo, določimo vrstni red podatkov.
3. Miselni vzorec/točke spremenimo v besedilo. Upoštevati moramo pravopisna in
pravorečna pravila. Opis oblikujemo po načelih dobrega jezikovnega sloga, da bo
jasen, primeren in razumljiv (Križaj Ortar, Bešter Turk 2009).
Pri vseh fazah – še zlasti pri ubesediljenju – moramo misliti na naslovnika – na to, kako bo
sprejel naše besedilo – ali bo zanj ustrezno, razumljivo, nadrobno, pregledno, nazorno …
Sporočamo resnične podatke o tem, kar dobro poznamo. Upoštevati moramo okoliščine
sporočanja, prvine in pravila danega besedilnega jezika in posnemati moramo značilno
zgradbo izbrane besedilne vrste.

2.2.6.2 VRSTE OPISOVALNIH BESEDIL
K opisovalnim besedilom sodijo naslednje podvrste opisovalnih besedil:
opis rastline, opis osebe, opis delovnega dne, opis poklica, opis rastline, opis predmeta, opis
ljudskega običaja, opis države, opis življenja osebe, opis življenja skupine ljudi, opis življenja
(vrstnikov) v preteklosti, opis igre, opis postopka, opis naprave, opis poti/opis postopka
potovanja …

2.2.6.2.1 OPIS ŽIVALI
Ena od podvrst opisovalnih besedil je tudi opis živali.
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To je neumetnostno besedilo, »v katerem prikazujemo značilnosti živali, tj. njeno zunanjost,
bivališče oz. življenjski prostor, prehranjevanje, razmnoževanje, uporabnost, posebnosti ipd.«
(Cajhen idr. 2009: 80).
V opisu živali (tako kot v drugih opisih) zasledimo tudi strokovne izraze (več jih je po navadi
v besedilih, ki jih tvorijo starejši pisci; manj pri mlajših otrocih). Pavlin Povodnikova (1996)
pravi, da pri opisovanju živali pazimo, da uporabljamo ustrezno izraze za posamezne dele
telesa. Žival je dobro opisana, kadar zaživi pred očmi bralca. Paziti moramo tudi, da so
podatki resnični in da jih ne ponavljamo po nepotrebnem. Podatke predstavimo urejeno, v
določenem zaporedju (Križaj Ortar, Bešter Turk idr. 2009).
Značilnosti dobrega opisa so še natančnost (navedeni so vsi deli opisovanega), jasnost (ob
vsakem delu so navedene njegove lastnosti/posebnosti), nazornost (žival je predstavljena tako,
da si jo bralec lahko predstavlja; pri označevanju lastnostni tako pisec izbira najustreznejše
pridevnike in posebno pazi na učinkovite prehode med opisom ene in druge lastnostni, da ne
pride do golega naštevanja) ter jedrnatost (opis vsebuje le bistvene podatke in ničesar, kar z
opisano živaljo ni v povezavi (Pavlin Povodnik 1996).

2.3

BESEDILO

PRI

JEZIKOVNEM

POUKU

PRI

PREDMETU

SLOVENŠČINA V OSNOVNI ŠOLI
Ker je eden od temeljnih ciljev pouka slovenščine razvijanje sporazumevalne zmožnosti,
učenci pri pouku sprejemajo in tvorijo besedila raznih vrst in razvijajo gradnike
sporazumevalne zmožnosti (Bešter Turk, Križaj Ortar 2009).
Tako učenci sprejemajo (poslušajo/gledajo/berejo) in razčlenjujejo besedila ter jih tvorijo
(govorijo/pišejo) besedila
Ko se učenci učijo sprejemati besedila, razčlenjujejo in vrednotijo dvogovorna besedila
raznih vrst, da bi
 razvijali zmožnost sodelovanja v uradnem in neuradnem pogovarjanju in dopisovanju,
 razvijali zmožnost vrednotenj tujih pogovorov in dopisov ter utemeljevanja svojega
mnenja, doživljanja tujih pogovorov in dopisov ter izrekanja svojih občutij,
 spoznavali in si uzaveščali načela uspešnega pogovarjanja in dopisovanja,
 spoznavali in si uzaveščali razne strategije pogovarjanja in dopisovanja,
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 spoznavali in si uzaveščali tipično zgradbo danih vrst pogovorov in dopisov.
Učenci se učijo sprejemati besedila, razčlenjujejo in vrednotijo enogovorna besedila raznih
vrst, da bi
 razvijali zmožnost razumevanja enogovornih besedil raznih vrst,
 razvijali zmožnost vrednotenja tujih enogovornih besedil in utemeljevanja svojega
mnenja,
 razvijali zmožnost doživljanja tujih enogovornih besedil in izrekanja svojih občutij,
 vrednotili zmožnost sprejemanja enogovornih besedil,
 spoznavali in preizkušali razne strategije sprejemanja besedila,
 spoznavali in si uzaveščali razne strategije sporočanja,
 spoznavali in si uzaveščali načela uspešnega govornega nastopanja in pisanja
enogovornih besedil,
 spoznavali in si uzaveščali tipično zgradbo danih besedilnih vrst (prav tam).
Sodobni pouk slovenščine poudarja učenčevo aktivno vlogo pri izgrajevanju lastnega znanja.
Tako učenci lastno aktivnost kažejo na različnih ravneh. Sodelujejo pri treh fazah sprejemanja
besedil.
Učenci se pred sprejemanjem umirijo, učitelj jih motivira za poslušanje/branje (npr. z
napovedjo teme besedila, s pogovorom o izkušnjah, z obnavljanjem predznanja, z vzbujanjem
pričakovanj itd.).
Med sprejemanje besedila (naslednja faza) se učenci osredotočijo na besedilo in si tako
skušajo zapomniti čim več podatkov, si oblikujejo svoje stališče do prebranega.
Po sprejemanju besedila pa učenci razčlenjujejo besedilo in potek sprejemanja.
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V okviru razčlembe učenci sodelujejo pri
 naklonski razčlembi besedila (to pomeni, da prepoznavajo sporočevalčev namen),


pomenski (pri tej prepoznavajo temo besedila, bistvene podatke, razmerja med njimi,
manj bistvene podatke),

 okoliščinski (znotraj le-te razmišljajo o okoliščinah, v katerih je nastalo besedilo),
 besedni (rešujejo naloge o pomenu besed in pomenskih razmerjih med besedami v
besedilu),
 povedni/slovnični (prepoznavajo pomen povedi ter pomenska razmerja v povedi in
med njimi),
 tvarni razčlembi (ta razčlemba se nanaša na tvarne značilnosti besedila) in
 metajezikovni razčlembi (opazujejo jezikovne pojave, njihove lastnosti in sestavo ter
slovnična, pravorečna, pravopisna in slogovna pravila ter jih poimenujejo s
strokovnimi izrazi).
 K razčlembi neumetnostnega besedila sodi tudi vrednotenjska razčlemba – gre za
presojanja besedila in utemeljevanje mnenja (Bešter Turk, Križaj Ortar 2009).
Učenci pri pouku slovenščine tudi tvorijo besedila raznih vrste zato, da bi razvijali zmožnost
tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil, opazovali in razvijali
strategije sporočanja, spoznavali in si ozaveščali načela sporočanja.

Tudi tvorjenje besedil poteka fazah.
Pred sporočanjem učenci izberejo temo besedila in besedilno vrsto (besedilno vrsto in temo
jim lahko določi tudi učitelj). Ob zgledu in/ali učiteljevi pomoči, kasneje pa tudi samostojno,
izdelajo miselni vzorec z ustreznimi ključnimi besedami in bistvenimi podatki glede na
besedilno vrsto, ki ji besedilo pripada. Pri iskanju podatkov si pomagajo s priročniki raznih
vrst (1. faza sporočanja).
Nato v miselnem vzorcu s številkami označijo zaporedje ključnih besed, nato še bistvenih
podatkov ob vsaki ključni besedi. Na koncu dodajo še uvod in zaključek, če je le-to v skladu z
besedilno vrsto(2. faza sporočanja).
Med tvorjenjem pa učenci pretvarjajo miselni vzorec v besedilo. To fazo imenujemo
ubesediljenje (3. faza sporočanja).
Nato pa nastali osnutek besedila preberejo in skušajo odpraviti morebitne napake (4. faza
sporočanja).
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Sledi prepisovanje besedila (5. faza sporočanja).
Če pa gre za pripravo na govorni nastop, potem nastalo besedilo večkrat preberejo in si ga
skušajo čim bolj zapomniti (6. faza tvorjenja besedila), nato sledi govorni nastop (7. faza
sporočanja)
Po tvorjenju besedila učenci preberejo besedilo sošolcem ali pa poslušajo njihov govorni
nastop. Po tem sodelujejo v presojanju le-tega (prav tam).
Sprejemanje in tvorjenje besedil poteka sistematično (v skladu z načinom razvijanja
sporazumevalne zmožnosti) in transakcijsko – učenci z lastno dejavnostjo opazujejo besedilo,
ga primerjajo z drugimi, prepoznavajo njegovo vlogo, pragmatične, zgradbene in oblikovne
značilnosti, pridobljeno znanja pa potem uporabijo v novih okoliščinah (Bešter Turk, Križaj
Ortar 2009).
Glede na nova spoznanja, povezana s sodobnim poukom, sta se spremenili tudi vlogi učenca
in učitelja pri pouki slovenščine.
V procesu učenja naj bi bili tudi učenci odgovorni (ne le pasivni udeleženci) za uspešnost
izvedbe vseh etap pouka – faze načrtovanja, organizacije, izvedbe in evalvacije.
Učenec je tako usmerjen v proces učenja, učitelj ga vodi k znanju. Učenec znanja tako ne
sprejema

od

učitelja

in

tudi

ne

od

piscev

učbenika

(to

bi

bil

t.

i.

transmisijski/predavateljski/reprodukcijski pouk, ko učitelj/pisec vseved prenaša znanje
učencu in posreduje dokončne interpretacije, učenec pa jih za njim ponavlja). Učenec si z
lastno miselno dejavnostjo ter upoštevanjem izkušenj in predznanja sam (z)gradi znanje o
besedilu (in jeziku) ter spozna(va) proces sprejemanja in tvorjenja besedil. Predvideno je, da
učenec opazuje, primerja, razmišlja, prepoznava, vrednoti, utemeljuje, posplošuje ugotovitve
in tako aktivira višje miselne procese (sklepa, povezuje, uporablja znanje) ter ob učiteljevi
pomoči

oblikuje

"pravila"

gre

za

t.i.

induktivni

način

obravnave,

tj.

od

konkretnega/posameznega k splošnemu. Pri takem, tj. pri t. i. transakcijskem oz.
kognitivno-konstruktivističnem, pouku je pridobljeno znanje trajnejše in trdnejše (učenec naj
bi ga znal uporabiti v novih okoliščinah), sámo učenje pa zanimivejše (Bešter Turk, Križaj
Ortar 2009).
Učiteljeva vloga je predvsem usmerjevalna:
 vodi delo, tj. načrtuje ga problemsko in usmerja raziskovalno, pri tem pa upošteva
učenčeva pričakovanja, poglede, izkušnje, predznanje in načine razmišljanja,
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 načrtuje in izvaja preverjanje in ocenjevanje sporazumevalne zmožnosti učencev,
 spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje znanja pri učencih in se z njimi
pogovarja o pridobljenem znanju in procesu njegovega pridobivanja, saj je znano, da
načrtno razvijanje učenčevih metakognitivnih sposobnosti oz. razumevanje učnega
procesa pripomore k osamosvajanju učencev pri učenju (tj. učenje učenja),
 skrbi za prijazne odnose v razredu, saj je za učenje izredno pomembna tudi
čustvena dimenzija, in spodbuja sodelovalno učenje, saj znanje ni samo rezultat
posameznikovega učenja, temveč tudi socialne interakcije z okoljem (prav tam).
Kljub v učnem procesu poudarjeni vlogi učenca še vedno ostaja ključna vloga učitelja –
omogočati in strukturirati mora učno okolje, v katerem so učenci deležni vodenja in podpore
pri učenju ter pomoči pri razvijanju spretnosti za samoocenjevanje (Razdevšek Pučko 2002).
Učitelj in učenec sta v procesu učenja soustvarjalca.

2.3.1

OPISOVALNO

BESEDILO

PRI

JEZIKOVNEM

POUKU

PRI

PREDMETU SLOVENŠČINA V OSNOVNI ŠOLI
Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli iz leta 1998 (Učni načrt 2005) določa, katere
besedilne vrste naj bi učenci spoznali pri pouku slovenščine v osnovnih šoli. Mdr. določa,
katera opisovalna besedila naj bi učenci sprejemali in tvorili v katerem triletju; ob tem naj bi
spoznavali in razvijali tudi tiste prvine gradnikov sporazumevalne zmožnosti, ki so značilna
za opisovalna besedila.
Učenci v prvem triletju spoznajo
 opis osebe (opis sebe), njenega življenja in dela, opis prostora, stavbe in poti, opis
(najljubše) živali in njenega življenja, opis predmeta (opis najljubše igrače);
 opis osebe (opis članov svoje družine), opis predmeta (opis predmeta na sliki, opis
svoje najljubše knjige/risanke), opis prostora/stavbe na sliki, opis svojega delovnega
dne/delovnega dneva svojih staršev;
 opis poljubno izbrane osebe/živali/predmeta/prostora/stavbe, opis svojega delovnega
tedna/delovnega tedna svojih staršev, opis poti v šolo/h krožku.
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V drugem triletju
 opis dela ljudi v konkretnih poklicih, opis priprave najljubše jedi, opis
osebe/živali/predmeta;
 opis

poljubno

izbranega

kraja,

opis

nenavadnega

poklica/ljudskega

običaja/nevsakdanje dejavnosti, opis poljubno izbranega dogajanja v naravi, opis
prostora/zgradbe;
 opis

poljubno

izbrane

rastline/izdelka/naprave,

opis

svojega

najljubšega

športa/najljubše dejavnosti, opis ravnanja ljudi.

V tretjem triletju pa
 opis življenja znanje osebe, opis poljubno izbranega kraja/države, opis dogajanja v
naravi, opis življenja poljubno izbrane osebe, opis življenja tukaj in drugod;
 opis poljubno izbranega delovnega postopka/igre/športa in
 opis poti, opis poljubno izbrane naprave in njenega delovanja/zdravila, opis poljubno
izbrane osebe (Učni načrt 2005).

2.3.1.1 TEŽAVE UČENCEV PRI PISANJU OPISOV
Pisanje opisov je za učence zahtevna in kompleksna dejavnost.
Učenci morajo pri pisanju opisov izkazati različne spretnosti in sposobnosti: biti morajo
natančni opazovalci, da lahko navajajo čim več natančnih in podrobnih opažanj. Žagar je
ugotovil, da čim starejši so učenci, manj težav imajo pri tem oz. so pri tem uspešnejši. Pravi
tudi, da »čeprav je opis kratko besedilo, njegovo konstruiranje ni lahko« (Žagar 1992: 190).
Učenci se morajo odločiti, ali naj vsako dejstvo izrazijo posebej ali naj več spoznanj združijo
v eni povedi (prav tam).
Omenjeni avtor opozarja tudi na to, da je precejšnja spretnost potrebna tudi pri besednem
upodabljanju – potrebno je najti prave besede in ustrezne skladenjske vzorce.
Prav tako se pri učencih (predvsem mlajših) pogosto pojavijo različne izrazne okornosti kot
posledica tega, da nimajo pregleda nad tem, kar so napisali.
Pogosto se pojavljajo tudi napake pri razvrščanju besed v povedih. Učenci tako pogosto
tvorijo povedi z obrnjenih besednih redom.
Učenci imajo tudi pri tvorjenju povedi težave z uporabo istega glagola (npr. ima),
ponavljajočega se glagola ne znajo zamenjati z drugimi, ki pomenijo enako.
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Učenci ne vedo, kako naj razvrstijo povedi. Pri opisu je možnosti, kako uredimo povedi, več.
Učence je potrebno naučiti, da je potrebno celoto urejati po načelu od celote k podrobnostim
in od zgoraj navzdol (prav tam).
Dolžina opisov učencev bi se naj do določene starosti daljšala. Prav tako dolžine povedi.
Večstavčne povedi so značilne predvsem za opise učencev v višji razredih.
Učenci v višjih razredih pri opisih uporabljajo večje število različnih besed (prav tam).
Pogosto težava, povezana s tvorjenjem opisov, pa je ta, da učenci opisovanje pogosto
zamenjajo oz. prepletajo s pripovedovanjem o svojih doživetjih. Vzroka za to bi bila, da imajo
učenci več izkušenj s pripovedovalnimi besedili (npr. s pravljicami, pripovedkami ipd). ter da
je opisovanje težje od pripovedovanja, saj je potrebno bitje ali predmet najprej podrobno in
sistematično opazovati, nato prepoznati njegove značilnosti in te poimenovati. Učence je
potrebno naučiti, da je opis objektivno besedilo, zato vrednotenje ne sodi zraven.
Cajhnova idr. (2009:81, 82) opozarjajo, da »opisa živali ne smemo zamenjati s pripovedjo o
živali. Pri opisovanju namreč predstavljamo druge podatke kot pri pripovedovanju – tj.
naštevamo značilnosti živali in ne prikazujemo tega, kar smo z živaljo doživeli ali kar se ji je
zgodilo; zato so glagoli v sedanjiku, ne pa v pretekliku. Opisi živali/rastlin … v naravoslovnih
učbenikih, enciklopedijah in podobnih priročnikih nimajo tridelne zgradbe (tj. uvoda, jedra in
zaključka). Zato ni prav, da nekateri učitelji učijo učence, da morajo v opisu živali napisati
uvod, jedro in zaključek. Ta tridelna zgradba je namreč značilna samo za pripovedovalna
besedila. Nekateri učitelji pogosto uporabljajo izraz "opisovanje" za vsako pisno sporočanje,
"pripovedovanje" pa za vsako ustno sporočanje, vendar to ni prav. Opisujemo lahko
pisno ali ustno; pa tudi pripovedujemo lahko ustno ali pisno (pisnim pripovedim v šoli
pogosto pravimo "doživljajski spisi"). Opisovanje in pripovedovanje torej nista omejeni
samo na en prenosnik (tj. samo na pisanje ali samo na govorjenje), temveč sta omejeni
na vrsto podatkov, o katerih sporočamo – če predstavljamo/naštevamo značilnosti česa,
to opisujemo; če predstavljamo, kaj se je zgodilo, o tem pripovedujemo.
Učence med opisovanjem živali pogosto "odnese" v pripovedovanje o svojih doživetjih,
in to zaradi naslednjih dveh vzrokov:
1. več izkušenj imajo s pripovedovalnimi besedili (taka besedila so npr. pravljice,
pripovedke, legende, bajke, basni, povesti, romani, novice, poročila),
2. opisovanje je težje od pripovedovanja, saj je treba bitje ali predmet najprej podrobno
in sistematično opazovati, nato prepoznati njegove značilnosti in te poimenovati.
Opisovanje živali mora biti objektivno, zato moramo paziti, da učenci vanj ne vpletajo
vrednotenja živali, npr. Ta žival mi je zelo všeč, ker …«
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2.4 VREDNOTENJE
Jurman meni, da je vrednotenje pojem, s katerim opredeljujemo odnos med človekom in
stvarjo ali pojavom (1989). Gre za proces, ki se ne prekinja – vrednotenje poteka ves čas (mi
vrednotimo druge in sebe, drugi vrednotijo sebe in nas) (Jakara, Jelenc 2002). Vrednotenje je
torej del vsakdanjika. Poteka po določenih merilih, ki si jih ustvarimo sami na podlagi stališč,
ki smo jih izoblikovali po vplivom okolja ipd. (prav tam).
Vrednotenje je v začetku potekalo predvsem v povezavi s preživetjem, pozneje pa v povezavi
z izboljšanjem kakovosti življenja. Nanašalo se je na širše in ožje človekovo okolje,
medsebojna razmerja – na materialno, intelektualno in duhovno raven življenja. Merila
vrednotenja so se ves čas spreminjala. V določenih zgodovinskih obdobjih so bila zelo stroga
(npr. merila glede vrednotenja etičnih in moralnih načel določenega časa in temu primernega
vedenja), drugič bolj ohlapna (prav tam).

2.4.1 VREDNOTENJE PRI POUKU/V ŠOLI
Tudi v šoli pogosto vrednotimo. Uveljavljena je posebna oblika vrednotenje, namenjena
vrednotenju znanja/zmožnosti.
Po Kreku (2000: 2829) lahko vrednotenje »opredelimo kot presojo nekoga (učitelja ali
učenca) o tem, kako je nekdo drug (učenec) dosegel določeno predhodno strukturirano
znanje«.
Rezultat vrednotenja pa poda tudi nekaj informacij o samem procesu vrednotenja, o učencih,
predmetu vrednotenja in tudi o tistih, ki vrednotijo (to v šoli najpogosteje počnejo učitelji)
(Krek, Cencič 2000).

2.4.1.1 NAMEN VREDNOTENJA
Vrednotenje v šoli zajema različne funkcije. Učitelj v šoli vrednoti, da
 diagnosticira probleme učencev ali da odkrije različne pomanjkljivosti in težave, ki jih
imajo učenci (npr. pomanjkljivo predznanja, težave pri razumevanju in učenje itd.);
 ugotavlja razvoj in napredek posameznega učenca na kognitivnem, emocionalnem in
psihomotoričnem področju z namenom usmerjanja učencev;
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 učencem posreduje povratno informacijo z vlogo spodbude za nadaljnje uspešno
šolsko delo in odnos do učenja;
 razporeja učence v različne skupine;
 načrtuje in ustrezno vodi poučevanje;
 razvija sodelovanje, zagotavlja red in disciplino v razredu za uspešno delo v razredu
(Cencič 2000).
Vrednotenje je tako namenjeno učencu (vrednotenje v vlogi povratne informacije o tem, kar
se je učenec naučil; učencem pa ne sporoča le tega, kaj so se naučili; določa tudi nadaljnje
učenje in celo študijsko pot), učitelju (podatek o tem, koliko se je učenec naučil oz. kako
uspešen je učitelj pri poučevanju – koliko mu je uspelo naučiti učence) in staršem (starši
dobijo na ta način informacije o dosežku otroka, posredno o osebnostnih lastnostnih učitelja,
njegovi strogosti/blagosti, doslednosti/popustljivosti ipd), vodstvu šole (pregled nad
napredkom učenca in poučevanjem učitelja) in še komu (Cencič 2004).

2.4.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Vrednotenje znanja vključuje dva ključna pojma – preverjanje in ocenjevanje znanja.
»Pridobivanje znanja je ena ključnih nalog izobraževalnega sistema, v katerega posledično
sodi tudi ugotavljanje in vrednotenje v šoli doseženega znanja prek preverjanja in
ocenjevanja. Temeljni cilj preverjanja in ocenjevanja znanja je izboljšati znanje.« (Bucik
2003: 119)
Preverjanje in ocenjevanje predstavljata dva ločena dela pedagoškega procesa.
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
predstavlja pravni okvir procesa vrednotenja in zelo natančno poudari razliko med
preverjanjem znanja in ocenjevanjem znanja.

PREVERJANJE ZNANJA
»S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec razume posredovane učne
vsebine in ni namenjeno ocenjevanju. Učitelj preverja znanje učenca pred, med in ob koncu
posredovanja novih učnih vsebin.« (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v osnovni šoli)
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Tudi Milekšič (2002) z opredelitvijo preverjanja znanja kot postopka zbiranja informacij o
tem, kako učenec pridobiva in napreduje pri razumevanju znanja določene učne teme, jasno
poudari, da gre le za pridobivanje podatkov o situaciji.
Po preverjanju znanja za učitelja in za učence ne sme biti formalnih posledic. Vendar pa
dejansko vedno pride do učinka in posledic zaradi preverjanja znanja. Učenec lahko tudi pri
preverjanju znanja sam primerja lastne predpostavke o svojem znanju z znanjem tistega, ki ga
izkazuje pred drugimi (Krek 2000).
V tem procesu tudi učitelj pridobiva informacije o izkazanem znanju učencev.
Prednost načina vrednotenja pri preverjanju znanja je neformalni značaj.

Delitev preverjanja znanja
Preverjanje znanja lahko delimo glede na
 čas preverjanja znanja,
 namen preverjanja znanja.
Učitelj lahko preverja znanje učencev pred posredovanjem novih učnih vsebin, med samim
učnim procesom in ob koncu posredovanja novih učnih vsebin.
Preverjanje znanja pred posredovanjem novih učnih vsebin je namenjeno ugotavljanju
učenčevega predznanja.
Preverjanje znanja med učnim procesom je namenjeno ugotavljanju učenčevega razumevanja
posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te
vsebine slabo razume ali jih ne razume.
Preverjanje znanja, ki poteka ob koncu posredovanja novih učnih vsebin, je namenjeno
ugotavljanju, kako učenec razume celoto posredovanih učnih vsebin (Pravilnik o preverjanju
in ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli, 2. člen).
Če govorimo o preverjanju znanja glede na to, kaj želimo z njim doseči, poznamo formativno
preverjanje, diagnostično, sumativno ali evalvacijsko (Horton 1990). Formativno je
namenjeno povratni informaciji o lastnih dosežkih in kot osnova za načrtovanje nadaljnjih faz
poučevanja in učenja.
Z diagnostičnim preverjanjem ugotavljamo učne težave in nudimo pomoč ter vodenje.
Sumativno preverjanje je namenjeno spremljanju celotnega dosežka učenca na sistematičen in
povzemalni način.
23

Evalvacijsko preverjanje služi osvetljevanju določenih vidikov dela šole ali področij in
načrtovanju ustreznih ukrepov v zvezi s tem (prav tam).

P. M. Broadfoot (1997) je v uvodniku revije Assessment in Education zapisala, da mora biti
formativno preverjanje pogosto, individualizirano, povezano s specifičnimi cilji in podprto z
realno povratno informacijo, ki usmerja učenca z napotki za izboljšanje.

OCENJEVANJE ZNANJA
Ocenjevanje pa je v pravilniku opredeljeno kot »vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi
po preverjanju znanja in utrjevanju učnih vsebin.« (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju
znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli, 2. člen)
Ocenjevanje (izvaja se predvsem v zaključni etapi učenja) ima vlogo sumativnega preverjanja
z ocenjevanjem (Razdevšek Pučko 2002).
Ocenjevanje je samostojna stopnja učnega procesa z lastno specifično didaktično funkcijo, ki
ne sovpada niti s preverjanjem niti z utrjevanjem, čeprav je po svoje tudi preverjanje in
utrjevanje (Strmčnik 2001).
Rezultat ocenjevanja je ocena, ki jo lahko izrazimo v obliki besednega zapisa (opisno
ocenjevanje) ali v obliki številke. »Ocena je forma, katere lastnost je, da znanju eksplicitno
pripiše vrednost.« (Krek 2000: 28)
Z besedami se znanju pripiše vrednost z opisnim ocenjevanjem, ki se v osnovni šoli uporablja
v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (od 1. do 3. razreda), v drugem (od 4. do 6.
razreda) in tretjem (od 7. do 9. razreda) vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se pri vseh
šolskih predmetih ocenjuje številčno – z ocenami od 1 do 5.

Krek (2000) meni, da razlika med preverjanje in ocenjevanjem znanja v praksi vseeno ni
dovolj jasna. Še vedno naj bi se v praksi dogajalo, da učitelji ob preverjanju znanja
podeljujejo delne ocene in jih zapišejo z različnimi sistemi znakov, potem pa le-te pretvarjajo
ali sestavljajo v ocene. Na ta način preverjanje znanja spremenijo v ocenjevanje znanja.
V obeh primerih (kadar preverjamo in ocenjujemo) gre za ugotavljanje znanja, za iskanje
povratne informacije … Kot bistvena razlika je izpostavljeno to, da pride z ocenjevanjem
znanja tudi do formalnih posledic (prav tam), medtem ko pri preverjanju le-teh ni.

24

2.4.3 SODOBNE PARADIGME VREDNOTENJA
Z uvedbo devetletnega osnovnošolskega izobraževanja je prišlo do sprememb tudi na
področju vrednotenja znanja.
Razdevšek Pučkova (2002) piše o tem, da novejša pojmovanja na področju preverjanja in
ocenjevanja znanja govorijo o »novih smereh razvoja« (Izard 1992), o potrebi po odmerkih od
psihometrične paradigme (Gipps 1994b), o nujnosti bolj pedagoškega preverjanja, ki bi
pomagalo učencem učiti se (Henning Stout 1994), po bolj avtentičnih oblikah preverjanja in
ocenjevanja (Torrance 1995), o potrebi po uravnoteženosti pedagoškega (formativnega) in
sumativnega (zunanjega) preverjanja in ocenjevanja (Broatfoot 1997), o pomembnosti
formativne vloge učiteljevega ocenjevanja (Black&Wiliam 1998).
Temeljno načelo nove kulture poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja je v razširjenem,
posodobljenem razumevanju znanja (Rutar Ilc 2003).

Nova spoznanja glede preverjanja in ocenjevanja znanja poudarjajo
1. pomembnost opredelitve ciljev in ravni znanja pri preverjanju in ocenjevanju ter posledično
premik od poudarjanja preverjanja vsebin k procesno-ciljnemu preverjanju in ocenjevanju
znanja;
Znanje ni le zbirka dejstev, vsebin; gre za kompleksen pojem, ki se nanaša na razumevanje,
uporabo in povezovanje vsebin, tudi za zmožnost kritičnega nadgrajevanja, pridobivanja in
razvijanja veščin ter spretnosti za delo z viri, tehnologijami, za predstavljanje podatkov na
različne načine … (Rutar Ilc 2003).
Poudarja se tudi učenje z razumevanjem in osredotočenost na potek (proces) izgrajevanja
vrednosti (Rutar Ilc 2001) in želja, da s preverjanjem in ocenjevanjem spodbujamo in
spremljamo zmožnost samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja (prav
tam).
Sprememba je tudi ta, da z novo paradigmo postaja glavni cilj učenje samo in ne merjenje
rezultatov. Govori se o razvijanju visoko transfernega znanja – npr. razvijanje proceduralnih
strategij (reševanje problemov, komunikacija, raziskovanje …). Omenjene strategije
zahtevajo tudi razvite nekognitivne sestavine (npr. organizacijske spretnosti, vodenje in
sodelovanje).
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2. formativno preverjanje znanja s poudarkom na povratni informaciji, ki zajema podatke o
možnosti učenja iz napak in spodbujanja metaučenja;
Učitelj bi moral s svojim delom in ustreznimi povratnimi informacijami doseči, da bodo
učenci želeli preveriti svoje znanje. Povratna informacija je ustrezen element motiviranja, ko
informiramo učenca o vrzelih v znanju še pred sumativno oceno (Black, Wiliam 1998 v Penca
Palčič 2006).
3. razširitev oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja (avtentično, življenjsko,
praktično in problemsko) z namenom preverjanja širine znanja in spretnosti;
Z vključevanjem samoocenjevanja, avtentične in alternativne oblike ocenjevanje itd. naj bi
dosegli približevanje ocenjevanja učencem, oblikovanje povratnih informacij o učenju
učencev in njihovem napredovanju, ocenjevanje pa naj bi imelo tudi vlogo motivacijskega
sredstva (Cencič 2004).
Nova spoznanja vključujejo tudi ocenjevanje izdelkov, projektov, delo v skupinah,
interpretacijo neznanih besedil, oblikovanje argumentov za dane trditve, konstruiranje
načinov za reševanje problemov.
Poudarja se tudi dovoljena uporaba pripomočkov z namenom preprečevanja vpliva in pomena
preproste zapomnitve ter večanje vplivov reševanja problemov in mišljenja (prav tam).
S praktičnim preverjanjem naj bi ugotavljali sposobnosti uporabe in razumevanja znanja pri
konkretnih aktivnostih, poudarek je na uporabi ustreznih spretnosti in znanja pri rešitvi
danega problema.
Učitelj se ne sme odločati med testi ali alternativinimi oblikami; uporabljati se mora ustrezna
kombinacija obeh oblik skladno s situacijo, potrebami in ciljem.
4. izboljšanje učiteljevega preverjanja in ocenjevanja znanja ter kombinacije znanja z
zunanjimi oblikami preverjanja in ocenjevanja;
Pozitiven je tisti sistem preverjanja in ocenjevanja, ki učiteljem pomaga bolje razumeti, kako
se učenci učijo, kako razmišljajo, ko jih spodbudi in usmeri, da bolje prilagodijo načine
poučevanja tako, da pomagajo učencem dosegati tudi zahtevnejše cilje ob upoštevanju
njihovih zmožnosti, potreb in interesov in pri tem podprejo kakovostne učne strategije ter
krepijo samostojnost in odgovornost učencev (prav tam).
5. samoocenjevanje učencev – tj. soudeleženost učencev v preverjanju in ocenjevanju.
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Tudi v Sloveniji se je oblikovalo gibanje za »novo kulturo« preverjanja in ocenjevanja (Rutar
Ilc, Rutar 1997, Rutar Ilc 2000). Nova kultura preverjanja in ocenjevanja znanja je vidna tudi
v učnih načrtih, veljavnih za devetletno osnovno šolo, ki so zasnovani učnociljno. To pa je
prineslo zahteve v spremenjenem načinu poučevanja – reorganizaciji učenja in strukturiranju
učne snovi (Rutar Ilc 2003).
Predlagatelji nove kulture poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja poudarjajo bistveno
povezavo med poučevanjem in vrednotenjem. Vrednotenje pojmujejo kot sestavni del
poučevanja in učenja učencev in ne kot ločen del. Vrednotenje je v močni povezavi z učnim
načrtom, učiteljem in učencem. Postaja vedno bolj verodostojno, avtentično, pristno.
Vrednotenje v šoli poleg vrednotenja znanja zajema še vrednotenje drugih področjih, kot je
npr. proces učenja (ne le rezultatov), zajema tudi manj formalne načine vrednotenja (plakatov,
projektov in drugih oblik dela in rezultatov) (Krek, Cencič 2000). Ne vrednotimo več le,
katere vsebine in v kolikšni meri so jih učenci usvojili. V ospredju je, kako učenci razumejo
naučene vsebine, kako jih uporabljajo na nov način in v novih situacijah, kako rešujejo
probleme, kako primerjajo, sklepajo in utemeljujejo, kako pri tem uporabljajo vire, na katere
načine predstavljajo svoje ideje in ugotovitve, kako so pri tem kritični in ustvarjalni … (prav
tam).

2.4.4 NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Učitelj mora poznati različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja, in sicer: ustno, pisno
in praktično preverjanje in ocenjevanje.
Ocene in samo ocenjevanje močno vplivata na učni proces (Marentič Požarnik 2004). Učitelj
že v fazi načrtovanja dejavnosti pri pouku razmišlja o tem, kako bo učni cilj dosegel in na
kateri način bo dosego preveril (Žagar 1996). Če učitelj pozna prednosti in pomanjkljivosti
teh oblik vrednotenja, se lahko po tehtnem premisleku odloči za najustreznejši način
preverjanja in ocenjevanja učenčevega znanja.
Avtorji Jurman (1989), Razdevšek Pučkova (1995), Centova (2000) in Marentič Požarnikova
(2000) so izpostavili razne prednosti in slabosti ustnega, pisnega in praktičnega vrednotenja
znanja.
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2.4.4.1 USTNO VREDNOTENJE ZNANJA
Kot prednosti ustnega vrednotenja znanja se v literaturi pojavlja naslednje:
 neposreden stik med učiteljem in učenci pri ustnem vrednotenju omogoča več
možnosti za individualizacijo in diferenciacijo;
 ustno vrednotenje omogoča učiteljem, da lažje vrednotijo višje nivoje znanja;
 učenci pri omenjenem načinu vrednotenja niso časovno omejeni pri odgovarjanju na
vprašanja;
 s tem načinom vrednotenja lahko učitelj spremlja učenčeve pristope k reševanju
naloge, manj sposobnim pomagajo z različnimi podvprašanji;
 ustno vrednotenje je neodvisno od bralnih sposobnosti in tako imajo vsi učenci
možnost utrjevati učne vsebine (zlasti slušni tipi učencev), obenem pa učitelju
možnost dialoga omogoča, da spremlja in oblikuje učenčevo govorno izražanje;
 učenci imajo možnost navajanja na javno nastopanje;
 ustno vrednotenje znanja omogoča učiteljem lažje ugotavljanje učenčeve kritičnosti in
izvirnosti (učitelj lahko preveri, ali so učenci dojeli razlago);
 učenci lahko odgovarjajo obsežnejše;
 učenci imajo možnost, da sami oblikujejo vprašanja in nato sošolci nanje odgovorijo.
Ustno vrednotenje ima tudi nekaj pomanjkljivosti.
 Ob številčnem razredu bo učitelj za ustno vrednotenje porabil veliko časa (problem
ekonomičnosti);
 omenja se vpliv subjektivnosti – učitelj se težje izogne vplivu osebnega mnenja o
učencu;
 s tem, ko učitelj pomaga učencu z dopolnilnimi vprašanji, zmanjšuje učenčevo
samostojnost pri odgovarjanju;
 učitelj lahko različnim učencem postavlja različna vprašanja, ki niso enaka po
težavnosti;
 lahko pride do vpliva vrednotenja pri istem ali sorodnem predmetu na drugo
vrednotenje (halo efekt);
 pri učencih lahko povzroči ustno vrednotenje strah in tako preprečujejo, da bi
povedali, kar znajo.
Če se učitelj zaveda pomanjkljivosti ustnega preverjanja znanja, lahko pomanjkljivosti
spremeni v prednosti. Tako se nanj pripravi in ga skrbno načrtuje,
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pri sebi poveča samokontrolo in odgovornost do procesa, skupaj z učenci oblikuje kriterije
vrednotenja znanja.
2.4.4.2 PISNO VREDNOTENJE ZNANJA
Pri ustnem vrednotenju znanja navedene prednosti se pri pisnem vrednotenju navajajo kot
pomanjkljivosti, in sicer:
 pogosta napaka je nenačrtovanost in slaba vsebinska in/ali tehnična pripravljenost;
 pri tej obliki vrednotenja znanja se pogosto postavlja vprašanje, kaj učitelji vrednotijo;
 največkrat se na ta način preizkušajo le učenčeve spominske sposobnosti, ne pa tudi
njihovega razumevanja, sposobnosti primerjanja, povezovanja, analize, sinteze;

Prednosti pisnega vrednotenja pa so:
 ekonomičnost;
 vsi učenci imajo enake pogoje za reševanje nalog;
 učenci imajo možnost, da se lahko zberejo pri reševanju nalog in naloge rešujejo s
hitrostjo, ki njim najbolj ustreza;
 sami lahko izbirajo vrstni red reševanja nalog;
 vsi učenci so zaposleni hkrati;
 učenčevi odgovori so zapisni, zato jih lahko učitelj vedno pokaže staršem;
 sošolci se učencem pri odgovarjanju ne morejo posmehovati;
 učenci imajo manj treme, zato jim je omogočena večja koncentracija pri reševanju.

2.4.4.3 PRAKTIČNO VREDNOTENJE ZNANJA
Pomanjkljivosti so naslednje:
 učitelj porabi več časa za sestavo nalog;
 v eni uri lahko učitelj preveri ali oceni le par učencev;
 pasivnost ostalih učencev;
 potrebnih veliko različnih nalog.

Prednosti pa so:
 učenci se med seboj opazujejo in sami kaj naučijo;
 učitelj lahko pri učencih opazuje tudi praktične sposobnosti in spretnosti;
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 za nekatere učence sta ustno in pisno izražanje težja, praktično pa lažje.

2.4.5 Značilnosti dobrega preverjanja in ocenjevanja
Pri vrednotenju znanja izhajamo iz temeljnega načela, da so dobre le tiste informacije, za
katere veljajo določene značilnosti ali karakteristike. Gre za t. i. merske karakteristike ocen.
Upoštevati jih je potrebno pri vzgojno-izobraževalnem delu.
Kot prva značilnost dobrega vrednotenja se omenja veljavnost ali validnost (Cencič 2000).
Gre za najpomembnejšo značilnost dobrega ocenjevanja. Veljavnost pomeni, da ocenjujemo
prav tiste informacije, ki smo jih načrtovali ali nameravali zbirati in da so informacije
resnične.
Pri testih znanja merimo veljavnost po racionalni poti (govorimo o vsebinski veljavnosti) in
po empirični poti (gre za kriterijsko in konstrukcijsko veljavnost) (prav tam).
Vsebinska veljavnost pove, ali vsebina testa ustreza namenu merjenja.
Kriterijska veljavnost predstavlja zunanji kriterij veljavnosti. Koreliramo testne rezultate s
kakšnimi drugimi rezultati, ki morejo služiti kot kriterij veljavnosti testa, ki ga validiramo
(Sagadin 1993).
Pri konstukcijski veljavnosti gre za to, »v koliki meri lahko testne rezultate interpretiramo kot
odraz nekih konstruktov (hipotetičnih konceptov, zamisli)« (Sagadin 1993: 75). Največkrat se
preverja z uporabo faktorske analize in vključuje vsebinsko in kriterijsko veljavnost.
Tudi pri ocenjevanju nestandardnih pisnih izdelkov je veljavnost najvažnejša značilnost.
Vsebinsko veljavnost bi preverili s pregledom vsebine vprašanj ali nalog pred tem, ko jih
damo učencem. Zaradi ocenjevalca (človeka) so mogoče številne napake. Potrebno je
upoštevati številne vidike in poskušati zmanjšati število napak.
Težje pa je preverjanje kriterijske veljavnosti zaradi odsotnosti kriterijev.
Konstruktvina veljavnost je osnova, nanaša se na temeljno vprašanje, kaj je pomen rezultatov
merjenja.

Airasian (2000) pravi, da
 je veljavnost najpomembnejša lastnost informacij, ker je brez nje ocenjevanje brez
koristi;
 pripada vsakemu ocenjevanju v razredu in ne samo tistemu, ki vključuje formalne
oblike, npr. testom znanja;
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 se nanaša na to, če so zbrane informacije res pomembne za odločitve, ki jih je
potrebno narediti;
 se ukvarja s splošnim vprašanjem: »Do katerega obsega mi bodo informacije
ocenjevanja pomagale postaviti ustrezne odločitve?«;
 se nanaša na odločitve, ki so narejene na osnovi določenih informacij ocenjevanja;
 je stvar stopnje — visoka, srednja, nizka veljavnost.

Sagadin (1993) navaja okoliščine, ki zmanjšujejo veljavnost.
Predsodki in vnaprejšnje sodbe učitelja nastanejo na osnovi
 vnaprejšnjih informacij, ki jih učitelj dobi pred srečanjem z učencem;
 prvega vtisa, ki vpliva na kasnejše ocenjevanje;
 osebne teorije in prepričanj o posameznem učencu, ki lahko vodijo v stereotipno
zaznavanje;
 logične napake, halo efekta ipd. (Cencič 2000).
Veljavnost se omenja kot ključni kriterij vrednotenja.
Nizka stopnja veljavnosti pomeni neuporabne, slabe in nepomembne informacije, s tem pa
delno, omejeno in neveljavno ocenjevanje.
Za večjo veljavnost uporabljamo takšne postopke, ki so načrtovani za posamezne razredne
okoliščine, pokrivajo kurikulum in odražajo dejansko poučevanje učitelja. Uporabljamo
različne načine vrednotenja – govorimo o avtentičnem ocenjevanju.

Naslednja karakteristika je zanesljivost ali konsistentnost in pove, kako stabilne so
informacije ocenjevanja. Veljavnost pomeni, da bi isti učitelj enak izdelek pri ponovnem
ocenjevanju ocenil z enako oceno (Cencič 2000).
Airasian (2000) navaja nekaj ključnih vidikov zanesljivosti ocenjevanja:
 zanesljivost vsebuje/vključuje stabilnost ali konsistentnost informacij ocenjevanja;
 zanesljivost se ne nanaša na ustreznost zbranih informacij ocenjevanja, to je stvar
veljavnosti; predmet zanesljivosti je njegova konsistentnost ali stabilnost;
 tudi zanesljivost je stvar stopnje; izražena je kot visoka, zmerna ali nizka;
 zanesljivost je nujen, a ne zadosten pogoj za veljavnost; veljavno ocenjevanje pa je
vedno tudi zanesljivo.
31

Vse informacije, pridobljene pri vrednotenju, vključujejo nekaj napak ali nekonsistentnost.
Dejavniki, ki vplivajo na to, so dvoumne naloge, motnje med pisanjem, razlike v pozornosti
učencev, jasnost navodil itd. (Airasian 2000). Poleg tega so možne še napake, povezane s
človeškim vedenjem, z dejansko situacijo in osebnostjo ocenjevalcev.
Pri zanesljivosti pa so mogoče tudi pasti. Airasian (2000) navaja dva izvora:
 odločitve/ocene temeljijo le na enem samem primeru informacij;
 opazovanje na enem delu ali na nekem prostoru prenašamo na drugo.

Zanesljivost se izraža s korelacijskim koeficientom. Sagadin (1993) navaja več načinov
merjenja zanesljivosti.

Naslednja merska karakteristika je objektivnost. Sagadin (1993) govori o objektivnosti, ki se
nanaša na izvedbo testiranja, o objektivnosti z vidika vrednotenja odgovorov in o
objektivnosti z vidika interpretacije testnih rezultatov.
O objektivnosti izvedbe testiranja govorimo, če na rezultate testiranja ne vpliva subjektivni
faktor testatorja (osebe, ki izvede testiranje).
Objektivnost testa z vidika vrednotenja odgovorov na testnih nalogah pokaže značilnost nalog
objektivnega tipa.
Objektivnost z vidika interpretacije testnih rezultatov pa je zagotovljena, če interpretacija
testnega rezultata ni odvisna od subjektivne presoje interpretatorja.
Sagadin (1993) govori tudi o občutljivosti. Pravi, da so testi znanja občutljivi, če zaznajo čim
manjše razlike v znanju testirancev. Izraža se v posebnostih, ki obstajajo med subjekti.
Občutljivost se lahko nanaša na razločevanje posameznega pisnega izdelka od ostalih, ki
obravnavajo isto temo. Ocenjevalec je tem bolj občutljiv, čim bolj razločuje pisne izdelke
med seboj.
»Popolnoma zanesljivega in veljavnega preverjanja in neoporečnega tipa ocenjevanja ni.«
(Žagar 1996: 221)
Podobno misli Kodelja (2004), ko pravi, da bi bila pravičnost ocenjevanja zagotovljena le, če
bi učitelji na vseh šolah iste vrste vrednotili po enakih kriterijih. V realnem svetu pa so razlike
v ocenjevanju po raziskavah in vsakdanjih izkušnjah zelo velike.
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Kodelja (prav tam) navaja rezultate empiričnih raziskav, v katerih so bili francoski učenci
spraševani o pravičnem ocenjevanju. Menijo, da je ocenjevanje pravično, če je skladno z
načelom za enako izkazano znanje enaka ocena. Nepravična ocena je tista, ki je prenizka
(učenci takšno oceno doživljajo kot znak učiteljeva maščevanja ali neopravičeno kazen) ali
previsoka.
Učenci so tudi mnenja, da je krivično, če učitelj uporablja negativne ocene kot sredstvo za
discipliniranje posameznega učenca ali celega razreda; če dobi priden učenec boljšo oceno,
kot si jo zasluži; zaradi lepega vedenja … Iz tega je razvidno, da učenci kot krivično
zaznavajo ocenjevanje, ki ni posledica znanja, temveč vedenja, neenake obravnave boljših in
slabših učencev, neupoštevanja učencev ipd.
Z raziskavo so ugotovili tudi, da učenci o pravičnosti razmišljajo v povezavi z občutkom, da
je bila nekomu storjena krivica, in ne kot posledica splošnih in univerzalnih načel pravičnosti.
Z raziskavo se je izkazalo, da so učenci izredno občutljivi za povzročeno krivico in zelo
kritični do krivičnih učiteljev. Kljub temu pa njihova kritika skoraj nikoli ne pripelje do
organizirane kritike ali akcije.
Učencem dejstvo, da ocena natančno meri kvalitete neke naloge ali odgovora, ne zadostuje
kot jamstvo za pravičnost ocenjevanja.
Omenjenemu mora biti dodano prepričanje o učiteljevi nepristranskosti.
Raziskava podaja še eno ugotovitev. Učenec se pri ocenjevanju lahko sreča z občutkom
krivičnega ocenjevanja (negativna stran), hkrati pa ta občutek krivice učencem omogoča
vzpostavitev distance do učitelja – spoznajo učiteljevo zmotljivost, kar jih osvobaja iz ujetosti
v imaginarno identifikacijsko razmerje z učiteljem in vodi učence k avtonomnosti.
Avtor prispevka pa po objavi rezultatov dodaja, da se ob teh rezultatih zastavlja vprašanje, ali
je zaznana krivica učenca zadosten kriterij nepravičnega ocenjevanja (subjektivni občutek).

Kodelja (2004) (po teoriji Perelmana) pravi, da je potrebno navesti kriterij, po katerem lahko
presojamo, ali je ocena pravična ali krivična.
Postavi tezo in jo tudi potrdi, da pravičnost ocenjevanja ni odvisna od večje ali manjše
strogosti uporabljenih kriterijev ocenjevanja, temveč od tega, ali učitelj uporablja ali ne
uporablja enakih kriterijev za vse učence. Teza drži tudi, ko gre za ocenjevanje več učiteljev –
pravično ocenjevanje je takrat, ko vsi učitelji uporabljajo enake kriterije za vse učence iz iste
kategorije.
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Airasian (2000) pravi, da je poučevanje dejavnost, ki ima za osnovo tako znanje kot vedenje,
določene spretnosti ter sposobnosti in tudi moralno osnovo. Učitelji so odgovorni, da vodijo
ocenjevanje na etični način. Odgovornost je posebej pomembna pri vzgoji in izobraževanju,
ker učenci pri ocenjevanju nimajo izbire, ali bodo ocenjevani ali ne, ali bodo obiskovali
osnovno šolo ali ne.
Osrednji pojmi testne teorije so torej veljavnost, zanesljivost, objektivnost in občutljivost. Pri
ocenjevanju pisnih izdelkov učencev je človek v vlogi merskega instrumenta, zato se
navedenim trditvam, nujnim za teste znanja, skušamo vsaj približati. Upoštevati je potrebno
tudi etični vidik, učitelj pa mora delo opravljati odgovorno (Cencič 2000).
Uspešnost vrednotenja znanja pa je v veliki meri odvisna tudi od izvajalcev vrednotenja (to so
največkrat učitelji). Od njih se pričakuje ali celo zahteva, da dobro poznajo strokovno
področje, na katerem se izvaja vrednotenje, da so pedagoško in psihološko ustrezno
usposobljeni, da vzgojno-izobraževalno delo pripravljajo in izvajajo kvalitetno, da imajo
pozitivne moralne lastnosti in da so potrpežljivi (prav tam).
Razdevšek Pučkova (1999) opozarja na pedagoška in psihološka načela, ki usmerjajo učitelja
pri izbiri oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja.
Pravi, da je znanje subjektivna psihološka kategorija, ki je ni mogoče neposredno izmeriti.
Učitelj sam odloča, kakšna vprašanja ali naloge zastavi za ugotavljanje učenčevega znanja.
Pri tem se mora zavedati, da z enostavnimi vprašalnicami (kaj, kdo, kje, kako ipd.) pri
učencih spodbuja enostavne miselne procese. Učenca usmerja, da razmišlja o odgovoru, manj
o problemu, ki mu je zastavljen. Za rešitve nalog tipa zakaj, primerjaj, razčleni, poveži,
razloži itd. morajo učenci uporabljati kompleksnejše miselne procese in tudi dolgoročni
spomin. Učitelj mora učencem tako pustiti dovolj časa za iskanje odgovorov.
Pri tem procesu pa je ključna tudi strpnost učitelja. Mora biti pripravljen počakati tako dolgo,
da učenec poda odgovor, ki ga je oblikoval po premisleku. To je še posebej pomembno pri
kompleksnejših nalogah.
Zelo pomembno je tudi, da je učitelj pri procesu preverjanja in ocenjevanja znanja pozitivno
usmerjen. To kaže na ta način, da pri učencih išče znanje in ne neznanja.
Učitelji pa bi morali v največji možni meri spoštovati učenčeve individualne posebnosti glede
intelektualnih značilnosti in osebnostnih lastnosti. Že npr. sama oblika vrednotenja (pisno,
34

ustno, praktično) v veliki meri določa uspešnost učenca – nekateri so veliko uspešnejši pri
določeni obliki.

2.4.6 Zahteve o preverjanju in ocenjevanju znanja v Pravilniku o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Natančne zahteve glede preverjanja in ocenjevanja učenčevega znanja učitelja v osnovni šoli
so opredeljene v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
osnovni šoli (2010).
»Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da:
 spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi,
 upošteva poznavanje in razumevanje učne snovi, sposobnost analize in interpretacije
ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja,
 uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja glede na učne vsebine in razred,
 daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem
napredovanju,
 omogoča učencu kritični premislek in
 prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji.« (prav tam, 3. člen)
Pravilnik določa tudi
a) javnost ocenjevanja in obveščanja;
V 4. členu pravilnika je zapisano, da mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja znanja
učencev, ki se zagotavlja zlasti:
 s seznanitvijo staršev in učencev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje
znanja ter napredovanje učencev,
 s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za
posamezno ocenjevalno obdobje,
 s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,
 z določitvijo načina in rokov ocenjevanja,
 z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,
 s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju,
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 tako, da se učencem in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v
druge izdelke.

b) pravice do vpogleda v učenčeve izdelke in ocene;
7. člen določa, da je učitelj z učenci dolžan pregledati ocenjene pisne izdelke, nato učitelj
ocene vpiše v redovalnico, pisne izdelke pa izroči učencem za informacijo staršem. Učitelj pa
med šolskim letom na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah
sodelovanja starše učenca seznani z učenčevim uspehom. Starši imajo pravico do vpogleda v
izdelke in ocene v šolski dokumentaciji le za svojega otroka.
c) ocenjevanje znanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih (8. člen);
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (v nadaljevanju: obdobje) osnovne šole se
učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem obdobju osnovne šole se
učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami. V prilagojenem izobraževalnem programu z
nižjim izobrazbenim standardom se v prvem in drugem obdobju osnovne šole učenčevo
znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, v tretjem obdobju pa s številčnimi ocenami. Če učenec
pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se njegovo znanje
pri teh predmetih ocenjuje v skladu s prvim odstavkom tega člena. V posebnem programu
vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami.
č) vrste ocen;
Z 9. členom je določeno, da se z opisnimi ocenami z besedami izrazi, kako učenec napreduje
glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih. S številčnim
ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: nezadostno
(1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). Ocena nezadostno (1) je negativna,
druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseže pričakovanih
rezultatov, določenih v učnih načrtih.
d) načine ocenjevanja (z 10. členom);
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Učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo,
nastopi učencev in druge dejavnosti se ocenjujejo.
e) ocenjevanje po vzgojno-izobraževalnih obdobjih (11. člen);
Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet izvaja.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje
učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena
na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot
dve uri tedensko, izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se znanje učencev oceni najmanj
dvakrat. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se
znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti
pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

f) pravila glede ocenjevanja pisnih izdelkov in ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov (12.
člen);
Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in
enkrat na dan. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenci lahko pišejo pisne izdelke,
namenjene ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat na dan, če gre za ponovitev
ocenjevanja v skladu s 13. členom tega pravilnika. V tem primeru učenci ne smejo pisati
pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci
seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne
pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru iz 13. člena tega pravilnika.
13. člen pa določa, da če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v
oddelku ali učni skupini oziroma polovica ali več izdelkov učencev v učni skupini za izvedbo
nivojskega pouka ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence,
ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti.
Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati
skupaj z učenci ter o tem obvestiti tudi razrednika in ravnatelja.
Ocena se vpiše v predpisano dokumentacijo po drugem ocenjevanju. Upošteva se boljša
ocena. Učencem, ki so bili ocenjeni samo enkrat, se upošteva dosežena ocena.
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g) seznanitev z oceno in vpis v redovalnico;
Skladno s 14. členom je učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo
znanje dolžan oceniti takoj in učenca seznaniti z oceno. Opisno oceno vpiše v redovalnico
oddelka najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko je bil učenec ocenjen, številčno pa
takoj po ocenjevanju. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj učence seznani z
ocenami ter jih vpiše v redovalnico oddelka oziroma učne skupine najkasneje v sedmih
delovnih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo.
h) zaključno oceno;
V 16. členu je opredeljeno, da zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob
koncu pouka tega predmeta v šolskem letu.
V prvem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno opisno oceno, s katero opiše
učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih
načrtih. V drugem in tretjem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno številčno
oceno, s katero oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih
načrtih in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.
V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom učitelj v prvem in drugem
obdobju pri vseh predmetih oblikuje zaključno opisno oceno, s katero opiše učenčev napredek
pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. V tretjem
obdobju učitelj pri vseh predmetih oblikuje zaključno številčno oceno. Če učenec pri
posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se zaključna ocena pri
teh predmetih oblikuje v skladu z drugim odstavkom tega člena.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja učitelj ob koncu pouka v šolskem letu
oblikuje opisno oceno napredka po posameznih področjih.
i) možnost ugovora na oceno in postopek.
17. člen pa učencu in staršem priznava pravico, da če učenec in starši menijo, da je bil učenec
ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu
spričevala oziroma zaključnega spričevala oziroma obvestila o zaključnih ocenah ob koncu
pouka v šolskem letu pri ravnatelju vložijo obrazložen pisni ugovor.
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Ravnatelj po prejemu ugovora preveri, če je bil ugovor vložen pravočasno. Nepravočasen
ugovor ravnatelj s sklepom zavrže.
Če je ugovor pravočasen, ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Med člani komisije mora biti vsaj en član,
ki ni zaposlen v šoli.
Postopek pri ugovoru na zaključno oceno je določen z 18. členom.
Komisija pregleda dokumentacijo o učenčevem znanju pri posameznem predmetu in se po
pregledu odloči, ali bo o ustreznosti ocene presodila na podlagi te dokumentacije, ali pa bo
učenčevo znanje ponovno ocenila po postopku, ki je določen za opravljanje izpita iz tega
predmeta.
Če se komisija odloči, da bo učenčevo znanje ponovno ocenila, učenca ter njegove starše o
tem takoj obvesti in jim hkrati sporoči datum ponovnega ocenjevanja.
Komisija mora o svoji odločitvi starše ter učenca obvestiti najkasneje v osmih dneh po
vložitvi ugovora. Odločitev komisije je dokončna.

2.4.7 VREDNOTENJE BESEDIL PRI POUKU SLOVENŠČINE
Pouk slovenščine je po mnenju avtorjev knjige Od načrtovanja do ocenjevanja pri slovenščini
(2005) temeljnega pomena – obvladovanje in učinkovita raba sporazumevalne zmožnosti
omogoča učencem razumevanje sebe, družbe, v kateri živijo in delujejo, ter širšega sveta.
Eden izmed ciljev sodobnega jezikovnega pouka je ravno razvita sporazumevalna zmožnost.
Ta naj bi učencem omogočala učinkovito delovanje v družbi in v osebnem življenju, v
procesu vseživljenjskega učenja pa pridobivanje novih spoznanj (prav tam). Posameznik z
razvito sporazumevalno zmožnostjo se zna izražati, je zmožen interpretirati misli, občutja,
dejstva. To lahko stori v ustni ali pisni obliki v različnih družbenih okoliščinah (prav tam).

2.4.7.1 Kaj vrednotimo pri pouku slovenščine?
Tako pri pouku slovenskega jezika najprej razvijamo sporazumevalno zmožnost, nato
preverjamo/ocenjujemo razvitost sporazumevalne zmožnosti, in sicer
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 zmožnost kritičnega razumevanja besedil,
 zmožnost tvorjenja besedil In
 razvitost gradnikov/sestavin sporazumevalne zmožnosti (Bešter Turk, Križaj Ortar
2009).

2.4.7.2 Kako poteka preverjanje/ocenjevanje sporazumevalne zmožnosti?
Učitelj preverja in ocenjuje sporazumevalno zmožnost v skladu z načinom razvijanja. To
pomeni, da ob neznanih primerih preverja ali ocenjuje
 kritično razumevanje dvogovornih in enogovornih besedil,
 tvorjenje dvogovornih in enogovornih besedil in
 razvitost

gradnikov

sporazumevalne

zmožnosti

(poimenovalno

zmožnost,

upovedovalno/skladenjsko zmožnost, pravorečno zmožnost, pravopisno zmožnost,
slogovno/pragmatično

zmožnost,

zmožnost

nebesednega

sporazumevanja

in

metajezikovno zmožnost) (prav tam).
Zmožnost kritičnega razumevanja dvogovornih in enogovornih besedil preverjamo oz.
ocenjujemo tako, da učencem ponudimo neznana besedila, učenci pa v njih prepoznavajo
okoliščine nastanka besedila, sporočevalčev namen, temo, ključne besede in bistvene podatke
ter logična razmerja med njimi, napovedujejo nadaljevanje besedila ali konec, se znajdejo v
besedilu, preoblikujejo besedilo, presojajo resničnost podatkov, zanimivost, ustrezno in
razumljivost besedila, prepoznavajo besedne in nebesedne prvine besedila, svojo presojo
utemeljujejo. Besedilu določajo tudi besedilno vrsto glede na poznavanje značilnosti besedila;
odločitev tudi utemeljijo (prav tam).
Zmožnost tvorjenja besedil se preverja na način, da učenci tvorijo besedilo dane vrste. Učitelj
pa potem pri vrednotenju besedila kot kriterij poleg jezikovne pravilnosti doda tudi
razumljivost (k temu sodi smiselnost, sovisnost in zaokroženost besedila), ustreznost dani
besedilni vrsti, resničnost (učitelj upošteva, ali so povedi in zveze povedi logično zgrajene, ali
ima besedilo ustrezno zgradbo glede na značilnosti dane besedilne vrste, ali so v besedilu
zapisani podatki resnični, ali so bile upoštevane vse faze sporočanje itd.) (prav tam).
Preverjanje ali ocenjevanje razvitosti gradnikov/sestavin sporazumevalne zmožnosti poteka
preko nalog, ki se navezujejo na izhodiščno besedilo ali na neznane primere. Naloge so
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zastavljene tako, da od učenca ne zahtevajo ponavljanja definicij obravnavanih pojmov (prav
tam).
Naloge za vrednotenje poimenovalne zmožnosti se nanašajo na prepoznavanje pomena
besede, rabo večpomenskih besed v novih povedih, na iskanje besed z enakim/nasprotnim/…
pomenom, na pretvarjanje besednih zvez v tvorjenke ali obratno, na zamenjavo frazemov s
prostimi besednimi zvezami in obratno, lahko pa gre za odpravljanje napak (prav tam).
Upovedovalno/skladenjsko zmožnost vrednotimo npr. z doseganjem zborne izreke,
določanjem glasovne vrednosti določene črke v besedi; pravopisno zmožnost tako, da npr.
učenci prepisujejo povedi iz velikih črk v male, z izbiranjem pravilne črke oz. začetnice, z
zapisom števnika z besedo, z vstavljanjem manjkajočih črk oz. ločil, z odpravljanjem
pravopisnih napak (prav tam).
Slogovno oz. pragmatično zmožnost vrednotimo npr. z določanjem okoliščin danim
besedam/nagovorom/izrekom sporočevalčevega namena, ustreznim
poimenovanjem/nagovarjanjem … v danih okoliščinah, odpravljanjem slogovnih napak,
presojanjem vljudnosti in učinkovitosti danih jezikovnih prvin in odpravljanjem napak (prav
tam).
»Pri preverjanju zmožnosti nebesednega sporazumevanja vrednotimo npr. razumevanje
piktogramov/diagramov/preglednic,

izdelavo

diagramov/preglednic/miselnih

vzorcev,

smiselno uporabo nebesednih spremljevalcev govorjenja/pisanja.« (Bešter Turk, Križaj Ortar
2009: 25)
Pri vrednotenju metajezikovne zmožnosti vrednotimo npr. praktično obvladanje oz.
upoštevanje funkcijskih, pragmatičnih, zgradbenih in jezikovnih značilnosti dane besedilne
vrste (pri tvorjenju besedila), prepoznavanje besedilne vrste (po raznih merilih) in
utemeljevanje rešitev, odpravljanje slovničnih, pravopisnih in slogovnih napak v besedilu ter
utemeljevanje popravkov, razumevanje jezikoslovnega izraza, poimenovanje izbrane prvine
besedila z jezikoslovnim izrazom, predstavljanje pomenskih, oblikovnih, zgradbenih in drugih
značilnosti dane prvine besedila (besede, stavke, povedi, zveze povedi) (prav tam).

2.4.7.3 Možne težave pri vrednotenju neumetnostnih besedil
Celotno učiteljevo delo pri sodobnem pouku slovenščine je zahtevno. Učitelj ne potrebuje le
veliko strokovnega znanja o jeziku, temveč tudi jezikovnodidaktično znanje (tj. poznavanje
ciljev in vsebine pouka, metod poučevanja, poznavanje ciljev in vsebin pouka, metod
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poučevanja in s tem tudi vrednotenja), potrebuje tudi pedagoško-psihološko znanje (npr. kaj
so merila »pravičnega« vrednotenja, kateri dejavniki vplivajo nanj, kako zagotoviti optimalne
okoliščine ….) (Vogel 2000).
Voglova (prav tam) pravi, da se mora učitelj na vrednotenje skrbno in natančno pripraviti, saj
bo le tako dobil opis zmožnosti in znanja posameznika, hkrati pa tudi povratno informacijo o
svojem delu in le tako bo lahko uskladil sprotno preverjanje s končnim in z ocenjevanjem.
Vrednotenje je eno najbolj občutljivih in zapletenih področij učiteljevega dela; tudi z
vrednotenjem neumetnostnih besedil ni nič drugače. Učitelj se lahko pogosto znajde pred
dilemami.

Vrednotenje neumetnostnih besedil je ena od oblik pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja
pri slovenščini in se pojavlja v različnih fazah vzgojno-izobraževalnega procesa, vendar je
najpogosteje najbolj zgoščeno v fazi verifikacije  po obravnavanih zaključenih celotah, to je
po didaktičnem sklopu ali po več didaktičnih sklopih, ki tvorijo integrirano celoto.
V fazi verifikacije gre prvenstveno za analizo opravljenega procesa in oblikovanje povratne
informacije učiteljem in učencem, ki je pomembna za nadaljnjo aktivnost učencev in učiteljev
(Kramar 1994).
Učitelj se lahko loti vrednotenja neumetnostnega besedila na dva načina:
 celostno ali
 analitično/razčlenjevalno.
Celostno vrednotenje pomeni vrednotenje po vtisu, ko si ocenjevalec o na hitro prebranem
besedilu ustvari določeno mnenje, nato pa besedilo tudi oceni; ko merila vrednotenja niso
natančno določena (Cushing Weigle 2002).
Kot metoda celostnega ocenjevanja se omenjajo tudi ocenjevalne lestvice. Na ocenjevalnih
lestvicah (lahko so številčne, opisne, grafične ali kombinirane) je navedeno, kaj naj se pri
ocenjevanju upošteva.
Prednost omenjenega načina ocenjevanja je, da je takšen način ocenjevanja dokaj hiter in
enostaven, ocenjevalec se osredotoči predvsem na dobre strani napisanega. Takšno
ocenjevanje naj bi bilo veljavnejše (Cushing Weigle 2002). Pri lestvicah naj bi bilo v ospredju
vedno tisto, kar je ključno za določeno besedilno vrsto (Zrimšek 2000a).
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Pri analitičnem vrednotenju ocenjevalec upošteva razne vidike pisanja (npr. besedišče,
zgradbo besedila, pravopis ipd.) (Cushing Weigle 2002). Znotraj vsake besedilne vrste
ocenjevalec določi dele, ki jih posebej oceni. Ocenjevalci poudarijo določen element
ocenjevanja glede na temo, namen ali sporazumevalne cilje. Vrednoti se vsak del posebej –
npr. s stopnjami pomembnosti, z ocenami ali deleži (Zrimšek 2000a).
Prednosti analitičnega ocenjevanja so:
 povratna informacija učencem in učiteljem (Zrimškova (2000b) piše o visoki
diagnostični vrednosti); učenci lažje razumejo upravičenost ocene, s tem pa so
uspešnejši pri pisnem izražanju (Gabrijelčič 1977/78);
 učitelj lahko uporabi rezultate ocenjevanja tudi v neposrednem komuniciranju z
učenci, kar lahko pospešuje osebno in kreativno pisanje (Cencič 2004);
 možnost odkritja spretnosti in sposobnosti pisca znotraj posamezne naloge (glede na
posamezne dele, ki sestavljajo besedilo, ter glede na različne vrste besedil);
 možnost primerjanja različnih vrst besedil (Cencič 2004);
 ocenjevalce naj bi takšno ocenjevanje navajalo na razločevanje različnih vidikov, iz
katerih je sestavljeno besedilo (Cencič 2004);
 za ocenjevalce predstavlja takšen način lažje in tudi natančnejše ocenjevanje (Cushing
Weigle 2002);


možnost koreliranja vsakega analitičnega dela s celoto (Gabrijelčič 1977/78).

Kot pomanjkljivosti analitičnega ocenjevanja navajajo:
 analitični način ocenjevanja deli stvari na sestavne dele zato, da se vidi, kako delujejo;
stvari ne vidimo kot celoto – celota pa ni enaka vsoti sestavnih delov (Cencič 2004);
 je počasnejše, saj zahteva dodatne preglede nad besedilom – postopek razvijanja
analitičnih lestvic je zelo zamuden, težko je zbrati vse najpomembnejše elemente, ki
predstavljajo besedilo v celoti, da bi bilo besedilo popolno in ustrezno ocenjeno
(Cencič 2004);
 vsak kriterij pri takšnem načinu ocenjevanja ni dosežen v isti meri (Zrimšek 2000a);
 analitična ocena zajema le izdelek kot rezultat pisanja, čeprav je pisanje dejavnost, ki
je ne določa le izdelek, temveč tudi proces pisanja. Proces pisanja je zelo težko
ocenjevati, zato je ta del največkrat izpuščen.
V zvezi s celostnim in analitičnim ocenjevanjem je bilo narejenih nekaj raziskav.
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Cencičeva (2004) navaja primer raziskave, v kateri je bilo na primeru neodvisnega
ocenjevanja treh učiteljev, ki so ocenjevali štiri besedila učencev treh sedmih razredov na
dveh osnovnih šolah še osemletke v razmiku nekaj mesecev, ugotovljeno, da so učenci dobili
več višjih ocen na petstopenjski ocenjevalni lestvici, da pa je zanesljivost posameznih
komponent analitičnega ocenjevanja nižja v primerjavi s celostnim ocenjevanjem ali
ocenjevanjem besedil z eno samo oceno.
Cencičeva (2004) omenja raziskavo, ki so jo izvedli med učenci 7. razreda in deloma 8.
razreda osemletke.
Raziskava je vključevala celostno ocenjevanje (ocena besedila z eno samo oceno) in
analitično ocenjevanja. Zanimalo jih je naslednje:
 Kako je s povratnimi informacijami, kakšna so mnenja učencev o več ocenah?
 Kako je z zanesljivostjo analitičnega ocenjevanja besedil v primerjavi z ocenjevanjem
z eno samo oceno?
 Kakšno je medsebojno ujemanje med eno samo oceno in posameznimi elementi
analitičnega ocenjevanja, kje je največje in kje manjše?
Ugotovili so, da opisni kriteriji (oblika lestvice) niso novost. Lahko jih primerjamo z
analitičnim ocenjevanjem. Želijo poudariti povratno informacijo in navesti vsebino ocene.
Priložnosti vzorec omenjene raziskave ne omogoča posploševanja rezultatov; vseeno pa
potrjujejo pomen povratne informacije za učence. Rezultati kažejo tudi, da več ocen ne
pomeni tudi zanesljivejšega ocenjevanja.
Sklep raziskave je tudi ta, da splošne sheme niso priporočljive za vse vrste besedil, saj se
vsaka naloga razlikuje glede na komunikacijske, vsebinske in jezikovne cilje.
Celostni način vrednotenja besedil se v našem šolskem sistemu praviloma ne uporablja več.
Temeljni način ocenjevanja pri nas predstavlja analitično ali razčlenjevalno ocenjevanje, pri
katerem učitelj upošteva različne vidike pisanja – znotraj vsake besedilne vrste določi dele, ki
jih posebej oceni; poudari določen element ocenjevanja glede na temo, namen ali
sporazumevalne cilje; vrednoti se vsak del posebej – npr. s stopnjami pomembnosti, z
ocenami ali deleži (Zrimšek 2000b).
Žagar (1997) kot najbolj uveljavljen kriterij pri ocenjevanju besedil navaja slovnično in
pravopisno pravilnost, dodaja pa še vsebino (poglobljenost, razgledanost), besedilno vrsto
(upoštevanje njenih značilnosti), zgradbo (členitev celote na dele) in slog (besedno
raznolikost, primerno dolžino povedi, ustrezno danim okoliščinam).
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N. Zrimšek (2000a) predlaga, da naj bi učitelji uporabljali razčlenjevalne lestvice, ki so
prirejene po Diedirchovi lestvici, in zajemajo vsebino, zgradbo, besedni zaklad, slog,
strukturo povedi, ločila in pravopis.
Tako učenci in starši vedo, kaj bo ocenjevalec pri besedilu upošteval in ocenjeval. Rezultati
pa predstavljajo napredek posameznega učenca in dajejo kvalitetno povratno informacijo
(prav tam).
Učitelji naj bi pri vrednotenju besedil upoštevali mikro- in makrostrukturo besedila.
K mikrostrukturi besedila spadajo
 pravopisne značilnosti,
 slovnične,
 slogovne,
 pomenske in
 jezikovnozvrstne značilnosti.

K makrostrukturi besedila pa
 prepoznana namen in tema,
 pomenska in slovnična sovisnost,
 vsebinska in oblikovna zaokroženost.
Po mnenju Zrimškove (2000a) lahko mikrostrukturo besedila vrednotimo vedno na bolj ali
manj enak način. Učitelj mora dobro poznati, kaj učenci že znajo – ne sme vrednotiti napak
pri področjih, ki jih učenci še niso obravnavali; učitelj napake vseeno označi (priporočljivo je,
da to naredi z drugo barvo in tako nakaže, da teh napak pri vrednotenju ni upošteval) (prav
tam).
Nekatere kategorije pri makrostrukturi besedila pa je potrebno prilagoditi glede na besedilno
vrsto. Pravi, da naj bi učenec pri pisanju izkazal tudi vedenje o značilnosti določene besedilne
vrste, upošteval naj bi značilnosti pisnega prenosnika in naj bi tvoril besedilo, ki ustreza
kriterijem besedilnosti (besedilo mora biti smiselno, pomensko in slovnično sovisno in
vsebinsko ter oblikovno zaokroženo) in upošteval okoliščine sporočanja (družbeni položaj
naslovnika ipd. ter družbeno razmerje med sporočevalcem in naslovnikom) (prav tam).
M. Bešter Turk in M. Križaj Ortar (2009) menita, da mora učitelj pri vrednotenju besedila
poleg jezikovne pravilnosti kot merilo vrednotenja upoštevati razumljivost (k temu spadajo
smiselnost, sovisnost in zaokroženost besedila), ustreznost dani besedilni vrsti in resničnost
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(učitelj upošteva, ali so povedi in zveze povedi logično zgrajene, ali ima besedilo ustrezno
zgradbo glede na značilnosti dane besedilne vrste, ali so v besedilu zapisani podatki resnični,
ali so bile upoštevane vse faze sporočanje itd.).
Podobno kot Zrimškova trdi Cencičeva (2004), ko pravi, da se lestvice lahko oblikujejo za
eno vrsto besedil in se potem uporabljajo tudi za druge. Problem, ki se pri tem pojavi, pa je
občutljivost za različne namene, različne piščeve sloge ipd.
Na nujnost delnega prilagajanja kriterijev vrednotenja neumetnostnih besedil opozarjajo tudi
rezultati mednarodne raziskave IEA (Cencič 2004). Sestavili so enotno lestvico za različne
vrste besedil. Določili so, da bodo ocenjevali kakovost vsebine, zgradbo, slog, slovnico,
pravopis, razvrstitev vsebine (zgradbo), čitljivost in ocenjevalčev vtis (dojem). Vsako
komponento so ocenili posebej z oceno od ena do pet, analitična lestvica je služila kot
dopolnilo celostne ocene.
Ugotovili so, da shema ni zadostna in bi bila za nekatere vrste besedil natančnejša, za druge
manj natančna, ker da različna besedila zahtevajo različne načine ocenjevanja. Rezultati
omenjene raziskave kažejo, da ocenjevalci enkrat bolj poudarjajo en element ocenjevanja,
drugič pa drug element glede na naslov (temo) in namen besedila ali glede na komunikacijske
cilje. Učitelji lahko tako pri vrednotenju neumetnostnih besedil upoštevajo splošne smernice,
nekatere kategorije pa je potrebno prilagoditi glede na besedilno vrsto.
S. Cushing Weigle (2002) opozarja, da obstajajo med avtorji raznih lestvic deljena mnenja o
tem, ali vsem merilom vrednotenja na lestvici določiti enako število točk ali ne. Potrebno se je
zavedati, da z različnim številom točk sestavljalci lestvic poudarijo, kaj je v določeni
ocenjevalni situaciji pomembnejše.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
Z uvedbo devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in s sodobnim načinom poučevanja
slovenščine je prišlo tudi do sprememb pri vrednotenju znanja. Besedilo je postalo »izhodišče
in cilj« jezikovnega pouka slovenščine; učenci se učijo sprejemati besedila in jih tudi tvorijo,
učitelji pa nato ta besedila vrednotijo. Področje vrednotenja besedil je manj raziskano. Za
učitelje je vrednotenje besedil zahtevno in odgovorno opravilo. Pri delu z učenci in pri
sodelovanju z učitelji opažam, da imajo ti z vrednotenjem besedil učencev težave – ne
vrednotijo, kar naj bi vrednotili (oz. so obravnavali), hkrati pa učenci niso deležni učinkovitih
povratnih informacij o ovrednotenih besedilih, čeprav bi te v procesu razvijanja zmožnosti
pisanja besedil določene besedilne vrste lahko izboljšale (novi) pisni izdelek učencev.

Cilji magistrskega dela so:
 v učnih gradivih za slovenščino v 4. razredu osnovne šole dobiti vpogled v učne enote,
v katerih se obravnava opisovalno besedilo (opis živali);
 s pomočjo anketnega vprašalnika pridobiti mnenje učiteljev slovenščine v 4. razredu o
vrednotenju opisovalnih besedil (opisa živali);
 z analizo ovrednotenega opisovalnega besedila (opisa živali) ugotoviti, kako to
besedilno vrsto vrednotijo anketirani učitelji.

3.2 ANALIZA UČNIH ENOT V UČNIH GRADIVIH
3.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Želeli smo pridobiti vpogled v obstoječe učne enote v učnih gradivih, ki obravnavajo opis
živali. Zanimalo nas je,
 kakšno je ponujeno besedilo kot predmet sprejemanja (kakšno je vzorčno besedilo,
ključne besede v besedilu, podatki, ali se pojavlja subjektivnost, kateri glagolski čas),
 katere dejavnosti so predlagane pred in med sprejemanjem ter po njem ter zaporedje
nalog (obravnava besedila),
 kakšni didaktični napotki za obravnavo so v priročniku za učitelje.
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3.2.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Ker učitelji za pouk slovenščine v 4. razredu lahko izbirajo med učnim gradivom,
pripravljenim pri petih založbah: pri Založi Rokus Klett, Izolit, Založbi Mladinska knjiga,
DZS in Založbi Modrijan, smo za analizo izbrali naslednja učna gradiva:
 Naslov učnega gradiva založbe Rokus Klett je Gradim slovenski jezik 4. Učno gradivo
vsebuje učbenik, delovni zvezek (1. in 2. del), samostojni delovni zvezek, DVD/video
kaseto in priročnik za učitelje. Avtorice učnega gradiva so Dragica Kapko, Nana
Cajhen, Nevenka Drusany, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk.
 Pri založbi Izolit sta Simona Kranjc in Tatjana Kokalj izdali učno gradivo Moja
slovenščina 4, ki je sestavljeno iz priročnika za učitelje, učbenika in delovnega zvezka
(1. in 2. del).
 Učno gradivo Založbe Mladinska knjiga ima naslov Slovenščina. Avtorice Jerca
Vogel, Nataša Potočnik, Metka Berdajs in Radojka Javornik so pripravile učbenik,
delovni zvezek (1. in 2. del), CD in priročnik za učitelje.
 Modrijanovo učno gradivo za slovenščino v 4. razredu nosi naslov Znanka ali uganka
4. Poleg učbenika so na voljo za uporabo tudi delovni zvezek, samostojni delovni
zvezek in priročnik za učitelje k učnemu kompletu. Učno gradivo so pripravile Marta
Kocjan Barle, Katja Briški in Mateja Miklavčič.
 DZS za pouk slovenščine v 4. razredu učno gradivo Hej hoj 4. Učno gradivo
sestavljajo učbenik, delovni zvezek (1. in 2. del) in priročnik za učitelje. Avtorice so
Damjana Šubic, Marija Sivec, Breda Sivec in Mojca Schlamberger Brezar.
Učne enote v učnih gradivih smo analizirali s kvalitativnim pristopom. Analizo učnih gradiv
smo izvedli glede na kriterije, ki smo jih zastavili.
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3.2.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANALIZE UČNIH ENOT V UČNIH
GRADIVIH

3.2.3.1 Obravnava opisa živali v učnem gradivu Gradim slovenski jezik 4

V samostojnem delovnem zvezku je opis živali obravnavan pri učni enoti 13 in ima naslov
Škoko. Zajema strani od 83 do 89 v 2. delu samostojnega delovnega zvezka, v priročniku za
učitelje pa od strani 80 do strani 91 (gl. Prilogo 1).

Ponujeno besedilo kot predmet sporazumevanja
Zgradba besedilne vrste
Ponujeno vzorčno besedilo je primer opisa živali. V besedilu so prikazane značilnosti kokoši.
Besedilo je razdeljeno na pet odstavkov (v vsakem odstavku je obravnavana ena ključna
beseda); to daje besedilu dobro preglednost. Prvi odstavek govori o zunanjosti živali. Najprej
so navedeni sestavni deli živali – glava, telo in nogi, nato pa je natančneje opisana glava (»Na
glavi ima rdečo rožo in rdeč podbradek, majhne oči ter kljun – ta je koničast in trd.«) in telo
(»… Je pokrito z barvastim perjem in puhom. Kokoš ima tudi majhne peruti, s katerimi pa ne
more leteti.«)
V drugem odstavku je opisano prehranjevanje kokoši.
Sledi odstavek o razmnoževanju, nato pa še o bivališču oz. življenjskem prostoru, na koncu
pa še o uporabnosti kokoši.
Primer vzorčnega besedila ima ustrezno zgradbo besedilne vrste, ki ji pripada.
V besedilu so rabljeni glagoli v sedanjiku (npr. »Kokoš ima glavo, telo in dve nogi.«), ki
izražajo brezčasnost oz. splošnost, kar je v skladu z značilnostjo opisovalnega besedila.
Povedi so objektivne, kar je ustrezno, saj subjektivno izražanje ne sodi k omenjeni besedilni
vrsti.
Vsebina
V besedilu so ob vsaki ključni besedi, značilni za opis živali, navedeni pravilni bistveni
podatki, ki v celoti ustrezajo resničnosti.
Jezikovna in slogovna pravilnost
V opisu kokoši je ustrezno besedišče – predmetnost je ustrezno poimenovana. Besede so
enopomenske.
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Oblika besed je v skladu s slovničnimi pravili.
Besedni red v povedih je ustrezen.
V besedilu so pomenska razmerja v povedih ali med povedmi zgledno izražena.
Besedilo je tudi pravopisno neoporečno; ločila so ustrezno rabljena, pravila glede zapisovanja
skupaj in narazen so upoštevana, prav tako glede male in velike začetnice in ostalih
pravopisnih pravil.
Ponujeno besedilo ima vse značilnosti dobrega opisa; predmetnost je natančno predstavljena;
besedilo je jasno, nazorno (predstavljeno je tako, da si bralec opisano zlahka predstavlja),
besedilo je jedrnato (vsebuje le podatke, ki se nanašajo na temo besedila) in zanimivo.

Obravnava besedila
Dejavnosti pred sprejemanjem
Učenec pred sprejemanjem besedila (opis kokoši) zapiše tri povedi in pove, kaj že ve o
kokoši. Nato napisane povedi prebere sošolcem, za tem pa skušajo skupaj ugotoviti, kateri
sošolec je zapisal katero vrsto podatkov – ali se zapisane povedi nanašajo na zunanjost,
prehranjevanje, bivališče, razmnoževanje ali uporabnost. Sledi dejavnost, pri kateri mora
učenec povzeti ugotovitve o tem, na katero ključno besedo se najpogosteje oz. najredkeje
nanašajo zapisane povedi ipd. Zapisovanju sledi pogovor med učenci o ugotovitvah.
Uvodne dejavnosti služijo motivaciji za sprejemanje besedila v nadaljevanju. Nanašajo se na
pretekle izkušnje učenca s kasneje obravnavano živaljo. Na ta način se učenec seznani s temo
besedila, hkrati pa tudi s sestavo besedilne vrste, ki ji besedilo pripada (v tem primeru spozna
značilnosti opisa (domače) živali). Vprašanja pri prvi nalogi se nanašajo na ključne besede,
značilne za opis živali. Naloge so objektivnega tipa (učenec najprej sam piše povedi o kokoši
– brez predhodnih namigov), sledi dejavnost dopolnjevanja.
Sprejemanje
Sledi branje besedila.
Po sprejemanju
Dejavnosti po sprejemanju besedila so povezane z raznimi vrstami razčlemb neumetnostnega
besedila.
Učenci najprej ustno odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na natančno pomensko
razčlembo besedila (npr. kaj ima kokoš na glavi, kakšen je njen kljun, s čim se hrani, zakaj
sedi na jajcih, kje živijo kokoši, čemu jih gojijo). Vprašanja so razdeljena na pet (barvnih)
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skupin; vsaka skupina vprašanj se nanaša na eno izmed ključnih besed, značilnih za opis
(domačih) živali.
Nato učenec odgovori na vprašanje, iz koliko delov je besedilo o kokoši. Sledi naloga
povezovanja delov besedila s poimenovanji ključnih besed.
Pri naslednji nalogi mora učenec dopolniti miselni vzorec tako, da v pobarvana okenca vpiše
ustrezno ključno besedo iz prejšnje naloge, nato pa v za to namenjena okenca še bistvene
podatke. Učenec se torej uči tvorjenja miselnega vzorca po prebranem besedilu – da bi si
bistvene podatke besedila lažje zapomnil.
V nadaljevanju prebere krajši opis kokoši, ki pa je napisan tako, da so povedi zapisane v
napačnem vrstnem redu. Po branju besedilo napiše tako, da povedi pravilno razvrsti.
Sledi branje besedila, v katerem se ponavlja beseda kokoš. Učenec mora to pomanjkljivost
prepoznati, ponavljajočo se besedo podčrtati, nato pa besedilo prepisati tako, da besedo, ki se
ponavlja, v nadaljevanju (izjema je prva poved) izpusti. Nato mora še zapisati, katero besedilo
je boljše in zakaj.
Pri naslednji nalogi mora učenec dopolniti pomanjkljivo besedilo (izpuščene so ključne
besede, značilne za opis domače živali).

Tvorjenje
Nato pa je naloga učenca, da tvori opis prašiča. V pomoč so mu slika in odlomki iz besedila.
Navodilo ga vodi tako, da najprej izdela miselni vzorec z enakimi ključnimi besedami kot pri
opisu kokoši, šele nato napiše besedilo.
Še ena naloga (po tem, ko opiše prašiča) se nanaša na tvorbo besedila – ustni opis najljubše
živali.
Učenec sodeluje tudi pri nalogi, kjer išče med ponujenimi povedmi sopomenke besede kokoš,
poimenuje samca kokoši, kokoš, ki vali, kokošjega mladiča, v katero skupino sodijo kokoši
ipd. Učenec mora vedeti tudi, kaj pomeni, če rečemo nekomu, da gre s kurami spat, pri zadnji
nalogi pa zapiše pravilno obliko ali zapis ponujenih besed.
Učenec je ves čas aktiven. Naloge zahtevajo aktiviranje različnih miselnih procesov; od
osnovnih, pri katerih si mora kaj zapomniti; naučeno uporabiti na novih primerih; do nalog,
kjer mora sklepati, vrednotiti ipd.
Iz predstavitve zaporedja nalog je razvidno, da gre za možnost postopne gradnje učenčevega
znanja. Naloge so zasnovane induktivno. Učenca tako reševanje nalog v določenem zaporedju
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vodi od konkretnega k splošnemu znanju (npr. od opazovanja zglednega vzorčnega besedila
do tvorjenja lastnega besedila enake besedilne vrste).
Ponujene dejavnosti v analiziranem učnem gradivu od učenca zahtevajo uporabo višjih
miselnih procesov. Naloge pri razčlembah so raznolike – učenec odgovore zapisuje sam
(naloge objektivnega tipa), povezuje besede, rešuje naloge izločanja, izbirnega tipa,
povezovanja, dopolnjevanja, odpravljanja napak, tvorjenja miselnega vzorca, tudi besedila.
Učenec je ves čas glavni nosilec dejavnosti. Pri učencu se sproža proces pomnjenja,
sklepanja, vrednotenja, nova spoznanja uporablja v novih situacijah ipd.
Za opis živali so ključni naslednji gradniki sporazumevalne zmožnosti: stvarno znanje,
jezikovna zmožnost (poimenovalna, upovedovalna, pravopisna) in metajezikovna zmožnost.
V preglednici je prikazano, pri katerih nalogah se za opis živali ključno sporazumevalno
zmožnost razvija.
GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

1.*, 3., 4.*, 5.*, 6.

jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika

7., 8., 10., 18.

poimenovalna zmožnost (del jezikovne)

14., 15., 16., 17.

upovedovalna zmožnost (del jezikovne)

7., 8., 10., 11., 18.

pravopisna zmožnost (del jezikovne)

18.

metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika

8., 9.

* Z zvezdico označene naloge delno razvijajo tudi katerega od gradnikov, ki ni ključen za
tvorjenje opisa živali.
Pripravljene naloge so v večini namenjene pridobivanju znanja, ključnega za opis živali.
Nekaj nalog je namenjenih tudi utrjevanju znanja druge vrste.

52

Omogočajo razvijanje sporazumevalne zmožnosti na transakcijski način. Naloge so
zasnovane tako, da učenec z lastno miselno dejavnostjo, upoštevanjem izkušenj in predznanja
sam postopoma pridobiva znanje o besedilu, hkrati pa spoznava procese sprejemanja in
tvorjenja besedila.
Analiza učnega gradiva Gradim slovenski jezik 4 kaže, da je učno gradivo zasnovano na
dialoškosti – to pomeni, da učenec z lastno aktivnostjo, ki jo kaže pri reševanju nalog, z
izkušnjami in predznanjem, pridobiva znanje o besedilu, jeziku, hkrati pa spoznava proces
sprejemanja in tvorjenja besedila.
Učenec je tako ves čas dejaven in sam s problemsko zastavljenimi nalogami, pri katerih mora
sklepati, primerjati, utemeljevati ipd., gradi nova spoznanja.
Učitelj pri takšnem načinu dela ni glavni nosilec in posredovalec znanja. Učiteljeva vloga je
izrazito usmerjevalna – učitelj vodi delo (ga načrtuje, usmerja, preverja, ocenjuje); učenca ves
čas spodbuja k samostojnosti in čim aktivnejšemu načinu pridobivanja znanja.
Takšni vlogi učenca in učitelja sta značilni za sodobni jezikovni pouk – t. i. transakcijski oz.
kognitivno-konstruktivistični pouk.
Analiza priročnika
Pri založbi Rokus Klett so za učitelje pripravili tudi priročnik k samostojnemu delovnemu
zvezku oz. učbeniku in delovnemu zvezku.
Vsaka od enot je v priročniku natančno predstavljena. Najprej je napisana uvodna prestavitev
posamezne enote, ki vsebuje zaporedno številko enote in naslov, nato podatek, kje v
samostojnem delovnem zvezku oz. učbeniku in delovnem zvezku se enota nahaja, nato pa je
zapisano še orientacijsko število ur, predvideno za obravnavo posamezne enote.
Uvodni predstavitvi sledijo operativni cilji, ki izhajajo iz ciljev, navedenih v učnem načrtu za
slovenščino v 4. razredu. Navedene so zmožnosti, ki jih učenec razvija pri reševanju nalog v
določeni enoti.
Sledi predstavitev ciljne teme posamezne enote. Ciljna tema je navedena v obliki besede ali
besedne zveze. Pogosto je navedeno še pojasnilo, npr. o zgradbi določene besedilne vrste, ali
opozorilo glede možnih pasti in težav, ki jih lahko ima učenec ali učitelji pri posamezni temi.
Potem pa so zelo podrobno (v obliki tabele) predstavljene dejavnosti, ki jih izvaja učenec v
povezavi s posameznimi nalogami. Dejavnosti so zaznamovane v več fazah – kaj dela učenec
pred in med sprejemanjem besedila ter kaj po njem.
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Pri tem poglavju so navedeni tudi splošni napotki učitelju, kako pripeljati učenca do
celovitega in uporabnega znanja – npr. kako preverjati rešitve, kako posploševati ipd.
V priročniku je del namenjen tudi učenčevemu samovrednotenju, ki naj bi sledilo po
obravnavi posamezne enote. Učenec pri tem v sodelovanju z učiteljem ovrednoti svoje znanje,
potek dela in sodelovanje s sošolci in učiteljem. Na ta način si utrdi znanje in uzavesti svoje
delo. Na ta način poudarjamo učenje z razumevanjem in potek (proces) izgrajevanja vrednosti
(Rutar Ilc 2001) znanja. Prav tako pri učencih spodbujamo in spremljamo zmožnost
samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja (prav tam).
Avtorji priročnika predlagajo samovrednotenje tudi učitelju. Po koncu obravnave naj napiše,
kaj mu je dobro uspelo, kaj bi moral izvesti drugače, kje še vidi možnost nadgradnje ipd.
Zapiski mu bodo lahko koristili pri ponovni obravnavi enote v prihodnjem šolskem letu.
Predlog nalog za preverjanje je učitelju na voljo po obravnavi enote. Tako učenec preveri
pridobljeno znanje. Naloge za preverjanje so pripravljene tako, da jih lahko učitelj fotokopira
in uporabi kot primer preverjanja znanja.
Prav tako so v priročniku pri nekaj enotah ponujena dodatna besedila. To so zgledna besedila,
ki vsebujejo vse zahtevane ključne besede, značilne za določeno besedilno vrsto, ter ostale
značilnosti dobrih besedil, kakršne bi naj ponudili učencem.

3.2.3.2 Obravnava opisa živali v učnem gradivu Moja slovenščina 4
V Moji slovenščini 4 je opis živali obravnavan pri učni enoti z naslovom Živali (je del 13.
enote od 14). V delovnem zvezku zajema strani od 78 do 81, v priročniku za učitelje pa od
strani 176 do 178 (gl. Prilogo 2).

Ponujeno besedilo kot predmet sprejemanja
Avtorji učnega gradiva Moja slovenščina 4 ponujajo primer opisa živali z naslovom
Pikapolonica, naslov učne enote pa je Živali.
Zgradba besedilne vrste
Besedilo Pikapolonica je razdeljeno na štiri odstavke.
V prvem odstavku bralec izve, koliko vrst pikapolonic živi po svetu in kakšne barve vse so
pikapolonice. Zapisan je tudi pomislek, da ima barva morda vlogo varovanja pred sovražniki.
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V drugem odstavku piše o živobarvnem hrbtu pikapolonice in o spremembah barvnega hrbta
med pripravami na vzlet. Poleg tega je omenjeno, da ima takšne pokrovke večina hroščev. Iz
tega lahko sklepamo, da spada pikapolonica med hrošče.
Tretji odstavek je namenjen opisovanju koristnosti pikapolonic. Ker jedo listne uši, so
koristne živali.
V zadnjem, četrtem odstavku avtorji besedila povedo, da je pred mnogimi leti zaradi množice
listnih uši grozila katastrofa sadnemu drevju v Kaliforniji. Pikapolonice so ga rešile tako, da
so se naselile tja.
Bralec prepozna v besedilu bistvene podatke, vendar jih zelo težko priredi k posamezni
ključni besedi, značilni za opis živali. Vprašljiva je tudi delitev besedila na odstavke, saj (niti
odrasli) bralec ne vidi skupnih značilnosti povedi, zapisanih znotraj enega odstavka.
V besedilu zapisani bistveni podatki spadajo k nekaterim ključnim besedam.
Tako je omenjena barva živali, kar sodi k opisu zunanjosti. O zunanjosti govori tudi tisti del
besedila, v katerem je zapisano nekaj o hrbtu, pokrovkah in krilih (drugi odstavek).
Ena poved v besedilu je namenjena tudi prehranjevanju. »Jedo listne uši.«
K zanimivostim lahko uvrščamo bistvena podatka, kot sta varovalna barva in koristnost
pikapolonice.
Pri ključni besedi zunanjost bi morali avtorji besedila poleg barve zapisati še o velikosti živali
in sestavnih delih – od glave navzdol.
Manjkata pa naslednji za opis živali ključni besedi: življenjski prostor/bivališče in ev.
razmnoževanje.
O pikapolonici bi morale biti povedi zapisane tako, da si bralec ob branju primera
predmetnost natančno predstavlja; to je ob branju napisanega nemogoče. Predmetnost ni
predstavljena dovolj razumljivo za naslovnika, ki mu je besedilo namenjeno. Stvari bi morale
biti zapisane jasneje in jedrnateje (značilnosti opisovalnih besedil so natančnost, jasnost,
nazornost, jedrnatost in zanimivost (Pavlin Povodnik 1996)).
Večina glagolov v besedilu je v sedanjiku.
V vzorčnem besedilu je mogoče prepoznati tudi elemente pripovedovanja. »Pred mnogimi leti
je zaradi množice listnatih uši grozila katastrofa sadnemu drevju v Kaliforniji. Rešili so ga
tako, da so naselili pikapolonice.« Omenjeno ne sodi k primeru zglednega besedila, na
podlagi katerega naj bi učenec prepoznaval značilnosti opisa živali, nato pa poskušal sam
tvoriti primer opisa živali.
V besedilu je tudi primer nepravilne subjektivnosti: »Morda so tako živali tako živih barv
zato, da opozarjajo ptiče, naj jih pustijo pri miru.«
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Vsebina
V besedilu nekateri bistveni podatki ne ustrezajo resničnosti. V besedilu se omenja v povezavi
s krili izraz pokrovki, ki ga biologi v svoji stroki ne poznajo v tem pomenu.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Ena od značilnosti dobrega opisovalnega besedila je, da je predmetnost v besedilu pravilno
poimenovana. V tem primeru je opaziti nedoslednost (npr. pokrovki).

Obravnava besedila
Dejavnosti pred sprejemanjem
Kot uvodna motivacija (v priročniku je naveden naslov Didaktične zamisli) avtorici
predlagata, da učenci od doma prinesejo basni ter uganke o živalih. Nato pa morajo z
učiteljevo pomočjo (zastaviti jim mora vprašanje in jim podati navodilo za delo; vprašanja
namreč niso zapisana v učnem gradivu, namenjenem učencem – le v učiteljevem priročniku)
ugotavljati, katere živalske lastnosti so poudarjene v basnih in katere v ugankah; prav tako naj
bi jih učitelj povprašal po človeških lastnostnih, ki jih pripisujejo živalim. Sledi igra
pantomima – učenci z gibi prikazujejo živali, ostali ugotavljajo, za katero žival gre. Uvodna
dejavnost ni povsem v povezavi s kasneje obravnavano besedilno vrsto – lastnosti živali oz.
človeške lastnosti niso tipične za opis živali.
Sprejemanje besedila
Sledi poslušanje besedila (posnetek na CD-ju) z naslovom Raznovrstnost kobilic na
Ljubljanskem barju.
Dejavnosti po sprejemanju
Nato poteka razlaga neznanih besed (učenci si lahko pri iskanju le-teh pomagajo s predlogo
besedila, ki so ga poslušali in je napisana v delovnem zvezku). Razlaga besed naj bi potekala
z učiteljevo pomočjo; razlago kakšne besede pa naj bi učenci poiskali tudi v SSKJ-ju.
Nato učenci odgovarjajo na vprašanja, ki so primer razčlembe (vprašanja se nanašajo zgolj na
pomensko razčlembo; naloga od učencev zahteva le iskanje podatkov, ki so že napisanih v
samem besedilu – ne gre za naloge, ki bi pri učencih spodbujale/aktivirale rabo višjih
miselnih procesov). V priročniku je predlagano, da poteka odgovarjanje najprej ustno, nato pa
učenci odgovore še zapišejo.
Pri četrti nalogi učenci ponovijo, kaj je značilno za opis. Naloga je objektivnega tipa. Od
učenca zahteva obnovitev teoretičnega znanja o besedilni vrsti, imenovani opis. Ni pa
navedenih podvprašanj, ki bi učenca vodila do priklica že naučenega. Tako je učiteljeva vloga
bistvena – učencem pomaga obnoviti znanje.
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Sprejemanje besedila
Nato je predlagano branje besedila o pikapolonici.
Dejavnosti po sprejemanju
Tej dejavnosti sledi zastavljanje vprašanj o pikapolonici (učenci jih zastavljajo drug drugemu,
vprašanja tudi zapisujejo). Zastavljanje vprašanj poteka brez reda in učenci tako ne dobijo
vpogleda v zgradbo besedilne vrste. V delovnem zvezku so navedene vprašalnice, ki jih ne
uporabljajo, kot so kolikšen, kakšen, zakaj, kdaj, kaj, kdo, kje, kako. Vprašalnice niso povsem
smiselne, saj bi lahko učenca vodile k misli, da gre za vprašalnice, ki so bistvene za besedilno
vrsto, imenovano opis živali.
Pri šesti nalogi učenci primerjajo obe besedili – besedilo o kobilicah (omenjeno besedilo so
poslušali na posnetku in ga kasneje med iskanjem neznanih besed še enkrat prebrali) z
besedilom o pikapolonici. Navedeno je pomožno vprašanje za razmislek – v čem se besedili
razlikujeta. Takoj za omenjenim vprašanjem sledi odgovor in zaradi takšnega zaporedja
učencem onemogoča tehten premislek. Poudarjeno je, da gre v prvem primeru za primer
pripovedi, drugo besedilo pa je primer opisa živali. V priročniku je še dodano, da naj učenci
poleg razlik (ponujeno vprašanje zahteva le iskanje razlik) iščejo tudi podobnosti med obema
besediloma.
Naslednja naloga učence spodbuja k pripovedovanju o tem, ali so že bili v živalskem vrtu, pri
kateri živali so ostali najdlje in zakaj. Nato pa je zapisano še vprašanje, namenjeno učencem –
ali so že kdaj opazovali živali pri igri.
Tvorjenje
Temu sledi navodilo in pisanje opisa, kako se zabava mačka s klobko volne. Za učence je to
precej zahtevna naloga – le kaj naj povedo o tem.
Dejavnosti po tvorjenju
Pri osmi nalogi učenci napišejo, katerim živalim pripisujejo naštete lastnosti (npr. trmast kot,
zvest kot ipd.). V nadaljevanju učenci pripovedujejo, kdaj, kje in katero žival so videli
napadalno, plaho, vsiljivo in prestrašeno.
Deseta naloga od učencev zahteva razlago ljudskih pregovorov, v katerih nastopajo živali.
Potem pa morajo učenci poiskati čim več izrazov za to, kako se oglaša pes.
Sprejemanje
Sledi branje besedila – pripovedi (12. naloga).
Po sprejemanju
Nato pa učenci odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na prebrano. Vprašanja se nanašajo
na veliko začetnico, zapisovanje imen psov, iskanje besed, ki poimenujejo lastnosti psov itd..
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Sledi naloga, ki od učencev zahteva branje basni, nato pa morajo naštetim živalim pripisati
človeške lastnostni, ki jih imajo le-ti v basnih. Potem pa izberejo še najljubšo basen in jo v
razredu zaigrajo. Na koncu sestavijo še uganko o živalih.
Učenci pri zastavljenih nalogah v delovnem zvezku berejo besedila, razlagajo neznane
besede, odgovarjajo na vprašanja objektivnega tipa, zastavljajo vprašanja o prebranem,
primerjajo besedili, tvorijo besedilo itd. Prevladujejo dejavnosti, povezane s slušnim
prenosnikom – ustno odgovarjanje. Večina dejavnosti od učencev zahteva uporabo nižjih
miselnih procesov (znanje, razumevanje).

GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

5., 12., 14.*

jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)
upovedovalna zmožnost (del jezikovne)
pravopisna zmožnost (del jezikovne)

12.*

metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika

4., 6., 12.

* Z zvezdico označene naloge delno razvijajo tudi katerega od gradnikov, ki ni ključen za
tvorjenje opisa živali.

Iz analize nalog je razvidno, da naloge ne sledijo zastavljenim ciljem.
Naloge v delovnem zvezku so zastavljene tako, da učencu omogoča samostojno delo, vendar
pa ne vodi v smer, da bi ob koncu učne enote zaradi rešenih nalog učenec poznal značilnosti
besedilne vrste opis živali in omenjen primer besedila znal ob zgledni predlogi ali celo
samostojno tvoriti po fazah, ki vodijo do kvalitetnega besedila. Učenec je pri delu aktiven
(bere besedila, odgovarja na vprašanja o prebranem, sam zastavlja vprašanja, primerja
besedila, sam tvori besedilo), vendar se zdi, kot da dejavnosti ne vodijo h glavnemu
končnemu cilju – obvladovanju opisa živali (opis živali je le enkrat omenjen slučajno). Pri
tem je bistvena vloga učitelja. Ob analiziranem učnem gradivu se ponuja vloga učitelja v
tradicionalni obliki (kot je to veljalo pri transmisijskem pouku) – učitelj je še vedno glavni. Le
z ustrezno izbranimi pomožnimi dejavnostmi, ki jih lahko učitelj ponudi učencem
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samoiniciativno (ne samo, da jih ne ponuja delovni zvezek; niti v priročniku, ki bi naj bil
bistveno v pomoč učitelju pri opravljanju njegovega dela, skladno s sodobnimi spoznanji
didaktike slovenščine) – seveda, če spozna potrebo po tem. Zelo očitna je tudi predlagana
definicija, kaj je značilno za opis, ki jo učenci oblikujejo z učiteljevo pomočjo brez hkratnega
opazovanja zglednega besedila – ob branju neumetnostnega besedila. Učitelj se v tem primeru
še vedno pojmuje kot glavni nosilec znanja in posredovalec le-tega na učence, ki so prav tako
udeleženi v učnem procesu.
Učenec ob nepogrešljivi pomoči učitelja znanja ne gradi postopno/procesno. Na podlagi nalog
bralec ne more sklepati, kaj naj bi učenec ob koncu učne enote znal. Naloge učencem ne
ponudijo niti možnosti utrjevanja novega znanja – le dve nalogi omogočata obnovitev že prej
naučenega (na splošno o značilnostih opisa ter primerjavo z značilnostjo pripovedi).
Analiza priročnika
V priročniku učnega gradiva Moja slovenščina 4 je enota Živali opisana v naslednji obliki in
zaporedju:
 cilji,
 sporazumevalne dejavnosti,
 didaktične zamisli,
 delo z delovnim zvezkom,
 pobude in nadgradnja,
 literatura in
 zapiski.
Učni cilji so opredeljeni glede na predlagane dejavnosti pri omenjeni tematski enoti. Zapisan
je tudi cilj, da so učenci pozorni na jezikovna sredstva in slog opisa; naloge, s katero bi to
dosegli, pa ni.
Sledi predstavitev sporazumevalnih dejavnosti, ki se odvijajo pri obravnavi, in didaktičnih
zamisli, ki so mišljene predvsem kot motivacija za učno uro.
Navedene so vse štiri temeljne sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in
pisanje) ter primeri dejavnosti, ki se navezujejo na posamezno sporazumevalno dejavnosti.
Primer: pri branju je navedeno, da tiho berejo besedila iz delovnega zvezka.
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Menim, da je prednost navedenega v tem, da ima učitelj ves čas pred očmi, da je potrebno pri
pouku slovenščine ves čas razvijati vse štiri sporazumevalne dejavnosti.
Sledijo primeri dela z delovnim zvezkom. Pri tem avtorici dodatno osvetlita pomen nalog,
prav tako pa poskušata pokazati povezavo z drugimi predmeti (tudi s poukom književnosti),
možnosti za projekte, domače naloge ipd.
Težnja sodobnega pouka je, da skušajo učitelji poiskati čim več vzporednic med posameznimi
predmeti – medpredmetno povezovanje. Pri tem pa je osnovno vodilo, da potekajo povezave
predvsem na ravni ciljev in ne le na ravni tem oz. vsebin. V tem primeru pa gre predvsem za
slednje. Ker gre za teme s področja živali, bi naj potem učenci kot nadgradnjo brali basni in
pripovedke v berilu in knjigah. V tem primeru gre celo za t. i. integracijski pouk, kar pa
sodobna književna didaktika v celoti odklanja z utemeljitvijo, da npr. jež v umetnostnem
besedilu (največkrat gre za domišljijski lik) nima nobene povezave z realno živaljo.
Pri pregledanih predlogih za delo z delovnim zvezkom Moja slovenščina 4 se mi zastavlja
vprašanje, ali so predlagane dejavnosti v skladu s sodobnim jezikovnim poukom, ki bi naj bil
t. i. transakcijski, kar pomeni, da posamezne pripravljene vaje učence vodijo na pester in
dovolj zahteven način do celovitega znanja. To pomeni, da bi moralo izhodišče predstavljati
zgledno neumetnostno besedilo, nato pa bi učenci preko različnih nalog, s pomočjo katerih bi
primerjali, pojasnjevali, povzemali …, prišli do spoznanj, kaj so značilnosti posamezne
besedilne vrste. Ta spoznanja bi potem posplošili, pridobljeno znanje pa v nadaljevanju
uporabili v novih situacijah – npr. pri tvorjenju novega besedila, ki pripada isti besedilni vrsti.
Pod literaturo avtorici učiteljem ponudita knjige, priročnike ipd., ki se navezujejo predvsem
na temo obravnave – npr. v povezavi z značilnostmi določene živali.
Ker je priročnik knjiga, ki naj bi jo učitelj uporabljal vsak dan kot strokovno pomoč pri
svojem delu, bi pričakovala, da bi bil pod podnaslovom Literatura kakšen namig za literaturo,
s pomočjo katere bi učitelj lahko obnovil strokovno znanje – npr. ponovil bi, katere so
značilnosti določene besedilne vrste, preden bi omenjeno obravnaval z učenci v razredu.
Priročnik naj bi osvetlil različna področja – idejno, vsebinsko zasnovanost učbenika, seznam
uporabne literature, možnost nadgradnje posameznih tem pri konkretnem delu z učenci
(Ivanuš Grmek, 2003). Nekaterim od priporočenih zahtev omenjeni priročnik ustreza, dobro
pa bi bilo dodati še neke teoretične značilnosti, ki se povezujejo z značilnostmi sodobnega
jezikovnega pouka. Prav tako pa bi kot dobro značilnost priročnika učitelji zagotovo označili
tudi del, ki bi bil namenjen strokovni predstavitvi teme poglavja – npr. opis živali.
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3.2.3.3 Opis živali v učnem gradivu Slovenščina 4

Učno gradivo Slovenščina 4 ponuja učne enote, namenjene spoznavanju nekaterih značilnosti
opisovalnih besedil (npr. opis rastline, poklica …), obravnave opisa živali pa v omenjenem
učnem gradivu ni zaslediti. Naslov učne enote Medvedi sprva asociira nanj, po branju
besedila in pregledu učnih ciljev pa ugotovimo, da gre za primer pripovedi in spoznavanje
tridelne zgradbe omenjene besedilne vrste.

3.2.3.4 Obravnava opisa živali v učnem gradivu Znanka ali uganka 4

Učno gradivo Znanka ali uganka 4 Založbe Modrijan ponuja samostojni delovni zvezek in
učbenik ter delovni zvezek. V učbeniku so pod naslovom Opis živali ponujene dejavnosti na
straneh od 65 do 67, v delovnem zvezku od strani 39 do 43. V samostojnem delovnem zvezku
je opis živali obravnavan pod enakim naslovom (Opis živali) na straneh od 36 do 40.
Dejavnosti v učbeniku in delovnem zvezku ter v samostojnem delovnem zvezku se
popolnoma razlikujejo, zato bom analizirala oba primera. V priročniku za učitelje je učna
enota predstavljena na straneh 38 in 39 (gl. Prilogo 3).
Učbenik, delovni zvezek
Ponujeno besedilo kot predmet sprejemanja
Zgradba besedilne vrste
Naslov besedila, ki je opredeljeno kot opis živali, je Ris. Besedilo je razdeljeno na osem
odstavkov. V vsakem odstavku je z bistvenimi podatki opisana ena ključna beseda. Ključne
besede, ki se pojavijo v posameznem odstavku, so vrsta živali, zunanjost, velikost, življenjska
doba, način življenja, prehranjevanje in življenjski prostor.
Pri ključni besedi vrsta živali avtorji opredelijo širšo skupino, v katero žival spada.
Pri zunanjosti zapišejo o glavi risa, uhljih s čopki in o barvi kožuha.
Velikosti je namenjen svoj odstavek.
Kot zadnja ključna beseda je življenjski prostor. O tem bi lahko avtorji pisali bolj na začetku.
Ključni besedi način življenja in prehranjevanje bi lahko povezali – zapisano je, da je ris
plenilec –- to je povezano s prehranjevanjem.
Pri definiciji besedilne vrste v učbeniku je glede na opredeljene ključne besede v strokovni
literaturi dodanih nekaj samostojnih ključnih besed – npr. način življenja. Ključno besedo
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velikost bi bilo bolje pridružiti k zunanjosti, saj gre za nadpomenko (zunanjost) oz.
podpomenko (velikost).
Glagoli so v sedanjiku in pomenijo splošno časovnost.
Vsebina
Vsaka izmed ključnih besed je zelo natančno opisana z bistvenimi podatki. Tako je vsebina
opisa živali obsežna, podatki pa pravilni in ustrezni glede na resničnost.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Besedišče besedila ustreza besedilni vrsti. Besedilo je slovnično in pravopisno pravilno.

Obravnava besedila
Dejavnosti pred sprejemanjem
Učenci kot uvodno dejavnost preberejo zapisane uganke, poiščejo rešitve posamezne uganke,
nato pa povedo, po če so prepoznali posamezno žival. Naloga je primer dejavnosti motivacije
za temo učne enote – o živalih. Nato si učenci zastavljajo nove živalske uganke, če se jih
spomnijo.
Sledi ponovno branje uganke o noju. Potem pa učenci preberejo nekaj besed o tem, kaj je bilo
bistveno v uganki, da so prepoznali noja.
Sprejemanje
V nadaljevanju učenci preberejo besedilo o risu. Že v navodilu je zapisano, da bodo prebrali
opis živali.
Po sprejemanju
Sledi naloga, v kateri ustno iščejo odgovor na vprašanje, kaj je opisano v posameznih
odstavkih opisa. Ne gre za dejansko iskanje ključnih besed, značilnih za opis živali; avtorji so
ob vzorčnem besedilu ob posameznem odstavku opisa risa že zapisali, o kateri ključni besedi
govori posamezni zapis.
Nato pa je zapisana definicija opisa živali – iz koliko odstavkov je opis živali in kaj vse
napišemo v opisu živali.
Potem je v oblačku zapisan postopek nastajanja besedila opis živali – izpišeš glavne
značilnosti, jih urediš v miselni vzorec, podatke poiščeš v knjigah ali na spletu; pri opisovanju
paziš na vrstni red – najprej opišeš eno značilnost, šele nato se lotiš druge.
Nato je učencem ponujen miselni vzorec za opis risa. V njem so zapisane in oštevilčene
ključne besede (1. zunanjost, 2. velikost, 3. življenjska doba, 4. način življenja, 5.
prehranjevanje, 6. razmnoževanje, 7. življenjski prostor) ter dodan njim ustrezni bistveni
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podatki. Navodilo je takšno, naj si učenci ogledajo miselni vzorec, potem pa naj rešijo naloge
v delovnem zvezku.
Sprejemanje
V delovnem zvezku je prva naloga ta, da učenci preberejo besedilo v učbeniku na strani 66.
Po sprejemanju
Nato pa odgovorijo na vprašanja – samostojno, ponekod le dopolnijo povedi. Učenci
odgovarjajo na vprašanja, povezana z vsebino opisa risa. Pri dopolnjevanju povedi morajo
napisati, o čem govorijo prebrani podatki – poiskati morajo ključno besedo.
Sledi naloga, pri kateri morajo iskati nadpomenke oz. podpomenke napisanim besedam
(besede so povezane s temo o živalih, npr. skupno ime za jelene in košute). Nato pa morajo
poiskane nadpomenke uporabiti v povedih.
Tretja naloga je zastavljena tako, da učenci najprej preberejo kratko besedilo o risu, nato pa
podčrtano besedo, ki se ponavlja, potem besedilo prepišejo tako, da besedo, ki se ponavlja,
zamenjajo ali izpustijo. Podobna je tudi dejavnost, ki sledi – ponovno iskanje besede, ki se
ponavlja, potem pa preoblikovanje besedila na način, da učenci ponavljajočo se besedo
zamenjajo z drugo.
Sledi naloga, pri kateri morajo učenci povezati gibanje živali z oglašanjem.
Pri naslednji dejavnosti morajo najprej prebrati besedilo o Franu Erjavcu, nato pa še del opisa
zelene rege iz Erjavčeve knjige Žabe. Potem pa morajo obkrožiti enega od ponujenih
odgovorov na vprašanje, o čem govori besedilo. Sledi navodilo, da učenci v besedilih
podčrtajo manj pogosto rabljene besede, nato pa izdelajo seznam teh besed in razlago.
Sledi navodilo za pogovor o tem, v čem se Erjavčev opis razlikuje od sodobnih opisov živali.
Potem učenci dopolnijo nastavljen miselni vzorec za opis zelene rege – določene ključne
besede in bistveni podatki so že napisani.
Tvorjenje
Po tem pa učenci s pomočjo miselnega vzorca opišejo zeleno rego.
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GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

1., 5.

pomenska razčlemba
jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)

2., 4., 5.,

upovedovalna zmožnost (del jezikovne)

2., 3., 5.

pravopisna zmožnost (del jezikovne)
metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika

1., 5.

* Z zvezdico označene naloge delno razvijajo tudi katerega od gradnikov, ki ni ključen za
tvorjenje opisa živali.

Samostojni delovni zvezek
Ponujeno besedilo kot predmet sprejemanja
Zgradba besedilne vrste
Besedilo vsebuje osem ključnih besed, povezanih z opisom živali. Ključne besede, ki se
pojavijo, so izvor, življenjska doba, oblika glave, oblika ušes, barva in oblika oči, smrček,
oblika telesa, dlaka, tace, rep, oglašanje, dom, hrana, zanimivosti. Določene ključne besede bi
bilo bolje združiti – npr. oblika glave, oblika ušes, barva in oblika oči, smrček, oblika telesa,
dlaka, tace, rep pod zunanjost. V besedilu ni delitve na odstavke. Podatki ob bistvenih
podatkih so skopi.
Glagoli so v sedanjiku.
Vsebina
Besedilo obsega več ključnih besed, značilnih za opis živali. Podatki so pravilni, vendar ne
dovolj natančni. Tako si bralec ob branju besedila predstavlja vsak dve živali, ki ustrezata
napisanemu.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Besedišče besedila ustreza besedilni vrsti. Besedilo je slovnično in pravopisno pravilno.
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Obravnava besedila
Dejavnosti pred sprejemanjem
Učenci najprej preberejo opis živali (besedna zveza opis živeli je uporabljena v navodilih) in
skušajo ugotoviti, katero žival opisuje.
Potem morajo dopolniti, za katero žival gre, odgovoriti na vprašanje, kako dolgo živi, opisati
njeno glavo ipd. Vprašanja se nanašajo na temo besedila in na bistvene podatke.
Sledi dejavnost poslušanja. Učenci poslušajo primer opisa in skušajo ugotoviti, katero žival
opisuje. Nato dopolnijo poved, katera je opisana žival. Gre za premalo natančen opis živali in
tako ustreza vsaj dvema živalma. Učenci se o tem pogovorijo med seboj in skušajo pojasniti,
zakaj je tako.
Pri naslednji nalogi je napisano v začetnem navodilu, da je potrebno žival, ki jo opisujemo,
dobro poznati. V pomoč nam je lahko tudi slika. Zapisano je tudi, da je potrebno sestaviti
načrt, v katerem nanizamo vse bistvene podatke o živali, šele nato pa napišemo besedilo. Nato
si učenci ogledajo načrt za opis mačke in psa.
Sprejemanje
Sledi branje opisa mačke, ki je narejen po prej ogledanem načrtu.
Tvorjenje
Nato pa učenci opišejo psa. Pomagajo si s pripravljenim načrtom.
Kot dodatna dejavnost je predlagano, da učenci pobrskajo po naravoslovnih revijah, ki jih
poznajo, in v njih poiščejo opis živali, nato pa po njem izdelajo načrt in ga napišejo v zvezek.
Po sprejemanju
Pri četrti nalogi s čim več besedami opišejo telo, oči, dlako … različnih živali, pri naslednji pa
morajo poiskati besedo npr. za zajca z dolgimi ušesi ipd.
Naslednja dejavnost je ta, da morajo dopolniti preglednico, v katero vpisujejo poimenovanje
za samca, samico in mladiča določene živali.
Sledi ugotavljanje živali glede na zapisano značilnost.
Potem morajo učenci narediti načrt za opis najljubše živali ali živali, ki jo dobro poznajo.
Tvorjenje
Nato pa ob načrtu žival tudi opisati. Izberejo lahko domačo ali divjo žival.
Kot zadnja naloga je ta, da učenci sestavijo opis brez naslova, ga predstavijo sošolcem, ti pa
ugibajo, za katero žival gre.
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GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI ,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

1., 2., 7.,

pomenska razčlemba
jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)

3., 4., 5., 6.,

upovedovalna zmožnost (del jezikovne)

8., 9.

pravopisna zmožnost (del jezikovne)
metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
* Z zvezdico označene naloge delno razvijajo tudi katerega od gradnikov, ki ni ključen za
tvorjenje opisa živali.
Pouk ob pripravljenih nalogah v učbeniku, delovnem zvezku in samostojnem delovnem
zvezku bi lahko imel značilnosti transakcijskega pouka. Manjka pa dialoškost med učencem
in učnim gradivom; učinkovita komunikacija na tej ravni brez tretjega člena, ki ga predstavlja
učitelj, skoraj ni mogoča.
Če učitelj ne načrtuje ure drugače, potek dela s pripravljenimi nalogami ne ustrezna v celoti
postopnemu načinu gradnje znanja. Prepoznane so prvine induktivnega pristopa, pri katerem
pa manjka ključni del, to je povzetek in poudarek ključnih značilnosti obravnavane besedilne
vrste.
Pri tem prepoznam ključno vlogo učitelja, ki mora še vedno biti glavni. Njegova vloga ni
povsem takšna, da posreduje znanje oz. informacije učencem; vseeno pa mora biti tisti, ki
dodatno pojasni stvari, z dodatnimi podvprašanji podkrepi in razjasni dejavnosti, predlagane v
samostojnem delovnem zvezku.
Učenci sami z reševanjem nalog in na podlagi zapisanih navodil ne morejo priti do ključnega
znanja o pisanju opisa živali. Naloge niso zasnovane problemsko tako, da bi učenci sami
prepoznali bistvo. Le z dodatnimi podvprašanji dobijo naloge smisel.
Pripravljene naloge v samostojnem delovnem zvezku od učenca zahtevajo dopolnjevanje,
prosto odgovarjanje, tvorjenje načrta in besedila. Kljub temu gre za dejavnosti, ki so v večini
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povezane z reprodukcijo, malo je zahtevanega sklepanja, vrednotenja, le nekaj je možnosti za
uporabo pridobljenega znanja. Iz preglednic pa je razvidno, da so naloge v večini namenjene
razvijanju gradnikov sporazumevalne zmožnosti, ki niso ključni za tvorjenje opisa živali.
Učenci niso tako aktivni, kot bi morali biti, da bi aktivirali višje miselne procese, s tem pa
dvignili kvalitetno pridobivanja znanja in kasnejšo boljšo zapomnitev.
Analiza priročnika
Tudi učno gradivo Znanka ali uganka ponuja učiteljem priročnik.
Na vrhu je zapisan naslov Opisujemo. Dodane pa so tudi strani v učbeniku in delovnem
zvezku oz. samostojnem delovnem zvezku.
Priročnik je zgrajen tako, da je na začetku pod naslovom (npr. Opis živali) napisano, kaj se
učenci naučijo v zvezi z opisom (»V četrtem razredu se učenci naučijo sestaviti vsaj en opis,
in sicer opis živali, osebe ali predmeta.«) Sledi zapis o tem, kaj je pri učenju tvorjenja opisa
najpomembneje (avtorice menijo, da je to razčlenitev posameznih sestavin po korakih in
skrbno izdelan načrt). Dodajo nekaj teoretičnih značilnosti opisa, ki naj bi bil natančen, jasen,
nazoren in jedrnat.
Avtorice se zelo malo (premalo) posvetijo zapisu značilnosti opisa živali. Nikjer ni npr.
posebej zapisanih ključnih besed, značilnih za omenjeno besedilno vrsto. Priročnika učitelj
tako ne more uporabiti kot pomoč pri strokovni pripravi na pouk (kot vrsti priprave na pouk,
preden učitelj z učenci obravnavo določeno jezikovno problematiko).
Uvodnemu delu sledijo zapisani cilji, povezani z dejavnostmi v učbeniku in delovnemu
zvezku.
Posebej je zapisan predmet obravnave (»poglavitne sestavine opisa, načrt in izdelava opisa
živali).
Sledijo predlogi uvodne motivacije. Učiteljem avtorice priročnika ponudijo več možnosti
uvodnih dejavnosti. Vse predlagane dejavnosti niso v povezavi z opisom.
Posebej je del prostora v priročniku namenjen predlogom dela s samostojnim delovnim
zvezkom in učbenikom ter delovnim zvezkom. Dejavnosti so natančno opredeljene in učitelja
ves čas usmerjajo, kako pri delu z učenci.
Dejavnosti so smiselne in načrt dela je v skladu z značilnostmi sodobnega jezikovnega pouka
– učenec je pri vsem najbolj dejaven, učitelj pa dejavnosti ves čas usmerja.
V priročniku so dodane tudi rešitve nalog. To je dobro. Učitelj ima tako možnost
samopotrditve pri tistih nalogah, ko bi npr. prišel do kakšne dileme in tudi sam ne bi bil
prepričan v svoj prav. Rešitve bi lahko pojmovali kot tisto, kar učitelju da še dodatno
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potrditev za še samozavestnejše poučevanje. Učitelj pa mora kljub temu znati po potrebi
pojasniti, zakaj je neka rešitev pravilna.
Na koncu je dodan tudi predlog dodatne naloge. To lahko učitelj izkoristi kot možnost
diferenciacije. Naloge se sicer ne navezuje na opis živali, pa vseeno. Predlagano je pisanje
domišljijske ali doživljajskega spisa (pripovedi). Učitelj bi lahko na ta način preveril, ali je
učenec razumel značilnosti opisa in v čem se ta besedilna vrsta loči od pripovedi.
Priročnik je knjiga, ki naj bi jo učitelj uporabljal vsak dan tudi kot strokovno pomoč pri
svojem delu. Osvetlil bi naj različna področja – idejno in vsebinsko zasnovanost učbenika,
seznam uporabne literature, možnost nadgradnje posameznih tem pri konkretnem delu z
učenci (Ivanuš Grmek 2003)
Analiziran priročnik ima določene kvalitete, ki so učitelju v pomoč pri strokovno
neoporečnem delu.
Manjkajo pa (kot že rečemo) izpostavljene ključne značilnosti besedilne vrste opisa živali
(mogoče tudi očitna izpostavitev razlike med opisom živali in pripovedjo, ker se v praksi
pogosto dogaja, da prihaja do napačne rabe teh dveh pojmov), usmeritve (mogoče celo
primeri nalog za preverjanje in ocenjevanje sporazumevalne zmožnosti) za preverjanje in
ocenjevanje znanja.
Preverjanje znanja po predelani snovi je telo pomembno – tako za učence, saj gre za uporabo
znanj v drugačnih okoliščinah, v katerih učenci pokažejo, kako so razumeli novo snov, česa
še ne znajo in kaj bi se morali še naučiti; seveda pa tudi za učitelje, saj tako dobijo vpogled v
učenčevo trenutno znanja.
Učiteljem pa bi zagotovo bila v pomoč navedena dodatna literatura – npr. s področja
besedilnih vrst.

3.2.3.5 Obravnava opisa živali v učnem gradivu Hej hoj 4
Učno gradivo Hej hoj 4 ponuja učbenik in delovni zvezek (1. in 2. del). Opis živali je v
učbeniku obravnavan pod naslovom Opis živali (na straneh 50 in 51), v 2. delu delovnega
zvezka pa pod naslovi Morski konjiček (stran 42 in 43), Latvica (stran 44 in 45), Ribe, ki
imajo svojo moč (stran 46 in 47), Morska zvezda (stran 48 in 49) ter Opis živali (na straneh
50 in 51). Učne enote so predstavljene v priročniku na straneh 80, 81 in 92, 93(gl. Prilogo 4).
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Učbenik
Ponujeno besedilo kot predmet sprejemanja
Zgradba besedilne vrste
Besedilo v učbeniku govori o zlati ribici.
V prvem odstavku izvemo posredno o njenem bivališču (»Zlata ribica je sladkovodna riba.«).
Dodano je še, da lahko živi v vrtnem ribniku ali akvariju.
Drugi odstavek zajema podatke o zunanjosti in prehranjevanju; tretji je namenjen navedbi vrst
zlatih ribic in v četrtem lahko preberemo nekaj zanimivosti.
Ničesar ne izvemo o razmnoževanju.
V besedilu bi moralo biti o zunanjosti več bistvenih podatkov. V definiciji opisa živali je v
učbeniku o zunanjosti zapisano, da opis poimenuje dele telesa živali; vendar o to ni dovolj, saj
je pri opisu živali o posameznem delu potrebno navesti še več bistvenih podatkov. Slika bi
bila v tem primeru primernejša.
Vsebina
Navedeni bistveni podatki ustrezajo resničnosti.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Besedilo je jezikovno in slogovno ustrezno.

Delovni zvezek
V 2. zvezku delovnega zvezka Hej hoj 4 so primeri ponujenih opisov živali pod tematskim
sklopom Živi svet živali.
Primere vzorčnih besedil ponujajo učencem pri naslovih Morski konjiček, Latvica, Ribe, ki
imajo svojo luč, Morska zvezda in Helenine zgodbe.

Ponujeno besedilo kot predmet sprejemanja
Besedilo Morski konjiček je prirejeno po Enciklopediji vprašanj in odgovorov.
Tvori ga pet odstavkov. V vsakem odstavku je zapisana določena zanimivost, ki se navezuje
na morske konjičke. Tako v prvem odstavku piše o izvoru imena, v drugem o skupnih
lastnostih morskih konjičkov in o razlikah med njimi, v tretjem o vlogi hrbtne peruti in o
načinu plavanja, v naslednjem o posebnosti ovijanja repa v času počitka okoli morske trave in
v zadnjem o tem, da za mladiče skrbi samec.
Glede na prebrano lahko ugotovimo, da manjka precej za opis živali ključnih besed – ne gre
za popolni opis, temveč le za navajanje zanimivosti. Ponujeno besedilo se v celoti osredotoča
na zanimivosti, povezane z živaljo. Bralec pa ničesar ne izve o bivališču oz. življenjskem
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prostoru, prehranjevanju, le malo o razmnoževanju in zunanjosti. Besedilo ni primer
popolnega opisa živali, temveč opisa zanimivosti.
Zgradba besedilne vrste
Besedilo ima ustrezno zgradbo – razdeljeno je na odstavke in ni členjeno na klasičen uvod,
jedro in zaključek.
Besedilo je objektivno – pisec se v zapisanem ne razodeva.
Glagoli so v sedanjiku in tako v ustrezni obliki glede na besedilno vrsto, ki ji besedilo
pripada.
Če naj bi učenci s pomočjo učnega gradiva, ki jim ga ponujamo učitelji v šoli, spoznavali
bistvene značilnosti opisovalnih besedil, ponujeno besedilo Morski konjiček ni ustrezno tudi
zaradi pomanjkljivih ključnih besed.
Omenjeno besedilo bi lahko učitelj uporabil v fazi verifikacije doseganja učnih ciljev. Učenci
bi morali iskati podobnosti in razlike med zglednim primerom opisa živali in omenjenim
besedilom.
Vsebina
V besedilu bistveni podatki, ki so predstavljeni in se nanašajo na ključno besedo zanimivost,
ustrezajo resničnosti.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Predmetnost je v besedilu pravilno poimenovana. Slovnična in pravopisna pravila so ustrezno
upoštevana. Slog besedila je dober.

Naslov naslednjega neumetnostnega besedila je Latvica.
Zgradba besedilne vrste
Besedilo sestavljajo trije odstavki. V prvem je zapisano o moči morskih valov – povedi se ne
navezujeta neposredno na latvico – bralec pred nadaljnjim branjem ne vidi jasne povezave s
temo besedila.
Odstavek, ki sledi, pove nekaj o varovalni zgradbi latvice pred divjimi morskimi valovi. V
zadnjem, tretjem odstavku pa izvemo o velikosti latvice in o načinu obrambe pred valovi.
V besedilu so bistveni podatki, ki se nanašajo na naslednji ključni besedi: zunanjost in
zanimivosti.
Bistveni podatki o zunanjosti so skopi. Izvemo le nekaj o zgradbi hišice in o velikosti.
H ključni besedi zanimivost bi lahko uvrstili podatek o načinu obrambe pred močnimi valovi.
V besedilu bi lahko prvi odstavek označili kot uvod, kar pa ne ustreza značilnostim
opisovalne besedilne vrste. Tudi ostali odstavki niso najustrezneje oblikovani. Tako npr. v
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zadnjem odstavku izvemo nekaj o velikosti latvice (ne ponudijo nam mer, temveč le
prispodobo »Velika je kot kakšen večji kovanec in podobna slamniku.«), nato pa takoj o
načinu obrambe latvice pred valovi.
Pri navedbi primerjave o velikosti latvice lahko govorimo o subjektivnosti (Velika je kot
kakšen kovanec). Glagoli so v sedanjiku.
Vsebina
Vsebina besedila je skopa. Bistveni podatki se navezujejo le na zunanjost in zanimivosti; še
teh je malo. Manjkajo pa podatki o življenjskem prostoru, prehranjevanju, razmnoževanju in
uporabnosti.
Kar je napisano, ustreza resničnosti.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Predmetnost je v besedilu pravilno izražena. Slovnična in pravopisna pravila so ustrezno
upoštevana. Besedilni slog je dober.
Ribe, ki imajo svojo luč je primer besedila v delovnem zvezku, ki je prirejeno po
Enciklopediji vprašanj in odgovorov.
Zgradba besedilne vrste
Razdeljeno je na tri odstavke. Bralec v prvem odstavku izve, da tako kot številne
globokomorske ribe lahko tudi svetleče sardele oddajajo svetlobo. Sledi del, v katerem
izvemo o vlogi svetlobnih organov. V zadnjem odstavku je napisana še ena vloga svetlobnih
organov – organi delujejo tudi kot vaba za plen.
Tudi pri tem besedilu manjkajo ključne besede, značilne za opis živali. Ničesar ni zapisano o
bivališču sardel, razmnoževanju, prehranjevanju in uporabnosti.
Bistvenih podatkov o zunanjosti je malo – nanašajo se le na del zgradbe telesa; nič ne izvemo
o sestavnih delih sardel, velikosti in barvi.
Prvi odstavek spominja na uvod v nadaljnje besedilo, kar ni najbolje. Odstavki pa se
navezujejo drug na drugega.
Pri besedilu lahko zasledimo primer subjektivnosti – že v naslovu besedila »Ribe, ki imajo
svojo luč«. Primernejši bi bil naslov, skladen s temo besedila – npr. svetleče sardele.
Glagoli so v sedanjiku.
Vsebina
Bistveni podatki, zajeti v besedilu, so pravilni in ustrezajo resničnosti.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Besedišče besedila je ustrezno, prav tako slovnične in pravopisne zakonitosti.
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Besedilo Morska zvezda je v delovnem zvezku prav tako opravljeno kot primer opisa živali.
Zgradba besedilne vrste
Besedilo je razdeljeno na tri odstavke.
V prvem odstavku so bistveni podatki o zunanjosti – nima ne glave ne repa, premika se s
kraki – leze.
Drugi del se nanaša na prehranjevanje. V tretjem odstavku so bistveni podatki o zunanjosti –
o sestavnih delih telesa.
Manjkajo naslednje za opis živali ključne besede: bivališče, razmnoževanje, uporabnost in
zanimivosti.
O zunanjosti je povedano premalo; manjka precej pomembnih bistvenih podatkov. Na podlagi
napisanega si bralec v mislih težko naslika morsko zvezdo – dober opis zunanjosti živali bi
bralcu to omogočal.
Besedilo je razdeljeno na odstavke; vsak odstavek je namenjen opisu ene ključne besede, kar
je ustrezno.
Glagoli v besedilu so v sedanjiku.
Vsebina
Zapisani podatki ustrezajo resničnosti, vendar bi bila vsebina besedila z dodanimi bistvenimi
podatki veliko ustreznejša glede na besedilno vrsto, ki bi ji besedilo naj pripadalo.
Jezikovna in slogovna pravilnost
V besedilu je predmetnost pravilno poimenovana. Slovničnih, pravopisnih ter slogovnih
pomanjkljivosti ni zaznati.
Helenine zgodbe je naslov v delovnem zvezku znotraj tematskega sklopa Živi svet živali.
Tudi v tem primeru avtorji ponujajo učencem primer opisa živali.
Zgradba besedilne vrste
V besedilu Pes Tari je zapisana pasma psa, način prehranjevanja, kaj ima pes rad in česa ne
mara, izvemo tudi nekaj o značilnem obnašanju, dlaki in starosti.
V besedilo so vključene ključne besede, ki bi jih lahko združili pod drugo skupno ključno
besedo. Tako bi lahko o dlaki povedali skupaj z barvo ipd.
Manjkajo naslednje ključne besede: življenjski prostor, razmnoževanje; o zunanjosti pa je
povedanega malo.
Dodanih je kar nekaj zanimivosti.
Glagoli v besedilu so v sedanjiku.
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Vsebina
Bistveni podatki v besedilu ustrezajo resničnosti.
Jezikovna in slogovna pravilnost
Besedilo upošteva jezikovna in slogovna pravila.
Besedišče, slovnične in pravopisne značilnosti so ustrezne.

Obravnava besedila
Dejavnosti pred sprejemanjem
Kot uvodna dejavnost v učbeniku je predlagano vprašanje, kaj vse bi morali povedati o
ubežniku papagaju, da bi ga radijski poslušalci prepoznali.
Sprejemanje
Sledi navodilo za branje besedila o zlati ribici.
Po sprejemanju
Po branju učenci sodelujejo pri nalogi, kjer je pripravljen miselni vzorec z vprašanjem Kakšna
je zlata ribica?, okoli pa so zapisane naslednje ključne besede: velikost, teža, telo, hrana,
plavuti, vrste, življenjski prostor in domovina. Naloga učencev pa je, da ugotovijo, katere od
naštetih podatkov so zasledili v prebranem besedilu. Avtorji učbenika učence nagovarjajo z
vprašalnico kakšna, ob njej pa navajajo ključne besede, za katere to ni ustrezna vprašalnica
(npr. življenjski prostor – o tem, kje živi zlata ribica, se ne vprašamo z vprašalnico kakšna je
zlata ribica).
Pod miselnim vzorcem je v zelenem okvirju (kot pomembno) zapisano, kaj moramo navesti,
kadar tvorimo opis živali (navedena je definicija besedilna vrste, ki naj bi si jo učenci
zapolnili; do vedenja o značilnostih, pa niso prišli na podlagi lastne dejavnosti).

GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

3.

pomenska razčlemba
jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)
upovedovalna zmožnost (del jezikovne)

6.

pravopisna zmožnost (del jezikovne)
metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
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Sledi namig za reševanje nalog v delovnem zvezku (od strani 40 do 76).
V delovnem zvezku so po prvem vtisu z opisom živali povezane kar štiri enote.
Učenci najprej rešujejo nalog pri enoti Morski konjiček. Preberejo besedilo o morskem
konjičku, nato rešujejo naloge, ki so primer različnih vrst razčlemb, značilnih za
neumetnostno besedilo. Tako pri prvi nalogi učenec obkroži da, če je v besedilu prebral
določen podatek, in ne, če o tem v besedilu ne piše.
Pri naslednji nalogi učenci med ponujenimi odgovori izberejo tiste, ki so skladni s prebranim.
Tretja naloga od učencev zahteva prepoznavanje pomena konjiček v različnih povedih –
večpomenka. Pri četrti nalogi učenci zapišejo čim več primerov morskih živalih in rastlin. Kot
dodatna naloga je predlagano, da učenci zapišejo pogovor med jahalnim, gugalnim in
morskim konjičkom, ki se srečajo v deželi Nikolijenebo. Dejavnost ne pripomore k razvijanju
zmožnosti tvorjenja opisa živali.

GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

1., 2.

pomenska razčlemba
jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)

3., 4.

upovedovalna zmožnost (del jezikovne)
pravopisna zmožnost (del jezikovne)
metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
Naslednja enota v delovnem zvezku ima naslov Latvica. Tudi pri tej enoti učenci na začetku
preberejo besedilo o latvici. Sledi sedem nalog. Prva, druga in tretja naloga se nanašajo na
iskanje podatkov v besedilu, četrta naloga od učencev pričakuje odgovor o tem, katera
lastnost živali, o kateri so brali, jih je najbolj presenetila; naloga pa ne zahteva tudi pojasnila.
Pri peti nalogi skušajo učenci z upoštevanjem značilnosti latvice poiskati novo poimenovanje;
pri naslednji nalogi pa v SSKJ-ju poiščejo pomen besede latvica. Pri zadnji nalogi (kot pred
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dodatno) narišejo latvico kot posodo in latvico kot žival. Pri tem pa razložijo, katera lastnost
povezuje predmet in žival.

GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

1., 2., 3.

pomenska razčlemba
jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)

5., 6., 7.

upovedovalna zmožnost (del jezikovne)
pravopisna zmožnost (del jezikovne)
metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
Sledi enota z naslovom Ribe, ki imajo svojo luč. Izhodiščnemu besedilu sledi prva naloga, pri
kateri učenci poiščejo odgovore v besedilu, pri drugi nalogi narišejo svetlečo se sardelo, kot si
jo predstavljajo. Tretja naloga z izhodiščnim vprašanjem predlaga pogovor o sporazumevanju
živali. Pri četrti nalogi učenci iščejo pomen stalnih besednih zvez – npr. nekdo molči kot grob
ali nekdo se počuti kot riba na suhem ipd. Kot dodatna naloga je predlagana priprava
govornega nastopa o delfinih s poudarkom na govorici delfinov.

GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

1., 2., 3., 4.

pomenska razčlemba
jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)

4.

upovedovalna zmožnost (del jezikovne)
pravopisna zmožnost (del jezikovne)
metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
Zadnja enota, povezana z opisom živali, nosi naslov Morska zvezda. Besedilu o morski zvezi
sledijo štiri naloge. Pri prvi nalogi morajo učenci ugotoviti, ali so zapisane trditve pravilne.
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Sledi naloga, ki od učencev zahteva izpis pomenov besede zvezda iz SSKJ-ja. Zadnja naloga
učencem predlaga nadaljevanje začetka pripovedi.

GRADNIKI SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI,

NALOGA

ključni za opis živali
stvarno znanje sporočevalca/prejemnika

1., 4.

pomenska razčlemba
jezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika
poimenovalna zmožnost (del jezikovne)

2., 3.

upovedovalna zmožnost (del jezikovne)
pravopisna zmožnost (del jezikovne)
metajezikovna zmožnost sporočevalca/prejemnika

Tvorjenje
Kot zadnja dejavnost v učbeniku (k njej naj bi se učenci vrnili po tem, ko rešijo predlagane
naloga iz delovnega zvezka) pa je ta – učenci naj bi v skupinah sestavili opis pobeglega
razrednega papagaja. Učence pri nalogi spodbujajo, naj tekmujejo, katera skupina bo
pripravila najnatančnejši opis.
Pred tem učenci s pripravljenimi dejavnostmi ne pridobijo znanja o tem, kako naj se lotijo
pisanja opisa živali, da bo nastalo kvalitetno besedilo. Poznajo le podatek, kaj je za opis živali
značilno (kar piše v učbeniku).
Pripravljene naloge v učbeniku in delovnem zvezku so zaprtega in odprtega tipa. Primeri
nalog zaprtega tipa so izbirni, povezovalni in naloge odprtega tipa so tvorbene. Naloge so po
večini faktografske – nižja miselna raven; le redne so sklepalne/interpretativne in
uporabne/ustvarjalne.
Glede na vrstni red dejavnosti, ki jih predlagata učbenik in delovni zvezek, gre za načina dela,
ki ustreza transmisijskemu pouku.
Kljub uvodnemu besedilu, ki je primer opisa živali (z določenimi pomanjkljivostmi), in
iskanju ključnih besed in bistvenih podatkov, sledi popolnoma izoblikovana definicija živali,
ki jo učenci preberejo in nato nadaljujejo z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Tako učenci
na podlagi definicije in v naprej podanih spoznanj o opisu živali do novega znanja učenci ne
pridejo na podlagi lastne dejavnosti na način od posameznega k splošnemu – po t. i.
76

induktivni poti). Pri dejavnostih, ki potekajo v povezavi z učbenikom, je očitna glavna vloga
učitelja – le z njegovo pomočjo (z dodatnimi vprašanji, ki nikjer niso zapisana) lahko učenec
prepozna, kaj je bistvo vsega. Naloge, ki so pripravljene v delovnem zvezku, niso zastavljene
tako, da bi učenec prišel do ključnih spoznanj, potrebnih za tvorjenje opisa živali. Raznolike
naloge pri učencih dosežejo določeno stopnjo aktivnosti, vendar se zaradi pestrosti nalog
koncentracija učencev ne usmeri na naloge, ključne za razvijanje zmožnosti, potrebnih za opis
živali. Učenci tako ne zmorejo opravljati vloge, ki bi jo v primeru, ko bi bilo učno gradivo
zasnovano v skladu s sodobnimi metodičnimi postopki – da bi od učencev zahtevali
zmožnosti, ki vodijo do razvoja dobrega uporabnika jezika in ne le poznavalca jezika.
Potek izgradnje znanja z učnim gradivom založbe DZS ni procesen – po uvodni dejavnosti
(branju besedila in prepoznavanju podatkov) sledi zapisana definicija, potem pa učenci
nadaljujejo z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Kljub številnim pripravljenim nalogam,
ki so v prvi vrsti prav vse povezane z opisom živali, prav nobena naloga od učencev ne
zahteva tvorjenja besedila – opisa živali. Naloge so v večini namenjene utrjevanju znanja,
nikakor pa ne razvijanju za opis živali ključnih zmožnosti.
Analiza priročnika
Analiziran priročnik (avtorica je Damjana Šubic) sodi k učnemu gradivu Hej hoj, pojdi z
menoj, ki je namenjeno za pouk slovenščine v tretjem razredu osemletke in četrtem razredu
devetletne osnovne šole.
Priročnika, ki bi bil dopolnilo prenovljenega učnega gradiva Hej hoj, še ni.
Priročnik, ki je na voljo, je zasnovan kot predlog letne priprave s spremljajočimi napotki za
obravnavo neumetnostnih besedil. V priročniku so predstavljena tudi umetnostna besedila in
delo z njimi. Avtorica je s tem želela prikazati (po njenem mnenju) pogosto medsebojno
povezavo med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili.
K tej utemeljitvi je naveden primer povezave (izhodišče obravnave naj bi predstavljala tema
živali). Avtorica predlaga, da obravnavamo umetnostno besedilo Polonce Kovač O
jazbečarju, ki je hotel vsakogar razumeti. Po ugotavljanju značaja psa, ki je glavna književna
oseba v zgodbi, naj bi pri neumetnostnem delu slovenščine iskali v različnih virih značilnosti
psa; sledijo naj bi tvorjenje opisa živali. Menim, da navedeni primer predstavlja integracijo –
združevanje med posameznimi predmetnimi področji največkrat na podlagi tem (tudi v
omenjenem primeru). Tako je literarno delo v podrejenem položaju in bi lahko njegovo branje
razumeli le kot motivacijo za obravnavo besedilne vrste opis živali.
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Jazbečar (glavna književna oseba v zgodbi O jazbečarju, ki je hotel vsakogar razumeti) ima
več

skupnih

lastnostni

s

človekom

kot

pa

s

psom

kot

živaljo.

Za 29. teden (na vrhu v priročniku je vedno zapisan predlagani teden obravnave) je predlagan
opis živali (ustno in pisno) v povezavi z obravnavo štirih zgodb) – to je zapisano pod rubriko
vsebine (tam so zapisane tudi strani v 2. delu delovnega zvezka, kjer so pripravljene naloge).
Pri cilji, povezanih z opisom živali, je zapisano, da učenci predstavijo življenje psa Tarija in
ga opišejo, v besedilu prepoznajo odstavke, členijo besedilo na uvod, jedo in zaključek,
tvorijo vprašanja o vsebini posameznih zgodb in jih zastavljajo sošolcem, ob učiteljevi
pomoči ali sami izdelajo miselni vzorec o domači živali, opišejo žival (ustno, pisno). Vsi
navedeni cilji niso neposredno povezavi z opisom živali. Nekateri cilji in njim prilagojene
dejavnosti bi lahko učence celo zmotili.
V nadaljevanju so zapisani napotki za učitelja, kako naj izvede dejavnosti v razredu. Med
drugim je zapisano, da si učenci lahko pri tvorjenju miselnega vzorca pomagajo s
pripravljenim okvirnim miselnim vzorcem (v miselnem vzorcu je navedeno vprašanje, kakšen
je Tari, potem pa so navedene ključne besede, ki niso povezane s tem vprašanje oz. to
vprašanje ni smiselno). Če učitelj tega ne prepozna, lahko v razredu deluje zelo nestrokovno.
Kljub v priročniku predlaganim dejavnosti, ki naj bi bile učitelju v pomoč, mora učitelj
izkazati ustrezno strokovno usposobljenost in kritično pristopiti do zapisanega. To se od
učitelja vsekakor zahteva; potem takem pa priročniku ne odigra vloge, ki naj bi jo imel.

3.2.3.6 Primerjava obravnave opisa živali v učnem gradivu za slovenščino v 4. razredu

V Tabeli 1 so predstavljena glavna spoznanja, pridobljena z analizo učnih enot, ki vsebujejo
opis živali. Zanimalo nas je vzorčno besedilo, predlagan način dela, zaporedje nalog in
smiselnost pripravljenih nalog.
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Tabela 1. Primerjava analize opisa živali v učnem gradivu Gradim slovenski jezik 4, Moja
slovenščina 4, Slovenščina, Znanka ali uganka 4 in Hej hoj 4 – analiza ponujena besedila kot
predmeta sprejemanja
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Učna gradiva se razlikujejo po kvaliteti vzorčnega besedila, ki je ponujeno učencem; prav
tako glede pripravljenih nalog, ki naj bi bile učencem v pomoč pri razvijanju za opis živali
ključnih gradnikov sporazumevalne zmožnosti in procesnosti dela.
Le eno učno gradivo, namenjeno uporabi pri pouku slovenščine v 4. razredu (jezikovni pouk),
ponuja učencem vzorčno besedilo, ki zajema vse ključne besede, značilne za besedilno vrsto,
imenovano opis živali.
Naloga učitelja je, da učencem pri sprejemanju določene besedilne vrste ponudi besedilo, ki je
pravilno – ima ustrezno zgradbo glede na besedilno vrsto, ki ji besedilo pripada, predstavitev
predmetnosti, o kateri govori besedilo, je ustrezna; prepoznane so okoliščine, v katerih je
besedilo nastalo, prav tako pa so upoštevana pravila slovenskega knjižnega jezika. Značilnost
sodobnega jezikovnega pouka je ta, da učenci izgrajujejo lastno znanje tako, da besedilo
opazujejo – da npr. prepoznavajo značilnosti besedilne vrste, kasneje pa podobno besedilo
tvorijo tudi sami. Če so pripravljena izhodiščna besedila pomanjkljiva, učenec ne dobi jasne
slike, kakšno besedilo naj tvori sam oz. kaj se od njega pričakuje. Znanje, ki ga pridobi na
podlagi že oblikovanih definicij, ki jih prebere ali mu jih posreduje učitelj, pa nima veljave.
Pomanjkljiva besedila lahko učitelj uporabi šele v fazi verifikacije, ko učencu ponudi
možnost, da preveri, ali je res skozi učni proces pridobil temeljno znanje, učenec pa prepozna
pomanjkljivosti besedila.
Način dela, predlagan v večini učnih gradiv, je transmisijski, kar je v nasprotju s sodobnimi
didaktičnimi spoznanji, značilnimi za sodobni pouk slovenščine v osnovni šoli. Le dejavnosti,
pri katerih učenci z lastno aktivnostjo pridobivajo nova spoznanja (npr. opazujejo besedilo, ga
primerjajo z drugimi besedili, prepoznavajo različne vloge besedil ipd.), vodijo k trajnemu
znanju. Poudarjena učenčeva dejavna vloga je pri sodobnem pouku ključna. Pri takšnem
načinu dela se učenec ne čuti odgovornega in dolžnega prevzeti svoj del naloge, da so bodo
vse etape učnega procesa uspešno opravljene. Menim, da če je učno gradivo učenčeve vloge
ne poudarja, le malo učiteljev to v praksi spreminja. Glede na analizirano učno gradivo pa je
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mogoče trditi, da je občasno še vedno prisotno ponavljanje definicij, memoriranje dejstev,
opravljanje nalog, pri katerih se zahtevajo predvsem nižji miselni procesi ipd. Prav tako pa se
še vedno kot zelo pomembna kaže vloga učitelja, ki ni le organizator učnih situacij, ki so
zastavljene problemsko in raziskovalno. Vsako analizirano pripravljeno učno gradivo torej ni
strukturirano tako, da bi lahko bili učenci pri delu samostojni in tako odgovorni za lastno
znanje; del se še vedno prenaša na učitelja.
Iz pripravljenih nalog v učbenikih, delovnih zvezkih ali samostojnih delovnih zvezkih ni
razvidno, da bi šlo pri učencih za načrtno razvijanje gradnikov sporazumevalne zmožnosti, ki
so ključni za opis živali. Pripravljene naloge so zanimive, raznolike, pritegnejo učence,
vendar ne vodijo h končnemu in na začetku zastavljenemu cilji in so tako nesmiselne.
Eden ključnih ciljev jezikovnega pouka slovenščine je razvijanje sestavin sporazumevalne
zmožnosti. Gradnike sporazumevalne zmožnosti pa je potrebno razvijati načrtno. Le
dejavnosti, ki imajo v ozadju točno določene cilje, povezane s sestavinami sporazumevalne
zmožnosti, bodo učence pripeljale do zmožnosti kritičnega sprejemanja opisovalnih besedil in
zmožnosti tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih opisovalnih besedil.
Pripravljene naloge v učnih gradivih pogosto dajejo vtis, da niso načrtovane tako, da bi pri
učencih razvijale za opis živali ključne sestavine sporazumevalne zmožnosti. Tako bodo
učenci kljub številnih rešenim nalogam imeli težave pri pisanju opisa živali.
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3.3 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČITELJE IN
OVREDNOTENEGA OPISA ŽIVALI

Raziskava temelji na opisni (deskriptivni) kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega
pedagoškega raziskovanja.

3.3.1 HIPOTEZE
Oblikovali smo naslednje hipoteze:
H 1: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike glede
mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali.
H 2: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo razlike glede stopnje
seznanjanja učencev z merili vrednotenja zapisanega opisa živali.
H 3: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike glede
tega, kdaj in kako učence seznanijo z merili vrednotenja zapisanega opisa živali.
H 4: Med razrednimi učitelji, ki pri pouku uporabljajo različno učno gradivo, obstajajo razlike
glede mnenja o zahtevnosti vrednotenja zapisanega opisa živali.
H 5: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike glede
meril, ki jih uporabljajo pri vrednotenju zapisanih opisov živali.
H 6: Učno gradivo, ki ga razredni učitelji uporabljajo pri pouku, pomembno vpliva na merila,
ki jih uporabljajo za vrednotenje zapisanih opisov živali.
H 7: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike v
vrednotenju zapisanega opisa živali (s koliko točkami ovrednotijo posamezni opis).
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3.3.2 VZOREC RAZISKAVE
V vzorec je bilo vključenih 121 učiteljev, ki poučujejo slovenščino v 4. razredu slovenske
osnovne šole.
Graf 1: Odstotek vrnjenih vprašalnikov glede na območje poučevanja

Od vrnjenih vprašalnikov, ki so bili vključeni v raziskavo, je bilo z območja Ljubljane 70 %
vprašalnikov; 75 % z območja Kranja; 85 % s Celjskega; 75 % iz Slovenj Gradca in bližnje
okolice, z območja Kopra 73,33 %, z območja Nove Gorice 66,67 %, iz Novega mesta in
okolice 95 %; iz Maribora 93,33 % in iz Murske Sobote z okolico 80 %.
Skupaj je bilo vrnjenih 80,67 % vprašalnikov.
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Graf 2: Odstotek anketirancev glede na spol

Vzorec sestavljajo 4,1 % moških in 95,5 % žensk.

Graf 3: Odstotek anketirancev glede na stopnjo izobrazbe

V vzorcu je 62,8 % učiteljev z visokošolsko izobrazbo, 14,0 % z univerzitetno izobrazbo ali
višjo stopnjo izobrazbe in 13,2 % udeležencev z drugo vrsto izobrazbe (npr. dokončana
Pedagoška akademija).
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Graf 4: Odstotek anketirancev glede na število let delovne dobe

Vzorec sestavlja 13,2 % sodelujočih učiteljev z manj kot 5 leti delovne dobe, 18,2 % z
delovno dobo od 6 do 11 let, 32,2 % anketirancev delo od 12 do 17 let in 36,4 % z več kot 18letnimi izkušnjami.
Graf 5: Odstotek anketirancev glede na območje, v katerem poučujejo

V vzorec je vključenih 19,8 % učiteljev z območja Murske Sobote, 16,5 % učiteljev z
območja Novega mesta, 14,0 % učiteljev z območja Celja, 13,2 % učiteljev z območja
Ljubljane, ostala območja (Koper, Kranj, Nova Gorica, Slovenj Gradec, Maribor) so v vzorcu
redkeje zastopana.
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Graf 6: Odstotek anketirancev glede na okolje, v katerem poučujejo

V vzorec smo zajeli 61,2 % učiteljev, ki poučujejo v mestnem okolju, in 38,8 % učiteljev, ki
delajo na podeželju.

3.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Poslanih je bilo 150 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 121 vprašalnikov, kar je 80,7 % v
primerjavi s poslanimi (odzivnost) .
Vzorčenje je potekalo na priložnostni način, vprašancem je bila zagotovljena anonimnost.
Osnovno analizo anketnih podatkov smo opravili s pomočjo opisnih statistik s frekvenčnimi
porazdelitvami.
Hipoteze in raziskovalna vprašanja smo testirali s pomočjo mer asociacij v primeru
povezanosti dveh nominalnih (ordinalnih) spremenljivk.
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3.3.4 MERSKI INSTRUMENTARIJ/PRIPOMOČKI
Za pridobivanje potrebnih podatkov sem uporabila več merskih instrumentov:
 vprašalnik za učitelje (gl. Prilogo 4) in
 opis živali, ki so ga vrednotili v raziskavo vključeni učitelji (gl. Prilogo 5).
Anketni vprašalnik je obsegal 9 vprašanj o problemu in vprašanja o aketirancih.
Vprašalniku je dodan še primer opisa živali, ki sem sestavila sama glede na dosedanja
opažene značilnosti izdelkov učencev. Vključila sem nekaj najpogostejših napak, značilnih za
opisovalna besedila.
Vprašalnik je sestavljen iz zaprtih in odprtih vprašanj. Odprta vprašanja so se na podlagi
prevladujočih odgovorov kodirala. Značilnosti, ki niso sovpadale z nobeno izmed pogosto
naštetimi trditvami, smo beležili pod trditvijo drugo.
Anketa je bila izvedena v času od februarja 2011 do aprila 2011. Podatki so bili zbrani tako,
da so anketne vprašalnike razrednim učiteljem razdelile svetovalke Zavoda za šolstvo na
študijskih srečanjih posameznih regij.

3.3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Zastavljeni cilji so bili doseženi z več statističnimi postopki.
Vrnjene anketne vprašalnik smo analizirali in podatke vnesli v Excel in nato uvozili v
programu SPSS. Analiza izvornih podatkov je bila izvedena s pomočjo statističnih metod. Za
statistične analize smo uporabili programski paket SPSS 19.0. Deskriptivno analizo smo
uporabili za opis vzorca in prikaz struktur glede na posamezne spremenljivke.
Analizirali smo tudi vrednotenje primera opisa živali, ki so ga vrednotili učitelji, ki so
reševalni anketni vprašalnik (ustreznost vrednotenja zgradbe besedilne vrste, vsebina,
jezikovna in slogovna pravilnost besedila).
87

Izdelala sem merila za zanesljivo in natančno vrednotenje opisovalnih besedil – opisa živali. S
pomočjo izdelanih meril sem vrednotila primer opisa živali.
Svoje vrednotenje primera opisa živali (na podlagi omenjenih meril) sem potem primerjala z
vrednotenjem učiteljev. Skušala sem ugotoviti, katera merila omogočajo celovitejšo, jasnejšo
in natančnejšo povratno informacijo učencem z namenom ugodnega vplivanja na izboljšanje
zmožnosti tvorjenja opisovalnih besedil.

3.3.6 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Učitelje smo najprej vprašali, katero gradivo so uporabljali pri jezikovnem pouku pri
predmetu slovenščina v 4. razredu v šolskem letu 2010/11.
Graf 7: Učno gradivo, ki ga pri pouku uporabljajo v raziskavo vključeni učitelji

V vzorec zajeti učitelji najpogosteje uporabljajo učno gradivo Gradim slovenski jezik 4
(Založba Rokus Klett)  57,0 %, Hej hoj (DZS)  19,8 %, gradivo Moja slovenščina 4 (Izolit)
uporablja 8,3 % vprašanih učiteljev, Slovenščino 4 (Mladinska knjiga) 2,5 % in gradivo
Znanka ali uganka (Modrijan) (12,4 %).
Poleg učnih gradiv, ki jih uporabljajo učitelji pri delu z učenci, si pri pripravi na pouk in
izvedbi pouka učitelji pomagajo še z drugim gradivom. Najpogosteje učitelji uporabljajo učno
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gradivo založbe Modrijan (Znanka ali uganka 4) (41,3 %), sledi učno gradivo Gradim
slovenski jezik 4 (Založba Rokus Klett) (23,1 %), nato Slovenščino 4 (Mladinska knjiga)
(17,4 %), na koncu še Hej hoj 4 (DZS) (15,7 %) in Moja slovenščina 4 (Založba Izolit) (2,5
%).

Zanimalo nas je tudi, koliko učencev ima po mnenju učiteljev težave pri pisanju opisov.
Graf 8: Delež učencev, ki imajo po mnenju učiteljev težave pri pisanju opisov

32,3 % vprašanih učiteljev meni, da ima probleme pri pisanju opisov približno polovica
učencev, 30,6 % učiteljev pa meni, da je takšnih manj kot polovica. Manjkrat poročajo, da
ima težave več kot polovica učencev (22,3 %), redki (14,0 %) ali vsi (0,8 %).
Učitelji navajajo visok delež učencev s težavami pri pisanju opisov. Podobne rezultate glede
težav pri tvorbnih nalogah kažejo slovenski učenci tudi pri nacionalnem preverjanju znanja in
mednarodnih raziskavah (Noliman 2011).
Učitelji se moramo tega zavedati in poleg kvalitetne izvedbe obravnave opisovalnih besedil in
s tem načrtnega razvijanja gradnikov sporazumevalne zmožnosti izkoristiti tudi možnost
preverjanja znanja učencev pred posredovanjem novih učnih vsebin, da ugotovimo raven
učenčevega predznanja; med samim učnim procesom z namenom, da ugotovimo učenčevo
razumevanje posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi
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katerih učenec posredovane vsebine ni razumel ali jo je razumel slabo. V celotnem procesu
učenja pa je ključna sprotna povratna informacija učencu o tem, kako napreduje in usmeritev
za njegovo nadaljnje delo. Na ta način lahko učitelji pripomoremo k temu, da se bo delež
učencev, za katere menimo, da imajo težave pri pisanju opisov, zmanjšal.

Želeli smo izvedeti, s čim imajo učenci pri pisanju opisa živali po mnenju vprašanih
učiteljev največ težav.
Graf 9: Vrste težav, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali, po mnenju učiteljev
Drugo

14,00 %

Ponavljanje besede namesto drugih možnosti izražanja
oblikovnega/slovničnega razmerja med povedmi (slovnica)
Napačno izraženo pomensko razmerje v povedi ali med povedma
(slovnica)

36,40 %
28,90 %

Napačen besedni red (slovnica)

26,40 %

Napačna oblika besede (slovnica)

13,20 %

Napačno poimenovanje predmetnosti (slovar/besedišče)

38,80 %

Pravilni bistveni podatki ob vsaki ključni besedi – ustrezanje resničnosti
Glagoli v sedanjiku
Nepravilna tridelnost – uvod, jedro, zaključek
Nepravilna subjektivnost
Pravilne ključne besede za opis živali

43,00 %
6,60 %
12,40 %
14,00 %
21,50 %

Učitelji so navajali različne vrste težav. Niso jih vedno izrazili z besedami, predstavljenimi v
grafu (pri obdelavi podatkov smo odgovore namreč združevali v kategorije).
Učitelji najpogosteje navajajo naslednje vrste težav: učenci imajo težave z izbiro pravilnih
bistvenih podatkov ob vsaki ključni besedi – ustrezanje resničnosti (tako meni 43,0 %
vprašanih), z napačnim poimenovanjem predmetnosti (slovar/besedišče) (38,8 %), s
ponavljanjem besed namesto drugih možnosti izražanja oblikovnega/slovničnega razmerja
med povedmi (slovnica) (36,4 %). Tudi napačno izraženo pomensko razmerje v povedi ali
med povedma (slovnica) predstavlja učencem težave (28,9 %), napačen besedni red (26,4 %),
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manj pogosto pa izbira pravilnih ključnih besed za opis živali (21,5 %), uporaba nepravilne
subjektivnosti in težave, navedene pod drugo (14,0 %), napačna oblika besede (slovnica)
(13,2 %), nepravilna tridelnost – uvod, jedro, zaključek (12,4 %) in uporaba glagolov v
sedanjiku (6,6 %).
Težave, ki jih navajajo učitelji kot tiste, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali, bi morali
učitelje usmerjati pri načrtovanju učnega procesa. Pri odpravljanju teh težav bi moralo biti
učitelju v pomoč kvalitetno učno gradivo, ki ga uporabljajo pri delu z učenci. Učitelj mora biti
pozoren na to, ali v učnih gradivih, ki jih uporabljajo učenci, pripravljene naloge učencem
ponujajo učne situacije, v katerih bo učenec načrtno razvijal strategije in zmožnosti, ki jih
potrebuje pri pisanju opisov živali, ali pa je preveč nalog, ki niso povezane z osrednjim ciljem
– tvorjenjem opisa živali. Če takšnih nalog ni dovolj, mora učitelj primanjkljaj nadomestiti z
dodatnimi nalogami.
Učitelj mora prav vsakega učenca spremljati sproti in ga tako usmerjati k napredku.

Učitelji so odgovarjali tudi na vprašanje, kaj je po njihovem mnenju najpogostejši vzrok
za težave, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali.
Graf 10: Vzroki za težave pri pisanju opisa živali po mnenju učiteljev
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Kot najpogostejši vzrok za težave so učitelji navajali pomanjkanje časa za obravnavo opisa
živali (47,9 % odgovorov), pomanjkanje časa za povratno informacijo po pisanju opisa živali
(46,3 %), pomanjkljivo znanje učencev o značilnostih besedila opis živali (43,8 %),
pomanjkanje časa (ena šolska ura) za pisanje opisa živali (37,2 %), pomanjkljivo učno
gradivo (26,4 %), pomanjkljivo znanje učencev o značilnostih živali (22,3 %) in nenatančnost
učencev (19,0 %). Kot manj zastopan vzrok navajajo pomanjkljivo informiranje učencev o
značilnostih opisa živali (2,5 %).
Učitelji so za najpogostejši vzrok navedli pomanjkanje časa za obravnavo opisa živali, to pa
ne bi smel biti izgovor. Vsak učitelj sam z letno učno pripravo določi v okviru letnega števila
ur, koliko časa bo namenil posamezni učni enoti (tudi opisu živali). Opis živali je le ena od
enot neumetnostnih besedil, ki jih učenci v šoli sprejemajo, razčlenjujejo in tvorijo podobna
besedila. Zavedati se je potrebno, da je ključno, da so učenci načrtno vodeni, da sistematično
razvijajo vse gradnike sporazumevalne zmožnosti, ključne za učinkovito sporazumevanje –
posledično tudi za tvorjenje opisov živali. Potem bo težav manj. Učitelj pa ne sme gledati na
opis živali kot na ločeno besedilo in na ločene zmožnosti, potrebne za tvorjenje, temveč kot
del zaokrožene celote.
Učitelji so kot pogost vzrok navedli pomanjkanje časa za povratno informacijo. Učitelj daje
učencem sprotne in končne povratne informacije. Kvalitetna sprotna povratna informacija
daje težo učenju samemu (to naj bi bil eden glavnih ciljev sodobnega pouka) in ne sme
postavljati v ospredje le merjenje rezultatov. Ali se učitelji resnično zavedajo, da je samo
vrednotenje namenjeno učencu samemu (del vrednotenja pa je tudi povratna informacija) –
učenec tako dobi informacijo o tem, kaj se je naučil in hkrati usmeritev za nadaljnjo študijsko
pot?
Visok odstotek učiteljev kot vzrok navaja tudi pomanjkljivo znanje učencev o značilnostih
besedila opis živali. Pri tem ima ključno vlogo učitelj in kvalitetne učne situacije, ki jih
organizira, v katerih bo glavnih nosilec dejavnosti in odgovornosti za uspeh učenec. Takšno
zavedanje bo pripomoglo k temu, da bo končno znanje učencev (tudi o značilnostih besedila
opisa živali) zadovoljivo.
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Preverjali smo tudi, kdaj se učenci najbolj zavedo svojih težav pri pisanju opisovalnih
besedil.
Graf 11: Zavedanje težav

Glede na pridobljene odgovore se učenci najbolj zavedo svojih težav pri pisanju opisovalnih
besedil v fazi, ko sprejemajo povratne informacije (vrnitev popravljenih opisov) (36,4 %), v
fazi ocenjevanja znanja (26,4 %), v fazi preverjanja znanja (20,7 %) ali v fazi utrjevanja
znanja (12,4 %). Tretjina učencev se svojih težav pri pisanju opisovalnih besedil po mnenju
učiteljev ne zave (33,1 %), 5,8 % učiteljev pa je odgovorilo z odgovorom »drugo«.
Nova spoznanja, povezana s sodobnim poukom, poudarjajo učenje z razumevanjem in
osredotočenost na proces izgrajevanja znanja (Rutar Ilc 2001). Pomembno vlogo ima poleg
učenca, ki je z lastno aktivnostjo v središču učnega procesa, učitelj, ki s sprotnimi povratnimi
informacijami spodbuja učenca, spremlja njegove zmožnosti in ga usmerja k napredku in
pridobivanju vpogleda v lastno znanje.
Če se učenci resnično zavedo svojih težav šele v fazi, ko dobijo vrnjene popravljene opise,
morajo učitelji pri lastnem delu narediti določene spremembe. Učitelj z učencem sodeluje že v
fazi priprave na pisanje besedila, zato ne bi smelo biti prevelikih odstopanj v negativni smeri
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med sprotnimi in končnimi povratnimi informacijami. Če pa prihaja do očitnih razlik, potem
mora učitelj to ozavestiti in več poudarka nameniti oblikovanju povratne informacije že med
procesom učenja in ne šele v fazi ocenjevanja znanja.

Učitelje smo spraševali še, kako dobro njihovi učenci poznajo merila za vrednotenje
zapisanega opisa živali.

Graf 12: Poznavanje meril ocenjevanja

Iz grafa 12 je razvidno, da 24,8 % učiteljev meni, da učenci poznajo merila ocenjevanja zelo
dobro, 33,1 % dobro, 38,0 % srednje dobro, 1,7 % slabo ali zelo slabo ter 0,8 % učiteljev
meni, da učenci meril ne poznajo.
Če učitelj razume temeljno načelo nove kulture poučevanja, preverjanja in ocenjevanja, da je
bistvo v razširjenem, posodobljenem razumevanju znanja (Rutar Ilc 2003), ve, da je ključna
natančna opredelitev ciljev in ravni znanja. Poudarjena je bistvena povezava med
poučevanjem in vrednotenjem (vrednotenje ni več ločeni del pedagoškega procesa, temveč
sestavni del poučevanja). Učenec ima v tem procesu aktivno vlogo, za lastna dejanja mora
nositi določeno stopnjo odgovornosti. Že v samem procesu učenja naj bi tako dobival
informacije o merilih vrednotenja – merila so tesno povezana z značilnostmi kvalitetnega
opisa živali. Te informacije mu učitelj posreduje med samim učnim procesom z nalogami, ko
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učenca opozarja na to, da tvori učinkovito, pravilno in ustrezno besedilo. Učenec tako ve, kaj
se od njega pričakuje in lažje gradi lastno znanje v smeri želenega cilja.
Učitelje smo vprašali tudi, kdaj seznanijo učence z merili vrednotenja.
Graf 13: Seznanjenost učencev z merili vrednotenja

Večina učiteljev učence seznani z merili vrednotenja vedno pred pisanjem opisa živali (60,3
%) ali pred pisanjem opisa živali za oceno (18,2 %), po tem, ko napišejo popravo opisa živali
(14,0 %), po tem, ko napišejo prvi opis živali (5,8 %), ali 0,8 %, ko jim učitelji vrnejo
popravljene opise živali oziroma »drugo«.
Kar visok odstotek učiteljev seznani učenci z merili vrednotenja vedno pred pisanjem opisa
živali; to je ustrezno. Če učenci vedo, kaj se od njih pričakuje, tudi lažje sledijo cilju. Že pri
pisanju za vajo mora biti zelo podobno kot pri pisanju za oceno – gre le za razliko, čemu
učitelj vrednoti učenčevo znanje – da dobi trenutni vpogled v učenčevo znanje ali da oceni
učenčev dosežek. Višji in težje dosegljiv cilj pa je ta, da učenci sami z učiteljevim vodenjem
pridejo do spoznanj o merilih vrednotenja. Tako pred vsakim ocenjevanjem iz spomina
prikličejo lastna pridobljena spoznanja.
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Na koncu vprašalnika smo navedli opis živali ter učitelje prosili, da naj ovrednotijo
besedilo in ga ocenijo s številčno oceno (od 1 do 5).

Graf 14: Kriterij ocenjevanja

Izdelek so ocenili z ocenami od 1 do 5. Večina učiteljev (63,6 %) je besedilo ocenila z oceno
z oceno dobro.
Večina učiteljev je oblikovala kriterije (lestvico) in posameznemu kriteriju dodelila največje
in najmanjše število točk.
Kar nekaj učiteljev (42 %) pa je zapisalo številčno oceno in zraven opombo, da ocenjujejo
besedilo po trenutnem vtisu, da gledajo na besedilo kot na celoto in ga ne morejo drobiti na
delčke ipd.
Takšni odgovori kažejo na to, da učitelji danes uporabljajo analitični in celostni način
ocenjevanja. V primeru naše raziskave je več učiteljev uporabilo način ocenjevanja, pri
katerem se upošteva več različnih vidikov pisanja. Ocenjevalci so tako določili dele celote in
vsak del ocenili posebej, na koncu pa dele združili in podali končno oceno.
Manj pa jih je uporabilo način oblikovanja ocene na način, da si ocenjevalec o na hitro
prebranem besedilu ustvari mnenje, nato pa besedilo oceni. Zavedati se je potrebno prednosti
in slabosti obeh načinov ocenjevanja.
Pri raziskavi so učitelji, ki so uporabljali analitični način ocenjevanja, napisali konkretne
povratne informacije, namenjen učencu, medtem ko med učitelji, ki so navajali le številčne
ocene, povratne informacije ni napisal nihče.
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Učitelji so ovrednotili naslednje besedilo; v njem smo s krepko pisavo zaznamovali
napake, nato pa jih še podrobno predstavili.

VEVERICA
Opis
Opisal bom veverico, ker je meni najlepša žival.

Veverica je črne, rjave ali sive barve. Glava od veverice je majhna. kot muha. Uhe ima na
glavi in so koničaste(,) na koncu so čopki. Veverica ima zelo močne zobke. Veverica ima zelo
majhno in dlakasto telo in ponavadi bolj debelušno. Rep je košat in tudi velik. Kadar veverica
čepi(,) ima zvit rep. Tačke ima močne, ker pleza po drevju. Velika je približno 20 centi
metrov. Oči ima velike. Meni so všeč. Veverica je koruzo(,) storž in lešnike, ker ima zelo
močne zobe.

Jaz bi imel veverico, a kaj, ko jo ne ulovim. Imajo jo pa tudi v živalskem vrtu. Zadnjič sem
bil tam in sem jo videl.

V besedilu najdemo več vrst napak.
a) Zgradba besedilna vrste
Pravilne ključne besede za opis živali
Nepravilna tridelnost besedila – uvod, jedro, zaključek
Nepravilna subjektivnost
Glagoli v sedanjiku
Primer opisa živali vsebuje le dve izmed pravilnih ključnih besed, značilnih za opis živali, in
sicer: zunanjost in prehranjevanje. Manjkajo pa naslednje ključne besede: bivališče,
razmnoževanje in posebnosti.
97

Pri opisu zunanjosti je mogoče opaziti, da bistveni podatki niso najbolj smiselno urejeni. Tako
je v besedilu najprej napisano, kakšne barve je veverica, nato nekaj o glavi, uhljih, čopkih,
zobeh, telesu, repu in tačkah, nato o velikosti veverice, potem pa še o očeh. Bolje bi bilo, da
bi avtor besedila najprej pisal o barvi in velikosti živali, nato pa o delih telesa – od glave do
tačk.
Pri delih telesa bi bilo smiselno omeniti še naslednje za veverico zelo značilne lastnosti: ima
brke, ki so dolgi in občutljivi in jih uporablja za orientacijo; ima zelo oster vid; prav tako pa
dolge in ostre kremplje.
Besedilo je razdeljeno na tri dele – na uvod, jedro in zaključek. Omenjena delitev je
nepravilna za besedilno vrsto, imenovano opis. Avtor besedila bi lahko besedilo členil glede
na ključne besede – o zunanjosti bi pisal v enem odstavku, o prehranjevanju v novem itd.
V ponujenem besedilu je opaziti več primerov subjektivnosti, to pa ni v skladu z značilnostmi
opisa. Primeri subjektivnosti, v katerih se pisec besedila razodeva /…/ meni najljubša žival;
/…./ majhna kot muha; Meni so všeč.; Veverica ima zelo močne zobke.; Opisal bom veverico,
ker je meni najlepša žival.; Zadnjič sem bil tam in sem jo videl.
V besedilu so glagoli rabljeni v sedanjiku; to je ustrezno. Omenjeni glagoli izražajo
brezčasnost, značilno za opisovalna besedila.

b) Vsebina
Pravilni bistveni podatki ob posamezni ključni besedi – ustrezanje resničnosti
Določeni bistveni podatki, zapisni ob ključnih besedah za opis živali, niso pravilni – to
pomeni, da ne ustrezajo resničnosti. Avtor je navedel naslednje neustrezne bistvene podatke:
Glava od veverice je majhna kot muha. Veverica ima zelo močne zobke. Veverica ima zelo
majhno in dlakasto telo. Rep je košat in tudi velik.
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c) Jezikovna in slogovna pravilnost
Napačno poimenovanje predmetnosti (slovar/besedišče)
Napačna oblika besede (slovnica)
Napačen besedni red (slovnica)
Napačno izraženo pomensko razmerje v povedi ali med povedma (slovnica)
Ponavljanje besede namesto drugih možnosti izražanja oblikovnega/slovničnega razmerja
med povedmi (slovnica)
Napake pri pisanju skupaj in narazen (pravopis)
Napake pri rabi ločil (pravopis)
Raba zaznamovanih besed (slog)
V besedilu je rabljena napačna oblika besede, in sicer: storž namesto storža. Prav tako Jazi bi
imel veverico, a kaj, ko jo ne ulovim.
Pojavi se tudi napačni besedni red. Uhe ima na glavi in so koničaste, na koncu so čopki.
Avtor vzorčnega besedila ne obvlada izražanja pomenskega razmerja v povedi ali med
povedma. To se kaže na primeru Veverica je koruzo, storže in lešnike, ker ima zelo močne
zobe. Prav tako pa tudi pri Tačke ima močne, ker pleza po drevju.
V besedilu se velikokrat ponovi beseda veverica, kljub še drugačnim možnosti izražanja
oblikovnega/slovničnega razmerja med povedmi, npr. z zaimki ali vezniki.
Opaziti je tudi pravopisne napake. Napaka pri pisanju skupaj in narazen je pri zapisu centi
metra (pravilno je skupaj  centimetrov). Neustrezna je tudi raba nekaterih ločil (vejice):
Veverica je koruzo storž in lešnike. Kadar veverica čepi ima zvit rep.
V besedilu je tudi primer rabe zaznamovane besede (omenjeno se nanaša na slog besedila), in
sicer: Uhe ima na glavi.
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Učitelje smo nagovorili še, da naj vrednotijo opis živali, priložen anketi.
Učitelji so v besedilu prepoznali več vrst napak.

Tabela 2: Merila vrednotenja
Delež

Vrednotenje
Nepravilne oz. pomanjkljive ključne besede za opis živali

48,8 %

Nepravilna subjektivnost

44,6 %

Nepravilna tridelnost – uvod, jedro, zaključek

46,3 %

Glagoli niso v sedanjiku

11,6 %

Nepravilni bistveni podatki ob posamezni ključni besedi – neustrezanje resničnosti

33,9 %

Napačno poimenovanje predmetnosti (slovar/besedišče)

43,0 %

Napačna oblika besede (slovnica)

18,2 %

Napačen besedni red (slovnica)

19,3 %

Napačno izraženo pomensko razmerje v povedi ali med povedma (slovnica)

46,3 %

Ponavljanje besede namesto drugih možnosti izražanja oblikovnega/slovničnega
razmerja med povedmi (slovnica)

33,9 %

Napake pri pisanju skupaj in narazen (pravopis)

39,7 %

Napake pri rabi ločil (pravopis)

32,2 %

Raba zaznamovanih besed (slog)

33,9 %

Drugo

25,6 %

V odgovorih učiteljev so bila neenakomerno zastopana prav vsa merila vrednotenja, čeprav
ne vedno izražena z istimi besedami, ki so navedene v Tabeli 2. Kot pogosto zastopana merila
(okoli 50 % učiteljev je to navedlo med odgovori) so se pojavila merila: upoštevanje pravilnih
ključnih besed (48,8 %), nepravilna tridelnost – členjenost na uvod, jedro, zaključek (46,3 %)
ter označevanje nepravilne subjektivnosti (44,6 %). Vsa tri merila so povezana z značilnostjo
besedilne vrste. Pri odgovoru »drugo« se je pogosto pojavljalo merilo ocenjevanja: čitljivost
zapisa in estetskost izdelka, dolžina besedila ter besedni zaklad.
Najmanj pogosto so učitelji navajali kriterije, povezane s slovnico.
Nihče od anketiranih učiteljev ni prepoznal vseh napak.
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Zanimalo nas je, ali se zdi učiteljem vrednotenje opisa živali zahtevno opravilo, in pri
čem imajo učitelji največ težav, ko vrednotijo opis živali.
Večinoma so učitelji enotnega mnenja, da je vrednotenje opisov živali zahtevno opravilo
(76,9 %).
Učitelji poročajo, da se pri vrednotenju spisov srečujejo s številnimi težavami. Navedene
težave smo povzeli v štiri skupine: zgradba besedilne vrste, vsebina, jezikovna in slogovna
pravilnost in drugo.

Graf 15: Težave pri vrednotenju opisov

Pri vrednotenju se najpogosteje pojavljajo težave, povezane z jezikovno in slogovno
pravilnostjo besedila (57,0 %), sledita vsebina besedila (34,7 %) in zgradba besedilne vrste
(30,6 %) ter drugo (43,0 %). Pri odgovoru »drugo« so učitelji navajali naslednje odgovore:
koliko točk nameniti posameznemu kriteriju; težave imam pri izrazoslovju učenca; kako
oblikovati končno oceno (kako razdeliti deleže za posamezni kriterij); koliko pravopisnih
napak je še za določeno oceno; težave so pri določitvi meril/točk, težave pri sestavi meril;
težko ocenim otrokov odnos do živali; nečitljivost zapisa, skopa predstavitev, kaj naj pretehta
pri oceni – opis ali pravopisne napake; ali pravopisne napake upoštevati; kako točkovati, če je
opis kratek in zanimiv ali če je dolg in dolgočasen; težko se odločim za eno oceno; težave
imam pri vrednotenju slovnice; koliko je potrebno zapisati za določeno število točk.
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Menim, da učitelji proces vrednotenja opisov živali pojmujejo kot zahtevnega zaradi tega, ker
nimajo jasnih predstav o tem, katere vidike pisanja morajo upoštevati. To je povezano z
učiteljevo strokovno usposobljenostjo.
Če učitelj uporablja analitični način ocenjevanja, potem lahko z natančno določenimi merili
opredeli, kaj bo ocenjeval in kolikšen delež točk bo namenil posameznemu delu ocenjevanja.
Preverjali smo še hipoteze, ki smo jih oblikovali pred raziskavo.
H 1: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike
glede mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali.
Preverjali smo, ali se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe pojavljajo
razlike glede mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali.
Tabela 3: Mnenje razrednih učiteljev z različnim številom let delovne dobe o vrstah
težav, ki jih imajo učenci pri opisu živali
Vrste težav

Delovna doba
od 0 do 5 let

od 6 do 11 let

od 12 do 17
let

18 let in več

Nepravilne oz. pomanjkljive ključne
besede za opis živali

3,80 %

50,00 %

19,20 %

26,90 %

Nepravilna subjektivnost

23,50 %

17,60 %

29,40 %

29,40 %

Nepravilna tridelnost – uvod, jedro,
zaključek

86,70 %

13,30 %

0,00%

0,00 %

Glagoli niso v sedanjiku

12,50 %

50,00 %

0,00 %

37,50%

Nepravilni bistveni podatki ob
posamezni ključni besedi –
neustrezanje resničnosti

26,90 %

21,20 %

26,90 %

25,00 %

Napačno poimenovanje predmetnosti
(slovar/besedišče)

29,80 %

14,90 %

27,70 %

27,70 %

Napačna oblika besede (slovnica)

18,80 %

6,30 %

50,00 %

25,00 %

Napačen besedni red (slovnica)

6,30 %

3,10 %

31,30 %

59,40 %

Napačno izraženo pomensko razmerje
v povedi ali med povedma (slovnica)

5,70 %

5,70 %

31,40 %

57,10 %

4,50 %

13,60 %

34,10 %

47,70 %

Ponavljanje besede namesto drugih
možnosti izražanja
oblikovnega/slovničnega razmerja med
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povedmi (slovnica)

Drugo

5,90 %

41,20%

35,30 %

17,60 %

Iz Tabele 3 je razvidno, da prihaja do razlik med večino učiteljev z različno delovno dobo
glede njihovega mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali.
Učitelji z različno dolgimi delovnimi izkušnjami navajajo različne vrste težav pri učencih.
Mlajši navajajo težave, kot so: nepravilne ključne besede za opis živali, nepravilna tridelnost
– uvod, jedro, zaključek, napačno poimenovanje predmetnosti (slovar/besedišče); učitelji z
več delovnimi izkušnjami pa omenjajo nepravilno subjektivnost, glagole v sedanjiku, napačno
izraženo pomensko razmerje v povedi ali med povedma (slovnica) in ponavljanje besede
namesto drugih možnosti izražanja oblikovnega/slovničnega razmerja med povedmi
(slovnica).
Na podlagi analize lahko sklepamo, da se med razrednimi učitelji z različnim številom let
delovne dobe pojavljajo razlike glede mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci pri pisanju
opisa živali.
Prvo hipotezo lahko potrdimo.

H 2: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo razlike glede
stopnje seznanjanja učencev z merili vrednotenja zapisanega opisa živali.
Preverjali smo, ali se med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike
glede stopnje seznanjanja učencev z merili vrednotenja zapisanega opisa živali.
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Tabela 4: Mnenje razrednih učiteljev z različno izobrazbo glede tega, kdaj seznanijo
učencev z merili vrednotenja opisa živali

Kdaj se seznanijo z merili

Pred pisanjem opisa živali za oceno

Vedno pred pisanjem opisa živali

Po tem, ko napišejo prvi opis živali

Po tem, ko napišejo popravo opisa živali

Skupaj

Izobrazba

visokošolska

univerzitetna
ali več

drugo

Skupaj

N

5

15

2

22

Vrstični
deleži

20,0 %

70,0 %

10,0 %

100,0
%

N

14

51

8

73

Vrstični
deleži

20,0 %

70,0 %

10,0 %

100,0
%

N

4

3

0

7

Vrstični
deleži

60,0 %

40,0 %

0,0 %

100,0
%

N

6

5

6

17

Vrstični
deleži

40,0 %

30,0 %

40,0 %

100,0
%

N

29

74

16

119

Vrstični
deleži

20,0 %

60,0 %

10,0 %

100,0
%

Iz Tabele 4 je razvidno, da prihaja do razlik med razrednimi učitelji z različno stopnjo
izobrazbe glede tega, kdaj seznanijo učence z merili vrednotenja opisa živali.
Učitelji z visokošolsko izobrazbo učence seznanijo z merili vrednotenja po tem, ko napišejo
prvi opis živali; učitelji z univerzitetno izobrazbo ali bolj izobraženi pa v večji meri učence
seznanijo z merili vrednotenja vedno pred pisanjem oziroma pred pisanjem opisa živali za
oceno.

Drugo hipotezo sprejmemo, saj nam je na podlagi podatkov uspelo pokazati, da se med
razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike glede stopnje seznanjanja
učencev z merili vrednotenja zapisanega opisa živali.
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H 3: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike
glede tega, kdaj in kako učence seznanijo z merili vrednotenja zapisanega opisa živali.
Preverjamo, ali med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe prihaja do razlik
glede tega, kdaj in na kakšen način učence seznanijo z merili vrednotenja zapisanega opisa
živali.
Tabela 5: Mnenje razrednih učiteljev z različnim številom let delovne dobe o tem, kdaj
seznanijo učence z merili vrednotenja opisa živali

Kdaj se seznanijo z merili?

Pred pisanjem opisa živali

Delovna doba
od 0 do
5 let

od 6 do
11 let

od 12 do
17 let

18 let in
več

Skupaj

N

10

4

6

2

22

Vrstični
deleži

50,0 %

20,0 %

30,0 %

10,0 %

100,0 %

Vedno pred pisanjem opisa živali.

Po tem, ko napišejo prvi opis živali

Po tem, ko napišejo popravo opisa
živali

Skupaj

N

4

17

28

24

73

Vrstični
deleži

10,0 %

20,0 %

40,0 %

30,0 %

100,0 %

N

2

0

4

1

7

Vrstični
deleži

30,0 %

0,0 %

60,0 %

10,0 %

100,0 %

N

0

0

0

17

17

Vrstični
deleži

0,0%

0,0 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

N

16

21

38

44

119

Vrstični
deleži

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

100,0 %

Iz Tabele 5 je razvidno, da je najvišji delež učiteljev razrednega pouka z manj kot 5 leti
delovne dobe seznani učence z merili ocenjevanja pred pisanjem opisa živali (62,5 %), učitelji
z več kot 6 let delovne dobe učence seznanijo z merili ocenjevanja vedno pred pisanjem opisa
živali, precejšen delež izkušenih učiteljev (18 let in več delovne dobe) pa seznani učence z
merili ocenjevanja po tem, ko napišejo popravo opisa živali (38,6 %).
Sklepamo lahko, da obstajajo razlike glede načinov seznanjanja učencev z merili vrednotenja
glede na delovno dobo (v razredih). Tretjo hipotezo sprejmemo, saj nam je na podlagi
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podatkov uspelo pokazati, da se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe
pojavljajo razlike glede tega, kdaj in kako učence seznanijo z merili vrednotenja zapisanega
opisa živali.

H 4: Med razrednimi učitelji, ki pri pouku uporabljajo različno učno gradivo, obstajajo
razlike glede mnenja o zahtevnosti vrednotenja zapisanega opisa živali.
Preverjali smo, ali med razrednimi učitelji, ki pri pouku uporabljajo različno učno gradivo,
obstajajo razlike glede mnenja o zahtevnosti vrednotenja zapisanega opisa živali.
Tabela 6: Povezava med učnim gradivom in mnenje razrednih učiteljev o zahtevnosti
vrednotenega zapisanega opisa živali

Učno gradivo

Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett)

Hej hoj (DZS)

Moja slovenščina 4 (Izolit)

Slovenščina 4 (Mladinska knjiga)

Znanka ali uganka (Modrijan)

Skupaj

zahtevnost vrednotenja

da

ne

Skupaj

N

60

9

69

Vrstični deleži

87,0 %

13,0 %

100,0 %

N

17

7

24

Vrstični deleži

70,8 %

29,2 %

100,0 %

N

9

1

10

Vrstični deleži

90,0 %

10,0 %

100,0 %

N

2

1

3

Vrstični deleži

66,7 %

33,3 %

100,0 %

N

14

1

15

Vrstični deleži

93,3 %

6,7 %

100,0 %

N

102

19

121

Vrstični deleži

84,3 %

15,7%

100,0%
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Iz Tabele 6 je razvidno, da učitelji pri pouku uporabljajo različno učno gradivo.
84,3 % vprašanih učiteljev se strinja, da je stopnja zahtevnosti vrednotenja zapisanega opisa
živali zahtevna. Večjih razlik v mnenju med učitelji, ki uporabljajo različno učno gradivo, ni.
87,0 % učiteljev, ki uporablja učno gradivo Gradim slovenski jezik 4 meni, da je vrednotenje
opisa živali zahtevno, enako misli 70,8 % učiteljev, ki uporabljajo učno gradivo Hej hoj, 90,0
% tistih, ki uporablja učno gradivo Moja slovenščina 4. Tudi 66,7 % učiteljev, ki uporablja
Slovenščino 4, meni, da gre za zahtevno opravilo, in 93,3 % učiteljev, ki pri pouku uporablja
učno gradivo Znanka ali uganka, meni, da je vrednotenje zapisa zahtevno.
Četrto hipotezo zavrnemo, saj nam na podlagi podatkov ni uspelo pokazati razlik.

H 5: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se pojavljajo razlike
glede meril, ki jih uporabljajo pri vrednotenju zapisanih opisov živali.
Preverjali smo, ali se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe pojavljajo
razlike glede meril, ki jih uporabljajo pri vrednotenju zapisanih opisov živali.
Tabela 7: Povezanost med merili za vrednotenje opisov in delovno dobo učiteljev
Merila za vrednotenje opisov

Delovna doba

od 0 do 5 let

od 6 do 11
let

od 12 do
17 let

18 let in
več

Nepravilne ključne besede za opis živali

18,6 %

16,9 %

25,4 %

39,0 %

Pravilna subjektivnost

22,2 %

13,0 %

25,9 %

38,9 %

Pravilna tridelnost – uvod, jedro, zaključek

23,5 %

23,5 %

19,6 %

33,3 %

Glagoli niso v sedanjiku

7,1 %

21,4 %

21,4 %

50,0 %

Nepravilni bistveni podatki ob vsaki ključni besedi –
neustrezanje resničnosti

9,8 %

31,7 %

29,3 %

29,3 %

Pravilno poimenovanje predmetnosti (slovar/besedišče)

5,8 %

17,3 %

34,6 %

42,3 %

Pravilna oblika besede (slovnica)

0,0 %

27,3 %

27,3 %

45,5 %

Pravilni besedni red (slovnica)

6,0 %

22,0 %

28,0 %

44,0 %

Pravilno izraženo pomensko razmerje v povedi ali med
povedma (slovnica)

17,9 %

16,1 %

30,4 %

35,7 %
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Ponavljanje besede namesto drugih možnosti izražanja
oblikovnega/slovničnega razmerja med povedmi
(slovnica)

12,2 %

24,4 %

34,1 %

29,3 %

Napake pri pisanju skupaj in narazen (pravopis)

22,9 %

22,9 %

27,1 %

27,1 %

Napake pri rabi ločil (pravopis)

12,8 %

17,9 %

33,3 %

35,9 %

Raba zaznamovanih besed (slog)

17,1 %

14,6 %

31,7 %

36,6 %

Drugo

3,2 %

16,1 %

38,7 %

41,9 %

Iz tabele 7 je razvidno, da prihaja do razlik med razrednimi učitelji z različnim številom let
delovne dobe glede meril, ki jih uporabljajo pri vrednotenju zapisanih opisov živali. Učitelji z
različno dolgimi delovnimi izkušnjami navajajo različna merila pri vrednotenju zapisanih
opisov živali.
Učitelji, ki so zaposleni od 0 do 5 let, najpogosteje upoštevajo naslednje: pravilno tridelnost
besedila (23,5 %), subjektivnost v besedilu (22,2 %) ter napake pri pisanju skupaj in narazen
(22,9 5).
Učitelji, ki delajo od 6 do 11 let, najpogosteje upoštevajo pravilne bistvene podatke ob
posamezni ključni besedi (31,7 %), pravilno obliko besed (27,3 %) ter ponavljanje besede
namesto drugih možnosti izražanja oblikovnega/slovničnega razmerja med povedmi (24,4 %).
Učitelji, ki so zaposleni od 12 do 17 let, so pozorni na ponavljanje besede namesto drugih
možnosti izražanja oblikovnega/slovničnega razmerja med povedmi (34,1 %), na pravilnost
poimenovanje predmetnosti (34,6 %) in na pravilno izražanje pomenskega razmerja v povedi
in med povedma (30,4 %).
Tisti, ki imajo največ delovne dobe, pa najpogosteje navajajo, da upoštevajo glagole v
sedanjiku (50,0 %), pravilno obliko besed (45,5 %) ter pravilni vrstni red (44,0 %).
Na podlagi analize lahko sklepamo, da med razrednimi učitelji z različnim številom let
delovne dobe v večini ne prihaja do razlik glede meril pri vrednotenju zapisanih opisov živali.
Bistvene razlike je zaslediti v treh od štirinajstih primerov, zato peto hipotezo zavrnemo.

H6: Učno gradivo, ki ga razredni učitelji uporabljajo pri pouku, pomembno vpliva na
merila, ki jih uporabljajo za vrednotenje zapisanih opisov živali.
Preverjali smo, ali učno gradivo, ki ga razredni učitelji uporabljajo pri pouku, pomembno
vpliva na merila, ki jih uporabljajo za vrednotenje zapisanih opisov živali.
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Tabela 8: Povezanost med učnim gradivom in merili, ki jih uporabljajo učitelji pri
vrednotenju zapisanih opisov živali
Učno gradivo

Merila vrednotenja

Gradim
slovenski
jezik 4
(Rokus Klett)

Hej hoj
(DZS)

Moja
slovenščina
4 (Izolit)

Slovenščina
4
(Mladinska
knjiga)

Znanka ali
uganka
(Modrijan)

61,00 %

16,90 %

6,80 %

3,40 %

11,90 %

Pravilna subjektivnost
Pravilna tridelnost – uvod, jedro,
zaključek

64,80 %

16,70 %

9,30 %

3,70 %

5,60 %

52,90 %

23,50 %

0,00 %

3,90 %

19,60 %

Glagoli niso v sedanjiku

64,30 %

14,30 %

7,10 %

0,00 %

14,30 %

58,50 %

19,50 %

7,30 %

2,40 %

12,20 %

59,60 %

15,40 %

9,60 %

1,90 %

13,50 %

Pravilna oblika besede (slovnica)

63,60 %

18,20 %

0,00 %

0,00 %

18,20 %

Pravilni besedni red (slovnica)
Pravilno izraženo pomensko
razmerje v povedi ali med
povedma (slovnica)
Ponavljanje besede namesto
drugih možnosti izražanja
oblikovnega/slovničnega
razmerja med povedmi (slovnica)
Napake pri pisanju skupaj in
narazen (pravopis)
Napake pri rabi ločil (pravopis)

62,00 %

16,00 %

6,00 %

0,00 %

16,00 %

60,70 %

16,10 %

5,40 %

1,80 %

16,10 %

51,20 %

22,00 %

9,80 %

0,00 %

17,10 %

54,20 %

22,90 %

4,20 %

2,10 %

16,70 %

59,00 %

23,10 %

5,10 %

2,60 %

10,30 %

Raba zaznamovanih besed (slog)

51,20 %

26,80 %

4,90 %

0,00 %

17,10 %

Drugo

64,50 %

22,60 %

9,70 %

0,00 %

3,20 %

Nepravilne oz. pomanjkljive
ključne besede za opis živali

Nepravilni bistveni podatki ob
posamezni ključni besedi –
neustrezanje resničnosti
Pravilno poimenovanje
predmetnosti (slovar/besedišče)

Iz tabele 8 je razvidno, da v večini ne prihaja do razlik med uporabljenim učnim gradivom in
merili vrednotenja zapisanih opisov živali.

Na podlagi analize lahko sklepamo, da učno gradivo, ki ga razredni učitelji uporabljajo pri
pouku, nima vpliva na merila, ki jih uporabljajo pri vrednotenju zapisanih opisov živali.
Asociacija med posameznim parom spremenljivk je nizka. Očitne razlike je zaslediti le v
enem od štirinajstih primerov, zato šesto hipotezo zavrnemo.
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H7: Med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe se razlike v
vrednotenju zapisanega opisa živali (s koliko točkami ovrednotijo posamezni opis).
Preverjali smo, ali se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe pojavljajo
razlike v vrednotenju zapisanega opisa živali glede na poročane težave pri vrednotenju in
številu točk (oceni) za ovrednotenje posameznih opisov.
Tabela 9: Povezava med delovno dobo in ocenami pri vrednotenju opisa živali
Ocene

1

2

3

4

5

Skupaj

Delovna doba

od 0 do 5
let

od 6 do 11
let

od 12 do 17
let

18 let in
več

Skupaj

N

2

0

1

0

3

Vrstični deleži

66,7 %

0,0 %

33,3 %

0,0 %

100,0 %

N

4

6

8

6

24

Vrstični deleži

16,7 %

25,0 %

33,3 %

25,0 %

100,0 %

N

8

15

24

30

77

Vrstični deleži

10,4 %

19,5 %

31,2 %

39,0 %

100,0 %

N

0

0

6

8

14

Vrstični deleži

0,0 %

0,0 %

42,9 %

57,1 %

100,0 %

N

2

1

0

0

3

Vrstični deleži

66,7 %

33,3 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

N

16

22

39

44

121

Vrstični deleži

13,2 %

18,2 %

32,2 %

36,4 %

100,0 %

Iz Tabele 9 je razvidno, da prihaja do razlik med razrednimi učitelji z različnim številom let
delovne dobe glede ocene, s katero so ocenili opis živali.
Učitelji z delovno dobro do 0 do 5 let so opis živali v 66,7 % ocenili z oceno 1 oz. 5, 16,7 %
jih je ocenilo z oceno 2, oceno 3 pa je dodelilo 10,4 % učiteljev.
Učitelji, ki delajo od 6 do 11 let, ocene 1 niso dodelili. V 33,3 % so ocenili izdelek v oceno 3,
25,0 % jih je ocenilo z 2 in 19,5 z oceno 3.
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Učitelji z delovno dobro od 12 do 17 let so najpogosteje (42,9 %) izdelek ocenili z oceno 4, v
33,3 % z oceno 1 oz. 2, v 31,2 % z oceno 3 in nihče izdelka ni ocenil z oceno 5.
57,1 % »najstarejših« učiteljev je opis živali ocenilo z oceno 4, 39,0 % z oceno 3, 25,0 % z
oceno 2, nihče pa izdelka ni ocenil z oceno 1 ali 5.
Izkaže se, da učitelji z manj delovne dobe pripisujejo opisu najvišje ali najnižje ocene. Z
naraščanjem števila let delovne dobe naraščajo tudi ocene (od 2 do 4).
Sedmo hipotezo sprejmemo, saj nam je na podlagi podatkov uspelo pokazati, da prihaja do
značilne asociacije med spremenljivkama.
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4 SKLEP
Z izdelavo magistrskega dela sem uresničila cilje, ki sem si jih zastavila pred začetkom.
S preučevanjem teoretičnih spoznanj o sporazumevalni zmožnosti, o besedilu, o značilnostih
opisovalnih besedil (tudi o opisu živali) ter o vlogi besedila pri jezikovnem pouku pri
predmetu slovenščina v osnovni šoli ter o vrednotenju v šoli (na splošno in o vrednotenju
neumetnostnih besedil pri slovenščini) sem pridobila temeljit vpogled v spoznanja slovenskih
(in deloma tujih) strokovnjakov, ki se ukvarjajo z omenjenimi področji.
Z analizo učnih gradiv za slovenščino (za jezikovni pouk) v 4. razredu, natančneje z analizo
učnih enot, v katerih je obravnavano opisovalno besedilo (opis živali), sem presojala
značilnosti besedila, ki ga avtorjih »ponujajo« učencem kot vzorčno besedilo, predlagane
dejavnosti pred in med sprejemanjem ter po njem, zaporedje nalog ter priročnik, ki naj bi bil
v pomoč učiteljem pri pripravi na pouk in izvedbi dejavnosti v razredu.
Pregled učnega gradiva je pokazal, da obstajajo razlike glede značilnosti učnih gradiv, ki jih
uporabljajo učitelji z učenci v razredu.
Učna gradiva se razlikujejo po kvaliteti vzorčnega besedila, ki je ponujeno učencem, glede
pripravljenih nalog, ki naj bi bile učencem v pomoč pri razvijanju za opis živali ključnih
gradnikov sporazumevalne zmožnosti in procesnosti dela.
Le eno učno gradivo, namenjeno uporabi pri pouku slovenščine v 4. razredu (jezikovni pouk),
ponuja učencem vzorčno besedilo, ki zajema vse ključne besede, značilne za besedilno vrsto,
imenovano opis živali.
Način dela, predlagan v večini učnih gradiv, je transmisijski. Občasno je še vedno prisotno
ponavljanje definicij, memoriranje dejstev, opravljanje nalog, pri katerih se zahtevajo
predvsem nižji miselni procesi ipd. Še vedno je zelo pomembna vloga učitelja, ki ni le
organizator učnih situacij, ki so zastavljene problemsko in raziskovalno. Vsako analizirano
pripravljeno učno gradivo torej ni strukturirano tako, da bi lahko bili učenci pri delu
samostojni in tako odgovorni za lastno znanje; del se še vedno prenaša na učitelja.
Iz pripravljenih nalog v učbenikih, delovnih zvezkih ali samostojnih delovnih zvezkih ni
razvidna načrtnost razvijanja gradnikov sporazumevalne zmožnosti, ki so ključni za opis
živali. Pripravljene naloge so v večini zanimive, raznolike, pritegnejo učence, a ne vodijo h
končnemu in na začetku zastavljenemu cilji in so tako nesmiselne.
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Z analizo odgovorov učiteljev na vprašanja anketnega vprašalnika pa sem lahko preverila
svoje mnenja, oblikovano na podlagi dosedanjih pedagoških izkušenj pri delu z učenci in pri
sodelovanju s kolegi, da je vrednotenje besedil zahtevno in odgovorno delo ter da imajo
učitelji pri tem težave.
Obdelani podatki, pridobljeni z vprašalnikom, so pokazali precej za delo z učenci pomembnih
spoznanj. Pridobljene informacije bi morali učitelji zaznati kot pomembne in spoznanja
vključevati v načrtovanje pouka in izvedbo dejavnosti pri delu z učenci.
Pridobljeni podatki kažejo, da večina učiteljev meni, da ima težave pri pisanju opisov
približno polovica učencev (32,2 %) oziroma manj kot polovica (30,6 %). Učitelji
najpogosteje navajajo težave pri uporabi pravilnih bistvenih podatkov ob vsaki ključni besedi,
ki ustrezajo resničnosti (43,0 %), pri napačnem poimenovanju predmetnosti
(slovar/besedišče) (38,8 %) in pri ponavljanju besed namesto drugih možnosti izražanja
oblikovnega/slovničnega razmerja med povedmi (slovnica) (36,4 %). Najpogosteje se težave
pri vrednotenju opisov pojavljajo pri jezikovni in slogovni pravilnosti besedila (57,0 %),
sledita vsebina (34,7 %) in zgradba besedilne vrste (30,6 %) ter odgovor »drugo« (43,0 %).
Kot najpogostejši vzrok za težave, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa živali, so navedene:
pomanjkanje časa za obravnavo opisa živali (47,9 %) in pomanjkanje časa za povratno
informacijo po pisanju opisa živali (46,3 %) ter pomanjkljivo znanje učencev o značilnostih
opisa živali (43,8 %).
Po mnenju učiteljev se učenci najbolj zavedo svojih težav pri pisanju opisovalnih besedil v
fazi, ki sprejemajo povratne informacije (36,4 %) in v fazi ocenjevanja znanja (26,4 %).
Glede na odgovore učiteljev 33,1 % učencev dobro pozna merila ocenjevanja, 24,8 % pa celo
zelo dobro. Učitelje učence z merili v 60,3 % seznanijo učenci vedno pred pisanjem opisa
živali.
Učitelji so pri ocenjevanju opisa živali vzorčnemu izdelku v večini (63,6 %) dodelili oceno 3.
42 % učiteljev je ocenjevalo izdelek po celostni metodi, ostali po analitični. Učitelji, ki so
ocenjevali analitično, so poleg številčne ocene navajali še primere opisnih ocen/povratnih
informacij za učence.
Učitelji so pri vrednotenju izdelka uporabljali različna merila vrednotenja. Kot pogosto
zastopana merila so se pojavila: upoštevanje pravilnih ključnih besedil (48,8 %), nepravilna
tridelnost (46,3 %) ter nepravilna subjektivnost (46,3 %).
Večinoma učitelji menijo, da je vrednotenje opisa živali zahtevno opravilo (76,9 %).
Navajajo, da imajo največkrat težave, povezane z vrednotenjem jezikovne in slogovne
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pravilnosti besedila (57,0 %), sledita vsebina besedila (34,7 %) in zgradba besedilne vrste
(30,6 %). Pogosti so tudi odgovori »drugo« – npr. koliko točk nameniti posameznemu
kriteriju; težave imam pri izrazoslovju učenca; kako oblikovati končno oceno (kako razdeliti
deleže za posamezni kriterij); koliko pravopisnih napak je še za določeno oceno; težave so pri
določitvi meril/točk, težave pri sestavi meril; težko ocenim otrokov odnos do živali;
nečitljivost zapisa, skopa predstavitev, kaj naj pretehta pri oceni – opis ali pravopisne napake;
ali pravopisne napake upoštevati; kako točkovati, če je opis kratek in zanimiv ali če je dolg in
dolgočasen; težko se odločim za eno oceno; težave imam pri vrednotenju slovnice; koliko je
potrebno zapisati za določeno število točk.

Na podlagi analize odgovorov smo uspeli potrditi 4 hipoteze (3 smo zavrnili).
Rezultati so potrdili, da
 med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe obstajajo statistično
pomembne razlike glede mnenja o vrstah težav, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa
živali;
 se

med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično

pomembne razlike glede stopnje seznanjanja učencev z merili vrednotenja zapisanega
opisa živali;
 se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe pojavljajo statistično
pomembne razlike glede tega, kdaj in kako učence seznanijo z merili vrednotenja
zapisanega opisa živali;
 se med razrednimi učitelji z različnim številom let delovne dobe pojavljajo statistično
pomembne razlike v vrednotenju zapisanega opisa živali (s koliko točkami/s katero
oceno ovrednotijo posamezni opis).
Študij s tega področja v slovenskem prostoru ni bilo opravljenih, zato lastnih pridobljenih
rezultatov ne moremo primerjati z rezultati drugih raziskovalcev.
Izdelali smo tudi opisnike za natančnejše ter zanesljivejše vrednotenje zapisanih opisovalnih
besedil (opisa živali) – te bodo učitelji lahko uporabili pri vrednotenju zapisanega opisa živali
in pri tem jasnih, celostnih in natančnih povratnih informacijah za izboljšanje dosežkov
učencev, učenci pa pri vrednotenju lastnih besedil in besedil sošolcev.
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Menimo, da bodo učitelji lahko na podlagi ugotovitev, predstavljenih v magistrskem delu,
prepoznali značilnosti učnega gradiva, ki načrtno razvija gradnike sporazumevalne zmožnosti,
ključne za tvorjenje opisovalnih besedil. Prav tako pa bodo lahko pri vrednotenju opisa živali
učencev uporabljali izdelana merila za oblikovanje jasnih, celostnih in natančnih povratnih
informacij za izboljšanje dosežkov in opisnike za natančnejše in zanesljivejše vrednotenje
zapisanih opisovalnih besedil (opisa živali) učencev. Učencem pa bodo merila nudila jasno
sliko o tem, kakšno znanje se zahteva od njih, prav tako pa si bodo lahko z njimi pomagali pri
vrednotenju lastnih opisovalnih besedil.
Spoznanja, predstavljena v magistrskem delu, tako pomenijo pomemben prispevek k razvoju
didaktike slovenskega jezika, ker vrednotenje besedil doslej ni bilo predmet temeljite
strokovne raziskave.
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PRILOGE
 Gradim slovenski jezik 4 (Priloga 1)
 Moja slovenščina 4 (Priloga 2)
 Znanka ali uganka 4 (Priloga 3)
 Hej hoj 4 (Priloga 4)
 ANKETNI VPRAŠALNIK (Priloga 5)
 PRIMER OPISA ŽIVALI, KI SO GA VREDNOTILI V RAZISKAVO
VKLJUČENI UČITELJI (Priloga 6)

Priloga 5
ANKETNI VPRAŠALNIK
Prosim, da obkrožite oz. napišite odgovor, ki velja za Vas.
Spol

Ž

M
a)
b)
c)
č)

visokošolska
univerzitetna
magistrska
drugo: ______________

Območje,
na katerem poučujem:

a)
b)
c)
č)
d)

Ljubljana
Kranj
Celje
Slovenj Gradec
Koper

Okolje,
v katerem poučujem:

a) mestno

Učno gradivo, ki ga moji
učenci uporabljajo pri
jezikovnem pouku pri
predmetu slovenščina
v 4. r.

a)
b)
c)
č)
d)

Stopnja izobrazbe:

Število
let
delovne
dobe:
e)
f)
g)
h)

______ let

Nova Gorica
Novo mesto
Maribor
Murska Sobota

b) podeželsko

Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett)
Hej hoj (DZS)
Moja slovenščina 4 (Izolit)
Slovenščina 4 (Mladinska knjiga)
Znanka ali uganka (Modrijan)

Včasih si pomagam še z učnim gradivom: _________________________________________.
1. Koliko učencev ima po Vašem mnenju težave pri pisanju opisov? (Izberite en dogovor.)
a) Vsi ali skoraj vsi.
b) Več kot polovica.
c) Približno polovica.
č) Manj kot polovica.
d) Le redki učenci.
2. Pri čem imajo po Vašem mnenju učenci pri pisanju opisa živali največ težav?
___________________________________________________________________________
3. Kaj je po Vašem mnenju najpogostejši vzrok za težave, ki jih imajo učenci pri pisanju opisa
živali? (Obkrožite lahko več odgovorov.)
a) Pomanjkanje časa za obravnavo opisa živali.
b) Pomanjkanje časa (ena šolska ura) za pisanje opisa živali.
c) Nenatančnost učencev.
č) Pomanjkanje časa za povratno informacijo po pisanju opisa živali.
d) Pomanjkljivo znanje učencev o značilnostih živali.
e) Pomanjkljivo znanje učencev o značilnostih besedila opis živali.
f) Pomanjkljivo učno gradivo.
g) Pomanjkljivo informiranje učencev o značilnostih opisa živali.
h) Drugo (napišite): _____________________________________________________

4. Kdaj se učenci najbolj zavedo svojih težav pri pisanju opisovalnih besedil?
a) V fazi utrjevanja znanja.
b) V fazi preverjanja znanja.
c) V fazi ocenjevanja znanja.
č) V fazi, ko učenci sprejemajo povratne informacije (vrnitev popravljenih opisov).
d) Se ne zavedo.
e) Drugo: ________________________________________________________________
.
5. Kako dobro Vaši učenci poznajo merila za vrednotenje zapisanega opisa živali?
a) Zelo dobro.
b) Dobro.
c) Srednje dobro.
č) Slabo.
d) Zelo slabo.
e) Jih ne poznajo.
6. Kdaj seznanite učence z merili vrednotenja?
a) Pred pisanjem opisa živali za oceno.
b) Vedno pred pisanjem opisa živali.
c) Po tem, ko napišejo prvi opis živali.
č) Po tem, ko napišejo popravo opisa živali.
d) Ko jim vrnem popravljene opise živali.
e) Drugo (napišite): ____________________________________________________.
7. Vrednotite opis živali, ki je na strani 3. Prosim, če pod besedilo napišete opisno in številčno
oceno izdelka. Navedite tudi številčni kriterij ocenjevanja.
8. Navedite merila, po katerih ste vrednotili opis živali na strani 3.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Ali je po Vašem mnenju vrednotenje opisov živali zahtevno opravilo?
a) Da.
b) Ne.
Utemeljite odgovor.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Pri čem imate največ težav, ko vrednotite opise živali?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hvala za sodelovanje
Anita Smole

Priloga 6

VEVERICA
Opis
Opisal bom veverico, ker je meni najlepša žival.

Veverica je črne, rjave ali sive barve. Glava od veverice je majhna kot muha. Uhe ima na
glavi in so koničaste na koncu so čopki. Veverica ima zelo močne zobke. Veverica ima zelo
majhno in dlakasto telo in ponavadi bolj debelušno. Rep je košat in tudi velik. Kadar veverica
čepi ima zvit rep. Tačke ima močne, ker pleza po drevju. Velika je približno 20 centi metrov.
Oči ima velike. Meni so všeč. Veverica je koruzo storž in lešnike, ker ima zelo močne zobe.

Jaz bi imel veverico, a kaj, ko jo ne ulovim. Imajo jo pa tudi v živalskem vrtu. Zadnjič sem bil
tam in sem jo videl.

