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POVZETEK
V magistrski nalogi sem preučeval in primerjal odnos devetošolcev in maturantov
do učbenikov za slovenščino, ki so jih uporabljali v šolskem letu 2015/2016. Na
slovenskem trgu je na voljo mnogo različnih učbenikov in učbeniških paketov.
Naloga učiteljev in profesorjev je, da znajo na podlagi svojega profesionalnega
znanja in izkušenj ustrezno presoditi, kateri učbeniki so najbolj kakovostni in
primerni za uporabo. Empirični del naloge temelji na iskanju razlik v uporabi
učbenikov za slovenščino med devetošolci in maturanti, v priljubljenosti
slovenščine kot šolskega predmeta in oceni učbenikov za slovenščino med
devetošolci in maturanti. Želel sem ugotoviti, kaj bi devetošolci in maturanti pri
svojih učbenikih za slovenščino želeli spremenili. Pri uporabi in priljubljenosti sem
preverjal obstoj razlik glede na učni uspeh in stopnjo šolanja, pri željah po
spremembah pa zgolj obstoj razlik glede na stopnjo šolanja. Za pridobivanje
odgovorov sem uporabil anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sem anonimno ter
skupinsko vodeno anketiranje opravil na neimenovanih koroških osnovnih šolah A
in B ter neimenovani koroški gimnaziji C decembra 2014. Zajeti vzorec predstavlja
na nivoju rabe inferenčne statistike (rabe statističnih preizkusov) enostavni
slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije. Ugotovil sem, da se statistično
značilne razlike pojavljajo zlasti tam, kjer preverjamo obstoj razlik glede na stopnjo
šolanja. Pri preverjanju razlik glede na učni uspeh se sicer kakšna statistično
značilna razlika pojavi, ponekod gre za obstoj tendence, vendar pa so takšni primeri
zelo redki. Devetošolci v primerjavi z maturanti več uporabljajo učbenike pri delu
v šoli, za to pa dobivajo tudi več spodbud s strani učiteljev kot maturanti s strani
profesorjev. Pri domačem učenju devetošolci in maturanti učbenike uporabljajo
približno enako pogosto. Priljubljenost slovenščine kot učnega predmeta ni
pogojena s stopnjo šolanja ali učnim uspehom. Devetošolci v primerjavi z maturanti
bolje ocenjujejo svoje učbenike in njihovo ustreznost, bolj pa tudi razumejo
besedila, ki jih učbeniki ponujajo. Devetošolcih bi v svojem učbeniku želeli
predvsem večjo uporabo barv, slik, grafov, tabel in miselnih vzorcev, maturanti pa
bi želeli predvsem razumljivejše in konkretnejše razlage.

Ključne besede: devetošolci, maturanti, pouk slovenščine, učbenik, kakovost
učbenika, učbenik in učitelj, učbenik in učenec.

ABSTRACT
In this master thesis I studied and compared the attitude of learners in the ninth
grade of primary school and secondary school graduates towards Slovenian
language textbooks, which were used in the school year 2014/2015. There are many
different textbooks and textbook packages available on the Slovenian market. It is
up to the teachers and professors to decide, according to their professional
knowledge and experience, which books are the best and the most suitable to use.
The empirical part of the thesis is based on finding the differences in the use of
Slovenian language textbooks among learners in the ninth grade and secondary
school graduates, the popularity of Slovenian language as a school subject and
evaluation of Slovenian textbooks among the mentioned learners. I wanted to find
out what would learners want to change in their Slovenian language textbooks. I
verified the existence of differences in relation to academic achievement and level
of education according to the usage and popularity. I also evaluated the existence
of differences in relation to the level of education and wishes for changes. To get
the answers I used a questionnaire, which helped me to run an anonymous and
collective survey that was conducted among two Carinthian primary schools (A and
B) and one Carinthian secondary school C, in December 2014. On the level of use
of inferential statistics (use of statistical tests) the covered sample represents a
simple random sample from a hypothetical population. I have found out that
statistically significant differences occur especially where the existence of
differences depending on the level of education is verified. When checking the
differences regarding the school success a statistically significant difference might
occur. In some cases there is the existence of tendency, but such cases are very rare.
The learners in the ninth grade of primary school compared to the secondary school
graduates more use textbooks for work in school. They also receive more support
from the teachers when compared to the graduates. When both groups of learners
study at home they use the textbooks equally. The popularity of Slovenian language

as a school subject is not in connection to the level of education or school success.
The ninth grade learners compared to graduates evaluate their textbooks and their
relevance better, and can understand texts that books offer. The ninth grade learners
would like their textbooks to be colourful, there should be more images, graphs,
tables and mind maps. The secondary school graduates would like their textbook to
contain comprehensible and concrete explanations.

Keywords: learners in the ninth grade of primary school, secondary school
graduates, Slovenian lessons, textbook, textbook quality, textbook and teacher,
textbook and learner.
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1 UVOD
Skozi razvoj slovenskega jezika in slovenskih osnovnih ter srednjih šol se je
nenehno spreminjal tudi učni načrti, hkrati z njimi pa tudi vsa učna gradiva, po
katerih so lahko posegli učitelji, profesorji, učenci in dijaki.
Za pisanje naloge smo se odločili, ker imamo na slovenskem trgu na voljo ogromno
različnih učbenikov in učbeniških paketov, ki se močno razlikujejo po kakovosti.
Naloga vsakega učitelja in profesorja je, da zna na podlagi svojega profesionalnega
znanja in izkušenj ustrezno presoditi, kateri učbeniki so najbolj kakovostni in bi
prispevali svoj del h kar se da kakovostnemu delu v razredu in učencu oziroma
dijaku v kar največji meri pomagali pri njegovem individualnem delu doma.
Nepravilna izbira učbenika ali učbeniškega kompleta bi tako učencu oziroma dijaku
kot tudi učitelju oziroma profesorju povzročila nemalo težav in otežkočila delo
doma in v razredu.
2. člen Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013), s katerim
se ureja način in postopek potrjevanja učbenikov, ki so namenjeni učencem,
dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, pravi, da je učbenik osnovno učno
gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja,
opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Preko didaktično-metodične
organizacije vsebin in prirejene likovne ter grafične opreme podpira poučevanje in
učenje. Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev
izobraževanja in pridobivanje različnih ravni in vrst znanja. Učbenik za doseganje
vzgojno-izobraževalnih ciljev ne zahteva neposrednega vpisovanja in vrisovanja
rešitev ter odgovorov na vprašanja. Izjema je učbenik, namenjen uporabi v
elektronski obliki (e-učbenik), ki neposredno vpisovanje lahko dopušča. Učbenik
je vezan na šolski predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, razred in stopnjo
izobraževanja. Je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s cilji učnega
načrta.
Avtorji potencialnih učbenikov se morajo pri pisanju držati mnogih pravilih.
Avtorja Jereb in Jug (1987) poudarjata, da je za pisca učbenika najbolj pomembno,
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da dobro pozna snov, ki jo učbenik obravnava, hkrati pa mora poznati tudi prakso.
Glavno vodilo pri pisanju mu morajo biti tip šole, kategorija izobraževancev, ki jim
je tekst namenjen, primeren stil in oprema učbenika (Jereb in Jug, 1987, str. 69).
Na koncu učbenik v izobraževalnih programih na področju splošnega izobraževanja
potrdi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na podlagi 25.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I)
(Uradni list RS, št. 16/07).
Menimo, da se med potrjenimi učbeniki vseeno najde veliko takšnih, ki učiteljem
in profesorjem ter predvsem učencem in dijakom niso všeč, zato po njih tekom
vzgojno-izobraževalnega procesa zelo neradi posegajo. Dejstvo je, da učitelji
pogosto predstavljajo dva skrajna pola. Eni so tisti, ki po učbenikih skoraj ne
posegajo, drugi pa so tisti, ki se stvari v učbeniku pretirano držijo. To je seveda
narobe, saj s so učitelji in profesorji s tem pogosto sami krivci za negativen odnos
do učbenikov s strani učencev in dijakov. Menimo, da bi se morali avtorji
učbenikov prvotno osredotočiti na učence in dijake, njihova mnenja, interese in
potrebe, ki jih sami vidijo v okviru določenega predmeta, in nato na podlagi
pridobljenih podatkov oblikovati učbenike, ki bi hkrati zadovoljili potrebe učencev
in dijakov ter navodila in pravila, ki veljajo za oblikovanje učbenikov.
Vsebinsko bo naloga razdeljena na teoretični in empirični del. V prvem delu bomo
predstavili predmet slovenščine v osnovni šoli, predmet slovenščine v gimnaziji,
različne definicije pojma učbenik, mesto učbenika v didaktični teoriji, didaktično
oblikovanje učbenikov v preteklosti in danes, standarde, ki jih mora kakovosten
učbenik doseči, kako napisati kakovosten učbenik in v kakšnem odnosu je
kakovosten učbenik z določenimi didaktičnimi načeli, kako je učbenik povezan z
učiteljem in kako z učencem.
V drugem delu naloge se bomo osredotočili na predstavitev rezultatov raziskave, s
katero bomo primerjali odnos devetošolcev in maturantov do učbenikov za
slovenščino, ki jih v šolskem letu 2014/2015 uporabljajo.
V zaključnem delu bomo povzeli temeljne ugotovitve raziskave in nakazali
morebitna odprta vprašanja na temo pisanja in razvoja učbenikov v prihodnosti.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 SLOVENŠČINA V OSNOVNI ŠOLI IN GIMNAZIJI
V prvem poglavju bomo spregovorili o slovenščini kot učnem predmetu v osnovni
šoli in gimnaziji. Slovenščina gotovo predstavlja ključni predmet tako v osnovni
šoli kot tudi v gimnaziji. Pri njem učenci in dijaki dobijo osnove za sporazumevanje
in učenjem vseh vsebin, ki so predstavljene v slovenskem jeziku.
Izobraževalni koncepti so se v Sloveniji v zadnjem desetletju močno spremenili.
Do sprememb ni prišlo le zaradi prenovljenih učnih načrtov, ampak tudi zaradi
vključevanja slovenskih šolarjev v mednarodne raziskave. Zavedati se je potrebno,
da poučevanje maternega jezika predstavlja temelj razvijanja otrokove
večjezičnosti, s pomočjo sodobnih pristopov pa se pri književni in kulturni vzgoji
vseskozi spodbuja sprejemanje drugačnosti, bližnjih in daljnih svetov ter
oblikovanje etničnih in estetskih vrednot (Medved Udovič, 2008, str. 22–23).
Slovenščina na ta način predstavlja osnovo za učenje in poglabljanje vsebin na vseh
preostalih področjih.
Za poučevanje slovenščine, ki ni nujno materinščina vsem učencem, v naših šolah
potrebujemo ustrezne metodične smernice oziroma izhodišča. Le tako bo
poučevanje vseh skupin učencev učinkovito. Skupine učencev so namreč lahko
kulturno ali družbeno različne, poznamo pa tudi npr. ranljive skupine. zanimiv je
projekt Sveta Evrope Poučevanje družbene in kulturne raznolikosti: politike ali
prakse?, ki skuša podati odgovore na to, kako otroke pripraviti na soočanje z
razlikami v sodobnih multikulturnih družbah in kako doseči izobraževalne pogoje,
ki bi kar najbolje izkoreninili diskriminacijo, izključenost, nasilje in konflikte
(Medved Udovič, 2008, str. 24).
Glavni cilji projekta so vključevanje multikulturnih razsežnosti v področja
družboslovja, umetnostnega izražanja in religije, spodbujanje vzajemnosti,
interakcije in izmenjave. Učitelji morajo biti ustrezno profesionalno podkovani,
kompetentni, opreti pa se morajo na sodobna znanstvena spoznanja predmetnega
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področja in sodobne metode učenja in poučevanja. Ob branju, pisanju, računanju in
bralni pismenosti, ki veljajo za nepogrešljiva področja znanja in sposobnosti pri
mladih, se dandanes poudarjajo še kompetence, kot so komuniciranje, timsko delo,
jezikovne spretnosti, zavedanje drugih kultur in njihovo spoštovanje (Medved
Udovič, 2008, str. 24–25).
Skupine učencev so precej raznolike. Učenci se dandanes, v času multikulturnih
družb pogosto razlikujejo v svojih pogledih, vrednotah, stališčih … Pomembno se
je zavedati, da je tudi naša kultura takšna, kot je, tudi zaradi različnih vplivov drugih
kultur. Zato je še kako pomembno, da vsem svojim članom omogočimo občutek
pripadnosti in solidarnosti.

2.1.1 SLOVENŠČINA V OSNOVNI ŠOLI
Slovenščina je ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri
njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje, razvijajo zavest
o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot uradnem in državnem
jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh
področjih zasebnega in javnega življenja. Cilji predmeta se uresničujejo z
jezikovnim in književnim poukom v sklopu poslušanja, branja, govorjenja in
pisanja (Program osnovna šola, slovenščina, Učni načrt, 2011, str. 4).
Namen jezikovnega pouka je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem
knjižnem jeziku. Pri književnem pouku se učenci srečujejo z umetnostnimi besedili
in ob njih poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo doživljajsko, vrednotenjsko,
domišljijsko-ustvarjalno in intelektualno zmožnost. Z zaznavanjem kulturnih,
etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore besedna umetnost, se utrjuje
kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter medkulturna in širša socialna
zmožnost. Takšen smisel in namen predmeta se ob udejanjanju ciljev prilagajata
spoznavni zmožnosti, razvojni stopnji učencev (Program osnovna šola,
slovenščina, Učni načrt, 2011, str. 4).
Splošni cilji slovenščine v osnovni šoli so oblikovanje osebne, narodne in
državljanske identitete ter razvijanje zmožnosti vseživljenjskega učenja, predvsem
sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku, socialno, estetsko, kulturno in
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medkulturno zmožnost, učenje učenja, informacijsko in digitalno pismenost,
kritičnost, podjetnost, samoiniciativnost, ustvarjalnost (Program osnovna šola,
slovenščina, Učni načrt, 2011, str. 6).

2.1.2 SLOVENŠČINA V GIMNAZIJI
Splošna opredelitev predmeta in splošni cilji so med osnovno šolo in gimnazijo
precej podobni.
Slovenščina je ključni splošnoizobraževalni predmet v gimnaziji in je podlaga za
sporazumevanje, za vsakršno učenje s slovenskim jezikom izraženih vsebin, za
razumevanje, doživljanje in vrednotenje pojavov okoli nas. Dijaki se pri slovenščini
usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku
ter razvijajo zavest o pomenu materinščine, slovenščini kot uradnem in državnem
jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh
področjih zasebnega in javnega življenja (Učni načrt, slovenščina, Gimnazija, 2008,
5).
Slovenščina ni pomembna zgolj zaradi učinkovitega govornega in pisnega izražanja
posameznika.
Slovenščina naj bi omogočila razvoj osebne, narodne in državljanske identitete ter
razvijanje zmožnosti vseživljenjskega učenja, predvsem sporazumevanje v
slovenskem knjižnem jeziku, socialno, estetsko, kulturno in medkulturno zmožnost,
učenje učenja, digitalno pismenost, kritičnost, podjetnost, samoiniciativnost,
ustvarjalnost (Učni načrt, slovenščina, Gimnazija, 2008, 6).
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2.2 UČBENIK
2.2.1 DEFINICIJE UČBENIKA
V tem razdelku bomo pogledali različne definicije pojma učbenik. Obstaja veliko
med seboj različnih definicij. Rečemo lahko, da vse definicije kažejo na značilnosti
časa, v katerem so nastale, in odnosa različnih didaktikov do obravnavane teme.
Dejstvo je, da večina avtorjev izpostavi predvsem tisti vidik, ki ga smatrajo za
najpomembnejšega. V nalogi bomo omenili nekaj najznačilnejših definicij.
Radislav Ničković je leta 1972 zapisal, da je učbenik dinamično delovno učno
sredstvo in poseben tip šolske kompleksne knjige, ki je organsko vgrajena v učni
sistem in ima polivalentno funkcijo pomoči optimalnega intelektualnega razvoja
učenca in neposredno sodeluje v živi interakcijski komunikaciji, ki poteka med
učencem, učiteljem in učno vsebino (Skela, 1993, str. 201).
Nekoliko kasneje je Vladimir Poljak vsebinsko določitev učbenika izpeljal na
podlagi njegovih bistvenih značilnosti. Te naj bi bile:
‒

učbenik je osnovna šolska knjiga, v nasprotju z drugimi knjigami,
ki so dopolnilna in pomožna literatura med šolanjem,

‒

pisan je na podlagi predpisanega učnega načrta in predmetnika,
medtem ko druga strokovna, znanstvena in umetniška literatura ni,

‒

učbenik učenci skorajda vsakodnevno uporabljajo, da se
izobražujejo in samoizobražujejo, medtem ko drugo literaturo
proučujejo občasno,

‒

po svojem osnovnem namenu mora biti učbenik didaktično
oblikovan zaradi racionalnejšega, boljšega, bolj ekonomičnega in
učinkovitega izobraževanja, ostala literatura pa ni in ne more biti
(Poljak, 1983, str. 18).

Različni avtorji so se osredotočili na različne vidike in poudarjali tisto, kar se jim
je zdelo najpomembneje za oblikovanje skupne definicije.
Malić je leta 1986 zapisal, da je učbenik knjiga, v kateri se znanstvene in strokovne
vsebine predelujejo na poseben način, po določenih pedagoških, didaktično6

metodičnih in psiholoških načelih. S tem tovrstna didaktična aparatura postane
bistveno določilo knjige, ki pretendira v naziv učbenika (Skela, 1993, str. 201).
Isti avtor je leta 1992 zapisal, da je učbenik kot osnovna šolska knjiga, izdelana za
posebne potrebe šolskega izobraževanja, tj. pouk. Včasih je učbenik bil edini in
avtoritativni vir znanja, sedaj pa sam vodi do ostalih virov znanja in s tem uči učiti
se. Resničen pomen učbenika je v tem, kako informacijo predela in posreduje
učencu, da učenec dojame, kako informacijo vključiti v sistem svojega znanja, kako
med seboj povezati različne vire. Učbenik se zagotovo pojavlja v vlogi motivatorja,
saj preko njega učenec postaja samostojen in kreativen pri intelektualnem delu. Je
knjiga, v kateri so znanstvene in strokovne vsebine posredovane učencu s posebnim
didaktično-metodičnim instrumentarijem, ki je prilagojen vzgojno-izobraževalnim
smotrom, učnemu načrtu, učenčevi zrelosti in tudi posebnim okoliščinam
izobraževanja. Njegovo nastajanje in uporabo določajo posebni predpisi (zakonska
določila). Učbenik predstavlja pregled nad učnim dogajanjem v razredu in šolah,
pomeni pa tudi vir za nadzor sprejetih izobraževalnih vsebin na določeni stopnji
izobraževanja (Malić, 1992, str. 34‒35)
Učbenik zagotovo predstavlja nepogrešljivo učno sredstvo. Učenec z njegovo
pomočjo postaja samostojen, učbenik pa mu pomaga in ga še vedno drži v določenih
okvirih znanja in učencu predstavlja smernice za dosego nivoja, ki ga določena
stopnja izobraževanja zahteva. Temu primerna je tudi njegova uporaba.
Učbenik naj bi spadal med tekstna učna sredstva, ki ga od navedenih sredstev
najpogosteje uporabljamo. Je osnovno sredstvo izobraževanca in izobraževalca za
sistematično obdelavo učne snovi z določenega predmetnega področja. Didaktiki
po svetu so različnega mnenja glede učbenika. Nekateri ga zagovarjajo, drugi pa
mu nasprotujejo. Zagovorniki pravijo:
‒

učbenik je orientacija izobraževalca, predvsem začetnika glede
globine in obsega učne snovi,

‒

učbenik zagotavlja približno enako raven znanja v izobraževalnih
organizacijah, kjer se uporablja,

‒

učbenik pomaga izobraževancem, ki dalj časa izostanejo od pouka
in tako lažje nadomestijo manjkajoče znanje,
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‒

v primeru, da se učitelj, profesor, tekom vzgojno-izobraževalnega
procesa zamenja, se novi učitelj, profesor, s pomočjo učbenika lažje
znajde,

‒

učbenik omogoča drugim, da izobraževancem pomagajo in jih
kontrolirajo (Jereb in Jug, 1987, str. 68).

Nasprotniki učbenika pravijo:
‒

učbenik z delnim nakazovanjem metodične poti obravnave določene
učne snovi ovira izobraževalčevo samostojnost pri pouku,

‒

ker je učbenik večinoma pisan za povprečne izobraževance, je težko
uporaben za izobraževance, ki se težko učijo, ker jim je pretežak, in
za izredno sposobne izobraževance, ker jim je prelahek,

‒

učbenik naj bi s svojo vsebino bil preveč tog in neprilagodljiv
značilnostim kraja, kjer poteka učni proces,

‒

učbenik dokaj hitro zastara (Jereb in Jug, 1987, str. 68).

Vsekakor ima vsak učbenik pozitivne in negativne lastnosti. Predstavlja določeno
osnovo in oporo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pomembno je predvsem, da je
primeren uporabnikovi zrelosti in stopnji znanja ter da ob tem, ko uporabnika
omejuje, mu omogoča tudi določeno mero svobode.
V Pedagoški enciklopediji iz leta 1989 je učbenik definiran kot knjiga, v kateri so
znanstvene ali strokovne vsebine posredovane uporabniku s pomočjo posebej
oblikovanega didaktičnega instrumentarija, odvisno od psihofizične zrelosti
uporabnika, ciljev izobraževanja in od posebnih nalog učnega načrta oz. šole ali
nivoja izobraževanja. Od ostalih šolskih knjig učbenik ločuje dejstvo, da je učbenik
masovna, osnovna in obvezna šolska knjiga. Kot tak mora učbenik biti vgrajen v
celotni učbeniški sistem po horizontali in vertikali (Skela 1993: str. 201).
V našem prostoru se teoretična didaktika s problematiko strukture in funkcije
učbenikov sicer ni pogosto ukvarjala. Strmčnik v svoji Didaktiki iz leta 2001 med
osrednjimi teoretičnimi temami učbenikov posebej ne omenja. Preostali didaktiki
se jih v svojih delih dotikajo mimogrede in običajno v normativno-preskriptivni
maniri oz. na ravni praktičnih napotkov bodisi avtorjem, kako naj učbenik napišejo,
bodisi učiteljem, kako naj učbenik uporabijo. Manjka resnejša didaktičnoteoretska
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analiza, ki bi skušala pojasniti strukturno mesto učbenika kot enega temeljnih učnih
sredstev, njegovo funkcijo ter socialne, psihološke, pedagoške in druge
determinante, ki na to dvoje pomembno vplivajo (Kovač idr., 2005, str. 17).
Čeprav teoretična didaktika učbenikov ni pogosto obravnavala, to nikakor ne
pomeni, da je slovenska stroka učbenike in njihov pomen spregledala. Skozi čas se
je vse bolj oblikovalo prepričanje, da je učbenik nenadomestljivo učno sredstvo,
zato so tudi debate in razmišljanja o njegovih vlogah postajale vse pogostejše.
Milena Ivanuš Grmek (2003) pravi, da je učbenik posebna učna knjiga, v kateri je
znanost ali stroka preoblikovana tako, da je dostopna vsem učencem, katerim je
učbenik namenjen. Namenjen je množični uporabi, zato se mora podrediti načelom
množice. Jezik mora biti prilagojen razvojni stopnji učencev, katerim je učbenik
namenjen. Zahtevnost mora biti prilagojena povprečnemu učencu v določeni
razvojni stopnji, temu podrejena pa morata biti tudi vsebina in obseg problemov, ki
jih učbenik zajema (Ivanuš Grmek, 2003, str. 75).
Mira Turk Škraba (2006) ugotavlja, da lahko učbenik opredelimo kot posebno zvrst
strokovne literature, ki jo določata vsebina in ciljna publika. Širše učbenik definira
šolski sistem, saj njegovo vsebino določa država, ki predpisuje učne načrte in s tem
vsebinske in operativne cilje predmeta oz. predmetnega področja. Učbenik
predstavlja eno od sredstev, s pomočjo katerih učitelj in učenec dosežeta predpisane
cilje. V praksi žal še vedno prihaja do napačne opredelitve pojmov, saj npr. nekateri
učitelji pripisujejo učbenikom vlogo in pomen učnega načrta in jih na ta način
zamenjujejo z njim (Mira Turk Škraba, 2006, str. 31).
Različne definicije, pri katerih v ospredje stopa ta ali oni vidik učbenika, so rezultat
njegove večplastne vloge in povezanosti s številnimi dejavniki, ki pogojujejo
njegovo vlogo, organizacijo in vsebino. Vse naštete definicije bi lahko povzeli v
nekaj bistvenih točkah.
Učbenik:
‒

je standardna knjiga, ki predstavlja vsebino predmeta
izobraževanja in določa oblike aktivnosti,

‒

vsebuje podatke o točno določenem področju, uporabljajo ga vsi
učenci oz. študenti, ki se dani predmet učijo,
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‒

je knjiga, napisana z namenom, da bi jo uporabljali učenci v šolah
in je v skladu z njihovo psihofizično zrelostjo,

‒

je knjiga, v kateri je strokovna vsebina učencu podana s pomočjo
didaktičnega instrumentarija,

‒

je masovna, obvezna in osnovna šolska knjiga,

‒

je predvsem tekstualno učno gradivo,

‒

nudi pomoč učencu pri njegovem intelektualnem razvoju,

‒

je knjiga, ki jo učenci bolj kot ne vsakodnevno uporabljajo za
izobraževanje in samoizobraževanje,

‒

je najpogosteje uporabljeno učno sredstvo (Skela, 1993, str. 201–
202).

Z napredkom družbe in informacijsko-komunikacijske tehnologije je bilo slej kot
prej za pričakovati, da bo prišlo do določenih premikov tudi na področju vzgoje in
izobraževanja ter med vsemi elementi, ki so z omenjenim področjem povezani.
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju je vplivala na
spreminjanje postopkov učenja in poučevanja ter vlogo učbenika. Svetovni splet
odpira virtualne svetove in omogoča komuniciranje in sodelovanje, brez da bi ob
tem morali zapustiti učilnico, v kateri sedimo (Freudenstein, 2003, povz. po Kreuh
idr., 2011, str. 7).
Mediji ne nastopajo zgolj kot pripomoček pri učenju, ampak določajo drugačen
koncept učenja, kot smo ga navajeni iz tradicionalnih učbenikov. Na ta način se je
uveljavil izraz e-učbenik, ki v najširšem pomenu predstavlja učbenik v
elektronskem mediju. E-učbenik opredeljujejo različne definicije, pogojene z
razvojem tehnologije, spreminjajočimi se potrebami in koncepti v izobraževanju, s
pričakovanji učiteljev in učencev ter pogledi raziskovalcev tega področja. Eučbenik je možno opredeliti kot digitalni učni vir, ki v celoti nadomesti tiskani
medij, za njegovo uporabo pa potrebujemo določena tehnična sredstva (Kreuh idr.,
2011, str. 7).
Glavna razlika med tiskanim in e-učbenikom je v digitalizaciji celotnega učnega
okolja, ki ob klasičnih elementih vsebuje tudi interaktivne in multimedijske
gradnike (didaktične aplikacije, vodene učne poti, igre, simulacije …). E-učbenik
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in tiskani učbenik pa se ne razlikujeta le v interaktivnosti in multimedijskosti,
ampak tudi v njuni dostopnosti. E-učbeniki so običajno dostopni in delujoči na
spletu, s čimer posameznik postane neodvisen od kraja in časa, odvisen pa je od
dostopa na svetovni splet. Na splošno e-učbenik spodbuja aktivno in sodelovalno
učenje, dopušča različne poti reševanja, učečemu pa nudi tudi možnost spremljanja
in vrednotenja lastnega učnega napredka (Kreuh idr., 2011, str. 8–9).
Čeprav je informacijsko-komunikacijska tehnologija prodrla na vsa področja
našega življenja, lahko z gotovostjo zatrdimo, da gre pri učbenikih za področje, ki
bo še dolgo ostalo eno najpomembnejših pri posameznikovem delovanju v vzgojnoizobraževalnem procesu.
Učbenikov kot temeljnega didaktičnega sredstva še dolgo ne bodo povsem v celoti
zamenjala druga sredstva. Spreminjala se bo oblika učbenikov, prvi koraki v smeri
dopolnjevanja tradicionalnih učbenikov z e-gradivi pa so že storjeni. Nadaljnji
razvoj učbenikov bo zagotovo močno pod vplivom interneta, elektronske pošte,
sodobnih računalniških orodij za pripravo pisnega in slikovnega gradiva … Popolna
nadomestitev tiskanega učbenika s spletno verzijo zahteva velika vlaganja tako v
razvoj tehnologije, kot tudi v dostopnost tehnologije vsakemu učencu, učitelju ter
šoli. Hkrati je potrebno vlaganje v dodatno izobraževanje učiteljev za uporabo
takšnih učnih sredstev (Turk Škraba, 2006, str. 32).

2.2.2 VRSTE UČBENIKOV
V naslednjem poglavju se bomo ukvarjali z vrstami učbenikov. Na podlagi doslej
zapisanega lahko sklepamo, da gre za preširoko področje, da bi lahko pri učbeniku
šlo za pojem, ki ga ne bi mogli nadalje razdelati.
V nadaljevanju bomo z vidika namenskosti oziroma uporabe učbenike razdelili na:
‒

učbenike za opismenjevanje,

‒

učbenike za razvijanje razgledanosti (splošne ali poklicne),

‒

učbenike za poklicno oblikovanje (na srednji stopnji, na visoki
stopnji ali za izobraževanje odraslih) (Jurman, 1999, str. 66).
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Učbeniki za opismenjevanje zajemajo vsebine, ki so temelji vzgoje in
izobraževanja. Običajno so vključeni v učnih predmetih, kot so materinščina,
matematika in spoznavanje narave in družbe, skozi prva tri ali štiri leta
osnovnošolskega izobraževanja. Po kvaliteti morajo biti na najvišji stopnji, saj
vendarle gre za temelje vzgoje in izobraževanja (Jurman, 1999, str. 66).
Pri opismenjevanju torej gre za dolgotrajen proces, ki se mu nikakor ne smemo in
niti ne moremo izogniti na poti k oblikovanju posameznika kot kompetentnega
člana družbe. Opismenjevanju sledi drugo pomembno področje, področje splošne
in kasneje poklicne razgledanosti.
Učbeniki za razvijanje razgledanosti posamezniku omogočajo široko orientacijo v
kulturi človeške civilizacije. Razgledanost je možno opredeliti kot splošno ali
poklicno. Iz tega izhajata dve podvrsti učbenikov. Splošna razgledanost se gradi pri
učencu pri vseh učnih predmetih, namenjenih pridobivanju splošne izobrazbe.
Poklicna razgledanost se na drugi strani oblikuje na osnovi vsebin temeljnih
strokovnih predmetov. Obe vrsti razgledanosti sta osnova za prenos načel, metod,
pravil, postopkov in zakonitosti z ene vrste vsebin na drugo. V osnovni šoli
razvijajo splošno razgledanost prav vsi učni predmeti, medtem ko na srednji stopnji
zgolj materinščina, tuji jezik, zgodovina, geografija in biologija. Na srednji stopnji
se razvija tudi poklicna razgledanost, ki je nujna za opravljanja različnih del na
raznih področjih določenega poklica. Tu gre za prenos znanj na širše območje
profilov sorodnih poklicev (Jurman, 1999, str. 67).
Splošna in poklicna razgledanost sta neločljivo povezani in ena brez druge ne
moreta delovati. Obe se razvijata postopoma, skozi usvajanje različnih vsebin in
pridobivanje izkušenj z najrazličnejših področij posameznikovega udejstvovanja.
Učbeniki, namenjeni nekaterim splošnim predmetom, bi se morali v prihodnje
razvijati v smislu oblikovanja takih učnih vsebin, ki bi deloma oblikovale splošno,
deloma pa poklicno razgledanost. Učbenik za nemški jezik za poklicni profil
avtomehanika bi tako lahko vseboval deloma slovnična pravila, deloma pa
strokovno izrazje za to področje (Jurman, 1999, str. 67).
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Učbeniki za razvijanje razgledanosti se morajo običajno podrejati trem načelom:
‒

razvojni stopnji učenca,

‒

komulativnosti vsebin,

‒

stopnji zahtevnosti vsebin (Jurman, 1999, str. 67).

Poklicna razgledanost se navezuje na področje posameznikovega profesionalnega
razvoja. Nujna je za posameznikovo uspešnost na izbranem poklicnem področju in
pomeni osnovo za posameznikovo delovanje v določeni stroki.
Učbeniki za poklicno oblikovanje se nanašajo na učne predmete s specifično
poklicno vsebino, ki se veže na oblikovanje poklicnega profila in poklicno
socializacijo. Posredujejo torej znanja, namenjena uspešnemu opravljanju poklica
in pravila vedenja, vrednotenja dela ter stopnjo zadovoljstva. Uspešnost delavca,
usposobljenega za opravljanje določenega poklica, je namreč bolj odvisna od
njegove poklicne socializacije kot pa od njegovih sposobnosti (Jurman, 1999, str.
67).
Da se posameznik postane na določenem področju kompetenten, mora iti skozi
ustrezen postopek, v katerem mu morajo biti v pomoč za to primerna sredstva.
Vsi učbeniki, še posebej pa učbeniki za poklicno oblikovanje na srednji stopnji in
pri izobraževanju odraslih morajo biti oblikovani metodično. Zgolj učbeniki za
področje razgledanosti in poklicnega oblikovanja na visokošolski stopnji so lahko
oblikovani metodološko. To pomeni, da didaktična načela na tej stopnji šolskega
sistema izgubijo prioritetni značaj, njihovo mesto pa zavzamejo znanstveni
postopki in metode (Jurman, 1999, str. 68).
Poseben problem predstavljajo učbeniki za razvijanje razgledanosti in učbeniki za
poklicno izobraževanje in oblikovanje odraslih. Področje je slabo raziskano, učitelji
pa običajno uporabijo kar učbenike, namenjene izobraževanju odraščajoče mladine,
ki so v tem primeru neustrezni. Izobraževanje odraslih namreč zahteva učbenike,
prilagojene njihovemu statusu in učbenike, ki upoštevajo, da gre pri izobraževanju
odraslih za ponovno opismenjevanje ter da predznanje odraslih temelji na
osvojenem znanju in delovnih ter življenjskih izkušnjah (Jurman, 1999, str. 68).
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V današnjem svetu ljudje vse bolj težimo k nenehnemu osebnemu napredku.
Posameznik nikoli ne zna vsega, zato je še kako pomembno vseživljenjsko učenje,
nenehno izobraževanje in usposabljanje. Odrasli so skupina, ki zahteva prav
poseben pristop, posebej prilagojeni morajo biti tudi učbeniki. Ker gre pri
izobraževanju odraslih za področje, ki se vedno bolj razvija, menim, da bodo v
kratkem tudi na področju učbenikov storjeni pomembni koraki k zagotovitvi
ustreznih učnih gradiv.

2.2.3 FUNKCIJE UČBENIKA
Čeprav za učbenik obstaja mnogo različnih definicij, se lahko vedno znova
vprašamo, kakšna je zares njegova poglavitna funkcija. Je res povsem nepogrešljivo
sredstvo? Ga lahko kaj resnično povsem nadomesti?
V sodobni šoli ni več natančno jasno, kakšna naj bi bila vloga učbenika. Skrajna
prepričanja težijo k odpravi učbenika, ki bi ga naj zamenjala strokovna literatura, s
pomočjo katere si bo učenec ob različnih interpretacijah pojmov oblikoval svoj
lastni pojem. To je morda možno uveljaviti na visokošolski stopnji, vendar še tam
ne gre za nekaj, kar bi morali jemati resno. Na preostalih stopnjah šolanja tovrstnega
prepričanja nikakor ne gre jemati resno (Jurman, 1999, str. 57).
V sodobni šoli učbenik predstavlja sestavni del metodično-didaktičnega gradiva, ki
ga učenci in učitelj uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu pouka. V tem
procesu nima več le didaktične, ampak tudi vzgojno funkcijo, pri čemer obe
vplivata na oblikovanje učenčeve osebnosti. Učbenik vključuje informativno
funkcijo (znanje), preko nje pa še konativno (vrednote), kognitivno (sposobnosti)
in emotivno (vsebine, ki so emocionalno obarvane) (Jurman, 1999, str. 57).
Učenec skozi vzgojno-izobraževalni proces usvaja različna znanja in pridobiva
najrazličnejše izkušnje. Vseskozi osebnostno in profesionalno raste, oblikuje svoje
vrednote, prepričanja, poglede na različne situacije.
Na podlagi zgoraj napisanih funkcij sodobni pedagogi učbeniku pripisujejo dve
temeljni funkciji, in sicer informativno ter transformativno. Informativna funkcija
je izrazito didaktične, transformativna pa vzgojne narave. V celoti gledano gre pri
obeh funkcijah za idejno funkcijo, ki je hkrati tudi najpomembnejša. Informativna
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in trasformativna funkcija se zlivata v poseben sklop, ki se odraža v višji celoti, iz
katere izhaja ta duhovna funkcija, ki pa ni edina funkcija učbenika (Jurman, 1999,
str. 57).
Idejna funkcija se kaže v integraciji vsebinske in vzgojne komponente učbenika.
Včasih jo v ozadje potisne ideološka funkcija, katere glavni namen je pretirana
indoktrinacija državnih in političnih stališč pri oblikovanju mladine, od katere se
pričakuje, da se bo vedla čim bolj v skladu s pričakovanimi cilji in vrednotami.
Ideološka funkcija ni nujno vedno negativna. Ko so zaradi njene prisotnosti mladi
bolj motivirani k pridobivanju znanja, vedoželjnosti in uspehu, gre za pozitivno
vlogo. Kljub vsemu je najpomembnejše, da se v učbeniku kaže predvsem idejna
funkcija (Jurman, 1999, str. 59).
Avtorji učbenikov morajo zelo paziti, da nevede v ospredje učbenika ne stopi
ideološka funkcija. Tedaj učbenik lahko postane sredstvo za manipulacijo in zgolj
vzgajanje mladine v skladu z nekaterimi državnimi in političnimi prepričanji,
njegova idejna funkcija pa se prehitro lahko pomakne v ozadje.
Druga funkcija učbenika je funkcija učbenika kot knjige znanja, ki ima tri
komponente, in sicer množično, osebno in ceneno. Funkcija se nanaša na
uporabnost učbenika, ki je namenjen množični uporabi, zato se mora podrejati
načelu množičnosti. Napisan mora biti v jeziku, ki je primeren razvojni učencev,
katerim je učbenik namenjen. Zahtevnost, vsebina in obseg zajetih problemov
morajo biti podrejeni povprečnemu učencu (Jurman, 1999, str. 59).
Obstaja še tretja funkcija, ki se odraža v nastanku učbenika in vključuje
organizacijo izdajanja in distribuiranja (Jurman, 1999, str. 59).
O pisanju in izdajanju učbenikov bomo pisali v nadaljevanju naloge.
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2.3 MESTO UČBENIKA V DIDAKTIČNI TEORIJI
Avtorji temeljnih didaktičnih del učbenike po navadi obravnavajo ali v okviru
razprave o učnih sredstvih ali v zvezi z učnimi metodami. Pojem učno sredstvo
obsega vse objekte, ki so posebej izdelani za uporabo pri pouku ali jih učitelj za ta
namen izbere. Gre za širok pojem, ki obsega tako učila kot tudi učne pripomočke.
Razlika med učili in učnimi pripomočki je v tem, da so učila nosilci učno
relevantnih informacij in so neposredno v funkciji učenja, učni pripomočki pa so
naprave in predmeti, ki sicer pripomorejo k pridobivanju znanja, a sami niso nosilci
učne relevantnih informacij (npr. tehnični pripomočki, kot so projektor LCD,
grafoskop …). Kar zadeva učbenike, si nekateri didaktiki med seboj nasprotujejo.
Bakovljev jih uvršča med učne pripomočke po logiki, da učbenik ni objekt učenja,
ampak gre za vednost, znanje, ki je v njem vsebovano. Na drugi strani jih Andoljšek
uvršča med učila, s pomočjo katerih učenci sami delajo. Očitno je, da sta definicija
in umestitev učbenika v didaktično teorijo nujno povezana z njegovimi funkcijami
v procesih učenja in poučevanja, ki pa niso enoznačne ali takšne, da bi jih lahko
združili v skupni imenovalec. Na ta način je učbenik za učitelja res učno sredstvo,
za učenca pa je predvsem vir vednosti in znanj, torej učni vir (Kovač idr., 2005, str.
19–20).
V končni fazi so prepiri o tem, ali gre za učilo ali učni pripomoček, nesmiselni.
Dejstvo je, da učbenik tako za učitelja kot tudi za učenca predstavlja nepogrešljivo
sredstvo, oporo, ki skrbi za kakovost in ustrezen tok vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Učbenika tako ni možno ujeti v preprosto in enoznačno definicijo, ampak je treba
sprejeti okvirno opredelitev: »Učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je tekstovni
učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in
samostojnega učenja« (Kovač idr., 2005, str. 20).
Učbenik je kot tak sestavni del učenčeve samostojne učne dejavnosti, učitelj pa ga
kot učno sredstvo lahko vključi v vse etape učnega procesa ter k tistim učnim
metodam, ki implicirajo delo z besedilom. Delo z učbenikom se pri določenih
didaktikih pojavlja tudi kot samostojna učna metoda. Gogala leta 1966 govori o
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metodi dela z učno knjigo, podobna formulacija pa je prisotna tudi pri Danilu in
Jesipovu leta 1961. Zagotovo je umeščanje dela z učbenikom med učne metode
danes bolj problematično, kot je bilo v 60. letih. Tedaj je učbenik predpisan in tudi
za učitelje obvezen generator reprodukcije družbene ideologije, hkrati pa je bilo na
voljo malo drugih učnih virov, ki so v današnji šoli samoumevni. Učbenik je danes
kot tak le eden od mnogih učnih medijev in virov znanja ter kot tak partikularen,
čeprav zato nič manj pomemben del izobraževalne tehnologije (Kovač idr., 2005,
str. 20).
Dandanes trg ponuja ogromno učnih sredstev in pripomočkov, ki so v pomoč
učitelju in učencu. Žal se pojavlja vse več sredstev, ki niso nujno dobra, ampak so
se razvila v želji po čim večjem zaslužku nekaterih ponudnikov, ki so na področju
vzgoje in izobraževanja ter vsesplošne zmede v zvezi z obravnavanim področjem,
začutili priložnost za lahek zaslužek. Naloga učiteljev in profesorjev je, da znajo na
podlagi svojega profesionalnega znanja in izkušenj ustrezno presoditi, katera
sredstva so resnično kakovostna in bi pozitivno doprinesla k uresničevanju
vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Dandanes se premalo poudarja vloga učbenika, ki se skriva v njegovi pisni obliki,
ki že sama po sebi pomaga razvijati bralno pismenost, strateško učenje in spodbuja
k branju. Učbenik lahko v knjižni obliki učečega se navaja na poglobljeno, študijsko
branje strokovnega besedila, lahko je zgled za pisno izražanje in podpora ustnemu
izražanju. Učencem privzgaja nujnost navajanja literature, sklicevanja na vire,
pomaga lahko pri oblikovanju pisnega izdelka, kot so naloge, članki, knjige ipd.
Tako je že sam učbenik kot knjiga na nek način učno-vzgojno sredstvo, saj pomaga
pri razvijanju učenčeve bralne spretnosti (Turk Škraba, 2006, str. 32).
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2.4 DIDAKTIČNO OBLIKOVANJE UČBENIKOV
2.4.1

DIDAKTIČNO

OBLIKOVANJE

UČBENIKOV

V

PRETEKLOSTI
Vse odkar učbeniki obstajajo, so imeli svoj namen. Skozi različna obdobja so se
spreminjali in se prilagajali času, v katerem so nastali. Didaktična teorija ni nekaj,
kar bi obstajalo samo po sebi, ampak se je skozi čas razvijala, hkrati z novimi
spoznanji pa se je spreminjala tudi didaktična oblikovanost učbenikov.
V stari šoli, kakor jo imenuje Poljak (1983), imenovani tudi knjižna šola, šola
»guljenja«, šola učenja na pamet, je v 18. in 19. stoletju bila naloga učbenika, da s
pomočjo teksta konkretizira uradno sprejete učne programe v skladu z ustrezno
znanstveno sistematiko. V učbenikih je prevladovala besedna razlaga, način pisanja
pa je za učence pogosto bil neprimeren in nedostopen. Učitelji so zaporedje svojih
predavanj usklajevali z zaporedjem razlag vsebin v učbeniku. Učenje iz takšnih
učbenikov je bilo težko, učenci so besedila večinoma brali in ponavljali, da bi si
zapomnili vsebino. Takšno učenje je bilo v skladu s temeljnim prepričanjem na
temo učenja. Repetitioest mater studiorum (ponavljanje je mati učenosti). Tako je
bilo mehanično učenje nerazumljivih in nedostopnih tekstov poglavitna značilnost
učenja iz učbenikov v stari šoli. Učbeniki niso bili posebej didaktično oblikovani,
ampak so le predstavljali konkretizacije učnih programov. Ustrezali so ravni tedanje
didaktične teorije, v kateri so prevladovali didaktični materializem in njegove
negativne posledice (verbalizem, formalizem, dogmatizem …) (Poljak, 1983, str.
10).
Stari šoli je sledil razvoj tako imenovane nove šole, ki je s seboj prinesla pomembne
spremembe, vezane na šolstvo in šolski sistem, med njimi tudi spremembe, ki so se
neposredno navezovale na didaktično oblikovanje učbenikov.
Nova šola, ki je značilna za obdobje na prehodu iz 19. v 20. stoletje in prva
desetletja 20. stoletja do druge svetovne vojne, je predstavljala reakcijo na staro
šolo v vseh didaktičnih zahtevah, vključno z zasnovo učbenika. Poimenovana je
bila tudi delovna šola, aktivna šola, šola dela, šola akcije, saj je poudarjala načelo,
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da je potrebno usposabljanje mladega rodu za delo. Temu podrejeno je bilo tudi
didaktično oblikovanje učbenika. Avtorjeva naloga je bila učence usmerjati k
povsem določeni dejavnosti, k določenemu delu, zato je učbenik moral biti delovna
knjiga, v kateri so morala biti natančna navodila učencem, kako morajo delati.
Nekateri so bili celo mnenja, da bi bilo potrebno zaradi osovraženosti v stari šoli
učbenike odpraviti. Takšno mišljenje je vendarle bilo pretirano. Raje so pričeli
iskati poti do boljših učbenikov. V teh naj ne bi šlo za razlaganje vsebin, ki je
prevladovalo v stari šoli, ampak je poudarjeno izvajanje določenih dejavnosti, ki so
senzorne (opazovanje), praktične (eksperimentiranje, zbiranje in urejanje
delovnega gradiva), izrazne (risanje, govor) in intelektualne, Obstajal je predlog, da
bi učbenike izdajali v tematskih zvezkih, s čimer bi razvijali učenčevo željo po
spoznavanju novih vsebin (Poljak, 1983, str. 10–11).
Neodgovorno bi bilo trditi, da je šola v določenem obdobju bila povsem zgrešeno
zastavljena in ni dosegla prav nobenega učinka. Zavedati se moramo, da je šlo za
razvoj na področju didaktične teorije, zato je vsaka zasnova in morebitna novost
bila še kako pomembna za nadaljnji razvoj. Spremembe so se in se vedno bodo
dogajale.
Med staro in novo šolo lahko hitro vidimo popolno nasprotje kar se tiče
didaktičnega oblikovanja učbenikov. V stari šoli je bilo v ospredju razlaganje učnih
vsebin, konkretizacija učnega programa, povzemanje znanstvene sistematike,
spominsko obnavljanje vsebin, v novi šoli pa so učence pričeli usmerjati k raznim
dejavnostim, k delu, ki je veljalo za temeljni vir znanja in način razvijanja delovnih
sposobnosti. Stara šola je na ta način poudarjala pridobivanje znanja (materialna,
informativna in spoznavna naloga) in zapostavljala uvajanje učenca v delo
(funkcionalna, formativna in psihomotorična naloga). V novi šoli je bilo nasprotno,
saj je zapostavljala pridobivanje sistematičnega znanja iz učbenikov, učence pa je
usmerjala v delo kot v primarni vir znanja (Poljak, 1983, str. 11).
Stara in nova šola sta zagotovo imeli vsaka svoje prednosti in slabosti. Trdimo
lahko, da bi se med poudarjanjem pridobivanja znanja in uvajanjem učencev v delo
moralo najti ravno pravšnje razmerje, ki bi zagotavljalo pridobivanje enega in

19

drugega znanja. Kot bi bilo za pričakovati, so se dileme o tem, kaj bi bilo zares tisto
pravo, nadaljevale.
Do druge svetovne vojne so se razvijale še mnoge debate. Izoblikovalo se je
mnenje, da je potrebno več tipov učbenikov. Na eni strani naj bi bili takšni, v katerih
naj bi učencem bile razložene učne vsebine za pridobitev znanja, na drugi strani pa
takšni, ki bodo učence z raznimi poučnimi besedili navajali k izvajanju določenih
dejavnosti. Tretji naj bi bili učbeniki, v katerih bi besedila bila posebej psihološko
oblikovana, s čimer bi spodbudila intenzivno čustveno doživljanje ob branju
(Poljak, 1983, str. 11).
Zanimiva je bila nastala dilema, ki se mnogokrat pojavlja še danes. Ali je
primerneje, da se za en predmet izda več vrst učbenikov (za učenje, za delo, za
doživljanje) ali je bolje, da je vse združeno v enem? Zagovorniki prve možnosti so
zagovarjali dejstvo, da v enem učbeniku ni možno zajeti vsega, kar je potrebno za
šolanje. Nasprotniki tega so bili mnenja, da bi moral vsak dober učbenik hkrati
spodbujati učenca k doživljanju, dati učencu gradivo za samostojno delo in
omogočati spoznanje (Poljak, 1983, str. 12).

2.4.2

DIDAKTIČNO

OBLIKOVANJE

UČBENIKOV

V

NOVEJŠEM ČASU
Novejši čas je s seboj prinesel določene spremembe. Področje didaktike se je že
precej izoblikovalo, vendar še vedno prihaja do novosti in sprememb, ki naj bi s
seboj prinesle še učinkovitejši vzgojno-izobraževalni proces.
Vladimir Poljak je leta 1983 želel priti do informacij, kako so k problemu
didaktičnega oblikovanja učbenikov pristopali v tedaj aktualnem času. Presenetila
ga je ugotovitev, da ni bilo znanstvenih študij o učbenikih in njihovem didaktičnem
oblikovanju. Ker je bilo težko najti objektivne vzroke za takšno stanje, se je Poljak
odločil navesti nekaj lastnih domnev. Da bi odpravili krizo v sistemu izobraževanja,
so pričeli pretirano povečevati učno tehniko in izobraževalno tehnologijo, ki so ji
proizvajalci pripisovali čudežno izobraževalno moč. Sklicevanje na učbenik ni bilo
več primerno, saj ta kot vir znanja ni prinašal korenitih novosti v izobraževalni
proces. Kritiki šole so kritizirali tudi učbenike, ki naj bi celo podpirali krizo. Razvoj
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učne tehnike in tehnologije je didaktike tako odvrnil od znanstvenega proučevanja
učbenikov, privlačnejša je bila usmeritev k novostim v pravem pomenu besede
(Poljak, 1983, str. 13).
Ugotovitev, da v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ni bilo znanstvenih študij o
učbenikih in njihovem didaktičnem oblikovanju, me je presenetila. Vendarle gre za
obdobje, ki ni tako zelo oddaljeno. Prepričanje, da učbenik kot vir znanja ne prinaša
korenitih novosti v izobraževalni sistem je zelo delikatno. Morda res ne prinaša
korenitih sprememb, vendar pa še dandanes prestavlja nenadomestljivo osnovo
vsakega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Za naš prostor aktualno je tedanje obravnavanje didaktičnega oblikovanja
učbenikov v skupni državi Jugoslaviji. Avtor ugotavlja, da se je v povojnem
obdobju na javnih zborih o tem zelo malo razpravljalo. Za okroglo mizo
ljubljanskega Dela (1963), beograjskega Prosvetnega pregleda (1969) in
novosadskega Pokrajinskega zavoda (1970) so več razpravljali o organizaciji dela
pri izdajanju učbenikov in določanju njihove cene kot pa o njihovem didaktičnem
oblikovanju. Verjetno so o problemih didaktičnega oblikovanja učbenikov več
razpravljale republiške komisije za učbenike, vendar pa njihove razprave niso bile
objavljene. Na žalost so nekatere analize učbenikov zapostavljale didaktične plati,
saj so za določene učbenike recenzenti, med katerimi ni bilo nobenega didaktika,
analizirali didaktično plat učbenikov in izražali dvome, negotovosti, diametralna
nasprotja, omejitve (primer učbenikov za fiziko, kemijo in biologija za 7. razred
osnovne šole). Ta precej žalostni položaj glede šolskih učbenikov je opozarjal, da
je bil skrajni čas lotiti se problema študijsko, znanstveno in izoblikovati sodobno in
obenem celovito teorijo o učbenikih (Poljak, 1983, str. 14–15).
Zagotovo bi bilo napačno trditi, da se o problemih didaktičnega oblikovanja
učbenikov ni razpravljalo. Učbeniki so se vseskozi pisali in zagotovo so se o dani
temi razvijale takšne in drugačne debate. Vsekakor so se slej kot prej morali lotiti
oblikovanja teorije o pisanju učbenikov, saj so le tako lahko učbeniki na našem
področju doživeli razvoj in dosegli nivo, kot ga poznamo danes. Pri njihovem
oblikovanju moramo biti pozorni na mnogo različnih področij.
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Pozorni moramo biti na besedilni in nebesedilni del. Vedeti moramo, da je besedilo
lahko osnovno, dopolnilno ali pojasnjevalno. Pri nebesedilnem delu odigrajo zelo
pomembno vlogo ilustracije, organizacija vsebin in orientacija. Pri pisanju učbenika
mora avtor misliti na:
‒

jezik in stil učbenika: jezik mora biti prilagojen učencu, upoštevati
mora njegove izrazne možnosti in posebnosti, prinašati mora
ustrezno strokovno terminologijo z raznih predmetnih področij,
jezik mora biti zanimiv, spodbujati mora k sodelovanju in
radovednosti, vplivati mora na bogatenje učenčevega besednega
zaklada,

‒

likovno-grafično in tehnično oblikovanje učbenika: likovna in
grafična oprema pomembno prispeva k učinkovitosti učbenika,
pomembno vlogo imajo ilustracije, format učbenika, velikost
pisave, vrsta črk, poudarki v besedilu, razporeditev besedila,
struktura besedila, položaj ilustracij, preglednost informacij,
uporaba robov za usmerjanje na druge vire, naslovi in podnaslovi
ter njihova hierarhija pri izbiri velikosti in vrste pisave (Zujev,
1988, povz. po Ivanuš Grmek, 2003, str. 77–78).

Razvoj učbenikov je pripeljal celo do tega, da ob pojmu učbenik ne govorimo več
le o eni knjigi.
Kadar v sodobnosti govorimo o učbeniku, pogosto ne mislimo le na učbenik v
ožjem pomenu, ampak na učbeniški ali didaktični komplet. Sodobna pojmovanja
učenja in poučevanja namreč narekujejo večjo vlogo in aktivnost učenca v vseh
fazah učenja, saj je pridobivanje različnih spretnosti povsem enakovreden cilj
pridobivanju znanja. Tako se tudi vloga učbenika širi, vsaj kolikor je ob preostalih
učnih sredstvih, učnih virih in situacijah, s pomočjo katerih učenci pridobivajo
različne kompetence, možno. Učbeniški komplet naj bi na ta način presegel
dejavnosti tipa »papir in svinčnik«, ambicioznejši didaktični kompleti pa skušajo
povezati raznovrstne učne dejavnosti v didaktično celoto (Umek in Cimeša, 2008,
str. 226).
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Področje didaktike se nenehno razvija. Na šolski trg prihaja ogromno različnega
materiala, med katerim se mora izbrati tisti, ki zares zagotavlja, da učenec napreduje
celostno, da je njegovo učenje inovativno. Učenec stara znanja povezuje z novimi,
se uči in hkrati tudi zabava. Šolski sistem tega vselej ni omogočal, ampak so za
nastanek šolstva, ki ga poznamo danes, bile potrebne mnoge spremembe.
V Sloveniji smo v zadnjem desetletju priča prenavljanju šolskega sistema. Šli smo
preko kurikularne prenove osnovnošolskega izobraževanja, prek prenove gimnazij
in sprememb srednjega strokovnega izobraževanja do reforme dodiplomskega in
podiplomskega visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja. V tovrstnih
procesih postaja učitelj bolj avtonomen pri izbiri sredstev, oblik in metod vzgojnoizobraževalnega sistema. Bolj avtonomen postane tudi pri artikulaciji izobraževalne
vsebine, s tem pa strokovna javnost pozornost usmerja na področje učbenikov in
didaktičnih gradiv, ki velja za sicer pogosto prezrto področje. Zaradi pomembnosti
učbenika kot prvine učnega procesa, mora učbeniška politika postati del vzgojnoizobraževalne politike, ki zahteva več strokovne pozornosti in sistematično
obravnavo (Turk Škraba, 2006, str. 31).
Da področje razvoja učbenikov postane strokovno uveljavljeno, mora biti
izpolnjenih nekaj temeljnih pogojev:
‒

učbenik je del kompleksnega učnega sistema,

‒

učbeniška politika je bistvena prvina izobraževalne politike,

‒

učitelj in učenec sta enakopravna subjekta izobraževalnega
procesa,

‒

cilji so unificirani in personificirani,

‒

pisanje učbenikov je zahteven in ustvarjalen proces,

‒

preučevanje učbenikov je obvezno, če želimo doseči razvoj
učbenikov in drugih didaktičnih sredstev (Turk Škraba, 2006, str.
31).

Kljub učiteljevi avtonomnosti pri izbiri sredstev, oblik in metod vzgojnoizobraževalnega sistema ter izpolnjevanju zgoraj naštetih temeljnih pogojev,
vezanih na področje učbenika, pa se v zvezi z nastankom učbenikov še vedno
porajajo nesoglasja.
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Avtor Jurman omenja, da se v slovenski državi odpira konflikt na področju
oblikovanja učbenika. Izjava politikov, da je Slovenija država socialnega
kapitalizma, ne pove nič o področju šolstva, ki je od osamosvojitve temeljilo na
pedagogiki kulture. Ko je sprejelo privatno lastnino kot temelj gospodarskih in
družbenih odnosov, ni bilo več jasno, če bo šolstvo obdržalo koncept pedagogike
kulture, ali bo prešlo na pedagogiko kapitala. Tudi države zahodne Evrope še vedno
ohranjajo šolstvo, naravnano k pedagogiki kulture, čeprav se družbeni odnosi
naslanjajo na kapitalistično gospodarstvo (Jurman, 1999, str. 58).
Kakorkoli gledamo, je šola žal vedno bila in vedno bo ideološki aparat države.
Delovanje šolskega sistema zagotavlja država in ena od vlog šole je ohranjanje
obstoječih družbenih odnosov. Zaradi političnih sprememb večkrat pride do
nejasnosti na področju šolstva.
Šolska zakonodaja zagovarja pojme, kot so pedocentrizem, individualizem,
prehodnost z izpiti, s čimer se nagiba k pedagogiki kapitala. To podpirajo tudi
pedagoški elementi, med katere spadajo merjenje znanja, kurikulum, katalogi znanj
… Pedagogiko kapitala kaže tudi uvedba šolnin na mnogih smereh in stopnjah
izobraževanja. Na drugi strani je možno naleteti na veliko elementov pedagogike
kulture. Takšna elementa sta na primer masovno štipendiranje ter vključevanje
otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. Stvari torej niso povsem jasne,
manjkajo ustrezen teoretični koncept in ustrezne politične odločitve (Jurman, 1999,
str. 58).
Problem predstavlja tudi vzgojni smoter. Harmonično oblikovana osebnost spada
le v pedagogiko kulture. V pedagogiki kapitala bi bilo možno postaviti le vzgojni
smoter kot težnjo človeka k dobičku (Jurman, 1999, str. 58).
V zgodovini Slovencev je vse od Karantanije naprej prevladovala v vzgoji
pedagogika kulture, posameznik pa je bil poznan kot vedoželjen, iznajdljiv, pošten,
skromen, vzdržljiv, marljiv in varčen. Če bi v tako majhen narod uvedli pedagogiko
kapitala, bi lahko to pomenilo njegovo izginotje, saj bi si nas veliki narodi s tradicijo
in izkušnjami na tem področju, z lahkoto podredili. Na področju vzgoje in
izobraževanja bi zato moralo veljati:
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‒

sistem vzgoje in izobraževanja mora biti zgrajen na pedagogiki
kulture,

‒

harmonično oblikovanje osebnosti kot vzgojnega smotra je z vidika
prihodnosti dovolj realistična,

‒

slovenski otroci bodo morali v prihodnosti posedovati več znanja
kot otroci drugih narodov, prav tako bo morala višja biti njihova
razgledanost,

‒

znanje bo moralo omogočati kar se da velik transfer (Jurman, 1999,
str. 58–59).

Ugotovitve se vežejo na celoten sistem vzgoje in izobraževanja, njegove programe,
katerih uresničevanje je vezano zgolj na učitelja in predvsem na učbenik (Jurman,
1999, str. 59).

2.5 KAKOVOST UČBENIKOV
V tem razdelku se bomo osredotočili na kakovost učbenikov. Govorili bomo o tem,
kakšen je postopek, da se določen učbenik potrdi kot primeren za uporabo,
pogledali si bomo, kakšen naj bi sploh bil kakovosten učbenik in kaj je še posebej
pomembno pri pisanju učbenikov.

2.5.1 POTRJEVANJE UČBENIKOV
Pot od pisanja učbenika do njegove potrditve je še kako dolga. Učbenik ne nastane
čez noč, ampak je za njegov nastanek in ustreznost potrebno precej časa.
3. člen Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) pravi, da
pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki:
‒

je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji, določenimi v 2. členu zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja,

‒

je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim
učnim načrtom oziroma s katalogi znanja,
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‒

je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki
opredeljujejo predmet ali poklicno področje,

‒

je metodično-didaktično ustrezen,

‒

v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, prispeva k znižanju teže šolskih torbic,

‒

je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja.

V 3. členu Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) je
zapisano tudi, da strokovni svet potrdi učbenik, ki je jezikovno pravilen in tehnično
ustrezen ter estetsko in vizualno ustrezno oblikovan. Za učbenike prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja je obvezna ocena razvojno-psihološke ustreznosti.
Predlagatelj lahko da oceno razvojno-psihološke ustreznosti tudi za učbenike do
konca obveznega izobraževanja. Za predmet, pri katerem poteka pouk v 8. in 9.
razredu osnovne šole na zahtevnostnih ravneh in so zahtevnostne ravni opredeljene
v učnem načrtu, pristojni strokovni svet potrdi zgolj učbenik, ki vsebuje cilje,
standarde znanja in vsebine na vseh ravneh, kot so opredeljene v učnem načrtu.
Zahtevnostne ravni morajo biti posebej označene. V uvoženih učbenikih mora
predlagatelj zahtevnostne ravni označiti najmanj v prilogi, ki je sestavni del
učbenika. Strokovni svet ima možnost potrditi isti učbenik za določen predmet, ki
je vključen v različne programe in stopnje poklicnega in strokovnega izobraževanja.
V tovrstnem primeru morajo biti vsebine za posamezne programe in stopnje posebej
označene in didaktično prilagojene.
Celoten postopek nastajanja učbenika od rokopisa do izdaje je precej zapleten.
Avtor lahko za pisanje prejme povabilo ali se za pisanje odloči sam. Če prejme
povabilo, je to lažja pot, saj mu je s tem zagotovljena pomoč založnika oziroma
urednika pri rokopisu, izboru svetovalcev, lektorjev, ilustratorjev, izboru gradiv,
oblikovalca. Če se avtor za pisanje odloči sam, je vse prepuščeno njegovemu
lastnemu znanju, volji in iznajdljivosti. Ne glede na to, kakšen je povod za nastanek
učbenika, pa se mora v vsakem primeru še pred izročitvijo rokopisa v potrditev na
ustreznem Strokovnem svetu potrebno opraviti pregled celotnega besedila. Za
avtorja so najpomembnejša mnenja recenzentov, njihovi predlogi za popravke in
ugotovitve o uporabnosti učbenika za delo v šoli. Cilje, ki so opredeljeni v učnem
načrtu lahko namreč dosežemo preko različnih poti. Različni načini podajanja
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vsebin tako vodijo do nastanka zanimivih, prijetnih in bogatih učbenikov. Različne
didaktične metode vodijo v nastanek različnih učbenikov za isti predmet (Filipčič,
1997, str. 12).
S tem, ko avtor zaključi pisanje učbenika, z delom ne konča, ampak se njegova
prava prizadevanja za uveljavitev učbenika šele pričnejo.
Po Pravilniku o potrjevanju učbenikov mora vloga za potrditev vključevati rokopis
s tipičnimi stranmi in opisom oblikovnih elementov, recenzijo recenzenta z
ustreznim akademskim nazivom, recenzijo učitelja praktika, izjavo lektorja in
izjavo o materialni avtorski pravici do učbenika. Ustrezno izpolnjeno vlogo sprejme
Komisija za učbenike pri Strokovnem svetu, od koder jo pošljejo predmetni skupini
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v oceno, da preučijo, kako je učbenik
usklajen z učnim načrtom. Komisija vlogo pregleda in jo v primeru pozitivnih ocen
Strokovnemu svetu predlaga v potrditev oziroma predlaga sklep o zavrnitvi z
ustrezno obrazložitvijo. Strokovni svet pregleda celotno dokumentacijo in sprejme
ustrezen sklep (Filipčič, 1997, str. 13).
Pot do potrjenega učbenika je dolga in za avtorja pomeni veliko srečanj,
pridobljenih novih izkušenj in znanj, soočenj z ljudmi, ki sodelujejo pri nastanku.
Tako dolga pot je potrebna, ker učbenik velja za besedilo, ki je oblikovano in
namenjeno zlasti učencem za učenje. Vanj so vključene sistematično zbrane,
urejene in primerne vsebine, ki jih mora učenec tekom vzgojno-izobraževalnega
procesa osvojiti. Hkrati je pot dolga, ker naj bi bil sodoben učbenik pripravljen za
učenčevo samostojno uporabo, brez neposredne pomoči učitelja, in ker učbenik še
vedno velja za pomembno sredstvo metodologije poučevanja in je eden glavnih
dejavnikov za izboljšanje kvalitete dela v šoli (Filipčič, 1997, str. 13).
Čeprav se morda komu zdi pot do potrditve učbenika nesmiselna in predolga, je
postopek potrditve povsem logičen. Pri učbeniku gre za gradivo, ki ga bodo
uporabljali učenci in dijaki za učenje. Gradivo mora v vseh pogledih biti ustrezno
in resnično zagotoviti tisto, zaradi česar je ustvarjeno.
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2.5.2 KAKŠEN JE KAKOVOSTEN UČBENIK
Helena Fortič (2011) pravi, da na kakovost učnega gradiva vplivajo različni vidiki
gradiva:
1. Tehnični vidik: kakšna je računalniška, uporabniška, oblikovna ustreznost
besedila, kakšno je oblikovanje, kakovost grafičnih elementov, slik in
vizualnih predstavitev, ali so posamezni deli učnega gradiva enotni, kakšna
sta postavitev in oblikovanje učnega gradiva ipd.
2. Pedagoški vidik: kako je besedilo usklajeno z izobraževalnim programom
in katalogom znanja, nazorno, didaktično-metodološko ustrezno, učnociljno zasnovano.
3. Strokovno-vsebinski vidik: kakšna je v besedilu veljavnost dejstev, ali je
terminologija enotna in ustrezna, kako privlačen in jasen je slog besedila,
kakšna je preglednost, slovnična pravilnost besedila, ali obstaja rdeča nit
(Fortič, 2011, str. 6).
Ista avtorica (prav tam) navaja različne elemente kakovosti:
1. Jasnost in preglednost strukture učnega gradiva
Jasnost in preglednost strukture učnega gradiva pomagajo zagotoviti
ustrezna naslovnica, avtomatsko vsebinsko kazalo, smiselna razporeditev in
označba poglavij in podpoglavij, označeni cilji posameznih enot gradiva,
povzetki vsebin (Fortič, 2011, str. 6) …
2. Kakovost multimedijskih elementov
Med multimedijske elemente štejemo slike, grafe, avdio- in videoponazorila, animacije, posnetke ... Njihova osnovna naloga je ponazoritev
učnih vsebin, zato morajo dovolj razvidni, da služijo svojemu namenu.
Povezani morajo biti z vsebino, ki jo ponazarjajo, predstavljati pa morajo
dodano vrednost za uporabnika (Fortič, 2011, str. 6).

28

3. Usklajenost gradiva s cilji izobraževalnega programa
Gradivo mora vključevati splošne cilje izobraževalnega programa ter
usmerjevalne in operativne cilje modula oziroma vsebinskega sklopa
(formativne in informativne). Naslov učnega gradiva in namen njegove
uporabe morata biti jasno označena. Dobro je, da avtor navede prednostni
namen gradiva (npr. za dijake/za učitelje, za domače delo/za uporabo pri
pouku/za priprave na pouk/za samostojno učenje na daljavo). Vsa gradiva
morajo biti poenotena s katalogom znanja ustreznega izobraževalnega
programa (Fortič, 2011, str. 7).
4. Gradivo obsega zaokroženo celoto v okviru izobraževalnega programa
Gradivo mora pokrivati celovito in zaokroženo področje (npr. celoten modul
ali vsebinski sklop). Terminologija mora biti enotna in prilagojena razvojni
stopnji dijakov. Vsebine se morajo nanašati ena na drugo, njihove povezave
pa morajo biti jasno označene. Dobro je če so dodane tudi povezave na druge
učne vire in dodatne aktivnosti (Fortič, 2011, str. 7).
5. Učno-ciljna zasnovanost gradiva
Zavedati se moramo, da učno gradivo izhaja iz ciljev in ne iz sistematike
učne snovi, saj pomaga pri uresničevanju ciljev izobraževalnega programa
modula oz. predmeta in vsebinskega sklopa. Uporabnik z njegovo pomočjo
lažje dosegapoklicne competence (Fortič, 2011, str. 7).
6. Gradivo spodbuja razvoj ključnih (splošnih) kompetenc
Nekatere glaven kompetence so sporazumevalna kompetenca (v maternem
in tujem jeziku), kompetenca učenje učenja, matematična kompetenca,
estetska

kompetenca,

medkulturna

kompetenca,

družboslovna

in

naravoslovna kompetenca, informacijska pismenost, socialna kompetenca,
varovanje zdravja in skrb za dobro počutje, podjetnost (Fortič, 2011, str. 7)
…
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7. Uporaba induktivnega pristopa (od konkretnega k splošnemu)
Na praktični problem, iz katerega izhaja gradivo, navežemo ustrezno
strokovnoteoretično in splošno znanje. Teoretično znanje se povezuje s
praktičnim znanjem, posledica tega pa je, da se teoretično znanje osmisli in
postane trajnejše. Motivacija dijakov se poveča, potek učenja pa postane
lažji (Fortič, 2011, str. 8).
8. Strokovna ustreznost gradiva
Pomembno je, da je gradivo strokovno neoporečno. Pregledano mora biti s
strani

vsaj

enega

recenzenta.

Učna

gradiva

običajno

vsebujejo

najpomembnejše pojme, dejstva, zakonitosti in metode, načela in pravila,
preverjene postopke in orodja. Gradivo sicer vsebuje strokovne širše
razlage, vendar pa so vključena tudi različna pojasnjevanja iz prakse in
njenih realnih situacij. Avtor in recenzent gradiva sta tista, ki jamčita za
strokovno neoporečnost, aktualnost in usklajenost vsebin. Recenzent poda
mnenje o skladnosti gradiva s sodobnimi spoznanji in njegovi metodičnodidaktični ustreznosti. Avtor mora zagotoviti jezikovno, vsebinsko in
tehnično pravilnost gradiva. Gradivo bi uporabnike spodbujalo k
samostojnemu iskanju dodatnih virov (Fortič, 2011, str. 8).
9. Jezikovna pravilnost in ustreznost besedila
Besedilo mora biti lektorirano, slog pisanja jasen, stavčna in besedilna
struktura razumljivi, neznani, težki in strokovni pojmi pa ustrezno razloženi.
Avtor mora zagotoviti jezikovno pravilnost in privlačnost gradiva (Fortič,
2011, str. 8).
10. Metodično-didaktična prilagojenost gradiva potrebam ciljne skupine
Gradivo mora biti prilagojeno zahtevnosti in stopnji danega izobraževalnega
programa. Omogočeni morata biti individualizacija in diferenciacija vsebin.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da imajo različni uporabniki gradiva
različne učne stile (Fortič, 2011, str. 8).
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11. Motivacijski elementi v gradivu
Poznamo različne elemente, ki spodbujajo motivacijo za učenje. Možni so
predstavitev ciljev v uvodu, ustrezno slikovno gradivo, različne grafične
ponazoritve, zanimivosti, praktični primeri, življenjske zgodbe, povezave
na druge vire, problemske naloge (Fortič, 2011, str. 9) ...
12. Spodbujanje aktivnega učenja
Gradivo mora spodbujati uporabnika k njegovi aktivni vlogi. Uporabnik se
mora na predstavljeno vsebino ustrezno odzvati. Ponujene mu morajo biti
različne aktivnosti za utrjevanje in preverjanje znanja, vprašanja za
razmišljanje, zaželeni pa so tudi predlogi za projektno delo (Fortič, 2011,
str. 9).
13. Prisotnost aktivnosti z različnimi cilji
V slovenskem šolskem prostoru sta se najbolj uveljavili Bloomova in
Marzanova taksonomija ciljev, pri čemer je Bloomova primernejša za
načrtovanje informativnih ciljev, Marzanova pa za načrtovanje formativnih
ciljev in procesov, ki spremljajo učenje in so del učenja. Taksonomske
stopnje

po

Bloomovi

taksonomiji

so

poznavanje

(reprodukcija),

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje (Fortič, 2011, str. 9).
Marzanova taksonomija navaja primerjanje, razvrščanje, sklepanje z
indukcijo/dedukcijo,
abstrahiranje,

analiza

odločanje,

napak,

argumentiranje,

preiskovanje,

reševanje

utemeljevanje,

problemov

(kot

premagovanje ovir), eksperimentalno preizkušanje, odkrivanje/invencija
(Sentočnik, 2002, povz. po Fortič, 2011, str. 9).
V učnem gradivu bi naj prevladovale aktivnosti na višjih taksonomskih
stopnjah, navodila za zanje pa morajo biti jasna in omogočati samostojno
delo. Aktivnosti morajo biti izvedljive, če je le mogoče pa naj bodo dodane
rešitve na za to v gradivu primernem mestu (Fortič, 2011, str. 9).
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14. Predlogi za povezovanje z drugimi programskimi enotami
Medpredmetne povezave morajo obvezno biti smiselne, s seboj pa morajo
prinašajo dodatno kakovost v gradivu. Hkrati morajo biti jasno označene in
se nanašati na točno določene cilje oziroma vsebine drugih predmetnih
področij (Fortič, 2011, str. 9).

2.5.3 PISANJE KAKOVOSTNIH UČBENIKOV
Vprašanje, na katero ne poznamo enoznačnega odgovora, je, kako napisati
kakovosten učbenik. Po eni strani mora učbenik ustrezati vsem standardom, ki jih
zahteva Pravilnik o potrjevanju učbenikov, vendar pa mora hkrati ustrezati tudi
drugim dejavnikom, ki so v neposredni povezavi z učbenikom.
Učbenik spada med tekstna učna sredstva in predstavlja osnovno sredstvo
izobraževanca in izobraževalca za sistematično obdelavo učne snovi z določenega
predmetnega področja. Eden glavnih problemov je, da učbeniki dokaj hitro
zastarajo, zato bi morali stremeti k temu, da bi bili pisani na način, ki bi zagotavljal
njihovo večletno uporabnost. Zaradi hitrega razvoja tehnike in kulture to vedno ni
mogoče, zato je še kako pomembno, da zna sposoben in kreativen izobraževalec
učbenik ustrezno korigirati in ga dopolniti tako, da vanj tekom vzgojnoizobraževalnega procesa vnaša aktualna znanja (Jereb in Jug, 1987, str. 68–69).
Večletna uporabnost učbenikov je pogost problem. Učbeniki prehitro zastarajo, šole
pa imajo probleme z njihovo nabavo. Pomembno je, da so vnesena znanja aktualna
in dopolnjena na način, ki bo učitelju omogočal ustrezen nivo svobode in odmik od
določene teme, ki bo omogočil sprotno aktualnost.
Avtorji potencialnih učbenikov se morajo pri pisanju držati mnogih pravilih,
pomembno je, da dobro poznajo snov, ki jo učbenik obravnava, hkrati pa morajo
poznati tudi prakso. Glavno vodilo pri pisanju morajo biti tip šole, kategorija
izobraževancev, ki jim je tekst namenjen, primeren stil in oprema učbenika (Jereb
in Jug, 1987, str. 69).
Milena Ivanuš Grmek pravi, da morajo pri didaktičnem oblikovanju učbenikov
avtorji biti pozorni tudi na zunanjo podobo učbenikov, jezik in stil pisanja ter
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likovno in grafično oblikovanje. Zunanja podoba učbenika mora obvezno biti
privlačna. Učbenik naj bo pisan v jeziku, ki je učencem blizu. Jezik ni le besedilo,
ampak tudi slikovno gradivo. Vsebina učbenika bi naj vsebovala razlago temeljnih
dejstev, pojmov, definicij in strukturo mišljenja (Ivanuš Grmek, 2003, str. 75).
Da lahko avtor učbenika zadosti vsem tem kriterijem, se mora pred pisanjem
učbenika ustrezno izobraziti.
Glavna zahteva je, da se avtor učbenika med pripravo na pisanje seznani z
veljavnim učnim načrtom in katalogom znanja, ki ju mora nato pri svojem delu
upoštevati. Ravno usklajenost besedila z veljavnim učnim načrtom je namreč
glavna ločnica med učbenikom in drugimi učnimi sredstvi. Nadalje bodo na
primerjavo napisane in v učnem načrtu predpisane vsebine osredotočeni tudi
recenzenti, uredniki, svetovalci, kolegi učitelji in ostali, ki bodo kakorkoli
sodelovali pri nastajanju učbenika (Filipčič, 1997, str. 12).
Primerjava napisane in v učnem načrtu predpisane vsebine ne bo edini vidik, ki bo
pod drobnogledom. Besedilo bo potrebno oceniti še z nekaterih drugih vidikov:
‒

skladnost z znanstvenimi spoznanji stroke za posamezen predmet
oziroma predmetno področje,

‒

jezikovna pravilnost,

‒

metodično-didaktična ustreznost,

‒

estetska oblikovanost (Filipčič, 1997, str. 12).

Ob vseh navedenih zahtevah se lahko vprašamo, kdo sploh je primeren kandidat za
pisanje učbenika, namenjenega določenemu predmetnemu področju.
Avtor Jurman pravi, da lahko piše učbenik za nek učni predmet le učitelj praktik,
saj le on obvlada jezik, raven zmogljivosti učencev, upošteva individualizacijo in
diferenciacijo ter način posredovanja znanja (Jurman, 1999, str. 59).
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2.5.3.1 VSEBINA UČBENIKA
Vsebina učbenika mora biti ustrezno razčlenjena, hkrati pa mora ustrezati tudi
logiki predmeta in didaktični logiki (od lažjega k težjemu, analitično-sintetična pot
…). Teksti morajo biti pisani na podlagi znanstvenih spoznanj, biti morajo idejno
neoporečni, jezikovno pravilni, razumljivi, izobraževanci morajo imeti možnost, da
sami izluščijo njihovo bistvo. Pojmi morajo biti pojasnjeni tako, da tudi bralec, ki
se prvič sreča z njimi, razume njihov pomen (Jereb in Jug, 1987, str. 69).
Vsak avtor tako vedno ni primeren za pisanje določenega učbenika.
Za pripravo učbenika moramo dobro poznati učne načrte, kataloge znanj in narediti
ustrezen izbor avtorjev strokovnjakov, ki so didaktično in metodično kompetentni,
hkrati pa imajo dobro razvit občutek za posebnosti določenega razvojnega obdobja.
Le tako lahko namreč nastanejo primerno zahtevna, sistematična, pregledna in z
jasnimi navodili opremljena učna gradiva (Blatnik Mohar, 2001/2002, str. 10).
Čeprav so vsebine točne, ponovljive, nedvoumne in preverljive, je zelo pomembno,
da učbenik učencu dopušča določeno svobodo in ga spodbuja k nadaljnjemu delu z
drugo literaturo.
Besedilo v učbeniku mora učenca navajati k uporabi drugih temeljnih (leksikoni,
slovarji, monografije) in aktualnih virov (spletne strani, časopisi, televizija).
Vsebina učbenika mora biti takšna, da ga vsaj pet let, za kolikor učbenik potrdi
strokovni svet, ne bo potrebno spreminjati. Dovoljeno je, da ga dopolnjuje gradivo,
ki se lahko sproti, vsaj enkrat na leto, aktualizira. To gradivo je lahko delovni
zvezek, bilten, letak, spletna stran, založniku pa ga pomagajo oblikovati učitelji
(Turk Škraba, 2006, str. 31–32).
V neposredni povezavi z vsebino učbenika je tudi njegov obseg.
Obseg učbenika v glavnem opredeljuje učni načrt predmeta. Vsako poglavje s seboj
prinaša informacije, ki imajo svojo notranjo strukturo. Če bo avtor upošteval le učni
načrt in še nekatere druge metodične determinante učbenika, bo še vedno lahko
oblikoval daljši ali krajši obseg vsebine učbenika. Dejavnik, ki to vendarle omeji,
je število učnih ur, ki jih ima učitelj na voljo pri učnem predmetu, za katerega se
učbenik piše. Tako avtor nima povsem prostih rok pri oblikovanju celotnega
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učbenika, ampak pri oblikovanju dolžine poglavij, ki učbenik sestavljajo. Če bo
ocenil, da je določeno poglavje za učence zahtevno, mu bo namenil večji obseg in
obratno (Jurman, 1999, str. 76).
Avtor učbenika mora zelo dobro poznati dosedanjo obravnavo podobnih
problematik ter problematik, ki se neposredno navezujejo na novo temo.
Zelo pomembna komponenta, ki določa obseg učbenika, je predznanje učencev.
Dober učbenik je možno oblikovati le tedaj, ko avtor upošteva to komponento. Vsak
avtor mora pred obravnavo nove učne snovi na kratko obnoviti bistveno
problematiko učne snovi prejšnjega obdobja. Ko avtor z novo snovjo nadgradi že
poznane probleme, to za učence predstavlja pomembno motivacijsko vrednost.
Takšen pristop na nek način obvlada tudi učitelja, ki tako ne more hiteti z novo
snovjo preden ne obnovi že znane (Jurman, 1999, str. 76).
2.5.3.2 ZNAKI IN ILUSTRACIJE
Večkrat se zgodi, da nas neko besedilo pritegne že zaradi nebesednih prvin, ki se
ob besedilu pojavljajo. Seveda je najpomembnejše, da je besedilo učbenika
kakovostno in ustrezno, a zelo pomembno je tudi, kako je besedilo oblikovano in
kateri elementi so besedilu dodani.
Splošne smernice tehnične narave, ki morajo biti upoštevane pri izdelavi učbenikov
so:
‒

splošna oblika znakov in ilustracij mora biti prilagojena razvojni
stopnji učencev, katerim je učbenik namenjen,

‒

razporeditev besedila in izbor črk se mora podrediti največji možni
senzorni in logični čitljivosti,

‒

razporeditev ilustracij mora biti v logični povezavi z vsebino
besedila,

‒

format učbenika (Jurman, 1999, str. 96).

Ko se besedne in nebesedne prvine ustrezno povežejo in pritegnejo uporabnika, bo
učenje lažje in zapomnitev snovi večja. Zavedati se moramo, da se rek, ki pravi, da
slika pove več kot tisoč besed, večkrat lahko izkaže za še kako resničnega.
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Fotografije so dvodimenzionalno statično vizualno učno sredstvo, ki zelo dosledno
prikazuje realnost dane stvarnosti. Dobra fotografija dobro izraža detajle in glavno
idejo, ki sestavljajo edinstveno organizirano celoto. Fotografije dajejo skoraj vedno
občutek trodimenzionalnosti in dinamičnosti. Avtentično prikazujejo dane
predmete, procese, osebe in motivirajo izobraževance pri spoznavanju osnovnih
značilnosti in bistev. Pomembno je, da znajo izobraževanci ločiti pomembno od
nepomembnega in tako izluščiti bistvo, ki podkrepljuje verbalno podano učno snov
(Jereb in Jug, 1987, str. 53).
Ilustracije morajo besedilo oplemenititi oziroma pojasnjevati, praviloma morajo
biti na isti strani. Izobraževancem naj omogočijo spoznati bistvene značilnosti in
razlike (Jereb in Jug, 1987, str. 69).
Risbe in skice za razliko od fotografij, ki izražajo resničnost v obliki, kakršna je,
ponazarjajo

le

bistvene

karakteristike

resničnosti

oziroma

resničnost

poenostavljajo, zato imajo pri pouku zelo velik pomen (Jereb in Jug, 1987, str. 53).
Hkrati se moramo zavedati, da druga skrajnost, preveč fotografij, ilustracij, risb in
skic, privede do kontra učinka in snov postane nepregledna in težko razumljiva.
Veliko vlogo pri odločitvah, kdaj je uporaba slikovnega gradiva primerna in kdaj
ne, odigra razvojna stopnja učencev, katerim je učbenik namenjen.
Mira Turk Škraba poudarja, da čeprav učbenike pri svojem delu uporabljajo tudi
učitelji, so učbeniki namenjeni predvsem učencem. To je glavni razlog, da je pri
njihovem pisanju, opremi in izvedbi najpomembnejše upoštevati razvojno stopnjo
oz. starost učencev. Temeljno razlagalno besedilo v učbeniku bi naj bilo opremljeno
s čim bolj raznolikimi in sodobnimi ilustracijami, ki naj bi vsebovale stripe, kolaže,
fotografije, šale) (Turk Škraba, 2006, str. 31).
K preglednosti snovi in poudarku določenih misli in pojmov pripomore tudi
ustrezen tisk. Logično zaokroženim celotam naj bi sledila ustrezna vprašanja za
sistematično ponavljanje in samopreverjanje o naučeni snovi, kar pa je precej
odvisno od vsebine in namena učbenika. Pomembno je tudi, da se papir učbenika
ne blešči pri svetlobi. Velikost in debelina črk, dolžina vrstic in razdalje med njimi
morajo ustrezati izgledu učbenika. Primerna mora biti tudi dolžina vrstic, saj se v
primeru predolgih vrstic izobraževanec lahko utrudi, ko vrsticam sledi s pogledom.
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Primernejše so krajše vrstice ali stolpci, kot jih najdemo v časopisih. Oprema
učbenika mora biti estetska, vezava trpežna, platnice pa naj bi bile iz mase, ki jo je
možno očistiti (Jereb in Jug, 1987, str. 69).
2.5.3.3 JEZIK
Jezik učbenika mora biti prilagojen učencu, upoštevati mora njegove izrazne
možnosti in posebnosti. Obenem gre za specifičen znanstveni in strokovni jezik, v
katerem morajo informacije biti usklajene z jezikovno normo. Paziti moramo, da
jezikovno izražanje ne postane preveč zapleteno in obteženo z znanstveno in
strokovno terminologijo, saj s tem jezik postane nerazumljiv, izobraževalni učinki
pa izginejo. Iz tega izhajajo zahteve, da mora jezik v učbenikih biti zanimiv,
spodbujati mora sodelovanje, radovednost (Malić, 1992, str. 38).
Podobno kot pri drugih vsebinah je tudi pri rabi jezika zelo pomembno, katera je
ciljna skupina, ki ji je učbenik namenjen.
Avtor Jurman (1999) ugotavlja, da mora učbenik biti napisan v jeziku, ki je
primeren razvojni stopnji učencev, ki ga bodo uporabljali (Jurman, 1999, str. 59).

2.6 SEMINAR Z NASLOVOM: KAKŠEN JE DOBER
UČBENIK,

KAKO

NAPRAVITI,

IZBRATI

IN

UPORABLJATI UČBENIKE
Nevenka Cigler (1997) ugotavlja, da je dober učbenik brez dvoma najpomembnejši
vir znanja za učenca. Sprašuje se, ali naj bo učbenik edini ali temeljni vir
učenčevega znanja, ali naj učbenik usmerja učence, kako se učiti in ne le, kaj se
učiti, ali naj učbenik usmerja učitelje, kako poučevati ter ali naj vsebuje več snovi,
kot jo lahko učitelj z učenci predela. Avtorica je upala, da ji bo odgovore na
vprašanja podal seminar Sveta Evrope z naslovom Kakšen je dober učbenik, kako
napraviti, izbrati in uporabljati učbenike (Cigler, 1997, str. 34).
Kljub številnim razpravam na temo učbenikov in njihove vloge, se strokovnjaki v
želji po zagotavljanju kar se da kakovostnih učbenikov, še vedno sprašujejo, kaj je
tisto, kar nek učbenik naredi resnično dober.
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Po prepričanju predavateljev in udeležencev bi moral dober učbenik biti privlačen
na videz, kar je še posebej pomembno za naslovnico. Jezik učbenika bi moral biti
učencem blizu. Sporočila bi naj bila jasna, saj se v nasprotnem primeru učenci
nerazumljivo besedilo učijo na pamet. Dober učbenik bi naj vseboval humor,
nazornost besedila pa naj bi bila dopolnjena s slikami in drugimi ponazoritvami.
Vsebina učbenika mora vsebovati tudi razlago pojmov, definicij, temeljnih dejstev
in strukturno mišljenje. Slikovne in grafične ponazoritve bi naj bile dopolnjene z
napisi, ki pojasnjujejo in usmerjajo učence k bistvu (Cigler, 1997, str. 35).
Zelo pomembno je, da se besedni del učbenika logično povezuje z nebesednim
delom in da skupaj tvorita celoto. Oba dela morata biti primerna razvojni stopnji
ciljne populacije, ki bi se jo moralo kar se da učinkovito spodbuditi k
samoiniciativnosti in vzbuditi notranjo željo po napredku.
Učbenik bi naj spodbujal kreativnost in vedoželjnost, omogočal kooperacijo med
učenci in po drugi strani tudi individualizacijo, pomagal naj bi razvijati jezikovno
kulturo in splošno sprejete vrednote (kritičnost, demokratično mišljenje, enakost
spolov, sožitje, strpnost) (Cigler, 1997, str. 35).
Ob širjenju splošno sprejetih vrednot je potrebno še kako paziti, da že omenjeno
problematiko šole kot ideološkega aparata države držimo na ustreznem, razumskem
nivoju. Gotovo je, da se temu ne moremo povsem izogniti, a zavedati se moramo,
da je šola tista mreža, v katero so otroci v svoji šibkosti najbolj ujeti.
Dober učbenik bi naj prinašal tudi nove metode učenja. Vključena vprašanja ne bi
smela le preverjati poznavanja dejstev in podatkov, ampak bi morala biti odprta, s
čimer bi spodbujala razmišljanje in diskusijo. Tako bi se učenci tekom učenja
naučili uporabljati tudi strokovno terminologijo. Naloge, namenjene urjenju, naj bi
bile razporejene od lažjih k težjim, služile pa naj bi tako delu v šoli, kot tudi doma
(Cigler, 1997, str. 35).
Razmišljujoč posameznik, pripravljen na debato za vsako družbo predstavlja
dodano vrednost. Šola bi morala poskrbeti, da se učenci ne bi bali spregovoriti in
izraziti svojih mnenj. S tem, ko bi posameznik diskutiral s preostalimi udeleženci,
bi napredoval na več področjih svoje osebnosti in tako napredoval kot osebnost v
celoti.
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Kakovosten učbenik mora učencu pomagati usvojiti znanje, ki bo pripomoglo k
njegovemu osebnostnemu razvoju. Hkrati mora učbenik upoštevati učenčevo
predznanje in interese, nikakor pa ne znanstvene logike določenega šolskega
predmeta. Udeleženci seminarja so bili prepričani, da vsebina učbenika ne bi smela
presegati zahtev učnega načrta, ki jih je možno uresničiti v razpoložljivih urah
pouka, saj se v nasprotnem primeru učiteljem nenehno mudi, obenem pozabljajo na
druge cilje predmeta in ne vključujejo v pouk ostalih medijev (računalnik, video in
avdio gradivo …) (Cigler, 1997, str. 35).

2.7

KAKOVOST

UČBENIKA

IN

DIDAKTIČNA

NAČELA
V naslednjem poglavju bomo poskusili kakovost učbenika povezati z določenimi
didaktičnimi načeli, ki bi se morala uresničevati.
Gotovo je težko ali celo nemogoče govoriti o absolutnih in vselej veljavnih
kriterijih didaktične ustreznosti učbenika, saj so kazalci, s katerimi presojamo
njegovo kakovost, vpeti v dinamičen in ideološko prežet pedagoški prostor. To ni
razlog, da ne bi skušali opredeliti takšnih kriterijev, pomeni pa, da je treba iskati
dovolj stabilno referenčno točko, ki bi vzpostavila okvir za presojo didaktične
ustreznosti množice pedagoških inovacij, ki svoje mesto prej ali slej najdejo tudi v
učbeniku. Eden možnih teoretsko-normativnih okvirov so didaktična načela.
Didaktična načela zagotovo niso absolutna in nespremenljiva. So produkt
zgodovine in so hkrati vpeta v realnost časa. Nedvomno so trdnejša v smislu, da se
ne spreminjajo pod vplivom trenutnih, pogosto predvsem modnih pedagoških
inovacij, zato so lahko točka njihove didaktične verifikacije (Kovač idr., 2005, str.
27).
In kaj didaktična načela sploh so?
Didaktična načela naj bi bila najpomembnejša praktična in teoretična, zgodovinska
in zdajšnja spoznanja ter izkušnje uspešnega učnega dela na ugledno raven splošne
veljave. Niso nikakršne poslednje normativne determinante ali razlogi za didaktične
odločitve. So splošne smernice in pogoji za uspešno ciljno, vsebinsko in
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organizacijsko metodično vodenje pouka pri vseh učnih predmetih ter bolj ali manj
na vseh stopnjah šolanja. Učitelju pomagajo pri profesionalni razsodnosti,
odgovornemu ravnanju in prilagajanju različnim učnim situacijam. Opozarjajo tudi
na morebitne učne slabosti in nakazujejo, kako te slabosti obiti ali preseči
(Strmčnik, 2001, str. 292).
Poznamo več vrst didaktičnih načel:
‒

načelo primernosti pouka razvojni stopnji učencev in postopnosti,

‒

načelo individualizacije in diferenciacije pouka,

‒

načelo nazornosti,

‒

načelo aktivnosti in zavestnosti,

‒

načelo naslonitve izražanja na doživljanje učencev,

‒

načelo naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev,

‒

načelo prednosti govorjenega jezika pred pisnim,

‒

načelo znanstvenosti in sistematičnosti,

‒

načelo trajnosti znanja in stalnega samoizobraževanja (Žagar,
1996, str. 15).

Kot vidimo, je didaktičnih načel veliko. Pri različnih avtorjih se pojavljajo pod
različnimi poimenovanji, nekateri avtorji določenih načel ne omenjajo, medtem ko
v svoji klasifikaciji navajajo še kakšna druga didaktična načela.
Jurman (1999) je v svojem delu Kako narediti dober učbenik na podlagi
antropološke vzgoje omenil še dva, in sicer načelo ekonomičnosti in načelo
povezave teorije s prakso (Jurman, 1999, str. 72).
Iz navedenih načel lahko ugotovimo, da so načela običajno usmerjena zlasti na
učitelja. Na njem je, v kolikšni meri jih bo upošteval in si z njimi utrl lažjo pot do
dosege zastavljenih ciljev.
Poudariti je potrebno, da mora struktura vsebine vsakega učbenika biti oblikovana
na didaktičen način. Mnenja o tem, kako to doseči, so si deljena. Res je, da so načela
namenjena zlasti učitelju, da bi z njihovo pomočjo dosegel predvidene vzgojnoizobraževalne cilje, vendar pa je tudi avtor učbenika učitelj, ki mora besedilo
prilagoditi tako, da se učenci lahko učijo iz njega tudi takrat, ko ne slišijo učiteljeve
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razlage. Didaktična načela namreč veljajo za osnovna pravila za poučevanje in tudi
za posredovanje učne snovi v učbeniku. Avtor učbenika jih mora zato spoštovati,
ko oblikuje strukturo vsebine učbenika. Pri tem nima toliko svobode kot učitelj, ki
snov razlaga v razredu. Pisano besedilo in ilustracije namreč zahtevajo bolj stroga
pravila, zato morajo avtorji učbenikov nekatera didaktična načela upoštevati bolj,
druga pa manj, nekatera v celoti, ostala pa le delno (Jurman, 1999, str. 71‒72).

2.7.1 NAČELO PRIMERNOSTI POUKA RAZVOJNI STOPNJI
UČENCEV IN POSTOPNOSTI
Poimenovanje načela že samo po sebi nakazuje, da je načelo usmerjeno na učence,
katerim bi moral vzgojno-izobraževalni proces biti prilagojen na podlagi njihove
razvojne stopnje, delo in oblikovanje končnih spoznanj pa bi moralo potekati
postopoma.
Načelo zahteva, da učitelj izhaja iz telesnih in duševnih zmogljivosti učencev in jih
vodi k novim znanjem, navadam in spretnostim. Izbor učne snovi se do neke mere
naslanja tudi na znanstveno sistematiko. Na ta način se načelo primernosti pouka
stika z načelom znanstvenosti in sistematičnosti. V zvezi s tem je tudi zahteva po
postopnosti pouka. Nemški didaktik Diesterweg je že v 19. stoletju postavil pravila,
po katerih mora učitelj pri podajanju snovi prehajati od znanega k neznanemu, od
lažjega k težjemu, od preprostega k sestavljenemu, od bližjega k daljnemu. Za
jezikovni pouk v glavnem velja, da naj se učenci učijo pisati in brati, v obdobju
formalno-logičnega mišljenja pa naj prehajajo k proučevanju bolj abstraktnih
slovničnih pojmov (Žagar, 1996, str. 15–16).
Opisano načelo lahko po pomembnosti zagotovo postavimo na prvo mesto ne glede
na področje, na katerem posameznik pridobiva znanje. Brez postopnega
pridobivanja znanja in gradnje na podlagi določene osnove posameznik ne bi mogel
napredovati, saj posameznih pojmov, dejstev, izkušenj med seboj ne bi znal
ustrezno povezati.
Načelo primernosti pouka razvojni stopnji ima med vsemi didaktičnimi načeli
prvenstveno vlogo, zato ga morajo avtorji učbenikov upoštevati v celotni razvojni
dobi odraščajoče mladine. Neglede na to, za kateri predmet gre, se učbenik,
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namenjen učencem v fazi predoperativnega razvoja mišljenja, piše povsem drugače
kot učbenik, namenjen učencem v fazi operativnega mišljenja. Pri pisanju
učbenikov za učence v obdobju formalnih operacij veljajo spet druge zakonitosti.
Učbeniki za opismenjevanje se pišejo drugače, drugače tudi učbeniki za učence v
obdobju pubertete in drugače za odrasle. Ena najhujših napak, ki pa se žal pogosto
pojavlja, je, če se za odrasle uporabijo učbeniki, namenjeni srednješolski
odraščajoči mladini (Jurman, 1999, str. 72).
O pomenu vseživljenjskega učenja smo v nalogi že spregovorili. Odrasli pri
poučevanju zahtevajo prav poseben pristop, zato morajo tudi uporabljeni učbeniki
biti napisani izključno za to ciljno skupino. Vsako življenjsko obdobje ima pri
posamezniku svoje lastnosti in zakonitosti. Različnim starostnim obdobjem pripada
različna razvitost telesnih in duševnih funkcij.
»Avtor učbenika je dolžan ne glede na naravo učnega predmeta prilagoditi vsebino
razvojni stopnji učencev. Načelo primernosti razvojni stopnji učencev temelji na
spoznanju, da se zmogljivosti učencev razlikujejo po stopnji razvitosti telesnih in
duševnih funkcij v posameznih obdobjih njihovega razvoja. Posebno pomemben je
v tem okviru jezik, ki se spreminja tako po obsegu besed kot tudi po sintaksi
(Jurman, 1999, str. 72‒73).«
Ne glede na starost pa je dejstvo, da se lahko vsakega učečega posameznika do
znanja privede zgolj postopoma. Koraki so včasih manjši, včasih daljši, a če so
storjeni v pravilnem zaporedju in obsegu, na koncu skupaj privedejo do rezultata.
Ko avtor učbenika upošteva načelo postopnosti, učenca vodi korak za korakom
skozi vsebino in ga na koncu pripelje do spoznanja in oblikovanja pojmov. Načelo
se opira na dejstvo, da učencem ni možno posredovati bistva problema naenkrat,
ampak je to potrebno opraviti postopoma po delih, ki jih avtor učbenika povezuje v
celoto. Avtor mora pri nizanju dejstev izhajati iz najpreprostejših in učencu povsem
znanih pojmov ali stvari, na katere nato navezuje zahtevnejše probleme, vse dokler
na koncu ne zaokroži gradiva v trdno povezano celoto in iz njega izlušči
najpomembnejše misli (Jurman, 1999, str. 72).
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2.7.2 NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE
Že imeni obeh načel sami po sebi nakazujeta na to, kakšna je njuna primarna naloga.
V vzgojno-izobraževalnem procesu se upošteva vsak posameznik kot individuum.
Obstaja možnost, da ga na podlagi njegovih lastnosti ločimo od določenih
posameznikov, ki zaradi svojih lastnosti ne ustrezajo izbranemu načinu dela.
Načelo individualizacije zahteva, da učitelj pri pouku upošteva individualne
lastnosti učencev. Npr. učenec, ki moti pouk ni neumen, ampak morda zgolj
potrebuje nekoliko večjo pozornost. Individualno ravnanje s posameznim učencem
je v razredu zelo težko in naporno. Učitelj mora dobro poznati vsakega učenca
posebej in mu na ustrezen način pomagati. Zahtevo po individualizaciji skušajo šole
zagotoviti z notranjo in zunanjo diferenciacijo. Pri notranji diferenciaciji ostanejo
učenci z različnimi zmožnostmi skupaj, a učitelj vsakemu od učencev nudi toliko
pomoči, kolikor je posamezen učenec potrebuje. Pri zunanji diferenciaciji so učenci
z različnimi zmožnostmi razdeljeni na prostorsko ločene skupine. Diferenciacija
ima tako pozitivne kot tudi negativne plati. Dobra stran je, da učenec zaradi nje
nima duševnih stisk in ohranja interes za učenje. Slaba stran je, da boljši učenci
dobijo občutek večvrednosti in izbranosti, slabši učenci pa občutek nemoči,
manjvrednosti in izobčenosti (Žagar, 1996, str. 16).
Pa lahko individualizacijo in diferenciacijo zares upoštevamo na vseh področjih
vzgojno-izobraževalnega dela?
Načela individualizacije in diferenciacije avtor učbenika pri oblikovanju vsebin ne
more upoštevati, na voljo pa ima drugo možnost. Učbenik je lahko različno
naravnan z vidika zahtevnosti vsebine. Po tej plati je lahko naravnan na povprečne
zmogljivosti učenca oziroma na njegovo povprečno inteligentnost. Avtor ima tako
možnost, da oblikuje tudi gradivo za podpovprečne in nadpovprečne učence. Pri
besedilu in ilustracijah te možnosti nima, saj je takšno gradivo že prilagojeno
povprečnemu učencu. Ima pa možnost, da za podpovprečne in nadpovprečne
učence prilagodi naloge za reševanje in vaje v delovnem zvezku. Prav tako obstaja
možnost, da se za visokointeligentne in nadarjene učence vsakemu poglavju doda
dopolnilno besedilo, ki ima lahko za takšne učence izredno visoko motivacijsko
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vrednost. V tej smeri v učbeniku žal ne more biti narejeno nič za podpovprečne
učence, saj je glavno besedilo že v osnovi naravnano za povprečne učence. Ta
problem lahko poskusi rešiti zgolj učitelj pri neposrednem pouku in dopolnilnem
pouku (Jurman, 1999, str. 73).
Pri pisanju učbenikov z vidika načela individualizacije ter diferenciacije obstajajo
določene omejitve, vendar pa so v veliki meri ponujene alternative. Žal je učbenik
v osnovi naravnan za povprečne učence, zato avtor učbenika ne more narediti prav
veliko v smislu prilagoditev za podpovprečne učence. Odgovornost se prenese na
učitelja, ki pa ob kakovostno napisanem učbeniku in ustreznih profesionalnih
kompetencah zagotovo dobi ideje za rešitev nastalega problema že v okviru rednega
ali kasneje v okviru dopolnilnega pouka.

2.7.3 NAČELO NAZORNOSTI
Načelo nazornosti daje prednost čutnim zaznavam pred govorjenjem o stvareh.
Beseda nazornost se nanaša na vse tipe zaznav (vidne, slušne, tipne, vohalne in
okuševalne). Za očeta nazornosti velja češki didaktik Jan Amos Komensky (Žagar,
1996, str. 17).
Pri jezikovnem pouku se je Komensky zavzemal za povezovanje besed in stvari:
»Katerikoli jezik učimo, tudi če je materinski, moramo kazati predmete, ki jih je
treba poimenovati z besedami, prav tako obratno, kar učenci vidijo, slišijo, česar
se dotaknejo ali kar okusijo, naj se učijo povedati z besedami, tako da se govor
razvija vzporedno z razumevanjem (Žagar, 1996, str. 17).«
Učenci se razlikujejo po tem, kakšen način podajanja jim je najljubši. Nekateri si
najbolje zapomnijo stvari, ki jih vidijo, drugi stvari, ki jih slišijo, tretjim najbolj
odgovarja, če lahko nekaj sami postorijo v praksi. Ljudje smo si različni, res pa je,
da učitelj pri obravnavi določene snovi vselej ne more ustreči vsem učencem enako.
Uresničevanje nazornosti je odvisno od starosti učencev in učnega predmeta.
Učitelj v nižjih razredih uporablja več ponazoril kot učitelj v višjih razredih. Samo
kazanje in gledanje ponazoril še ne pomeni nazornosti. Pomembno je, da je
opazovanje povezano z razmišljanjem in razpravljanjem, saj je šele tedaj pouk
nazoren. Pri jezikovnem pouku proučujemo zelo abstraktno stvarnost. Učitelji in
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učenci opazujejo jezikovna sredstva v povedih ali obsežnejših besedilih in iz tega
izvajajo pravila. Ugotavljati je potrebno tako glasovno ali vidno stran jezikovne
enote kot tudi njen pomen. Pomembno je, da je slovnično pravilo podprto z
ilustrativnimi primeri. To zagotavlja, da učenec snov razume in ne le ponavlja za
učiteljem (Žagar, 1996, str. 17).
Pretirano ponazarjanje lahko ima ravno obraten učinek od željenega. Na učitelju
sloni odgovornost, da zna presoditi, kdaj je uporaba določenih ponazoritev sploh
smiselna in ne bi učinkovitosti pouka morebiti celo zavirala in s tem dosegla ravno
obraten učinek, kot bi si želeli. Podobno kot učitelj, mora tudi avtor učbenika dobro
premisliti, preden se odloči neko stvar dodatno ponazoriti.
Avtor učbenika upošteva načelo nazornosti tako, da skuša učno gradivo oblikovati
kar se da nazorno. V besedilu izhaja iz konkretnega sveta ter nato s pomočjo
indukcije gradi posploševanje in tako doseže abstraktno raven pojmov. Pomembno
je, da pri tem vgrajuje v besedilo primere, ki jih izbira iz izkušenj učencev, in
lustracije, ki pojasnjujejo določene pojme. Še posebej je načelo nazornosti
pomembno pri oblikovanju učbenikov, ki gradijo temelje učenčevega znanja. Tu so
mišljeni vsi predmeti, ki imajo funkcijo opismenjevanja. Načelo nazornosti namreč
vedno oblikuje pri učencih znanje na ravni spoznanja in ne verovanja (Jurman,
1999, str. 72).

2.7.4 NAČELO AKTIVNOSTI IN ZAVESTNOSTI
Načelo aktivnosti pomeni, da učenec prihaja do znanja in spretnosti preko lastne
dejavnosti, načelo zavestnosti pa, da učenec učno snov razume in jo zna tudi
uporabljati. Aktivnost učencev je onemogočena, če učitelj posreduje spoznanja,
namesto da bi zastavljal vprašanja, ki bi jih nato učenci reševali sami. Pomembno
je, da je med vprašanjem in odgovorom učencem na voljo dovolj časa. Učitelj lahko
zavira aktivnost učencev tudi v primeru, ko je nepotrpežljiv ali če se na zna vživeti
v otroke. Zgodi se, da dreza v učence, sugerira odgovore, skuša iz njih izvleči
odgovore, za katere še niso slišali (Žagar, 1996, str. 17–18).
V družbi je razširjeno mnenje, da si posameznik najbolje zapomni stvari, ki jih sam
preizkusi. Pri tem seveda večkrat doživi neuspeh, zato morajo biti osebe, ki pri
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njegovem učenju sodelujejo in neko stvar že obvladajo, še kako strpne in
posamezniku dovoliti, da na poti do znanja kdaj tudi greši. Druga pomembna stvar
je, da posameznik dejanje, ki ga izvaja, tudi razume, ga zna uporabiti in da ne gre
zgolj za avtomatizem. Poraja se vprašanje, če lahko pisec učbenika obe načeli
zagotovi že v prvih fazah posameznikovega učenja, ali lahko to stori šele v
nadaljevanju.
Avtor učbenika načela aktivnosti pri oblikovanju vsebine skoraj ne more uporabiti.
Uporabi ga lahko šele pri povezavi vsebine z vajami ali pri navedbi nalog za
reševanje. Včasih avtor te dele učne snovi vključi v učbenik, včasih pa jih prenese
v delovni zvezek, ki sodi v sklop metodično-didaktičnih gradiv (Jurman, 1999, str.
72).

2.7.5 NAČELO NASLONITVE IZRAŽANJA NA DOŽIVLJANJE
UČENCEV
Za staro šolo je veljalo dolgočasje, v novi šoli pa so učenci dobili več pravice do
doživljanja in čustvovanja. Na doživljanje, zamisli in zanimanje otrok se učitelj pri
pouku naslanja predvsem pri govornem in pisnem izražanju. Za to, da bodo učenci
pri pouku pripravljeni govoriti in pisati, je potrebno ustvariti sproščeno vzdušje,
polno zaupljivosti in sprejemanja vsakega učenca takšnega, kot je. Bolj pristna kot
je učenčeva izpoved, boljše je besedilo, ki nastane. Za ustvarjanje kvalitetnih
besedil je potrebno obvladovanje jezikovnih spretnosti in delo na razvijanju lastnih
zamisli. Boljši pogoji za to kot pri pouku so v okviru novinarskih in literarnih
krožkov (Žagar, 1996, str. 18).
Učenec, ki bo začutil, da ima pravico do izražanja lastnih misli, mnenj, pogledov
bo bolj kreativen. Vedel bo, da se mu drugi ob morebitnih napačnih odgovorih ne
bodo smejali, ampak mu bodo prisluhnili in skupaj prišli do zaključkov. Bolj kot se
učenci sprejmejo med seboj, bolj kot učitelj sprejme učence in bolj kot učenci
sprejmejo učitelja, boljše vzdušje vlada v razredu in več je možnosti za razvoj
kakovostne komunikacije in posledično dobrih besedil.

46

2.7.6 NAČELO NASLONITVE KNJIŽNEGA JEZIKA NA
VSAKDANJI GOVOR UČENCEV
Vsak otrok v šolo pride z znanjem pogovorne ali narečne zvrsti jezika, ki se od
strogo normiranega knjižnega zbornega jezika precej razlikuje. Učitelj bi naj
sprejemal jezikovne različice svojih učencev, bil do njih strpen, a učence hkrati
opozarjal tudi na druge možne različice. Učence bi se naj postopoma navajalo na
različne načine govorjenja glede na sogovorca in druge okoliščine sporočanja.
Učiteljeva naloga je, da oblikuje vaje za jezikovne oblike, ki jih učenci niso
navajeni (npr. uporaba dvojine, raba nedoločnika in nemenilnika, premični in
nepremični naglasni tipi ipd.) (Žagar, 1996, str. 19).
Zelo pomembno je, da učitelj ne popravlja vsake napake, ki jo učenec naredi pri
govoru. To lahko namreč vodi v izogibanje komunikaciji zaradi bojazni pred
pojavitvijo napak in ponovnim popravljanjem z učiteljeve strani. Učitelj sicer mora
opozarjati na uporabo knjižnega jezika, a hkrati presoditi, kdaj je za to resnično
primeren trenutek.

2.7.7 NAČELO PREDNOSTI GOVORJENEGA JEZIKA PRED
PISNIM
Načelo od učitelja zahteva, da učence vodi od govora k pisnemu izražanju in
namenja govornim vajam in nastopom učencev dovolj časa. Govor je popolnejši
kot zapisovanje, tudi v medosebnih stikih je več govorjenja kot pisanja. Pomembno
je, da učenci ne ponavljajo le učne snovi, ampak da govorijo o stvareh, ki so jim
ljube ali ki jih težijo (Žagar, 1996, str. 20).
Govorno komuniciranje je hitrejše od pisnega, vsebovalo naj bi tudi hitrejšo
povratno informacijo in nam omogočilo, da lahko sočasno komuniciramo z več
ljudmi. Govor običajno nastaja spontano, medtem ko pri pisanju pogosteje
razmišljamo o te, kako se bomo izrazili. Šele z ustreznim govornim izražanjem
lahko preidemo na pisanje in hkrati pričakujemo, da bo naše pisno komuniciranje
na ustreznem nivoju.
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2.7.8 NAČELO ZNANSTVENOSTI IN SISTEMATIČNOSTI
Načelo od učitelja zahteva, da uči v skladu s spoznanji sodobne slovenistike in skrbi
za postopno nastajajoč red v naučeni učni snovi. Sprva lahko učenci sprejmejo le
elementarna spoznanja, a ta morajo biti razložena tako, da jih kasneje ni potrebno
preklicevati ali popravljati. Tudi sistematika v nižjih razredih ne more biti povsem
znanstvena, ampak obsega najpomembnejše dele in se nato postopoma
izpopolnjuje. Poučevanje slovnice naj bo predvsem v pomoč, da bodo učenci
pravilno in učinkovito uporabljali jezik (Žagar, 1996, str. 20).
Posameznik mora pridobljeno znanje umestiti v določen sistem, sicer znanja ne bo
znal uporabiti in ga kasneje nadgraditi. Znanje mora biti podano v ustrezni obliki,
ki se bo v bližnji ali daljni prihodnosti izkazala za pravilno in je za nadgradnjo ne
bo potrebno spreminjati.
Načelo znanstvenosti zahteva od avtorja učbenika, da najde način, kako pravilno
preoblikovati znanstvena dejstva in zakonitosti v resnico. V učnem gradivu se
znanstvena dejstva le prilagaja resnici. Avtor mora poskrbeti, da zaradi
poenostavljanja ali preprostega podajanja vsebine ne pride do njenega
spreminjanja. Če se zgodi, da premalo prilagojena znanstvena dejstva presegajo
razumevanje učencev, takšno besedilo postane prezahtevno in posledično
nerazumljivo, saj namesto resnice posreduje znanstvene vsebine (Jurman, 1999, str.
73).
Učenci znanje usvajajo postopoma, postopoma pa se gradi tudi njihov besedni
zaklad. Od konkretnih lahko postopoma prehajajo k abstraktnejšim razlagam, zato
mora tudi stopnja znanstvenosti dejstev biti skladna s stopnjo posameznikovega
razvoja.
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2.7.9

NAČELO

TRAJNOSTI

ZNANJA

IN

STALNEGA

SAMOIZOBRAŽEVANJA
Načelo zahteva, da je znanje trajno, uporabno, vseskozi pa ga je potrebno
dopolnjevati in nadgrajevati. Ker gre pri slovenskem jeziku za razvijanje govornih,
pisnih in bralnih sposobnosti, je potrebno veliko vadenja in ponavljanja pri pouku
in doma. Pravopis se utrjuje z nareki, pravorečje s pripravljenim branjem, slovnica
z besedno in stavčno analizo, poznavanje književnosti s šolskim in domačim
branjem, sestavljanje različnih besedil s šolskimi in domačimi nalogam.
Ponavljanja morajo biti sprotna in pregledna. Zapomnitev naučene snovi se lahko
olajša s pomočjo shem, miselnih vzorcev, tabel ali mnemotehničnih stavkov. Učitelj
ne sme dovoliti mehaničnega učenja, saj to ne daje pravega znanja. Naloga šole je,
da pri učencih vzbudi zanimanje za slovenski jezik in književnost in jih usposobi
za samoizobraževanje, ki ga bodo potrebovali, da bodo vseskozi na tekočem s
spremembami, ki se vnašajo (Žagar, 1996, str. 20–21).
Posameznik nikoli ne zna vsega, zato je potrebno učencem že hitro privzgojiti
pomen vseživljenjskega učenja in samoizobraževanja. Ne le, da se posameznik
vseskozi uči. Pomembno je predvsem kakovost njegovega učenja, ki ne sme biti
prisiljeno, ampak mora posameznik v njem videti smisel. Zgolj učenje, pri katerem
bo učenec resnično razmišljal, bo za rezultat dalo pravo znanje, znanje, ki bo trajno
in ga bo moč uporabljati in ob priložnosti nadgraditi.

2.7.10 NAČELO EKONOMIČNOSTI
»Načelo ekonomičnosti zahteva od avtorja učbenika, da posreduje učno gradivo v
najmanjšem možnem obsegu, vendar dovolj velikem, da učencem omogoča
oblikovanje načrtovanih pojmov (Jurman, 1999, str. 73).«
Avtor mora pri tem poznati tudi predvideno število ur, ki so za predmet, kateremu
je učbenik namenjen, zapisane v učnem načrtu. Kadar so obrazložitve nekega
problema prekratke ali predolge, avtor učbenika to načelo krši. Zavedati se je
potrebno, da načelo ekonomičnosti vpliva tudi na fizični obseg učbenika in
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posledično na njegovo ceno. Načelo je vedno tesno povezano z načelom
primernosti pouka razvojni stopnji učencev (Jurman, 1999, str. 73).
Pri posredovanju znanja moramo vselej stremeti k temu, da pri učečem se subjektu
dosežemo največji možen učinek ob čim manjši porabi časa. Pri tem moramo paziti,
da danega znanja ne okrnimo, ampak ga ohranimo v obliki, ki bo zagotovila
kakovost in ustreznost naučenega. Nikakor se ne moremo izogniti dejstvu, da nižja
kot je razvojna stopnja učencev, nižje so zahteve in temu primerno krajše so lahko
tudi razlage.

2.7.11 NAČELO POVEZAVE TEORIJE S PRAKSO
Znanje, ki ga učenec ne zna uporabiti, dejansko nima nobene uporabne vrednosti.
Teorija in praksa se morata v vsakdanjem življenju povezati, saj lahko zgolj tako
trdimo, da je naše znanje zares tisto pravo.
Načelo povezave teorije s prakso mora upoštevati vsak avtor učbenika, ki želi, da
ima posredovano znanje značaj spoznanja resnice. Druga plat tega načela je, da zna
učenec še tako teoretične in abstraktne pojme porabiti pri reševanju praktičnih
problemov. Če se teorija in praksa v učenčevem znanju ne povezujeta, takšno
znanje ni dosti vredno. Pri načelu gre za prenos pravil, metod, načel in zakonitosti
z abstraktne ravni v konkretne situacije. Avtor lahko to doseže z navajanjem
praktičnih primerov v besedilu ali z vajami in nalogami v delovnem zvezku. Če
učenec zna ustrezno povezati teorijo s prakso, to neposredno vpliva tudi na
uporabnost njegovega znanja in s tem na njegov uspeh (Jurman, 1999, str. 73).
V poglavju smo si pogledali različna didaktična načela in jih skušali neposredno
navezati na pisanje učbenikov. Predstavljajo namreč pogoje za uspešno vodenje
pouka, ne glede na predmet in stopnjo šolanja, zato jih morajo upoštevati tudi
avtorjih vseh učbenikov, ne glede na to kateremu predmetnemu področju in
starostni skupini je učbenik namenjen. Didaktična načela ne pomagajo zgolj piscem
učbenikov, ampak pomagajo tudi učiteljem, ki lahko z njihovo pomočjo delo v
razredu prilagodijo različnim vzgojno-izobraževalnim situacijam.
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2.8 UČBENIK IN UČITELJ
Vsak učitelj je zgolj človek s svojo lastno osebnostjo, prepričanji, vrednotami,
stališči. Vsak je tekom študija pridobil določene profesionalne kompetence, ki jih
je moral nato prenesti v prakso in nadgraditi z izkušnjami. Vsak ima svoje
značilnosti in svoj način dela, ki mu najbolj ustreza in pri katerem je najbolj
uspešen. Zato je še kako pomembno, da je učitelj do določene stopnje avtonomen
pri izbiri oblik, metod in sredstev vzgojno-izobraževalnega procesa. Hkrati s
svobodo pride tudi odgovornost, saj učitelj obenem odgovarja tudi za uspeh
oziroma neuspeh svojih učencev.
Učbenik bi naj učitelju dajal temeljna izhodišča za preostale metode, ki jih bo
uporabil pri pouku (razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom). Vsebina bi
naj bila obravnavana tako, da učencu olajša samostojno delo in razmislek. Učitelj
je pri svojem delu avtonomen in samostojno odloča o tem, kdaj in kako bo uporabil
določeno didaktično sredstvo, ki mu bo pomagalo pri uresničevanju vzgojnoizobraževalnih ciljev. Učbenik ni več knjiga, ki bi ji učitelji in učenci morali slediti
za vsako ceno. Na trgu je za posamezen predmet na voljo več različnih učbenikov
in učitelj je tisti, ki ima možnost izbrati takšnega, ki kar najbolje ustreza njegovemu
slogu poučevanja in specifičnim lastnostim učencev (Turk Škraba, 2006, str. 33).
Trg ponuja množico različnih učbenikov, učitelju pa so v učnem načrtu postavljeni
določeni cilji in standardi znanja, ki bi jih moral s svojimi učenci doseči. Na njem
je, da izbere pot in vsebino, za kateri verjame, da ga bosta skupaj z učenci pripeljali
do končnega cilja.
Različni učbeniki bi naj nudili izbiro različnih poti do znanja, ki so prilagojene
učiteljevemu didaktično-metodičnemu modelu pouka in različnim modelom učenja
učencev. Dejstvo je, da si učitelji zelo težko izberejo didaktično-metodični pristop
ali model poučevanja, ki bi bil podprt z ustreznim učbenikom, če na trgu obstoja za
določen predmet le en tip učbenikov in učnih materialov. Pomembno je, da se med
različnimi učbeniki za določen predmet pojavi konkurenca. Kakovost in možnost
izbire učbenikov namreč ne odločata le o uspešnosti doseganja določenih ciljev in
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standardov znanja, ampak vplivata tudi na sam proces izobraževanja (Kovač in
Kovač Šebart, 2004, str. 18).
Vsekakor je pojav konkurence na področju učbenikov nujen. Le tako lahko
nastanejo resnično kakovostni učbeniki, ki učiteljem ponudijo širok spekter
možnosti in resnično stremijo zgolj temu, da bi učitelju in učencem omogočili kar
se da učinkovito pot do kar najkakovostnejšega znanja.
Če je na voljo več različnih učbenikov za isti predmet, morajo učitelji imeti na voljo
dovolj časa in možnosti, da jih preizkusijo in šele nato sprejmejo odločitev o tem,
kateri učbenik bodo uporabljali pri pouku. Postopek preizkušanja in izbire bi moral
biti povsem neodvisen od tržnih interesov založnikov (Turk Škraba, 2006, str. 33).
Žal področje učbenikov v očeh nekaterih založnikov pomeni pot do lahkega
zaslužka. Učbeniki, ki pri tem nastanejo so žal večkrat zastavljeni kratkoročno, ne
dovolj kvalitetno, na trgu pa s svojo prisotnostjo povzročijo zmedo in učitelju
naložijo odgovornost, da med množico izbere najustreznejši učbenik.
Različni učbeniki morajo biti konkurenčni v kakovosti, izhajati morajo iz različnih
domnev o znanju, poučevanju, razlikovati pa se morajo zlasti po didaktičnometodičnih prijemih. Zgolj tako se bo učitelj lahko odločil za tistega, ki je najbližji
njegovemu slogu poučevanja (Turk Škraba, 2006, str. 33).
Res je, da imajo v prenovljeni šoli učitelji več avtonomnosti, kot so je imeli pred
prenovo. Omejujejo jih zlasti organizacija šolskega dela, razmere na šoli,
opremljenost učilnic ipd. Usmerjajo jih predvsem cilji vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, standardi znanja in didaktična priporočila. Avtonomni so pri izbiri
sredstev, oblik in metod vzgojno-izobraževalnega procesa in tudi pri artikulaciji
izobraževalne vsebine. Povečana avtonomnost utegne učitelje spodbujati k večji
strokovni zavzetosti. Lahko pa se pojavi problem. Nekateri učitelji se lahko pričnejo
za načelom avtonomnosti skrivati in se pustijo voditi pedagoškim in vsebinskim
rešitvam, ki jih ponuja izbrani učbenik in spremljevalni izdelki, kot so delovni
zvezek, priročnik, didaktična navodila, delovni listi, mape, vzorci učiteljevih
priprav itd. Založbe namreč proizvajajo vse obsežnejša in raznovrstnejša gradiva,
najrazličnejše komplete, ki ponujajo rešitve v skoraj vseh pogledih pedagoškega
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procesa. Pod te rešitve se podpisujejo znani strokovnjaki, ki jim učitelji verjamejo
in sledijo (Justin idr., 2003, 3‒4).
Učitelj mora pri vseh vidikih svojega dela ostati samostojen, verjeti v svojo
profesionalno podkovanost in zaupati svoji presoji. Žal se še vedno dogaja, da trg s
svojo ponudbo v učitelju vzbudi določene dvome in zmanjša možnost njegove
realne presoje.
Ta možnost se zdi precej verjetna, ker založbe pogosto izvajajo najrazličnejše
reklamne akcije pod krinko seminarjev in drugih oblik izpopolnjevanja za učitelje,
pri čemer je njihov cilj zgolj en, prepričati in pridobiti kar največ kupcev (Turk
Škraba, 2006, str. 33).
Učitelji bi zato morali vselej pri evalvaciji učbenikov imeti pomembno vlogo.
Učitelj je namreč tisti, ki z učbenikom zakoraka v razred in z njegovo pomočjo
učencu pomaga do predvidenih vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Žal se pogosto zgodi, da učitelji niso vključeni v evalvacijski proces pri nastanku
učbenika. Dogaja se namreč, da je evalvacija učnih gradiv zgolj v rokah za to
imenovanih strokovnjakov, ki so imenovani pod strogimi pogoji. Resnično
vsestranska evalvacija gradiva vključuje teoretično in empirično analizo učbenikov
(Skela, 1993, str. 206‒207).
Skela v svojem prispevku omenja avtorje Granta (1987, str. 118‒121) in ReDickinsa ter Gurmainea (1992, str. 30), ki evalvacijo opisujejo kot tristopenjski
proces, ki se prične tedaj, ko učbenik pride na trg. Stopnje se na dveh ravneh
prekrivajo. Pri začetni evalvaciji gre za hitro listanje skozi knjigo in izločitev tistih
gradiv, ki so za naše pojme izrazito neprimerna, ter ohranitev tistih gradiv, ki bi se
jih izplačalo natančneje pogledati (Skela, 1993, str. 206‒207).
V prvi fazi gre torej za grob prelet gradiv in izločitev tistih, ki so že na prvi pogled
neprimerna za uporabo.
Učbenik, ki ima po našem mnenju ustrezne kvalitete, lahko natančneje preučimo.
Faza se imenuje natančna oz. teoretična evalvacija, saj gre za teoretično vrednost
gradiv, pridobljeno preko kontrolnega seznama kriterijev oz. z vprašalniki. Kriterije
določimo s pomočjo preteklih izkušenj z učbeniki, ki so se obnesli v praksi v
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razredu. Teoretična evalvacija sicer ne bo vsebovala nobenih podatkov o tem, kako
se bo gradivo obneslo v praksi, ampak bo vseeno imela veliko vrednost (Skela,
1993, str. 207).
V drugi fazi gre še vedno za teoretični izbor primernih učbenikov, ki so izbrani na
podlagi kriterijev, oblikovanih s pomočjo učbenikov, ki so se v preteklosti izkazali
v praksi. Za konkreten učbenik tukaj še vedno nimamo odgovorov iz prakse, ampak
zgolj domneve, kako bi se naj izbrani učbenik obnesel.
Empirična evalvacija predstavlja tretji nivo, do katerega pridemo, ko določen
učbenik prevzamemo in ga moramo nato vseskozi preverjati v praksi. Še tako dober
vprašalnik namreč ne more dati natančnega odgovora o tem, kako se bo učbenik
obnesel v razredu, saj na tej ravni vsa učna gradiva redefinirana in interpretirana s
strani učiteljev in učencev (Skela, 1993, str. 207).
Šele praksa je tista, ki nam ponudi natančne odgovore o tem, kako dober nek
učbenik resnično je.
V naslednji fazi evalvacije gre za retrospektivno evalviranje dosežkov učencev.
Metoda je pri nas redko izvedena sistematično (Skela, 1993, str. 207).
Dober učbenik mora ponuditi ustrezne rezultate, sicer smo nekje v celotnem
postopku morali narediti napako.

2.9 UČBENIK IN UČENEC
Osrednja figura vzgojno-izobraževalnega procesa so zagotovo učenci, katerih
uspešno doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev mora biti glavno vodilo pri delu
v razredu.
Učbenik za učenca predstavlja didaktično delovno sredstvo, do katerega učenec
razvije poseben odnos, zato je še kako pomembna osebna komponenta učbenika.
Učenec učbenik nenehno uporablja in preko njega razvije odnos knjige v
vrednostnem pomenu. Pomembno je, da učenec dobi učbenik kot novo knjigo. Če
starši in učitelji zahtevajo od njega, da jo zavije, pazi nanjo ter ravna z njo kot z
delovnim sredstvom z določeno vrednostjo, potem se pri takšnem učencu ustvarja
vrednostni odnos do knjig nasploh (Jurman, 1999, str. 59).
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Učenec do učbenika razvije določen čustven odnos. Učbeniki bi naj učencu oziroma
dijaku pomagali pri delu v razredu, še posebej pa pri njegovem individualnem delu
doma. Nekakovosten učbenik ali učbeniški komplet bi tako učencu oziroma dijaku
kot tudi učitelju oziroma profesorju povzročila ogromno težav in otežkočila delo.
V najskrajnejšem primeru bi učenec ali dijak lahko do predmeta kot posledico
nepravilne izbire učbenika razvila negativen odnos.
Podobno kot učitelji, so tudi učenci žal pogosto izključeni iz procesa evalvacije
učbenikov. Vloga učencev se znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa kaže v
močni ali celo popolni odvisnosti od učitelja, zaradi katerega so učenci tudi
izpuščeni iz ocenjevanja učbenikov. Učitelj namreč pogosto presoja in izbira
gradiva na podlagi lastnih želja in interesov, učenca pa postavlja v ozadje, čeprav
se vselej poudarja pomen vključevanja učencev v evalviranje učbenikov (Skela,
1993, str. 206).
Izključenost učencev in dijakov iz procesa evalvacije učbenikov je nedopustna, saj
so oboji ciljna skupina, kateri so učbeniki v največji meri namenjeni. Avtorji
učbenikov bi se morali v največji meri osredotočiti na učence in dijake, upoštevati
njihova mnenja, interese in potrebe in šele nato na podlagi pridobljenih podatkov
oblikovati učbenike, ki bi ustrezali potrebam učencev in dijakov ter hkrati
navodilom in pravilom, ki veljajo za oblikovanje učbenikov. Hkrati bi moral vselej
biti zagotovljen dostop do učbenikov vsem učencem in dijakom. Le-ti izhajajo iz
različnih socialnih razredov, zato je še kako pomembno, da se vsem zagotovijo
enake možnosti.
Učbenik mora biti poceni, saj je le tako lahko kot nova knjiga dostopen vsem
učencem. Staršem mora biti cena dostopna do te mere, da jim je omogočen nakup
tudi pri večjem številu otrok. Otrok, ki ima dostop do učbenika, ima vse, kar rabi
pri pouku in je na ta način enakovreden ostalim učencem. Rabljeni učbeniki so znak
revščine in pretiranega varčevanja pri stvareh, kjer ne bi smeli varčevati. Kljub
vsemu ni dobro niti, če oblasti dajo učencem učbenike zastonj, saj se potem težko
ustvari primeren odnos do knjige s strani učencev in tudi njihovih staršev (Jurman,
1999, str. 59).
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2.10 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA
V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili predmet slovenščine, ki
gotovo predstavlja ključni predmet tako v osnovni šoli kot tudi v gimnaziji. Pri njem
učenci in dijaki pridobijo osnove, pomembne za sporazumevanje, učenje in
poglabljanje vseh vsebin, ki so predstavljene v slovenskem jeziku.
Povzeli smo različne teoretične opredelitve pojma učbenik in spoznali, da imajo
avtorji vsak svoj pogled na pojem, zato vsak od njih izpostavlja vidik, za katerega
menijo, da je najpomembnejši. Vsekakor ima vsak učbenik pozitivne in negativne
lastnosti. Ugotovili smo, da bi težko kakšno definicijo označili za napačno, zato
smo vse naštete definicije povzeli v nekaj bistvenih točkah.
Spregovorili smo o mestu učbenika v didaktični teoriji in sklenili, da so prepiri o
tem, ali gre pri učbeniku za učilo ali učni pripomoček, nesmiselni. Učbenik namreč
v vsakem primeru za učitelja kot tudi za učenca predstavlja nepogrešljivo sredstvo,
oporo, ki skrbi za kakovost in ustrezen tok vzgojno-izobraževalnega procesa.
Dandanes trg ponuja ogromno učnih sredstev in pripomočkov, ki pa niso nujno
kakovostna, ampak so se razvila v želji po čim večjem zaslužku nekaterih
ponudnikov, ki so začutili priložnost za lahek zaslužek. Naloga učiteljev in
profesorjev je, da na podlagi svojega profesionalnega znanja in izkušenj presodijo,
katera sredstva so resnično kakovostna in lahko doprinesejo k uresničevanju
vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Obravnavali smo didaktično oblikovanje učbenikov v preteklosti in danes. Nikakor
ne smemo reči, da je šola v določenem obdobju bila povsem zgrešeno zastavljena
in ni dosegla prav nobenega učinka. V začetnem razvoju didaktične teorije je prav
vsaka zasnova in morebitna novost bila še kako pomembna za nadaljnji razvoj. Do
danes se je področje didaktike že precej izoblikovalo, vendar še vedno v želji po
učinkovitejšem vzgojno-izobraževalnem procesu nenehno prihaja do novosti in
sprememb. Šolski trg ponuja ogromno različnega materiala, med katerim se mora
izbrati tisti, ki zares zagotavlja učenčev celostni napredek, inovativno učenje,
povezovanje starih znanj z novimi in zabavo ob učenju.
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Pogledali smo standarde, ki jih mora kakovosten učbenik doseči, da ima pogoje za
potrditev. Nekateri izmed njih naj bi bili jasnost in preglednost strukture učnega
gradiva, kakovost multimedijskih elementov, usklajenost gradiva s cilji
izobraževalnega

programa,

zaokroženost

gradiva

kot

celote

v

okviru

izobraževalnega programa, učno-ciljna zasnovanost gradiva, spodbujanje razvoja
ključnih (splošnih) kompetenc, uporaba induktivnega pristopa (od konkretnega k
splošnemu), strokovna ustreznost gradiva, jezikovna pravilnost in ustreznost
besedila, metodično-didaktična prilagojenost gradiva potrebam ciljne skupine,
motivacijski elementi v gradivu, spodbujanje aktivnega učenja, prisotnost
aktivnosti z različnimi cilji, predlogi za povezovanje z drugimi programskimi
enotami. Ugotovili smo, da pot do potrditve učbenika zagotovo ni tako nesmiselna
in predolga, kot bi se lahko komu zdelo. Gre namreč za gradivo, ki ga bodo
uporabljali učenci in dijaki za učenje, zato mora biti ustrezno v vseh pogledih in
resnično zagotoviti tisto, zaradi česar je ustvarjeno.
Predstavili smo tudi, kako napisati kakovosten učbenik. Ugotovili smo, da mora
učbenik po eni strani mora ustrezati vsem standardom, ki jih zahteva Pravilnika o
potrjevanju učbenikov, vendar pa mora hkrati ustrezati tudi drugim dejavnikom.
Pomembno je, da so vsa vnesena znanja aktualna in dopolnjena na način, ki bo
učitelju omogočal ustrezen nivo svobode in odmik od določene teme, s čimer bo
omogočena sprotna aktualnost. Kljub točnosti, ponovljivosti, nedvoumnosti in
preverljivosti vsebin, je zelo pomembno, da učbenik učencu dopušča določeno
svobodo in ga spodbuja k nadaljnjemu delu s preostalo ponujeno literaturo. Avtor
učbenika mora zelo dobro poznati obravnavo podobnih problematik ter
problematik, ki se neposredno navezujejo na novo temo. Učbenik, v katerem se
bodo besedne in nebesedne prvine ustrezno povezale in pritegnile uporabnika, bo
omogočil lažje učenje in večjo zapomnitev snovi. Vedeti moramo, da lahko druga
skrajnost (preveč nebesednih prvin ‒ fotografij, ilustracij, risb in skic) privede do
kontra učinka in snov postane nepregledna in težko razumljiva. Pomembna pri
odločitvah o tem, kdaj je uporaba slikovnega gradiva primerna in kdaj ne, je
razvojna stopnja učencev, katerim je učbenik namenjen.
V naslednjem poglavju smo poskusili kakovost učbenika povezati z določenimi
didaktičnimi načeli, ki bi se morala uresničevati. Ugotovili smo, da je didaktičnih
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načel veliko, pri različnih avtorjih pa se pojavljajo pod različnimi poimenovanji.
Nekateri avtorji določenih načel ne omenjajo, medtem ko v svoji klasifikaciji
navajajo še kakšna druga didaktična načela, ki drugje niso bila prisotna. Iz
navedenih načel lahko sklepamo, da so običajno usmerjena zlasti na učitelja, na
katerem sloni odločitev o tem, v kolikšni meri jih bo upošteval in si z njimi utrl
lažjo pot do dosege zastavljenih ciljev.
Še posebej pomembni sta se nam zdeli zadnji dve poglavji teoretičnega dela ‒ kako
je učbenik povezan z učiteljem in kako z učencem. Dandanes trg ponuja celo
množico različnih učbenikov, učni načrt pa vsebuje določene cilje in standarde
znanja, ki bi jih moral učitelj s svojimi učenci doseči. Na učitelju je, da izbere pot
in vsebino, za kateri verjame, da ga bosta skupaj z učenci pripeljali do končnega
cilja. Pri vseh vidikih svojega dela mora ostati samostojen, zaupati svoji
profesionalni podkovanosti in svoji lastni presoji. Žal lahko trg s svojo ponudbo v
učitelju vzbudi določene dvome in zmanjša možnost njegove realne presoje. Vse to
so razlogi, da bi morali učitelji pri evalvaciji učbenikov vselej imeti pomembno
vlogo. Oni namreč z učbenikom zakorakajo v razred in z njegovo pomočjo učencem
pomagajo do predvidenih vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da srednja figura vzgojno-izobraževalnega
procesa vendarle učenci, katerih uspešno doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev
mora biti glavno vodilo pri delu v razredu. Učenec do učbenikov razvijejo določen
čustven odnos, saj gre za gradivo, ki jim pomaga pri delu v razredu in še posebej
pri individualnem delu doma. Nekakovosten učbenik ali učbeniški komplet lahko
učencu oziroma dijaku kot tudi učitelju oziroma profesorju povzročita ogromno
težav in otežkočita delo. Izključenost učencev in dijakov iz procesa evalvacije
učbenikov je nedopustna. Avtorji učbenikov bi se morali v največji meri
osredotočiti prav na učence in dijake, upoštevati njihova mnenja, interese in potrebe
ter šele nato na podlagi pridobljenih podatkov oblikovati učbenike, ki bi ustrezali
potrebam učencev, dijakov ter hkrati navodilom in pravilom, ki veljajo za
oblikovanje učbenikov. Dostop do učbenikov mora vselej biti zagotovljen vsem
učencem in dijakom, ne glede na socialni razred, iz katerega le-ti prihajajo.
S tem je teoretični del naloge bil zaključen, zato smo prešli na empirični del.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV PREDMETA
3.1.1 NAMEN
V magistrski nalogi proučujemo odnos devetošolcev in maturantov do učbenikov
za slovenščino.
Zanima nas:
‒

uporaba učbenikov za slovenščino med devetošolci in maturanti,

‒

priljubljenost slovenščine kot šolskega predmeta in ocena učbenikov
za slovenščino med devetošolci in maturanti,

‒

kaj bi devetošolci in maturanti pri svojih učbenikih za slovenščino
spremenili.

Pri omenjenih vidikih bomo preverili obstoj razlik glede na učni uspeh in stopnjo
šolanja. Shematični prikaz namena:

STOPNJA
ŠOLANJA

UČBENIKI ZA POUK SLOVENŠČINE Z
VIDIKA UČENCEV IN DIJAKOV

UPORABA
UČBENIKOV ZA
SLOVENŠČINO

PRILJUBLJENOST
SLOVENŠČINE IN
OCENA UČBENIKOV
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ŽELENE
SPREMEMBE

RAZČLENITEV,

3.1.2

PODROBNA

OPREDELITEV

IN

OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V OBLIKI
OŽJIH

RAZISKOVALNIH

VPRAŠANJ,

HIPOTEZ

IN

SPREMENLJIVK
3.1.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. V kolikšni meri je slovenščina kot učni predmet devetošolcem in
maturantom všeč?
1.1. Ali obstajajo razlike v priljubljenosti slovenščine glede na stopnjo šolanja?
1.2. Ali obstajajo razlike v priljubljenosti slovenščine glede na učni uspeh?
2. Kateri učbenik devetošolci in maturanti uporabljajo pri pouku slovenščine?
2.1. Ali obstajajo razlike v uporabi vrst učbenikov med devetošolci?
2.2. Ali obstajajo razlike v uporabi vrst učbenikov med maturanti?
3. Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo učbenik za slovenščino, ki ga
uporabljajo pri pouku?
3.1. Ali obstajajo razlike v oceni učbenikov glede na stopnjo šolanja?
3.2. Ali obstajajo razlike v oceni učbenikov glede na učni uspeh?
4. Kako pogosto devetošolci in maturanti uporabljajo učbenik pri pouku
slovenščine?
4.1. Ali obstajajo razlike v pogostosti uporabe učbenikov glede na stopnjo
šolanja?
4.2. Ali obstajajo razlike v pogostosti uporabe učbenikov glede na učni uspeh?
5. Ali devetošolce in maturante učitelj slovenščine spodbuja k uporabi
učbenikov?
5.1. Ali obstajajo razlike v spodbujanju s strani učiteljev glede na stopnjo
šolanja?
5.2. Ali obstajajo razlike v spodbujanju s strani učiteljev glede na učni uspeh?
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6. Ali devetošolci in maturanti učbenik za slovenščino uporabljajo doma, ko
se učijo?
6.1. Ali obstajajo razlike v uporabi učbenikov doma pri učenju glede na stopnjo
šolanja?
6.2. Ali obstajajo razlike v uporabi učbenikov doma pri učenju glede na učni
uspeh?
7. Ali devetošolci in maturanti besedila v učbenikih za slovenščino vedno
povsem razumejo?
7.1. Ali obstajajo razlike v razumevanju besedil v učbenikih glede na stopnjo
šolanja?
7.2. Ali obstajajo razlike v razumevanju besedil v učbenikih glede na učni
uspeh?
8. Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo ustreznost svojih učbenikov za
slovenščino po različnih postavkah?
8.1 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo vizualno/estetsko oblikovanost
učbenikov?
8.1.1 Ali obstajajo razlike v oceni vizualne/estetske oblikovanosti učbenikov
glede na stopnjo šolanja?
8.2 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo kakovost slikovnega gradiva v
učbenikih?
8.2.1 Ali obstajajo razlike v oceni kakovosti slikovnega gradiva v učbenikih
glede na stopnjo šolanja?
8.3 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo jasnost navodil?
8.3.1 Ali obstajajo razlike v oceni jasnosti navodil glede na stopnjo šolanja?
8.4 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo različne aktivnosti v učbenikih,
kot so odkrivanje novih stvari, pridobivanje znanj, povezovanje informacij,
utrjevanje snovi, preverjanje snovi?
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8.4.1 Ali obstajajo razlike v oceni različne aktivnosti v učbenikih, kot so
odkrivanje novih stvari, pridobivanje znanj, povezovanje informacij, utrjevanje
snovi, preverjanje snovi glede na stopnjo šolanja?
8.5 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo členjenost učbenikov na naslove
in podnaslove?
8.5.1 Ali obstajajo razlike v oceni členjenosti učbenikov na naslove in
podnaslove glede na stopnjo šolanja?
8.6 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo upoštevanje različnih učnih stilov
v učbenikih?
8.6.1 Ali obstajajo razlike v oceni upoštevanja različnih učnih stilov v učbenikih
glede na stopnjo šolanja?
8.7 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo jasnost in razumljivost pojmov v
učbenikih?
8.7.1 Ali obstajajo razlike v oceni jasnosti in razumljivosti pojmov v učbenikih
glede na stopnjo šolanja?
8.8 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo živost in raznolikost jezika v
učbenikih?
8.8.1 Ali obstajajo razlike v oceni živost in raznolikosti jezika v učbenikih glede
na stopnjo šolanja?
8.9 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo, da slike, skice in grafi
pripomorejo k boljšemu razumevanju snovi v učbenikih?
8.9.1 Ali obstajajo razlike v oceni tega, da slike, skice in grafi pripomorejo k
boljšemu razumevanju snovi v učbenikih glede na stopnjo šolanja?
8.10 Kako devetošolci in maturanti ocenjujejo prisotnost različnih zanimivosti
v učbenikih?
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8.10.1 Ali obstajajo razlike v oceni prisotnosti različnih zanimivosti v učbenikih
glede na stopnjo šolanja?
9. Kaj bi devetošolci in maturanti spremenili pri svojih učbenikih za
slovenščino?
9.1 Ali obstajajo razlike v želenih spremembah učbenikov glede na stopnjo
šolanja?
3.1.2.2 HIPOTEZE
Hipoteze so implicitno izražene v obliki raziskovalnih vprašanj o odvisnih zvezah
oziroma razlikah.
3.1.2.3 SPREMENLJIVKE
Tabela 1: Neodvisne in odvisne spremenljivke
NEODVISNE
1. Spol
2. Stopnja šolanja
3. Učni uspeh
ODVISNE
4. Priljubljenost slovenščine
5. Vrsta učbenika
6. Ocena učbenika
7. Pogostost uporabe učbenika v razredu
8. Učiteljeve, profesorjeve spodbude k
uporabi
9. Učenje iz učbenika
10. Razumevanje besedil
11. Ustreznost učbenika
11.1 Vizualna/estetska oblikovanost
11.2 Kakovost slikovnega gradiva
11.3 Jasnost navodil
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11.4 Spodbujanje različnih aktivnosti
11.5 Členjenost na naslove in podnaslove
11.6 Upoštevanje različnih učnih stilov
11.7 Jasnost, razumljivost pojmov
11.8 Živost, raznolikost jezika pisanja
11.9 Izboljšanje razumevanja zaradi slik,
skic in grafov
11.10 Prisotnost različnih zanimivosti
12. Potrebne spremembe

3.1.2.4 PREGLED ODVISNIH ZVEZ MED SPREMENLJIVKAMI
Tabela 2: Odvisne zveze med spremenljivkami
ŠTEVILKA

ODVISNE

NEODVISNE

RAZISKOVALNEGA

SPREMENLJIVKE

SPREMENLJIVKE

VPRAŠANJA
‒

1.1, 1.2

‒

4

‒

2, 3

‒

2.1, 2.2

‒

5

‒

2

‒

3.1, 3.2

‒

6

‒

2, 3

‒

4.1, 4.2

‒

7

‒

2, 3

‒

5.1, 5.2

‒

8

‒

2, 3

‒

6.1, 6.2

‒

9

‒

2, 3

‒

7.1, 7.2

‒

10

‒

2, 3

‒

8.1.1

‒

11.1

‒

2

‒

8.2.1

‒

11.2

‒

2

‒

8.3.1

‒

11.3

‒

2

‒

8.4.1

‒

11.4

‒

2

‒

8.5.1

‒

11.5

‒

2

‒

8.6.1

‒

11.6

‒

2

‒

8.7.1

‒

11.7

‒

2

‒

8.8.1

‒

11.8

‒

2
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‒

8.9.1

‒

11.9

‒

2

‒

8.10.1

‒

11.10

‒

2

‒

9.1

‒

12

‒

2

3.1.2.5 IZVORI PODATKOV ZA SPREMENLJIVKE
Podatke za vse spremenljivke smo dobili z anketnim vprašalnikom.

3.2 METODOLOGIJA
3.2.1 RAZISKOVALNA METODA
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega
pedagoškega raziskovanja.

3.2.2 RAZISKOVALNI VZOREC
Raziskava temelji na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu devetošolcev in
maturantov. Devetošolci so obiskovali neimenovani osnovi šoli A in B, maturanti
pa neimenovano gimnazijo C, oboji v šolskem letu 2014/2015 na območju Koroške
regije. Zajeti vzorec predstavlja na nivoju rabe inferenčne statistike (rabe
statističnih preizkusov) enostavni slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije.

Tabela 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketiranih glede na stopnjo
šolanja
ANKETIRANI

f

f%

Devetošolci

100

50,0

Maturanti

100

50,0

Skupaj

200

100,0

Anketni vprašalnik je rešilo po 100 devetošolcev in maturantov.
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Tabela 4: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) devetošolcev in maturantov glede
na spol
SPOL
Moški
Ženske
Skupaj

f
96
104
200

f%
48,0
52,0
100,0

Strukturni odstotek anketiranih moških in žensk je precej podoben. Med
anketiranimi je bilo 48,0 % moških in 52,0 % žensk.

Tabela 5: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na stopnjo
šolanja
STOPNJA ŠOLANJA
Četrti letnik gimnazije
Deveti razred osnovne
šole
Skupaj

f
100
100

f%
50,0
50,0

200

100,0

Strukturni odstotek anketirancev, ki so v času izvajanja ankete obiskovali četrti
letnik gimnazije, je enak strukturnemu odstotku anketirancev, ki so v času izvajanja
ankete obiskovali deveti razred osnovne šole.

Tabela 6: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na učni uspeh
UČNI USPEH
Nezadosten (1)
Zadosten (2)
Dober (3)
Prav dober (4)
Odličen (5)
Skupaj

f
0
7
44
86
63
200

f%
0,0
3,5
22,0
43,0
31,5
100,0

OPOMBA: kategorijo zadostni in dobri v nadaljnji obdelavi združujemo v eno
skupno kategorijo.
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Največji delež anketirancev je v preteklem šolskem letu doseglo prav dober uspeh
(43,0 %). Sledili so odlični (31,5 %) ter dobri (22,0 %) učenci in dijaki. Zgolj 3,5
% anketirancev je doseglo zadosten učni uspeh, nezadosten pa ni bil prav nihče od
anketiranih učencev in dijakov.

3.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
3.2.3.1 ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV
Najprej smo s pomočjo literature sestavili poskusni anketni vprašalnik. Vprašalnik
smo pregledali skupaj z mentorico in ga nato sondažno uporabili na določenem
vzorcu in odpravili nekaj pomanjkljivosti in napak.
Končno anketiranje je potekalo na neimenovanih koroških osnovnih šolah A in B
ter neimenovani koroški gimnaziji C decembra 2014. Anketiranje je bilo anonimno
in je potekalo skupinsko vodeno.
3.2.3.2 VSEBINSKO- METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI VPRAŠALNIKA
Vprašalnik, uporabljen za pridobitev podatkov, je bil anonimen. V prvem delu sta
vprašanji o objektivnih dejstvih (spol, stopnja šolanja). Nato sledita dve zaprti
vprašanji, ki sprašujeta po učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma o tem,
kako je slovenščina kot učni predmet anketirancu sploh všeč. Zaprtima vprašanjema
sledi odprto vprašanje, ki anketiranca sprašuje, kateri učbenik uporablja pri pouku.
Sledi pet zaprtih vprašanj, ki preverjajo anketirančevo oceno učbenika, pogostost
uporabe učbenika v razredu, učiteljeve, profesorjeve spodbude k uporabi, učenje iz
učbenika, razumevanje besedil. Sledi vprašanje, pri katerem smo preverjali
ustreznost učbenika, za kar je bila uporabljena ocenjevalna lestvica. Zadnje
vprašanje je odprto in anketiranca sprašuje po tem, kaj bi pri svojem učbeniku
spremenil, če bi imel možnost.
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3.2.3.3 VSEBINSKO- FORMALNE STRANI VPRAŠALNIKA
V prvem delu so vprašanja o objektivnih dejstvih (spol, stopnja šolanja), nato pa
sledijo vprašanja o preteklem učnem uspehu, priljubljenosti slovenščine, učbenikih
za slovenski jezik in književnost in njihovi priljubljenosti med devetošolci in
maturanti. Osem vprašanj je zaprtega tipa, in sicer sta dve dihotomni (6. in 7.), tri
vprašanja so z verbalnimi odgovori (1., 4. in 5.), dve vprašanji s stopnjevanimi
odgovori (2. in 8.), pri enem vprašanju pa gre za tako imenovani grozd vprašanj
(9.). Dodali smo še dve vprašanji odprtega tipa (3. in 10.), pri čemer so morali
anketirani pri enem od njih zgolj napisati naslov učbenika, ki ga uporabljajo (3.).
3.2.3.4 MERSKE KARAKTERISTIKE
Veljavnost anketnega vprašalnika smo zagotovili s pregledom mentorice ter s
sondažno uporabo.
Zanesljivost smo zagotovili z natančnimi navodili in enopomenskimi, specifičnimi
vprašanji ter z upoštevanjem ugotovitev njegove sondažne uporabe. Prav tako smo
zanesljivost kontrolirali v fazi obdelave in sicer tako, da smo primerjali odgovore
na vsebinsko sorodna vprašanja.
Objektivnost smo zagotovili z devetimi tipi vprašanj zaprtega tipa, pri katerih ni
mogoče s subjektivnim presojanjem spreminjati informacij, in le enim vprašanjem
odprtega tipa. V fazi anketiranja smo pazili, da nismo vplivali na odgovarjanje
anketirancev.

3.2.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV
Podatki so prikazani tabelarično, uporabljene so frekvenčne porazdelitve (f, f %).
Za preverjanje razlik glede na učni uspeh in stopnjo šolanja smo uporabili χ²preizkus. Odgovore na odprto vprašanje smo kategorizirali in kategorije prikazali
tabelarično. Za preverjanje razlik v priljubljenosti slovenščine kot učnega predmeta,
oceni učbenika, uporabi učbenika pri pouku, spodbudah k uporabi učbenika s strani
učitelja, profesorja, domačem učenju iz učbenika, razumevanju besedil v učbeniku
glede na učni uspeh in stopnjo šolanja smo uporabili neparametrične preizkuse (χ²preizkus). Za preverjanje razlik v ustreznosti učbenikov za slovenščino po različnih
68

postavkah (vizualna/estetska oblikovanost, kakovost slikovnega gradiva, jasnost
navodil, spodbujanje različnih aktivnosti, členjenost na naslove in podnaslove,
upoštevanje različnih učnih stilov, jasnost, razumljivost pojmov, živost, raznolikost
jezika pisanja, izboljšanje razumevanja zaradi slik, skic in grafov, prisotnost
različnih zanimivosti) glede na stopnjo šolanja smo uporabili neparametrični MannWhitneyjev preizkus, glede na učni uspeh pa neparametrični Kruskal-Wallisov
preizkus.

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V poglavju bomo predstavili rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih
vprašalnikov. Rezultati bodo prikazani po treh kategorijah:
‒

uporaba učbenikov za slovenščino med devetošolci in maturanti,

‒

priljubljenost slovenščine kot šolskega predmeta in ocena učbenikov
za slovenščino med devetošolci in maturanti,

‒

kaj bi pri devetošolci in maturanti pri svojih učbenikih za
slovenščino spremenili.

3.3.1 UPORABA UČBENIKOV ZA SLOVENŠČINO MED
DEVETOŠOLCI IN MATURANTI
3.3.1.1 VRSTA UČBENIKA
Tabela 7: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na vrsto
učbenika
UČBENIK
Na pragu besedila 4
Govorica jezika 4
Od glasov do knjižnih
svetov 9
Slovenščina za vsak dan 9
Skupaj

f
25
75
43

f%
12,5
37,5
21,5

57
200

28,5
100,0
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Anketirani maturanti in devetošolci so v času izvajanja anket uporabljali po dva
učbenika. Več maturantov uporablja učbenik Govorica jezika 4 (75,0 %), učbenik
Na pragu besedila 4 uporablja 25,0 % maturantov. Med devetošolci je bolj od
učbenika Od glasov do knjižnih svetov 9 (43,0 %) v uporabi učbenik Slovenščina
za vsak dan 9 (57,0 %).
Skupno gledano največ anketiranih uporablja učbenik Govorica jezika 4 (37,5 %),
sledi učbenik Slovenščina za vsak dan 9 (28,5 %). Učbenik Od glasov do knjižnih
svetov 9 uporablja 21,5 % anketiranih. Najmanj anketiranih uporablja učbenik Na
pragu besedila 4 (12,5 %).
3.3.1.2 UPORABA UČBENIKA PRI POUKU
Tabela 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na uporabo
učbenika pri pouku
UPORABA UČBENIKA
Vsako uro
Nekajkrat tedensko
Redko
Nikoli
Skupaj

f
53
55
36
56
200

f%
26,5
27,5
18,0
28,0
100,0

Pričakovati je bilo, da učenci in dijaki učbenike pri pouku uporabljajo vsako uro.
Pridobljeni rezultati so zato presenetljivi. Deleži izbranih odgovorov so si bili
precej podobni. Kljub majhnim razlikam je največ anketirancev dejalo, da učbenika
pri pouku nikoli ne uporabljajo (28,0 %). Sledil je odgovor nekajkrat tedensko (26,5
%). Šele na tretjem mestu se je znašel odgovor, po katerem naj bi bil učbenik pri
pouku v uporabi vsako uro (26,5 %). Najmanj devetošolcev in maturantov je izbralo
odgovor, da učbenik pri pouku redko uporabljajo (18,0 %).
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Tabela 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v uporabi učbenika
glede na stopnjo šolanja

UPORABA
UČBENIKA
Vsako uro
Nekajkrat tedensko
Redko
Nikoli
Skupaj

STOPNJA ŠOLANJA
Četrti letnik
Deveti razred
gimnazije
osnovne šole
f
f%
f
f%
11
11,0
42
42,0
12
12,0
43
43,0
23
23,0
13
13,0
54
54,0
2
2,0
100
100,0
100
100,0

Skupaj
f
53
55
35
56
200

f%
26,5
27,5
18,0
28,0
100,0

χ²-preizkus: χ² =86,668 α(P) = 0,000

Rezultat χ²-preizkusa v uporabi učbenika glede na stopnjo šolanja je pokazal, da
med anketiranci obstajajo statistično značilne razlike (P = 0,000).
Rezultat je pričakovan, saj smo predvidevali, da bodo devetošolci pogosteje
uporabljali učbenik pri pouku od maturantov. V to nas je vodilo prepričanje, da
osnovnošolci učbenik obravnavajo kot nepogrešljivo učno sredstvo, njihovi starši
pričakujejo, da se bo učbenik, ki so ga kupili, uporabljal pri pouku. Menimo, da tudi
osnovnošolski učitelji bolj poudarjajo uporabo učbenikov od srednješolskih
profesorjev, a na to se navezuje eno od naslednjih vprašanj (3.3.1.3).
Če ocenimo stanje, moramo izraziti zaskrbljenost nad dejstvom, kako malo
maturantov učbenik uporablja vsako uro (11,0 %) ali vsaj nekajkrat tedensko (12,0
%). Neuporaba učbenikov nikakor ni dobra praksa.
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Tabela 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v uporabi učbenika
glede na učni uspeh

UPORABA
UČBENIKA
Vsako uro
Nekajkrat
tedensko
Redko
Nikoli
Skupaj

Zadosten in
dober
f
f%
9
17,6
15
29,4
12
15
51

23,5
29,4
100,0

USPEH
Prav dober

Odličen

Skupaj

f
23
26

f%
26,7
30,2

f
21
14

f%
33,3
22,2

f
53
55

f%
26,5
27,5

16
21
86

18,6
24,4
100,0

8
20
63

12,7
31,7
100,0

36
56
200

18,0
28,0
100,0

χ²-preizkus: χ² =6,173 α(P) = 0,404

Rezultat χ²-preizkusa v uporabi učbenika glede na učni uspeh je pokazal, da med
anketiranci ni statistično značilnih razlik (P = 0,404).
Rezultati so nekoliko presenetljivi, saj smo pričakovali, da bodo učenci in dijaki z
višjim učnim uspehom učbenik pri pouku (po potrebi sami od sebe, brez učiteljevih
oz. profesorjevih spodbud) uporabljali pogosteje od učencev in dijakov z nižjim
učnim uspehom.
Glede na pričakovane rezultate je nizek odstotek učencev in dijakov, ki učbenik pri
pouku uporabljajo vsako uro (17,6 % zadostnih in dobrih, 26,7 % prav dobrih in
33,3 % odličnih). Zaskrbljujoče je, da učbenika pri pouku nikoli ne uporablja 29,4
% zadostnih in dobrih, 24,4 % prav dobrih in kar 31,7 % odličnih učencev in
dijakov.
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3.3.1.3 SPODBUDE K UPORABI UČBENIKA S STRANI UČITELJA,
PROFESORJA
Tabela 11: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na spodbude k
uporabi učbenika s strani učitelja, profesorja
SPODBUDE
Da
Ne
Skupaj

f
121
79
200

f%
60,5
39,5
100,0

Pričakovano je bilo, da bodo učitelji in profesorji anketirance v večji meri
spodbujali k uporabi učbenikov (60,5 %). Kljub temu je odstotek učiteljev in
profesorjev, ki učencev in dijakov naj ne bi spodbujali k uporabi, sorazmerno visok
(39,5 %).

Tabela 12: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v spodbudah k
uporabi učbenika glede na stopnjo šolanja

SPODBUDE

Da
Ne
Skupaj

STOPNJA ŠOLANJA
Četrti letnik
Deveti razred
gimnazije
osnovne šole
f
f%
f
f%
29
29,0
92
92,0
71
71,0
8
8,0
100
100,0
100
100,0

Skupaj
f
121
79
200

f%
60,5
39,5
100,0

χ²-preizkus: χ² =83,042 α(P) = 0,000

Rezultat χ²-preizkusa v spodbudah k uporabi učbenika glede na stopnjo šolanja je
pokazal, da med anketiranci obstajajo statistično značilne razlike (P = 0,000).
Rezultat je pričakovan. Učitelji v osnovni šoli učence pogosteje spodbujajo k
uporabi učbenikov. Učenci še vedno spoznavajo, da je učbenik nepogrešljivo učno
sredstvo, ki ga je potrebno uporabljati v šoli in tudi doma. Srednješolski profesorji
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temu dajejo manjši poudarek. Pričakuje se, da so dijaki že dovolj zreli, da se sami
zavedajo pomena uporabe učbenika pri pouku in doma. Iz odgovorov anketirancev
lahko sklepamo, da kar 92,0 % učiteljev devetošolce spodbuja k uporabi učbenikov.
Pri maturantih je takšnih profesorjev le 29,0 %.
Menimo, da zgornja tabela razkriva zaskrbljujoče podatke, ki so rezultat očitno
slabe prakse v srednji šoli. Profesorji bi morali dijake spodbujati k uporabi
učbenikov in jim vsaj poskušati pomagati razviti pozitiven odnos do učbenikov in
njihove uporabe.

Tabela 13: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v spodbudah k
uporabi učbenika glede na učni uspeh

SPODBUDE

Da
Ne
Skupaj

Zadosten in
dober
f
f%
29
56,0
22
43,1
51
100,0

USPEH
Prav dober
f
54
32
86

f%
62,8
37,2
100,0

Odličen
f
38
25
63

f%
60,3
39,7
100,0

Skupaj
f
121
79
200

f%
60,5
39,5
100,0

χ²-preizkus: χ² =0,472 α(P) = 0,790

Rezultat χ²-preizkusa v spodbudah k uporabi učbenika glede na učni uspeh je
pokazal, da med anketiranci ni statistično značilnih razlik (P = 0,790).
Rezultati so nas nekoliko presenetili. Pričakovali smo, da bodo učenci in dijaki z
višjim učnim uspehom pogosteje zaznali spodbude s strani učiteljev in profesorjev
k uporabi učbenikov v šoli in doma. Menili smo, da učenci in dijaki z nižjim učnim
uspehom tovrstne pobude pogosteje vzamejo kot brezpredmetne ali jih celo
(nenamerno) preslišijo. Žal visok odstotek učencev in dijakov spodbud k uporabi
učbenikov s strani učiteljev in profesorjev sploh ne zazna (43,1 % zadostnih in
dobrih, 37,2 % prav dobrih in 39,7 % odličnih).
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3.3.1.4 DOMAČE UČENJE IZ UČBENIKA
Tabela 14: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na domače
učenje iz učbenika
UČENJE
Da
Ne
Včasih
Skupaj

f
32
80
88
200

f%
16,0
40,0
44,0
100,0

Pričakovati je bilo, da večina anketiranih učbenike uporablja doma ob učenju.
Rezultati so presenetljivi, saj se le 16,0 % anketiranih doma uči iz učbenika. 44,0
% sodelujočih v anketi učbenik uporablja včasih, kar 40,0 % anketiranih pa
učbenika doma sploh ne uporablja.

Tabela 15: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v učenju iz učbenika
glede na stopnjo šolanja

UČENJE

Da
Ne
Včasih
Skupaj

STOPNJA ŠOLANJA
Četrti letnik
Deveti razred
gimnazije
osnovne šole
f
f%
f
f%
19
19,0
13
13,0
42
42,0
38
38,0
39
39,0
49
49,0
100
100,0
100
100,0

Skupaj
f
32
80
88
200

f%
16,0
40,0
44,0
100,0

χ²-preizkus: χ² =2,461 α(P) = 0,292
Rezultat χ²-preizkusa razlik v učenju iz učbenika glede na stopnjo šolanja je
pokazal, da med anketiranci ni statistično značilnih razlik (P = 0,292).
Rezultati so presenetljivi, saj smo pričakovali, da bodo maturantje pogosteje
uporabljali učbenike za učenje doma od devetošolcev. Maturantje naj bi bili že bolj
zreli in odgovorni za lastno učenje, zavedali naj bi se pomena učbenika kot učnega
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sredstva. Za učenje v osnovni šoli še marsikdaj zadostuje snov, ki jo imajo učenci
v zvezkih in ki jim jo je podal učitelj tekom učnega procesa.
Pridobljeni rezultati so zaskrbljujoči, saj le 19,0 % maturantov in 13,0 %
devetošolcev za učenje uporablja učbenike. Kar 42,0 % maturantov in 38,0 %
devetošolcev učbenikov pri učenju sploh ne uporablja, 39,0 % maturantov in 49,0
% devetošolcev pa učbenika za učenje uporablja zgolj včasih.

Tabela 16: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v učenju iz učbenika
glede na učni uspeh

UČENJE

Da
Ne
Včasih
Skupaj

Zadosten in
dober
f
f%
9
17,6
25
49,0
17
33,3
51
100,0

USPEH
Prav dober
f
17
32
37
86

f%
19,8
37,2
43,0
100,0

Odličen
f
6
23
34
63

f%
9,5
36,5
54,0
100,0

Skupaj
f
32
80
88
200

f%
16,0
40,0
44,0
100,0

χ²-preizkus: χ² =6,658 α(P) = 0,155

Rezultat χ²-preizkusa razlik v učenju iz učbenika glede na učni uspeh je pokazal, da
med anketiranci ni statistično značilnih razlik (P = 0,155).
Pričakovati je bilo, da bodo učenci in dijaki z višjim učnim uspehom učbenike za
domače učenje uporabljali pogosteje v primerjavi z učenci in dijaki z nižjim učnim
uspehom. Res je, da zadostni in dobri devetošolci in maturanti učbenika za
slovenščino pri domačem učenju ne uporabljajo (49,0 %), vendar pa je visok
odstotek neuporabe tudi med prav dobrimi (37,2 %) in odličnimi učenci in dijaki
(36,5 %). Med prav dobrimi in odličnimi učenci in dijaki prevladuje odgovor, da
anketirani pri domačem učenju učbenik uporabljajo včasih (43,0 % pri prav dobrih
in 54,0 % pri odličnih devetošolcih in maturantih), pri zadostnih in dobrih je ta
odstotek nekoliko nižji (33,3 %). V vseh treh kategorijah je najmanj pogost
odgovor, da anketiranci učbenik pri domačem učenju redno uporabljajo (zadostni
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in dobri 17,6 %, prav dobri 19,8 % ter odlični 9,5 %). Najbolj presenetljiv je
podatek, da naj bi ravno odlični učenci in dijaki učbenike med vsemi anketiranimi
najredkeje redno uporabljali pri domačem učenju.

3.3.2 PRILJUBLJENOST SLOVENŠČINE KOT ŠOLSKEGA
PREDMETA IN OCENA UČBENIKOV
3.3.2.1 PRILJUBLJENOST SLOVENŠČINE KOT UČNEGA PREDMETA
Najprej nas je zanimalo, kako je slovenščina priljubljena kot učni predmet. Nato
smo želeli preveriti, če obstajajo razlike v priljubljenosti glede na stopnjo šolanja
ter učni uspeh posameznika.
Tabela 17: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v priljubljenosti
slovenščine kot učnega predmeta
PRILJUBLJENOST
Sploh mi ni všeč
Ni mi všeč
Všeč mi je
Zelo mi je všeč
Skupaj

f
23
79
90
8
200

f%
11,5
39,5
45,0
4,0
100,0

Pričakovano je bilo, da bo največ anketirancev odgovorilo, da jim je slovenščina
kot učni predmet všeč (45,0 %), oziroma da jim ni všeč (39,5 %). V naši družbi
namreč velja splošno uveljavljeno prepričanje, da se mladi pri tem, kako jim je všeč
materinščina, delijo na dva nasprotna si pola. Sledi odločitev, da jim slovenščina
sploh ni všeč (11,5 %). Najmanj anketirancev je izbralo možnost, da jim je
slovenščina zelo všeč (4,0 %).
Zanimivo je dejstvo, da je skupni odstotek tistih, ki jim slovenščina sploh ni všeč,
oziroma jim ni všeč, višji od skupnega odstotka tistih, ki jim je slovenščina všeč,
oziroma jim je zelo všeč (51,0 % : 49,0 %).
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Tabela 18: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v priljubljenosti
slovenščine kot učnega predmeta glede na stopnjo šolanja

PRILJUBLJENOST

Sploh mi ni všeč
Ni mi všeč
Všeč mi je
Zelo mi je všeč
Skupaj

STOPNJA ŠOLANJA
Četrti letnik
Deveti razred
gimnazije
osnovne šole
f
f%
f
f%
13
13,0
10
10,0
36
36,0
43
43,0
45
45,0
45
45,0
6
6,0
2
2,0
100
100,0
100
100,0

Skupaj
f
23
79
90
8
200

f%
11,5
39,5
45,0
4,0
100,0

χ²-preizkus: χ² = 3,106, α(P) = 0,375

Rezultat χ²-preizkusa razlik v priljubljenosti slovenščine kot učnega predmeta glede
na stopnjo šolanja je pokazal, da med anketiranci ni statistično značilnih razlik (P
= 0,375).
Najpogostejši odgovor dijakov četrtega letnika gimnazije je, da jim je slovenščina
kot učni predmet všeč (45,0 %). Slovenščina je všeč povsem enakemu deležu
anketiranih devetošolcev (45,0 %). V obeh primerih sledi odgovor, da slovenščina
anketirancem ni všeč. Pri četrtem letniku gimnazije je ta delež 36,0 %, pri devetem
razredu osnovne šole pa 43,0 %. Slovenščina sploh ni všeč 13,0 % dijakov četrtih
letnikov gimnazij ter 10,0 % devetošolcev. Predmet je zelo všeč 6,0 % maturantov
in zgolj 2,0 % učencev devetih razredov osnovne šole.
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Tabela 19: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v priljubljenosti
slovenščine kot učnega predmeta glede na učni uspeh

PRILJUBLJENOST

Sploh mi ni všeč
Ni mi všeč
Všeč mi je
Zelo mi je všeč
Skupaj

Zadosten in
dober
f
f%
4
7,8
25
49,0
19
37,3
3
5,9
51 100,0

USPEH
Prav dober
f
11
30
42
3
86

f%
12,8
34,9
48,8
3,5
100,0

Odličen
f
8
24
29
2
63

f%
12,7
38,1
46,0
3,2
100,0

Skupaj
f
23
79
90
8
200

f%
11,5
39,5
45,0
4,0
100,0

χ²-preizkus: χ² = 4,045, α(P) = 0,671

Rezultat χ²-preizkusa razlik v priljubljenosti slovenščine kot učnega predmeta glede
na učni uspeh je pokazal, da med anketiranci ni statistično značilnih razlik (P =
0,671).
Rezultat nas je nekoliko presenetil, saj smo pričakovali, da bo priljubljenost
slovenščine povezana z učnim uspehom in bodo maturanti in devetošolci z višjim
učnim uspehom slovenščino imeli raje od maturantov in devetošolcev, ki dosegajo
nižji učni uspeh.
Najvišje deleže pri vseh treh kategorijah anketirancev zavzemata odgovora, da
slovenščina devetošolcem in maturantom ni všeč (49,0 % zadostnih in dobrih,
34,9 % prav dobrih in 38,1 % odličnih) in da jim je všeč (37,3 % zadostnih in dobrih,
48,8 % prav dobrih in 46,0 % odličnih devetošolcev in maturantov).
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3.3.2.2 OCENA UČBENIKA
Tabela 20: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na oceno
učbenika
OCENA UČBENIKA
Nezadostno (1)
Zadostno (2)
Dobro (3)
Prav dobro (4)
Odlično (5)
Skupaj

f
15
26
66
75
18
200

f%
7,5
13,0
33,0
37,5
9,0
100,0

Največ maturantov in devetošolcev svoje učbenike za pouk slovenščine ocenjuje
kot prav dobre (37,5 %) ter dobre (33,0 %). Veliko nižji je delež tistih, ki učbenike
ocenjujejo kot zadostne (13,0 %) ter odlične (9,0 %). Najmanj anketiranih svoje
učbenike za slovenščino ocenjuje kot nezadostne (7,5 %).
Če strnemo, prevladujeta oceni dobro (3) in prav dobro (4), ki skupaj zavzemata
kar 70,5 %.

Tabela 21: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v oceni učbenika
glede na stopnjo šolanja

OCENA UČBENIKA

Nezadostno (1)
Zadostno (2)
Dobro (3)
Prav dobro (4)
Odlično (5)
Skupaj

STOPNJA ŠOLANJA
Četrti letnik
Deveti razred
gimnazije
osnovne šole
f
f%
f
f%
11
11,0
4
4,0
19
19,0
7
7,0
45
45,0
21
21,0
21
21,0
54
54,0
4
4,0
14
14,0
100
100,0
100
100,0

χ²-preizkus: χ² =37,608, α(P) = 0,000
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Skupaj
f
15
26
66
75
18
200

f%
7,5
13,0
33,0
37,5
9,0
100,0

Rezultat χ²-preizkusa razlik v oceni učbenika glede na stopnjo šolanja je pokazal,
da med anketiranci obstajajo statistično značilne razlike (P = 0,000).
Le 4,0 % maturantov je učbenike za slovenščino ocenilo kot odlične. Pri
devetošolcih je ta odstotek višji (14,0 %). V primerjavi z devetošolci, ki so v kar
54,0 % učbenike za slovenščino označili kot prav dobre, je odstotek maturantov, ki
so podali enako oceno bistveno nižji (21,0 %). Kot dobre je učbenike za slovenščino
ocenilo 45,0 % maturantov, dosti nižji pa je tukaj delež devetošolcev z enako oceno
(21,0 %). Kot že omenjeno so devetošolci namreč v veliko večji meri kot maturanti
učbenike ocenili z višjo oceno od ocene dobro. Dokaj visok je odstotek maturantov,
ki so učbenike za slovenščino v 19,0 % ocenili kot zadostne. Enako oceno je podal
bistveno nižji delež devetošolcev (7,0 %). Podobno stanje je pri oceni nezadostno,
ki jo je izbralo 11,0 % maturantov in le 4,0 % devetošolcev.
Rezultat nas ni presenetil, saj smo pričakovali, da bodo maturantje morda nekoliko
bolj kritični pri ocenjevanju svojih učbenikov. Dijaki namreč že veliko bolje
poznajo lastne učne stile, vsakemu dijaku ustreza kaj drugega in vsak učbenik ne
zadosti potrebam vseh. Osnovnošolci naj bi bili pri ocenah še nekoliko manj
kritični, osnovnošolski učbeniki pa so vizualno običajno bolj privlačni, ob tem pa
so napisani tudi uporabniku bolj prijazno.

Tabela 22: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v oceni učbenika
glede na učni uspeh

OCENA
UČBENIKA
Nezadostno (1)
Zadostno (2)
Dobro (3)
Prav dobro (4)
Odlično (5)
Skupaj

Zadosten in
dober
f
f%
5
9,8
7
13,7
21
41,2
12
23,5
6
11,8
51
100,0

USPEH
Prav dober
f
4
9
28
37
8
86

χ²-preizkus: χ² =8,737 α(P) = 0,365
81

f%
4,7
10,5
32,6
43,0
9,3
100,0

Odličen
f
6
10
17
26
4
63

f%
9,5
15,9
27,0
41,3
6,3
100,0

Skupaj
f
15
26
66
75
18
200

f%
7,5
13,0
33,0
37,5
9,0
100,0

Rezultat χ²-preizkusa razlik v oceni učbenika glede na učni uspeh je pokazal, da
med anketiranci ni statistično značilnih razlik (P = 0,365).
Z oceno odlično (5) učbenike ocenjuje 11,8 % zadostnih in dobrih devetošolcev in
maturantov, 9,3 % prav dobrih in 6,3 % odličnih. Z oceno prav dobro (4) učbenike
v primerjavi z prav dobrimi (43,0 %) in odličnimi (41,3 %) ocenjuje nekoliko nižji
odstotek zadostnih in dobrih anketirancev (23,5 %). Je pa odstotek zadostnih in
dobrih anketirancev, ki učbenike ocenjujejo z oceno dobro (3) v primerjavi z prav
dobrimi in odličnimi nekoliko višji (41,2 % napram prav dobrim 32,6 % in odličnim
27,0 %). Delež anketiranih, ki so učbenike ocenili kot zadostne (2) je v vseh treh
kategorijah nekoliko nižji (zadostni in dobri 13,7 %, prav dobri 10,5 % in odlični
9,5 %). Še nižji je delež tistih, ki so učbenike za slovenščino ocenili negativno (1)
(zadostnih in dobrih 9,8 %, prav dobrih 4,7 % in odličnih 9,5 %).
Rezultat nas je presenetil, saj smo pričakovali, da bo obstajala statistično značilna
razlika glede na učni uspeh. Menili smo, da bodo učenci in dijaki z višjim učnim
uspehom učbenike ocenjevali bolje od učencev in dijakov z nižjim učnim uspehom.
Predvidevanje izhaja iz prepričanja, da naj bi anketiranci z višjim učnim uspehom
bili bolj konstruktivno-kritični pri ocenjevanju učbenikov, ki morajo ustrezati
določenim standardom, da so potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.
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3.3.2.3 RAZUMEVANJE BESEDIL V UČBENIKU
Tabela 23: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na
razumevanje besedil v učbeniku
RAZUMEVANJE
Da, vedno
Pogosto
Ne, včasih razlaga
Ne, vedno razlaga
Skupaj

f
31
109
53
7
200

f%
15,5
54,5
26,5
3,5
100,0

Pričakovano je bilo, da devetošolci in maturanti pogosto razumejo besedila v
učbeniku, ali da včasih potrebujejo razlago. Predvidevanja so se izkazala za
pravilna. Anketiranci največkrat pogosto razumejo besedila v učbeniku (54,5 %),
sledi izbira odgovora, da včasih potrebujejo razlago (26,5 %). 15,5 % anketirancev
vedno razume besedila v učbeniku, le 3,5 % vprašanih pa vedno potrebuje dodatno
razlago.

Tabela 24: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razumevanju
besedil glede na stopnjo šolanja

RAZUMEVANJE

Da, vedno
Pogosto
Ne, včasih razlaga
Ne, vedno razlaga
Skupaj

STOPNJA ŠOLANJA
Četrti letnik
Deveti razred
gimnazije
osnovne šole
f
f%
f
f%
14
14,0
17
17,0
47
47,0
62
62,0
32
32,0
21
21,0
7
7,0
0
0,0
100
100,0
100
100,0

χ²-preizkus: χ² =14,365 α(P) = 0,002
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Skupaj
f
31
109
53
7
200

f%
15,5
54,5
26,5
3,5
100,0

Rezultat χ²-preizkusa v razumevanju besedil glede na stopnjo šolanja je pokazal, da
med anketiranci obstajajo statistično značilne razlike (P = 0,002).
Iz rezultatov vidimo, da besedila v učbeniku vedno razume 14,0 % maturantov in
17,0 % devetošolcev. Pogosto besedila razume 47,0 % dijakov in kar 62,0 %
učencev. Dodatno razlago včasih potrebuje 32,0 % maturantov in manj, 21,0 %
devetošolcev. Dodatno razlago vedno potrebuje 7,0 % dijakov, med anketiranimi
učenci pa dodatna razlaga vedno ni potrebna (0,0 %).
Rezultati so pričakovani. Devetošolci besedila v svojih učbenikih bolje razumejo
od maturantov. Osnovnošolski učbeniki so napisani v lažje razumljivem jeziku, ki
je prilagojen učencem na nižji stopnji šolanja. Jezik je konkretnejši, zanimiv,
vplivati skuša na bogatenje učenčevega besednega zaklada. Učenci zapisana
besedila lažje razumejo in si prebrane stvari zapomnijo. Učbeniki za gimnazijo so
napisani bolj abstraktno in so za marsikaterega dijaka zato manj razumljivi.

Tabela 25: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razumevanju
besedil glede na učni uspeh

RAZUMEVANJE

Da, vedno
Pogosto
Ne, včasih razlaga
Ne, vedno razlaga
Skupaj

Zadosten in
dober
f
f%
6
11,8
25
49,0
18
35,3
2
3,9
51 100,0

USPEH
Prav dober
f
10
56
18
2
86

f%
11,6
65,1
20,9
2,3
100,0

Odličen
f
15
28
17
3
63

f%
23,8
44,4
27,0
4,8
100,0

Skupaj
f
31
109
53
7
200

f%
15,5
54,5
26,5
3,5
100,0

χ²-preizkus: χ² =10,137 α(P) = 0,119

Rezultat χ²-preizkusa razlik v razumevanju besedil glede na učni uspeh je pokazal,
da med anketiranci ni statistično značilnih razlik (P = 0,119).
Za obravnavani vzorec vendarle vidimo določeno povezavo med razumevanjem
besedil in učnim uspehom. Devetošolci in maturanti z višjim učnim uspehom (prav
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dober in odličen) večkrat vedno ali pogosto razumejo besedila, prisotna v učbenikih
(skupno gledano 76,7 % učencev in dijakov s prav dobrim in 68,2 % učencev in
dijakov z odličnim uspehom), v primerjavi z učenci in dijaki z zadostnim ali dobrim
učnim uspehom (skupno gledano 60,8 %). Tendenco lahko logično pojasnimo z
dejstvom, da naj bi zahtevnost, vsebina in obseg zajetih problemov v učbeniku bili
podrejeni povprečnemu udeležencu vzgojno-izobraževalnega procesa. Če je temu
tako, potem prav dobri in odlični učenci in dijaki ne bi smeli imeti težav z
razumevanjem besedil v učbeniku, težave pa bi se lahko pojavile pri dobrih in
zadostnih dijakih.
3.3.2.4 USTREZNOST UČBENIKA
Pri ustreznosti učbenika smo anketirance s pomočjo ocenjevalne lestvice spraševali
po ustrezni vizualni/estetski oblikovanosti, kakovosti slikovnega gradiva, jasnosti
navodil, spodbujanju različnih aktivnosti, členjenost na naslove in podnaslove,
upoštevanju različnih učnih stilov, jasnosti, razumljivosti pojmov, živosti,
raznolikosti jezika pisanja, izboljšanju razumevanja zaradi slik, skic in grafov,
prisotnosti različnih zanimivosti.
Uporabljena je bila ocenjevalna lestvica, ki je ponujala možnosti od 1 do 3 (drži,
deloma drži in ne drži).
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3.3.2.4.1 USTREZNOST UČBENIKA GLEDE NA STOPNJO ŠOLANJA

Tabela 26: Izid Mann-Whitneyjevega U-preizkusa razlik v ustreznosti učbenikov
glede na stopnjo šolanja
USTREZNOST
Vizualno

Kakovostno

Navodila

Aktivnosti

Naslovi

Stili

Pojmi

Jezik

STOPNJA
ŠOLANJA
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole

POVPREČNA
OCENA (͞R)
91,86

Z

P

- 2,386

0,017

- 3,194

0,001

-3,963

0,000

-6,490

0,000

- 2,704

0,007

- 1,569

0,117

-3.251

0,001

- 4,691

0,000

109,14
88,63
112,38
86,18
114,83
76,29
124,72
109,02
91,99
94,50
106,50
88,71
112,30
83,15
117,85
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Slike

Zanimivosti

Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole
Četrti letnik
gimnazije
Deveti razred
osnovne šole

97,94

- 0,677

0,000

- 2,911

0,004

103,06
89,73
111,27

S pomočjo Mann-Whitneyjevega U-preizkusa razlik smo preverjali razlike v
ustrezanju izjav o učbenikih med devetošolci in maturanti.
Pri vseh kategorijah (vizualna/estetska oblikovanost, kakovost slikovnega gradiva,
jasnost navodil, spodbujanje različnih aktivnosti, členjenost na naslove in
podnaslove, jasnost, razumljivost pojmov, živost, raznolikost jezika pisanja,
izboljšanje razumevanja zaradi slik, skic in grafov, prisotnost različnih
zanimivosti), z izjemo kategorije o upoštevanju različnih učnih stilov, je izid MannWhitneyjevega U-preizkusa pokazal statistično značilne razlike v ustreznosti
učbenika glede na stopnjo šolanja. Pri kategoriji, vezani na upoštevanje različnih
učnih stilov, statistično značilne razlike ne obstajajo (P = 0,117).
Pri kategoriji vizualne/estetske oblikovanosti obstajajo statistično značilne razlike
v ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,017). Izkazalo se je, da so
devetošolci bolj zadovoljni z vizualno/estetsko oblikovanostjo učbenika kot
maturanti. Osnovnošolski učbeniki so očitno uporabniku prijazneje oblikovani,
njihova vizualna podoba je privlačnejša, uporabnikom so zato učbeniki zanimivejši.
Srednješolski učbeniki nekoliko zanemarijo zunanjo podobo in se osredotočijo na
samo vsebino, kar vedno ni nujno slabo. Bistveno pri učbeniku je, da podaja
kakovostno vsebino in s tem poskrbi za poglobitev in razširitev uporabnikovega
znanja. Morebitna privlačna estetsko/vizualna podoba je zgolj še dodatna prednost.
Pri kategoriji kakovosti slikovnega gradiva obstajajo statistično značilne razlike v
ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,001). Devetošolci kakovost
slikovnega gradiva v učbenikih ocenjujejo bolje od maturantov. V osnovnošolskih
učbenikih je porabljenih več barv, slik, skic, grafov, tabel, stripov, s čimer avtorji
dosežejo višjo stopnjo motivacije pri učencih. Kot sem omenil že pri prejšnji
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kategoriji, srednješolski učbeniki nekoliko zanemarijo zunanjo podobo in se
osredotočijo na samo vsebino, kar pa ni vedno negativno.
Pri kategoriji o jasnosti navodil v učbeniku obstajajo statistično značilne razlike v
ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,000). Izkazalo se je, da so
devetošolci bolj zadovoljni z jasnostjo navodil v uporabljanem učbeniku kot
maturanti. Navodila so v učbeniku za deveti razred jasnejša, krajša, uporabljeni so
konkretni pojmi, s čimer je razumevanje za uporabnika lažje. Navodila v učbenikih
za četrti letnik gimnazij so daljša in abstraktnejša, zato jih vsi dijaki vedno ne
povsem dobro razumejo.
Pri kategoriji o spodbujanju različnih aktivnosti obstajajo statistično značilne
razlike v ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,000). Devetošolci
spodbujanje različnih aktivnosti ocenjujejo bolje od maturantov. Osnovnošolski
učbeniki očitno bolje skrbijo za dodatne aktivnosti, učenci pa imajo tako možnost,
da prihajajo do znanja in spretnosti preko različnih lastnih dejavnosti. Srednješolski
učbeniki od dijakov v večji meri pričakujejo, da bodo samoiniciativni in kreativni.
Snov, ki je v učbenikih podana, je globlja, pojmi so abstraktnejši, pogosto je
navedena dodatna literatura, s pomočjo katere lahko dijak sam raziskuje in svoje
znanje še poglobi.
Pri kategoriji o členjenosti učbenika na naslove in podnaslove obstajajo statistično
značilne razlike v ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,007).
Izkazalo se je, da so maturanti ocenili, da so njihovi učbeniki bolj členjeni na
naslove in podnaslove kot devetošolci. Rezultat je bil pričakovan, saj so gimnazijski
učbeniki po vsebini obsežnejši, vsebina je zahtevnejša, uporabljen je abstraktnejši
jezik kot v osnovnošolskih učbenikih. Vse to so vzroki, zaradi katerih avtorji
srednješolske učbenike členijo na več naslovov in podnaslovov kot osnovnošolske
učbenike. S tem dosežejo večjo preglednost obravnavane snovi, olajšajo
razumevanje in skrajšajo čas učenja. Obenem dijaki lažje sledijo morebitnim
podnaslovom, povezujejo stvari kot osnovnošolci. Osnovnošolci množici
podnaslovov marsikdaj ne bi zmogli več slediti.
Pri kategoriji, vezani na upoštevanje različnih učnih stilov, statistično značilne
razlike glede na stopnjo šolanja ne obstajajo (P = 0,117). Za obravnavani vzorec
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vendarle vidimo določeno povezavo med zaznavo upoštevanja različnih učnih
stilov in stopnjo šolanja. Devetošolci vendarle nekoliko višje ocenjujejo
upoštevanje različnih učnih stilov v svojih učbenikih v primerjavi z maturanti.
Spoznanje bi lahko bilo povezano s kategorijo o spodbujanju različnih aktivnosti v
učbenikih. Osnovnošolski učbeniki očitno bolje skrbijo za dodatne aktivnosti,
učenci pa imajo tako možnost, da prihajajo do znanja in spretnosti preko različnih
lastnih dejavnosti. Med učenci so prisotni različni učni stili, avtorji učbenikov pa
pogosto skušajo kar se da dobro ustreči vsem. Avtorji srednješolskih učbenikov od
dijakov pričakujejo samoiniciativnost in samostojnost. Dijaki bi si tako na podlagi
danega učbenika sami morali zorganizirati dejavnosti učenja tako, da jim bo kar
najbolje ustrezalo.
Pri kategoriji o jasnosti, razumljivosti pojmov obstajajo statistično značilne razlike
v ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,001). Izkazalo se je, da so
devetošolci v primerjavi z maturanti ocenili, da so pojmi v njihovih učbenikih
jasnejši in razumljivejši. Za to obstaja povsem logična razlaga. Jezik v
osnovnošolskih učbenikih je preprostejši, uporabljeni so konkretni pojmi. Že v
smernicah za pisanje učbenikov je poudarjeno, da mora biti jezik zanimiv in
prilagojen učencu, upoštevati mora njegove izrazne možnosti in posebnosti, hkrati
pa mora vplivati na bogatenje učenčevega besednega zaklada. Avtorji
srednješolskih učbenikov pričakujejo, da je besedni zaklad dijakov že na dovolj
visokem nivoju, da vsebine razumejo preko abstraktnih pojmov in težjih stavčnih
struktur. Hkrati je težje vsebine nemogoče podati zgolj preko konkretnih pojmov.
Pri kategoriji o raznolikosti jezika pisanja obstajajo statistično značilne razlike v
ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,000). Devetošolci raznolikost
jezika ocenjujejo bolje od maturantov. Rezultat nas je nekoliko presenetil, saj smo
pričakovali, da se bodo maturanti zavedali abstraktnosti uporabljenega jezika in
zapletenosti stavčnih struktur, ki so običajno uporabljene v učbenikih, namenjenim
za četrti letnik gimnazij. Menimo, da je vzrok za tovrstne rezultate možno iskati v
domnevi, da so anketirani naše vprašanje enačili z morebitnim vprašanjem o
zapletenosti uporabljenega jezika oz. z vprašanjem o razumljivosti navodil, kar
seveda ni enako.
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Pri kategoriji o slikah, skicah in grafih, ki bi naj pripomogli k boljšemu
razumevanju snovi, obstajajo statistično značilne razlike v ustreznosti učbenika
glede na stopnjo šolanja (P = 0,000). Devetošolci vlogo slik, skic in grafov pri
razumevanju snovi ocenjujejo bolje od maturantov. Osnovnošolski učbeniki so
običajno bolj pisani, ponazorjeni z več slikami, grafi, skicami, tabelami, pogosto so
dodani stripi. Naloga teh elementov je ponazoritev učnih vsebin, hkrati pa morajo
predstavljati dodano vrednost za uporabnika. Dijaki v srednješolskih učbenikih te
elemente pogosto pogrešajo oziroma želijo, da bi jih bilo več.
Pri kategoriji, vezani na vsebnost različnih zanimivosti, obstajajo statistično
značilne razlike v ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja (P = 0,004).
Izkazalo se je, da so devetošolci v primerjavi z maturanti ocenili, da njihovi
učbeniki vsebujejo več različnih zanimivosti kot srednješolski učbeniki.
Osnovnošolski učbeniki torej skušajo učence za snov motivirati z dodanimi
zanimivostmi. Učencem snov postane zanimiva in so bolj skoncentrirani tudi, ko je
govor o resnejših temah. Srednješolski učbeniki so glede tega pogosto »resnejši« in
osredotočeni na samo obravnavo vsebine. Marsikdaj bi verjetno bilo bolj
učinkovito, če bi vsebovali kakšno zanimivost več in z njo pritegnili dijake k snovi.
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3.3.2.4.2 USTREZNOST UČBENIKA GLEDE NA UČNI USPEH PRI
MATURANTIH
Tabela 27: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v ustreznosti izjav
učbenikov glede na učni uspeh pri maturantih
USTREZNOST

UČNI USPEH

Vizualno

Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen

Kakovostno

Navodila

Aktivnosti

Naslovi

Stili

Pojmi

Jezik

Slike

Zanimivosti

POVPREČNA
OCENA (͞R)
52,60
53,57
42,88
48,53
52,36
49,62
55,48
49,97
45,65
49,90
53,38
46,33
47,88
51,78
51,35
55,30
50,50
44,96
50,68
54,25
43,94
52,95
50,19
48,19
54,03
47,25
51,92
49,53
52,51
48,21
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χ²

P

2,989

0,224

0,408

0,815

2,325

0,313

1,297

0,523

0,791

0,673

2,056

0,358

2,733

0,256

0,468

0,791

1,274

0,529

0,560

0,756

Kruskal-Wallisov preizkus razlik v ustreznosti izjav učbenikov glede na učni uspeh
pri maturantih ni pokazal statistično značilnih razlik. Povprečni rangi so si pri
zadostnih in dobrih, prav dobrih in odličnih pri vseh kategorijah precej podobni in
ne prihaja do večjih odstopanj. Za obravnavani vzorec lahko na podlagi povprečnih
rangov vseeno rečemo, da:
Zadostni/dobri ter prav dobri maturanti vizualno/estetsko oblikovanost učbenika
ocenjujejo približno enako, najnižje jo ocenjujejo odlični maturanti. Odlični
maturanti so verjetno najbolj kritični, poznajo več učbenikov in ocenjujejo tudi na
podlagi primerjav.
Kakovost slikovnega gradiva najvišje ocenjujejo prav dobri, odlični in
zadostni/dobri maturanti jo ocenjujejo približno enako.
Jasnost, nedvoumnost navodil najvišje ocenjujejo zadostni/dobri maturanti, sledijo
jim prav dobri, najnižje pa jasnost navodil ocenjujejo odlični maturanti. Rezultat je
presenetljiv, pričakovali smo, da bodo največ težav z razumevanjem navodil imeli
zadostni/dobri, ne pa odlični maturanti. Vzrok se morebiti skriva v splošnem
nezadovoljstvu odličnih maturantov s kakovostjo učbenika.
Spodbujanje različnih aktivnosti najvišje ocenjujejo prav dobri maturanti, sledijo
jim zadostni/dobri, najnižje pa prisotnost različnih aktivnosti ocenjujejo odlični
maturanti. Odlični maturanti v največji meri pogrešajo spodbujanje različnih
aktivnost oziroma ocenjujejo, da je tega premalo. Očitno želijo biti bolj aktivni in
si želijo različnih dodatnih spodbud za delo. So kritični do stvari, ki se jim ne zdijo
najbolje urejene, in si želijo spremembe v želji še boljšega doseganja rezultatov.
Členjenost na naslove in podnaslove odlični in prav dobri maturanti ocenjujejo
približno enako, najnižje pa členjenost ocenjujejo zadostni/dobri maturanti.
Rezultati so pričakovani. Snov večkrat prehaja iz ene v drugo, vedno ni zapisanih
podnaslovov in naslovov, kar še posebej zmoti dijake z nižjim uspehom.
Upoštevanje različnih učnih stilov v učbeniku najvišje ocenjujejo zadostni/dobri
maturanti, sledijo jim prav dobri maturanti, najnižje pa prisotnost različnih učnih
stilov ocenjujejo odlični maturanti. Rezultate bi lahko pojasnili z domnevo, da
zadostni/dobri dijaki težje usvojijo določeno snov, zato so še posebej pozorni, če
jim učbenik ponudi možnost usvojitve snovi preko njim priljubljenega učnega stila.
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Odlični maturanti si želijo več različnih možnosti, kot jih ponuja učbenik. So
kritični do stvari, ki morda niso najbolje zastavljene in si želijo popravkov v želji
po doseganju še boljših rezultatov.
Razumljivost, jasnost pojmov v učbeniku najvišje ocenjujejo prav dobri maturanti,
sledijo jim zadostni/dobri maturanti, najnižje pa razumljivost in jasnost pojmov
ocenjujejo odlični maturanti. Rezultat je presenetljiv, pričakovali smo, da bodo
največ težav z razumevanjem pojmov imeli zadostni/dobri, ne pa odlični maturanti.
Kot smo že omenili, se vzrok morebiti skriva v splošnem nezadovoljstvu odličnih
maturantov s kakovostjo učbenika in želji po več dodatnih možnostih, ki bi jim
omogočile dosego še boljših rezultatov.
Živost in raznolikost jezika najvišje ocenjujejo zadostni maturanti, sledijo jim prav
dobri, najnižje pa živost in raznolikost jezika ocenjujejo odlični maturanti. Zadostni
in dobri maturanti morda nimajo tako dobro razvite jezikovne komponente,
razvitega besednega zaklada, zato se jim uporabljen jezik zdi povsem dovolj živ in
raznolik. Možna razlaga glede ocene odličnih maturantov, ki je bila najnižja med
vsemi anketiranci, se skriva v že nekajkrat omenjeni domnevi, da si odlični
maturanti želijo spremembe, dopolnitve, ki bi jim omogočile še večji napredek in
boljše rezultate.
Slike, skice, grafe najvišje ocenjujejo zadostni/dobri maturanti, sledijo jim odlični,
najnižje pa slike, skice in grafe ocenjujejo prav dobri maturanti. Dijaki z nižjim
učnim uspehom bolj opazijo morebitno nebesedno gradivo, ki vzbudi njihovo
pozornost.
Prisotnost različnih zanimivosti najvišje ocenjujejo prav dobri maturanti, sledijo
jim zadostni/dobri maturanti, najnižje pa prisotnost različnih zanimivosti ocenjujejo
odlični maturanti.
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3.3.2.4.3 USTREZNOST UČBENIKA GLEDE NA UČNI USPEH PRI
DEVETOŠOLCIH
Tabela 28: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v ustreznosti izjav
učbenikov glede na učni uspeh pri devetošolcih
USTREZNOST

UČNI USPEH

Vizualno

Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen
Zadostni in dober
Prav dober
Odličen

Kakovostno

Navodila

Aktivnosti

Naslovi

Stili

Pojmi

Jezik

Slike

Zanimivosti

POVPREČNA
OCENA (͞R)
48,29
47,13
55,58
55,10
52,37
45,77
51,69
47,17
53,61
45,52
55,50
47,65
46,19
49,26
54,35
61,93
43,46
52,00
50,07
51,68
49,41
55,69
54,33
43,20
51,79
52,94
47,00
49,29
53,68
47,58
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χ²

P

2,511

0,285

2,176

0,337

1,294

0,524

3,030

0,220

1,701

0,427

6,624

0,036

0,167

0,920

5,108

0,078

1,036

0,596

1,086

0,581

Kruskal-Wallisov preizkus razlik v ustreznosti izjav učbenikov glede na učni uspeh
pri devetošolcih pri večini kategorij ni pokazal statistično značilnih razlik.
Rezultati so pokazali, da statistično značilne razlike glede na učni uspeh obstajajo
zgolj pri kategoriji, vezani na upoštevanje različnih učnih stilov (P = 0,036).
Osnovnošolski učbeniki pogosto skrbijo za dodatne aktivnosti, učenci pa imajo
možnost, da prihajajo do znanja in spretnosti preko različnih lastnih dejavnosti,
katere lahko izberejo med ponujenimi možnostmi. Med učenci so prisotni različni
učni stili, avtorji osnovnošolskih učbenikov pa pogosto skušajo kar se da dobro
ustreči vsem. Pogosto se besedila in besedilne naloge povezujejo s poslušanjem
avdio posnetkov ali opravljanjem eksperimentov. Učenci, katerim je bližje avditivni
ali kinestetični učni stil, preko tovrstnih dejavnosti lažje usvojijo znanje, kot bi ga
usvojili zgolj s pomočjo tekstov in pisnih nalog. Zanimivo je, da so različne učne
stile v največji meri prepoznavali zadostni in dobri učenci. Menim, da je rezultat
posledica dejstva, da učenci s slabšim učnim uspehom prej prepoznajo ponujene
možnosti, ki jim glede na njihov najljubši učni stil omogočijo lažjo zapomnitev
snovi.
Pri kategoriji o raznolikosti jezika pisanja se je pokazala tendenca v ustreznosti
učbenika glede na učni uspeh (P = 0,078). Zanimivo je, da so živost in raznolikost
jezika prej prepoznali zadostni, dobri in prav dobri učenci. Možno je, da odlični
učenci marsikdaj sploh niso pozorni na omenjeni sestavini, saj snov na podlagi
predznanja preko učiteljeve razlage obvladajo hitreje kot učenci z nižjim učnim
uspehom, ki morajo za usvojitev snovi večkrat skozi dodatne razlage v učbeniku.

3.3.3 POTREBNE SPREMEMBE
Maturantom in devetošolcem smo postavili odprto vprašanje o tem, kaj bi pri
svojem učbeniku spremenili, če bi imeli možnost. Ugotoviti smo želeli, ali obstajajo
razlike v želenih spremembah učbenikov glede na stopnjo šolanja. Odgovore smo
kategorizirali in kategorije prikazali tabelarično. Oblikovali smo devet kategorij:
‒

zanimivejše teme,

‒

krajše razlage,

‒

razumljivejše, konkretnejše razlage,
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‒

več primerov za razlago,

‒

sprememba razporeditve snovi,

‒

manj podobnih si vaj,

‒

večja uporaba barv, slik, grafov, tabel, miselnih vzorcev,

‒

dodane rešitve,

‒

nič.

Tabela 29: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov glede na želene
spremembe v učbeniku
SPREMEMBE
Zanimivejše teme
Krajše razlage
Razumljivejše,
konkretnejše razlage
Več primerov za razlago
Sprememba razporeditve
snovi
Manj podobnih si vaj
Večja uporaba barv, slik,
grafov, tabel, miselnih
vzorcev
Dodane rešitve
Nič
Skupaj

f
28
33
55

f%
9,4
11,1
18,5

23
21

7,7
7,0

24
52

8,1
17,4

12
50
298

4,0
16,8
100,0

OPOMBA: Vprašanje je bilo odprtega tipa, določeni anketiranci so podali več
predlogov za spremembe. V tabeli so upoštevani vsi podani predlogi.
Pričakovano je bilo, da bi največ anketirancev pri svojih učbenikih želelo
razumljivejše, konkretnejše razlage (18,5 % odgovorov). Sledil je odgovor, ki je
predvideval večjo uporabo barv, slik, grafov, tabel, miselnih vzorcev (17,4 %).
Dokaj visok je odstotek tistih, ki pri svojem učbeniku za slovenščino ne bi
spremenili ničesar (16,8 % odgovorov). Krajših razlag bi si želelo 11,1 %
odgovorov. Nadalje bi si devetošolci in maturanti želeli zanimivejše teme (9,4 %
odgovorov), manj podobnih si vaj (8,1 % odgovorov), več primerov za razlago (7,7
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% odgovorov) ter spremembo pri razporeditvi snovi (7,0 % odgovorov). Najmanj
anketiranih pri učbenikih pogreša rešitve in bi jih dodali, če bi imeli možnost (4,0
% odgovorov).

Tabela 30: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov glede na želene
spremembe v učbeniku glede na stopnjo šolanja
SPREMEMBE

STOPNJA
ŠOLANJA

f

f%

Zanimivejše teme

Četrti letnik
gimnazije

15

5,0

Deveti razred
osnovne šole

13

4,4

Četrti letnik
gimnazije

22

7,4

Deveti razred
osnovne šole

11

3,7

Četrti letnik
gimnazije

36

12,1

Deveti razred
osnovne šole

19

6,4

Četrti letnik
gimnazije

18

6,0

Deveti razred
osnovne šole

5

1,7

Četrti letnik
gimnazije

18

6,0

Deveti razred
osnovne šole

3

1,0

Četrti letnik
gimnazije

18

6,0

Deveti razred
osnovne šole

6

2,0

Krajše razlage

Razumljivejše,
konkretnejše razlage

Več primerov za
razlago

Sprememba
razporeditve snovi

Manj podobnih si vaj
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Večja uporaba barv,
slik, grafov, tabel,
miselnih vzorcev

Dodane rešitve

Nič

Četrti letnik
gimnazije

17

5,7

Deveti razred
osnovne šole

35

11,7

Četrti letnik
gimnazije

9

3,0

Deveti razred
osnovne šole

3

1,0

Četrti letnik
gimnazije

19

6,4

Deveti razred
osnovne šole

31

10,4

298

100,0

Skupaj

S pregledom tabele bomo preverili, ali obstajajo razlike v želenih spremembah
učbenikov glede na stopnjo šolanja. Zanimivejše teme si maturantje in devetošolci
želijo v podobnih odstotkih odgovorov (maturantje v 5,0 % odgovorov in
devetošolci v 4,4 % odgovorov). Pričakovano je bilo, da si bo krajših razlag želelo
več maturantov (7,4 % odgovorov) kot devetošolcev (3,7 % odgovorov). V
srednješolskih učbenikih so razlage namreč daljše, bolj zapletene, uporabljen pa je
abstraktnejši jezik, ki ga je težje razumeti kot jezik, ki temelji na konkretnih
primerih. Zanimivo je, da si razumljivejših in konkretnejših razlag maturantje želijo
v kar 12,1 % odgovorov, medtem ko si jih devetošolci želijo »le« v 6,4 %
odgovorov. Verjetno bi lahko rezultat povezali s prejšnjo kategorijo in ugotovitvijo
o bolj zapletenih razlagah v srednješolskih učbenikih. Na podobnem izvoru temelji
tudi rezultat pri naslednji kategoriji. Več primerov za razlago si maturantje želijo v
kar 6,0 % odgovorov, medtem ko si jih devetošolci želijo le v 1,0 % odgovorov. V
učbenikih za deveti razred so razlage preprostejše, snov je lažja kot v gimnaziji,
zato dodatni primeri običajno niso potrebni. Višja kot je stopnja šolanja, obširnejše
in za obdelavo težje je gradivo. Učeči se morajo snov razumeti, da lahko znanje pri
novih tematikah povezujejo med seboj. Logično je, da si zato maturanti v večji meri
želijo spremembo razporeditve snovi (6,0 % odgovorov), saj pogosteje ne znajo
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povezati znanj med seboj. Možno je, da jim za lažje razumevanje primanjkuje
predznanja. Odstotek odgovorov je pri devetošolcih dosti nižji (1,0 %). Zanimivo
je, da maturanti po eni strani zahtevajo razumljivejše razlage, več primerov in
drugačno razporeditev snovi, po drugi strani pa si želijo, da bi bilo manj podobnih
si vaj (6,0 % odgovorov). Enake stvari si želi kar trikrat manj osnovnošolcev (2,0
% odgovorov). Vaj je očitno v osnovnošolskih učbenikih ravno dovolj. Veliko sem
že pisal o pomenu različnih vizualnih sredstev. Čeprav so osnovnošolski učbeniki
običajno veliko bolj pisani in vsebujejo več slik, grafov, miselnih vzorcev od
srednješolskih učbenikov, si osnovnošolci najbolj želijo ravno večje uporabe barv,
slik, grafov, tabel, miselnih vzorcev (11,7 % odgovorov). Maturanti si enako želijo
v bistveno manjšem odstotku (5,7 % odgovorov). Devetošolci in maturanti so v
svojih odgovorih omenjali, da pogrešajo rešitve, vendar je omenjena možnost
predstavljala zgolj majhna odstotka (pri devetošolcih 1,0 % odgovorov in pri
maturantih 3,0 % odgovorov). Zanimivo je, da kar velik odstotek enih in drugih pri
svojem učbeniku ne bi spremenil ničesar. Predvsem pri osnovnošolcih nas je
presenetil zares visok odstotek odgovorov (10,4 %). Pri dijakih je odstotek
odgovorov bil nekoliko nižji (6,4 %).
Če povzamemo, ugotovimo, da pri devetošolcih prevladuje odgovor, da bi v
učbeniku bila potrebna večja uporaba barv, slik, grafov, tabel in miselnih vzorcev
(11,7 % odgovorov). Zanimivo je, da sledi odgovor, po katerem v uporabljanem
učbeniku ne bi bilo potrebno spremeniti ničesar (10,4 % odgovorov). Pri maturantih
izstopata odgovora, ki predvidevata razumljivejše in konkretnejše razlage (12,1 %
odgovorov) ter krajše razlage (7,4 % odgovorov).
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4 SKLEP
V magistrski nalogi smo preučevali in primerjali odnos devetošolcev in maturantov
do učbenikov za slovenščino, ki so jih uporabljali v šolskem letu 2014/2015.
Zanimali so nas uporaba učbenikov za slovenščino med devetošolci in maturanti,
priljubljenost slovenščine kot šolskega predmeta in ocena učbenikov za slovenščino
med devetošolci in maturanti ter kaj bi pri svojih učbenikih za slovenščino
spremenili. Pri uporabi in priljubljenosti smo preverjali obstoj razlik glede na učni
uspeh in stopnjo šolanja, pri željah po spremembah pa obstoj razlik zgolj glede na
stopnjo šolanja.
V teoretičnem delu naloge smo predstavili predmet slovenščine v osnovni šoli,
predmet slovenščine v gimnaziji, različne definicije pojma učbenik, mesto učbenika
v didaktični teoriji, didaktično oblikovanje učbenikov v preteklosti in danes,
standarde, ki jih mora kakovosten učbenik doseči, opisali smo smernice, kako
napisati kakovosten učbenik in opredelil, v kakšnem odnosu je kakovosten učbenik
z določenimi didaktičnimi načeli.
V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate raziskave, ki jih bomo povzeli
v nadaljevanju. Kot opombo naj navedemo, da si vprašanja na vprašalniku zaradi
lažjega sledenja anketirancev niso sledila v takšnem vrstnem redu, ampak smo jih
na podlagi treh temeljnih kategorij (uporaba, priljubljenost in potrebne spremembe)
tako kategorizirali šele pri analizi.
Prva kategorija, ki nas je zanimala, je bila uporaba učbenikov za slovenščino med
devetošolci in maturanti. Preverili smo, katere učbenike so devetošolci in maturanti
uporabljali v tekočem šolskem letu. Ugotovili smo, da so na vsaki stopnji šolanja
uporabljali po dva različna učbenika (Od glasov do knjižnih svetov 9 in Slovenščina
za vsak dan 9 v osnovni šoli ter Na pragu besedila 4 in Govorica jezika 4 v
gimnaziji).
Želeli smo ugotoviti, kako pogosta je uporaba učbenikov med poukom. Ugotovili
smo, da so devetošolci pogosteje uporabljali učbenik pri pouku od maturantov.
Rezultat nas ni presenetil, saj smo pričakovali, da osnovnošolci učbenik
100

obravnavajo kot nepogrešljivo učno sredstvo, njihovi starši pričakujejo, da se bo
učbenik, ki so ga kupili, uporabljal pri pouku. Na drugi strani moramo izraziti
zaskrbljenost nad dejstvom, kako malo maturantov je učbenik uporabljalo vsako
uro (11,0 %) ali vsaj nekajkrat tedensko (12,0 %). V uporabi učbenika med poukom
med anketiranci ni prišlo razlik glede na njihov učni uspeh.
Zanimalo nas je, kakšne spodbude k uporabi učbenika so anketiranci dobivali s
strani učitelja, profesorja. Ugotovitve so pokazale, da so učitelji v osnovni šoli
učence pogosteje spodbujali k uporabi učbenikov. Srednješolski profesorji so temu
dajali manjši poudarek. Menimo, da so pridobljeni podatki kar nekoliko
zaskrbljujoči in rezultat očitno slabe prakse v srednji šoli. Učitelji in profesorji bi
morali dijake spodbujati k uporabi učbenikov in jim vsaj poskušati pomagati razviti
pozitiven odnos do učbenikov in njihove uporabe, tako pa lahko iz odgovorov
anketirancev sklepamo, da je kar 92,0 % učiteljev devetošolce spodbujalo k uporabi
učbenikov, na drugi strani pa je delež takšnih profesorjev med maturanti bil le 29,0
%. Pri učencih in dijakih glede na učni uspeh ni prišlo do razlik v zaznavanju
spodbud s strani učiteljev in profesorjev k uporabi učbenikov v šoli in doma.
Menili smo, da bodo rezultati nekoliko bolj spodbudni pri uporabi učbenikov pri
domačem učenju, vendar smo se motili. Le 16,0 % anketiranih se je v času
anketiranja doma učilo iz učbenika, 44,0 % sodelujočih v anketi je učbenik
uporabljalo včasih, kar 40,0 % anketiranih pa učbenika doma sploh ni uporabljalo.
Pri omenjenem vprašanju ni prišlo do razlik med anketiranci glede na stopnjo
šolanja ali glede na učni uspeh.
Druga kategorija, ki smo jo preučevali, je bila priljubljenost slovenščine kot
šolskega predmeta in ocena učbenikov. Najprej nas je zanimala priljubljenost
slovenščine kot učnega predmeta. Zanimivo je dejstvo, da je bil skupni odstotek
tistih, ki jim slovenščina sploh ni bila všeč, oziroma jim ni bila všeč, višji od
skupnega odstotka tistih, ki jim je slovenščina bila všeč, oziroma jim je bila zelo
všeč (51,0 % : 49,0 %). V priljubljenosti ni prišlo do razlik med anketiranci glede
na stopnjo šolanja ali glede na učni uspeh. Če razlik glede na stopnjo šolanja nismo
pričakovali, pa moramo priznati, da nas je nekoliko presenetilo, da se razlike niso
pokazale glede na učni uspeh. Pričakovali smo, da bodo maturanti in devetošolci z
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višjim učnim uspehom slovenščino imeli raje od maturantov in devetošolcev, ki
dosegajo nižji učni uspeh.
Želeli smo ugotoviti, kako anketiranci ocenjujejo svoje učbenike za slovenščino.
Rezultat je bil dokaj presenetljiv, saj sta skupno gledano prevladovali oceni dobro
(3) in prav dobro (4), ki sta skupaj zavzeli kar 70,5 %. Maturanti so bili pri
ocenjevanju svojih učbenikov bolj kritični. Rezultat lahko morda utemeljimo z
dejstvom, da dijaki že veliko bolje poznajo lastne učne stile, vsakemu dijaku ustreza
kaj drugega in vsak učbenik ne zadosti potrebam vseh. Osnovnošolci naj bi bili pri
ocenah še nekoliko manj kritični, osnovnošolski učbeniki pa so vizualno običajno
bolj privlačni, ob tem pa so napisani tudi uporabniku bolj prijazno. Glede na učni
uspeh med anketiranci ni prišlo do razlik v oceni učbenikov.
Preverili smo, kako devetošolci in maturanti razumejo besedila, ki jih njihov
učbenik za slovenščino ponuja. Ugotovili smo, da so devetošolci besedila v svojih
učbenikih bolje razumeli od maturantov. Rezultate lahko pojasnimo z dejstvom, da
so osnovnošolski učbeniki so napisani v preprostejšem jeziku, ki je konkreten in
zanimiv. Učbeniki za gimnazijo so napisani bolj abstraktno in zato za marsikaterega
dijaka manj razumljivi. Pri preverjanju razumevanja glede na učni uspeh se je za
obravnavani vzorec pokazala določena povezavo med razumevanjem besedil in
učnim uspehom. Devetošolci in maturanti z višjim učnim uspehom (prav dober in
odličen) so večkrat vedno ali pogosto razumeli besedila, prisotna v učbenikih, v
primerjavi z učenci in dijaki z nižjim učnim uspehom (zadosten in dober).
Ugotovitve lahko pojasnimo z dejstvom, da naj bi zahtevnost, vsebina in obseg
zajetih problemov v učbeniku bili podrejeni povprečnemu udeležencu vzgojnoizobraževalnega procesa, zato prav dobri in odlični učenci in dijaki ne bi smeli imeti
težav z razumevanjem besedil v učbeniku.
Ustreznost učbenika smo preverili s pomočjo ocenjevalne lestvice, ki je spraševala
po ustrezni vizualni/estetski oblikovanosti, kakovosti slikovnega gradiva, jasnosti
navodil, spodbujanju različnih aktivnosti, členjenost na naslove in podnaslove,
upoštevanju različnih učnih stilov, jasnosti, razumljivosti pojmov, živosti,
raznolikosti jezika pisanja, izboljšanju razumevanja zaradi slik, skic in grafov,
prisotnosti različnih zanimivosti. Za preverjanje razlik v ustreznosti učbenikov smo
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glede na stopnjo šolanja uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev preizkus,
glede na učni uspeh pa neparametrični Kruskal-Wallisov preizkus. Pri vseh
kategorijah, z izjemo kategorije o upoštevanju različnih učnih stilov, se je pokazala
statistično značilna razlika v ustreznosti učbenika glede na stopnjo šolanja. Za
obravnavani vzorec vendarle vidimo določeno povezavo med zaznavo upoštevanja
različnih učnih stilov in stopnjo šolanja, saj so devetošolci vendarle nekoliko višje
ocenili upoštevanje različnih učnih stilov v svojih učbenikih v primerjavi z
maturanti. Pri vseh kategorijah z izjemo kategorije, vezane na naslove in
podnaslove, so devetošolci svoje učbenike ocenili višje od maturantov. Višja ocena
maturantov pri kategoriji naslovov in podnaslovov je logična, saj avtorji zaradi
obsežnejše in zahtevnejše vsebine ter abstraktnejšega jezika srednješolske učbenike
členijo na več naslovov in podnaslovov kot osnovnošolske učbenike. S tem
dosežejo večjo preglednost obravnavane snovi, pri srednješolcih olajšajo
razumevanje in skrajšajo čas učenja.
Kruskal-Wallisov preizkus razlik v ustreznosti izjav učbenikov glede na učni uspeh
pri maturantih ni pokazal statistično značilnih razlik. Povprečni rangi so si pri
zadostnih in dobrih, prav dobrih in odličnih pri vseh kategorijah precej podobni in
ne prihaja do večjih odstopanj. Vendarle pa v posameznih postavkah prihaja do
majhnih, a še kako zanimivih odstopanj. Vizualno/estetsko oblikovanost
učbenikov, jasnost, nedvoumnost navodil, spodbujanje različnih aktivnosti,
upoštevanje različnih učnih stilov, razumljivost, jasnost pojmov, živost in
raznolikost jezika ter prisotnost različnih zanimivosti so najnižje med vsemi ocenili
odlični maturanti. Razlaga se morda skriva v domnevi, da si odlični maturanti želijo
več različnih možnosti, kot jih ponuja učbenik. So kritični do stvari, ki morda niso
najbolje zastavljene in si želijo popravkov v želji po doseganju še boljših rezultatov.
Želijo si biti še bolj aktivni in so morebiti nekoliko bolj kritični tudi zaradi
poznavanja več učbenikov in učbenike ocenjujejo tudi na podlagi primerjav.
Pri devetošolcih so rezultati pokazali, da je statistično značilna razlika glede na
učni uspeh obstajala zgolj pri kategoriji, vezani na upoštevanje različnih učnih
stilov (P = 0,036). Osnovnošolski učbeniki pogosto skrbijo za dodatne aktivnosti,
učenci pa imajo možnost, da prihajajo do znanja in spretnosti preko različnih lastnih
dejavnosti, katere lahko izberejo med ponujenimi možnostmi. Med učenci so
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prisotni različni učni stili, avtorji osnovnošolskih učbenikov pa pogosto skušajo kar
se da dobro ustreči vsem. Menimo, da je rezultat posledica dejstva, da učenci s
slabšim učnim uspehom prej prepoznajo ponujene možnosti, ki jim glede na njihov
najljubši učni stil omogočijo lažjo zapomnitev snovi. Pri kategoriji o raznolikosti
jezika pisanja se je pokazala tendenca v ustreznosti učbenika glede na učni uspeh
(P = 0,078). Živost in raznolikost jezika prej prepoznali zadostni, dobri in prav dobri
učenci. Možno je, da odlični učenci marsikdaj sploh niso pozorni na omenjeni
sestavini, saj snov na podlagi predznanja preko učiteljeve razlage obvladajo hitreje
kot učenci z nižjim učnim uspehom, ki morajo za usvojitev snovi večkrat skozi
dodatne razlage v učbeniku.
Tretja kategorija, ki smo jo preverjali so bile spremembe, ki bi jih devetošolci in
maturanti želeli uvesti pri učbenikih, če bi za to imeli možnost. Odgovore,
pridobljene pri odprtem vprašanju smo kategorizirali in kategorije prikazali
tabelarično. Oblikovali smo devet kategorij in ugotovili, da bi največ anketirancev
pri svojih učbenikih želelo razumljivejše, konkretnejše razlage (18,5 % odgovorov).
Sledil je odgovor, ki je predvideval večjo uporabo barv, slik, grafov, tabel, miselnih
vzorcev (17,4 %). Dokaj visok je odstotek tistih, ki pri svojem učbeniku za
slovenščino ne bi spremenili ničesar (16,8 % odgovorov). Krajših razlag bi si želelo
11,1 % odgovorov. Nadalje bi si devetošolci in maturanti želeli zanimivejše teme
(9,4 % odgovorov), manj podobnih si vaj (8,1 % odgovorov), več primerov za
razlago (7,7 % odgovorov) ter spremembo pri razporeditvi snovi (7,0 %
odgovorov). Najmanj anketiranih pri učbenikih pogreša rešitve in bi jih dodali, če
bi imeli možnost (4,0 % odgovorov). Če naredimo primerjavo glede na stopnjo
šolanja, ugotovim, da je pri devetošolcih prevladoval odgovor, da bi v učbeniku bila
potrebna večja uporaba barv, slik, grafov, tabel in miselnih vzorcev (11,7 %
odgovorov). Zanimivo je, da je sledil odgovor, po katerem v uporabljanem
učbeniku ne bi bilo potrebno spremeniti ničesar (10, 4 % odgovorov). Pri
maturantih sta izstopala odgovora, ki sta predvidevala razumljivejše in konkretnejše
razlage (12,1 % odgovorov) ter krajše razlage (7,4 % odgovorov).
Na podlagi pridobljenih empiričnih spoznanj lahko ugotovimo, da najpomembnejši
dejavnik kvalitetne uporabe učbenika za slovenščino ni učni uspeh (delo učencev,
njihove sposobnosti, njihov socialno-ekonomski status), ampak stopnja šolanja in s
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tem hkrati tudi učitelj oziroma profesor, ki s svojim odnosom, vrednotami in
spodbudami pomembno vpliva na odnos učencev in dijakov do predmeta in
učbenikov, ki se pri predmetu uporabljajo.
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PRILOGA
ANKETNI VPRAŠALNIK

Spoštovani učenec, dijak!
Sem Anže Pečnik, študent 2. letnika 2. stopnje slovenskega jezika in književnosti
in pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V okviru študija
pedagogike pripravljam magistrsko delo z naslovom Učbeniki za pouk
slovenščine z vidika učencev in dijakov. Za potrebe naloge želim pridobiti tvoje
mnenje o učbenikih za slovenščino ter o njihovih vsebinah.
Vprašalnik je anonimen, prosim, da na vprašanja odgovarjaš iskreno in mi s tem
pomagaš do čim bolj realnih ugotovitev. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni
izključno v mojem magistrskem delu. Že vnaprej se ti iskreno zahvaljujem za
sodelovanje.
Obkrožite:
Spol:moški

ženska

Stopnja šolanja:

9. razred osnovne šole

4. letnik gimnazije

Pri vsakem vprašanju je možen le en odgovor. Obkroži črko pred ustreznim
odgovorom ali odgovor zapiši na črto, ki je temu namenjena.

1. Kakšen bi bil tvoj učni uspeh v preteklem šolskem letu?
a) Nezadosten.
b) Zadosten.
c) Dober.
d) Prav dober.
e) Odličen.
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2. V kolikšni meri ti je slovenščina kot učni predmet všeč?
a) Sploh mi ni všeč.
b) Ni mi všeč.
c) Všeč mi je.
d) Zelo mi je všeč.
3. Kateri učbenik uporabljaš pri pouku slovenščine?
__________________________________________________________________

4. Z oceno od 1 do 5 oceni učbenik, ki ga uporabljaš za slovenščino.
a) 1 (nezadostno)
b) 2 (zadostno)
c) 3 (dobro)
d) 4 (prav dobro)
e) 5 (odlično)

5. Kako pogosto učbenik slovenščine uporabljaš pri delu v razredu?
a) Vsako uro.
b) Nekajkrat tedensko.
c) Redko.
d) Nikoli.

6. Ali vas učitelj, profesor, spodbuja k uporabi učbenika?
a) Da.
b) Ne.
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7. Ali se doma učiš iz učbenika?
a) Da.
b) Ne.
c) Včasih.
8. Ali besedila v učbeniku vedno povsem razumeš?
a) Da, vedno.
b) Pogosto.
c) Ne, včasih potrebujem dodatno razlago.
d) Ne, vedno potrebujem dodatno razlago.

9. V kolikšni meri dane izjave ustrezajo tvojemu učbeniku? Označi s
simbolom X.
IZJAVA

DRŽI

DELOMA DRŽI

Učbenik je
vizualno/estetsko
lepo oblikovan.
Slikovno gradivo je
kakovostno.
Navodila so jasna,
nedvoumna.
Učbenik

spodbuja

različne aktivnosti,
kot so odkrivanje
novih

stvari,

pridobivanje znanj,
povezovanje
informacij,
utrjevanje

snovi,

preverjanje snovi …
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NE DRŽI

Učbenik je členjen
na

naslove

in

podnaslove.
Učbenik

upošteva

različne učne stile
učencev

(slušni,

vidni, gibalni).
Pojmi v učbeniku so
jasni, razumljivi.
Jezik pisanja je živ,
raznolik.
Slike, skice, grafi
pripomorejo

k

boljšemu
razumevanju snovi.
Učbenik

vsebuje

različne
zanimivosti.

10. Če bi imel možnost svoj učbenik spremeniti, kaj bi spremenil?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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