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POVZETEK
Naslov diplomskega dela: Reformacija in protireformacija v učbenikih za zgodovino v osnovni
šoli
Namen diplomskega dela je, ugotoviti v kolikšni meri se učbeniki, ki jih učenci uporabljajo pri
pouku zgodovine v osnovni šoli, med seboj razlikujejo pri obravnavi posamezne tematike, glede
na založbo, ki jih izdaja. Učbeniki so za sodobni pouk zgodovine pomembni, tako za učitelja kot
tudi učenca kljub razcvetu informacijsko – komunikacijske tehnologije. Pri tem je potrebno
upoštevati dejstvo, da mora biti učbenik ustrezno didaktično – metodično oblikovan ter da mora
njegova vsebina izhajati iz veljavnega učnega načrta ter upoštevati slovenski postopek izdajanja
učbenikov.
Štiri veljavne učbenike za zgodovino v osmem razredu osnovne šole založb Modrijan, Rokus
Klett, Mladinska knjiga in DZS smo analizirali glede na notranje elemente, ki jih vsebujejo.
Analizo smo razdelili v tri tematske sklope (Reformacija v Evropi, Reformacija na Slovenskem
in Protireformacija).
Analiza je pokazala, da se učbeniki razlikujejo glede na količino (številu besed) glavnega
učbeniškega besedila, kjer v vseh tematikah izstopa učbenik založbe Mladinska knjiga, v načinu
označevanja ključnih besed znotraj učbeniške vsebine, kjer izstopa učbenik založbe Rokus Klett,
ki v nasprotju z ostalimi učbeniki namesto krepkega tiska uporablja krepki barvni tisk ter v
načinu zapisa učbeniške vsebine, saj lahko takoj opazimo, da učbenik založbe Mladinska knjiga v
nasprotju z ostalimi založbami uporablja zapis vsebine v dvojnem stolpcu. Ugotovili smo, da vsi
učbeniki v vseh tematskih sklopih vsebujejo pisno gradivo, ki ga je v vseh treh tematskih sklopih
največ v učbeniku založbe DZS in najmanj v učbeniku založbe Mladinska knjiga. Analiza
slikovnega gradiva je potrdila, da vsi analizirani učbeniki vsebujejo različno slikovno gradivo ter
se med seboj razlikujejo v tem, koliko gradiva vsebujejo. Pokazalo se je, da je v vseh tematskih
sklopih največ slikovnega gradiva v učbeniku založbe DZS, v sklopu Reformacija v Evropi ga je
najmanj v učbeniku založbe Rokus Klett, v sklopih Reformacija na Slovenskem ter
Protireformacija pa v učbeniku založbe Modrijan. Razlike, ki jih opazimo v učbenikih pri analizi
novih pojmov oziroma neznanih besed, so poimenovanja kategorij, v katerih se le te nahajajo ter
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v številu novih pojmov. Analiza vprašanj, ki jih vsebujejo učbeniki je pokazala več razlik med
učbeniki različnih založb, kjer smo ugotovili, da se vprašanja v učbenikih pri vseh tematskih
sklopih nanašajo na vsebino glavnega učbeniškega besedila. Glede na Bloomovo taksonomijo
učnih ciljev lahko ugotovimo, da v vseh tematskih sklopih izstopata učbenika založb Rokus Klett
in Mladinska knjiga, ki od učencev zahtevata izkazovanje znanja na višjih ravneh medtem, ko
učbenika založb Mladinska knjiga in DZS od učencev zahtevata predvsem izkazovanje znanja in
razumevanja. Analiza vsebine glavnega učbeniškega besedila je pokazala, da učbeniki najprej
opišejo nastanek reformacijskih gibanj ter pojasnijo vlogo Martina Lutra, sledi opis reformacije
na Slovenskem z poudarkom na delu slovenskih protestantskih piscev. V poglavju
protireformacija učbeniki podajajo opis verskih vojn ter njihov konec in vzroke za ohranitev
protestantske vere v Prekmurju.
Učitelju učbenik predstavlja učno sredstvo, ki je hkrati opora in izhodišče njegovega poučevanja,
saj lahko na podlagi učbenika, ki je primerno oblikovan in napisan doseže pri učencih optimalne
učne rezultate. Pomembno je, da so učbeniki oblikovani tako, da so privlačni za učence hkrati pa
učencu prinašajo temeljne vsebine predmeta in ga nenehno spodbujajo k delovanju in
raziskovanju. To avtorjem učbenikov omogočajo prav notranji elementi učbenika, ki so bili
izhodišče naše analize, saj lahko preko teh elementov pritegnejo učenčevo pozornost in ga preko
različnega pisnega in slikovnega gradiva motivirajo za samostojno raziskovanje in iskanje novih
informacij o zgodovinski tematiki.
Ključni pojmi: učbeniki, zgodovina, glavno učbeniško besedilo, dodatno pisno in slikovno
gradivo, novi pojmi, vprašanja
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ABSTRACT
Reformation and Counter-Reformation in elementary school textbooks
This thesis aims to highlight the degree to which approaches towards individual topics in
elementary school history textbooks differ from one publishing house to another. Textbooks
remain a valuable resource for teaching history both for teachers as well as students even as we
witness the rapid development of information and communication technology. Additional criteria
for evaluating textbooks was that they should adhere to the principles of didactic methodology,
that they should be constructed according to the current curriculum and that they follow standard
Slovenian procedure for issuing textbooks.
The analysis was conducted on four textbooks intended for use in the eighth grade of elementary
schools. The textbooks were published by publishing houses Modrijan, Rokus Klett, Mladinska
knjiga and DZS. The analysis is divided into three parts according to the topic (Reformation in
Europe, Reformation in Slovenia and Counter-Reformation).
The results of the analysis indicated several areas of differences between textbooks. One was the
amount of the main text (word count), where the textbook by Mladinska knjiga was the most
prominent in every chapter. Another was the style in which key words related to a certain topic
were accentuated; the Rokus Klett textbook stood out by printing their key words in bold and
colour, whereas the rest of the textbooks utilized bold print only. The third area of difference was
in the main text layout – Mladinska knjiga was the only textbook to present the text in two
columns. It was ascertained that all textbooks include additional written materials, with the DZS
textbook containing the most and Mladinska knjiga's textbook the least in every topic. Analysis
of visual materials confirmed the presence of various forms of it in each of the textbooks, though
there were some deviations in its quantity. The results have shown the DZS to have the most
visuals in every chapter. The least visuals can be found in the Rokus Klett textbook for the
chapter Reformation in Europe, and in the Modrijan textbook for the chapters Reformation in
Slovenia and Counter-Reformation. The notable differences in analysis of unfamiliar words
occur in the titles of the categories into which the words are separated and in the number of items
provided. The analysis of the questions the textbooks include revealed that in all cases the
questions relate to content of the main text. In agreement with Bloom's taxonomy of educational
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objectives, the two leading textbooks are by Rokus Klett and Mladinska knjiga, as they demand
higher levels of knowledge, while the DZS and Modrijan textbooks aim mostly for checking
comprehension and restating facts. The analysis of the main text showed that all of the textbooks
begin by describing the formation of the Reformation movements and explaining the role of
Martin Luther, and follow with a outline of Reformation on Slovenian territory with some focus
on Slovenian literary authors of the time. In the chapter on Counter-Reformation, the textbooks
deal with religious wars and how they came to an end, and provide reasons for the preservation of
protestantism in Prekmurje.
To the teacher, the textbook represent a teaching tool which functions as a base and as support to
their teaching, as a properly designed and written textbook optimizes learning in students. To a
student, the textbook should be appealing, supply the core content of the course and promote
further engagement and research. The most important means to achieve that is the focal point of
our analysis – additional materials, which capture the students' attention and, through the means
of various written and visual materials, motivate them to furtherly engage in individual research
and exploration on the topic of history.
Key concepts: textbooks, history, textbook body text, additional written and visual materials,
unfamiliar concepts, questions
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1. UVOD

Učbenik je temeljno didaktično-metodično gradivo, ki ga tako učitelji kot učenci uporabljajo v
vzgojno-izobraževalnem procesu. Različni avtorji podajajo različne odgovore na vprašanje, kaj
pravzaprav je učbenik oziroma, katera je tista knjiga, ki jo lahko označimo kot učbenik. Če
povzamemo vse opredelitve pojma učbenik, ugotovimo, da mora biti učbenik knjiga, ki je v prvi
vrsti namenjena učencu, je napisana na podlagi predpisanega učnega načrta, zajema potrebno
znanje predmetnega področja, kateremu je namenjena, ter je oblikovana na podlagi psiholoških,
pedagoških in didaktično metodičnih načel. Če učbenik ni napisan in oblikovan po teh merilih, je
pravzaprav navadna knjiga. Tej trditvi ustreza teza, ki jo zapiše Malić (1992, str. 34): »Vsi
učbeniki so knjige, vse knjige niso učbeniki!«
V diplomskem delu smo podrobneje preučili učbenike, njihovo vlogo in pomen ter njihove
glavne značilnosti, tako zunanje kot tudi notranje, pri čemer smo se podrobneje osredotočili na
učbenike, ki so namenjeni pouku zgodovine v osnovni šoli. Ugotavljali smo, kako se učbeniki
med seboj razlikujejo glede na založbo, ki jih izdaja oziroma zalaga; analizirali notranje elemente
učbenikov štirih različnih založb in na podlagi rezultatov podali interpretacije, v katerih
elementih se učbeniki razlikujejo in v katerih so si podobni. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se
glede na notranje elemente med seboj razlikujejo učbeniki, ki jih izdajajo različne založbe ter so
namenjeni istemu razredu in obravnavajo enako učno vsebino.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.
V teoretičnem delu je predstavljena teoretična opredelitev učbenikov in njihovih glavnih
značilnosti. Vsebina je razdeljena na tri poglavja. V prvem poglavju je predstavljen predmet
zgodovina v osnovni šoli, saj so analizirani učbeniki namenjeni prav temu predmetu. V okviru
prvega poglavja so podrobno predstavljeni učni cilji ter znanja in spretnosti, ki naj bi jih učenci
razvili pri predmetu. V drugem poglavju so predstavljeni učbeniki, kjer je najprej opredeljeno,
katere knjige so učbeniki, in izpostavljeno vprašanje, ali učbenike, glede na razmah
informacijsko-komunikacijske tehnologije, še potrebujemo v tiskani obliki, nato so predstavljene
različne vrste učbenikov. Osrednji del tega poglavja predstavljajo didaktična načela in napotki za
oblikovanje sodobnih učbenikov ter predstavitev zunanjih in notranjih elementov učbenikov, ki
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predstavljajo teoretično podlago analizi, ki sledi v empiričnem delu diplomske naloge. Poglavje
se zaključi z aktualno temo oziroma s predstavitvijo e-gradiv, katerih razvoj je v polnem
razmahu.
V zadnjem poglavju teoretičnega dela so predstavljeni slovenski založniški trg, njegov razvoj in
glavne značilnosti. Poglavje vsebuje opis postopka oblikovanja in izdaje učbenika, kjer je
pojasnjena vloga urednika, avtorja, recenzenta, lektorja, postopek verifikacije učbenikov in
katalog učbenikov. Tem vsebinam sledi predstavitev aktualnih vprašanj, ki se v zadnjem času
pojavljajo na področju šolskega založništva. Sklepni del poglavja vsebuje raziskave, ki so bile
opravljene na področju učbenikov v Sloveniji.
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati analize notranjih elementov učbenikov za zgodovino
v osmem razredu osnovne šole za dve tematiki, ki sta vedno obravnavani skupaj: Reformacija in
protireformacija v učbenikih za zgodovino v osnovni šoli. Predmet analize so bili učbeniki, ki jih
izdajajo štiri založbe Modrijan, Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS. Metodologijo raziskave
in rezultate smo predstavili v petem poglavju diplomske naloge.
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2. ZGODOVINA KOT UČNI PREDMET V OSNOVNI ŠOLI
Zgodovina je obvezen učni predmet za vse učence od 6. do 9. razreda osnovne šole. V 6. razredu
je z predmetnikom predvidenih 35 ur letno, v 7. in 8. razredu 70 ur letno ter v 9. razredu 64 ur
letno (Učni načrt zgodovina 2011, str. 4).
Kot je zapisano v učnem načrtu za zgodovino (prav tam), je glavni namen predmeta pri učencih
spodbuditi zanimanje za preteklost slovenskega naroda in prostora ter celotne človeške družbe.
Učenci pri pouku spoznavajo in proučujejo najpomembnejše zgodovinske dogodke in procese
preko lokalne, regionalne, slovenske, evropske in svetovne zgodovine (prav tam). Učni načrt
(prav tam, str. 5) posreduje učiteljem tako splošne učne cilje kot tudi operativne učne cilje, ki naj
bi jih le-ti pri svojem delu razvili pri učencih. Splošni učni cilji (prav tam), ki naj bi jih učitelj
dosegel v okviru štirih let poučevanja zgodovine (od šestega do devetega razreda osnovne šole),
predvidevajo, da naj bi učenci ob koncu osnovnošolskega izobraževanja bili zmožni:


izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o pomembnih zgodovinskih dogodkih in
pojavih ter procesih, ki so se pojavljali v evropski, svetovni in nacionalni zgodovini, ter
na podlagi stikov z učenci iz drugih delov Slovenije ali tujine primerjati različne načine
življenja;



uporabljati zgodovinske koncepte in pojme ter raziskovalne metode (analiza, sinteza in
interpretacija zgodovinskih virov in literature) z namenom oblikovanja samostojnih
zaključkov;



razvijati zmožnost kritične presoje in razlage zgodovinskih dogodkov ter razvijati
možnost za različne poglede na zgodovino;



predstaviti svoje znanje na različne načine, tako pisno kot tudi ustno ali pa grafično,
likovno in s pomočjo IT tehnologije;



na podlagi pridobljenega znanja razvijati zavest o narodni identiteti in nacionalni
pripadnosti ter presojati pomen ohranjanja in varovanja kulturne dediščine;



razvijati sposobnost spoštovanja različnih kultur, ras in verskih skupnosti;



obsoditi politične sisteme, ki ne spoštujejo temeljnih človekovih pravic, ter obsoditi
zločine proti človeštvu, genocide, holokavst in druge oblike kršenja temeljnih človekovih
pravic (prav tam, str. 6).
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Operativni učni cilji (prav tam, str. 7) so v primerjavi s splošnimi učnimi cilji zapisani veliko bolj
natančno in strukturirano. Razdeljeni so glede na razrede osnovne šole in nato še glede na
posamezne tematske sklope. V učnem načrtu (prav tam) najdemo tudi nekaj osnovnih napotkov,
kako naj jih učitelj upošteva. In sicer je zapisano, da naj učitelj v 6. razredu osnovne šole poleg
obvezne učne teme izbere vsaj eno od štirih ponujenih izbirnih tem, v 7. in 8. razredu naj po
vsakem tematskem sklopu prav tako izbere vsaj eno izmed izbirnih tem, v 9. razredu pa naj poleg
treh obveznih tem obravnava eno izmed treh ponujenih izbirnih tem (prav tam).
Učni načrt (2011, str. 4) nas opozarja, da je predmet zgodovina pomemben dejavnik pri
oblikovanju posameznikove socialne vloge, saj preko spoznavanja lastne zgodovine posameznik
oblikuje svoje vrednote in stališča ter išče svojo pozicijo znotraj družbe, v kateri živi. Zato je
pomembno, da v pouk vključimo tudi interaktivne učne metode. Učencem moramo dati možnost,
da preko različnih zgodovinskih virov in strokovne literature izluščijo argumente, s katerimi
lahko podkrepijo svoja stališča, prepričanja in mnenja. Hkrati pa jim damo tudi možnost za
učenje z odkrivanjem. To nam v Sloveniji omogoča tudi učni načrt, ki daje učiteljem dovolj
strokovne avtonomije pri izbiri in prilagajanju učnih vsebin. Kot navaja učni načrt (prav tam), je
75 odstotkov vsebin obveznih, torej ostane 25 odstotkov vsebin, ki jih lahko učitelj ob
posvetovanju z učenci ali po lastni presoji prilagaja glede na interes učencev in druge dejavnike.
Prav tako so učni cilji in vsebine v učnem načrtu zapisani kronološko ter povezani v smiselne in
zaokrožene tematske celote. Učitelj ima možnost, da sam presodi, koliko učnih vsebin bo tvorilo
eno učno enoto (prav tam, str. 41).
Ker lahko učenci zgodovino spoznavajo na različne načine, je za sodoben pouk zgodovine
odločilnega pomena sodelovanje šole z različnimi ustanovami. Pomembno je, da učenci v okviru
pouka zgodovine obiščejo različne inštitucije, ki so povezane z ohranjanjem kulturne in naravne
dediščine. Gre predvsem za muzeje, galerije, knjižnice, arhive itd. Na podlagi terenskega dela
učenci razvijajo spretnosti iskanja in zbiranja informacij ter razvijajo spoštljiv odnos do kulturne
in naravne dediščine (prav tam, str. 41).
Prav tako je pri pouku zgodovine pomembno tudi medpredmetno povezovanje. Glede na učni
načrt (2011, str. 42) so najpogostejše medpredmetne povezave:

14

-

geografija: zgodovina zajema kar nekaj tem, ki zahtevajo od učencev prostorsko
orientacijo. Priporočljivo je, da učitelj pri poučevanju teh tem v razredu uporablja
zemljevid, saj si učenci snov tako veliko lažje predstavljajo;

-

slovenščina: pogosto pri pouku zgodovine pri obravnavi določenih tem učitelj uporablja
literarna dela, ki zajemajo zgodovinske tematike;

-

glasbena vzgoja: pri obravnavi tem vsakdanjega življenja v različnih zgodovinskih
obdobjih lahko učitelj pouk podkrepi z uporabo glasbe, ki je bila značilna za tisto
zgodovinsko obdobje;

-

državljanska in domovinska vzgoja: zdi se, da se zgodovina s tema predmetoma skoraj
najbolj povezuje. Pomembno je, da učitelj učencem preko teh predmetov posreduje
pomembne vrednote z vidika demokratične vzgoje;

-

matematika: čeprav se zdi, da se matematika z zgodovino praktično ne povezuje, temu ni
tako. Pri zgodovini se učenci učijo štetja let, obravnavajo matematike in znanstvenike
(Pitagora, Arhimed, Jurij Vega itd.) (prav tam).

Izbrani tematiki reformacija in protireformacija sta v učbenikih za zgodovino v osnovni šoli
vključeni v 8. razred, pri širši temi Spremenjena politična in verska podoba Evrope. Pri teh temah
so izpostavljene naslednje vsebine in operativni cilji (prav tam, str. 17):


Nastop Martina Lutra in nastanek reformiranih cerkva: na podlagi učne vsebine učenci
znajo opisati reformacijo, pojasniti delovanje Martina Lutra ter našteti in primerjati
različne smeri reformacije, ki so se razvile v Evropi;



Slovenski protestanti in razvoj slovenske kulture: na podlagi učne vsebine učenci znajo
našteti imena in glavna dela slovenskih protestantov, navedejo in pojasnijo pomen
delovanja slovenskih protestantov za razvoj slovenske kulture;



Odgovor katoliške cerkve: na podlagi učne vsebine učenci znajo pojasniti vzroke za
protireformacijo in sklepajo o posledicah protireformacijskega delovanja katoliške Cerkve
ter analizirajo vzroke, ki so privedli do ohranitve protestantske vere v Prekmurju.
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3. VLOGA IN POMEN UČBENIKA PRI POUKU
3.1.

Kaj pravzaprav je učbenik?

Že Jan Amos Komenski (v Malić 1992, str. 33), ki velja za utemeljitelja didaktike, se je jasno
zavedal pomena učbenika, saj je v svojem delu Velika didaktika poudaril, da »moramo za vsak
razred izdelati posebno knjigo, ki bo vsebovala vse, kar je določeno za ta razred, tako da učencu
niso potrebne druge knjige, dokler je v tem razredu […]« (prav tam).
To mnenje je Komenski izpostavil v 17. stoletju, ko so se prvič pojavile učne knjige oziroma
učbeniki, ki jih tako učenci kot tudi učitelji uporabljajo pri pouku in učenju še danes. Vendar pa
so danes opredelitve učbenika oziroma tega, kaj je učbenik, nekoliko drugačne oziroma se
didaktiki nekoliko razlikujejo med seboj v mnenjih, kaj pravzaprav je učbenik.
Štefanc (2005, str. 5–6) izpostavi dejstvo, da moramo najprej ločevati med učili in učnimi
pripomočki. Vendar tu, po njegovem mnenju, nastane manjša zagata, saj si didaktiki niso enotni v
tem, v katero izmed teh dveh kategorij spadajo učbeniki (prav tam). Bakovljev (v Štefanc 2005,
str. 2) jih uvršča med učne pripomočke, saj meni, da učbenik ni objekt učenja, temveč je objekt
učenja vsebina oziroma znanje, ki ga ta vsebina prinaša, medtem ko jih Andoljšek (Andoljšek
1976, str. 119) uvršča med učila, ki so namenjena samostojnemu delu učencev. Pri tem moramo
upoštevati še didaktične funkcije učbenika, ki jih le-ta ima pri učenju in poučevanju (prav tam).
Če gledamo z vidika učenca, je učbenik predvsem učni vir oziroma vir znanja. Štefanc (2005, str.
5) zapiše, da je pomembno, da učbenik opravi motivacijsko funkcijo, torej v učencu spodbudi
zanimanje za učno snov in razvije željo po pridobivanju novega znanja. Druga pomembna naloga
učbenika pa je spodbujanje refleksije oziroma priklic predznanja, ki ga mora učenec uporabiti pri
obravnavi nove učne snovi, saj bo zgolj tako dosegel kakovostno znanje (prav tam).
Z vidika učitelja je učbenik predvsem učno sredstvo, ki ga uporablja kot podporo pri poučevanju
in mu hkrati omogoča doseganje optimalnih učnih rezultatov. Vendar Štefanc (prav tam) poudari,
da učbenik nikakor ne sme biti edino učno sredstvo, iz katerega učitelj pri pouku izhaja, saj mora
imeti učitelj kot strokovnjak na nekem znanstvenem področju poglobljen vpogled v vsebino
predmeta in ni dovolj zgolj poznavanje vsebine, ki jo predstavlja učbenik.
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Na podlagi te dileme meni, da pojma učbenik ne moremo natančno opredeliti, ampak lahko
podamo zgolj okvirno opredelitev, po kateri je »učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je
tekstovni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in
samostojnega učenja« (Štefanc 2005, str. 2–3). Hkrati še poudarja, da je treba učbeniško vsebino
prilagoditi starostni in razvojni stopnji učencev, pri tem pa upoštevati tudi spoznavne zakonitosti
in jo prilagoditi predznanju učencev (prav tam).
Po Jurmanu (1999, str. 59) je učbenik sestavni del didaktično-metodičnega gradiva, ki ga učitelj
uporablja pri vzgojno-izobraževalnemu procesu pouka. Meni, da učbenik nima zgolj didaktične
vloge, temveč tudi vzgojno, ker hkrati vpliva na oblikovanje učenčeve osebnosti, saj učencu
posreduje znanje, vrednote, sposobnosti in čustva preko vsebine (prav tam).
Po Poljaku (1983, str. 18) je učbenik osnovna šolska knjiga, napisana na podlagi predpisanega
učnega načrta ali predmetnika, in je knjiga, ki jo učenci vsakodnevno uporabljajo z namenom
izobraževanja in samoizobraževanja. Po svojem namenu mora biti učbenik didaktično oblikovan
predvsem zaradi racionalnejšega, bolj ekonomičnega in učinkovitejšega izobraževanja. Poljak še
zapiše, da učbenik, ki ne sledi tem zakonitostim, ni učbenik, temveč zgolj navadna strokovna
knjiga (prav tam).
Skoraj enako mnenje lahko najdemo tudi pri Maliću (1992, str. 34), ki zapiše: »Vsi učbeniki so
knjige, vse knjige niso učbeniki! [...] Učbenik lahko imenujemo samo tisto knjigo, v kateri
znanstvene in strokovne vsebine predelamo po določenih programskih, pedagoških, psiholoških
in didaktično-metodičnih načelih.« (prav tam).
Kot lahko razberemo iz opredelitve Malića (1992), Poljaka (1983) in Štefanca (2005), je učbenik
predvsem knjiga, ki je napisana na podlagi določenega učnega načrta in hkrati omogoča tako
učencu kot tudi učitelju uspešnejše učenje oziroma poučevanje, prav tako pa je prilagojena tudi
starostni in razvojni stopnji učenca.
Vendar moramo upoštevati tudi, da je opredelitev tega, kaj je učbenik, odvisna od šolskega
sistema.
Organizacija šolskega sistema je odvisna od vrste šolske zakonodaje oziroma od učnih načrtov, ki
jih sprejme država. Kramar (2009, str. 55–57) opredeli tri vrste učnih načrtov, in sicer klasične
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učno-vsebinsko naravnane, učno-ciljno naravnane in učno-ciljno procesno naravnane. Od tega,
kakšno vrsto učnega načrta sprejme država, je odvisno, kakšna bo opredelitev učbenika. V
državah, kjer so v veljavi učno-vsebinsko naravnani učni načrti, je učbenik mogoče opredeliti kot
knjigo, ki ima natančno predpisano vsebino in učencem na pregleden način predstavlja znanje.
Učbenik je torej tisti, ki določa, kaj morajo učenci znati. V nasprotju s tem je v državah z učnociljno naravnanimi učnimi načrti, po Kramarjevem prepričanju učbenik tista knjiga, ki je
namenjena predvsem učenju tistega, kar je kasneje ocenjeno. Tak učbenik učencu posreduje tiste
učne vsebine, ki jih mora učenec znati za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov
znanja, ki so določeni na podlagi učnih načrtov in katalogov znanja. V tem primeru učbenik ne
določa, kaj morajo učenci znati, ampak je zgolj sredstvo za dosego določenega standarda znanja
(prav tam).
Slovenija je s kurikularno prenovo leta 1996 prešla v skupino držav z učno-ciljno naravnanimi
učnimi načrti, kar pomeni, da smo prešli iz učno-snovno naravnane šolske zakonodaje, kjer je
učbenik predstavljal knjigo, ki je učencem na sistematičen način predstavljala znanje, na učnociljno naravnano zakonodajo, v kateri je učbenik knjiga, ki učencem prestavlja predvsem tiste
vsebine, ki bodo kasneje ocenjene. To je za področje oblikovanja in izdajanja učbenikov
pomenilo, da država ne preverja več vsebine učbenikov v celoti, ampak zgolj ocenjuje njihovo
skladnost s cilji in standardi znanja ter predlaganimi vsebinami, ki so zapisane v učnem načrtu
(Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 63–65).
Če povzamemo vse podane opredelitve pojma učbenik, lahko ugotovimo, da mora biti učbenik
predvsem knjiga, ki je namenjena v prvi vrsti učencu, njena glavna naloga je, da ga uvede v novo
učno snov, mu jo sistematično predstavi in mu odgovori na vsa njegova vprašanja, ki se mu
porajajo v glavi, ter mu omogoči osvojitev tistega znanja, ki je potrebno za doseganje minimalnih
standardov, zapisanih v učnem načrtu.
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Vrste učbenikov

3.2.

Poljak (1983, str. 34–35) glede na število učnih knjig ločuje med celostnimi in razvejanimi
učbeniki.
Za celostne učbenike je značilno, da zajemajo učno vsebino enega predmeta ali izobraževalnega
področja. Hkrati je značilno, da zajamejo tudi vse faze učnega procesa: uvajanje učenca v novo
temo, razlaga učne vsebine, vaje dejavnosti, ponavljanje vsebine ter preverjanje pridobljenega
znanja in sposobnosti (prav tam).
Nasprotno pa je za razvejane učbenike značilno, da se delijo na več posameznih knjig oziroma
zvezkov. Merila za te delitve so različna. Lahko so razdeljeni po strokovnih področjih. Ta delitev
je značilna predvsem za obsežne učne predmete, kot so jeziki, matematika itd. Delitev je
izpeljana tako, da je za vsako področje izdan svoj učbenik, npr. književnost, slovnica, aritmetika
itd. Vsak izmed teh učbenikov je celota zase. Prednost take delitve je predvsem v nazornosti in
preglednosti vsebine za učenca, saj mu omogoča lažji pregled zaradi manjšega obsega učbenika.
Naslednja je delitev po tematiki. Nekateri te učbenike imenujejo tudi učbeniki v zvezkih.
Prednost je v tem, da učenci kupujejo med šolskim letom tanke zvezke, ki naj bi jim vzbujali
zanimanje. Za vsako učno celoto oziroma temo se pripravi nov zvezek, ki ga učenec kupi takrat,
ko začnejo z obravnavo nove učne teme. Tretja delitev pa je delitev po strukturnih komponentah
učnega procesa. Gre za oblikovanje diferenciranih učbenikov. Ti učbeniki so razdeljeni na dva
dela. Prvi del vsebuje razlago učnih vsebin in navodila za pripravljalne naloge, drugi del vsebuje
naloge za vajo in ponavljanje, v tretjem delu pa so naloge za preverjanje. Vsi trije deli morajo biti
med seboj usklajeni in predstavljajo celoto (prav tam).
V današnjem času glede na vrsto in vsebino učbenikov za področje zgodovine D. Trškan (2002,
str. 465) loči:
-

»Klasične« učbenike: vsebujejo obravnavo učnih tem, ki so opredeljene v učnem načrtu,
in kot tak sledi tudi temeljnim normam za preverjanje znanja, kar pomeni, da vsebuje vse
ključne informacije, ki jih morajo učenci poznati in znati za doseganje minimalnih in
temeljnih standardov znanja. Namenjeni so predvsem učenju doma, saj se lahko na
podlagi vsebine učenec samostojno pripravlja na preverjanje in ocenjevanje znanja (prav
tam);
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-

»Polklasične« učbenike: vsebujejo obravnavo učnih tem, ki so določene z učnim načrtom,
vsebujejo tudi slikovno gradivo in naloge. Vprašanja in naloge se pojavljajo na začetku ali
na koncu poglavij in so namenjene predvsem ponavljanju in utrjevanju učne snovi. Hkrati
pa naj bi tak učbenik s svojo strukturo spodbujal pri učencih interes za dodatno branje in
raziskovanje učne vsebine. Ti učbeniki lahko vsebujejo tudi napotke za samostojno
odkrivanje oziroma pred učence postavljajo različne naloge, ki od njih zahtevajo
raziskovanje in iskanje novih podatkov, ki jih učbenik ne vsebuje (prav tam);

-

Delovne učbenike: vsebujejo pregled učnih tem, dodatne pisne, slikovne in zgodovinske
vire ter številne naloge. Spodbujajo analizo slikovnega in pisnega gradiva, hkrati pa
omogočajo tudi aktivno poučevanje in učenje. Te učbenike lahko učitelj uporablja tako za
razlago nove učne vsebine kot tudi za ponavljanje in utrjevanje že obravnavane snovi,
učenci pa jih lahko uporabljajo za samostojno učenje in preverjanje lastnega znanja.
Takšen učbenik učitelju omogoča raznolikost njegovega dela, učencem pa omogoča
učinkovito branje učnega besedila, razlikovanje bistvenega od nebistvenega, saj si preko
podčrtovanja bistvenih podatkov ustvari pregled pomembnih dejstev, ki si jih nato prepiše
v svoj zvezek. Na ta način omogoča učencu tudi razvoj njegovih delovnih sposobnosti
(prav tam).

V našem šolskem prostoru niso uveljavljeni »polklasični« in delovni učbeniki ter pri pouku
uporabljamo t.i. »klasične« učbenike. Glavni razlog, da je temu tako, je dejstvo, da je pri nas s
Pravilnikom o potrjevanju učbenikov (2010, 2. člen) kot učbenik opredeljeno osnovno učno
gradivo, ki omogoča doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja ter od
učencev ne zahteva neposrednega vpisovanja in vrisovanja rešitev ter odgovorov na vprašanja
(prav tam), kar pomeni, da torej »polklasični« in delovni učbeniki pri nas do spremembe tega
člena v Pravilniku o potrjevanju učbenikov ne bi mogli biti potrjeni kot učbeniki.
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3.3.

Didaktična načela in oblikovanje učbenikov

Pri oblikovanju in izdajanju učbenikov je bistvenega pomena, da avtorji le-teh upoštevajo
temeljna didaktična načela in tako zagotovijo, da bo končni izdelek, torej učbenik, ustrezal
temeljnim zahtevam kakovosti ter bo kot tak postal učinkovito sredstvo in učni vir, tako za učenje
kot tudi poučevanje.
Temeljna načela kakovosti so zapisana v Pravilniku o potrjevanju učbenikov (2010), kjer so
označena kot kriteriji (prav tam, 3. člen), ki jim mora ustrezati vsako učno gradivo, da se ga
potrdi kot ustrezno:
-

biti mora skladno s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
določenimi v 2. členu zakona o organizaciji in financiranju izobraževanja;

-

glede na učne cilje, standarde znanja in vsebine izobraževanja skladno z veljavnim učnim
načrtom oziroma s katalogi znanja;

-

skladno s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma
poklicno področje;

-

metodično-didaktično ustrezno;

-

skladno z merili in normativi, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
prispevati k zniževanju teže šolskih torbic;

-

primerno razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja (prav tam).

To so torej temeljna načela kakovosti, ki so določena s strani države in naj bi jih pisci učbenikov
pri svojem delu upoštevali ter jim sledili. Vendar ta načela sama po sebi še ne zagotavljajo
kakovostnega učbenika. Bistvenega pomena je, da pri samem oblikovanju tako vsebine kot
učbenika v celoti upoštevamo didaktična načela.
Preden preidemo na obravnavo didaktičnih načel, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju
učnega gradiva, pa Poljak (1983) v svoji knjigi, Didaktično oblikovanje učbenikov in priročnikov
zapiše, da si je najprej smiselno pogledati temeljno strukturo izobraževalnega procesa in njene
zakonitosti. Zapiše, da je treba opustiti zastarelo miselnost, da je glavna naloga šole in šolskega
sistema zgolj transmisija znanja, temveč je bistvenega pomena, da učenci na podlagi učnega
gradiva sami oblikujejo ustrezne zaključke, pridobivajo znanja in spretnosti ter da učno gradivo
postane zgolj pripomoček, ki razvija pri učencu interes in željo po lastnem odrivanju. Torej,
učencem ne smemo prinesti vsega potrebnega znanja »na pladnju«, temveč jih moramo tudi s
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pomočjo učbenikov usmeriti k lastni aktivnosti. S tem od avtorjev učbenikov zahteva predvsem,
da v učbenike vključijo raznoliko paleto dejavnosti, ki bodo omogočale medpredmetno
povezovanje in navajale učence k lastni aktivnosti ter na ta način k vedno bolj samostojnemu
delu. Torej, Poljak (prav tam) spodbuja avtorje, naj oblikujejo delovne učbenike, ki bodo pred
učence prinesli izziv, saj to ne bodo zgolj šolske knjige, ki bodo od njih zahtevale branje in
učenje dejstev, ampak bodo knjige, ki jih bodo spodbujale k ustvarjalnosti in miselni aktivnosti
ter samostojnemu raziskovanju. Hkrati bo na ta način pridobljeno znanje postalo operativno in ne
bo šlo zgolj za memoriranje dejstev in podatkov (prav tam, str. 21). Vendar Poljak še opozori, da
je učbenik sicer res specifičen vir, kar ga loči od ostalih knjig, vendar sam po sebi ne zadostuje
za dosego kakovostnega znanja (prav tam). S tem skuša povedati, da je kljub kakovostnemu in
didaktično ustrezno zasnovanemu učbeniku potreben tudi pouk oziroma učiteljeva obravnava
učne vsebine, saj samo učbenik ne more pripeljati učenca do želenih rezultatov. Poudarja, da je
za kakovostno učenje in znanje potrebna kombinacija obojega, tako pouka oziroma učiteljeve
obravnave kot dobrega in kakovostnega učbenika, ki služi kot sredstvo za dopolnjevanje
učiteljeve razlage in samostojno učenje (prav tam, str. 20).
Kot že omenjeno, to ni dovolj in moramo ob strukturi izobraževalnega procesa upoštevati tudi
didaktična načela, ki jih lahko v grobem razdelimo na štiri vidike (Štefanc 2005, str. 8):
-

z vidika vsebine učbenika: načela nazornosti, stvarno-logične pravilnosti, strukturnosti in
sistematičnosti pouka;

-

z vidika razmerja oziroma odnosa do učenca: načela razvojne bližine, individualizacije,
vzgojnosti;

-

z vidika dejavnosti oziroma aktivnosti učenca: načelo aktivnosti in načelo problemskosti;

-

z vidika organizacije učnega procesa: načelo ekonomičnosti in racionalnosti (prav tam).

Jurman (1999, str. 72–73) nam za didaktična načela posreduje napotke, kako naj bi jih avtorji
učbenikov upoštevali, da bi oblikovali kakovosten in uporaben ter didaktično ustrezen učbenik:
1. Načelo nazornosti: tu je pomembno, da je besedilo, ki ga učenec bere, kar se da nazorno.
Jurman meni, da je treba pri besedilu izhajati iz konkretnih situacij, nato preko metode
indukcije graditi posploševanja in tako doseči abstraktno raven pojmov. Torej, izhajati
moramo iz neposrednih izkušenj učencev in vključiti tudi ilustracije, ki učinkovito
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pojasnijo pojme. Jurman še zapiše, da načelo nazornosti pri učencih oblikuje znanje na
ravni spoznanja in ne verovanja (prav tam).
2. Načelo postopnosti: tu mora avtor učenca postopoma voditi skozi učno vsebino, kar
pomeni, da mora učno vsebino oblikovati tako, da ta prehaja od lažje k težji, od enostavne
k zapleteni in od bližnje k daljni. Jurman opozarja, da učencu ne moremo posredovati
bistva problema naenkrat, ampak ga moramo razčleniti na posamezne dele in učencu
omogočiti, da ga spoznava postopno (prav tam).
3. Načelo aktivnosti: tega načela pri oblikovanju učne vsebine avtor ne more neposredno
uporabiti, lahko pa ga vključi v vaje in naloge za reševanje (prav tam).
4. Načelo primernosti razvojni stopnji: pri tem opozarja, da je način pisanja učbenika
odvisen od razvojne stopnje učenca. Meni, da se učbeniki v načinu pisanja razlikujejo
glede na to, ali se učenec nahaja v fazi predoperativnega mišljenja, operativnega mišljenja
ali pa v fazi formalno logičnih operacij. Avtor je učno vsebino dolžan prilagoditi razvojni
stopnji učenca (prav tam).
5. Načelo znanstvenosti: to načelo od avtorja zahteva, da je vsebina učbenika znanstveno
opredeljena, strokovno pravilna in ustrezna ter primerno didaktično oblikovana (prav
tam).
6. Načelo ekonomičnosti oziroma racionalizacije: od avtorja učne vsebine se zahteva, da
posreduje učno vsebino tako, da v majhnem obsegu poda dovolj učne vsebine, na podlagi
katere učenec spoznava predmet pouka in dosega določeno znanje. Tu je pomembno, da
avtor upošteva število učnih ur, ki so namenjene učnemu predmetu (prav tam).
7. Načelo individualizacije in diferenciacije: to načelo se veže predvsem na učitelja, saj
meni, da ga avtor pri oblikovanju učne vsebine ne more upoštevati. Pravi, da je učitelj
tisti, ki mora pri pouku upoštevati značilnosti osebnosti vsakega učenca. Avtor učno
vsebino prilagodi tako, da jo lahko osvoji večina učencev. Lahko vključi tudi gradivo za
manj zmožne in več zmožne učence, in sicer tako, da prilagodi naloge za reševanje in vaje
v delovnem zvezku ali doda poglavjem dopolnilno besedilo (prav tam).
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Kot pravi Štefanc (2005, str. 9), mora kakovosten učbenik skozi svojo vsebino in strukturo
omogočati predvsem dvoje, in sicer spodbujati samostojno učno aktivnost, zastavljati probleme
in napeljevati na uporabo drugih informacijskih virov, hkrati pa tudi ohranjati svojo
funkcionalnost pri posredovanju učnih vsebin. To v prvi vrsti pomeni, da mora učencu omogočiti
nazoren vpogled v strukturo in vsebino nekega predmetnega področja (prav tam).
Pri oblikovanju učbenika je smiselno upoštevati tudi strukturo učne ure oziroma, kot jo
poimenuje Kramar (2009, str. 76), didaktične enote, saj so posamezna poglavja v učbenikih
razdeljena na podpoglavja, ki so zasnovana tako, da omogočajo obravnavo vsebine v eni učni uri.
Posamezna didaktična enota je sestavljena iz treh delov:
-

Uvodna faza: je prva faza učnega procesa. Tu ima pomembno vlogo učitelj, ki učence
motivira za nadaljnje delo. V tej fazi učitelj izvede uvodno ponavljanje, katerega glavni
namen ni ponavljanje snovi prejšnje učne ure, temveč razširjanje in dopolnjevanje že
osvojenega znanja, ki ga bodo učenci potrebovali pri obravnavi nove učne snovi (prav
tam). Poljak (1983, str. 23) zapiše, da bi moral učbenik za ta del učne enote vsebovati
naloge, ki učence pripravljajo na obravnavo nove učne snovi, gre za t.i. pripravljalne
naloge, ki lahko pomenijo tudi dobro izhodiščno točko za učitelja, saj lahko na podlagi
le-teh obravnavo učne snovi začne s poročanjem učencev o nalogah, ki so jih opravili
doma (prav tam). Kramar (2009, str. 76) poudarja, da mora biti uvodna faza kratka in
mora trajati zgolj toliko, da učitelj pridobi pozornost in pripravljenost učencev za
sodelovanje. Uvodni fazi sledi napoved cilja, v kateri učencem učitelj pojasni, kaj je
pravzaprav glavni cilj didaktične enote. Pri tem učitelj učencem pove, kaj bodo delali in
na kakšen način bodo izvedli učno uro (prav tam);

-

Osrednja faza: je faza učnega procesa, ki sledi uvajanju in je hkrati najdaljša faza. Ta
faza je v didaktični literaturi pogosto označena kot faza pridobivanja novega znanja ali
obravnave nove učne snovi, vendar Kramar (prav tam, str. 76) meni, da ta faza vključuje
poleg pridobivanja znanja tudi razvijanje sposobnosti, spretnosti, navad in osebnih
lastnosti učencev. Osrednja faza didaktične enote obsega iskanje, posredovanje in
odkrivanje informacij, obravnavo ter usvajanje nove učne snovi, ki zajema razumevanje,
dojemanje, posploševanje, oblikovanje predstav ter analizo in sintezo. Vsem tem
procesom sledita preverjanje oziroma analiza znanja ter uporaba pridobljenega znanja in
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spretnosti (prav tam). Za to fazo Poljak (1983, str. 27) predlaga avtorjem učbenikov, da
naj glede na vsebino učne teme oblikujejo naloge, ki bodo učencem omogočile učenje
tistega, kar morajo znati. Poudari, da je pomembno predvsem različno gradivo, ki ga
avtor vključi v učbenik, saj le-to učencu omogoča, da nekoliko pobližje spozna učno
snov. Prav tako je pomembno, da so naloge za sprotno preverjanje znanja stopnjevane
glede zahtevnosti, torej, da prehajajo od preprostih primerov do vedno bolj zapletenih
(prav tam);
-

Sklepna faza: Kramar (prav tam, str. 79) zapiše, da je faza namenjena predvsem
premisleku in analizi konkretne didaktične enote. V tej fazi poteka sklepno preverjanje
dosežkov z namenom ugotovitve, kakšni so bili dejanski učinki pouka (prav tam).

To so temeljna določila in napotki, ki naj bi jih avtorji učbenikov upoštevali pri pisanju in
oblikovanju učbenikov. V nadaljevanju si je poleg didaktičnih elementov učbenika smiselno
pogledati tudi didaktično-metodično strukturo učbenika oziroma zunanje in notranje elemente
učbenika.
Zunanji elementi učbenika

3.4.

Med zunanje elemente učbenika sodijo format, platnica, vrsta vezave, število strani, teža in vrsta
papirja, velikost pisave, likovno-grafična oprema platnice ali strani, število avtorjev, viri za
slikovno in pisno gradivo (Trškan 2002, str. 467).
3.4.1

Format učbenika

Učbeniki, ki se uporabljajo v prvih razredih osnovne šole, so praviloma večji in ustrezajo
velikosti formata A4, saj vsebujejo večje črke in več ilustracij, medtem ko so učbeniki v višjih
razredih osnovne šole in v nadaljnjih razredih izobraževanja praviloma manjši in ustrezajo
velikosti formata B5, ki je hkrati manjši, varčnejši in praviloma tudi cenejši (Jurman 1999, str.
99).
Malić (1992, str. 39) opozarja, da je pravilno izbran format učbenika bistvenega pomena za
njegovo preglednost. Meni, da mora biti format učbenika prilagojen vsebini, saj je le tako možno
ustrezno razporediti informacije na posamezni strani učbenika (prav tam).
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3.4.2

Velikost pisave

Jurman (1999, str. 97–98) zapiše, da mora biti učbenik čitljiv, kar pomeni, da znaki v pisavi ne
smejo biti manjši od dveh milimetrov, razen pri besedilih, ki se nahajajo pod dodatnim gradivom.
Prav tako lahko učbenik vsebuje tudi okrepljen ali poševni tisk, saj na ta način učenci tem delom
vsebine namenijo posebno pozornost (prav tam).
Naslovi glavnih poglavij in podpoglavij morajo biti v črkovnem smislu usklajeni, kar pomeni, da
je treba za vse vrste naslovov izbrati črke in njihovo velikost ter jih dosledno uporabljati skozi
celoten učbenik, saj bo le tako učenec vedel, kateri naslov sodi med glavno poglavje, poglavje in
podpoglavje. Pomembno je tudi, da se glavna poglavja praviloma nahajajo na novi strani in, da
avtor upoštevati tudi, da so odstavki, ki vsebujejo posamezno misel, v besedilu ločeni z
razmikom. Za večjo preglednost in boljšo berljivost vsebine je pomemben tudi vrstični razmik, ki
ne sme biti premajhen, saj v tem primeru učbenik deluje natlačen z vsebino (prav tam).
3.4.3

Naslovnica in vezava

Po mnenju Jurmana (prav tam, str. 95–96) je učbenik cenejši, če je mehko vezan, saj trda vezava
navadno privede do dodatnih stroškov. Tako pri osnovnošolskih kot srednješolskih učbenikih
prevladuje predvsem mehka vezava, saj je bolj praktična tako z vidika uporabe šolskega učbenika
kot z vidika nakupa. Mehko vezani učbenik je tako cenejši in tudi lažji (prav tam) .
Kar pa se tiče oblikovanja naslovnice učbenika, Jurman (prav tam) meni, da nima smisla
zapravljati denarja za oblikovanje naslovne strani učbenika, saj večina učencev v osnovni šoli
učbenike zavije v papir in tako je popolnoma vseeno, kakšna ilustracija se nahaja na naslovnici.
Je že res, da je prav naslovnica tista, ki lahko pri učencu vzbudi zanimanje za določeni predmet,
vendar pa bo učenec učbenik uporabljal tudi, če le-ta ne bo imel privlačne naslovnice. Bistvenega
pomena je, da naslovnica vsebuje temeljne podatke o učbeniku, torej: avtorja, naslov učbenika,
zapis, za kateri predmet je namenjen in za kateri razred, ter založbo, ki ga izdaja (prav tam).
3.5.

Notranji elementi učbenika

Notranji elementi učbenika pravzaprav predstavljajo njegovo bistvo. Med notranje elemente
prištevamo učno vsebino, slikovno gradivo, pisno gradivo, slovar pojmov oziroma novih besed in
naloge, namenjene učencem (Trškan 2002, str. 467).
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3.5.1.

Učna vsebina

Osnovni element notranje strukture učbenika je učna vsebina oziroma glavno učbeniško besedilo.
Ta predstavlja znanje določenega predmetnega področja. Učno vsebino avtorji razdelijo na
smiselna poglavja (širše teme) in podpoglavja (teme), ki učencu omogočajo boljši pregled nad
celotno tematiko. Ta postopek lahko imenujemo tudi tematizacija učne vsebine (Trškan 2011, str.
37).
Jurman (prav tam) meni, da mora biti učna vsebina predstavljena tako, da se lahko vsak učenec
znajde znotraj nje. Meni, da lahko učno vsebino razporedimo na podlagi štirih metod:
-

Analitična metoda: vsa učna snov se razdeli na poglavja in vsako od poglavij se obdela na
podlagi analize problemov, ki jih zajema. Ta metoda posreduje zgolj faktografsko znanje,
saj ne vključuje nobenih vrednostnih in usmeritvenih poudarkov (prav tam);

-

Sintetična metoda: vsa učna snov se razdeli na poglavja in obdela analitično, nato pa sledi
še sinteza, ki vsebino oblikuje v celovito znanje (prav tam);

-

Analitično-sintetična metoda: vsa učna snov se razdeli na poglavja, nato pa sledi iskanje
veznih besedil, ki poglavja povežejo med seboj v celoto. Gre za oblikovanje rdeče niti, ki
se vleče od začetka do konca učne vsebine (prav tam);

-

Usmerjevalna metoda: tu je treba učencu najprej pokazati področje vsebine predmeta,
nato sledi delitev vsebine na poglavja, ki jih na koncu avtor poveže v celoto (prav tam).

Jurman zapiše tudi nekaj priporočil, kako razdeliti učno vsebino v učbenikih. Po njegovem
mnenju lahko učno vsebino razdelimo največ na tri stopnje, torej na glavno poglavje, poglavje in
podpoglavje. Glavno poglavje vključuje več problemov, poglavje praviloma obravnava en
problem s široko tematiko, podpoglavje pa več ali eno samo plat posameznega problema.
Opredeli tudi pomen posameznega odstavka, ki naj bi ponazarjal posamezno misel (prav tam, str.
79).
Če je glavno poglavje relativno kratko, ni potrebno, da avtor učne vsebine opravi sintezo le-tega.
Če je sestavljeno iz več poglavij, je nujno potrebno, da se na koncu glavnega poglavja opravi
sinteza in se povzame osrednjo problematiko ter se tako učencu omogoči boljše razumevanje
učne vsebine (prav tam, str. 79).
27

Na podlagi ustrezne tematizacije lahko že sam učbenik nakazuje obseg in globino učne vsebine
za posamezno učno uro (Trškan 2002, str. 467).
Značilno je, da so zgodovinski učbeniki sekundarni viri, saj v njih avtor učbenika predstavi in
opiše neko obdobje v zgodovini, zato je pomembno, da je tak učbenik objektiven pri
ponazarjanju dogodkov ter pri ponujanju različnih mnenj in vidikov obravnavanih problemov.
Prav tako je pomembno, da učbenik da učencu dovolj primerov, na podlagi katerih lahko učenec
oblikuje svoje lastno mnenje o problemu.
3.5.2.

Jezik

Jezik je osnovno sredstvo sporazumevanja. Pri pisanju učbenika pa je pomemben predvsem
besednjak, ki ga avtor uporablja. Avtor mora upoštevati dejstvo, da mora besednjak prilagajati
glede na razvojno stopnjo učenca. Besednjak se s starostjo spreminja in bogati, zato morajo biti
tudi učbeniki oblikovani temu primerno (Jurman 1999, str. 74). Kot zapiše Jurman (prav tam),
ima besednjak v učbenikih pomembno vlogo predvsem v fazi opismenjevanja, nato se njegova
vloga postopoma zmanjšuje .
Jurman (prav tam, str. 75) prav tako opozori tudi na uporabo pojmov v učni vsebini. Če se jezik
nanaša na pojme, ki so splošnega značaja in imajo za vse enak pomen, je učbenik napisan v
poljudnem jeziku. Če pa imajo pojmi v učbeniku svojevrsten pomen, ki je vezan na določeno
strokovno področje, so zapisani v strokovnem jeziku. Tu je naloga avtorja, da vsak strokovni
pojem opiše in opredeli (prav tam).
Jurman še zapiše, da je najpogostejša oblika sporočilnosti pri učbenikih pripovedni jezik. Pri
materinščini in zgodovini je smiselno pripovedni jezik dopolniti tudi z metaforičnim, ki daje
besedilu globlji pomen in drugačno razumevanje (prav tam).
3.5.3.

Slikovno gradivo

Poleg glavne učbeniške vsebine je za učenca pomembno tudi slikovno gradivo, saj si lahko ob
tem, ko bere o nekem zgodovinskem dogodku ali obdobju na podlagi slikovnega gradiva, tudi
predstavlja, kako so se dogodki odvijali. Med slikovno gradivo prištevamo fotografije, plakate,
umetniške slike, karikature, grafe, skice, tabele in zemljevide. Vse to učencu pomaga pri boljšem
razumevanju glavne učbeniške vsebine oziroma mu poda ilustracijo tistega, kar je prebral.
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Pomembno je, da je slikovno gradivo didaktično in metodično usklajeno z glavno učbeniško
vsebino ter jo s tem tudi dopolnjuje (Trškan 2002, str. 468).
3.5.4.

Pisno gradivo

Poleg slikovnega gradiva slovenski učbeniki pogosto vsebujejo tudi pisno gradivo. Najpogosteje
gre za pisne vire oziroma odlomke iz primarnih virov (pričevanja, govori, uradni dokumenti) in
odlomke iz sekundarnih virov (literarna dela, znanstvene monografije). Pisno gradivo je lahko
krajše ali daljše, namenjeno je predvsem poglabljanju glavne učbeniške vsebine. Ima pomembno
vlogo, saj lahko učenec med branjem dejansko spozna neki dogodek oziroma se lahko vživi v
dogajanje. Hkrati lahko dodatno pisno gradivo spodbudi tudi samostojno delo in raziskovanje
dogodkov oziroma zgodovinskih obdobij. Na podlagi pisnega gradiva se učenci učijo branja,
opazovanja, analiziranja in vrednotenja teh virov (prav tam, str. 468).
3.5.5.

Pojmi

Za lažje razumevanje učbeniške vsebine se mora učenec v vsakem poglavju seznaniti s temeljno
terminologijo oziroma z novimi pojmi, ki so zajeti v vsebini. Na koncu skoraj vsake tematike
najdemo vsaj nekaj razloženih pojmov, za katere avtor predvideva, da bi učenec lahko imel
težave z njihovim razumevanjem. Navadno so novi pojmi zapisani v posebni rubriki na koncu
poglavja, lahko pa se nahajajo tudi ob robu strani, na kateri se pojavijo (Trškan 2011, str. 35).
3.5.6.

Naloge

Naloge se pojavljajo v vseh učbenikih. Namenjene so predvsem ponavljanju in utrjevanju učne
vsebine, vendar pa se v sodobnih učbenikih naloge pojavljajo tudi že na začetku poglavij in so
namenjene predvsem uvodni motivaciji oziroma uvajanju v novo tematiko. Pogosto se v
učbenikih pojavljajo tudi naloge, ki so vezane na dodatno slikovno ali pa pisno gradivo. Navodilo
za naloge se pogosto nahaja kar pod gradivom. Te naloge so krajše in od učenca zahtevajo kratek
odgovor oziroma interpretacijo nekega vira (Trškan 2002, str. 468).
Naloge so tiste, ki skušajo učenca odvrniti od pasivnega branja in mehanične reprodukcije znanja.
D. Trškan (Trškan 2011, str. 35) meni, da mora učbenik učence navajati, da aktivno pristopijo,
odkrivajo glavne podatke, analizirajo, povezujejo vsebino in podajajo logične zaključke na
podlagi prebrane vsebine. Da lahko učenci to storijo, je pomembno, da so naloge razumljive,
29

primerne starostni skupini, izvršljive in natančno določene, saj so ti kriteriji tisti, ki učenca
privedejo do uspešno opravljene naloge. Navadno so naloge zasnovane tako, da od učenca
zahtevajo, da pogleda, opiše, analizira, ponovi, utrdi, poveže, pojasni, razmisli ali navede primer
(prav tam).
Naloge se v učbenikih navadno pojavljajo na koncu obravnavane tematike v posebej označenih
rubrikah, npr: ponovimo, utrdimo. Učencu omogočajo ponavljanje in s tem zapomnitev in
utrjevanje znanja (Trškan 2002, str. 468).
Kriteriji za analizo kakovosti učbenikov

3.6.

Kriterijev za analizo kakovosti učbenikov je več, vendar pa so odvisni tudi od tega, katere
učbenike proučujemo in za katero predmetno področje so ti učbeniki napisani.
Splošni kriteriji, ki jih lahko proučujemo pri vseh učbenikih, so po D. Trškan (2002, str. 469):
-

ali sta podoba in izdelava učbenika ustrezni za uporabo pri pouku (format, način vezave,
vrsta papirja, velikost črk);

-

ali so v učbeniku primerni in zadostni napotki za njegovo uporabo;

-

ali je obseg učbenika ustrezen;

-

ali je vsebina učbenika povezana s cilji učnega načrta;

-

ali so elementi ustrezni (razporeditev učne snovi, uvajanje v novo učno temo, preglednost,
izbor vaj in nalog);

-

ali učbenik spodbuja učenca k raziskovanju, razvijanju sposobnosti in spretnosti, iskanju
in reševanju problemov;

-

ali vsebuje diferenciacijo pouka, navaja na skupinsko delo in iskanje različnih poti do
ciljnih znanj in sposobnosti (prav tam).

Če pogledamo učbenike za učni predmet zgodovina v osnovni šoli, ki so predmet te naloge, lahko
zapišemo še nekaj dodatnih kriterijev za proučevanje:
-

ali učbenik vključuje tudi različne vire, ki učencem omogočajo razvijanje njihovih
sposobnosti za proučevanje zgodovinskih virov;

-

ali izbrani viri predstavljajo različna mnenja in poglede;

-

ali vprašanja omogočajo možnosti za preučevanje in razpravo (prav tam, str. 469).
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Hkrati D. Trškan navaja tudi kriterije J. van der Leeuw – Roord (v Trškan 2002, str. 471–472), ki
meni, da lahko pri proučevanju sodobnih učbenikov upoštevamo tudi:
1. Izziv: Učbenik ne da učencu končnih odgovorov, ampak mu zgolj odpre pot za nadaljnja
vprašanja in lastno raziskovanje. S tem učbenik pri učencu spodbuja kritično mišljenje in
mu omogoča razvoj lastnega mnenja o prebranem (prav tam).
2. Aktivnost in ustvarjalnost: Zgodovinski učbenik je vsebinsko oblikovan tako, da spodbuja
samostojno učenje, kar pomeni, da se lahko učenec uči samostojno in ne potrebuje
dodatne učiteljeve razlage za razumevanje učne snovi. Pri tem so ključnega pomena tudi
naloge in vaje, ki so oblikovane na različnih ravneh zahtevnosti (prav tam).
3. Akademsko in pedagoško posodobljen: Učbenik mora biti napisan tako, da ni pristranski,
pač pa učno vsebino predstavlja na kritičen, pluralen in objektiven način ter skladno s
sodobnimi spoznanji znanosti (prim. prav tam).
4. Večperspektivnost: Učbenik mora vključevati več različnih interpretacij zgodovinskih
dogodkov in vsebovati vire, ki vsebujejo različna mnenja. Spisan mora biti tako, da ne
vsebuje pristranskosti in stereotipov. Učne vsebine morajo biti predstavljene s perspektive
človekovih pravic, večkulturnosti in enakopravnosti ter vsebovati lokalno, regionalno,
nacionalno, evropsko in svetovno zgodovino (prav tam).
5. Starostna skupina in sposobnosti: Učbenik mora biti skladen s pričakovanim
psihofizičnim razvojem in starostno skupino učencev. Upoštevati mora tudi pričakovane
individualne razlike med bralci in torej ponuditi diferenciacijo pri nalogah in vajah ter
tudi pomoč pri ocenjevanju (prav tam).
6. Jezik: Učbenik mora upoštevati jezikovne sposobnosti določene starostne skupine, mora
tudi razvijati pojmovne in jezikovne spretnosti (prav tam).
7. Usklajenost z učnim načrtom: Učbenik mora biti skladen s cilji iz učnega načrta, vendar
pa mora dopustiti tudi čas za dodatne dejavnosti (prav tam).
8. Privlačnost: Učbenik mora biti privlačen, torej oblikovan tako, da ga bodo učenci radi
vzeli v roke in bo s tem povečeval njihovo motivacijo za učenje in odkrivanje novega
znanja. Ilustracije morajo imeti namen in ne smejo biti le dekorativne (prav tam).
9. Dodatna gradiva: Učbenik mora vsebovati napotke za druge vire, kot so npr. multimedija
in informacijska tehnologija (prav tam).
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3.7.

E-učbenik

Pojem e-učbenik se uporablja za učbenike, ki so oblikovani v elektronskem formatu. Možno ga je
uporabljati na računalniku ali shranjevati na zgoščenkah. Hkrati lahko e-učbenik opredelimo tudi
kot digitalni medij, ki lahko nadomesti tiskano različico, vendar pa je za njegovo uporabo
potrebna določena tehnična oprema (Kreuh, Kač in Mohorčič 2011, str. 7).
E-učbenik se od tiskanega učbenika razlikuje v digitalizaciji, kar pomeni, da poleg osnovnih
elementov, kot so vsebina in grafični prikazi, vsebuje tudi interaktivne povezave, videe,
animacije in zvok. Prav tako omogoča tudi širše polje dostopnosti, saj je dostopen praktično kjer
koli, kjer ima učenec na voljo računalnik ali tablico in internetno povezavo (prav tam, str. 8).
3.7.1. Značilnosti e-učbenika
Glede na Izhodišča za izdelavo e-učbenikov (2011) lahko njihovo kakovost presojamo z različnih
vidikov:
-

Didaktični vidik: glavna prednost e-učbenika na didaktičnem področju so aktivna vloga
učenca, razvijanje njegovih tehnoloških in spoznavnih kompetenc, induktivni pristop k
učenju ter individualizacija in diferenciacija učenja. Tako kot pri tiskanih učbenikih je
treba tudi tu upoštevati didaktična načela ter starost učencev, vrsto in stopnjo
izobraževalnega programa. Avtorji e-učbenikov dajejo pri oblikovanju nalog za reševanje
velik pomen Bloomovi taksonomiji, saj so naloge, s katerimi se učenci srečujejo,
sestavljene tako, da se učenčevo znanje razvija od pridobivanja znanja do razumevanja,
uporabe, analize in sinteze vse do vrednotenja (prav tam, str. 10–11). V Izhodiščih (2011)
lahko preberemo tudi napotke, kako naj avtorji e-gradiv oblikujejo naloge, da bodo le-te
ustrezale posamezni taksonomski stopnji. Za znanje priporočajo različne elektronske
kvize, iskanje in shranjevanje spletnih strani ter uporabo različnih elektronskih vadnic. Na
ta način naj bi učenec utrdil svoje znanje in določil raven znanja, ki ga že ima. Za
razumevanje predlagajo komentiranje na forumih, objave govornih besedil in ustvarjanje
miselnih vzorcev. Pri stopnji uporabe naj bi učenec ustvarjal skupne dokumente,
sodeloval v spletnih izobraževalnih igrah in uporabljal orodja za komuniciranje (Skype).
Pri analizi učenec sestavlja poročila in predstavitve iz različnih gradiv, kot so preglednice
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in diagrami. Za stopnjo sinteze in vrednotenja učenci izdelajo predstavitev, oglase ali
fotozgodbe (prav tam, str. 13).
-

Strokovni vidik: pod strokovnim vidikom avtorji Izhodišč (2011) navajajo poznavanje
vsebine in ciljev posameznega učnega predmeta. Zapišejo, da mora e-učbenik učencu
omogočiti pregled nad celotnim znanjem, kompetencami in veščinami, ki naj bi jih
dosegel pri predmetu. Učbenik naj bi mu omogočil pridobivanje tistega znanja, ki je
potrebno za napredovanje v višji razred, kar pomeni, da mora biti e-učbenik oblikovan v
skladu s cilji in standardi znanja, ki so zapisani v učnih načrtih ali katalogih znanja (prav
tam, str. 14).

-

Tehnični vidik: vključuje tehnično ustrezno in smiselno uporabo vseh sestavnih delov eučbenika, torej besedila, grafičnih prikazov, multimedijskih in interaktivnih vsebin ter
povezav. Tu je pomembna tudi dostopnost e-učbenika, pri kateri je treba zagotavljati
njegovo delovanje na svetovnem spletu. Avtorji Izhodišč (2011) podajo predlog, da se eučbeniki zbirajo na portalu, ki je enotna vstopna točka. Ta portal je prosto dostopen in ne
zahteva prijave, razen v primeru napredne uporabe (prav tam, str. 15).

-

Organizacijski vidik: e-učbenik uporabljajo tako učenci kot tudi učitelji in starši, zato je v
ospredju predvsem vidik preglednosti in enostavne dostopnosti do vsebin. Tu avtorji
Izhodišč (2011) zapišejo, da je smiselno vsebine razdeliti po tematskih sklopih, ki
sovpadajo s tistimi v učnem načrtu, da so posamezna poglavja zaključene celote (imajo
uvod, vsebinske sklope in povzetek), in enozaslonsko spletno stran, ki učencu omogoča,
da reši nalogo na eni strani in mu ni treba prehajati med različnimi stranmi (prav tam, str.
15–16).
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3.7.2. Potrjevanje e-gradiv
Postopek potrjevanja e-gradiv se nekoliko razlikuje od potrjevanja tiskanih učbenikov. Sam
obrazec za potrjevanje je sestavljen iz treh delov: opisnega lista, poročila konzulenta in poročila
učitelja po uporabi e-gradiva pri svojem delu (Kreuh, Kač in Mohorčič 2011, str. 21).

-

Opisni list: vsebuje osnovne podatke o e-gradivu in ga izpolni avtor ali založnik. Tu
najdemo podatke o naslovu gradiva, predmetnem področju, ki mu je gradivo namenjeno,
avtorjih, izvajalcu in založniku, konzulentu, vrsti e-gradiva, stopnji izobraževanja,
namenu uporabe in povzetek recenzije s podpisom recenzenta (prav tam, str. 21–22);

-

Poročilo konzulenta: zajema tehnični vidik in vsebinsko-didaktični vidik. Pri tehničnem
vidiku se preverja namestitev oziroma pripravo na uporabo, prilagodljivost, berljivost in
jasnost, kakovost multimedijskih elementov, stopnjo interaktivnosti in podporo pri delu.
Pri vsebinsko-didaktičnem vidiku se preverja strokovno ustreznost, skladnost gradiv z
učnim načrtom ali katalogom znanj, ustreznost ciljni skupini, uporabo različnih učnih
metod, oblik in stilov učenja, upoštevanje pedagoških načel in vključevanje različnih
stopenj težavnosti (prav tam, str. 24–27);

-

Poročilo učitelja: učitelj poda številčno oceno tehničnega in vsebinsko-didaktičnega
vidika e-gradivo, hkrati pa avtorju posreduje tudi oceno odziva učencev (prav tam, str.
28–29).
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4. ZALOŽNIŠTVO IN UČBENIKI
4.1.Učbeniški trg v Sloveniji
4.1. 1.
Razvoj trga
Do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja je bil sistem učbeniškega založništva v Sloveniji,
oziroma takrat še v Jugoslaviji, zelo podoben kot v ostalih socialističnih državah. To pomeni, da
je država za posamezen predmet predpisala zgolj en učbenik, ki so ga uporabljale vse šole. Ta
učbenik je izdala posebna državna ustanova, ki je nastala z namenom produkcije šolskih
učbenikov. Iz tega lahko razberemo, da je torej država določala uradno znanje in hkrati tudi edino
možno pot, ki je vodila do le-tega (Kovač idr. 2005, str. 41). V Sloveniji je tako za posamezen
predmet obstajal zgolj en učbenik, ki je predstavljal operacionalizacijo predmetnika in učnega
načrta, kar je pomenilo, da je bil učbenik tako obsežen kot število pedagoških ur, ki so bile
namenjene posameznemu predmetu (prav tam).
Vendar pa se je Slovenija nekoliko razlikovala od ostalih socialističnih držav, saj tu ni bila zgolj
ena založba (državne), temveč jih je bilo več. Kot zapiše Kovač (prav tam, str. 64), je večino
učbenikov dejansko založila Državna založba Slovenije, ki je bila tudi ustanovljena z namenom
zalaganja šolskih knjig, učil in ostalih tiskovin, vendar še opozori, da če pregledamo Kataloge
učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za šolsko leto 1978/79, ugotovimo, da so učbenike
zalagale še založbe Mladinska knjiga, Obzorja, TZS in DDU, kar pomeni, da je Slovenija že v
tistem obdobju imela relativno dobro razvit založniški trg. Kljub razvejanemu trgu je imel glavno
besedo nad izdajanjem učbenikov Zavod za šolstvo, ki je tudi pripravljal besedila učbenikov,
medtem ko je založba zgolj poskrbela za ureditev, tisk in prodajo. Tako je bil kot izdajatelj
učbenikov naveden Zavod za šolstvo, kot založnik pa se je pojavljala založba (prav tam).
Da bi bolj natančno določili funkcije tako založbe kot tudi izdajatelja učbenikov, je bil 7. julija
1986 sprejet dogovor o delitvi dela pri zalaganju učbenikov. Po tem dogovoru je bil za
konceptualno pripravo učbenikov še vedno zadolžen oddelek za učbenike na Zavodu za šolstvo,
tehnična in vsebinska izvedba ter distribucija pa sta bili v rokah založb. Glavni namen dogovora
je bil v tem, da naj bi Zavod za šolstvo še naprej vodil postopek za pripravo posameznega
koncepta v novo nastajajočem učbeniku, ko bi bil koncept sprejet, naj bi celotno delo in
preoblikovanje rokopisa v svoje roke vzela založba. Tako naj bi Zavod za šolstvo imel zgolj
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vlogo pedagoškega svetovalca pri nastajanju rokopisa, medtem ko naj bi se v založbah oblikovale
strokovne skupine, ki bi začele od Zavoda sprejemati vedno več odgovornosti za vsebino
učbenika (prav tam).
S tem dogovorom so slovenske založbe začele od države oziroma Zavoda za šolstvo prevzemati
tudi nadzor nad vsebino učbenikov. S tem se je takratna Slovenija začela razlikovati od ostalih
socialističnih držav, saj se je v njej začela pojavljati decentralizacija tako na tehnični kot tudi na
vsebinski izvedbi učbenika (prav tam, str. 65).
Država se je postopoma začela umikati iz vsebinske priprave in zalaganja učbenikov. Po letu
1989 so si založbe, ki so po novem poleg založniške opravljale tudi funkcijo vsebinske priprave
učbenikov, začele na trgu konkurirati med seboj (prav tam).
O centralizaciji šolskega založništva je spregovoril tudi dr. Peter Vencelj, takratni minister za
šolstvo, ki je izrazil mnenje, da je sedem založb, ki se ukvarjajo z izdajanjem učbenikov in učnih
gradiv, bistveno preveč in je predpostavljal, da bi bila rešitev v tem, da bi eno ali dve založbi
preoblikovali v šolsko založbo, pri čemer bi nato skupščina odločala o višini cen učnih gradiv,
založbe pa bi razbremenili nekaterih dajatev. Ta rešitev ni prinesla sadov, je pa pomembno
vplivala na založniški trg, saj so se založniki nanjo burno odzvali in leta 1991 sklicali na Bledu
posvet avtorjev učbenikov in drugih pedagoških strokovnjakov, ki ga je organizirala Državna
založba Slovenije, kot največja založba za izdajanje učnih gradiv. Na tem posvetu so se zavzeli
za avtonomijo založb pri nastajanju učbenikov. Menili so, da ni smiselno oblikovati zgolj ene ali
dveh šolskih založb, saj je poti do zastavljenih učnih ciljev več in tudi resnic je lahko več, torej je
lahko tudi več založb, ki se ukvarjajo z enakim poslom. Menili so, da je konkurenca lahko
zdrava, saj le-ta sili založnike v kakovostno oblikovanje učnih gradiv, hkrati pa ostaja tudi
dejstvo, da večja kot je ponudba, lažje bo šola izbrala tista gradiva, ki so najustreznejša za njene
potrebe oziroma plačilne zmožnosti (prav tam, str. 67–68).
Učbeniški trg v Sloveniji je doživel največje spremembe ob uvedbi kurikularne prenove leta
1996, ki je pripravila nove učne načrte, ti niso bili več procesno naravnani, torej naravnani na
učno snov, temveč so postali ciljno naravnani, kar pomeni, da so v ozadju pomembni predvsem
učni cilji, ki jih morajo učenci doseči. Če je pred kurikularno prenovo država natančno določala,
kaj in kako naj se uči v šoli, katere učbenike naj učitelji uporabljajo in kako naj ocenjujejo
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pridobljeno znanje, je sedaj nastala velika praznina, saj z novimi učnimi načrti država ne
predpisuje, kako naj učitelji posredujejo znanje, temveč jo zanima zgolj učni rezultat. Torej, kako
učenci pridejo do zahtevanega znanja, je stvar učiteljev in piscev učbenikov. Država sedaj niti ne
preverja same vsebine učbenika, preverja zgolj usklajenost učbenika z veljavnim učnim načrtom.
To pomeni, da imajo sedaj pisci učbenikov in založniki veliko več svobode pri oblikovanju novih
učbenikov, hkrati pa takšna ureditev omogoča tudi razvoj konkurenčnosti na učbeniškem trgu
(prav tam, str. 134). Kot zapiše Barica Marentič Požarnik (1992, str. 35), lahko konkurenčne
učbenike izdajamo šele takrat, ko v učnih načrtih niso natančno predpisane vsebine pouka,
temveč so le-ti usmerjeni v procesne cilje. Šele v tem primeru nastane prostor za izdajanje
učbenikov, ki ne bodo zgolj razširjena vsebina učnih načrtov (prav tam).
4.1. 2.

Značilnosti založniškega trga

Kot pišejo Kovač idr. (2005) o učbeniškem trgu, ne moremo govoriti kot o klasičnem oziroma
odprtem trgu, za katerega je značilno, da se na njem kupci svobodno odločajo za nakup izdelka.
Učbeniški trg se pomembno razlikuje že v samem predmetu trženja. Tu je glavni prodajni
produkt učbenik, ki je učna knjiga in kot taka sestavni del pedagoškega procesa. O učbeniškem
trgu lahko govorimo kot o nepopolnem trgu, saj starši nimajo pri izbiri učbenika praktično
nobene besede. Učbenike jim v naprej določi učitelj oziroma šola ali šolsko okrožje in sami ne
morejo vplivati na to, ali bodo kupili cenejši ali bolj kakovosten učbenik od tistega, ki je na
seznamu zahtevanih učbenikov. Hkrati lahko trdimo, da je učbeniški trg izjemno predvidljiv, saj
založniki natančno vedo, kakšno bo število kupcev, saj je le-to odvisno od števila otrok v
posamezni generaciji (Kovač idr. 2005, str. 42–43).
Prav tako je za ta trg značilna tudi drugačna oblika propagande. Založbe se praviloma ne
obračajo na končnega potrošnika, torej na starše šolajočih otrok, temveč na učitelje in šole, saj so
ti njihova ciljna publika, oni odločajo, za kateri učbenik se bodo odločili in katero založbo bodo
pri tem izbrali. Kot pišejo Kovač idr. (prav tam, str. 43), je glavna naloga založnika prepričati o
kakovosti določenega izdelka tiste posameznike, ki s svojim ugledom v določenem pedagoškem
okolju odločilno vplivajo na mnenja svojih kolegov. Vendar se je treba pri tem tudi vprašati, ali
na izbiro učnih gradiv dejansko vplivata njihova kakovost in vsestranska uporabnost ali pa so v
ospredju izbire kakšni drugi cilji. Na tej točki tudi Kovač meni, da se je treba vprašati, ali so tisti,
ki odločajo o uporabi učbenika, dovolj strokovno usposobljeni, da bodo znali presoditi in
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strokovno utemeljiti, na podlagi katerega učbenika bodo učenci dosegli zastavljene standarde
znanja (prav tam).
4.2.Oblikovanje in izdaja učbenika
Kot navaja Turk-Škraba (2005) učbenik nastaja v več fazah:
-

oblikovanje vsebinskega koncepta učbenika;

-

pisanje besedila;

-

likovno-grafično oblikovanje;

-

recenzijski postopek;

-

verifikacija;

-

tisk;

-

promocija, prodaja, distribucija;

-

evalvacija in razvoj (prav tam, str. 21).

V teh fazah sodeluje več partnerjev, ki so med seboj tesno povezani v procesu oblikovanja
učbenika. Ti partnerji so državne institucije (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad RS za
razvoj šolstva, komisija za učbenike pri strokovnem svetu za splošno oziroma poklicno in
strokovno izobraževanje), avtor besedila, založba oziroma urednik, lektor, recenzent in tiskarna.
Vsi partnerji imajo zelo pomembno vlogo pri nastajanju novega učbenika, zato bomo na kratko
predstavili pomen vsakega partnerja, vključenega v oblikovalni proces.
4.2. 1.

Urednik

Kovač v svojem delu Skrivno življenje knjig (1999) zapiše, da je glavno delo urednika urejanje
rokopisa in s tem pomoč ter svetovanje avtorju. Pri svojem delu se osredotoča na jasnost
besedila, prisotnost ključnih informacij, ki jih besedilo vsebuje, na organizacijo besedila in na
ciljno publiko, ki ji je besedilo namenjeno (prav tam, str. 49).
Ko govorimo o jasnosti besedila, je ključnega pomena, da je bralcu razumljivo, kaj je hotel avtor
s svojim delom povedati. Preverjanje zadostnosti informacij terja od urednika, da se postavi v
vlogo bralca, ki o tematiki, ki jo delo obravnava, ne ve praktično nič, in s tem svetuje avtorju, ali
je v svojem delu podal zadostno število osnovnih informacij, ki jasno in logično razlagajo
obravnavano tematiko. Ko urednik preverja strukturo oziroma organizacijsko urejenost besedila,
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preverja, ali se skozi poglavja oziroma celotno delo vleče rdeča nit in je besedilo s tega vidika
smiselno ter povezano v celoto. Za preverjanje ustreznosti dela ciljni publiki je najprej
pomembno, da je jezik besedila prilagojen in da v primeru, da je besedilo namenjeno širši
publiki, ne vsebuje kopice strokovnih izrazov. Prav tako je pomembno, da delo ni sestavljeno kot
skupek citatov ali sprotnih opomb (prav tam, str. 50–51).
Za urejanje šolskih knjig je značilno, da založbe ne razvijajo posameznih knjig, temveč razvijajo
programe, ki pokrivajo določen šolskih predmet na različnih stopnjah izobraževanja. Ti programi
nastanejo znotraj založb in so rezultat raziskav na terenu, pogovorov z učitelji ter zahtev, ki
izhajajo iz učnih načrtov in katalogov znanj (prav tam, str. 62–63).
4.2. 2.

Avtor

Avtor je tisti, ki pripravlja vsebino učbenika in je učbenik avtorsko delo. Kot zapiše Jurman
(1999, str. 113), je avtor učbeniškega besedila običajno tudi sam učitelj, ki poučuje učni predmet,
za katerega piše učbenik, saj ima poleg strokovnega znanja tudi nekaj praktičnih izkušenj in ve,
kaj in na kakšen način bi bilo smiselno vključiti v sam učbenik, temu ni nujno tako, saj je
bistvenega pomena, da pri nastajanju učbenika sodelujejo strokovnjaki z določenega predmetnega
področja, za katerega se oblikuje učbenik. Navede tudi več kriterijev, ki bi jim moral avtor
učbeniške vsebine ustrezati, in sicer meni, da je priporočljivo, če je avtor učbenika nekdo, ki:
-

ima dovolj delovnih izkušenj (7–10 let) pri poučevanju določenega učnega predmeta;

-

upošteva vertikalne povezave vsebin učnega predmeta;

-

ima razvito ustrezno stopnjo pismenosti;

-

ima razvito ustrezno stopnjo razgledanosti;

-

je dober metodik in strokovnjak s področja, za katerega se piše učbenik (prav tam, str.
113).

Poleg omenjenega se lahko pri izboru avtorja pojavi tudi vprašanje, ali naj bo avtor učbenika en
sam ali naj jih bo več. Če pogledamo sodobne učbenike za praktično kateri koli predmet v šolah,
lahko ugotovimo, da se zelo redko pojavi zgolj en sam avtor, večinoma je avtorjev več, kar po
Jurmanovem mnenju lahko predstavlja celo prednost, vendar pa tudi veliko bolj zapleten proces
oblikovanja samega učbenika. Če imamo zgolj enega samega avtorja, to pomeni, da ima avtor
svoje miselne koncepte, s katerimi bo oblikoval vsebino učbenika, in se ti odražajo v celotnem
učbenika, kar omogoča učencu, da se že na začetku branja učbeniške vsebine temu prilagodi in
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lažje sledi skozi celoten učbenik. Medtem se lahko pri večjem številu avtorjev pojavi več
različnih miselnih konceptov, saj si navadno avtorji delo razdelijo na podlagi tematskih sklopov.
V tem primeru se mora učenec navajati na več miselnih konceptov, kar pomeni, da je učencu tak
učbenik težje razumljiv. Zato je ena od možnih rešitev, da se oblikuje skupina za pripravo
učbenika. Znotraj skupine se določi avtorja in sodelavce, ki imajo pravico, da avtorju posredujejo
svoja mnenja in predloge, ta pa jih mora upoštevati (prav tam, str. 113–114).
4.2. 3.

Recenzent

Glede na zapisano v Navodilih za recenzente (2011) s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ločimo:
-

strokovno recenzijo: recenzent je strokovnjak z znanstvenim naslovom za določeni
predmet in strokovno področje. Poda izjavo, da je učno gradivo v skladu z najnovejšimi
spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje;

-

metodično-didaktično recenzijo: recenzent je praviloma vzgojitelj, učitelj, predavatelj
višje strokovne šole ali učitelj praktičnega pouka. Poda oceno o skladnosti učnega gradiva
z metodičnimi in didaktičnimi učnimi pristopi k poučevanju predmeta, za katerega je
gradivo namenjeno;

-

razvojno-psihološko recenzijo: recenzent je strokovnjak s področja razvojne psihologije.
Poda oceno o razvojno-psihološki ustreznosti. Ta ocena je obvezna predvsem za gradiva
prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (prav tam, str. 1–2).

Recenzenti ne smejo biti avtorji učbeniške vsebine in ne smejo sodelovati pri oblikovanju
učbenika. Prav tako mora vsako od recenzij napisati drug recenzent (prav tam).
Po Pravilniku o potrjevanju učbenikov iz leta 2010 je moral učbeniško besedilo pred oddajo
pregledati recenzent, ki ga je izbrala založba ali pa komisija za učbenike (Pravilnik … 2010, 11.
člen). Vendar je v prišlo v pravilniku do nekaterih sprememb in sedaj po Pravilniku o
spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov, sprejetem junija 2011, učbeniško besedilo
pregleda recenzent, ki ga določi komisija za učbenike (prav tam, 11. člen).
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4.2. 4.

Likovno-grafično oblikovanje

Za dober in kakovosten učbenik je potrebno tudi ustrezno grafično oblikovanje učbenika. Kot
pravi Malić (1992, str. 38–39), je likovna dimenzija učbenika sestavni del njegove
transformacijske funkcije in omogoča povečanje njegove informacijske vrednosti. Likovnografična oprema učbenika ni namenjena dekoraciji, ampak je samostojni nosilec sporočila ter s
tem povečuje informacijsko in transformacijsko vrednost učbenika, ki se lahko še dodatno
poveča, če ilustracijam in slikam dodamo barve. S tem se sklicuje predvsem na založnike, ki
morajo zagotoviti sodelovanje tako avtorjev kot tudi izdajateljev (prav tam).
4.2. 5.

Potrditev oziroma verifikacija

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) ter
Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2010) učbenike potrjuje pristojni Strokovni svet.
Kot je zapisano v 3. členu Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2010), pristojni strokovni svet
potrdi učbenik, če je le-ta:
-

oblikovan v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so zapisani v
2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;

-

je glede na cilje, standarde znanja in vsebine usklajen z veljavnim učnim načrtom oziroma
katalogi znanja;

-

skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet;

-

je metodično-didaktično ustrezen;

-

oblikovan v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za
šolstvo;

-

ustreza razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja (prav tam, 3. člen).

Potrjevanje učbenikov opravlja komisija za učbenike, v kateri pa ne smejo biti udeleženi avtorji,
soavtorji ali recenzenti, ki so sodelovali pri pripravi učbenika. Komisijo določi pristojni strokovni
svet, v našem primeru Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Njene temeljne naloge so:
-

priprava predlogov obrazcev (za prijavo predloga učbenika, ocene recenzentov, ocene
razvojno psihološke ustreznosti, oceno javnega zavoda o usklajenosti učbenika s standardi
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znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu ali katalogu znanja, oceno o
metodično-didaktični ustreznosti in primernosti učbenika razvojni stopnji in starosti
udeležencev izobraževanja, obrazec za pripravo predloga o potrditvi učbenika);
-

ugotavljanje, ali predlog za prijavo učbenika vključuje vse bistvene elemente za potrditev
(avtorske pravice, ustreznost učbenika ciljem izobraževanja, ocene recenzentov);

-

priprava obrazca za strokovni svet s predlogom sklepa o potrditvi ali nepotrditvi
učbenika;

-

ugotavljanje, ali obstajajo razlogi za izdajo učbenika v več delih;

-

opravljanje druge naloge, povezane s potrjevanjem učnih gradiv (Pravilnik … 2010, 7.
člen).

Predlagatelj, ki je lahko založba, avtor, soavtor, prevajalec, predloži v potrditev delovni predlog
učbenika ali pa že končan učbenik. Predlog mora vsebovati predmet, razred, letnik in program, ki
mu je učbenik namenjen. Učbeniku morajo biti priloženi tudi vsi obvezni obrazci (prijava
predloga učbenika v potrditev, izjava avtorjev o avtorskih pravicah, izjava, da je besedilo
učbenika jezikovno pravilno in ustrezno, ter izjava, da je učbenik tehnično ustrezen in vizualno
ustrezno oblikovan), recenzentske ocene (ocena o skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke, ocena
o metodično-didaktični ustreznosti in ocena o razvojno psihološki ustreznosti). Predloženi
učbenik mora biti dopolnjen in oblikovan v skladu s priporočili in pripombami recenzentov, ki jih
je izbrala Komisija za učbenike (pred spremembo pravilnika o potrjevanju 2010 pa založnik).
Predlagatelj mora komisiji oddati vsaj tri izvode predloga učbenika, od tega mora biti vsaj en
izvod v barvah. Če je učbenik sestavljen iz več delov, mora predlagatelj oddati vse dele
(Pravilnik … 2010, 9. člen).
Ko predlagatelj odda vso potrebno dokumentacijo, je na vrsti komisija za učbenike. Ta pošlje
delovni predlog učbenika na pristojni javni zavod, kjer pripravijo oceno o ustreznosti učnega
gradiva. Ko strokovni svet potrdi učbenik, je sklep o njegovi potrditvi objavljen v katalogu
potrjenih učbenikov in je zapisan tudi v samem učbeniku, in sicer v taki vsebini, kot ga je sprejel
strokovni svet. Sklep o potrditvi učbenika vsebuje temeljne informacije o učbeniku (naslov,
razred ali predmetne sklepe, za katere je namenjen, ime in priimek avtorja oziroma avtorjev, ime
in priimek urednika ali urednikov, ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev, ime in priimek
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prevajalca, ime in priimek recenzentov, ime in priimek lektorja, leto izdaje ter ime in naslov
založnika) (prav tam, 14. in 15. člen).
V pravilniku o potrjevanju učnih gradiv 2010 lahko zasledimo, da je tako potrjen učbenik
veljaven še dve leti po objavi sprememb učnih načrtov ali katalogov znanja, vendar so aprila
2013 sprejeli spremembe pravilnika o potrjevanju učnih gradiv, ki določajo, da potrjeni učbenik
velja še štiri leta po spremembi učnih načrtov ali katalogov znanja (Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov 2013, 16. člen).
4.3.Katalogi učbenikov
Katalog učbenikov v sodelovanju pripravljata Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Center RS
za poklicno izobraževanje. Katalog zajema tista učna gradiva, ki sta jih potrdila Strokovni svet
Republike Slovenije za splošno izobraževanje ter Strokovni svet RS za poklicno in strokovno
izobraževanje.
V kataloge so vključeni seznami učbenikov za osnovnošolsko izobraževanje, osnovno glasbeno
izobraževanje, vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za
gimnazijsko izobraževanje, nižje poklicno, srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje.
Katalogi učbenikov so namenjeni učencem, učiteljem, staršem in založnikom (Splošno o
katalogih učbenikov, 2010).
Učna gradiva so v katalogih razporejena glede na izobraževalne programe in razrede, učbeniki za
strokovne module in vsebinske sklope pa so razvrščeni po strokovnih področjih oziroma vrstah
strokovnega izobraževanja. Pri vsakem učbeniku so navedene osnovne informacije, ki zajemajo
avtorja, naslov, založbo in leto potrditve. Kot najdemo zapisano na spletni strani Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo (ZRSS), je še vedno naveden podatek, da je veljavna doba
učbenikov dve leti od spremembe učnega načrta ali katalogov znanja, kar po spremembi
pravilnika o potrjevanju učnih gradiv ne drži več, ampak je od aprila 2013 ta doba štiri leta
(Pravilnik o spremembah in dopolnitvah … 2013, 16. člen).
Cene učnih gradiv niso navedene v katalogih učbenikov. Pri nas cene učbenikov določa država,
in sicer Vlada Republike Slovenije, ki določi najvišjo ceno novega učbenika, končno ceno pa
nato določi založnik (Uredba o cenah učbenikov, … 2013).
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4.4. Aktualna vprašanja na področju šolskega založništva
Če pregledamo časopisje med letoma 2011 in 2013, naletimo na več člankov, katerih rdeča nit je
predvsem »spor« med vlado oziroma Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in
založniki.
V zapisu N. Žolnir (2011d), kjer pojasnjuje predloge za spremembo Pravilnika o potrjevanju
učbenikov, lahko preberemo, da se je takratno Ministrstvo za šolstvo za spremembo odločilo
predvsem zato, ker naj bi ugotovili, da se šolski učbeniki vse bolj dražijo (prav tam, str. 1). Hkrati
so se odločili, da bodo v bodoče v proces potrjevanja sprejeli zgolj tiste učbenike, za katere bodo
objavili naročilo. Potrebo po novih učbenikih naj bi objavili enkrat letno, v mesecu aprilu, ko bo
izšel razpis za učbenike v osnovnih in srednjih šolah. Na namero so se odzvali založniki oz.
predsednik odbora za učbenike pri Združenju založnikov in knjigotržcev na GZS, Miha Kovač.
Problematičen se mu zdi predlog, da bo država pozivala založnike, naj izdajo učbenik za določen
predmet (prav tam, str. 1). Opozarja, da založbe ne morejo čakati več let, da bo država podala
naročilo, saj imajo založbe svoje uredniške ekipe, ki ne morejo oblikovati učbenika, nato pa
čakati, ali se bo pokazala potreba po njem ali ne. V članku (prav tam, str. 1) zasledimo še mnenje
Prebena Spätha, ki je direktor Evropskega združenja šolskih založnikov, ki meni, da te
spremembe niso v skladu s trendi Evropske unije. Poudarja, da sta avtonomija učiteljev pri izbiri
učnih gradiv in svoboden trg tista dejavnika, ki spodbujata založnike k temu, da ustvarjajo bolj
kakovostna učna gradiva (prav tam).
Šolski minister je na očitke odgovarjal s trditvami, da je pri nas vpliv založnikov premočan in da
imamo za nekatere učne predmete veliko preveč učbenikov, medtem ko jih za nekatere sploh ni.
Prav tako je menil, da nekatere šole učbenike v šolskih skladih prepogosto menjajo, kar pomeni,
da se učbeniki dražijo. Menil je, da je po spremembi učnih načrtov še vedno več kot 300
učbenikov ustreznih in da založbe ne bodo imele toliko dela z izdajo novih ter se jim ne bodo
obetali veliki zaslužki, kot naj bi po njegovem mnenju pričakovali založniki (Žolnir, (2011c, str.
1)).
Različna so tudi mnenja glede šolskih učbeniških skladov, ki jih imajo vse šole v Sloveniji. Ti
omogočajo učencem izposojo učbenikov za celotno šolsko leto in na ta način pomagajo staršem,
ki morajo tako učencem kupiti zgolj delovne zvezke.
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Boris Černilec, direktor direktorata za vrtce in osnovne šole na šolskem ministrstvu v obdobju od
2011 do 2013, je opozoril, da je izposoja učbenikov iz skladov dovolj dobro urejena in
brezplačna. Vendar je poudaril, da to za založnike ni najbolj ugodno, saj lahko učenci iste
učbenike uporabljajo več let in morajo zato le-ti svojo poslovno politiko usmerjati predvsem v
delovne zvezke (Žolnir, (2011b, str. 1)). Zato so slovenski šolski založniki predlagali, da bi se
sistem preskrbe z učbeniki uredil tako, da bi jih odkupovala država. Izračunali so, da bi
vsakoletni odkup učnega gradiva za vse osnovnošolce stal med 15 in 22 milijoni evrov. Vendar
so ta predlog na ministrstvu zavrnili, ker naj bi bil finančno nevzdržen. Kljub temu država vsako
leto nameni 2,7 milijona evrov za nakup učbenikov v šolskih skladih. Kovač je ob tem opozarjal,
da če se model preskrbe z učbeniki ne bo spremenil. Lahko to pomeni, da bodo šolski učbeniški
skladi osiromašeni, prodaja delovnih zvezkov se bo zmanjšala, nekateri založniki se bodo
umaknili in ponovno lahko nastopijo razmere iz časa Jugoslavije, kar pomeni en učbenik za en
predmet (Kovač v Žolnir, (2011b, str. 1)).
Nekateri strokovnjaki so zato predlagali model, po katerem bi lahko država zagotovila učbeniške
komplete učencem v trajno last (Kovač idr. 2005, str. 168). Izvedbenih možnosti za uveljavitev
tega modela je bilo več. Prva možnost je predvidevala nakup učbenikov, ki bi jih kupila država,
vendar pa bi določen delež (denimo 30 odstotkov) še vedno prispevali starši, kar bi po nekaterih
izračunih državo stalo okoli 15 milijonov evrov. Bi pa to pomenilo veliko za učence, saj bi bili
učbeniki njihovi in bi vanje lahko pisali, založnikom pa bi to omogočilo znižanje cen učnih
gradiv. Po drugem predlogu, naj bi si učenci še vedno del učbenikov za drugo in tretje triletje
izposojali v šolskih skladih, ostale bi kupila država skupaj s starši, kar bi jo stalo okoli 10
milijonov evrov. Vendar noben od predlogov ni bil pozitivno sprejet, ker država nima na voljo
dovolj finančnih sredstev za izvedbo enega ali drugega predloga (Žolnir, (2011a, str. 1)).
V zadnjem letu so razprave potekale predvsem o novostih, uvedenih v Pravilnik o potrjevanju
učbenikov (2013). Kot že omenjeno, so sedaj potrjeni učbeniki veljavni še štiri leta po spremembi
učnih načrtov ali katalogov znanja in ne več dve leti, kot je bilo v veljavi pred spremembami
(prav tam, 16. člen). Kot zapiše N. Žolnir (2013b) založniki opozarjajo na dejstvo, da so
zaustavili razvoj novih vsebin, ker ne vedo, kaj bo z odkupom novih učbenikov. Opozarjajo še na
dejstvo, da se bo lahko zgodilo, da bodo morali učenci v šolah uporabljati nepotrjene učbenike,
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ker država trdi, da denarja za nove ni. Prav tako opozarjajo, da jih bo treba, tudi če bo država
našla denar zanje, še vedno čakati, saj bodo morali iti najprej v tisk (prav tam, str. 1).
Prišlo je tudi do zamrznitve razvoja na področju e-učbenikov. Tudi na tem področju prihaja do
sporov med Ministrstvom za šolstvo in založniki. Tako kot v primeru tiskanih učbenikov je tudi
tu glavni vzrok spora denar. DZS se je odločila, da se bo posvetila predvsem nadgradnji
učbenikov za pametne telefone, tablične računalnike in osebne računalnike. Gre za razvoj vsebin
v PDF formatu, ki omogočajo tako podporo učiteljem pri pouku kot tudi učencem pri
samostojnem delu. Vendar ti učbeniki niso za polovico cenejši, kot je to pričakovala država. Sicer
je za te učbenike določena približno za 15 odstotkov nižja cena kot za tiskano različico, vendar je
država kljub temu mnenja, da morajo ti učbeniki ostati na brezplačni platformi (Žolnir, N.
(2013a)).
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4.5. Raziskave na področju učbenikov
Že Apple opozarja, kako malo raziskav je bilo narejenih na področju učbenikov. Ne samo, da se
ni raziskovalo vloge učbenikov v procesu poučevanja, ni se raziskovalo niti mehanizmov, preko
katerih se oblikuje učbeniško besedilo in »uradno znanje« (Apple v Kovač in Kovač Šebart 2003,
str. 44).
Podobno kot Apple ugotavlja tudi Johnsen (v prav tam), ki se je lotil ene izmed najobsežnejših
raziskav o učbenikih po drugi svetovni vojni. Na podlagi njegovih raziskav lahko proučevanje
učbenikov razdelimo na tri vsebinske sklope:
-

ideologija v učbenikih;

-

uporaba učbenikov v razredu s poudarkom na njihovi razumljivosti ter vplivom na
uspešnost poučevanja in učenja;

-

življenjski cikel učbenika predvsem z vidika analize njegove konceptualizacije, pisanja,
urejanja, potrjevanja, trženja in distribucije (prav tam).

4.5.1. Učbenik kot dejavnik kurikularne prenove
V slovenskem prostoru je bila v letu 2003 na Pedagoškem inštitutu izvedena obsežna
evalvacijska študija na področju učbenikov, in sicer pod vodstvom dr. Janeza Justina. Tako kot
Johnsen tudi Justin izpostavi tri strategije za proučevanje učbenikov:
-

znotrajbesedilna raziskovalna strategija;

-

ekspertno-presojevalna raziskovalna strategija;

-

eksperimentalna raziskovalna strategija (prav tam, str. 4).

Za znotrajbesedilno raziskovalno strategijo je značilno, da se raziskovalec omeji na notranjo
zgradbo učbenika, gre predvsem za besedilne značilnosti (verbalne, vizualne). V ospredju
strategije so frekvenčne analize, ki ugotavljajo, kako pogosto se v besedilu pojavljajo določene
besede, razredi besed in besednih zvez, ter ugotavljanje, s kakšnimi pomeni se te besede
pojavljajo. Ima pa strategija tudi pomanjkljivost, in sicer na podlagi njenih rezultatov ne moremo
sklepati o učinkovanju učbenikov v vzgojno-izobraževalnem procesu, nam pa omogoča kritično
analizo vsebine in analizo berljivosti (Justin 2003, str. 4–5).
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Ekspertno- presojevalna strategija temelji na ocenah, ki jih o učbenikih podajo učitelji ali drugi
strokovnjaki. V ospredju je torej analiza mnenj učiteljev, ki dejansko delajo z učbenikom, in
mnenj strokovnjakov, ki pa temeljijo na racionalni analizi učbenika. Na podlagi teh mnenj in
ocen lahko ocenjevalci sklepajo o uporabnosti in razumljivosti učbenika, o njegovi didaktični,
psihološki in jezikovni ustreznosti, vendar ta strategija ni več v uporabi, ker je nekoliko
problematična za interpretacijo rezultatov. Ker učitelji uporabljajo zelo različne učbenike, bi bilo
takšno raziskovanje relativno obsežno, strokovnjaki pa tudi lahko podajo zgolj svojo oceno
učbenika, ki pa ga dejansko nikoli niso uporabili v praksi (prav tam, str. 6–9).
Eksperimentalna strategija je danes ena izmed najpogostejših strategij, ki se jih poslužujejo
raziskovalci učbenikov. Je strategija, preko katere ugotavljamo dejanski vpliv učbenika na učence
oziroma ugotavljamo, kako učbenik omogoča doseganje učnih ciljev. Strategija izhaja iz
predpostavke, da pomenske strukture (vizualna in verbalna sporočila) pri učencu sprožijo
določene spoznavne procese, ki jih je treba preučiti. Tako proučevanje se je omejilo predvsem na
proučevanje spoznavne učinkovitosti učbenikov, kar pomeni, da ugotavljajo, kako določen način
posredovanja informacij vpliva na priklic, zapomnitev in uporabo teh informacij (prav tam, str.
11).
Študija je bila oprta na rezultate podobnih študij, ki so bile izvedene predvsem v tujini in so
obravnavale povezave med zgradbo verbalnih in vizualnih sporočil v učbenikih ter njihovo učno
učinkovitostjo. V študijo so zajeli šest učbenikov biologije in šest učbenikov geografije, in sicer
učbenike, namenjene za osemletno ter učbenike za devetletno osnovno šolo. Študijo so izvedli v
sodelovanju z učitelji in raziskovalci. Proučevali so, kolikšno je število novih besed v učbenikih,
s katerimi se srečujejo učenci glede na različne starosti, berljivost besedil, prisotnost
spodbujevalcev spoznavnega interesa v učbenikih, koherentnost in nekoherentnost ter didaktični
aparat, in opravili analizo ilustracij (prav tam, str. 33–35).
Rezultati študije so pokazali, da so učitelji za zadnja dva razreda osnovne šole, torej osmi in
deveti razred, prepoznali sedem do osem novih besed na posamezni strani učbenika, kar je
relativno veliko, predvsem pa vse nove besede niso bile pojasnjene v okviru novih pojmov (prav
tam, str. 46-47). Ko so proučevali berljivost besedil, so ugotovili, da se pojavljajo velike razlike
med učbeniki, namenjenimi istemu starostnemu obdobju. Ugotovili so, da so v nekaterih
učbenikih besedila bistveno težje berljiva (prav tam, str. 57). Prav tako so ugotovili, da učbeniki
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ne vsebujejo veliko spodbujevalcev spoznavnega interesa (osebnih besed). Na podlagi
proučevanih raziskav so postavili optimalno število teh besed na tri do štiri odstotke na
posamezno stran učbenika. Rezultati so pokazali, da niti geografski niti biološki učbeniki ne
vsebujejo toliko osebnih besed (prav tam, str. 61). Pri proučevanju koherentnosti besedila pa so
ponovno naleteli na presenetljive rezultate, saj so ugotovili, da je vsaj v 11 analiziranih učbenikih
veliko nekoherentno urejenega besedila, ki je tako pojmovno kot tudi miselno in argumentacijsko
neurejeno. Raziskovalci so na tej točki še poudarili, da se jim zdi to popolnoma nesprejemljivo,
saj se iz tega gradiva učijo učenci, ki so vključeni v obvezno izobraževanje in menijo, da to ne le
zmanjšuje spoznavno vrednost besedil, temveč lahko tudi negativno vpliva na razvoj sposobnosti
učencev za pisanje koherentnih besedil (prav tam, str. 66-68). Ko so proučevali didaktični aparat
učbenikov, jih je zanimalo, ali se navodila učencem za samostojno delo nanašajo tudi na
opazljivo torej praktično delo učencev ali zgolj na njihovo mentalno delovanje. Rezultati so
pokazali, da večina učbenikov v ospredje postavlja predvsem miselno delo učencev, saj se večina
nalog začne z navodilom razmisli, premisli. Analiza ilustracij je pokazala, da učbeniki vsebujejo
predvsem piktografske ilustracije, da so opremljene z razlago in da se pojavljajo tudi ilustracije,
ki niso povezane z besedilom (prav tam, str. 72-83).
Po opravljeni evalvacijski študiji so nato izvedli še raziskavo Optimizacija spoznavne (učne)
učinkovitosti didaktičnih besedil, ki je potekala od leta 2007 do leta 2009. Njen glavni namen je
bil, da odpravijo nekoherentnost v besedilih in preverijo, ali na ta način besedila postanejo
učencem lažje razumljiva. V raziskavo so vključili 240 učencev geografije v devetem razredu
osnovne šole in štiri sklope besedil (gričevja, poselitev, kmetijstvo in industrija). Pri raziskavi so
učenci brali izvirne in popravljene odlomke besedil (popravili so jih v skladu z ugotovljenimi
nepravilnostmi v evalvacijski študiji) in nato opravili preizkus znanja. Ugotovili so, da grafična
izboljšava odlomkov ne poveča njihove učne učinkovitosti, jo pa izboljša preureditev besedil. Na
podlagi raziskave so dokazali, da je učbeniška besedila, ki so bila vključena v raziskave, mogoče
izboljšati in nato doseči, da se učenci v bistveno krajšem času naučijo več (Justin 2009, str. 1–2).
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4.5.2. Raziskovanje učbenikov zgodovine
Kvantitativna in kvalitativna analiza učbenikov zgodovine
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006–2012« pod
vodstvom dr. Braneta Slivarja je bila opravljena analiza učbenikov za zgodovino.
Analiza predstavlja kvantitativno in kvalitativno analizo učbenikov zgodovine. Glavni cilji
analize so bili (Slivar 2008, str. 2):
-

pokazati, kako naj vzgojno-izobraževalni sistem z učnimi vsebinami v učbenikih upošteva
antropološko pojmovanje zgodovine;

-

poudariti, da morajo učbeniki slediti zahtevam sodobnega pouka zgodovine;

-

poudariti, da se preko pouka ne posreduje zgolj vsebina, pač pa tudi didaktika poučevanja;

-

preveriti vključenost posameznih vsebin (razmerje med evropsko, nacionalno in svetovno
zgodovino), ustreznost didaktičnih pristopov in vprašanje obravnave določenih obdobij
zgodovine (Prav tam).

Analiza je razdeljena na dva dela. Prvi del predstavlja kvalitativno analizo, ki jo sestavljajo štirje
sklopi vprašanj, predstavljajo pa idejno, vsebinsko in kritično oceno učbenikov. Analiza je
pokazala, da se v slovenskih zgodovinskih učbenikih premalo poudarjata pojma demokracije in
demokratičnih političnih gibanj, ki so Slovencem dajala možnost za narodno in osebno
udejstvovanje. Prav tako so ugotovili, da v sodobnih učbenikih avtorji posvečajo premalo
pozornosti pomembnim dejanjem in dogodkom v slovenski zgodovini (leto 1848 in program
Zedinjene Slovenije, Majniška deklaracija, razhod s Habsburško monarhijo in vstop v
jugoslovansko državo, osamosvojitev Slovenije). Ko so se lotili ugotavljanja razmerja med
nacionalno, evropsko in svetovno zgodovino, so ugotovili, da je v učbenikih bistveno več
evropske in svetovne zgodovine kot pa nacionalne. Še vedno se daje relativno velik poudarek
prikazu druge svetovne vojne in narodno osvobodilnega gibanja, ki je bilo aktualno predvsem v
obdobju pred nastankom samostojne Slovenije. Prav tako se preveč poudarja politična, vojaška,
gospodarska, družbena in kulturna zgodovina, bistveno premalo pa je zgodovine religij in pravne
zgodovine (prav tam, str. 2–6).
V drugem delu, torej v kvantitativni raziskavi, so opravili anonimno anketiranje učiteljev iz 448
osnovnih šol ter 80 gimnazij. Z raziskavo so skušali ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev
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zgodovine o usklajenosti učbenika s sodobnim poukom zgodovine, razmerje med svetovno,
evropsko in nacionalno zgodovino, razmerja med vrstami zgodovine, in preveriti, kako
obravnavajo posamezna obdobja zgodovine (prav tam).
Učitelji so v anketi večinoma menili, da splošna podoba učbenika izraža glavni namen predmeta
in učence spodbuja k uporabi, da učbeniki ne vsebujejo strokovnih napak in da so dovolj jasno ter
postopno napisani, kar učencem omogoča boljše razumevanje učne snovi, njim pa pomoč pri
oblikovanju letnih in sprotnih učnih priprav na pouk. Učitelji prav tako menijo, da učbeniki ne
vsebujejo preveč faktografije, ampak zgolj toliko, kot je to za posredovanje učnih vsebin s
področja zgodovine in zgodovinskih dogodkov potrebno. Osnovnošolski učitelji menijo, da je
zunanja podoba učbenika pomembna, medtem ko gimnazijski učitelji temu dejstvu ne pripisujejo
velikega pomena (prav tam, str. 323-340). Prav tako osnovnošolski učitelji iščejo v učbeniku
bistveno več opore za pouk kot gimnazijski. Ko so učitelje vprašali o razmerju med svetovno,
evropsko in nacionalno zgodovino, so se v večini strinjali, da je to razmerje primerno, vendar je
kar nekaj učiteljev, ki bi si želeli večjo zastopanost nacionalne zgodovine. Velika večina meni, da
je v učbenikih bistveno preveč politične in vojaške zgodovine ter premalo kulturne zgodovine,
zgodovine religij in zgodovine vsakdanjega življenja. Kar pa se tiče obravnave določenih obdobij
zgodovine, si učitelji želijo, da bi avtorji v učbenike vključevali načine in vsebine, ki bi učencem
pomagale ta obdobja umestiti v čas in prostor, zgodovinske procese ter da bi bili določeni
zgodovinski dogodki in procesi pojasnjeni iz različnih perspektiv (prav tam, str. 240-245).
Avtorji analize so zapisali še nekaj priporočil piscem zgodovinskih učbenikov. Bistvenega
pomena je, da pisci podajajo sliko preteklosti na osnovi vseh dostopnih virov, ki jih morajo pred
tem kritično pretresti in ovrednotiti. Prav tako morajo učbeniki vsebovati integralni prikaz
zgodovine in vključevati številne vire, karikature ter diagrame, ki učencem omogočajo razvoj
procesnega razmišljanja in učenja (prav tam, str. 2–6).
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Vloga lokalne zgodovine v osnovni in srednji šoli
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006–2012« pod
vodstvom dr. Danijele Trškan je bila prav tako opravljena analiza osnovnošolskih in
srednješolskih učbenikov za zgodovino.
Glavni namen raziskave je bil ugotoviti delež vključenosti učnih vsebin s področja lokalne
zgodovine pri predmetu zgodovina v osnovni in srednji šoli ter pokazati pomen lokalne
zgodovine in njeno vrednost (Trškan 2008, str. 2).
Cilji raziskave so bili:
-

opredeliti vlogo in pomen lokalne zgodovine v osnovni in srednji šoli pri predmetu
zgodovina in ostalih družboslovnih predmetih;

-

ugotavljati načine vključevanja in proučevanja lokalne zgodovine pri predmetu zgodovina
med leti 1945 in 2005;

-

dokazovanje pomena in vrednosti lokalne zgodovine za poznavanje in razumevanje
slovenske zgodovine in slovenske državljanske kulturne dediščine (prav tam).

Raziskava je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu so proučevali pomen in vlogo lokalne
zgodovine v učnih načrtih za zgodovino med leti 1945 in 2005, vlogo in pomen lokalne
zgodovine v učbenikih za zgodovino med leti 1945 in 2005, pomen in vrednost lokalne
zgodovine v osnovni in srednji šoli med leti 1945 in 2005 ter vlogo in pomen lokalne zgodovine
v aktualnih učbenikih zgodovine v osnovni in srednji šoli. V drugem delu raziskave so
raziskovali vlogo in pomen lokalne zgodovine v današnjih učnih načrtih za osnovno in srednjo
šolo ter njeno vlogo v aktualnih učbenikih pri družboslovnih predmetih, pomen in vrednost
lokalne zgodovine pri pouku družboslovnih predmetov ter njen pomen in vrednost za
državljansko vzgojo in kulturo (prav tam, str. 3).
V prvem delu raziskave je bilo v analizo vključenih 119 učnih načrtov in 88 učbenikov za
zgodovino, v drugem delu pa so proučevali 37 učnih načrtov in 91 učbenikov za različne
družboslovne predmete. Prav tako so raziskovalci zbrali vse dostopne slovenske učne načrte za
vse predmete in za predmet zgodovina ter zgodovinske učbenike, lotili pa so se tudi analize
slovenskih in tujih priročnikov za terensko delo (prav tam, str. 4).
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Pri proučevanju učnih načrtov za vse družboslovne predmete med leti 1945 in 2005 so
raziskovalci ugotovili, da le-ti ne vsebujejo splošnih ciljev, vezanih na poznavanje ali
proučevanje lokalne zgodovine, temveč zgolj nekatera navodila, ki so vezana na njeno
proučevanje (Trškan 2008, str. 21-23). Ta navodila so v večji meri zastopana v osnovnošolskih
učnih načrtih ter v učnih načrtih za srednje in strokovne šole, veliko manj pa v gimnazijskih. Ko
so zaključili z analizo učnih načrtov za zgodovino med leti 1945 in 2005, so ugotovili, da je
poznavanje lokalne zgodovine zajeto predvsem v poznavanje vsakdanjega življenja in kulturne
dediščine v različnih zgodovinskih obdobjih, hkrati pa ugotavljajo, da je poznavanje lokalne
zgodovine vezano predvsem na dejstvo, da je lokalna zgodovina osnova za državljansko vzgojo
in kulturo. Pri pregledu učenikov za zgodovino so prav tako ugotovili, da je lokalna zgodovina
relativno slabo zastopana, kaže se predvsem v slikovnem gradivu in nekaterih nalogah za
reševanje (prav tam).
Tekom raziskave so ugotovili, da so pisci učbenikov in učnih načrtov skušali vanje vključiti
krajevno oziroma lokalno zgodovino. V učne načrte so jo vključevali preko izbirnih vsebin in
didaktičnih priporočil, v učbenike pa preko besedila, slikovnega in dodatnega pisnega gradiva ter
nalog. Prav tako so ugotovili, da se je pozornost lokalni zgodovini v učbenikih in učnih načrtih za
zgodovino povečala po osamosvojitvi Slovenije (prav tam, str. 23).
Po analizi učbenikov in učnih načrtov za ostale družboslovne predmete (spoznavanje narave in
družbe, geografija, slovenski jezik in književnost, državljanska vzgoja in etika, glasbena vzgoja,
likovna vzgoja, psihologija, sociologija itd.) so ugotovili, da le-ti vsebujejo zelo malo poudarka o
lokalni zgodovini. Menijo, da bi lahko bila lokalna zgodovina vključena v vse družboslovne
predmete, saj je le-ta pomembna za ozaveščanje in vrednotenje slovenske zgodovine in kulturne
dediščine. V učne načrte bi morali vključiti medpredmetne teme, kot so državljanska vzgoja,
raziskovanje domačega kraja, etnologija, antropologija in sociologija. Ugotovili so tudi, da so
učni načrti zasnovani relativno široko in poudarjajo predvsem poznavanje splošnih slovenskih
značilnosti in procesov, manj pa je zahtev po poznavanju lastnega okolja, v katerem učenec živi.
Ko so raziskovali, koliko nalog in vprašanj v učbenikih je vezanih na poznavanje lokalne
zgodovine, so ugotovili, da je teh nalog relativno malo in da le-te od učencev zahtevajo zgolj
opazovanje oziroma razumevanje pojavov in procesov, ki so se dogajali ali se še dogajajo v
njegovi neposredni okolici (prav tam, str. 35–36).
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Pregled zgodovine današnjih arabskih držav v slovenskih učbenikih za zgodovino
Gre za raziskavo, katere glavni predmet so bili slovenski učbeniki za zgodovino, ki so se
uporabljali v šolskem letu 2010/2011. Njen namen je bil ugotoviti, v kolikšni meri slovenski
učbeniki za zgodovino vključujejo zgodovino arabskih držav in kako so te vsebine prikazane v
učbenikih ter kakšen je njihov namen (Trškan 2011, str. 7–14).
Raziskava je bila sestavljena iz dveh delov. Prvi del je obsegal svojevrstna vprašanja, ki so bila
vezana na vse učbenike. Tu so ugotavljali, v katerih učbenikih in kateri tematiki je prisotna
zgodovina današnjih arabskih držav, v katerih delih učbeniške vsebine se ta vsebina pojavlja,
kakšna je prostorska predstavljivost zgodovine današnjih arabskih držav na zemljevidih v
učbenikih, ter, kakšen poudarek dajejo avtorji zgodovini današnjih arabskih držav. Drugi del
predstavlja svojevrstna raziskovalna vprašanja, ki so vezana na izbrano tematiko o nastanku
Arabske države v 7. stoletju. Zanimalo jih je, katerim vsebinam dajejo avtorji več poudarka,
katero pisno gradivo se pojavlja v učbenikih, kakšne so podobnosti in razlike pri slikovnem
gradivu, katere pojme so avtorji vključili v učbenike, kakšna so vprašanja, ki se pojavljajo v
povezavi s tematiko arabskih držav, kakšno vlogo imajo delovni zvezki, kako lahko učitelji
izvedejo učno uro glede na tematiko, in, kakšna je podoba Arabcev v učbenikih za zgodovino
(prav tam, str. 16-17).
Ugotovili so, da je tako v osnovnošolskih kot tudi srednješolskih učbenikih namenjeno največ
pozornosti obravnavi starih civilizacij (Egipt, Mezopotamija, Izrael, Fenicija) in velikih imperijev
(perzijski, makedonski, rimski), ki so se razvili na ozemlju današnjih arabskih držav. Nato sledi
obravnava nastanka arabske države in islama ter njegovega širjenja. Tretja vsebina, ki jo učbeniki
zajemajo, posveča pozornost obdobju po drugi svetovni vojni, kjer je v učbenikih vsebini
poudarjen predvsem proces dekolonizacije, osamosvojitve držav in krajši opis izraelsko-arabskih
vojn (prav tam, str. 211).
Pri proučevanju zemljevidov, ki jih vsebujejo učbeniki, so raziskovalci ugotovili, da lahko učenci
iz njih razberejo razvoj starih civilizacij, nastanek in širjenje islamske vere, spoznajo vojaške
povezave arabskih držav v drugi svetovni vojni ter se seznanijo z dekolonizacijo in
osamosvojitvijo arabskih držav (prav tam, str. 212).
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Ko so proučevali svojevrstno tematiko o nastanku Arabske države, so ugotovili, da je v praktično
vseh učbenikih izpostavljena predvsem verska tematika, ki se veže predvsem na oblikovanje in
širjenje islama, veliko manjša pa je prisotnost politične in vojaške tematike. V okviru
proučevanja svojevrstne tematike so se ukvarjali tudi z raziskovanjem dodatnega pisnega in
slikovnega gradiva. Ugotovili so, da se večina dodatnega pisnega gradiva nanaša na verski vidik
oziroma na islam, prav tako je tudi velika večina slikovnega gradiva vezana na verski in tudi na
kulturni vidik. Glede novih pojmov, ki se pojavljajo v učbenikih in so povezani z vsebino
današnjih arabskih držav, so ugotovili, da se le-ti prav tako vežejo predvsem na verski vidik, saj
razlagajo predvsem pojme islam, monoteizem, musliman, mošeja, džamija … Podobno je bilo
tudi z vprašanji, ki so namenjena ponavljanju obravnavane učne snovi. Tudi ta so povezana
predvsem s poznavanjem islama in njegovega širjenja, dosežki znanosti, umetnosti in
književnosti (prav tam, str. 213–214).
Za konec so raziskovalci podali še nekaj priporočil za vključevanje zgodovine današnjih arabskih
držav v slovenske učbenike za zgodovino. Predlagajo, da bi bilo potrebno večje število prevodov
strokovnih knjig, ki opisujejo tematiko teh držav, saj opozarjajo na dejstvo, da je njihovo število
zelo skopo in so proučevalcem na voljo zgolj splošne zgodovinske enciklopedije in enciklopedije
verstev. Prav tako opozarjajo tudi na dejstvo, da je treba zgodovino arabskih držav vključiti tudi
v učne načrte, saj je le-ta v novih učnih načrtih za leto 2011 vključena med izbirne teme. Menijo,
da lahko na tem področju naredijo nekaj tudi učitelji, saj lahko zgodovino arabskih držav
vključijo v dejavnosti, ki jih organizirajo šole. Učencem lahko predlagajo oblikovanje
raziskovalnih in seminarskih nalog ter skušajo organizirati različne interesne dejavnosti (prav
tam, str. 215–216).
Vse raziskave, povezane s proučevanjem učbenikov, so narejene zelo sistematično in z
določenim namenom. Hkrati pa lahko nudijo tudi temeljni okvir za izpeljavo novih raziskav, saj
si lahko bodoči raziskovalci pomagajo z njimi predvsem tako, da pregledajo metodologijo in
postopke ter način interpretacij in na ta način oblikujejo svojo raziskavo. Sama sem se odločila,
da bom kot okvir in pomoč pri svoji raziskavi uporabila prav to zadnjo predstavljeno raziskavo,
torej raziskavo Pregled zgodovine današnjih arabskih držav v slovenskih učbenikih za zgodovino,
saj je njena struktura primerna tudi za raziskovanje tematike reformacije, protireformacije in
osmanskega imperija. Prav tako se tudi moja raziskava, ki sledi v nadaljevanju, nanaša na
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proučevanje učbenikov, tako da bom uporabila tudi nekatere tabele in postopke, ki so bili
pripravljeni za to raziskavo.
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5. REFORMACIJA IN PROTIREFORMACIJA V UČBENIKIH ZA ZGODOVINO V
OSNOVNI ŠOLI
5.1. Opis zgodovinskega obdobja
Obdobje reformacije in protireformacije je pomembno zgodovinsko obdobje tako za Slovence kot
tudi za celotno Evropo, saj je povzročilo številne spremembe na verskem in kulturnem področju.
Privedlo je do oblikovanja novih verskih gibanj, ki so si prizadevala za preprosto vero, ki bi se
približala ljudem, in do nastanka za Slovence izjemno pomembnih literarnih del, kot sta
Katekizem in Abecednik, ki sta osnova za razvoj slovenskega knjižnega jezika.
Vse se je začelo v Nemčiji, ki je postala središče reformacijskega vrenja. Povod je bilo dejstvo,
da se je v katoliški Cerkvi začelo širiti nemoralno vedenje in pomembne so začele postajati
posvetne stvari, kot je gradnja cerkve Sv. Petra v Rimu, kar je vodilo Cerkev v prodajo
odpustkov vernikom, saj je le na ta način lahko pridobila potrebni denar za gradnjo. To dejanje se
je uprlo nemškemu menihu in duhovniku Martinu Lutru, ki je ostro nastopil proti razmeram
znotraj katoliške cerkve in predvsem proti prodaji odpustkov. Svoj odpor in ogorčenje je pokazal
31. oktobra 1517, ko je na vrata cerkve v Wittenbergu nabil 95 tez, s katerimi je pojasnil svoje
videnje takratne katoliške Cerkve in predloge za oblikovanje nove vere, v katerih je zahteval
oblikovanje preproste cerkve, kar je pomenilo opustitev cerkvenega okrasja, nekaterih cerkvenih
obredov in ukinitev samostanov. Prav tako je Luter v svojem nauku izhajal iz teze, da verniki ne
potrebujejo duhovnika za razlago božjega nauka, ampak da je treba vernikom omogočiti branje
Svetega pisma v lastnem jeziku in da si lahko nato vsak sam razlaga verski nauk. Ker se je Luter
javno uprl katoliški Cerkvi, ga je papež obsodil za krivoverca in ga povabil na zaslišanje pred
državni zbor v Augsburgu leta 1518, kjer se je Luter ponovno uprl cerkvenim dostojanstvenikom.
Vse je vodilo do tega, da je papež Lutra leta 1520 razglasil za krivoverca in ga izobčil. Papeževo
dejanje je sprožilo razkol znotraj krščanstva. Ker pa je bil v ospredju ponovno denar, je moral
cesar popustiti Lutrovim privržencev in ni mogel nastopiti proti luteranstvu ter je na državnem
zboru v Augsburgu leta 1555 potrdil enakopravnost obeh ver. Kljub temu, da se je reformacijsko
gibanje začelo v Nemčiji, so se različne smeri reformacije pojavljale tudi drugod v Evropi. V
Švici se je pod vodstvom Ulricha Zwinglija oblikovala nova smer reformacije, prav tako se je v
Franciji pod vodstvom Jeana Calvina oblikoval kalvinizem, ki je sledil načelom protestantizma
oziroma luteranstva. Pojavljati so se začele tudi verske sekte, kot so bili prekrščevalci in štiftarji.
57

Seveda se je nova vera začela širiti tudi na slovenskem ozemlje. Lutrove ideje so prenesli tako
študentje kot tudi trgovci in obrtniki. Pomembno vlogo pri širjenju protestantskih idej je
predstavljal protestantski krožek tržaškega škofa Petra Bonoma, ki je pod svoje okrilje vzel tudi
pomembnega slovenskega protestantskega pisca Primoža Trubarja. Primož Trubar je na
Slovenskem, tako kot Luter na Nemškem, odločno nastopil proti katoliški Cerkvi, kar je privedlo
do odkritega odpora slovenske duhovščine, kar je Trubarja prisililo v izselitev na Bavarsko, kjer
pa ni pozabil na svoje rojake. Leta 1550 je izdal prvi slovenski knjigi Katekizem in Abecednik,
nato se je lotil še pisanja razlage protestantske veroizpovedi, ki jo je dopolnil s svojimi predlogi,
v katerih je zahteval javno šolstvo v slovenskem jeziku za vse otroke, in je izšla pod naslovom
Cerkvena ordninga. Seveda na Slovenskem ni deloval le Primož Trubar, ampak tudi drugi
pomembni protestantski pisci, med njimi Adam Bohorič, ki je leta 1584 izdal prvo slovensko
slovnico z naslovom Zimske urice. Slovenci smo s Sebastjanom Kreljem dobili Otročjo biblijo,
pri čemer ne smemo pozabiti na Jurija Dalmatina, ki je leta 1584 napisal prevod Svetega pisma
pod naslovom Biblija. Vendar katoliška Cerkve dogodkov ni mogla mirno sprejeti in je sprožila
reformna gibanja, ki so znana pod izrazom protireformacija. Katoliška cerkev si je prizadevala
obnoviti svoj položaj med ljudmi in je v ta namen uvedla nekatere spremembe (prepoved prodaje
odpustkov, določitev pravic duhovščine in papeža, boljša izobrazba duhovščine), ki so jih
katoliški dostojanstveniki potrdili na koncilu v Tridentu. Ponovno so vzpostavili delovanje
inkvizicije, ki je ostro nastopila proti krivovercem, hkrati pa je katoliška cerkev oblikovala nov
meniški red, Jezuite, ki je nastal pod vodstvom Ignacija Loyole, kateri je pridobil pomembno
vlogo v kulturnem in političnem življenju. Želja rimskokatoliške Cerkve po ponovni vrnitvi
protestantskih področij je vodila do nastanka verskih vojn, ki so se začele v Franciji z nastopom
proti kalvinistom in jih v zgodovini imenujemo hugenotske vojne. Osrednji in najbolj krvavi
dogodek hugenotskih vojn predstavlja šentjernejska noč, v kateri je bilo ubitih dva tisoč
hugenotov. Verski boji so izbruhnili tudi v Nemčiji, kjer so potekali kar trideset let, zato to
obdobje imenujemo obdobje tridesetletne vojne, ki se je končala s podpisom vestfalskega miru
leta 1648. Vestfalski mir je potrdil obstoj obeh ver, tako katoliške kot tudi luteranske, in
zagotovil versko svobodo še kalvinistom. Boj proti protestantizmu se je odvijal tudi na
slovenskih tleh. Proti protestantom so nastopili domači škofje, ki so začeli izvajati vizitacije, med
katerimi so uničevali protestantske knjige in spise. Višek slovenskega protireformacijskega
delovanja predstavlja oblikovanje verskih komisij, ki sta jih vodila škof Martin Brenner in škof
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Tomaž Hren. Komisije so uničevale luteranske knjige, cerkve in celo pokopališča, prav tako so
povzročile izgon protestantov iz dežele (Hozjan, A., Potočnik, D. 2007, str. 166–202).
5.2. Opredelitev raziskovalne metodologije
5.2.1.

Namen raziskave

Glavni namen naše raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri se učbeniki, ki jih učenci
uporabljajo pri pouku zgodovine v osnovni šoli, med seboj razlikujejo pri obravnavi posamezne
tematike glede na založbo, ki jih izdaja, in sicer pri reformaciji in protireformaciji.
V analizo smo vključili osnovnošolske učbenike štirih založb, in sicer učbenike založbe
Modrijan, Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS, in sicer:


Cvirn, J., Hriberšek B., E., Studen, A. (2012). Koraki v času. Novi vek. Zgodovina za 8.
razred devetletke. Ljubljana: DZS.



Mirjanić, A.; Razpotnik, J.; Snoj, D.; Verdev, H.; Zuljan, A. (2010). Raziskujem
preteklost 8. Učbenik za zgodovino za 8. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.



Potočnik D.; Otič, M.; Sevničkar Krasnik, M. (2009). Zgodovina 8: Svet skozi čas.
Učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.



Žvanut, M., Vodopivec, P. (2010). Vzpon meščanstva: zgodovina za 8. razred devetletne
osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

Za lažjo izvedbo analize in za zagotavljanje večje transparentnosti in preglednosti rezultatov smo
se odločili, da se posvetimo zgodovinski temi Reformacija in protireformacija, ki jo vsebujejo
učbeniki za 8. razred osnovne šole, ki smo jo razdelili v tri sklope: Reformacija v Evropi,
Reformacija na Slovenskem in Protireformacija.
5.2.2.

Raziskovalna metodologija

Opravili smo primerjalno analizo učbenikov, v okviru katere smo uporabili deskriptivno metodo
pedagoškega raziskovanja in tehniko analize vsebine učbenikov. Pri analizi vsebine učbenikov
smo izvedli prostorsko analizo, v kateri smo ugotavljali, koliko besed obsegata glavno učbeniško
besedilo in dodatno pisno gradivo, kje v učbeniku se nahajajo glavno učbeniško besedilo,
dodatno pisno in slikovno gradivo, pojmi in vprašanja. V analizo smo vključili tudi frekvenčno
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analizo, na podlagi katere smo ugotavljali, kako številčni so dodatno slikovno in pisno gradivo,
pojmi in neznane ter besede in vprašanja, ki so namenjena učencem.
5.2.3.

Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja:


Kakšne so podobnosti in razlike pri oblikovanju glavnega učbeniškega besedila (kolikšno
je število besed, vsebinska struktura, kako je razporejeno, okrepljene besede, zgodovinski
vidik, ki ga besedilo vključuje)?



Kakšno je dodatno pisno gradivo, ki se pojavlja v učbenikih (koliko ga je, kako obsežno
je v odnosu do glavnega učbeniškega besedila, kje se nahaja, na katere zgodovinske
vidike se nanaša, ali vsebuje opis, ali se nanj nanašajo tudi vprašanja, ali vsebuje podatke
iz katerega vira je povzeto)?



Kakšno je slikovno gradivo, ki se pojavlja v učbenikih (koliko ga je, katere vrste je, kje se
nahaja, ali ima naslov in opis, na katere zgodovinske vidike se nanaša, ali se nanj
nanašajo tudi vprašanja, ali vsebuje podatke, iz katerega vira je vzeto)?



Kako učbeniki navajajo in razlagajo nove pojme oziroma neznane besede (koliko jih je,
ali so zgolj pojmi ali tudi nove besede, kje se nahajajo in kako so označeni, ali so le
našteti ali tudi pojasnjeni, na katere zgodovinske vidike se nanašajo)?



Kakšna vprašanja in naloge vsebujejo učbeniki (koliko jih je, koliko je vprašanj, ki se
nanašajo na glavno učbeniško besedilo, koliko na dodatno slikovno in pisno gradivo,
katero stopnjo učnih ciljev po Bloomu dosegajo, na kateri zgodovinski vidik se nanašajo,
kaj zahtevajo od učencev)?



Kako učbeniki opisujejo tematiko (kje so poudarki, kje so podobnosti in razlike)?

Raziskovalna vprašanja smo vzeli iz raziskave Pregled zgodovine današnjih arabskih držav v
slovenskih učbenikih za zgodovino (Trškan, 2011).
Ugotovitve smo predstavili v preglednicah, ki vsebujejo tudi besedno razlago dobljenih
rezultatov. Zaradi večje transparentnosti podatkov smo preglednice razdelili v tri vsebinske
sklope, in sicer (I.) Reformacija v Evropi, (II.) Reformacija na Slovenskem ter (III.)
Protireformacija. Za vsakega od teh vsebinskih sklopov smo nato opravili šest analiz, in sicer: (a)
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splošno analizo glavnega učbeniškega besedila, (b) analizo dodatnega pisnega gradiva, (c)
analizo slikovnega gradiva, (č) analizo pojmov, (d) analizo vprašanj in nalog ter (e) primerjavo
vsebine glavnega učbeniškega besedila. Rezultate analize predstavljamo v 22 preglednicah.
Vse dobesedno prepisane povedi iz učbenikov, ki se nahajajo v preglednicah, smo zapisovali v
ležečem tisku. Pri izračunavanju, kolikšen delež glavnega učbeniškega besedila predstavlja
dodatno pisno gradivo, smo uporabili naslednji postopek: na podlagi vsote števila besed glavnega
učbeniškega besedila in dodatnega pisnega gradiva smo izračunali odstotni delež, ki ga
predstavlja dodatno pisno gradivo.
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5.3. REFORMACIJA V EVROPI
5.3.1. Splošna analiza glavnega učbeniškega besedila
Preglednica 1: Splošna analiza glavne učbeniške vsebine Reformacija na Slovenskem
Splošna analiza
glavnega
učbeniškega
besedila na temo
Reformacija v
Evropi.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8.
razred osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 45-50.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 32-35.

Koliko je
glavnega
učbeniškega
besedila (število
besed)?
Kakšna je
vsebinska
struktura
glavnega
učbeniškega
besedila (teme,
podteme)?

1.186 besed

872 besed

Naslov: Reformacija

Naslov: Kako je
reformacija razdelila
Evropo

Ali je zapisano v
enojnem ali
dvojnem stolpcu?
Ali se v glavnem
učbeniškem
besedilu
pojavljajo besede
v okrepljenem ali
barvnem tisku?
Koliko je
okrepljenega
besedila?

Podnaslovi:
1. Kakšna naj bo
vloga cerkve,
2. Nastop Martina
Lutra,
3. Verski razkol v
Nemčiji,
4. Reformacija
drugod po Evropi,
5. Odgovor katoliške
cerkve

Podnaslovi:
1 .Kaj je povzročilo
nezadovoljstvo s
cerkvijo,
2. Kako je Luter izzval
cerkev,
3. Kako je Anglija
postala anglikanska,
4. Kako se je v Švici
rodila nova
protestantska cerkev

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str.
34-37.
1.383 besed

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
26-28.

Naslov: Reformacija

Naslov: Reformacija

Podnaslovi:
1. --2 .Martin Luter

Podnaslovi:
1. Del Cerkve pozabi
na svoje poslanstvo,
2. Martin Luther
opozori na napake
Cerkve,
3. Reformacija,
4. Velika kmečka
vojna,
5. Augsburški verski
mir

Naslov: Smeri
reformacije
Podnaslovi:
3. Reformacija med
meščanstvom in
kmečkim
prebivalstvom,
4. Reformacija in
nekateri evropski
vladarji

598 besed

Enojen stolpec

Enojen stolpec

Dvojni stolpec

Enojen stolpec

Krepki tisk

Barvni tisk

Krepki tisk

Krepki tisk

24 besed (2 %)

58 besed (6,7 %)

45 besed (3,3 %)

61 besed (10 %)
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Katere so te
besede?

1. Enotnost Cerkve,
John Wiclif, Jan Hus
2. Martina Lutra,
odpustki
3. Reformacija,
pridigarji,
protestante, verske
sekte, verski mir
4. Kalvinizem, Henrik
VIII., anglikanska
cerkev, struje
reformacije
5. Tridentinski koncil

1. Mnogimi
napakami, zahteve
po reformi Cerkve
2. Martin Luther,
prenovo katoliške
Cerkve, poglavitne
ideje Martina Luthra
so bile, širiti po
nemškem cesarstvu
in vsej Evropi,
protestanti, luterani
ali evangeličani,
augsburški verski mir
3. Henrik VIII.,
zasedanje
angleškega
parlamenta,
anglikanci, boji med
katoličani in
anglikanci,
anglikanska vera

1. Nepravilnostim,
John Wycliff, Jan Hus
2. Martin Luter,
Svetem pismu v
jeziku vernikov, Karel
V., protestirajo,
protestantizem,
augsburška
veroizpoved, da vsak
deželni knez sam
svobodno odloča o
veri v svoji deželi
3. Jean Kalvin,
kalvinizem, puritanci,
hugenoti, sekte
4. Nemčiji, Angliji,
odcepila od rimske
Cerkve, Anglikanska
cerkev, Španiji

4. Kalvinizem, stroga
pravila, hugenoti

Na katere
zgodovinske
vidike se nanaša
glavno učbeniško
besedilo?

Verski vidik, politično
– vojaški vidik,
družbeni vidik

Verski vidik, politično
– vojaški vidik,
družbeni vidik

Verski vidik, politično
– vojaški vidik,
družbeni vidik

1. Nasprotja, poklicu
neprimerno življenje,
pomanjkljivo
izobraženi, kritika
neurejenih razmer
2. Martin Luther,
nepravilnosti znotraj
rimskokatoliške
cerkve, prodajo
odpustkov, izobčil,
posredništvo
duhovnika med
Bogom in vernikom je
nepotrebno, Biblijo v
svojem, maternem
jeziku
3. verski boj povežejo
z drugimi zahtevami
4. Thomasa
Münzerja, vsakdo
svoboden, upor
pomenil
nasprotovanje »od
Boga postavljeni
oblasti«
5. končali verske boje
reformacije in
priznali novo vero –
protestantizem,
»Čigar dežela, tega
vera!«
Verski vidik, politično
– vojaški vidik,
družbeni vidik

Tematika o reformaciji v Evropi je sestavljena iz vsaj štirih vsebin: napak katoliške Cerkve
(Kakšna naj bo vloga cerkve, Kaj je povzročilo nezadovoljstvo s cerkvijo, Del Cerkve pozabi na
svoje poslanstvo), nastopa Martina Lutra (Nastop Martina Lutra, Kako je Luter izzval cerkev,
Martin Luter, Martin Luther opozori na napake Cerkve), procesa reformacije oziroma verskega
razkola (Verski razkol v Nemčiji, Reformacija) in opisa različnih smeri reformacije (Reformacija
drugod po Evropi, Kako je Anglija postala anglikanska, Kako se je v Švici rodila nova
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protestantska cerkev, Reformacija in nekateri evropski vladarji). Glede na naslove in vsebino
podpoglavij lahko ugotovimo, da izbrana tematika vključuje verski, politično-vojaški in družbeni
vidik.
Ko pogledamo tematizacijo same učne vsebine, lahko ugotovimo, da jo avtorji vseh učbenikov
razdelijo na dve ravni. Prvo raven predstavlja naslov poglavja, ki je v večini primerov kar
Reformacija ali katera izmed podobnih besednih zvez, nato sledi razdelitev vsebine na približno
štiri podpoglavja, ki opisujejo predvsem razloge za razvoj reformacije, nastop Martina Lutra,
razkol znotraj katoliške cerkve in oblike reformacijskih gibanj. Ta način tematizacije je ustrezen,
če upoštevamo napotke Jurmana (1999, str. 79), ki pravi, da naj poglavje praviloma obravnava en
problem s široko tematiko, podpoglavje pa več ali zgolj eno plat posameznega problema.
Ugotovimo lahko tudi, da avtorji vsebino oblikujejo tako, da ji učenec lahko postopoma sledi in
najprej spoznava vzroke za razvoj reformacije, nato spozna delo in pomen Martina Lutra ter ob
koncu poglavja oziroma v zadnjem podpoglavju še razvoj različnih reformacijskih gibanj. Torej
lahko trdimo, da je glavna učbeniška vsebina oblikovana tako, da je razumljiva in omogoča
učencu, da samostojno odkriva nova dejstva.
Če pogledamo napotke avtorjem za pisanje kakovostnih učbenikov (prav tam), lahko ugotovimo,
da je eden izmed kriterijev pri čitljivosti in berljivosti učbenika tudi okrepljeni ali poševni tisk, in
da je besedilo, ki je zapisano v okrepljenem tisku, za učenca bistvenega pomena, saj lažje
prepozna bistvene dele besedila in jim posveti več pozornosti. Glede na dobljene podatke v
analizi lahko ugotovimo, da glavno učbeniško besedilo vključuje besede v okrepljenem tisku, ki
jih je v vseh učbenikih relativno veliko, saj se njihovo število v odnosu do glavnega učbeniškega
besedila giblje nekje med tremi in desetimi odstotki. V učbenikih vseh založb so neznane
oziroma nove besede zapisane v okrepljenem tisku, izjema je le učbenik založbe Rokus Klett, ki
ima te besede zapisane v barvnem tisku. V vseh učbenikih je poudarjena beseda Martin Luter. V
učbenikih založb DZS, Modrijan in Mladinska knjiga sta poudarjeni besedi tudi John Wycliff in
Jan Hus. Pri učbeniku založbe Modrijan in Mladinska knjiga lahko ugotovimo, da se v
okrepljenem tisku pojavljajo zgolj ključne oziroma pomembne besede, medtem ko v učbeniku
založb Rokus Klett in DZS najdemo v okrepljenem tisku zapisane celotne povedi, kar pripomore
tudi k dejstvu, da se ravno v teh dveh učbenikih pojavlja največji odstotek okrepljenih besed v
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odnosu do glavnega učbeniškega besedila. Okrepljene besede se nanašajo predvsem na verski in
družbeni vidik.
Količina besed glavnega učbeniškega besedila je zelo različna, vendar lahko učbenike glede na
količino besed razdelimo v dve skupini. Učbenika založb Rokus Klett in DZS vsebujeta manj
besed, njihovo število se giblje med 590 in 880, medtem ko učbenika založb Modrijan in
Mladinska knjiga vsebujeta več besed glavnega učbeniškega besedila, njihovo število se giblje
med 1200 in 1400. Pri vseh založbah je glavno učbeniško besedilo zapisano v enojnem stolpcu,
razen pri založbi Mladinska knjiga, kjer se glavno učbeniško besedilo nahaja zapisano v dvojnem
stolpcu.
Omeniti je treba, da je glavno učbeniško besedilo na temo reformacija v Evropi v učbeniku
založbe Mladinska knjiga razdeljeno na dve poglavji. Prvo poglavje vsebuje splošen opis
reformacije, medtem ko drugo poglavje opisuje smeri reformacije. V učbenikih ostalih založb so
te vsebine združene v eno poglavje.
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5.3.2. Analiza dodatnega pisnega gradiva
Preglednica 2: Analiza pisnega gradiva na temo Reformacija v Evropi
Dodatno pisno
gradivo v
osnovnošolskih
učbenikih
vezano na temo
Reformacija v
Evropi.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 45-50.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 32-34.

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta;
Studen, Andrej (2012).
Koraki v času. Novi vek.
Zgodovina za 8. razred
devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 26-28.

2 besedili

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str.
34- 37.
2 besedili

Koliko je
dodatnih pisnih
gradiv?
Kako obsežno je
dodatno pisno
gradivo (število
besed in
razmerje do
glavnega
učbeniškega
besedila)?
Kje se nahaja
dodatno pisno
gradivo?

4 besedila

1. besedilo: 142 besed
2. besedilo: 112 besed
3. besedilo: 61 besed
4. besedilo: 93 besed

1.. besedilo:80 besed
2. besedilo: 91 besed

1. besedilo: 54 besed
2. besedilo: 59 besed

1. besedilo: 29 besed
2. besedilo: 69 besed
3. besedilo: 64 besed

25,6 %

16,4 %

7,6 %

21,3 %

1. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku,na
desnem srednjem
robu strani 45;

1. besedilo se nahaja
v okvirčku pod sliko
Martina Luthra, na
desnem zgornjem
robu strani 33;

1. besedilo se nahaja
v rubriki Ali veš?, na
spodnjem robu strani
35;

1. besedilo se nahaja v
okvirčku v levem
spodnjem delu strani
26;

2. besedilo se nahaja
v rubriki Ali veš?, na
spodnjem robu strani
37.

2. besedilo se nahaja
na zgornjem levem
robu strani 28, v rubriki
RAZMISLI;

2. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku, na
levem robu strani 48;
3. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku, na
desnem spodnjem
robu strani 49;

Na katere
zgodovinske
vidike se nanaša
dodatno pisno
gradivo? Kakšna
je vsebina
gradiva?

4. besedilo se nahaja v
rubriki Ali veš?, na
desnem robu strani
50.
1. besedilo na str. 45
se nanaša na verski in
politični vidik:

2. besedilo se nahaja
v rubriki Ali veš?, na
desnem robu strani
33.

1. besedilo na str. 33
se nanaša na
kulturno – verski
vidik:

Papeži in protipapeži
Odločni papež
Bonifacij VIII. je leta

MARTIN LUTHER
(1483 – 1546)
•Kot otroka so ga
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3 besedila

3. besedilo se nahaja
na spodnjem desnem
robu strani 28, v rubriki
RAZMISLI.

1. besedilo na str. 35
se nanaša na verski
vidik:
Leta 1492 je bil za
papeža izvoljen
Rodrigo Borgia.
Privzel si je ime

1. besedilo na str. 26 se
nanaša na verski vidik:
Iz Luthrovih tez:
• Biblija je edini vir
božje besede
• odrešitev da le
milostni Bog

1302 razglasil, da ima
cerkev (skupnost vseh
kristjanov) eno samo
telo in eno samo glavo
in ta glava je papež,
božji namestnik na
Zemlji. Papež ima v
rokah dva meča,
duhovnega in
posvetnega.
Duhovnega vihti sam,
posvetnega pa
podeljuje cesarjem.
To je pomenilo, da naj
bo Cerkev tista, ki
ustoličuje cesarje,
kralje, škofe in opate
ter neodvisno
razpolaga s svojim
premoženjem. Cerkvi
se je zdelo vprašanje
rešeno.
Drugačnega mnenja je
bil močni francoski
kralj Filip IV. Lepi, ki je
s spletkami in silo
dosegel, da je bil za
Bonifacijevega
naslednika izvoljen
neki francoski škof, ki
je sedež Cerkve
prenesel iz Rima v
francosko mesto
Avignon. Tam so
papeži prebivali skoraj
sedemdeset let (1309
– 76). Tudi po vrnitvi
papežev v Rim se je še
dogajalo, da so
francoski kardinali
volili protipapeža, ki je
živel v Avignonu.
2. besedilo na str. 48
se nanaša na politični
vidik:
Hugenoti
Francoski kalvinisti so
se imenovali hugenoti.
V državi sta nastali
dve stranki,

strogo vzgajali,
•da bo duhovnik, se
je odločil po hudem
neurju, v katerem je
preživel bližnji udar
strele;
•kot protestant se je
poročil in imel šest
otrok,
•pozneje je bil
profesor na univerzi v
Wittenbergu na
Saškem,
•njegova največja
želja je bila biti dober
kristjan,
•s poglobljenim
študijem Biblije je
prišel do spoznanja,
da je za mir v sebi in
odrešitev potrebna
globoka vera,
•njegov prevod
Biblije v nemščino je
ustvaril podlago
sodobnemu
nemškemu knjižnemu
jeziku.
2. besedilo na str. 34
se nanaša na verski,
kulturni in družbeni
vidik:
- Da so Jana Husa
leta
1415 s prevaro zvabili
na koncil v Konstanci,
kjer so ga dali sežgati
na grmadi,
- da je papež Henrika
VIII. pred sporom celo
odlikoval z nazivom
»branilec vere«,
- da se je Henrik III.
šestkrat poročil; svojo
drugo ženo, Ann
Boleyn, je dal
obglaviti, ker je
delovala proti njemu,
- da je bil Edvard VI
(sin Henrika VIII.), ko
je zasedel prestol,
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Aleksander VI. Veljal
je za najbogatejšega
kardinala svojega
časa in je svojo
izvolitev za papeža
dosegel s številnimi
podkupninami.
Takrat 62 – letni
papež je bil ob svoji
izvolitvi že oče
sedmih otrok, po
izvolitvi pa sta se mu
rodila še dva.
2. besedilo na str. 37
se nanaša na vojaško
- strateški vidik:
Španska armada je
odplula iz Španije
proti Angliji z orožjem
in živežem, ki sta
zadoščala za šest
mesecev. Skoraj
nemogoče se je
zdelo, da bi se lahko
Angleži ubranili pred
tako veliko
sovražnikovo močjo.
A velike, težko
otovorjene ladje so
bile nerodne in
neučinkovite v boju z
majhnimi in hitrimi
angleškimi ladjami z
gibljivimi topovskimi
cevmi, zato so bitko
izgubile.

• od zakramentov
prizna le krst in
obhajilo
• odklanja čaščenje
svetnikov in romanja
• zavrača papeževo
prvenstvo.
2. besedilo na str. 28
(rubrika RAZMISLI) se
nanaša na verski vidik:
Lutrova smer
reformacije ni bila
edina. V Švici sta
delovala Ulrich Zwingli
in Jean Calvin. V
Franciji so delovali
hugenoti, na Češkem
husiti (po reformatorju
Janu Husu), svojo pot je
ubrala angleška
Cerkev. Pojavljale so se
številne sekte (npr.
prekrščevalci). Vsaka
smer reformacije je
imela svoje posebnosti,
tako v nauku kot
obredju ali organizaciji.
Želje po spremembi
vere so sevale
nezadovoljstvo ljudi z
njihovim življenjem in
razmerami okoli njih.
3. besedilo na str. 28
(rubrika RAZMISLI) se
nanaša na verski vidik:
V Angliji je prišlo do
odcepitve angleške
Cerkve od Rima zaradi
spora med papežem in
angleškim kraljem
Henrikom VIII. Papež ni
hotel priznati ločitve od
njegove prve žene
Katarine Aragonske. S
podporo parlamenta je
postal kralj s posebnim
zakonom vrhovni
poglavar anglikanske
cerkve. Anglikanska

hugenotska in
katoliška, ki je imela
oporo v kraljevi
družini. Med njima je
desetletja divjala
prava državljanska
vojna in dosegla
vrhunec v
šentjernejski noči (s
23. na 24. avgust
1572), ko je dala
katoliška stranka v
Parizu pobiti več tisoč
hugenotov, zbranih na
poroki svojega vodje
Henrika Bourbonskega
s kraljevo sestro. Ta
politična poroka je
pozneje prinesla
preobrat. Po smrti
zadnjega moškega
potomca kraljeve
družine je francoski
prestol zasedel Henrik
Bourbonski. Čeprav se
je sam moral
odpovedati
kalvinizmu, je svoje
nekdanje privržence
leta 1598 zaščitil s t.i.
nantskim ediktom. Z
njim je končal verske
vojne in priznal
svobodo vere.

star komaj devet let,
- da je bilo javno
objavljenih le osem
portretov Elizabete I.
(od dvestotih), saj je
vsak slikar moral
pridobiti njeno
dovoljenje za objavo.

3. besedilo na str. 49
se nanaša na verski
vidik:
Novi katoliški redovi
Cerkev se je pri
prenovi opirala na
nove redove, ki so
nastali v tistem času.
Najpomembnejši med
njimi je bil jezuitski
red, neposredno
podrejen papežu, ki je
bil ustanovljen, da bi
deloval proti
»krivovercem« v
Evropi in opravljali
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cerkev sodi po obredju
in organizaciji med
protestantsko in
katoliško cerkev
(duhovniki so poročeni,
cerkve so opremljene
podobno kot katoliške).

misijonsko delo v
zunajevropskih
deželah. Jezuiti so bili
izobraženo,
disciplinirani in odlični
pridigarji. Posvečali so
se tudi vzgoji mladine,
šolstvu in znanosti.
4. besedilo na str. 50
se nanaša na verski in
družbeni vidik:
Lutrov prvotni namen
je bil katoliško Cerkev
samo reformirati (od
tod izraz reformacija),
ne pa ustanavljati
nove Cerkve, ki bi se
ločila od katoliške. Z
mislijo, da je treba
Cerkev »poboljšati«,
se je začel ukvarjati že
leta 1511, ko je
obiskal Rim. Tam se je
zgrozil, ko je videl
razkošje, v katerem so
živeli papež in visoki
cerkveni
dostojanstveniki.
Menil je, da bi morala
Cerkev posnemati
skromnost in
preprostost prvih
kristjanov. Ti dve vrlini
sta mu bile tudi vzor
pri pisanju 95 točk, ki
jih je leta 1517 nabil
na vrata grajske
cerkve v Wittenbergu.

Ali se na
dodatno pisno
gradivo
nanašajo tudi
vprašanja? Kaj ta
zahtevajo od
učencev?

Ne

Ne

Ne

Da.
Vprašanje se nanaša na
2. besedilo na str. 28, v
rubriki RAZMISLI:
Učence sprašuje, kaj
vse je povzročalo
nezadovoljstvo ljudi.
Vprašanje se nanaša na
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Ali dodatno
pisno gradivo
vsebuje tudi
navedbo vira iz
katerega je
povzeto?

Ne

Ne

Ne

3. besedilo na str. 28, v
rubriki RAZMISLI:
Učence sprašuje, kdo
je danes poglavar
anglikanske cerkve.
Ne

Večina dodatnega pisnega gradiva se nanaša na verski vidik, saj učenci iz le-tega izvedo več
informacij o smereh reformacije, ki so se razvile po svetu, in o življenju nekaterih papežev, ki so
bili neposredno povezani z reformacijo v Evropi.
Dodatnega pisnega gradiva ni veliko. V večini učbenikov najdemo po dve besedili, izjema je
učbenik založbe Modrijan, ki vsebuje štiri besedila. Glede na obseg dodatnega pisnega gradiva
lahko trdimo, da je večina dodatnega pisnega gradiva kratka, saj vsebuje nekako od 30 do 70
besed, izjema sta dve besedili, ki ju najdemo v učbeniku založbe Modrijan in vsebujeta od 100 do
150 besed. Če pogledamo, koliko je dodatnega pisnega gradiva v odnosu do glavnega
učbeniškega besedila, lahko ugotovimo, da je največ dodatnega pisnega gradiva v učbeniku
založbe Modrijan, saj le to predstavlja kar 25 % celotne vsebine, v učbeniku založbe DZS
predstavlja 21 %, v učbeniku založbe Rokus Klett 16 %, najmanj obsežno je dodatno pisno
gradivo v učbeniku založbe Mladinska knjiga, kjer le-to predstavlja le 8 % celotne vsebine.
Dodatno pisno gradivo se v vseh učbenikih nahaja ločeno od glavnega učbeniškega besedila. V
učbeniku založbe Modrijan se dodatno pisno gradivo nahaja v barvnih okvirčkih, v učbeniku
založb Rokus Klett in Mladinska knjiga v rubriki Ali veš?, v učbeniku založbe DZS pa v rubriki
RAZMISLI. Zanimivo je dejstvo, da za dodatno pisno gradivo v nobenem od učbenikov ne
najdemo vira, iz katerega dodatno pisno gradivo izhaja.
Večina dodatnega pisnega gradiva od učencev ne terja nobenih odgovorov oziroma dodatno
pisno gradivo ni povezano z vprašanji. Izjema je zgolj učbenik založbe DZS, ki zastavlja
učencem vprašanja, ki so neposredno vezana na dodatno pisno gradivo. Razlog, da je temu tako,
je dejstvo, da se dodatno pisno gradivo v tem učbeniku nahaja v rubriki RAZMISLI in od
učencev zahteva, naj na podlagi dodatnega pisnega gradiva ugotovijo, kaj je sprožalo
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nezadovoljstvo med ljudmi, in hkrati od njih zahteva, naj ugotovijo, kdo je danes poglavar
anglikanske cerkve.
Če upoštevamo mnenje D. Trškan (2002, str. 468), ki zapiše, da je pisno gradivo v učbenikih
namenjeno predvsem poglabljanju glavne učbeniške vsebine in da naj bi le-to učencu omogočilo,
da se lahko vživi v dogodek, o katerem bere in ga hkrati spodbudi k samostojnemu raziskovanju,
lahko ugotovimo, da avtorji učbenika založbe Modrijan učencem preko dodatnega pisnega
gradiva ponudijo nekatere dodatne informacije, ki ne sodijo zgolj v okvir glavne učbeniške
vsebine, vendar jo presegajo in na ta način učencem ponujajo neko širše znanje, saj se učenci
preko dodatnega pisnega gradiva seznanijo s stališči papežev do reformacije in prenosom sedeža
Cerkve iz Rima v Avignon, kar v učbenikih ostalih založb ni omenjeno. Prav tako se v učbeniku
založbe Modrijan učenci že v tem poglavju seznanijo z ustanovitvijo cerkvenega reda jezuitov, ki
je bil glavna podpora protireformacije, medtem ko se v ostalih učbenikih jezuiti omenjajo šele v
poglavju, ki obravnava protireformacijo. V učbeniku založbe Rokus Klett učenci v okviru
dodatnega pisnega gradiva bolj podrobno spoznajo življenje in delo Martina Lutra in se seznanijo
še z nekaterimi drugimi zanimivostmi iz obdobja reformacije, ki bi lahko sprožile interes za
nadaljnje raziskovanje (npr. Ali veš, da se je Henrik VIII. šestkrat poročil …). Zanimivo je tudi
dejstvo, da je v učbeniku založbe DZS v okviru dodatnega pisnega gradiva opisan odcep angleške
Cerkve od Rima in oblikovanje anglikanske cerkve, kar pa v učbenikih ostalih založb najdemo že
v okviru glavnega učbeniškega besedila.
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5.3.3. Analiza slikovnega gradiva
Preglednica 3: Analiza slikovnega gradiva na temo Reformacija v Evropi
Slikovno gradivo
v
osnovnošolskih
učbenikih
vezano na temo
Reformacija v
Evropi.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 45-50.

Koliko je
slikovnega
gradiva?
Kakšne vrste je
slikovno gradivo
(zemljevid, slika,
skica,…)?

7 enot

Kje se nahaja
slikovno
gradivo?
Ali ima slikovno
gradivo naslov?

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 32-34.
6 enot

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar
Krasnik, Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet skozi
čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 34-37.

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
26-28.

7 enot

8 enot

2 knjižni sliki
1 zemljevid
1 kopija letaka
2 sliki
1 portret
4 ob robu, 3 sredi
glavnega učbeniškega
besedila
1 da, 6 ne

2 fotografiji
1 knjižna slika
3 slike

2 knjižni sliki
1 naslovnica
4 slike

4 knjižne slike
4 slike

6 ob robu glavnega
učbeniškega besedila
3 da, 3 ne

4 ob robu, 1 sredi in 2
ob koncu glavnega
učbeniškega besedila
7 da

4 na začetku ter 3 ob
robu glavnega
učbeniškega besedila
8 da

Zemljevid na str. 49:
Vere v Evropi sredi 16.
stoletja

Slika na str. 34: Jean
Calvin

Knjižna slika na str. 34:
Prodaja odpustkov

Slika na str. 26: Papež
Leon X. s
kardinaloma

Slika na str. 34:
Reformator Martin
Luter – začetnik
reformacije

Knjižna slika na str.
26: Prodaja
odpustkov

Slika na str. 35: Cesar
Karel V. kot vladar
sveta

Knjižna slika na str.
27: Martin Luther pri
prevajanju Biblije

Naslovnica knjige na
str. 36: Naslovnica
Zwinglijevega spisa o
Kristusovi zadnji večerji

Slika na levem
zgornjem robu strani
28 (rubrika
RAZMISLI): Ulrich
Zwingli

Slika na str. 37:
Angleški kralj Henrik
VIII., ki je odcepil
angleško Cerkev od
Rima
Slika na str. 37: Napad
Angležev na špansko
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Slika na sredini
zgornjega robu strani
28 (rubrika
RAZMISLI): Jean
Calvin
Knjižna slika na

Armado
Knjižna slika na str. 37:
kmečka vstaja; na
zastavi je kmečki
čevelj, simbol vstaje.

Ali ima slikovno
gradivo opis in
katere podatke
vsebuje ta opis?

6 da, 1 ne

5 da, 1 ne

Knjižna slika na str.
45: Pred usmrtitvijo so
Husu na glavo posadili
papirnato krono z
napisom »najhujši
krivoverec«.

Fotografija na str 32:
Gradnja bazilike
svetega Petra v
Vatikanu je trajala 26
let (1506 – 1526).
Denar za gradnjo so
zbirali tudi s prodajo
odpustkov, kar je bilo
še posebno razširjeno
v Rimsko – nemškem
cesarstvu. Bazilika je
še danes najbolj
znano katoliško
romarsko središče,
hkrati pa tudi
renesančno – baročni
umetnostno
zgodovinski
spomenik, saj so pri
gradnji in
rekonstrukciji
sodelovali najbolj
znani umetniki
renesanse
(Michelangelo) in
baroka.

Slika na str. 46: Martin
Luter (1483 – 1546) je
bil menih in pozneje
profesor teologije na
univerzi v Wittenbergu
na Nemškem.
Knjižna slika na str.
46: Prodaja odpustkov
je bila organizirana po
najboljših načelih
trgovskega
poslovanja.
Letak na str. 47:
sodobni letak, ki v sliki
in besedi prikazuje
razliko med
protestantskim in
katoliškim
bogoslužjem.
Katoliška maša je še
dolgo ostala latinska,
razen pridige,
protestantska pa je
potekala v jeziku
vernikov, ob ljudskem

Ne

Knjižna slika na str.
32: Prodaja
odpustkov v Nemčiji
je Cerkvi prinašala
veliko denarja, Luthra
pa je zelo ujezila.
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desnem zgornjem
robu strani 28
(rubrika RAZMISLI):
Usmrtitev Jana Husa
Slika na spodnjem
levem robu strani 28
(rubrika RAZMISLI):
Henrik VIII.
Knjižna slika na
spodnjem desnem
robu strani 28
(rubrika RAZMISLI):
Kmečka dela v 15.
stoletju
Ne

petju, pridigi in
obhajilu pod obema
podobama.
Slika na str. 48: Henrik
VIII. (1509 – 47) je bil
zelo izobražen. Z
rimskokatoliško
Cerkvijo je prekinil iz
osebnih razlogov. V
času vladanja njegove
najstarejše hčere
Marije so anglikance
okrutno preganjali.
Njena sestra in
naslednica Elizabeta I.
pa je ponovno uvedla
in dokončno utrdila
anglikanstvo.
Slika na str. 50:
Tridentinski koncil je
na zahtevo cesarja
Karla V. papež sklical
zato, da bi se končno
uredile zadeve v
Cerkvi.

Slika na str. 33:
MARTIN LUTHER
(1483 – 1546)
•Kot otroka so ga
strogo vzgajali,
•da bo duhovnik, se
je odločil po hudem
neurju, v katerem je
preživel bližnji udar
strele;
•kot protestant se je
poročil in imel šest
otrok,
•pozneje je bil
profesor na univerzi v
Wittenbergu na
Saškem,
•njegova največja
želja je bila biti dober
kristjan,
•s poglobljenim
študijem Biblije je
prišel do spoznanja,
da je za mir v sebi in
odrešitev potrebna
globoka vera,
•njegov prevod
Biblije v nemščino je
ustvaril podlago
sodobnemu
nemškemu knjižnemu
jeziku.
Slika na str. 33:
Elizabeta I. Angleška
(hči Henrika VIII.) je
imela neustrašen
značaj. Uprla se je
raznim zarotam na
dvoru. Uspešno je
končala vojna s
Škotsko, Francijo in
Španijo.
Fotografija na str. 34:
AKTUALNO: Iz
protestantizma je
skozi stoletja izšlo več
cerkva. V ZDA je leta
1830 Joseph Smith
ustanovil Cerkev
Jezusa Kristusa svetih
iz poslednjih dni.
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Ali slikovno
gradivo vsebuje
navedbo vira?
Na kateri
zgodovinski vidik
se nanaša
slikovno
gradivo?
Ali se na
dodatno
slikovno gradivo
nanašajo
vprašanja in kaj
ta vprašanja
zahtevajo od
učencev?

Ne

Člani cerkve se
imenujejo sveti iz
poslednjih dni ali
mormoni, saj se
njihovo temeljno delo
imenuje Mormonova
knjiga. Danes cerkev
združuje 13 milijonov
članov, več kot
polovica jih živi zunaj
ZDA. V Sloveniji
cerkev deluje od leta
1991 in ima tri veje: v
Ljubljani, Celju in
Mariboru. Leta 2008
je bila v Ljubljani
zgrajena prva
mormonska cerkvena
zgradba v Sloveniji
(na sliki).
Ne

Ne

Ne

Celotno dodatno
slikovno gradivo se
nanaša na verski vidik

Celotno dodatno
slikovno gradivo se
nanaša na verski vidik

Celotno dodatno
gradivo se nanaša na
verski vidik

Celotno dodatno
slikovno gradivo se
nanaša na verski vidik

Ne

Ne

Ne

Da
Vprašanje se nanaša
na dodatno slikovno
gradivo v rubriki
RAZMISLI na strani
28.
Vprašanje je vezano
na knjižno sliko na
spodnjem desnem
robu strani 28: Od
učencev zahteva, da
na podlagi knjižne
slike presodijo ali so
imeli nemški kmetje
upravičen razlog za
upor.

75

Slikovnega gradiva je v učbenikih vseh založb veliko, saj skoraj vsi učbeniki vsebujejo od sedem
do osem enot slikovnega gradiva. Večinoma prevladujejo slike, nato knjižne slike in fotografije.
Le učbenik založbe Modrijan vsebuje zemljevid, ki prikazuje vere v Evropi sredi 16. stoletja.
Večina slikovnega gradiva se nahaja ob robu ali na koncu glavnega učbeniškega besedila, izjema
sta le učbenik založbe Modrijan, v katerem se slikovno gradivo pojavlja med glavnim učbeniškim
besedilom, in učbenik založbe DZS, v katerem se slikovno gradivo nahaja nad glavnim
učbeniškim besedilom. Od 28 enot slikovnega gradiva jih ima 19 naslov, 11 enot slikovnega
gradiva pa vsebuje tudi dodatne opise. Enako kot za dodatno pisno gradivo tudi za slikovno
gradivo ni navedenih virov, iz katerih je le-to vzeto.
Vprašanj, ki bi bila vezana na slikovno gradivo, je malo. Večina učbenikov jih ne vsebuje, izjema
je zgolj učbenik založbe DZS, ki od učencev zahteva, naj na podlagi slike presodijo, ali so imeli
kmetje upravičen razlog za upor.
Celotno slikovno gradivo se nanaša predvsem na verski vidik, saj prikazuje slike reformatorjev
(Jean Kalvin, Martin Luter, Ulrich Zwingli, Jan Hus, Henrik VIII.). Zanimivo je dejstvo, da
učbeniki vseh založb prikazujejo enako sliko, ki učencem ponazarja prodajo odpustkov v
Nemčiji.
Po D. Trškan (2002, prav tam) je dodatno slikovno gradivo v učbenikih namenjeno temu, da
učencem pomaga pri razumevanju glavne učbeniške vsebine in mu s tem poda ilustracijo tistega,
kar je o neki tematiki prebral. Hkrati avtorica opozori, da mora biti slikovno gradivo didaktično
in metodično usklajeno z glavno učbeniško vsebino. Če povežemo te napotke z analiziranimi
učbeniki, lahko ugotovimo, da je slikovno gradivo, ki ga vsebujejo učbeniki, izbrano tako, da
učencem omogoči vizualno predstavo učne snovi, ki jo obsega glavno učbeniško besedilo, saj,
kot že zgoraj omenjeno, slikovno gradivo predstavlja predvsem slike reformatorjev oziroma
voditeljev različnih vrst reformacije, vključuje pa tudi različne knjižne slike in letake, preko
katerih učenci spoznavajo protestantsko bogoslužje. V učbeniku založbe Rokus Klett se učenci
preko slikovnega gradiva seznanijo še z nekaterimi vsebinami, ki jih učbeniki ostalih založb ne
vsebujejo. Preko slikovnega gradiva spoznajo baziliko svetega Petra v Vatikanu, katere gradnja je
bila eden izmed povodov za razvoj reformacije, prav tako spoznajo tudi ustanovitev mormonske
cerkve v ZDA. Glede na rezultate analize lahko trdimo, da je slikovno gradivo, ki ga vsebujejo
analizirani učbeniki, didaktično in metodično usklajeno z glavno učbeniško vsebino, saj je
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celotno slikovno gradivo, ki ga učbeniki vsebujejo, zgolj ponazoritev učne vsebine, kjer pa
slikovno gradivo ni povezano z glavno učbeniško vsebino, in najdemo neposredno pod njim tudi
daljši opis, kaj le-to prikazuje (npr. učbenik založbe Rokus Klett).
5.3.4. Analiza pojmov
Preglednica 4: Analiza pojmov na temo Reformacija v Evropi
Pojmi v
osnovnošolskih
učbenikih vezani
na temo
Reformacija v
Evropi.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 45-50.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 32-34
4

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar
Krasnik, Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet skozi
čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 34-37.

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
26-28.

Koliko je
pojmov?
Ali so vključeni
zgolj pojmi ali
tudi neznane
besede?
Kje se nahajajo
pojmi in kako so
označeni?

4

6

5

Pojmi

2 pojma
2 neznani besedi

5 pojmov
1 neznana beseda

5 pojmov

V rubriki Slovarček na
str. 50, na koncu
teme.

V rubriki Pojmi na str.
34, na koncu teme.

V rubriki Neznane
besede na str. 27, na
koncu teme.

Pojasnjeni

Pojasnjeni

Pod rubriko Vprašanja,
na spodnjem delu
strani 35 in 37, niso
posebej označeni.
Pojasnjeni

Ali so pojmi zgolj
našteti ali tudi
pojasnjeni?
Na katere
zgodovinske
vidike se
nanašajo pojmi?

Verski vidik:

Verski vidik:

Verski vidik:

Verski vidik:

kardinal – najvišji
dostojanstvenik v
katoliški cerkvi

HERETIK – krivoverec
IZOBČENJE –
izključitev iz cerkvene
skupnosti
ODPUSTEK –
odpuščanje za grehe
REFORMA sprememba

odpustek: zmanjšanje
zlasti posmrtne kazni
za odpuščene grehe;
vernik je lahko
namesto pokore za
greh kupil odpustek

Odpustek – vernik je
namesto pokore za
greh kupil odpustek.

koncil – zborovanje
škofov in teologov
psalm – vsaka od 150
pesmi, ki sestavljajo
del Svetega pisma
Stare zaveze
Znanstveni vidik:

protestantizem:
gibanje, ki se je uprlo
sklepom v Speyerju;
protestanti – ime za
Luthrove pristaše po
letu 1529

rektor – predstojnik
nekaterih šol, na
primer univerze

puritanec: oznaka za
kalvinističnega
nasprotnika
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Pojasnjeni

Protestantizem –
protestante so
imenovali tiste, ki so
protestirali proti
sklepom v Wormsu.
Simonija –
kupčevanje s
cerkvenimi službami.
Ime je dobilo po
Simonu iz Samarije, ki
je hotel kupiti od
apostola Petra

Anglikanske cerkve

»darove sv. Duha«.

kalvinizem: smer
reformacije,
imenovana po Jeanu
Kalvinu

Jezikovni vidik:

hugenot: pristaš
kalvinizma v Franciji

Družbeni vidik:

sekta: iz latinščine:
ločina, privrženstvo

Teza – stavek, ki
vsebuje neko trditev.

Svoboda vesti –
možnost prostega
spoznavanja, kako
pravilno ravnati v
različnih okoliščinah.

Število pojmov, ki jih vsebujejo učbeniki, se giblje med štiri in šest. Od 19 novih besed je 16
pojmov in tri neznane besede (heretik, reforma, sekta). Večinoma se pojmi nahajajo ob koncu
glavnega učbeniškega besedila in so jasno označeni z različnimi rubrikami. V učbeniku založbe
Modrijan jih najdemo v rubriki Slovarček, v učbeniku založbe Rokus Klett v rubriki Pojmi in v
učbeniku založbe DZS v rubriki neznane besede. Izjema je učbenik založbe Mladinska knjiga,
kjer pojmi niso označeni v posebni rubriki in se nahajajo ob koncu poglavja, in sicer pod rubriko
Vprašanja.
Večina pojmov in neznanih besed je vezana na verski vidik, izjema sta le učbenika založbe
Modrijan in DZS, ki vsebujeta še pojme, ki so vezani na znanstveni vidik (rektor), družbeni vidik
(svoboda vesti) in jezikovni vidik (teza).
Pojasnila so kratka in napisana zelo preprosto. Zanimivo je, da se neznane besede in pojmi med
učbeniki različnih založb močno razlikujejo. Edini skupni pojem, ki ga najdemo v skoraj vseh
učbenikih razen v učbeniku založbe Modrijan, je odpustek. Vsi ostali pojasnjeni pojmi in
neznane besede so različni.
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5.3.5. Analiza vprašanj in nalog
Preglednica 5: Analiza vprašanj in nalog na temo Reformacija v Evropi
Vprašanja v
osnovnošolskih
učbenikih
vezana na temo
Reformacija v
Evropi.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 45-50.

Koliko je
vprašanj?
Koliko vprašanj
se nanaša na
glavno
učbeniško
besedilo?
Koliko vprašanj
se nanaša na
dodatno pisno
gradivo?
Koliko vprašanj
se nanaša na
slikovno
gradivo? Kakšno
je to gradivo?
Kje se nahajajo
vprašanja in
kako so
označena?
Katero stopnjo
ciljev po Bloomu
dosežejo
(znanje,
razumevanje,
uporaba,
analiza, sinteza,
vrednotenje)?
Na kateri
zgodovinski vidik
se vprašanja
nanašajo?

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar
Krasnik, Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet skozi
čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str 34-37.

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
26-28.

4 vprašanja

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 32-34.
5 vprašanj

5 vprašanj

3 vprašanja

4

5

5

2

0

0

0

0

0

0

0

1, knjižna slika na
spodnjem desnem
robu strani 28.

Vprašanja se nahajajo
na koncu teme pod
rubriko Slovarček.
Niso posebej
označena.
1. znanje
2. znanje
3. znanje,
razumevanje
4. znanje

Vprašanja se
nahajajo na str. 34,
ob koncu teme v
rubriki PONOVIMO,
PREMISLI
1. znanje
2. razumevanje
3. razumevanje,
uporaba
4. razumevanje
5. sinteza

Vprašanja se nahajajo
na str. 35 in 37, v
rubriki Vprašanja

Vprašanja se
nahajajo na str. 28, v
rubriki RAZMISLI

1. vrednotenje
2. vrednotenje,
razumevanje
1. razumevanje
2. znanje
3. analiza

1. razumevanje
2. znanje
3. razumevanje

Vsa vprašanja se
nanašajo na verski
vidik:

Vsa vprašanja se
nanašajo na verski
vidik:

Vsa vprašanja se
nanašajo na verski
vidik:

Družbeni vidik:

1. Kaj je ob koncu
srednjega veka najbolj
motilo vernike v zvezi
s Cerkvijo?

1. Navedi vzroke za
reformacijo?

1. Ovrednoti dvojno
moralo: duhovniki
govorijo eno, delajo pa
nasprotno.

2. Opiši različne smeri
reformacije v
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1. Kaj vse je
povzročalo
nezadovoljstvo ljudi?
3. Ali so bili razlogi za
upor nemških kmetov
upravičeni?

2. Katere so bile
glavne zahteve
Martina Lutra?
3. Naštej glavne
reformacijske struje, ki
so se ločile od
katoliške Cerkve, in
premisli, kje je bila
katera od njih
razširjena.
4. Kakšni so bili cilji
tridentinskega
koncila?

nemškem cesarstvu.
3. Kako je želja
Henrika VIII., da bi
imel sina, vplivala na
versko podobo
Anglije?
4. Opiši značilnosti
kalvinizma.
5. Kakšne
spremembe je v
Evropi povzročila
reformacija?

2. Označi pomen
Lutrovega dela in opiši
reakcijo Katoliške
cerkve na njegove teze.
1. Opiši reakcijo
Katoliške cerkve.

Verski vidik:
2. Kdo je danes
vrhovni poglavar
anglikanske cerkve?

2. Naštej nekaj koristi,
ki jih je od reformacije
pričakoval kmet,
podložnik.
3. Primerjaj značilnosti
reformacije v Angliji in
Franciji ter navedi
nekaj podobnosti in
nekaj razlik.

Učbeniki vsebujejo od tri do pet vprašanj. Od 17 vprašanj se jih kar 16 nanaša na glavno
učbeniško besedilo, izjema je zgolj učbenik založbe DZS, kjer se eno vprašanje nanaša na
dodatno slikovno gradivo.
V vseh učbenikih se vprašanja nahajajo ločeno od glavnega učbeniškega besedila in so jasno
označena z različnimi rubrikami. V učbeniku založbe Rokus Klett se nahajajo v rubriki
PONOVIMO, PREMISLI, v učbeniku založbe Mladinska knjiga v rubriki Vprašanja in v
učbeniku založbe DZS v rubriki RAZMISLI. Izjema je učbenik založbe Modrijan, v katerem
vprašanja niso jasno označena v posebni rubriki, temveč se nahajajo pod rubriko Slovarček.
Glede na Bloomovo taksonomijo ciljev dosegajo vprašanja različne stopnje ciljev, ki jih učenci
dosežejo (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). Vendar lahko ugotovimo,
da v učbenikih založb Modrijan, Rokus Klett in DZS prevladujejo vprašanja, ki od učencev
zahtevajo zgolj izkazovanje znanja in razumevanja, kar pomeni, da učenci dosežejo zgolj prvi
dve stopnji ciljev. Nekoliko izstopa učbenik založbe Rokus Klett, v katerem se nahaja vprašanje,
ki od učencev zahteva tudi uporabo sinteze. Izjema je le učbenik založbe Mladinska knjiga, ki od
učencev terja tudi razvoj vrednotenja in analize.
Večina vprašanj je vezana na verski vidik, izjema je zgolj učbenik založbe Mladinska knjiga, ki
učencem zastavi tudi dve vprašanji, vezani na družbeni vidik.
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Sodobni zgodovinski učbeniki naj bi po mnenju D. Trškan (2011, str. 35) vključevali naloge, ki
naj bi učenca navajale k aktivnemu pristopu k odkrivanju glavnih podatkov in k analiziranju
glavne učbeniške vsebine. Le-te navadno od učenca zahtevajo, naj nekaj pogleda, opiše, analizira,
ponovi, utrdi, pojasni, razmisli ali navede primer. Če pogledamo analizirane učbenike, so naloge
res oblikovane tako, da od učencev zahtevajo različne dejavnosti. Od učencev se pričakuje, da
znajo na podlagi prebrane glavne učbeniške vsebine odgovoriti na vprašanja, ki od njih zahtevajo
ali naštevanje zgolj faktografskih dejstev ali pa tudi orientacijo na zemljevidu (3. vprašanje v
učbeniku založbe Modrijan) in iskanje odgovorov na vprašanja znotraj glavne učbeniške vsebine
ali v okviru dodatnega pisnega ali slikovnega gradiva.
V učbeniku založbe Modrijan od učencev v prvem vprašanju zahtevajo poznavanje vzrokov, ki
so sprožali nezadovoljstvo vernikov v zvezi s Cerkvijo. Drugo vprašanje je vezano na poznavanje
glavnih zahtev Martina Lutra. Tretje vprašanja zahteva, naj učenci naštejejo reformacijske struje,
ki so se razvile, in premislijo, katera od njih je bila kje razširjena. Tu si lahko učenci pri odgovoru
pomagajo z zemljevidom na strani 49. Zadnje vprašanje od učencev zahteva poznavanje glavnih
ciljev tridentinskega koncila.
V učbeniku založbe Rokus Klett od učencev v prvem vprašanju zahtevajo navedbo vzrokov za
reformacijo. V drugem vprašanju jih zanima opis reformacije v nemškem cesarstvu. Tretje
vprašanje je vezano na Henrika VIII. in od učencev zahteva, naj pojasnijo, kako je njegova želja,
da bi imel sina, vplivala na versko svobodo Anglije. V četrtem vprašanju od učencev zahtevajo
opis značilnosti kalvinizma. V zadnjem, torej petem vprašanju, morajo učenci pojasniti, kakšne
spremembe je v Evropi povzročila reformacija.
V učbeniku založbe Mladinska knjiga so vprašanja razdeljena na dva dela, saj je tudi poglavje o
reformaciji razdeljeno na dva dela. Prvi del opisuje reformacijo, drugi del pa smeri reformacije.
Prvo vprašanje na temo reformacija od učencev zahteva, naj ovrednotijo dvojno moralo:
duhovniki govorijo eno, delajo pa nasprotno. Drugo vprašanje se navezuje na ovrednotenje
Lutrovega dela in zahteva od učencev opis odziva Katoliške cerkve na njegove teze. Prvo
vprašanje na temo smeri reformacije od učencev zahteva, naj opišejo odziv katoliške Cerkve.
Drugo zajema naštevanje koristi, ki so jih od reformacije pričakovali kmetje in podložniki. Tretje
vprašanje se navezuje na primerjanje značilnosti reformacije v Angliji in Franciji. Učenci morajo
navesti podobnosti in razlike.
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V učbeniku založbe DZS od učencev v prvem vprašanju zahtevajo pojasnilo, kaj vse je
povzročalo nezadovoljstvo ljudi. V drugem vprašanju jih sprašujejo, kdo je danes vrhovni
poglavar anglikanske Cerkve. V tretjem vprašanju morajo učenci pojasniti, ali so bili razlogi za
upor nemških kmetov upravičeni.
5.3.6. Primerjava vsebine glavnega učbeniškega besedila
V tem delu diplomske naloge prikazujemo rezultate analize vsebine glavnega učbeniškega
besedila na temo Reformacija v Evropi. Primerjavo smo razdelili na tri ločene vsebinske sklope,
ki smo jih povzeli iz učnih ciljev, ki so opredeljeni v učnem načrtu za zgodovino v osnovni šoli
(2011, str. 17).
Preglednica 6: Primerjava vsebine učbeniškega besedila: Reformacija v Evropi
Žvanut, Maja; Vodopivec,
Peter (2010). Vzpon
meščanstva: zgodovina za
8. razred osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan, str.
45-50.

Novo versko gibanje
reformacija se je hitro
širilo med vsemi sloji
prebivalstva v osrednjih in
severnih nemških deželah.
Cerkvi so zaplenili
premoženje in razpustili
samostane. Reformatorji
so leta 1530 dokončno
izoblikovali svoj novi nauk
(augsburška veroizpoved)
in se s tem ločili od
katoliške cerkve. Od
zakramentov so obdržali
le krst in obhajilo,
redovništva niso poznali,
prav tako ne posvetitve
duhovnikov. Ti so se po
novem imenovali
pridigarji in so se lahko
poročali. Odklanjali so
čaščenje svetnikov in
uvedli obhajilo pod obema
podobama. Cerkev so
organizirali v okviru dežel,

Mirjanić, Anita; Razpotnik,
Jelka; Snoj, Damjan; Verdev,
Helena; Zuljan, Anka (2010).
Raziskujem preteklost 8.
Učbenik za zgodovino v
osmem razredu osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett,
str. 32-34.
Cerkev se je na prelomu v
16. stoletje spopadala z
mnogimi napakami /…/:
• očitali so ji podkupljivost in
zapravljivost,
• prodajanje odpustkov je
postalo za cerkev zelo
donosno,
•spoštovanje do papežev in
cerkve je zaradi
nemoralnega življenja
nekaterih papežev in
duhovnikov upadlo,
•nižja duhovščina je bila
večinoma slabo izobražena
in komaj pismena.
Zahteve po reformi Cerkve
so postajale vse glasnejše.
/…/
Leta 1555 je cesar v mestu
Augsburg sklical srečanje
vseh nemških knezov, kjer so
podpisali augsburški verski
mir:
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Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar Krasnik,
Metka (2009). Zgodovina 8:
Svet skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem razredu
osnovne šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str 34-37.

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki v
času. Novi vek. Zgodovina
za 8. razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str. 26-28.

Približno tisoč let je v
vzhodni Evropi obstajala le
ena krščanska Cerkev –
Katoliška. To mogočno
institucijo so vodili papeži, ki
so bili bogatejši od
marsikaterega kralja. A
življenje nekaterih papežev
in duhovnikov se je vse bolj
odmikalo od krščanske
morale in nauka. /…/
Ob koncu 15. in v začetku
16. stoletja so v Rimu vladali
papeži, ki so se odločili
zgraditi cerkev sv. Petra, ki
je po razkošju presegala vse
druge. Duhovniki so začeli
zbirati denar tako, da so
verniki plačevali za
odpuščanje grehov. To so
imenovali odpustek. /…/
V Nemčiji je v tem času živel
menih Martin Luter, ki je
zaradi trgovine z odpustki na
list napisal 95 tez (točk), v

/…/ Luthrova kritika je
naletela na odprta ušesa
vseh slojev prebivalstva. V
njegovih naukih so našli
možnost, da verski boj
povežejo z drugimi
zahtevami. Prebivalci nižjih
slojev si upali, da bodo z
reformacijo dobili pravo
krščansko ureditev, kjer
bodo vsi ljudje enaki, da bo
odpravljeno podložništvo.
Meščanstvo in plemstvo sta
v reformaciji videla
možnost, da okrepita svojo
mol nasproti katoliškemu
vladarju. /…/ videli tudi
možnost, da se polastijo
cerkvenega premoženja.
V Augsburgu so cesar Karel
V. in državni stanovi leta
1555 sklenili augsburški
verski mir. Z njim so končali
verske boje reformacije in

kjer so jo vodili deželni
knezi. /…/ ko so se ločili od
katoliške Cerkve so se
imenovali protestanti.
/…/
Leta 1555 je bil na
državnem zboru v
Augsburgu sklenjen verski
mir. Obveljalo je načelo,
da odtlej deželni knez
odloča overi prebivalcev
svoje dežele.

• luteranstvo je bilo državno
priznano,
• mirovna pogodba je
določala, da o veri v svoji
deželi vsak deželni knez
svobodno odloča sam.

katerih je zahteval prenovo
(reformacijo) Katoliške
cerkve.
/…/ je bila v augsburškem
verskem miru leta 1555 kot
enakopravna priznana nova
augsburška veroizpoved.
Mirovna pogodba je
določala, da vsak deželni
knez sam odloča o veri v
svoji deželi.

priznali novo vero –
protestantizem. Državni
knezi so imeli pravico, da
izberejo veroizpoved za
podložnike. Mir je uveljavil
načelo »Čigar dežela, tega
vera!«

Glede na primerjavo vsebine na tematiko Reformacija v Evropi, ki jo vsebujejo analizirani
učbeniki, lahko ugotovimo, da učbenika založb Rokus Klett in Mladinska knjiga predstavita
glavne napake katoliške Cerkve, ki so vodile do reformacijskega gibanja, medtem ko učbenika
založb Modrijan in DZS te vsebine ne vključujeta. Učbenik založbe Modrijan učencem predstavi
glavne značilnosti protestantske veroizpovedi, ki jih drugi učbeniki ne vključujejo. Učbenik
založbe DZS učencem posreduje informacijo o tem, kateri sloji prebivalstva so se začeli
približevati reformacijskemu gibanju. Učbeniki vseh založb poudarijo in opišejo pomen leta
1555, ko je bil podpisan augsburški verski mir in s tem priznana protestantska veroizpoved.
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Preglednica 7: Primerjava vsebine učbeniškega besedila: Martin Luter
Žvanut, Maja; Vodopivec,
Peter (2010). Vzpon
meščanstva: zgodovina za
8. razred osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan, str.
45-50.

Na vprašanje, kako doseči
osvoboditev od kazni za
grehe, je odgovarjal, da je
odločilna trdna vera, ki jo
lahko nagradi le Bog.
Nikakor pa »vstopnice za
nebesa« ne morejo biti
cerkveni odpustki –
potrdila, da so tistemu, ki
je plačal določeno vsoto,
odpuščeni grehi. /…/
Ogorčeni Luter je objavil
letak, na katerem je v 95
točkah ostro zavrnil tako
trgovanje. /…/ Pridigal in
pisal je, da papež in koncili
niso nezmotljivi, da se
Cerkev ne sme postavljati
nad državo, da med
verniki in Bogom niso
potrebni posredniki, tj.
duhovniki, da je edini
temelj vere Sveto pismo, ki
ga mora brati vsak vernik
v sebi razumljivem jeziku.
/…/
/…/ leta 1521 je bil sklican
državni zbor v Wormsu,
kamor je bil povabljen tudi
Luter, ki pa se svojim
naukom ni hotel
dopovedati. Papež ga je
izobčil, tiskanje in branje
njegovih spisov pa je bilo
prepovedano. /…/ ga je
njegov deželni knez spravil
na varno. Luter je v
svojem zatočišču začel
prevajati Sveto pismo v
nemščino in delo končal
leta 1534.

Mirjanić, Anita; Razpotnik,
Jelka; Snoj, Damjan; Verdev,
Helena; Zuljan, Anka (2010).
Raziskujem preteklost 8.
Učbenik za zgodovino v
osmem razredu osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett,
str. 32-34.
Proti trgovini z odpustki je
nastopil nemški duhovnik
Martin Luther. Napisal je 95
točk (tez), ki jih je leta 1517
objavil na vratih grajske
cerkve v Wittenbergu. /…/
Zahteval je prenovo
katoliške Cerkve.
Poglavitne ideje Martina
Luthra so bile:
•ljudje se lahko svojih
grehov očistijo samo tako,
da verujejo v Boga in
njegovo odpuščanje,
•ves cerkveni nauk bi moral
temeljiti na besedah Svetega
pisma /…/,
• moč vere vseh ljudi je
enaka, zato ljudje ne
potrebujejo duhovnikov, da
jim razlagajo Biblijo, ampak
lahko to počne vsak sam.
Luthrove ideje so se začele
širiti po nemškem cesarstvu
in vsej Evropi. Privržence so
imele med plemstvom in
bogatimi meščani. /…/
Papež je Luthru grozil z
izobčenjem, če ne bo
preklical svojih trditev. Ker je
Luther pri svojih trditvah
vztrajal, ga je papež leta
1521 izobčil. /…/
Luthra je podpiralo vse več
nemških knezov in
duhovnikov. Pripadniki
gibanja so se imenovali
protestanti. /…/
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Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar Krasnik,
Metka (2009). Zgodovina 8:
Svet skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem razredu
osnovne šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str. 34-37.

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki v
času. Novi vek. Zgodovina
za 8. razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str. 26-28.

V Nemčiji je /…/ živel menih
Martin Luter, ki je zaradi
trgovine z odpustki na list
napisal 95 tez (točk), v
katerih je zahteval prenovo
Katoliške cerkve. Zapisal je,
da človek odrešitve ne more
doseči z dobrimi deli
(odpustki), ampak le z vero v
Boga in v njegovo
odpuščanje. Zahteval je, da
mora ves cerkveni nauk
temeljiti na Svetem pismu,
ter nastopil proti
vsemogočni avtoriteti
papeža in cerkvene tradicije.
Bil je prepričan, da je moč
vere vseh ljudi enaka, zato
ljudje ne potrebujejo
duhovnikov, da jim razlagajo
Biblijo, ampak to lahko
počne vsak sam. s tem je
postavil zahtevo po Svetem
pismu v jeziku vernikov in
ne le v latinščini /…/. Svoja
razmišljanja v obliki tez je
napisal na list, ki ga je 31.
oktobra 1517 nabil na vrata
cerkve v Wittenbergu /…/.
Ko je papež zvedel za
Lutrove ideje, mu je zagrozil
z izobčenjem. /…/ Papež ga
je res izobčil in nastal je
pravi razkol. /…/ V spor je
kmalu po prevzemu oblasti
posegel tudi cesar Karel V.,
ki je od Lutra zahteval
odstop od reformatorskih
zahtev oz. naukov, kar pa je
ta zavrnil. Državni zbor ga je
nato v Wormsu razglasil za
krivoverca in ga izobčil. /…/
Lutra bi verjetno kot

30. 10. 1517 je Martin
Luther objavil 95 točk (tez).
Obsodil je tudi
nepravilnosti znotraj
rimskokatoliške cerkve,
prodajo odpustkov,
neprimerno življenje
duhovščine, prodajo
cerkvenih položajev. /…/
Najbolj pa ga je zmotilo, da
je Papež sklenil denar za
prezidavo Petrove cerkve v
Rimu dobiti s prodajo
odpustkov. /…/Papež se s
kritiko ni strinjal in je Luthra
izobčil. Papeževo dejanje so
potrdili na državnem zboru
rimsko – nemškega
cesarstva v Wormsu /…/
…je Luther prevajal Biblijo v
nemščino, kajti ena od
njegovih tez je tudi bila, da
mora vsakdo sam iskati
Boga. Posredništvo
duhovnika med Bogom in
vernikom je nepotrebno
/…/. Zato je potrebno, da
lahko tudi manj izobraženi
ljudje berejo Biblijo v
svojem, maternem jeziku.

krivoverca zažgali na
grmadi, če ga ne bi zaščitil in
skril knez Friderik Modri,
vladar Saške. Luter je na
njegovem gradu živel pod
tujim imenom. V
prostovoljnem ujetništvu je
prevedel Biblijo v domači
jezik /…/.

Vsi analizirani učbeniki poudarijo, da je bil Martin Luter nemški menih, ki je pričel odkrit boj
proti katoliški cerkvi. Prav tako vsi učbeniki poudarjajo, da je bil glavni razlog za to prodaja
odpustkov, ki je vodila do tega, da je Martin Luter objavil 95 tez, ki jih je pribil na vrata cerkve v
Wittenbergu. Vsi učbeniki predstavijo Lutrove zahteve do katoliške Cerkve, ki se jim ni želel
odpovedati, in opišejo pomen leta 1521, ko je potekal državni zbor v Wormsu, na katerem je
papež izobčil Martina Lutra. Učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga seznanita učence
tudi z dejstvom, da je Lutra rešil njegov deželni knez in mu omogočil varno zatočišče, kjer je
začel prevajati Sveto pismo v nemščino.
Preglednica 8: Primerjava vsebine učbeniškega besedila: Smeri reformacije
Žvanut, Maja; Vodopivec,
Peter (2010). Vzpon
meščanstva: zgodovina za
8. razred osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan, str.
45-50.

/…/ Proti bogatenju
Cerkve in neomejeni
papeževi oblasti je že v 14.
stoletju javno nastopil
angleški duhovnik John
Wiclif. V pridigah je
razlagal tudi svoje
prepričanje, da je za
kristjane edini vir vere
Sveto pismo, in ne tisto,
kar o njej govori
duhovščina, zato bi ga
verniki morali brati sami,
in da si pot v nebesa
zagotovijo le z vero, ne pa
z dobrimi deli. /…/
Wiclifove misli dalje

Mirjanić, Anita; Razpotnik,
Jelka; Snoj, Damjan; Verdev,
Helena; Zuljan, Anka (2010).
Raziskujem preteklost 8.
Učbenik za zgodovino v
osmem razredu osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett,
str. 32-34.
Na prehodu iz 14. v 15.
stoletje sta spremembe
najprej zahtevala angleški
duhovnik John Wycliffe in
njegov češki somišljenik Jan
Hus. Zanikala sta vodilno
vlogo in nezmotljivost
papeža. Trdila sta, da je bolj
kot cerkveni voditelji
pomembna Biblija, ki jo
morajo verniki brati sami v
svojem jeziku.
Henrik VIII. je bil predan
katolik. /…/ Henrik zahteval
ločitev. Papež je Henrikovo
zahtevo po razveljavitvi
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Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar Krasnik,
Metka (2009). Zgodovina 8:
Svet skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem razredu
osnovne šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str. 34-37.

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki v
času. Novi vek. Zgodovina
za 8. razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str. 26-28.

V 14. stoletju je proti
nepravilnostim v Cerkvi
nastopil angleški duhovnik
John Wicliff. Po njegovi
smrti je njegove zamisli
razvijal Čeh Jan Hus. /…/
Šele v 16. stoletju so se
ljudje z zahtevami po
drugačni Cerkvi ponovno
oglasili. Wicliffove in Husove
zamisli o cerkveni reformi so
končno doživele pravi
trenutek.

Luthrove nauke so za svoje
vzeli tudi nemški kmetje.
Leta 1525 je pod vodstvom
Thomasa Münzerja
izbruhnila velika kmečka
vojna. Kmetje so nauk
Martina Luthra razumeli,
kot da je vsakdo
svoboden/…/

/…/ V Ženevi je deloval
teolog in pravnik Jean
Kalvin. Po njem se ena od

Luthrova smer reformacije
ni bila edina. V Švici sta
delovala Ulrich Zwingli in
Jean Calvin. V Franciji so
delovali hugenoti, na
Češkem husiti, svojo pot je
ubrala angleška Cerkev.

razvijal /…/ Jan Hus. Po
njegovem Cerkev sploh ne
bi smela imeti
premoženja, posvetna in
cerkvena oblast pa bi
morali biti ločeni. /…/
uvedli obhajilo pod obema
podobama /…/
Francoski teolog Jean
Calvin je v Ženevi /…/
uvedel nauk, po njem
imenovan kalvinizem.
Kalvinisti so živeli strogo,
delavno in preprosto,
prisluženega denarja niso
smeli trošiti za razkošje,
ampak so ga vlagali v
gospodarske dejavnosti.
Njihovo bogoslužje so
sestavljali samo pridiga,
molitev in petje psalmov.
Naloga duhovnikov, /…/,
je bila samo verski pouk.
/…/
Angleški kralj Henrik VIII.
sprva ni bil naklonjen
reformacijskim idejam in
se je s papežem sprl zaradi
osebnih razlogov. Hotel je
namreč, naj papež
razveljavi njegov prvi
zakon, kar pa je le-ta
odklonil. /…/ Kralj je
sklical parlament, ki je
sprejel zakon, da je v
Angliji poslej glava Cerkve
kralj, razpuščeni so bili
samostani in Cerkvi je bilo
odvzeto premoženje.
Nastala je posebna
anglikanska Cerkev, ki je
v veroizpovedi in
bogoslužju mešanica
katolicizma in
protestantizma.

zakona zavrnil. Angleški kralj
je sklenil rešiti problem sam.
/…/ je sklical zasedanje
angleškega parlamenta, ki
je:
• sprejel zakon, ki je končal
papeževo oblast v Angliji,
• razveljavil kraljevo
zakonsko zvezo,
• sprejel zakon, ki je na čelo
angleške cerkve namesto
papeža postavil kralja.
Kot posledica teh sprememb
je nastala nova verska
skupnost anglikanci. /…/
Anglikanska vera je bila
zmes prvin protestantske in
katoliške vere:
• duhovniki so se lahko
poročali in si ustvarili
družino,
• obredi so potekali v
angleščini,
• obdržali so katoliško
okrasje in nekaj katoliških
simbolov,
• pri obredih so poleg Biblije
uporabljali posebno knjigo
obredov, ki je bila v
angleškem jeziku.
/…/ Pod vodstvom Francoza
Jeana Calvina, ki je pribežal
v Švico, se je oblikovala
posebna smer reformacije –
kalvinizem.
Calvin je trdil, da os ljudje že
po naravi grešni in da je Bog
že pred stvarjenjem
nekatere določil za
zveličanje, druge pa za
pogubljenje. /…/ Kalvinizem
je uvedel stroga pravila.
• Vernikom je bilo
prepovedano nositi svetle
obleke, obiskovati gostilne in
kartati.
• Cerkve so bile brez okrasja,
v njih sta bila dovoljena le
molitev in petje psalmov.
Kalvinizem se je razširil tudi
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smeri reformacije imenuje
kalvinizem. Kalvin je med
drugim odpravil številne
cerkvene praznike in uvedel
skromno Cerkev. Kalvinci so
bili prepričani, da bogato
notranje okrasje v cerkvi
odvrača vernike od čaščenja
Boga. /…/
Reformacija se je razširila
tudi med kmečkim
prebivalstvom. Nastajale so
različne verske sekte. Tako
so prekrščevalci ali
anabaptisti zahtevali krst
odraslih in socialne reforme.
Želeli so živeti v svobodnih
cerkvenih občinah, kjer bi
bili vsi ljudje enaki. /…/
V Angliji je za časa
reformacije vladar kralj
Henrik VIII. Ker mu žena ni
rodila moškega potomca, se
je želel od nje ločiti in se
znova poročiti. Cerkev
ločitve ni dopuščala /…/.
Tako je kralj Henrik VIII. leta
1533 na zasedanju
angleškega parlamenta
dosegel, da se je Anglija
odcepila od rimske Cerkve.
Ustanovil je lastno Cerkev, ki
mu je omogočala ločitev.
Sprejeli so tudi zakon, ki je
na čelo angleške Cerkve
postavil angleškega kralja.
/:../ Nastala je posebna
Anglikanska cerkev.
/…/

Pojavljale so se številne
sekte. Vsaka smer
reformacije je imela svoje
posebnosti, tako v nauku
kot obredju ali organizaciji.
(besedilo iz rubrike
RAZMISLI)
V Angliji je prišlo do
odcepitve angleške Cerkve
od Rima zaradi spora med
papežem in angleškim
kraljem Henrikom VIII.
Papež ni hotel priznati
Henrikove ločitve od prve
žene Katarine Aragonske. S
podporo parlamenta je
postal kralj s posebnim
zakonom vrhovni poglavar
anglikanske cerkve.
Anglikanska cerkev sodi po
obredju in organizaciji med
protestantsko in katoliško
cerkev. (besedilo iz rubrike
RAZMISLI)

na Nizozemsko in v Francijo.
Francoske kalviniste
imenujemo hugenoti.

Učbeniki založb Modrijan, Rokus Klett in Mladinska knjiga začnejo tematiko o smereh
reformacije s predstavitvijo dela Johna Wicliffa in njegovega somišljenika Jana Husa, ki sta bila
prepričana, da verniki ne potrebujejo duhovnikov in katoliške Cerkve za razlago božjega nauka,
ter sta poudarjala, da morajo sami brati Sveto pismo, medtem ko učbenik založbe DZS te vsebine
ne vključuje. Vsi analizirani učbeniki, z izjemo učbenika založbe DZS, predstavijo delo Jeana
Calvina in njegov nauk kalvinizem, prav tako opišejo tudi glavne značilnosti tega nauka, učbenik
založbe DZS zgolj omeni Jeana Calvina kot enega izmed reformatorjev. Vsi analizirani učbeniki
opišejo nastanek anglikanske cerkve in poudarijo, kaj je bil glavni razlog za njen nastanek, in
opišejo njeno organizacijo. Učbenika založb Mladinska knjiga in DZS v tem poglavju omenita
nastanek različnih sekt. Učbenik založbe DZS jih zgolj našteje, medtem ko učbenik založbe
Mladinska knjiga poda tudi krajši opis delovanja verskih sekt.
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5.4. REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
5.4.1. Splošna analiza glavnega učbeniškega besedila
Preglednica 9: Splošna analiza glavnega učbeniškega besedila na temo Reformacija na
Slovenskem
Splošna analiza
glavnega
učbeniškega
besedila na temo
Reformacija na
Slovenskem.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8.
razred osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 51-55.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan
(2010). Raziskujem
preteklost 8.
Učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Rokus Klett, str. 3537.

Koliko je glavnega
učbeniškega
besedila (število
besed)?
Kakšna je
vsebinska struktura
glavnega
učbeniškega
besedila (teme,
podteme)?

1.143 besed

597 besed

Naslov: Reformacija
na Slovenskem

Naslov: Zakaj je
imela reformacija
na Slovenskem
velik pomen

Ali je zapisano v
enojnem ali
dvojnem stolpcu?
Ali se v glavnem
učbeniškem
besedilu pojavljajo
besede v

Podnaslovi:

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana:
Mladinska knjiga,
str. 38-39.
778 besed

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta;
Studen, Andrej (2012).
Koraki v času. Novi vek.
Zgodovina za 8. razred
devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 29-31.

Naslov:
Reformacija na
Slovenskem

Naslov: Reformacija na
Slovenskem

536 besed

Podnaslovi:
Podnaslovi:

1. Lutrov nauk se širi
iz nemških dežel,
2. Primož Trubar –
steber slovenskega
protestantizma,
3. Delovanje
slovenskih
protestantov,
4. Kaj pa kmetje,
5. Deželni knez skuša
uveljaviti svojo
pravico

Podnaslovi:

Enojen stolpec

Enojen stolpec

Dvojen stolpec

Enojen stolpec

Krepki tisk

Barvni tisk

Krepki tisk

Krepki tisk

/
1 .Kako se je
reformacija razširila
v slovenske dežele,
2. Kako je nastala
prva tiskana
slovenska knjiga,
3. Ali sta bili
protireformacija in
katoliška prenova
na Slovenskem
uspešni
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1. Protestantizem se
širi tudi v naše kraje,
2. Kmečkemu
prebivalstvu so bližji
nauki sekt,
3. Delovanje slovenskih
protestantskih piscev,
4. Slovenci dobimo
Sveto pismo v svojem
jeziku

okrepljenem ali v
barvnem tisku?
Koliko je
okrepljenega
besedila?
Katere so te
besede?

14 besed (1,2 %)

62 besed (10,4 %)

45 besed (5,8 %)

46 besed (8,6 %)

1. protestantski
krožki

1. nemških dežel,
izobraženci,
študentje, trgovci,
širila postopoma,
med kmeti, deželni
stanovi

Primož Trubar,
Katekizem,
Abecednik,
postavil temelje
slovenski
književnosti in
knjižnemu jeziku,
Sebastijan Krelj,
Otročjo biblijo,
Dalmatinov,
Svetega pisma,
najpomembnejše
delo slovenskega
protestantizma,
prve tiskane
slovenske knjige,
Slovenci, zavest o
pripadnosti
slovenskemu
narodu, slovenska
dežela, podložnik
mora biti v vsem
pokoren oblasti,
toda ta mora biti
pravična

1. 1528, protestantskih
skupnostih v Slovenj
Gradcu, Gornji
Radgoni, Ljubljani,
plemiči in meščani,
turške nevarnosti,
svobodo vesti

Verski vidik,
družbeni vidik,
kulturni vidik

Verski vidik, družbeni
vidik, kulturni vidik

2. Primož Trubar, prvi
slovenski knjigi
3. deželne Cerkve,
Jurij Dalmatin,
šolstvu
4. prekrščevalstvo,
štiftarjev
5. /

Na katere
zgodovinske vidike
se nanaša glavno
učbeniško
besedilo?

Verski vidik, družbeni
vidik, kulturni vidik

2. organizirano
protestantsko
gibanje, približno
sto let, Pomen in
dosežki reformacije
na Slovenskem,
PRIMOŽ TRUBAR,
izdal prvi slovenski
knjigi, Cerkovno
ordningo, ADAM
BOHORIČ, prvo
slovensko slovnico,
JURIJ DALMATIN,
prevedel Sveto
pismo, SEBASTIJAN
KRELJ, Otročjo
biblijo
3. konec 16. in na
začetku 17. stoletja,
verskih komisij,
jezuiti, spremenile
tudi cerkve,
Prekmurju in delu
Koroške
Verski vidik,
družbeni vidik,
kulturni vidik

2. prekrševalci, enakost
med ljudmi, gibanje
štiftarjev
3. Primož Trubar, Peter
Bonomo, 1550,
Katekizem, Abecednik,
Slovensko cerkovno
ordningo
4. Prevod Biblije, Jurij
Dalmatin, 1584,
slovnice Zimske urice,
Adam Bohorič,
Hieronim Megiser,
štirijezični slovar

Tematika Reformacija na Slovenskem je sestavljena iz vsaj treh vsebin: širjenje reformacije v
slovenske dežele (Lutrov nauk se širi iz nemških dežel, Kako se je reformacija razširila v
slovenske dežele, Protestantizem se širi tudi v naše kraje), delovanja slovenskih protestantov
(Delovanje slovenskih protestantov, Kako je nastala prva tiskana slovenska knjiga, Delovanje
slovenskih protestantskih piscev, Slovenci dobimo Sveto pismo v svojem jeziku) ter kmetje in
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reformacija (Kaj pa kmetje, Kmečkemu prebivalstvu so bližji nauki sekt). Učbenik založbe
Modrijan vsebuje še vsebino Deželni knez skuša širiti svojo pravico, učbenik založbe Rokus
Klett pa Ali sta bili protireformacija in katoliška prenova na Slovenskem uspešni. Glede na
vsebino in naslove podpoglavij lahko ugotovimo, da glavno učbeniško besedilo vključuje
predvsem verski, družbeni in kulturni vidik.
Ko pogledamo tematizacijo same učne vsebine, lahko ugotovimo, da jo avtorji vseh učbenikov
razdelijo na dve ravni. Prvo raven predstavlja naslov poglavja, ki je v večini primerov kar
Reformacija na Slovenskem ali katera izmed podobnih besednih zvez, nato sledi razdelitev
vsebine na približno štiri podpoglavja, ki opisujejo, kako se je nova vera razširila na slovenska
ozemlja, življenje in delo Primoža Trubarja ter ostalih protestantskih piscev, poglavje pa se
zaključi še s pogledom na kmečko prebivalstvo. Ta način tematizacije je ustrezen, če upoštevamo
napotke Jurmana (1999, str. 79), ki pravi, da naj poglavje praviloma obravnava en problem s
široko tematiko, podpoglavje pa več ali zgolj eno plat posameznega problema. Ugotovimo lahko
tudi, da avtorji vsebino oblikujejo tako, da ji lahko učenec sledi postopoma in se najprej seznani z
dejavniki, ki omogočijo razvoj reformacije na slovenskem ozemlju, nato spozna življenje in delo
Primoža Trubarja ter se seznani z deli preostalih slovenskih protestantskih piscev. Torej lahko
trdimo, da je glavna učbeniška vsebina oblikovana tako, da je razumljiva in omogoča učencu, da
samostojno odkriva nova dejstva.
Če pogledamo napotke avtorjem za pisanje kakovostnih učbenikov (prav tam), lahko ugotovimo,
da je eden izmed kriterijev pri čitljivosti in berljivosti učbenika tudi okrepljeni ali poševni tisk, in
da je besedilo, ki je zapisano v okrepljenem tisku, za učenca bistvenega pomena, saj lažje
prepozna bistvene dele besedila in jim posveti več pozornosti. Glede na dobljene podatke v
analizi lahko ugotovimo, da glavno učbeniško besedilo vključuje besede v okrepljenem tisku, ki
jih je v vseh učbenikih relativno veliko, saj se njihovo število v odnosu do glavnega učbeniškega
besedila giblje nekje med petimi in desetimi odstotki. Neznane oziroma učencem nove besede so
v učbenikih vseh založb zapisane v okrepljenem tisku, izjema je učbenik založbe Rokus Klett, ki
ima besede zapisane v barvnem tisku. V učbenikih vseh založb najdemo okrepljene besede, kot
so Primož Trubar, Adam Bohorič in Jurij Dalmatin. V učbenikih vseh založb sta okrepljeni tudi
besedi Katekizem in Abecednik, izjema je zgolj učbenik založbe Modrijan, ki ju združi v besedno
zvezo prvi slovenski knjigi. Prav tako lahko najdemo v učbeniku založb Modrijan in DZS v
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okrepljenem tisku besedi prekrščevalci in štiftarji, ki ju učbenika založb Rokus Klett in
Mladinska knjiga ne vsebujeta. Pri učbenikih založb Modrijan in Mladinska knjiga lahko
ugotovimo, da se v okrepljenem tisku pojavljajo zgolj ključne oziroma pomembne besede,
medtem ko v učbeniku založbe Rokus Klett in DZS najdemo v okrepljenem tisku zapisane
celotne povedi, kar pripomore tudi k dejstvu, da se ravno v teh dveh učbenikih pojavlja največji
odstotek okrepljenih besed v odnosu do glavnega učbeniškega besedila.
Glede na obseg glavnega učbeniškega besedila lahko učbenike razdelimo v dve skupini.
Učbenika založb Rokus Klett in DZS vsebujeta nekoliko manj besed, njihovo število se giblje
med 500 in 600, medtem ko učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga vsebujeta več besed
glavnega učbeniškega besedila, število besed se giblje med 770 in 1150. V učbenikih vseh založb
je glavno učbeniško besedilo zapisano v enojnem stolpcu, izjema je le učbenik založbe
Mladinska knjiga, kjer je glavno učbeniško besedilo zapisano v dvojnem stolpcu.
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5.4.2. Analiza dodatnega pisnega gradiva
Preglednica 10: Analiza pisnega gradiva na temo Reformacija na Slovenskem
Dodatno pisno
gradivo v
osnovnošolskih
učbenikih
vezano na temo
Reformacija na
slovenskem.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 51-55.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka; Snoj,
Damjan (2010).
Raziskujem preteklost
8. Učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Rokus Klett,
str. 35-37.

Koliko je
dodatnih pisnih
gradiv?
Kako obsežno je
dodatno pisno
gradivo (število
besed in
razmerje do
glavnega
učbeniškega
besedila)?

3

4

1. besedilo: 149 besed
2. besedilo: 60 besed
3. besedilo: 129 besed

338 besed
22,9 %

39,9 %

Kje se nahaja
dodatno pisno
gradivo?

1. besedilo se nahaja
na zgornjem delu leve
strani lista;

1. besedilo se nahaja
na desnem robu strani
35 v okvirčku pod sliko
Primoža Trubarja;

2. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku
med glavnim
učbeniškim
besedilom;
3. besedilo se nahaja v
rubriki Ali veš?

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana:
Mladinska knjiga,
str. 38-39.
1

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta;
Studen, Andrej (2012).
Koraki v času. Novi vek.
Zgodovina za 8. razred
devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 29-30.

1. besedilo: 114 besed
2. besedilo: 68 besed
3. besedilo: 132 besed
4. besedilo: 82 besed

56 besed

1. besedilo:97 besed
2. besedilo: 46 besed
3. besedilo: 61 besed
4. besedilo: 33 besed

396 besed

56 besed

237 besed

7,2 %
Besedilo se nahaja
v rubriki Ali veš?

2. besedilo se nahaja
na desnem spodnjem
delu strani 35 v
barvnem kvadratku;

1. besedilo na str. 52
se nanaša na kulturni
in verski vidik:

3. besedilo se nahaja
na strani 36 v rubriki
Ali veš?

Trubarjeva ljubezen

1. besedilo se nanaša
na kulturni vidik:
PRIMOŽ TRUBAR
(1508 – 1586)
•Rodil se je v kmečki
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30,7 %
1. besedilo se nahaja
na zgornjem levem
robu strani 29, takoj
pod naslovom
poglavja.
2. besedilo se nahaja
na zgornjem srednjem
delu strani 31, v rubriki
RAZMISLI.
3. besedilo se nahaja
na sredini desnega
roba strani 31, v rubriki
RAZMISLI.

4. besedilo se nahaja
na desnem robu strani
37, poleg slike
jezuitskega kolegija.
Na katere
zgodovinske
vidike se nanaša
dodatno pisno
gradivo? Kakšna

4

Besedilo na str. 39
se nanaša na
kulturni vidik:

4. besedilo se nahaja
na spodnjem levem
robu strani 31, v rubriki
RAZMISLI.
1. besedilo na str. 29
se nanaša na kulturni
vidik:

• V Trubarjevem

»Kedar ta slovenski

je vsebina
gradiva?

do Slovencev
Trubar je svojim
rojakom želel več
izobrazbe, da bi lahko
vsakdo bral verske
knjige, predvsem
Sveto pismo. V
Katekizmu jih je takole
nagovoril:
Lubi krščeniki!jest sem
le- te štuke iz svetiga
pisma, katere vsaki
zastopni človik, kir
hoče v nebo priti, ima
vejditi inu držati, h tim
tudi litanijo inu ano
pridigo v le – te
bukvice pustil
prepisati v naš jezik,
Bogu na čast inu h
dobrumu vsem
mladim ter preprostim
ludem naše dežele.
Zakaj iz teh se vsake
lehku navuči to pravo
staro vero…
Natu vas, zvejste,
brumne farmoštre,
pridigarje, šulmaštre
inu stariše inu vse te,
kir znajo brati, per
sodnim dnevi
opominam ter prosim,
de vi v cerkvi, v šuli,
doma inu kir vkupe
pridete, te preproste
vučite le – te štuke
naše prave krščanske
vere, nim naprej berite
inu pujte vsak praznik,
de ti mladi ter stari je
bodo umejli inu prou
zastopili.
2. besedilo na str. 53
se nanaša na kulturni
vidik:
Prvi prevod Svetega
pisma v slovenščino
Jurij Dalmatin (1547 –

družini v Raščici pri
Velikih Laščah,
•po očetu je imel
priimek Malnar, a je
kasneje prevzel
materin priimek
Trubar,
•šolal se je ob podpori
dobrotnikov,
•na Reki in v Salzburgu
je pridobil duhovniško
izobrazbo,
•služboval je v Laškem
in Ljubljani,
•z reformacijo se je
seznanil v Trstu pri
škofu Bonomu,
•leta 1547 ga je
ljubljanski škof Textor
pregnal v izgnanstvo,
•pobegnil je v Nemčijo,
se poročil in imel več
otrok,
•leta 1561 se je vrnil v
Ljubljano kot
superintendent,
•leta 1565 je znova
zbežal v Nemčijo, kjer
je ostal do svoje smrti
(pokopan je v
Derendingu),
•objavil je 22 knjig v
slovenskem in dve v
nemškem jeziku.
2. besedilo na str. 35 se
nanaša na kulturni
vidik:
»Veleomikani mož! Ne
dvomimo, da dobro
poznaš in neredko
obžaluješ kulturno
zaostalost naše ožje
domovine: saj je prava
sramota, kako se
vsepovsod šopiri
zaničevanje do lepih
umetnosti in
zanemarjanje duhovne
izobrazbe. Toda, ko bi
le vsi, ki to bedno
rovtarstvo v resnici
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delu Catehismus
lahko preberemo
tudi: »Bolje dat
denar revežem, kot
pa ga nameniti
razkošnim
poslikavam
cerkva.«
• Jurij Dalmatin je
Biblijo prevajal
deset let.
Posamezne knjige
je tiskala
Mandelčeva
tiskarna v Ljubljani.
Do konca je bila
natisnjena v
nemškem mestu
Wittenberg, kjer je
izšla v 1500 izvodih.
Dalmatin tedaj ni
bil star niti 40 let.

jezik se povsod glih inu
v eni viži ne govori –
drigači govore z
dostimi besedami
Kranjci, drigači Korošci,
drigači Štajerji inu
Dolenci ter Bezjaki,
drigači Krašovci inu
Istrijani, drigači Krovati
– obtu smo mi le – tu
naše delu v kranjski
jezik hoteli postaviti za
dosti riči volo, nerveč
pak, kir se nom zdi, de
ta tih drugih dežel ludi
tudi mogo zastopiti.
Inu mi nesmo v le –
timu našimu obračunu
oli tolmačevanu lepih,
gladkih, visokih,
kunštnih, novih oli
neznanih besed iskali,
temuč te gmanjske
kranjske preproste
besede, katere vsaki
dobri preprosti
Slovenec lehku more
zastopiti.«
2. besedilo na
zgornjem srednjem
delu strani 31 se
nanaša na kulturni
vidik:
S Slovensko cerkovno
ordningo je Primož
Trubar postavil temelje
protestantske cerkvene
organizacije in
protestantskega
šolstva. Šolarji
(povečini otroci
meščanov in plemičev)
so se v slovenskem
jeziku učili brati, pisati,
imeli so verouk in
petje. Protestantje so
ustanavljali tudi
nemške in latinske šole
ter t.i. stanovsko
gimnazijo.

89) je slovenski prevod
Svetega pisma
pripravil že v času, ko
je v Ljubljani delovala
tiskarna, vendar
deželni knez ni dovolil,
da bi ga natisnila.
Tako je izšlo šele leta
1584 v Wittenbergu
na Nemškem. S tem
delom je Dalmatin
dokazal, da je bila
slovenščina že takrat
dovolj bogat jezik za
prevajanje tako
obsežnega in
zahtevnega besedila.
3. besedilo na str. 55
se nanaša na kulturni
in verski vidik:
Prvi tiskar na
Slovenskem je bil Janž
Mandelc, doma
verjetno na Kranjskem
ali v Istri. V Ljubljano
je prišel pred letom
1575, dobil meščanske
pravice in deloval kot
knjigotržec. Leta 1575
je z dovoljenjem
deželnih stanov
ustanovil tiskarno, ki
je delovala do leta
1582, ko je moral
Mandelc, ki je
sodeloval s protestanti
in načrtoval natis
Dalmatinovega
prevoda Svetega
pisma zapustiti
Ljubljano.
Izdelava papirja se je
na Slovenskem začela
v drugi polovici 16.
stoletja. Pri tem so
uporabljali vodno silo.
Ker so bile papirnice
na zunaj podobne
žitnim mlinom, so jih
imenovali papirni
mlini. Prvi papirni mlin

občutijo, hoteli združiti
z nami svoje želje in
gorečnost, svoje misli
in delo ter z nami vred
napeti vse sile, da mu
napravijo konec!«
3. besedilo na str. 36 se
nanaša na kulturni in
družbeni vidik:
- Da prvo omembo
protestantizma na
Slovenskem zasledimo
v letu 1521 na
Kranjskem: takrat je
Avguštin Prygl –
Tyfernus ob prevzemu
moravške fraze
zagotavljal, da se bo z
vso silo boril proti
Luthrovim naukom,
- da so protestantski
pisci na začetku svojih
del opisovali značilnosti
takratnega časa,
- da se je med
protestantskimi
knjigami najbolje
ohranila Dalmatinova
Biblija;
- da so prve slovenske
knjige tiskali v nemških
deželah,
- da so slovenski
reformatorji napisali ali
prevedli okoli petdeset
del,
- da je bila leta 1575 v
Ljubljani ustanovljena
prva tiskarna na
Slovenskem; delovala
je pet let, v njej pa so
natisnili deset del v
slovenskem jeziku,
skupaj so jih natisnili
27,
- da se je pisava
bohoričica ohranila do
19. stoletja,
- da je bila žena
Martina Luthra,
Katarina Borska, sprva
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3. besedilo na sredini
desnega roba strani 31
se nanaša na družbeno
– kulturni vidik:
Če so želeli
protestantje
uresničevati svoje
načelo, da mora božja
beseda priti med ljudi,
so potrebovali tudi
tiskarno, ki bi tiskala
njihova dela. V
Ljubljani je zato Janž
Mandelc leta 1575
zaprosil za dovoljenje,
da odpre tiskarno. Do
prepovedi delovanja
leta 1581 je natisnil
okoli 30 del. Pripravljal
je tudi tiskanje prevoda
Biblije, pa je moral prej
zapustiti Ljubljano.
4. besedilo na
spodnjem levem robu
strani 31 se nanaša na
kulturni vidik:
Med pomembnejše
spomenike iz obdobja
reformacije sodi
Lutrovska klet,
molilnica, ki jo je dal
okoli leta 1610 urediti
baron Inocenc Moscon.
Skrita je bila v pritličju
gospodarskega objekta
pod njegovim gradom
v Sevnici.

v Sloveniji je bil ob
Ljubljanici pri gradu
Fužine.
Na Slovenskem so se
protestantje s
cerkveno organizacijo
vred ohranili le v
Prekmurju, ker je bilo
del Ogrske. Danes jim
pravimo evangeličani.

Ali se na
dodatno pisno
gradivo
nanašajo tudi
vprašanja? Kaj ta
zahtevajo od
učencev?

Ne

nuna, ko pa je spoznala
njegov nauk, je
zapustila samostan.
4. besedilo na str. 37 se
nanaša na versko –
kulturni vidik:
JEZUITI NA
SLOVENSKEM
•Ustanovitev
jezuitskega kolegija v
Ljubljani leta 1597 (na
sliki), s katerim se je
začelo višje šolstvo v
Ljubljani,
•v knjižnici kolegija so
bile na razpolago vse
pomembne knjige s
področja astronomije,
fizike in matematike,
•delovalo je tudi
jezuitsko gledališče, ki
je uporabljalo
mešanico petja, plesa,
gibov in mask,
•šolsko gledališče je
bilo sestavni del
jezuitskega šolstva,
javnosti pa so bile
namenjene igre na
prostem in verske
procesije,
•leta 1773 je bil red
ukinjen, nato
obnovljen,
•danes jezuiti delujejo
v Ljubljani in Mariboru.
Da, vprašanje je
vezano na 1. besedilo.
Od učencev zahteva,
da na podlagi odlomka
ugotovijo nad čem se
je pritoževal Trubar.

Ne

Da.
1. vprašanje se nanaša
na 2. besedilo na str.
31, v rubriki RAZMISLI:
Učenci morajo
ugotoviti, kakšne
posledice ima šolanje
nekega naroda v
lastnem jeziku.
2. vprašanje se nanaša
na 3. besedilo na str.
31, v rubriki RAZMISLI:
Učenci morajo

95

ugotoviti, kdo so bili
možni kupci
protestantskih knjig.

Ali dodatno
pisno gradivo
vsebuje tudi
navedbo vira iz
katerega je
povzeto?

Ne

Da, 2. besedilo je
Trubarjevo pismo
Bohoriču, Ljubljana, 1.
avgusta 1565.

Ne

3. vprašanje se nanaša
na 4. besedilo na str.
31, v rubriki RAZMISLI:
Učenci morajo
ugotoviti s katerimi
objekti iz zgodnjega
krščanstva lahko
primerjamo Lutrovsko
klet, ki je skrita
molilnica.
Da, pod besedilom je
pripis: Primož Trubar o
težavah pri izbiri jezika
ob nameri, da bo pisal
verske in druge knjige
za svoje »ljube
Slovence«.

Večina dodatnega pisnega gradiva se nanaša na kulturni vidik, saj iz le-tega učenci izvedo več o
delovanju slovenskih protestantskih piscev in njihovem knjižnem delu ter pomenu le-tega za
slovenski narod.
Dodatnega pisnega gradiva je veliko. V učbenikih založb najdemo vsaj tri dodatna pisna gradiva,
izjema je le učbenik založbe Mladinska knjiga, ki vsebuje zgolj eno dodatno pisno gradivo.
Dodatno pisno gradivo je glede na obseg relativno kratko, saj se število besed dodatnega pisnega
gradiva giblje med 50 in 90 besed. Izjemi sta dve besedili v učbeniku založb Modrijan in Rokus
Klett, katerih število besed se giblje med 110 in 150. Če pogledamo, koliko je dodatnega pisnega
gradiva v odnosu do glavnega učbeniškega besedila, lahko ugotovimo, da je največ dodatnega
pisnega gradiva v učbeniku založbe Rokus Klett, saj le-to predstavlja kar 39,9 % celotne vsebine,
v učbeniku založbe DZS predstavlja 30 %, v učbeniku založbe Modrijan 23 %, najmanj obsežno
je dodatno pisno gradivo v učbeniku založbe Mladinska knjiga, kjer le-to predstavlja le 7 %
celotne vsebine.
Dodatno pisno gradivo se nahaja ločeno od glavnega učbeniškega besedila. V učbeniku založbe
Modrijan se nahaja v barvnem okvirčku med glavnim učbeniškim besedilom in v rubriki Ali
veš?, v učbeniku založbe Rokus Klett se nahaja v okvirčku neposredno pod dodatnim slikovnim
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gradivom in v rubriki Ali veš?, v učbeniku založbe Mladinska knjiga se nahaja v rubriki Ali veš?
in v učbeniku založbe DZS se nahaja v rubriki RAZMISLI. Za večino dodatnega pisnega gradiva
ni navedenega vira, iz katerega je le-to vzeto, izjemi sta zgolj dve besedili, in sicer besedilo v
učbeniku založbe Rokus Klett, kjer je navedeno, da je prvo dodatno pisno gradivo iz
Trubarjevega pisma Bohoriču, in besedilo v učbeniku založbe DZS, kjer najdemo pod besedilom
pripis: Primož Trubar o težavah pri izbiri jezika ob nameri, da bo pisal verske in druge knjige za
svoje »ljube Slovence«.
Večina dodatnega pisnega gradiva od učencev ne terja nobenih odgovorov oziroma ni povezano z
vprašanji. Izjemi sta le učbenika založb Rokus Klett in DZS. Za učbenik založbe DZS je
značilno, da se na dodatno pisno gradivo vežejo vprašanja, saj se to gradivo nahaja v rubriki
RAZMISLI. V učbeniku založbe Rokus Klett se na prvo besedilo veže vprašanje, ki od učencev
zahteva, naj na podlagi odlomka ugotovijo, nad čem se je pritoževal Trubar. V učbeniku založbe
DZS se na drugo besedilo veže vprašanje, ki od učencev zahteva, naj ugotovijo, kakšne so
posledice šolanja nekega naroda v lastnem jeziku. Na podlagi tretjega besedila morajo učenci
ugotoviti, kdo so bili možni kupci protestantskih knjig. Na četrto besedilo se nanaša vprašanje, ki
od učencev zahteva, naj ugotovijo, s katerimi objekti iz zgodnjega krščanstva lahko primerjamo
Lutrovsko klet, ki je skrita molilnica.
Če upoštevamo mnenje D. Trškan (2002, str. 468), ki zapiše, da je pisno gradivo v učbenikih
namenjeno predvsem poglabljanju glavne učbeniške vsebine in da naj bi le-to učencu omogočilo,
da se lahko vživi v dogodek, o katerem bere in ga hkrati spodbudi k samostojnemu raziskovanju,
lahko ugotovimo, da so avtorji analiziranih učbenikov izbrali dodatno pisno gradivo tako, da se
preko le-tega učenci seznanijo še z nekaterimi zanimivostmi iz življenja in dela Primoža Trubarja
ter Jurija Dalmatina. Gre predvsem za odlomke iz pisem in del Primoža Trubarja, napisanih v
izvirnem dialektu, kar pomeni, da s tem učenci spoznavajo tudi različne oblike slovenskega
jezika. Prav tako v okviru dodatnega pisnega gradiva najdemo v učbenikih vseh založb omembo
Janža Mandeljca in njegove tiskarne v Ljubljani. Zanimivo je, da ga dodajo avtorji vseh
učbenikov med zanimivosti in ga ne omenjajo v okviru glavnega učbeniškega besedila. V
učbeniku založbe Rokus Klett najdemo še dodatno pisno gradivo, ki opisuje razvoj jezuitov na
Slovenskem. Učbeniki ostalih založb v tem poglavju ne omenjajo jezuitskega reda.
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5.4.3. Analiza slikovnega gradiva
Preglednica 11: Analiza slikovnega gradiva na temo Reformacija na Slovenskem
Slikovno gradivo
v
osnovnošolskih
učbenikih
vezano na temo
Reformacija na
slovenskem.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 51-55.

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar
Krasnik, Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet skozi
čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 38-39.

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
29-31.

5 enot

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 35-37.
4 enote

Koliko je
slikovnega
gradiva?
Kakšne vrste je
slikovno gradivo
(zemljevid, slika,
skica,…)?
Kje se nahaja
slikovno
gradivo?

2 enoti

8 enot

4 kopije iz knjige
1 fotografija

3 fotografije
1 skica

2 kopiji

3 ob robu, 1 sredi ter
1 ob koncu glavnega
učbeniškega besedila

1 ob robu ter 3 ob
koncu glavnega
učbeniškega besedila

1 ob robu ter 1 na
sredini glavnega
učbeniškega besedila

4 kopije
1 zemljevid
1 portret
2 fotografiji
8 ob robu glavnega
učbeniškega besedila

Ali ima slikovno
gradivo naslov?

3 da, 2 ne

3 da, 1 ne

1 da, 1 ne

8 da

Kopije na str. 38:
Primož Trubar ter
Katekizem in
Abecednik

Kopija na zgornjem
desnem robu strani
29: Naslovni list
prvega Trubarjevega
katekizma, 1550

Kopija iz knjige na str.
51: Portret Primoža
Trubarja (1508-86),
natisnjen v njegovi
poslednji knjigi Hišna
postila, ki je izšla po
njegovi smrti.

Fotografija na sredini
desnega roba strani
29: Jurij Dalmatin:
Biblija, Wittenberg
1584

Kopija iz knjige na str.
53: Stran iz
Abecednika iz leta
1555, v katerem je
Trubar namesto gotice
uporabil latinico.

Kopija na spodnjem
desnem robu strani
29: Stran iz zimskih
uric Adama Bohoriča

Kopija iz knjige na str.
53: Prvi prevod
Svetega pisma v
slovenščino

Kopija na zgornjem
levem robu strani 30:
Pregovori v različnih
jezikih, med njimi
slovenski
Portret na zgornjem
levem robu strani 31,
v rubriki RAZMISLI:
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Primož Trubar
Kopija na zgornjem
desnem robu strani
31, v rubriki
RAZMISLI: Naslovnica
Slovenske cerkovne
ordninge
Zemljevid na
srednjem levem robu
strani 31, v rubriki
RAZMSILI: Razvoj
tiskarstva v Evropi v
15. stoletju
Fotografija na
spodnjem levem
robu strani 31, v
rubriki RAZMISLI:
Lutrovska klet
Ali ima slikovno
gradivo opis in
katere podatke
vsebuje ta opis?

2 ne, 3 da

3 da, 1 ne

Kopija iz knjige na str.
52: Prvi slovenski
knjigi sta bili
natisnjeni v gotici.
Trubar ju je na novo
izdal leta 1555 v lažje
čitljivi pisavi latinici.
Katekizem iz leta 1550
(levo) ima naslov
najprej v nemščini,
nato v slovenščini,
izdaja iz leta 1555
(desno) pa samo v
slovenščini.

Fotografija na str. 35:

Kopija iz knjige na str.
53: Jurij Dalmatin
(1547 – 89) je
slovenski prevod
Svetega pisma
pripravil že v času, ko
je v Ljubljani delovala
tiskarna, vendar
deželni knez ni dovolil,
da bi ga natisnila.
Tako je izšlo šele leta
1584 v Wittenbergu
na Nemškem. S tem

Ne

PRIMOŽ TRUBAR
(1508 – 1586)
•Rodil se je v kmečki
družini v Raščici pri
Velikih Laščah,
•po očetu je imel
priimek Malnar, a je
kasneje prevzel
materin priimek
Trubar,
•šolal se je ob
podpori dobrotnikov,
•na Reki in v
Salzburgu je pridobil
duhovniško
izobrazbo,
•služboval je v
Laškem in Ljubljani,
•z reformacijo se je
seznanil v Trstu pri
škofu Bonomu,
•leta 1547 ga je
ljubljanski škof Textor
pregnal v izgnanstvo,
•pobegnil je v
Nemčijo, se poročil in
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Ne

delom je Dalmatin
dokazal, da je bila
slovenščina že takrat
dovolj bogat jezik za
prevajanje tako
obsežnega in
zahtevnega besedila.
Fotografija na str. 54:
Ena najlepših cerkva
štiftarskega izvora na
Slovenskem stoji v
kraju Nova Štifta pri
Ribnici na Dolenjskem.
Imenuje se cerkev
Vnebovzetja Matere
božje in je bila
zgrajena sredi 17.
stoletja.

imel več otrok,
•leta 1561 se je vrnil
v Ljubljano kot
superintendent,
•leta 1565 je znova
zbežal v Nemčijo, kjer
je ostal do svoje smrti
(pokopan je v
Derendingu),
•objavil je 22 knjig v
slovenskem in dve v
nemškem jeziku.
Fotografija na str. 37:
AKTUALNO
Protestantizem v
Sloveniji se je ohranil
v Prekmurju (verska
skupnost šteje okoli
20.000
evangeličanov). V
spomin na dosežke
reformatorjev na
Slovenskem
praznujemo dan
reformacije (31.
oktobra). V Raščici pri
Velikih Laščah pa je
danes Trubarjev
muzej (na sliki).
Ne

Ne

Ali slikovno
gradivo vsebuje
navedbo vira?

Ne

Na kateri
zgodovinski vidik
se nanaša
slikovno
gradivo?
Ali se na
dodatno
slikovno gradivo
nanašajo
vprašanja in kaj
ta vprašanja
zahtevajo od
učencev?

Slikovno gradivo se
nanaša na verski vidik

Slikovno gradivo se
nanaša na versko –
kulturni vidik

Slikovno gradivo se
nanaša na versko –
kulturni vidik

Da. Kopija na
zgornjem levem robu
strani 30: Hieronim
Megiser: Sententiae
insigniores, 1572
Slikovno gradivo se
nanaša na versko –
kulturni vidik

Ne

Ne

Ne

Da
Vprašanje se nanaša
na zemljevid na
strani 31, v rubriki
RAZMISLI: Na podlagi
zemljevida lahko
učenci razberejo kdo
so bili možni kupci
protestantskih knjig.

100

Slikovnega gradiva na temo reformacija na Slovenskem v učbenikih ni veliko, saj večina
učbenikov vsebuje od dve do pet enot slikovnega gradiva. Izjema je učbenik založbe DZS, ki
vsebuje kar osem enot slikovnega gradiva. Večinoma prevladujejo kopije iz knjig in fotografije.
Zgolj učbenik založbe DZS vsebuje zemljevid, ki prikazuje razvoj tiskarstva v Evropi v 15.
stoletju. Slikovno gradivo se večinoma v vseh učbenikih nahaja ob robu glavnega učbeniškega
besedila. Izjemi sta učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga, v katerih se slikovno gradivo
nahaja tudi med glavnim učbeniškim besedilom. Od 19 enot slikovnega gradiva jih ima 15
naslov, šest enot vsebuje tudi dodatne opise. Večina slikovnega gradiva ne vsebuje navedbe vira,
iz katerega je le-to vzeto, izjema je le kopija iz knjige, ki jo vsebuje učbenik založbe DZS in za
katero je navedeno, da je vzeta iz Hieronim Megiser: Sententiae insigniores, 1572.
Vprašanj, ki bi bila vezana na slikovno gradivo, praktično ni. Izjema je zgolj učbenik založbe
DZS, kjer je vprašanje vezano na zemljevid in od učencev zahteva, naj z zemljevida razberejo,
kdo so bili možni kupci protestantskih knjig.
Večina slikovnega gradiva se nanaša na versko- kulturni vidik, saj gradivo prikazuje predvsem
naslovnice del slovenskih protestantskih piscev.
Po D. Trškan (2002, str. 468) je dodatno slikovno gradivo v učbenikih namenjeno temu, da
učencem pomaga pri razumevanju glavne učbeniške vsebine in mu s tem poda ilustracijo tistega,
kar je o neki tematiki prebral. Hkrati avtorica opozori, da mora biti slikovno gradivo didaktično
in metodično usklajeno z glavno učbeniško vsebino (prav tam). Če povežemo te napotke z
analiziranimi učbeniki, lahko ugotovimo, da je slikovno gradivo, ki ga vsebujejo učbeniki,
izbrano tako, da učencem omogoči vizualno predstavo učne snovi, ki jo obsega glavno učbeniško
besedilo, saj skušajo avtorji učbenikov na podlagi dodatnega slikovnega gradiva učencem
približati dela slovenskih protestantskih piscev. Kot že omenjeno, slikovno gradivo vključuje
predvsem naslovnice knjig, kot so Katekizem in Abecednik, Dalmatinova Biblija in nekaj strani
iz Zimskih uric Adama Bohoriča. Prav tako je skoraj celotno slikovno gradivo vezano predvsem
na literarno področje, saj poleg naslovnic del vsebuje tudi kopije posameznih strani iz del
protestantskih piscev in zemljevid, na podlagi katerega lahko učenci ugotovijo, kje so se
pojavljale prve tiskarne v Evropi in od kod so se nato širile tiskane knjige.
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Glede na rezultate analize lahko trdimo, da je slikovno gradivo, ki ga vsebujejo analizirani
učbeniki, didaktično in metodično usklajeno z glavno učbeniško vsebino, saj predstavlja celotno
dodatno slikovno gradivo, ki ga učbeniki vsebujejo kot dopolnitev glavne učbeniške vsebine.
Preko slikovnega gradiva dobijo učenci boljšo predstavo o originalni podobi izdanih knjig in
lahko poskušajo prebrati tudi takratno pisavo, ki se je uporabljala za pisanje.
5.4.4. Analiza pojmov
Preglednica 12: Analiza pojmov na temo Reformacija na Slovenskem
Pojmi v
osnovnošolskih
učbenikih vezani
na temo
Reformacija na
slovenskem.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 50-55.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 35-37.
2

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar
Krasnik, Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet skozi
čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str 38-39.

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
29-31.

Koliko je
pojmov?
Ali so vključeni
zgolj pojmi ali
tudi neznane
besede?
Kje se nahajajo
pojmi in kako so
označeni?
Ali so pojmi zgolj
našteti ali tudi
pojasnjeni?
Na katere
zgodovinske
vidike se
nanašajo pojmi?

8

0

4

2 pojma
6 neznanih besed

Pojmi

/

2 pojma
2 neznani besedi

V rubriki Slovarček na
str. 55, ob koncu
teme.
pojasnjeni

V rubriki POJMI na
str. 37, ob koncu
teme
Pojasnjeni

/

/

V rubriki Neznane
besede na strani 30,
ob koncu teme.
Pojasnjeni

Verski vidik:

Verski vidik:

/

Verski vidik:

brumen – pobožen

NABOŽEN –
nanašajoč se na
versko življenje

farmošter – župnik
laik – vernik, ki ni
duhovnik

SUPERINTENDENT –
nadzornik cerkvene
občine, prvi pridigar

litanije – molitev iz
vzklikov in refrenov

Vizitacija – obisk,
nadziranje župnij.
Predikant –
protestantski
pridigar.
Verska svoboda –
možnost, da si
vsakdo svobodno
izbere vero, ki mu
ustreza.

Družbeni vidik:
gnada – milost

Štiftar – nemško
Stiffer, začetnik,

šulmašter – učitelj

102

ustanovitelj; ljudska
oblika reformacije.

Kulturni vidik:
bukvice – knjižice
Znanstveni vidik:
Štuki – (nadstropja)
deli

Število pojmov, ki jih vsebujejo učbeniki, se giblje med dve in osem. Od 14 novih besed je šest
pojmov in osem neznanih besed (brumen, farmošter, gnada, šulmašter, bukvice, štuki, vizitacija).
Večinoma se pojmi nahajajo ob koncu glavnega učbeniškega besedila in so jasno označeni z
različnimi rubrikami. V učbeniku založbe Modrijan jih najdemo v rubriki Slovarček, v učbeniku
založbe Rokus Klett v rubriki Pojmi in v učbeniku založbe DZS v rubriki neznane besede. Izjema
je učbenik založbe Mladinska knjiga, ki v tem poglavju ne vsebuje nobenih novih pojmov ali
besed.
Večina pojmov in neznanih besed je vezana na verski vidik, izjema je le učbenik založbe
Modrijan, ki vsebuje še pojme oziroma nove besede, ki so vezane na družbeni (gnada, šulmašter),
jezikovni (teza), kulturni (bukvice) in znanstveni (štuki) vidik.
Pojasnila so kratka in napisana zelo preprosto. Zanimivo je, da se neznane besede med učbeniki
različnih založb močno razlikujejo. Če pogledamo razlage pojmov, ki jih vsebujejo učbeniki,
lahko ugotovimo, da se pojmi v učbenikih močno razlikujejo oziroma, da ni niti enega pojma ali
neznane besede, ki bi bila skupna vsem učbenikom.
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5.4.5. Analiza vprašanj in nalog
Preglednica 13: Analiza vprašanj in nalog na temo Reformacija na Slovenskem
Vprašanja v
osnovnošolskih
učbenikih
vezana na temo
Reformacija na
slovenskem.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 50-55.

Koliko je
vprašanj?
Koliko vprašanj
se nanaša na
glavno
učbeniško
besedilo?
Koliko vprašanj
se nanaša na
dodatno pisno
gradivo? Kakšno
je to gradivo?
Koliko vprašanj
se nanaša na
slikovno
gradivo?
Kje se nahajajo
vprašanja in
kako so
označena?
Katero stopnjo
ciljev po Bloomu
dosežejo učenci
(znanje,
razumevanje,
uporaba,
analiza, sinteza,
vrednotenje)?
Na kateri
zgodovinski vidik
se vprašanja
nanašajo?

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar
Krasnik, Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet skozi
čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 38-39.

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
29-31.

3

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 35-37.
4

5

3

3

4

5

1

0

0

0

0

0

0

Vprašanja se nahajajo
na str. 55, na koncu
teme. Nahajajo se pod
rubriko Slovarček in
niso posebej označena
1. znanje
2. razumevanje
3. razumevanje

Nahajajo se na str. 37
v barvnem kvadratku
v rubriki PONOVIMO,
PREMISLI

Nahajajo se na str. 39,
v rubriki Vprašanja

1.
Vprašanje se nanaša
na 4. besedilo na
spodnjem levem
robu strani 31.
1.
Vprašanje se nanaša
na zemljevid na
sredini levega roba
strani 31.
Nahajajo se v rubriki
RAZMISLI, na strani
31.

1. znanje
2. znanje
3. vrednotenje
4. razumevanje

1. vrednotenje
2. znanje
3. uporaba
4. uporaba
5. uporaba

1. razumevanje
2. znanje
3. razumevanje,
uporaba

Versko – družbeni
vidik:

Geografski vidik:

Kulturni vidik:

Kulturni vidik:

1. Od kod in kdo je v
slovenske dežele
prinesel
reformacijske ideje?

1. Označi osebnost in
delo Primoža Trubarja.

1. Kakšne posledice
ima za razvoj nekega
naroda šolanje v
lastnem jeziku?

1. Katera smer
reformacije se je
razširila pri nas in
kateri družbeni sloji so
jo sprejeli?

Družbeni vidik:
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2. Za kaj si je Trubar
prizadeval?

2. Kdo so bili možni

Kulturni vidik:
2. Kaj je
protestantizem
prinesel slovenskemu
narodu?
Družbeni vidik:
3. Kako so na versko
zmedo tistega časa
odgovorili kmetje?

2. Med katerimi sloji
prebivalstva se je
širila nova vera?
Kulturno – verski
vidik:
3. Kakšen pomen je
imela reformacija za
slovenske dežele?
4. Zakaj lahko
rečemo, da
reformacija na
Slovenskem ni imela
le verskega pomena?
(rubrika Premisli)

5. Aktualiziraj znano
misel Bulwerja Lyttona:
»Pero je močnejše od
meča.«

kupci protestantskih
knjig?

Geografski vidik:

3. S katerimi objekti
iz zgodnjega
krščanstva lahko
primerjamo takšne
skrite molilnice?

3. Ugotovi, v katero
deželo je v obdobju
reformacije spadal tvoj
domači kraj.

Verski vidik:

Verski vidik:
4. Kje v svetu je še
danes prisotna verska
nestrpnost?

Učbeniki vsebujejo od tri do pet vprašanj. Od 15 vprašanj se jih kar 13 nanaša na glavno
učbeniško besedilo, izjema je le učbenik založbe DZS, kjer se eno vprašanje nanaša na dodatno
slikovno gradivo in eno na dodatno pisno gradivo.
V vseh učbenikih se vprašanja nahajajo ločeno od glavnega učbeniškega besedila in so tudi jasno
označena z različnimi rubrikami. V učbeniku založbe Rokus Klett se nahajajo v rubriki
PONOVIMO, PREMISLI, v učbeniku založbe Mladinska knjiga v rubriki Vprašanja in v
učbeniku založbe DZS v rubriki RAZMISLI. Izjema je učbenik založbe Modrijan, v katerem
vprašanja niso jasno označena v posebni rubriki, temveč se nahajajo pod rubriko Slovarček.
Glede na Bloomovo taksonomijo ciljev dosegajo vprašanja različne stopnje ciljev, ki jih učenci
dosežejo (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). Vendar lahko ugotovimo,
da v učbenikih založb Modrijan, Rokus Klett in DZS prevladujejo vprašanja, ki od učencev
zahtevajo zgolj izkazovanje znanja in razumevanja, vendar se tako v učbenikih založbe Rokus
Klett kot tudi DZS pojavlja nekaj vprašanj, ki od učencev terjajo tudi razvoj uporabe in
vrednotenja. Učbenik založbe Mladinska knjiga vključuje več vprašanj, ki od učencev terjajo
predvsem razvoj uporabe, in eno vprašanje, ki je vezano na stopnjo vrednotenja.
Večina vprašanj je vezana na verski in kulturni vidik, vendar se pojavljajo tudi vprašanja, vezana
na geografski in družbeni vidik.
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Sodobni zgodovinski učbeniki naj bi po mnenju D. Trškan (2011, str. 35) vključevali naloge, ki
naj bi učenca navajale k aktivnemu pristopu k odkrivanju glavnih podatkov in k analiziranju
glavne učbeniške vsebine. Le-te navadno od učenca zahtevajo, naj nekaj pogleda, opiše, analizira,
ponovi, utrdi, pojasni, razmisli ali navede primer (prav tam). Če pogledamo analizirane učbenike,
so naloge res oblikovane tako, da od učencev zahtevajo različne dejavnosti. Od učencev se
pričakuje, da znajo na podlagi prebrane glavne učbeniške vsebine odgovoriti na vprašanja, ki od
njih zahtevajo ali naštevanje zgolj faktografskih dejstev ali pa tudi orientacijo na zemljevidu
(drugo vprašanje v učbeniku založbe DZS) in iskanje odgovorov na vprašanja znotraj glavne
učbeniške vsebine ali v okviru dodatnega pisnega (tretje vprašanje v učbeniku založbe DZS) ali
slikovnega gradiva. V učbeniku založbe Mladinska knjiga od učencev zahtevajo tudi samostojno
raziskovanje, saj od učencev zahtevajo, naj ugotovijo, v katero deželo je v obdobju reformacije
spadal njihov domači kraj.
V učbeniku založbe Modrijan prvo vprašanje od učencev zahteva, naj imenujejo smer
reformacije, ki se je razširila pri nas, in pojasnijo, kateri družbeni sloji so jo sprejeli. Drugo
vprašanje od učencev zahteva, naj razložijo, kaj je protestantizem prinesel slovenskemu narodu.
V tretjem vprašanju avtorji učence sprašujejo, kako so se na versko zmedo tistega časa odzvali
kmetje.
V učbeniku založbe Rokus Klett v prvem vprašanju učence sprašujejo, od kod in kdo je v
slovenske dežele prinesel reformacijske ideje. Drugo vprašanje je vezano na družbeni vidik in od
učencev zahteva, naj pojasnijo, med katerimi sloji prebivalstva se je širila nova vera. Tretje
vprašanje učence sprašuje po pomenu reformacije za slovenske dežele. Četrto vprašanje od
učencev zahteva, naj razložijo, zakaj reformacija na Slovenskem ni imela le verskega pomena.
V učbeniku založbe Mladinska knjiga od učencev v prvem vprašanju zahtevajo oznako osebnosti
in dela Primoža Trubarja. V drugem vprašanju jih zanima, kaj je bilo v ospredju Trubarjevih
prizadevanj. Tretje vprašanje zahteva, naj učenci ugotovijo, v katero deželo je v obdobju
reformacije spadal njihov domači kraj. V četrtem vprašanju avtorji učbenika sprašujejo učence,
kje v svetu je še danes prisotna verska nestrpnost. Pri petem vprašanju morajo učenci aktualizirati
misel Bulwerja Lyttona: »Pero je močnejše od meča.«
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V učbeniku založbe DZS od učencev v prvem vprašanju zahtevajo, naj pojasnijo, kakšne
posledice ima za razvoj nekega naroda šolanje v lastnem jeziku. V drugem vprašanju avtorji
sprašujejo, kdo so bili možni kupci protestantskih knjig. V tretjem vprašanju morajo učenci
ugotoviti, s katerimi objekti iz zgodnjega krščanstva lahko primerjajo skrito molilnico.
5.4.6. Primerjava vsebine glavnega učbeniškega besedila
V tem delu diplomske naloge prikazujemo rezultate analize vsebine glavnega učbeniškega
besedila na temo Reformacija na Slovenskem. Primerjavo smo razdelili na tri ločene vsebinske
sklope, ki smo jih povzeli iz učnih ciljev, ki so opredeljeni v učnem načrtu za zgodovino v
osnovni šoli (2011, str. 17).
Preglednica 14: Primerjava vsebine učbeniškega besedila: Protestanti na Slovenskem
Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter (2010).
Vzpon meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole. Ljubljana:
Modrijan, str. 51-55.

/…/
Z Lutrovim naukom so se
seznanili tisti, ki so se
zaradi študija, poslov ali
službenih dolžnosti
pogosto mudili v
Nemčiji. K nam pa so ga
širili tudi priseljeni
rudarji, potujoči obrtniki
in trgovci, predvsem pa
knjige. /…/ V nekaterih
mesti so nastali
protestantski krožki.
/…/
Ko je nadvojvoda
Ferdinand I. leta 1556
postal tudi nemški cesar,
se je moral posvečati
zapletenim političnim
razmeram v cesarstvu in
Evropi, zato je moral biti
bolj popustljiv do
protestantov v
avstrijskih deželah.
Stanovi so pričeli

Mirjanić, Anita; Razpotnik,
Jelka; Snoj, Damjan; Verdev,
Helena; Zuljan, Anka (2010).
Raziskujem preteklost 8.
Učbenik za zgodovino v
osmem razredu osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett.,
str. 35-37.
Reformacija se je v
slovenske pokrajine širila
predvsem iz nemških dežel.
Informacije o njej so
razširjali:
• predvsem izobraženci /…/
• trgovci, vojaki in rudarji.
Prvo pomembno središče
reformacije je bilo v Trstu,
kjer se je leta 1523 oblikoval
protestantski krožek, ki ga je
vodil tržaški škof Peter
Bonomo. /…/
Reformacija se je v
slovenskih deželah širila
postopoma:
• Konec dvajsetih let 16.
stoletja je bilo na Koroškem
in Kranjskem že več
protestantskih skupin.
• Največ privržencev je
protestantizem dobil med
duhovščino in meščanstvom,
nekoliko pozneje tudi med

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar Krasnik,
Metka (2009). Zgodovina
8: Svet skozi čas: učbenik
za zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 38-39.
/…/ Že kmalu po dogodkih
leta 1517 so se Lutrove
ideje razširile tudi med
Slovence. Tako se je v
Trstu že leta 1523 pojavil
krog Lutrovih
somišljenikov, in sicer v
krogu tržaškega škofa
Petra Bonoma. Kmalu se je
reformacija razširila tudi v
druga mesta, kjer so
nastajali protestantski
krožki. V mesta v
notranjosti slovenskih
dežel so ideje reformacije
širili študenti, ki so
študirali na nemških
univerzah. /…/ Sredi 16.
stoletja so na čelo
protestantskega gibanja
stopili celo stanovi /…/.
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Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki v času.
Novi vek. Zgodovina za 8.
razred devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 29-31.

Nove ideje so iz Evrope prišle
tudi v naše kraje. Prinesli so
jih potujoči obrtniki in
trgovci ter študentje /…/
1528 že zasledimo podatke
o protestantskih skupnostih
v Slovenj Gradcu in Gornji
Radgoni, leto dni pozneje pa
je bil močan protestantski
krožek tudi v Ljubljani. Na
slovenskem so
protestantizem večinoma
sprejeli plemiči in meščani.
Plemstvo je želelo, da bi o
veri lahko odločalo samo.
/…/deželni knez je bil zaradi
turške nevarnosti leta 1572
prisiljen delno popustiti in je
obljubil, da ne bo preganjal
plemičev in njihovih družin,
če se bodo odločili za novo
vero.
Med kmečkim prebivalstvom
je bil protestantizem manj

organizirati deželne
Cerkve, ki so jih vodili
cerkveni odbori. /…/
Kranjski cerkveni odbor
je leta 1560 pozval
Trubarja, naj se vrne v
Ljubljano in postane
superintendent kranjske
protestantske Cerkve.
/…/ V istem času kot na
Kranjskem je nastala
protestantska Cerkev
tudi na Štajerskem, na
Koroškem nekoliko
kasneje. Na Goriškem,
kjer ni bilo veliko
protestantov, se taka
organizacija ni razvila. V
tem obdobju so se
književnega dela v
slovenščini lotili tudi
drugi. Leto za letom so
izhajale knjige,
namenjene razlagi nove
vere, bogoslužju v
slovenskem jeziku in
šolstvu.
/…/
Protestantizmu se je v
slovenskih deželah
pridružila večina
meščanov in plemstva,
del duhovščine ter
prebivalci rudarskih in
fužinarskih naselij.
Kmetje te vere, ki je bila
vera njihove gospode,
niso vzeli za svojo. /:../
Ko se je na začetku 16.
stoletja iz sosednjih
dežel in Nemčije k nam
razširilo
prekrščevalstvo, je na
slovenskem ozemlju
dobilo veliko
privržencev; /…/
Drugačna od uradne
protestantske Cerkve je
hotela biti tudi sekta
štiftarjev, katere
privrženci so ustanavljali
in gradili nove cerkve.
/…/

plemstvom.

razširjen. Kmetom so bili
bližji prekrščevalci, ki so
zagovarjali krst odraslih in
oznanjali enakost med
ljudmi /…/ V naših krajih pa
se je v drugi polovici 16.
Stoletja pojavilo gibanje
štiftarjev, ki je prav tako
dobilo veliko privržencev.

Najmanj privržencev je
reformacija imela med
kmeti. /…/ Kmetje so se v
večjem številu pridruževali
različnim sektam: štiftarjem
/…/ in prekrščevalcem. /…/
Sredi 16. stoletja so glavno
vlogo pri širjenju
protestantizma v slovenskih
deželah prevzeli deželni
stanovi.

Primož Trubar, doma iz
Rašice, je po šolanju na Reki
in v Salzburgu prišel v službo
k tržaškemu škofu Bonomu.
/…/Pri njem se je Trubar
seznanil z idejami
reformatorjev. /…/ V svojih
pridigah je grajal napake
katoliške cerkve, zato je
moral zbežati s Kranjskega v
Nemčijo, kjer se je
odpovedal katoliški veri. /…/
Kot Luther se je zavedal, da
je najboljše učenje vere
Sveto pismo v domačem
jeziku.
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Učbeniki založb Modrijan, Rokus Klett in DZS najprej pojasnijo, kdo je ideje reformacije
prenesel na slovensko ozemlje, torej poudarijo vlogo študentov, priseljenih rudarjev, potujočih
trgovcev in obrtnikov, učbenik založbe Mladinska knjiga te vsebine ne vključuje. Vsi učbeniki, z
izjemo učbenika založbe Mladinska knjiga, omenijo razvoj protestantskih krožkov in pomen
tržaškega škofa Petra Bonoma. Učbeniki založb Modrijan, Rokus Klett in DZS učencem
predstavijo, kje na slovenskih tleh se je reformacija razvila in kateri sloji prebivalstva so jo
podpirali. Učbenik založbe Mladinska knjiga ne vključuje podatkov, v katerih slovenskih deželah
se je reformacija razvila, vendar omeni, da so jo sredi 16. stoletja vodili deželni stanovi. Učbeniki
vseh založb poudarijo dejstvo, da se kmečko prebivalstvo ni vključilo v reformacijsko gibanja in
da so se raje kot v protestantsko vero vključevali v različne sekte, kot so prekrščevalci in štiftarji.
Preglednica 15: Primerjava učbeniške vsebine: Pomen slovenskih protestanntov za razvoj
slovenske kulture
Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter (2010).
Vzpon meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole. Ljubljana:
Modrijan, str. 51-55.

Najvplivnejša in najbolj
spoštovana osebnost
slovenskega
protestantskega gibanja
je postal Primož Trubar.
/…/ Z novim verskim
naukom se je seznanil že
med študijem in
posebno v letih, ki jih je
preživel v Trstu pri škofu
Bonomu. /…/ V Ljubljani
se je družil s protestanti
in pridigal zoper
nekatere navade v
Cerkvi, a se od nje ni
ločil. Vezi s katoliško
Cerkvijo je dokončno
pretrgal, ko je
nadvojvoda Ferdinand I.
leta 1547 ukazal, naj
zaprejo voditelje
krivovercev v Ljubljani.

Mirjanić, Anita; Razpotnik,
Jelka; Snoj, Damjan; Verdev,
Helena; Zuljan, Anka (2010).
Raziskujem preteklost 8.
Učbenik za zgodovino v
osmem razredu osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett,
str. 35-37.
Organizirano protestantsko
gibanje je bilo v slovenskih
deželah prisotno približno
sto let /…/.
Pomen in dosežki
reformacije na Slovenskem:
• delovati je začela prva
tiskarna,
• izdana je bila prva tiskana
slovenska knjiga,
• slovenski jezik je postal
knjižni jezik,
• ustvarjena sta bila
slovenski črkopis in pravopis,
• prvič so bili prebivalci
slovenskih dežel nagovorjeni
s pojmom Slovenci,
• protestanti so podpirali
šolstvo, saj so želeli, da bi se
vsi otroci naučili brati in
pisati.

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar Krasnik,
Metka (2009). Zgodovina
8: Svet skozi čas: učbenik
za zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 38-39.
Primož Trubar je
najpomembnejši slovenski
protestantski teolog, pisec
in utemeljitelj knjižne
slovenščine. Šolal se je na
Reki, v Salzburgu in na
Dunaju. Po posvetitvi v
duhovnika je služboval po
različnih krajih na
Slovenskem. Dobro
izobražen in kot odličen
govornik je že kmalu
postal vodilni glasnik
luterantstva na
Slovenskem. Zaradi
reformatorskih idej so ga
občasno preganjali. Leta
1547 se je zatekel v
Nemčijo, kjer je leta 1550
izdal prvi slovenski knjigi
Katekizem in Abecednik.
Trubar je tako postavil
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Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki v času.
Novi vek. Zgodovina za 8.
razred devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 29-31.

/…/ Primož Trubar je leta
1550 izdal Katekizem in
Abecednik (prvi slovenski
tiskani knjigi). Da bi
oblikoval osnovo knjižnega
jezika, /…/se je oprl na
govor osrednjega
slovenskega prostora. Po
vrnitvi v Ljubljano je izdal še
Slovensko cerkovno
ordningo, cerkveni red. z njo
je slovenščina postala jezik
cerkvenih obredov, verskih
opravil in nauka.
/…/ Prevod Biblije je
pripravil Jurij Dalmatin in
leta 1584 je izšla v
Wittenbergu. Delo bi morali
natisniti v Mandelčevi
tiskarni v Ljubljani, pa se je
moral tiskar prav tako

Zatekel se je v Nemčijo
/…/. Trubar v tujini ni
pozabil na svoje rojake
/…/. Čutil je, da je
njegova dolžnost pisati
knjige v jeziku tega
naroda, da bi spoznal
»našo pravo krščansko
vero«: začel je s knjigo,
ki je bila osnova
verskega nauka,
Katekizmom. Za pomoč
pri branju pa je sestavil
še Abecednik. /…/ To sta
prvi slovenski knjigi.
Trubar se je odločil za
pisanje v narečju
osrednje Slovenije, ki je
postalo osnova
slovenskega knjižnega
jezika. Pisal in prevajal je
do smrti in za pisanje v
slovenščini spodbujal
tudi druge.
/…/ Jurij Dalmatin, ki je
prevedel celotno Sveto
pismo. Nič manj
pomembna pa ni bila
slovnica slovenskega
jezika z naslovom
Zimske urice, ki jo v
latinščini napisal Adam
Bohorič. /…/
Kranjski stanovi so leta
1575 v Ljubljani
ustanovili tiskarno, prvo
na Slovenskem, ki je v
petih letih svojega
obstoja natisnila 27 del,
od tega deset v
slovenščini.
Protestanti so veliko
skrb posvečali tudi
šolstvu. Trubar je že leta
155o zapisal, da bi
morali v mestih in na
podeželju vzdrževati
učitelje, da bi se lahko
vsi otroci naučili brati in
pisati. Vendar tako

PRIMOŽ TRUBAR
• leta 1550 je izdal prvi
slovenski knjigi Katekizem in
Abecednik, v katerih je
združil potrebo po izobrazbi
z verskimi cilji,
• leta 1564 je izdal
Cerkovno ordningo, v kateri
je postavil temelje slovenske
protestantske cerkve na
Kranjskem, v delu je
predpisal značilnosti
protestantskih verskih
obredov, zahteval slovensko
osnovno šolo in pravico do
uporabe slovenskega jezika,
• prvi je prebivalce
slovenskih dežel nagovoril z
»ljubi Slovenci«.
ADAM BOHORIČ
• učitelj in slovničar,
• bil je ravnatelj stanovske
šole v Ljubljani, kjer je
napisal prvi šolski red,
• leta 1584 je napisal prvo
slovensko slovnico v
latinskem jeziku Arcticae
horulae (Zimske urice),
• uvedel je črkopis
bohoričico.
JURIJ DALMATIN
• pisec, pesnik in prevajalec,
• v slovenščino je prevedel
Sveto pismo: Biblija, tu je
vse svetu pismo stariga inu
noviga testamenta (1584)
• natisnjena je bila v Nemčiji
in na slovensko ozemlje
pretihotapljena v sodih.
SEBASTIJAN KRELJ
• napisal je Otročjo biblijo,
ki vsebuje abecednik,
slovarček in katekizem v
petih jezikih.

temelje slovenski
književnosti in knjižnemu
jeziku. /…/ je oblikoval
enoten knjižni jezik, ki se je
odtlej nenehno razvijal.
/:../ V delu Cerkovna
ordninga je zahteval, da bi
se morala v vsaki župniji
ustanoviti šola za mladino.
/…/ V tem delu je postavil
tudi temelje slovenske
Protestantske cerkve na
Kranjskem. V njej je
predpisal značilnosti
protestantskih verskih
obredov.
Kmalu po izidu prvih
Trubarjevih knjig so se
književnega dela v
slovenščini lotili tudi drugi
slovenski protestantski
pisci. Izdali so tudi prvo
slovensko slovnico z
naslovom Zimske urice, ki
jo je v latinščini napisal
Adam Bohorič. /…/
Pomemben protestantski
pisec je bil tudi Sebastijan
Krelj, ki je napisal Otročjo
biblijo z abecednikom,
slovarčkom in katekizmom
v petih jezikih. Leta 1584 je
izšel še Dalmatinov
slovenski prevod celotnega
Svetega pisma. Prevod
slednjega je
najpomembnejše delo
slovenskega
protestantizma.
Reformacija na
Slovenskem ni prinesla le
prve tiskane slovenske
knjige. Trubar je namreč
prvi uporabil ime Slovenci,
s tem pa je začela
nastajati zavest o
pripadnosti slovenskemu
narodu. Prvi je uporabil
tudi oznako slovenska
dežela.
Slovenska reformacija je
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umakniti s Kranjskega. /…/ Z
izidom slovnice Zimske
urice, ki jo je pripravil Adam
Bohorič, je slovenski jezik
dobil in potrdil slovnična
pravila. Da pa slovenščina ni
le jezik kmetov /…/ je
dokazal Hieronim Megiser,
ki je sestavil štirijezični
slovar (nemško-latinskoslovenski-italijanski).

velike naloge še ni bilo
mogoče uresničiti. V
glavnih mestih dežel so
nastale stanovske
latinske šole (gimnazije),
od katerih je bila za
Slovence
najpomembnejša tista v
Ljubljani, ki je v nižjih
razredih upoštevala tudi
slovenščino.

pospešila tudi začetek
bogoslužja in šolstva v
domačem jeziku. Leta
1575 je v Ljubljani začela
delovati prva tiskarna na
Slovenskem.

Vsi učbeniki, z izjemo učbenika založbe Rokus Klett, najprej predstavijo življenje in delo
Primoža Trubarja, medtem ko učbenik založbe Rokus Klett učencem najprej predstavi pomen in
dosežke reformacije na Slovenskem. Prav vsi analizirani učbeniki omenjajo Trubarjevi deli
Abecednik in Katekizem ter letnico 1550, izjema je le učbenik založbe Modrijan, ki letnice ob
izdaji prvih dveh slovenskih knjig ne zapiše. Učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga
omenjata spore Trubarja z oblastmi in dejstvo, da se je moral umakniti v Nemčijo, medtem ko
učbenik založbe Rokus Klett tega ne omeni, učbenik založbe DZS pa zgolj omeni, da je Trubar
po vrnitvi v Ljubljano izdal še delo Cerkovna ordninga, kar namiguje na dejstvo, da je zapustil
slovensko ozemlje in se kasneje vrnil. Učbeniki založb Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS
prav tako omenijo delo Cerkovna ordninga, ki ga učbenik založbe Modrijan ne omenja. Vsi
učbeniki poudarijo, da je Trubar začel razvijati slovenski jezik, saj je bila osnova njegovega
pisanja naročje osrednjeslovenskega prostora, ki se je kasneje začelo razvijati v pravi knjižni
jezik. Učbeniki opišejo delo in pomen Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, medtem ko delo
Sebastjana Krelja omenjata le učbenika založb Rokus Klett in Mladinska knjiga. Učbeniki vseh
založb omenjajo, da je v Ljubljani delovala tiskarna protestantskih knjig. Edini učbenik, ki poleg
Trubarja, Bohoriča, Dalmatina in Krelja omeni še Hieronima Megiserja in njegov štirijezični
slovar, je učbenik založbe DZS.
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5.5. PROTIREFORMACIJA
5.5.1.

Splošna analiza glavnega učbeniškega besedila

Preglednica 16: Splošna analiza glavnega učbeniškega besedila na temo Protireformacija
Splošna analiza
glavnega
učbeniškega
besedila na temo
Protirefomacija.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8.
razred osnovne
šole. Ljubljana:
Modrijan, str. 5659.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 38- 41.

Koliko je glavnega
učbeniškega
besedila (število
besed)?
Kakšna je
vsebinska struktura
glavnega
učbeniškega
besedila (teme,
podteme)?

705 besed

Naslov: Verske
vojne

Ali je zapisano v
enojnem ali
dvojnem stolpcu?
Ali se v glavnem
učbeniškem
besedilu pojavljajo
besede v

Cvirn, Janez;
Hriberšek Balkovec,
Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki
v času. Novi vek.
Zgodovina za 8.
razred devetletke.
Ljubljana: DZS, str.
32-36.

623 besed

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str.
40-43.
1.233 besed

Naslov: Kako so
verske vojne
prizadele Evropo

Naslov:
Protireformaci-ja in
katoliška reforma

Naslov:
Protireformacija

Podnaslovi:

Podnaslovi:

1. Versko razdeljena
Evropa,
2. Kako se je
reformirala katoliška
cerkev,
3. Kako so se končale
verske vojne

1. /
2. Verske vojne,
3. Protireformacija in
katoliška prenova na
Slovenskem,
4. Reformacija v
Prekmurju

Podnaslovi:
1. Protireformacija,
2. Nizozemska
osvobodilna vojna –
Uvod v
tridesetletno vojno,
3. Tridesetletna
vojna odloči o
verski pripadnosti
Evropejcev,
4. Lakota, bolezen,
smrt

460 besed

Podnaslovi:
1. Tridentinski koncil
2. Papež potrdi nov
meniški red – jezuite,
3. Tridesetletna vojna
Naslov:
Protireformacija na
Slovenskem
Podnaslovi:

Enojen stolpec

Enojen stolpec

Dvojen stolpec

4. Habsburžani
uveljavijo določila
augsburškega miru,
5. Ferdinand
nadaljuje očetovo
delo,
6. Del slovenskega
ozemlja ostane zvest
protestantizmu
Enojen stolpec

Krepki tisk

Barvni tisk

Krepki tisk

Krepki tisk
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okrepljenem ali
barvnem tisku?
Koliko je
okrepljenega
besedila?
Katere so te
besede?

11 besed (1,6 %)

16 besed (2,6 %)

116 besed (9,4 %)

65 besed (14,1 %)

1. boj proti
protestantizmu,
jezuitski red

1. spremenila versko
podobo Evrope

1. protireformacija in
katoliška prenova,
komisijo za preiskavo
cerkvenih zlorab,
naslednje sklepe:
duhovniki naj bi bili le
duhovniki, dosledno
so morali spoštovati
celibat; biti so morali
izobraženi, priznati so
morali avtoriteto
papeža ter mu
obljubiti pokorščino;
Cerkev naj bi poslej
tudi bolj skrbela za
revne in njihovo
izobrazbo, jezuiti

1. koncil,
reorganizirali Cerkev,
celibat, izobraženi,
študij teologije,
Vulgato, matične
knjige

2. šentjernejska noč,
tridesetletno vojno,
moči in oblasti je
tako postalo
naenkrat
pomembnejše od
vprašanja vere,
augsburški verski mir
iz leta 1555,
podložniki niso bili
več dolžni sprejeti
veroizpovedi svojih
zemljiških gospodov

4. Habsburžani,
katoliki, Nadvojvoda
Karel, le katoliško
bogoslužje, 1579
izgnal protestante z
Goriškega, 1582,
prepovedal tiskarno v
Ljubljani

2. Filip II.
3. Ferdinanda
II.,vestfalski mir
4. /

2. obnova in
protireformacija,
odpravo napak,
tridentinskem
koncilu, jezuiti
3. tridesetletna
vojna, vestfalskim
mirom

3. da o veri v svoji
deželi vsak deželni
knez svobodno
odloča sam, ostreje
nastopili proti
protestantom, Karel,
Ferdinand, uničevale
in zažigale
protestantske knjige,
rušile protestantske
cerkve in
pokopališča,
izganjale
protestantske
pridigarje ter ukinjale
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2. Ignacij Loyolski,
utrjevanju in širjenju
katoliške vere,
misijonskim delom, v
Ljubljani, jezuitski
kolegij
3. vseevropsko
morijo, westfalskim
mirom leta 1648

5. bitki pri Sisku,
verske komisije, škof
Martin Brenner, škof
Tomaž Hren, 1628,
izgonom
protestantskega
plemstva
6. knjige v
prekmurskem narečju

protestantske šole

Na katere
zgodovinske vidike
se nanaša glavno
učbeniško
besedilo?

Verski vidik,
družbeni vidik,
kulturni vidik,
politično – vojaški
vidik

Verski vidik, družbeni
vidik, kulturni vidik,
politično – vojaški
vidik

4. Štefan Küzmič
Verski vidik, družbeni
vidik, kulturni vidik,
politično – vojaški
vidik

Verski vidik, družbeni
vidik, kulturni vidik,
politično – vojaški
vidik

Tematika o protireformaciji je sestavljena iz dveh vsebin: protireformacije (Protireformacija,
Kako se je reformirala katoliška cerkev, Protireformacija in katoliška prenova na Slovenskem,
Protireformacija na Slovenskem) in verskih vojn (Tridesetletna vojna, Kako so se končale verske
vojne, Verske vojne, Tridesetletna vojna). Glede na vsebino in naslove podpoglavij lahko
ugotovimo, da izbrana tematika vključuje verski, politično-vojaški, družbeni in kulturni vidik.
Ko pogledamo tematizacijo same učne vsebine, lahko ugotovimo, da jo avtorji vseh učbenikov
razdelijo na dve ravni. Prvo raven predstavlja naslov poglavja, ki je v večini primerov kar
Protireformacija ali verske vojne, nato sledi razdelitev vsebine na približno štiri podpoglavja, ki
opisujejo predvsem proces protireformacije, začetek verskih vojn, tridesetletno vojno ter konec
verskih vojn in protireformacije. Ta način tematizacije je ustrezen, če upoštevamo napotke
Jurmana (1999, str. 79), ki pravi, da naj poglavje praviloma obravnava en problem s široko
tematiko, podpoglavje pa več ali zgolj eno plat posameznega problema. Zanimivo je, da avtorji
učbenika DZS razdelijo to tematiko na dve poglavji, in sicer Protireformacija, ki vključuje
splošen pregled protireformacijskega gibanja, in Protireformacija na Slovenskem, ki prikazuje
proces protireformacije na slovenskem ozemlju. Ugotovimo lahko tudi, da avtorji vsebino
oblikujejo tako, da ji lahko učenec postopoma sledi in najprej spoznava vzroke za razvoj
protireformacije, nato spozna dejavnike, ki so privedli do razvoja tridesetletne vojne, sledi
predstavitev celotnega obdobja tridesetletne vojne, poglavje pa se zaključi s koncem verskih vojn
in dosego verske svobode. Torej lahko trdimo, da je glavna učbeniška vsebina oblikovana tako,
da je razumljiva in učencu omogoča, da samostojno odkriva nova dejstva.
Če pogledamo napotke avtorjem za pisanje kakovostnih učbenikov (Jurman, prav tam), lahko
ugotovimo, da je eden izmed kriterijev pri čitljivosti in berljivosti učbenika tudi okrepljeni ali
poševni tisk, in da je besedilo, ki je zapisano v okrepljenem tisku, za učenca bistvenega pomena,
saj lažje prepozna bistvene dele besedila ter jim posveti več pozornosti. Glede na dobljene
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podatke v analizi lahko ugotovimo, da glavno učbeniško besedilo vključuje besede v okrepljenem
tisku, ki jih je v vseh učbenikih relativno veliko, saj se njihovo število v odnosu do glavnega
učbeniškega besedila giblje nekje med dvema in 14 odstotki. V učbenikih vseh založb so neznane
oziroma nove besede zapisane v okrepljenem tisku, izjema je le učbenik založbe Rokus Klett, ki
ima te besede zapisane v barvnem tisku. V vseh učbenikih najdemo med okrepljenimi besedami
omembo jezuitov in njihovega reda, ki je bil gonilna sila protireformacije. Pri učbenikih založb
Modrijan, Rokus Klett in Mladinska knjiga lahko ugotovimo, da se v okrepljenem tisku
pojavljajo zgolj ključne oziroma pomembne besede, medtem ko v učbeniku založbe DZS
najdemo v okrepljenem tisku zapisane celotne povedi. Okrepljene besede se nanašajo predvsem
na verski in družbeni vidik.
Količina besed glavnega učbeniškega besedila je v vseh učbenikih približno enaka in se giblje
med 460 ter 700 besedami. Izjema je le učbenik založbe Mladinska knjiga, katerega število besed
glavnega učbeniškega besedila se giblje med 1200 in 1240. Pri vseh založbah je glavno
učbeniško besedilo zapisano v enojnem stolpcu, razen pri založbi Mladinska knjiga, kjer se
glavno učbeniško besedilo nahaja zapisano v dvojnem stolpcu.
Omeniti je treba še to, da je glavno učbeniško besedilo na temo protireformacija v učbeniku
založbe DZS razdeljeno na dve poglavji. Prvo poglavje vsebuje splošen opis protireformacije,
medte, ko drugo poglavje opisuje protireformacijo na Slovenskem. V učbenikih ostalih založb so
te vsebine združene v eno poglavje.
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5.5.2.

Analiza dodatnega pisnega gradiva

Preglednica 17: Analiza pisnega gradiva na temo Protireformacija
Dodatno pisno
gradivo v
osnovnošolskih
učbenikih
vezano na temo
Protireformacija.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 56-59.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 38-40.

Koliko je
dodatnih pisnih
gradiv?
Kako obsežno je
dodatno pisno
gradivo (število
besed)?

2

4

1. besedilo: 60 besed
2. besedilo: 83 besed

Kje se nahaja
dodatno pisno
gradivo?

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str.
40-43.
2

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta;
Studen, Andrej (2012).
Koraki v času. Novi vek.
Zgodovina za 8. razred
devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 32-36.

1. besedilo: 59 besed
2. besedilo: 66 besed
3. besedilo: 54 besed
4. besedilo: 40 besed

1. besedilo: 59 besed
2. besedilo:40 besed

1. besedilo: 111 besed
2. besedilo: 86 besed
3. besedilo: 52 besed
4. besedilo: 69 besed
5. besedilo: 55 besed
6. besedilo: 33 besed
7. besedilo: 64 besed

143 besed

219 besed

99 besed

470 besed

16,9 %
1. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku na
levem robu strani 56;
2. besedilo se nahaja v
rubriki Ali veš?

26 %
1. in 3. besedilo se
nahajata v barvnem
okvirčku.

7,4 %
1. besedilo se nahaja
v okvirčku v zgornjem
desnem robu strani
42.
2. besedilo se nahaja
v rubriki Ali veš?

50,5 %
1. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku, na
zgornjem robu strani
34, v rubriki RAZMSILI.

2. besedilo se nahaja
pod sliko IGNACIJ
LOYOLSKI
4. besedilo se nahaja
v rubriki Ali veš?

7

2. besedilo se nahaja
na spodnjem levem
robu strani 34, v rubriki
RAZMISLI.
3. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku, na
zgornjem levem robu
strani 35.
4. besedilo se nahaja
na sredini desnega
roba strani 36, v rubriki
RAZMISLI.
3. besedilo se nahaja
na sredini desnega
roba strani 36, v rubriki
RAZMISLI.
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5. besedilo se nahaja
na spodnjem desnem
robu strani 36, v rubriki
RAZMISLI.
6. besedilo se nahaja v
barvnem okvirčku, na
spodnjem desnem
robu strani 36, v rubriki
RAZMISLI.

Na katere
zgodovinske
vidike se nanaša
dodatno pisno
gradivo? Kakšna
je vsebina
gradiva?

1. besedilo na str. 56
se nanaša na verski
vidik:
Ustanovitelj Jezusove
družbe
Jezuitski red, Jezusovo
družbe, je leta 1534
ustanovil Ignacij
Loyolski (1491 –
1556), bivši španski
plemič in častnik Inigo
Lopez de Recalde, ki se
je, potem ko je bil v
boju hudo ranjen, med
okrevanjem predal
duhovnosti in se
odrekel posvetnemu
življenju. Odločil se je
služiti Bogu in Cerkvi
ter pomagati ljudem k
odrešenju. Leta 1622
je bil razglašen za
svetnika.
2. besedilo na str. 59
se nanaša verski in
kulturni vidik:
V deželah, kjer so
vladarji ostali
katoličani, so ponovno
uvedli cerkvena
sodišča proti
krivovercem

1. besedilo na str. 38
se nanaša na
družbeni (socialni)
vidik:
»Ali označujete
dejstvo, da sem
namesto neskončnih
zabav raje obiskala
območja, okužena s
kugo, in pomagala
umirajočim, kot
motenje miru?
Obiskovala sem
zapornike in tiste, ki
so bili blizu smrti.
Pogosto tri dni in tri
noči nisem jedla ne
spala. Nikoli nisem
stala na prižnici, a
sem storila več kot
katerikoli pastor, ki je
obiskoval ljudi v
stisku.«
2. besedilo na str. 39
se nanaša na versko
– kulturni vidik:
IGNACIJ LOYOLSKI
(1491 – 1566)
•Rojen je bil
španskemu plemiču
na gradu Loyola,
•prelomnica v
njegovem življenju je
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1. besedilo na str. 42
se nanaša na verski in
družbeni vidik:
»Znosili so skupaj
luteranske knjige in
jih pred Rotovžem
zažgali. Obisk verskih
prireditev na Betnavi
je prepovedan vsem
meščanom brez
izjeme. Kdor se te
prepovedi ne bo
držal, ga je treba
kaznovati prvič z 10.,
drugič z 20. in tretjič s
30 tolarji. Če bo kljub
kazni še dalje zahajal
h krivoverskim
obredom, ga čaka
izgon iz dežele…«
2. besedilo na str. 43
se nanaša na verski
vidik:
• Proti protestantom
je Cerkev sprožila tudi
inkvizicijo, ki je na
Slovenskem ni bilo.
Tako kot druga
sodišča so lahko tudi
cerkvena izsilila
priznanja z
mučenjem, vendar so
heretika, ki so ga

7. besedilo se nahaja
na desnem spodnjem
robu strani 36, v rubriki
RAZMISLI.
1. besedilo na strani 34
se nanaša na vojaško verski vidik:
»Živeli smo divje
življenje. Vojskovali
smo se za vero, pa vere
ni bilo ne v cesarskih ne
v švedskih vrstah. Gorje
mu, kdor je prišel pod
naše orožje! Človeško
življenje ni veljalo več
kakor jabolko, ki ga
sklatiš z drevesa.
Požigali smo, jemali
smo, kjer smo kaj
dobili; prebivalstva
nismo pobijali, če se ni
branilo; ženskam smo
delali vsako krivico;
otrok nismo morili, pač
pa so take reči uganjali
tisti iz Brandenburga in
oni z Ogrskega…Nekaj
dni pozneje je prišlo
sporočilo, da so cesar
in kralji sklenili mir in
da je končana vojska,
katera se je menda
vlekla trideset let in pri
kateri sem imel sam
opravka skoraj
osemnajst let.«
2. besedilo na strani 34
se nanaša na vojaško –

(inkvizicija), ki so
obstajala že v
srednjem veku, pa so
potem povsod, razen v
Španiji, prenehala
delovati. Izrekala so
različne kazni drugače
mislečim ljudem, na
podlagi njihovega
mnenja pa so potem
posvetna sodišča
lahko izrekla tudi
smrtno kazen. Najbolj
dejavna so bila v Italiji
in Španiji. V času
protireformacije so
uvedli seznam knjig, ki
jih katoličani niso
smeli brati. Med njimi
so bila tudi dela
Erazma
Rotterdamskega.

bilo leto 1521, ko je
bil hudo ranjen v
vojni,
•med okrevanjem je
premišljeval o svojih
preteklih dejanjih in
grehih ter tako skušal
očistiti svojo dušo,
•v delu Duhovne vaje
je opisal meditacije in
molitve s katerimi naj
bi ljudje našli notranji
mir,
•ob smrti Loyole je
po svetu delovalo že
okoli tisoč jezuitov.
3. besedilo na str. 40
se nanaša družbeni
vidik:
»V tem brezumnem
besu je lepo in
čudovito mesto, ki je
bilo kot trnova
princesa v
deželi/…/gorelo
vsepovsod. Tisoči
nedolžnih mož, žena
in otrok, ki so v
strašnem hrupu
kričali in jokali, so bili
mučeni in umorjeni v
strašnih in krutostih,
ki jih nobena beseda
ne more opisati in
nobena solza
izbrisati/…/.«
3. besedilo na str. 40
se nanaša na verski
vidik:
- Da jezuiti še danes
upravljajo veliko šol
in univerz,
- da so Ignacija
Loyolskega večkrat
obtožili krivoverstva,
vendar ga je
inkvizicija vsakič
spoznala za
nedolžnega,
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obsodili na smrt,
morali postaviti še
pred civilno sodišče.

verski vidik:
V Franciji se je
uveljavila kalvinistična
smer reformacije. Njeni
pripadniki so se
imenovali hugenoti. V
hugenotskih vojnah
(bilo jih je kar osem) so
se spopadli hugenoti in
privrženci katoliške
vere. Na šentjernejsko
noč (23.-24. avgust
1572) so katoličani
pobili več tisoč
hugenotov. Vojna se je
končala, ko je na
prestol sedel Henrik
Burbonski, ki je kljub
temu, da se je sam
moral odpovedati
kalvinizmu, hugenote
zavaroval s t.i.
nantskim ediktom. Z
njim jim je zagotovil
strpnost do njihove
vere in jim dal možnost
za politično in poklicno
udejstvovanje.
3. besedilo na strani 35
se nanaša na verski
vidik:
»Križ božji! Oh, Luter
slovenski je tu!«
Bolestno škof Tomaž
Hren vzdahne –
»Še tukaj pred njim ne
bom imel miru?!
Na dno vic nazaj naj se
pahne!
Pripeljal nemara s
seboj kar cel sod
slovenskih mi Svetih je
Pisem;
peči bil sem kurit dal z
njimi povsod,
vseh mogel dobiti, žal,
nisem!«
4. besedilo na strani 36

- da so v Benetkah v
času protireformacije
samo v enem dnevu
sežgali več kot
10.000 knjig.

se nanaša na Kulturno
– družbeni vidik:
Dalmatinovo Biblijo so
zaradi zaprtja
Mandelčeve tiskarne v
Ljubljani tiskali v
Wittenbergu. Tiskali so
jo pet mesecev.
Dalmatin je delo
osebno nadzoroval.
Knjige so spravili v sode
in jih s konji tovorili v
naše kraje. To je bil v
tem času najustreznejši
način prevoza knjig, ker
so bile v sodih
zavarovane pred vlago.
Tudi knjige niso ušle
uničevanju
protireformacijskih
komisij. Kljub
uničevanju so se
posamezni izvodi
ohranili do danes.
5. besedilo na strani 36
se nanaša na versko –
kulturni vidik:
Škofa Janez Tavčar in
Tomaž Hren sta
dosegla, da je bil leta
1597 tudi v Ljubljani
ustanovljen jezuitski
kolegij, to je pomenilo
začetek višjega šolstva
pri nas. Ena izmed
pomembnih nalog
jezuitskega redu pri
obnovi katoliške cerkve
je bila vzgoja mladine.
Osnovno šolanje so
jezuiti prepuščali
drugim, sami so se
posvetili srednjim in
višjim študijam.
6. besedilo na strani 36
se nanaša na družbeni
vidik:
»…tako silo inu krivico
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so ti verni dolžni volnu
trpeti, nih tako nujo,
revo, silo inu krivico
zred sujo družino bogu
tožiti inu kratku nekar
punte ali avštrije
začenati oil sami sebe
meščovati…«
7. besedilo na strani 36
se nanaša na družbeni
vidik:

Ali se na
dodatno pisno
gradivo
nanašajo tudi
vprašanja? Kaj ta
zahtevajo od
učencev?

Ne

Da, vprašanje je
vezano na 1.
besedilo.
Od učencev zahteva,
da na podlagi izjave
ugotovijo, kakšna je
bila vloga žensk v 16.
stoletju.
Da, vprašanje je
vezano na 2.
besedilo.
Od učencev zahteva,
da prepoznajo
vedenje habsburških
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Ne

Večina slovenskega
kmečkega prebivalstva
je do protestantizma
ostala ravnodušna, ker
si ni obetala nobene
podpore za svoje
socialne zahteve.
Trubar je tako kot
Luther menil, da mora
biti podložnik v vsem
pokoren oblasti. Med
meščani in plemiči pa
je bila nova vera bolj
prisotna. Izgon
privržencev
protestantizma po
uveljavitvi
protireformacije
večinoma ni bil nasilen.
Lahko so prodali svoje
nepremičnine in s seboj
vzeli svoje premoženje.
Da.
Vprašanje je vezano na
1. besedilo. Na podlagi
dodatnega pisnega
gradiva in glavnega
učbeniškega besedila
morajo učenci
pojasniti, kako se je
tridesetletna vojna
dotaknila življenja ljudi
na današnjem
slovenskem ozemlju.
Vprašanje je vezano na
7. besedilo. Od
učencev zahteva, da ob
prebranem odlomku

vojakov v 30 – letni
vojni.
Ali dodatno
pisno gradivo
vsebuje tudi
navedbo vira iz
katerega je
povzeto?

Ne

Da.

Da.

1. besedilo je izjava
Katarine Zellske.

1. besedilo je vzeto iz
Verske komisije na
delu v Mariboru,
Jakob Richter,
Časopis za zgodovino
in narodopisje, letnik
1974/1, str. 102 –
105.

2. besedilo je
pričevanje župana
Magdeburga

razmislijo, kaj je
izselitev pomenila za
družino.
Da.
1. besedilo je vzeto iz
Ivan Tavčar, Visoška
kronika.
3. besedilo je vzeto iz
Anton Aškerc,
Slovenska legenda.

Večina dodatnega pisnega gradiva se nanaša na versko-kulturni vidik, saj iz le-tega učenci izvedo
več o vzpostavitvi jezuitskega reda in njegovem delovanju ter Ignaciju Loyoli. Veliko je tudi
dodatnega pisnega gradiva, ki se nanaša na družbeni vidik, saj učenci preko različnih odlomkov
iz takratnih zapiskov izvedo, kakšno je bilo življenje prebivalstva v takratnem času, in spoznajo
razmere, v katerih so živeli. Glede na to, da je tematika povezana z verskimi vojnami, naletimo
tudi na pisno gradivo, ki je povezano z vojaškim vidikom. Tu gre za nekatere odlomke, ki so
vzeti iz pričevanja vojakov, ki so se udeležili verskih vojn.
Dodatnega pisnega gradiva je veliko. Glede na količino besedil lahko učbenike razdelimo v dve
skupini, saj učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga vsebujeta zgolj dve besedili medtem
ko učbenik založbe Rokus Klett vsebuje štiri besedila, učbenik založbe DZS pa kar sedem
besedil. Dodatno pisno gradivo je glede na obseg relativno kratko, saj se število besed dodatnega
pisnega gradiva giblje med 40 in 90 besed. Izjema je le eno besedilo, in sicer prvo besedilo, ki ga
najdemo v učbeniku založbe DZS, saj vsebuje kar 111 besed. Če pogledamo, koliko je dodatnega
pisnega gradiva v odnosu do glavnega učbeniškega besedila, lahko ugotovimo, da je največ
dodatnega pisnega gradiva v učbeniku založbe DZS, saj le-to predstavlja kar 50,5 % celotne
vsebine, v učbeniku založbe Rokus Klett predstavlja 26 %, v učbeniku založbe Modrijan16,9 %,
najmanj obsežno je dodatno pisno gradivo v učbeniku založbe Mladinska knjiga, kjer le-to
predstavlja le 7,4 % celotne vsebine.
Dodatno pisno gradivo se nahaja ločeno od glavnega učbeniškega besedila. V učbeniku založbe
Modrijan se nahaja v barvnem okvirčku med glavnim učbeniškim besedilom in v rubriki Ali
veš?, v učbeniku založbe Rokus Klett se nahaja v okvirčku neposredno pod dodatnim slikovnim
121

gradivom in v rubriki Ali veš?, v učbeniki založbe Mladinska knjiga se nahaja v rubriki Ali veš?
in v učbeniku založbe DZS se nahaja v rubriki RAZMISLI ter v barvnih okvirčkih.
Za večino dodatnega pisnega gradiva ni navedenega vira, iz katerega je le-to povzeto. Od 15
besedil je le za pet besedil znano, od kod izhajajo. Za prvo besedilo v učbeniku založbe Rokus
Klett je zapisano, da je le-to izjava Katarine Zellske, in da je drugo besedilo pričevanje župana
Magdeburga. Za prvo besedilo v učbeniku založbe Mladinska knjiga je zapisano, da izhaja iz
Verske komisije na delu v Mariboru. Za prvo besedilo v učbeniku založbe DZS je zapisano, da
izhaja iz dela Ivana Tavčarja, Visoška kronika, medtem ko je za tretje besedilo zapisano, da
izhaja iz dela Antona Aškerca, Slovenska legenda.
Večina dodatnega pisnega gradiva od učencev ne terja nobenih odgovorov oziroma ni povezano z
vprašanji. Izjemi sta le učbenika založb Rokus Klett in DZS. Za učbenik založbe DZS je
značilno, da se na dodatno pisno gradivo vežejo vprašanja, saj se to gradivo nahaja v rubriki
RAZMISLI. V učbeniku založbe Rokus Klett se na prvo besedilo veže vprašanje, ki od učencev
zahteva, naj na podlagi izjave ugotovijo, kakšna je bila vloga žensk v 16. stoletju, na podlagi
drugega besedila se od učencev zahteva, naj prepoznajo vedenje habsburških vojakov v 30-letni
vojni. V učbeniku založbe DZS se na prvo besedilo veže vprašanje, ki od učencev zahteva, naj
pojasnijo, kako se je tridesetletna vojna dotaknila življenja ljudi na današnjem slovenskem
ozemlju. Na podlagi sedmega besedila morajo učenci razmisliti, kaj je izselitev pomenila za
družino.
Če upoštevamo mnenje D. Trškan (2002, str. 468), ki zapiše, da je pisno gradivo v učbenikih
namenjeno predvsem poglabljanju glavne učbeniške vsebine in da naj bi le-to učencu omogočilo,
da se lahko vživi v dogodek, o katerem bere, in ga hkrati spodbudi k samostojnemu raziskovanju,
lahko ugotovimo, da so avtorji analiziranih učbenikov izbrali dodatno pisno gradivo tako, da se
preko le-tega učenci seznanijo z ustanovitvijo jezuitskega reda, spoznajo življenje na slovenskem
ozemlju v času tridesetletne vojne (pričevanje ženske, ki je oskrbovala vojake na fronti), življenje
in delo Ignacija Loyolskega, življenje vojakov v tridesetletni vojni ter splošne razmere v mestih v
obdobju protireformacije. Na podlagi odlomkov, ki jih vsebujejo učbeniki, lahko učenci
preberejo o preganjanju protestantov, javnem sežiganju protestantskih knjig in o delovanju
cerkvenih sodišč oziroma inkviziciji. Lahko trdimo, da dodatno pisno gradivo pri učencih sproži
zanimanje za dodatno raziskovanje po zgodovinskem gradivu, saj je prisotno kot dopolnilo
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besedilo glavne učbeniške vsebine, ki učencem posreduje zgolj glavne podatke, ki jih morajo
poznati.
5.5.3.

Analiza slikovnega gradiva

Preglednica 18: Analiza slikovnega gradiva na temo Protireformacija
Slikovno gradivo
v
osnovnošolskih
učbenikih
vezano na temo
protireformacija.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 56-59.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 38-40.

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta;
Studen, Andrej (2012).
Koraki v času. Novi vek.
Zgodovina za 8. razred
devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 32-36.

5

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str.
40- 43.
5

Koliko je
slikovnega
gradiva?
Kakšne vrste je
slikovno gradivo
(zemljevid, slika,
skica,…)?

4

1 portret
1 zemljevid
2 knjižni sliki

1 zemljevid
3 slike
1 kopija

2 sliki
2 portreta
1 kopija

Kje se nahaja
slikovno
gradivo?

3 ob robu, 1 na koncu
glavnega učbeniškega
besedila

4 ob robu, 1 na koncu
glavnega
učbeniškega besedila

4 ob robu, 1 na
sredini glavnega
učbeniškega besedila

Ali ima slikovno
gradivo naslov?

4 da

3 da, 2 ne

3 da, 2 ne

1 miselni vzorec
1 zemljevid
1 letak
6 slik
1 portret
1 kopija
9 ob robu, 1 na začetku
ter 1 na koncu
glavnega učbeniškega
besedila
11 da

Portret na str. 56:
Ustanovitelj Jezusove
družbe

Zemljevid na str. 38:
Verska podoba
Evrope sredi 16.
stoletja

Slika na str. 40: Pokol
v šentjernejski noči
leta 1572 v Franciji

Miselni vzorec na
strani 32: Razdelitev
krščanskih cerkva

Portret na zgornjem
desnem robu strani
41: Švedski kralj
Gustav II. Adolf

Slika na sredini levega
roba strani 32:
Tridentinski koncil

Knjižna slika na str.
57: Češki protestanti
mečejo skozi okno
cesarske svetovalce.
Dogodek, znan kot
»praška
defenestracija«, je
sprožil tridesetletno
vojno.

Slika na str. 39:
IGNACIJ LOYOLSKI
Slika na str. 40:
Sklenitev
vestfalskega miru so
zbrani državniki
slovesno proslavili.

Zemljevid na str. 58:
Evropa po vestfalskem
miru

Slika na spodnjem
levem robu strani 41:
Pieter Bruegel:
Zmagoslavje smrti

11 enot

Slika na spodjem levem
robu strani 32: Ignacij
Loyolski prejema iz
papeževih rok
potrditev reda.
Letak na levem robu
strani 33: Letak, s
katerim so leta 1648
naznanjali sklenitev
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Knjižna slika na str.
59: Prizor iz
tridesetletne vojne

miru.
Slika na desnem robu
strani 33: Dogodek v
Pragi je znan pod
imenom praška
defenestracija
(fenestra, lat. okno,
»metanje skozi okno«).
Zemljevid na strani 34,
v rubriki RAZMISLI:
Reformacija v Evropi.
Slika na strani 34, v
rubriki RAZMISLI: Pokol
francoskih
protestantov v
šentjernejski noči
Slika na strani 35:
Jezuitski kolegij v
Ljubljani
Kopija na strani 36:
Naslovnica prve izdaje
Nouvega zakona
Štefana Küzmiča
Slika na levem robu
strani 36, v rubriki
RAZMISLI: Tovorniki

Ali ima slikovno
gradivo opis in
katere podatke
vsebuje ta opis?

1 da, 3 ne

3 da, 2 ne

3 da, 2 ne

Portret na str. 56:

Slika na zgornjem
desnem robu strani
39:

Portret na zgornjem
desnem robu strani
41: Švedski kralj
Gustav II. Adolf
Kot protestantski
kralj in vojskovodja je
v 30-letni vojni
dosegel več
odmevnih zmag.

Ustanovitelj Jezusove
družbe
Jezuitski red, Jezusovo
družbe, je leta 1534
ustanovil Ignacij
Loyolski (1491 –
1556), bivši španski
plemič in častnik Inigo
Lopez de Recalde, ki se
je, potem ko je bil v

V Franciji je med
katoliki in hugenoti
prišlo do skoraj
štirideset let trajajoče
vojne. Najbolj krvav
dogodek v tej vojni je
bila šentjernejska
noč (24. avgusta
1572), ko so v Parizu
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Slika na spodnjem
levem robu strani 41:
Pieter Bruegel:

Portret na spodnjem
levem robu strani 36,
rubrika RAZMSLI:
Tomaž Hren
5 da, 6 ne
Letak na strani 33:
Slika prikazuje glavna
mesta dežel, ki so
sodelovale v vojni. Lepo
je vidna tudi oprema
poštnega jezdeca.
Zemljevid na strani 34:
Zgodovinarji so
zapisali, da
veroizpovedne meje,
začrtane z westfalskim
mirom, ostanejo na

boju hudo ranjen, med
okrevanjem predal
duhovnosti in se
odrekel posvetnemu
življenju. Odločil se je
služiti Bogu in Cerkvi
ter pomagati ljudem k
odrešenju. Leta 1622
je bil razglašen za
svetnika.

pobili več kot 6000
hugenotov (na sliki).
Šele 1598 so
protestanti v Franciji
z nantskim ediktom
dobili versko
svobodo.
Slika na sredini
desnega roba strani
39:
IGNACIJ LOYOLSKI
(1491 – 1566)
•Rojen je bil
španskemu plemiču
na gradu Loyola,
•prelomnica v
njegovem življenju je
bilo leto 1521, ko je
bil hudo ranjen v
vojni,
•med okrevanjem je
premišljeval o svojih
preteklih dejanjih in
grehih ter tako skušal
očistiti svojo dušo,
•v delu Duhovne vaje
je opisal meditacije in
molitve s katerimi naj
bi ljudje našli notranji
mir,
•ob smrti Loyole je
po svetu delovalo že
okoli tisoč jezuitov.
Kopija na spodnjem
desnem robu str. 39:
Papež je sestavil
seznam (na sliki
zadnja stran
seznama)
prepovedanih knjig,
ki jih dobri kristjani
niso smeli brati.
Škofje po vsej Evropi
so morali knjige s
seznama zbirati in jih
javno sežigati.

125

Zmagoslavje smrti
Ena najbolj
pretresljivih slik, ki je
leta 1562 napovedala
grozljive dogodke
verskih vojn.
Portret na str. 42:
Škof Tomaž Hren je
bil tudi velik
podpornik
obnovitvene
umetnosti,
ustanovitelj mnogih
šolskih in
štipendijskih ustanov
itd. Leta 1613 je
spodbudil izdajo dela
Evangeliji inu listuvi
(izbor odlomkov iz
Nove zaveze,
namenjenih
duhovnikom), ki je
bilo priredba
Dalmatinove Biblije
za potrebe
bogoslužja.

najpomembnejših
odsekih nespremenjene
še v 20. stoletju.
Slika na strani 34: V
Franciji se je uveljavila
kalvinistična smer
reformacije. Njeni
pripadniki so se
imenovali hugenoti. V
hugenotskih vojnah
(bilo jih je kar osem) so
se spopadli hugenoti in
privrženci katoliške
vere. Na šentjernejsko
noč (23.-24. avgust
1572) so katoličani
pobili več tisoč
hugenotov. Vojna se je
končala, ko je na
prestol sedel Henrik
Burbonski, ki je kljub
temu, da se je sam
moral odpovedati
kalvinizmu, hugenote
zavaroval s t.i.
nantskim ediktom. Z
njim jim je zagotovil
strpnost do njihove
vere in jim dal možnost
za politično in poklicno
udejstvovanje.
Slika na strani 36:
Dalmatinovo Biblijo so
zaradi zaprtja
Mandelčeve tiskarne v
Ljubljani tiskali v
Wittenbergu. Tiskali so
jo pet mesecev.
Dalmatin je delo
osebno nadzoroval.
Knjige so spravili v sode
in jih s konji tovorili v
naše kraje. To je bil v
tem času najustreznejši
način prevoza knjig, ker
so bile v sodih
zavarovane pred vlago.
Tudi knjige niso ušle
uničevanju
protireformacijskih
komisij. Kljub

uničevanju so se
posamezni izvodi
ohranili do danes.

Ali slikovno
gradivo vsebuje
navedbo vira?
Na kateri
zgodovinski vidik
se nanaša
slikovno
gradivo?

Ne

Ne

Ne

Portret na strani 36:
Škofa Janez Tavčar in
Tomaž Hren sta
dosegla, da je bil leta
1597 tudi v Ljubljani
ustanovljen jezuitski
kolegij, to je pomenilo
začetek višjega šolstva
pri nas. Ena izmed
pomembnih nalog
jezuitskega redu pri
obnovi katoliške cerkve
je bila vzgoja mladine.
Osnovno šolanje so
jezuiti prepuščali
drugim, sami so se
posvetili srednjim in
višjim študijam.
Ne

Verski vidik

Verski vidik

Sliki na str. 40 in 41
ter portret na str. 41
se nanašajo na
vojaški vidik.

Miselni vzorec ter sliki
na strani 32 se
nanašajo na verski
vidik.

Portret na str. 42 in
kopija na str. 43 se
nanašata na versko –
kulturni vidik.

Letak ter slika na strani
33 se nanašata na
družbeni vidik.
Slika ter zemljevid na
strani 34, v rubriki
RAZMISLI se nanašata
na versko – družbeni
vidik.
Slika na strani 35 se
nanaša na versko –
kulturni vidik.

Ali se na
dodatno
slikovno gradivo
nanašajo

Da.
Vprašanje se nanaša
na zemljevid na str.
58. Od učencev

Da.

Ne

Vprašanje se nanaša
na zemljevid na str.
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Kopija, slika ter portret
na strani 36 se
nanašajo na versko –
kulturni vidik.
Ne.

vprašanja in kaj
ta vprašanja
zahtevajo od
učencev?

zahteva, da
prepoznajo
spremembe v Evropi
po podpisu
vestfalskega miru.

38. Od učencev
zahteva, da
prepoznajo
veroizpovedi, ki se
širijo v Evropi.
Vprašanje se nanaša
na kopijo na str. 39.
Od učencev zahteva,
da ugotovijo ali tudi
danes obstajajo
seznami
prepovedanih knjig.

Slikovnega gradiva na temo protireformacija je v učbenikih veliko, saj večina učbenikov vsebuje
vsaj pet enot slikovnega gradiva. Izjemi sta učbenika založb Modrijan, ki vsebuje le štiri, in
učbenik založbe DZS, ki vsebuje kar 11 enot dodatnega slikovnega gradiva. Vendar moramo pri
tem upoštevati dejstvo, da se večina slikovnega gradiva v učbeniku založbe DZS nahaja v rubriki
RAZMISLI.
Večinoma prevladujejo slike in kopije iz knjig. Zanimivo je, da v vseh učbenikih najdemo
zemljevid, izjema je le učbenik založbe Mladinska knjiga, ki zemljevida ne vsebuje. Dodatno
slikovno gradivo se večinoma v vseh učbenikih nahaja ob robu glavnega učbeniškega besedila.
Izjema je le učbenik založbe Mladinska knjiga, v katerem se slikovno gradivo nahaja tudi med
glavnim učbeniškim besedilom.
Od 25 enot slikovnega gradiva jih ima 21 naslov, 12 enot vsebuje dodatne opise. Večina
slikovnega gradiva ne vsebuje navedbe vira, iz katerega je le-to vzeto.
Vprašanj, ki bi bila vezana na slikovno gradivo, praktično ni. Izjemi sta zgolj učbenik založbe
Modrijan, kjer je vprašanje vezano na zemljevid in od učencev zahteva, da na podlagi zemljevida
prepoznajo spremembe v Evropi, ki so nastale po podpisu vestfalskega miru, in učbenik založbe
Rokus Klett, kjer je vprašanje prav tako vezano na zemljevid, na katerem morajo učenci
prepoznati veroizpovedi, ki se širijo v Evropi.
Večina slikovnega gradiva se nanaša na verski vidik, saj slikovno gradivo prikazuje Ignacija
Loyolo kot ustanovitelja jezuitskega reda, in na vojaški vidik, saj slikovno gradivo prikazuje
odlomke iz tridesetletne vojne.
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Po D. Trškan (2002, str. 468) je dodatno slikovno gradivo v učbenikih namenjeno temu, da
učencem pomaga pri razumevanju glavne učbeniške vsebine in mu s tem poda ilustracijo tistega,
kar je o neki tematiki prebral. Hkrati avtorica opozori, da mora biti slikovno gradivo didaktično
in metodično usklajeno z glavno učbeniško vsebino (prav tam). Če povežemo te napotke z
analiziranimi učbeniki, lahko ugotovimo, da je dodatno slikovno gradivo, ki ga vsebujejo
učbeniki, izbrano tako, da učencem omogoči vizualno predstavo učne snovi, ki jo obsega glavno
učbeniško besedilo, saj skušajo avtorji učbenikov na podlagi dodatnega slikovnega gradiva
učencem približati obdobje tridesetletne vojne in procesa protireformacije. V ta namen učbeniki
vključujejo predvsem slikovno gradivo, ki prikazuje vojne dogodke, kot so praška defenestracija,
pokol v šentjernejski noči, prizori iz tridesetletne vojne, slikovno gradivo, ki prikazuje delovanje
jezuitov, predvsem slike njihovega voditelja Ignacija Loyole in nato še slikovno gradivo, ki
prikazuje sklenitev vestfalskega miru ter zasedanja tridentinskega koncila. Naletimo tudi na več
zemljevidov, ki prikazujejo versko podobo Evrope v 16. stoletju oziroma Evrope po sklenitvi
vestfalskega miru.
Glede na rezultate analize lahko trdimo, da je dodatno slikovno gradivo, ki ga vsebujejo
analizirani učbeniki, didaktično in metodično usklajeno z glavno učbeniško vsebino, saj
predstavlja celotno dodatno slikovno gradivo, ki ga učbeniki vsebujejo kot dopolnitev glavne
učbeniške vsebine. Preko dodatnega slikovnega gradiva dobijo učenci boljšo predstavo o poteku
tridesetletne vojne, saj lahko ob opazovanju ilustracij učenci dejansko spoznajo grozo, ki se je
odvijala na bojišču. K dodatnemu razumevanju zgodovinskih dogodkov tridesetletne vojne
pripomorejo tudi slikoviti opisi, ki jih vključujeta dodatno pisno gradivo in glavno učbeniško
besedilo.
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5.5.4.

Analiza pojmov

Preglednica 19: Analiza pojmov na temo Protireformacija
Pojmi v
osnovnošolskih
učbenikih vezani
na temo
Protireformacija.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 56-59.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 38-40.

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta;
Studen, Andrej (2012).
Koraki v času. Novi vek.
Zgodovina za 8. razred
devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 32-36.

4

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str.
40-43.
4

Koliko je
pojmov?
Ali so vključeni
zgolj pojmi ali
tudi neznane
besede?
Kje se nahajajo
pojmi in kako so
označeni?

1
Pojem

2 pojma
2 neznani besedi

2 pojma
2 neznani besedi

3 pojmi

Nahaja se v rubriki
Slovarček na str. 59,
ob koncu teme.

Nahajajo se v rubriki
POJMI na str. 40, ob
koncu teme.

Nahajajo se na koncu
strani 33 in 36 v rubriki
Neznane besede.

Ali so pojmi zgolj
našteti ali tudi
pojasnjeni?

Pojasnjen

Pojasnjeni

Nahajajo se na koncu
strani 43, pod rubriko
Vprašanja in niso
posebej označene.
Pojasnjeni

Na katere
zgodovinske
vidike se
nanašajo pojmi?

Znanstveni vidik:

Verski vidik:

Verski vidik:

Verski vidik:

kuga – huda bolezen
bezgavk, pljuč ali krvi

AVTORITETA – oblast,
moč

koncil: zborovanje
cerkvenih
dostojanstvenikov

Koncil – cerkveni zbor,
kjer cerkveni
dostojanstveniki
urejajo verska
vprašanja.

CELIBAT – prepoved
ženitve in spolnega
udejstvovanja, ki
velja za katoliške
duhovnike
KONCIL – cerkveni
zbor, zborovanje
katoliških
dostojanstvenikov
MEDITACIJA –
globoko
premišljevanje
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celibat: prepoved
ženitve
inkvizicija: versko
sodišče, ki je bilo
ustanovljeni v 13.
stoletju z namenom
iskanja,
spreobračanja in
kaznovanja heretikov
heretik: krivoverec

3

Pojasnjeni

Vulgata – vulgata
editio, ljudska izdaja,
latinski prevod Biblije
(prevedel Sv. Hieronim
v 4. stoletju).
Nunciatura – papeževo
poslaništvo v državi
(danes npr.
diplomatsko
predstavništvo
Vatikana).

Število pojmov, ki jih vsebujejo učbeniki, se giblje med ena in štiri. Od 12 novih besed je sedem
pojmov in štiri neznane besede (avtoriteta, meditacija, celibat, heretik). Večinoma se pojmi
nahajajo ob koncu glavnega učbeniškega besedila in so jasno označeni z različnimi rubrikami. V
učbeniku založbe Modrijan jih najdemo v rubriki Slovarček, v učbeniku založbe Rokus Klett v
rubriki Pojmi in v učbeniku založbe DZS v rubriki neznane besede. Izjema je učbenik založbe
Mladinska knjiga, v katerem se novi pojmi ne nahajajo v samostojni rubriki, ampak jih najdemo
pod rubriko Vprašanja.
Vsi pojmi in neznane besede so vezani na verski vidik, izjema je le učbenik založbe Modrijan, ki
vsebuje še pojem, vezan na znanstveni vidik (kuga).
Pojasnila so kratka in napisana zelo preprosto. Če pogledamo pojme oziroma nove besede, lahko
ugotovimo, da v učbenikih vseh založb najdemo razlago besede koncil, izjema je zgolj učbenik
založbe Modrijan. Prav tako najdemo tako v učbeniku založbe Rokus Klett kot tudi Mladinska
knjiga razlago besede celibat. V učbeniku založbe Rokus Klett je beseda celibat razložena kot
pojem, medtem ko je v učbeniku založbe Mladinska knjiga razlaga v smislu neznane besede.
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5.5.5.

Analiza vprašanj in nalog

Preglednica 20: Analiza vprašanj in nalog na temo Protireformacija
Vprašanja v
osnovnošolskih
učbenikih
vezana na temo
Protirefomacija.

Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter
(2010). Vzpon
meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan,
str. 56-59.

Mirjanić, Anita;
Razpotnik, Jelka;
Snoj, Damjan (2010).
Raziskujem
preteklost 8. Učbenik
za zgodovino v
osmem razredu
osnovne šole.
Ljubljana: Rokus
Klett, str. 38-40.

Koliko je
vprašanj?
Koliko vprašanj
se nanaša na
glavno
učbeniško
besedilo?
Koliko vprašanj
se nanaša na
dodatno pisno
gradivo? Kakšno
je to gradivo?

2

Koliko vprašanj
se nanaša na
slikovno
gradivo?
Kje se nahajajo
vprašanja in
kako so
označena?

Katero stopnjo
ciljev po Bloomu
dosežejo učenci
(znanje,
razumevanje,
uporaba,
analiza, sinteza,
vrednotenje)?
Na kateri
zgodovinski vidik

Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta;
Studen, Andrej (2012).
Koraki v času. Novi vek.
Zgodovina za 8. razred
devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 32-36.

4

Otič, Marta;
Potočnik, Dragan;
Sevničkar Krasnik,
Metka (2009).
Zgodovina 8: Svet
skozi čas: učbenik za
zgodovino v osmem
razredu osnovne
šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga, str.
40-43.
5

1

3

5

3

0

0

0

2

6

Vprašanje se nanaša na
1. besedilo na strani
34, v rubriki RAZMISLI.

1
Vprašanje se nanaša
na zemljevid Evropa
po vestfalskem miru
na strani 58.
Vprašanja se nahajajo
na str. 59, ob koncu
teme. Nahajajo se pod
rubriko Slovarček in
niso posebej
označena.
1. znanje
2. analiza

0

0

Vprašanje se nanaša na
7. besedilo na strani
36, v rubriki RAZMISLI.
1
Vprašanje se nanaša na
zemljevid Reformacija
v Evropi na strani 34.

Vprašanja se
nahajajo v rubriki
PONOVIMO,
PREMISLI na str. 40,
ob koncu teme.

Vprašanja se
nahajajo na str. 43 v
rubriki Vprašanja.

Nahajajo se na strani
34 in 36 v rubriki
RAZMISLI.

1. znanje
2. razumevanje
3. razumevanje
4. uporaba

1. razumevanje
2. vrednotenje
3. uporaba
4. sinteza
5. uporaba

1. razumevanje
2. razumevanje
3. razumevanje
1. razumevanje
2. znanje
3. razumevanje

Versko – družbeni
vidik:

Verski vidik:

Verski vidik:

Vojaško - politični
vidik:
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se vprašanja
nanašajo?

1. Kdo je v Evropi
izvajal
protireformacijo?
Versko – politični
vidik:
2. Primerjaj zemljevid
Evrope v 16. stoletju s
tistim po vestfalskem
miru sredi 17. stoletja.
Kakšne spremembe
opaziš?

1. Kaj je bila
protireformacija?
2. Kakšen je bil odziv
katoliške cerkve na
širjenje
protestantizma?
3. Kaj je zanetilo
tridesetletno vojno?
4. Ali je Evropa
versko razdeljena še
danes?

1. Razloži, kako si je v
obdobju
protireformacije
Cerkev prizadevala za
obnovitev katoliške
vere.
2. Opiši pomen
jezuitov pri širjenju
verske vzgoje in
izobraževanja.
3. Naštej območja ali
države v Evropi, kjer
je protestantizem
razširjen še danes.
4. Navedi pozitivne in
negativne posledice
protireformacije na
Slovenskem.
5. Zakaj se je
protestantizem
obdržal v Prekmurju
vse do danes?

1. Kako se je
tridesetletna vojna
dotaknila življenja ljudi
na današnjem
slovenskem ozemlju?
(učenci imajo v pomoč
dodatno pisno gradivo)
2. Kaj to pomeni? Kako
lahko iz zgornje misli
razberemo pomen
westfalskega miru?
(učenci imajo v pomoč
zemljevid z krajšim
opisom)
Verski vidik:
3. Kateri akt,
augsburški mir ali
nantski edikt, je bil za
protestante ugodnejši?
Družbeni vidik:
1. Skušaj najti podatke,
katere knjige so se
ohranile in kje jih
hranijo?
2. Kdo je obiskoval
osnovno šolanje?
3. Premislite, kaj je
izselitev pomenila za
družino!

Učbeniki vsebujejo od dve do šest vprašanj. Od 17 vprašanj se jih 12 nanaša na glavno učbeniško
besedilo, izjemi sta le učbenika založbe DZS, kjer se dve vprašanji nanašata na dodatno pisno
gradivo in eno na dodatno slikovno gradivo, ter učbenik založbe Modrijan, kjer se eno vprašanje
nanaša na dodatno slikovno gradivo.
V vseh učbenikih se vprašanja nahajajo ločeno od glavnega učbeniškega besedila in so tudi jasno
označena z različnimi rubrikami. V učbeniku založbe Rokus Klett se nahajajo v rubriki
PONOVIMO, PREMISLI, v učbeniku založbe Mladinska knjiga v rubriki Vprašanja in v
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učbeniku založbe DZS v rubriki RAZMISLI. Izjema je učbenik založbe Modrijan, v katerem
vprašanja niso jasno označena v posebni rubriki, temveč se nahajajo pod rubriko Slovarček.
Glede na Bloomovo taksonomijo ciljev dosegajo vprašanja različne stopnje ciljev, ki jih učenci
dosežejo (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). Ugotovimo lahko, da v
učbenikih založb Modrijan, Rokus Klett in DZS prevladujejo vprašanja, ki od učencev zahtevajo
predvsem izkazovanje znanja in razumevanja, nekaj vprašanj pa kljub temu od učencev zahteva
tudi procese analize in uporabe. Izjema je učbenik založbe Mladinska knjiga, kjer so vprašanja
zastavljena tako, da učenci dosežejo praktično vse stopnje ciljev po Bloomovi taksonomiji. Torej,
vprašanja od učencev zahtevajo razvoj znanja, razumevanja, uporabe, analize in sinteze. Edina
stopnja, ki je učenci tu ne dosežejo, je stopnja vrednotenja.
Večina vprašanj je vezana na verski vidik, vendar se pojavljajo tudi vprašanja, vezana na
vojaško-politični vidik.
Sodobni zgodovinski učbeniki naj bi po mnenju D. Trškan (2011, str. 35) vključevali naloge, ki
naj bi učenca navajale k aktivnemu pristopu k odkrivanju glavnih podatkov in k analiziranju
glavne učbeniške vsebine. Le-te navadno od učenca zahtevajo, naj nekaj pogleda, opiše, analizira,
ponovi, utrdi, pojasni, razmisli ali navede primer (prav tam). Če pogledamo analizirane učbenike,
so naloge res oblikovane tako, da od učencev zahtevajo različne dejavnosti. Od učencev se
pričakuje, da znajo na podlagi prebrane glavne učbeniške vsebine odgovoriti na vprašanja, ki od
njih zahtevajo ali naštevanje zgolj faktografskih dejstev ali pa tudi orientacijo na zemljevidu
(drugo vprašanje v učbeniku založbe Modrijan) in iskanje odgovorov na vprašanja znotraj glavne
učbeniške vsebine ali v okviru dodatnega pisnega (prvo vprašanje v učbeniku založbe DZS) ali
slikovnega gradiva (drugo vprašanje v učbeniku založbe DZS).
V učbeniku založbe Modrijan prvo vprašanje od učencev zahteva, naj pojasnijo, kdo je v Evropi
izvajal protireformacijo. Pri drugem vprašanju morajo učenci primerjati zemljevid Evrope v 16.
stoletju s tistim po vestfalskem miru sredi 17. stoletja. Na podlagi zemljevidov morajo ugotoviti,
kakšne spremembe so se pojavile.
V učbeniku založbe Rokus Klett pri prvem vprašanju učence sprašujejo, kaj je bila
protireformacija. Drugo vprašanje zahteva od učencev pojasnilo, kakšen je bil odziv katoliške
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cerkve na širjenje protestantizma. Tretje vprašanje učence sprašuje po vzrokih za tridesetletno
vojno. V četrtem vprašanju avtorje zanima, ali je Evropa še danes versko razdeljena.
V učbeniku založbe Mladinska knjiga od učencev pri prvem vprašanju pričakujejo razlago, kako
si je v obdobju protireformacije Cerkev prizadevala za obnovitev katoliške vere. Drugo vprašanje
od učencev zahteva opis pomena jezuitov pri širjenju verske vzgoje in izobraževanja. Tretje
vprašanje zahteva, naj učenci naštejejo območja ali države v Evropi, kjer je protestantizem
razširjen še danes. Pri četrtem vprašanju morajo učenci navesti pozitivne in negativne posledice
protireformacije na Slovenskem. Zadnje, torej peto vprašanje, od učencev zahteva razmislek o
vzrokih in dejavnikih, ki so pripomogli k ohranitvi protestantizma v Prekmurju vse do danes.
V učbeniku založbe DZS je poglavje protireformacija razdeljeno na dva dela, zato so tudi
vprašanja razdeljena na dva dela. V prvem delu prevladujejo vprašanja, ki so vezana na splošen
pregled procesa protireformacije. Tako v prvem delu učence pri prvem vprašanju sprašujejo,
kako se je tridesetletna vojna dotaknila življenja ljudi na današnjem slovenskem ozemlju. V
pomoč pri odgovarjanju imajo učenci na voljo dodatno pisno gradivo. Drugo vprašanje je vezano
na zemljevid Reformacija v Evropi, ki vključuje tudi krajši opis. Iz opisa morajo učenci razbrati
pomen vestfalskega miru. Pri tretjem vprašanju morajo učenci presoditi, kateri akt, augsburški
mir ali nantski edikt, je bil za protestante ugodnejši. V drugem delu prevladujejo vprašanja, ki so
vezana na proces protireformacije na Slovenskem. Pri prvem vprašanju od učencev zahtevajo, naj
najdejo knjige, ki so se ohranile, in da ugotovijo, kje jih hranijo. Drugo vprašanje je vezano na
šolsko področje in učence sprašuje, kdo je obiskoval osnovno šolanje. Tretje vprašanje zahteva
razmislek o tem, kaj je izselitev pomenila za družino.
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5.5.6.

Primerjava vsebine glavnega učbeniškega besedila

V tem delu diplomske naloge prikazujemo rezultate analize vsebine glavnega učbeniškega
besedila na temo Protireformacija. Primerjavo smo razdelili na tri ločene vsebinske sklope, ki
smo jih povzeli iz učnih ciljev, ki so opredeljeni v učnem načrtu za zgodovino v osnovni šoli
(2011, str. 17).
Preglednica 21: Primerjava učbeniške vsebine: Vzroki za protireformacijo
Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter (2010).
Vzpon meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole. Ljubljana:
Modrijan, str. 56-59.

Tridentinski koncil ni
začrtal smernic le za
notranjo prenovo
katoliške Cerkve, marveč
tudi za boj proti
protestantizmu
(protireformacija), da bi
se v Evropi obnovila
nekdanja cerkvena
enotnost. Pri tem je imel
pomembno vlogo
jezuitski red, ki se je ob
podpori vladarjev
silovito razmahnil /…/
Med katoliškimi vladarji
je bil glavna opora
protireformacije španski
kralj Filip II.
/…/

Mirjanić, Anita; Razpotnik,
Jelka; Snoj, Damjan; Verdev,
Helena; Zuljan, Anka (2010).
Raziskujem preteklost 8.
Učbenik za zgodovino v
osmem razredu osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett,
str. 38-41.
Katoliška obnova in
protireformacija v 16. in 17.
stoletju sta imeli namen:
• odpraviti napake in krizo v
katoliški cerkvi ter
• z bojem proti reformaciji
obnoviti nekdanjo cerkveno
enotnost v Evropi.
/…/
Na tridentinskem koncilu so
postavili temelje katoliške
reforme in uredili razmere v
cerkvi. /…/
Protireformacija je
slovenske dežele zajela
konec 16. stoletja in na
začetku 17. stoletja. Vodil
jo je nadvojvoda Ferdinand
II., poznejši nemški cesar.
Temeljila je na ustanovitvi
verskih komisij, ki so:
• izganjale protestantske
pridigarje in ukinile
protestantske šole,
• rušile protestantske cerkve
in pokopališča,
• sežigale protestantske
knjige,
• izganjale protestantske
družine /…/.
Pomembno vlogo pri prenovi
katoliške cerkve so imeli tudi

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar Krasnik,
Metka (2009). Zgodovina
8: Svet skozi čas: učbenik
za zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 40-43.
Po obdobju verskih
nesoglasij v začetku 16.
stoletja, ki je povzročilo
protestantsko reformacijo,
so se tudi v Katoliški cerkvi
pojavile zahteve po
notranjih reformah. Želeli
so odpraviti napake in
nastalo krizo v Katoliški
cerkvi, z bojem proti
reformaciji pa spet
obnoviti nekdanjo
cerkveno enotnost. To je
čas, ki je znan kot
protireformacija in
katoliška prenova. /…/
Naslednji papežev korak je
bil, da je v južnotirolskem
mestu Trentu v letih 1545
– 1563 sklical več srečanj
cerkvenega zbora
(koncila), ki so prinesla
številne spremembe in
postopoma le povečale
moč in ugled Cerkve. /…/
Pomembno vlogo v
protireformaciji so imeli
jezuiti. /…/
Slovensko ozemlje je bilo v
rokah habsburških
deželnih knezov. Ti so bili
veliki katoliki /…/ ter so
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Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki v času.
Novi vek. Zgodovina za 8.
razred devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 32-36.

Katoliška cerkev se ni kar
tako sprijaznila z
neurejenimi razmerami.
Papež in duhovniki so si
prizadevali, da bi
»izgubljene ovce«, pridobili
nazaj v svoje varstvo. V
Trentu, v severni Italiji, so
sklicali koncil. Cerkveni
dostojanstveniki so med leti
1545 in 1563 razmišljali,
kako bi najbolje
reorganizirali svojo Cerkev.
Reformaciji so odgovorili s
prenovo katoliške cerkve.
/…/
V slovenskih deželah so v 16.
stoletju kot deželni knezi
vladali Habsburžani, ki so
ostali katoliki.
/…/Nadvojvoda Karel se je
kot strog katolik odločil, da
bo v svojih deželah uveljavil
pravico, ki mu jo je dajal
augsburški mir, da morajo
prebivalci njegovih dežel
prevzeti vero svojega
deželnega gospoda. V
mestih, trgih in gospostvih
deželnega kneza je bilo
dovoljeno le katoliško
bogoslužje. Protestantska

jezuiti, ki so prevzeli nadzor
nad šolstvom. Dokončno
zmago protireformacije je
pomenil ukaz Ferdinanda II.
leta 1628, da se mora
protestantsko plemstvo
Notranje Avstrije vrniti v
katoliško vero ali se izseliti.
/…/

tako ostreje nastopili proti
protestantom. /…/
Nadvojvoda Karel je
določil, da je v mestih,
trgih in gospostvih
deželnega kneza dovoljeno
le katoliško bogoslužje.
Med ukrepi je bil tudi ta,
da je v Gradec poklical
jezuite, ki so odprli
gimnazijo, to pa je kmalu
povzdignil v univerzo.
Prepovedal je delovanje
tiskarne v Ljubljani. Boj
proti protestantom je
nadaljeval tudi Karlov sin
Ferdinand, ki je ustanovil
verske komisije. Na
Štajerskem in Koroškem jih
je vodil Martin Brenner, na
Kranjskem pa škof Tomaž
Hren. Komisije so potovale
po deželi in opravljale
svoje naloge, uničevale in
sežigale protestantske
knjige, rušile
protestantske cerkve in
pokopališča, izganjale
protestantske pridigarje
ter ukinjale protestantske
šole. /…/
Dokončno zmago
protireformacije je
spodbudil ukaz Ferdinanda
II. leta 1628, da se mora
protestantsko plemstvo
Notranje Avstrije vrniti v
katoliško vero ali pa se
izseliti.

vera je bila dovoljena samo
plemstvu in njegovim
služabnikom. Ko so razmere
dopuščale, je to svojo
pravico tudi uveljavil. Pri
tem se je oprl na Jezuite /…/.
Nadvojvoda je najprej leta
1579 izgnal protestante z
Goričkega. Leta 1582 je
prepovedal tiskarno v
Ljubljani ter tako močno
prizadel delovanje
protestantov na Kranjskem.
Karlov sin Ferdinand /…/ je
ustanovil verske komisije, ki
so v spremstvu vojakov
hodile po deželi. Od 1600 do
1603 si komisije uničevale in
zažigale protestantske
knjige; po škofovem naročilu
so smele pustiti le
Dalmatinovo Biblijo. Rušile
so protestantske cerkve /…/
in izganjale protestantske
pridigarje. Na Spodnjem
Štajerskem in Koroškem je
komisije vodil škof Martin
Brenner, na Kranjskem pa
ljubljanski škof Tomaž Hren.
/…/ Protireformacija se je
končala leta 1628 z izgonom
protestantskega plemstva.
/…/

Učbenika založb Mladinska knjiga in DZS učencem najprej predstavita nezadovoljstvo katoliške
Cerkve s protestantskim gibanjem, medtem ko učbenik založbe Rokus Klett najprej predstavi, kaj
je bil glavni namen katoliške obnove in protireformacije, učbenik založbe Modrijan pa poglavje
začne s pomenom tridentinskega koncila, ki ga omenjajo tudi učbeniki ostalih založb. Učbenik
založbe Modrijan omeni zgolj še pomen jezuitskega reda, ki je bil gonilna sila protireformacije,
in pomen španskega kralja Filipa II. Učbeniki ostalih založb vsebujejo veliko več vsebine v tem
poglavju. V nadaljevanju omenjajo vlogo Ferdinanda II. in njegovega očeta nadvojvode Karla.
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Učbeniki založb Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS poudarijo pomen ustanovitve in
delovanja verskih komisij, ki so skrbele za uspeh protireformacije na slovenskih tleh. Učbenika
založb Mladinska knjiga in DZS omenita tudi delovanje Martina Brennerja in Tomaža Hrena, ki
sta vodila verske komisije. Prav tako vsi učbeniki omenjajo pomen jezuitskega verskega reda pri
širjenju protireformacije. Učbeniki založb Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS poudarijo
pomen leta 1628, ki je pomenilo uspeh protireformacija oziroma konec protestantskega gibanja.
Preglednica 22: Primerjava učbeniške vsebine: Vzroki za ohranitev protestantske vere v
Prekmurju
Žvanut, Maja;
Vodopivec, Peter (2010).
Vzpon meščanstva:
zgodovina za 8. razred
osnovne šole. Ljubljana:
Modrijan, str. 56-59.

Na Slovenskem so se
protestantje s cerkveno
organizacijo vred
ohranili le v Prekmurju,
ker je bilo del Ogrske.
Danes jim pravimo
evangeličani. (besedilo v
rubriki Ali veš?)

Mirjanić, Anita; Razpotnik,
Jelka; Snoj, Damjan; Verdev,
Helena; Zuljan, Anka (2010).
Raziskujem preteklost 8.
Učbenik za zgodovino v
osmem razredu osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett,
str. 38-41.
Protestantizem na
Slovenskem se je ohranil
samo v Prekmurju in delu
Koroške. Sredi 18. stoletja je
tu nastajala protestantska in
katoliška nabožna
književnost. Štefan Küzmič je
za cerkvene potrebe v
prekmurskem narečju izdal
prevod Svetega pisma Nove
zaveze.

Otič, Marta; Potočnik,
Dragan; Sevničkar Krasnik,
Metka (2009). Zgodovina
8: Svet skozi čas: učbenik
za zgodovino v osmem
razredu osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 40-43.
V Prekmurju, ki je spadalo
pod Ogrsko, se je
reformacija močno
razširila že v prvi polovici
16. stoletja. Ogrsko
plemstvo je v veliki večini
podprlo protestantizem in
tako vero določilo svojim
podložnikom. Vero so
oznanjali v domačem
jeziku in spodbujali
nastajanje literature v
domačem jeziku. V 18.
stoletju je Štefan Küzmič
za cerkvene potrebe v
prekmurskem knjižnem
jeziku izdal prevod Svetega
pisma Nove zaveze. V
Prekmurju so tako nastale
knjige v prekmurščini, ki so
pomagale ohranjati
slovenstvo. Na Goričkem
se je v začetku 17. stoletja
razširil še kalvinizem.
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Cvirn, Janez; Hriberšek
Balkovec, Elizabeta; Studen,
Andrej (2012). Koraki v času.
Novi vek. Zgodovina za 8.
razred devetletke. Ljubljana:
DZS, str. 32-36.

/…/ Močnejša protestantska
skupnost je ostala v
Prekmurju, ki je sodilo pod
Ogrsko. Ogrsko plemstvo je
v večini podprlo
protestantizem in določilo
vero svojim podložnikom.
Protestantje so spodbujali
nastajanje literature v
domačem jeziku, zato so v
Prekmurju nastajale knjige v
prekmurskem narečju, ki so
pomagale ohranjati
slovenstvo na tem delu
slovenskega ozemlja.

Vsi analizirani učbeniki so zelo skopi z vsebino o vzrokih, ki so privedli do tega, da se je
protestantska vera ohranila v Prekmurju. Učbeniki založb Modrijan, Mladinska knjiga in DZS
omenjajo, da se je protestantizem ohranil v Prekmurju predvsem zato, ker je Prekmurje sodilo
pod Ogrsko. Učbenika založbe Rokus Klett in Mladinska knjiga omenjata razvoj protestantske in
katoliške književnosti v Prekmurju in pomen Štefana Küzmiča.
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6. SKLEP
Učbenik je temeljno didaktično-metodično gradivo, ki ga tako učitelji kot učenci uporabljajo v
vzgojno-izobraževalnem procesu. Različni avtorji podajajo različne odgovore na vprašanje, kaj
pravzaprav je učbenik oziroma, katera je tista knjiga, ki jo lahko označimo kot učbenik. Če
povzamemo vse opredelitve pojma učbenik, ugotovimo, da mora biti učbenik knjiga, ki je v prvi
vrsti namenjena učencu, je napisana na podlagi predpisanega učnega načrta, zajema potrebno
znanje predmetnega področja, ki mu je namenjena, ter je oblikovana na podlagi psiholoških,
pedagoških in didaktično metodičnih načel. Učbenik je kljub razcvetu informacijskokomunikacijske tehnologije še vedno pomemben sestavni del pouka, saj za učenca predstavlja
učni vir oziroma je zbirka znanja, ki ga mora učenec osvojiti, hkrati je pomemben tudi za učitelja.
Učitelju učbenik predstavlja učno sredstvo, ki je hkrati opora in izhodišče njegovega poučevanja,
saj lahko na podlagi učbenika, ki je primerno oblikovan in napisan, doseže pri učencih optimalne
učne rezultate. Bistvenega pomena je, da avtorji učbenikov pri njihovem oblikovanju upoštevajo
didaktična načela, ki omogočajo oblikovanje kakovostnega in privlačnega ter vsebinsko in
didaktično ustreznega učbenika.
V nadaljevanju predstavljamo glavne ugotovitve o razlikah, ki se pojavljajo v notranjih elementih
učbenikov za zgodovino v osmem razredu osnovne šole, na podlagi izbrane zgodovinske
tematike Reformacija in protireformacija.
V analizi smo se osredotočili na notranje elemente učbenikov, kar pomeni, da smo primerjali
učbenike založb Modrijan, Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS glede na to, kako je
oblikovano glavno učbeniško besedilo, kakšno je dodatno pisno gradivo, kakšno je dodatno
slikovno gradivo, kako učbeniki navajajo in razlagajo nove pojme oziroma neznane besede ter
kakšna so vprašanja, ki jih vsebujejo in so namenjena utrjevanju učne snovi. Zanimalo nas je
tudi, katerim vsebinam učbeniki v okviru analizirane tematike posvečajo več pozornosti oziroma
katere vsebine vključuje glavno učbeniško besedilo.
Najprej podajamo skupno analizo oblikovanja notranjih elementov (kako je zapisano glavno
učbeniško besedilo, ali se pojavljajo besede v okrepljenem tisku, kje se nahajajo pojmi, kje se
nahajajo vprašanja) učbenikov, ki se ponavljajo glede na posamezne tematske sklope, nato sledijo
rezultati analize glede na posamezne tematske sklope.
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Pri analizi, kako je zapisano glavno učbeniško besedilo, smo ugotovili, da se analizirani učbeniki
med seboj bistveno ne razlikujejo, razlike se pojavljajo zgolj v posameznih elementih, v katerih
odstopa en učbenik izbrane založbe. Če zgolj prelistamo učbenike izbranih založb, je ena izmed
glavnih razlik, ki jo opazimo, ali je besedilo zapisano v enojnem ali dvojnem stolpcu. V okviru
analize smo ugotovili, da je v učbenikih založb Modrijan, Rokus Klett in DZS glavno učbeniško
besedilo zapisano v enojnem stolpcu, medtem ko je v učbeniku založbe Mladinska knjiga
zapisano v dvojnem stolpcu, kar pomeni, da lahko avtorji vključijo veliko več glavnega
učbeniškega besedila in pri tem le-to obsega manj strani v učbeniku, hkrati to omogoča učencem
lažje in bolj sistematično branje, saj temeljne vsebine preberejo na eni strani v učbeniku in jim ni
treba obračati strani. Kot bomo kasneje predstavili glede na posamezno tematiko, ta teza vzdrži,
saj je prav učbenik založbe Mladinska knjiga tisti, ki izstopa glede na količino besed glavnega
učbeniškega besedila. Druga razlika, ki jo lahko opazimo pri analiziranih učbenikih, so besede, ki
so poudarjene znotraj glavnega učbeniškega besedila. Ugotovili smo, da se v učbenikih založb
Modrijan, Mladinska knjiga in DZS te besede pojavljajo v okrepljenem tisku, medtem ko so v
učbeniku založbe Rokus Klett te besede zapisane v barvnem tisku oziroma so obarvane z rdečo
barvo z namenom, da jih učenci najprej opazijo. Ko smo analizirali pojme v izbranih učbenikih,
smo ugotovili, da se le-ti nahajajo v različno označenih rubrikah. V učbeniku založbe Modrijan
so zbrani v rubriki Slovarček, v učbeniku založbe Rokus Klett v rubriki Pojmi, v učbeniku
založbe DZS v rubriki Neznane besede, v učbeniku založbe Mladinska knjiga pa se pojmi ne
nahajajo v posebej označeni rubriki, temveč so zapisani ob koncu posameznega poglavja pod
rubriko Vprašanja. Enako lahko trdimo tudi za vprašanja, ki se prav tako nahajajo v različno
označenih rubrikah. V učbeniku založbe Rokus Klett je to rubrika PONOVIMO, PREMISLI, v
učbeniku založbe Mladinska knjiga Vprašanja, v učbeniku založbe DZS RAZMISLI, v učbeniku
založbe Modrijan pa se vprašanja ne nahajajo v posebej označeni rubriki, ampak jih najdemo
neposredno pod rubriko Slovarček.
Pri analizi glavnega učbeniškega besedila na temo Reformacija v Evropi lahko ugotovimo, da se
učbeniki med seboj najbolj razlikujejo glede na količino (število besed) glavnega učbeniškega
besedila, saj lahko ugotovimo, da po številu besed izstopata učbenika založbe Modrijan in
Mladinska knjiga, ki vsebujeta bistveno več besed glavnega učbeniškega besedila kot učbenika
založb Rokus Klett in DZS. Ugotovili smo, da pri vsebini v vseh učbenikih prevladuje verski
vidik, kar je smiselno glede na izbrano tematiko. Prav vsi analizirani učbeniki poleg verskega
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vidika v tem tematskem sklopu vključujejo tudi družbeni in kulturni vidik ter vojaško- politični
vidik. V analiziranih učbenikih se pojavlja dodatno pisno gradivo. Število oziroma obseg
dodatnega pisnega gradiva se med učbeniki razlikuje, saj je to ena izmed bistvenih razlik, ki se
pojavlja pri dodatnem pisnem gradivu. Ugotovimo, da največji obseg dodatnega pisnega gradiva
vsebuje učbenik založbe Modrijan, v katerem so štiri besedila in le-ta predstavljajo 25,6 odstotka
celotnega besedila v tematiki, sledi učbenik založbe DZS, ki vsebuje tri besedila, ki predstavljajo
21,3 odstotka celotnega besedila, učbenika založbe Rokus Klett in Mladinska knjiga vsebujeta le
dve besedili. Dodatno pisno gradivo se nahaja ločeno od glavnega učbeniškega besedila in je
zapisano v barvnih okvirčkih ali pa se nahaja v rubriki Ali veš?, izjema je le učbenik založbe
DZS, kjer se večina (dve besedili od treh) dodatnega pisnega gradiva nahaja v rubriki
RAZMISLI. Ugotovili smo, da je učbenik založbe DZS edini, v katerem se vsaj eno vprašanje,
namenjeno učencem, nanaša na dodatno pisno gradivo. Vendar lahko sklepamo, da je glavni
razlog, da je temu tako, dejstvo, da se pisno gradivo nahaja v rubriki RAZMISLI. Ko nas je
zanimalo, ali dodatno pisno gradivo vsebuje navedbo vira, iz katerega je povzeto, smo ugotovili,
da viri niso navedeni v nobenem od učbenikov, vendar je treba tudi poudariti, da dodatno pisno
gradivo vsebuje predvsem informacije splošnega znanja in ne povzema odlomkov iz literarnih
del. Analiza slikovnega gradiva na temo Reformacija v Evropi je pokazala, da se v učbenikih
nahaja med šest in osem enot slikovnega gradiva. Največ (osem enot) slikovnega gradiva vsebuje
učbenik založbe DZS, sledita učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga (sedem enot),
učbenik založbe Rokus Klett vsebuje le šest enot slikovnega gradiva. Slikovno gradivo se v
učbenikih nahaja večinoma ob robu glavnega učbeniškega besedila, v učbeniku založbe Modrijan
in Mladinska knjiga ga najdemo tudi sredi glavnega učbeniškega besedila, v učbeniku založbe
DZS pa tudi na začetku. Ugotovili smo, da se v nobenem od analiziranih učbenikov ne pojavljajo
vprašanja, ki bi bila vezana na dodatno slikovno gradivo, izjema je le učbenik založbe DZS, kjer
se vprašanje nanaša na slikovno gradivo v rubriki RAZMISLI. Enako, kot je veljalo za dodatno
pisno gradivo, tudi tu ni nobenih navedb, od kod je slikovno gradivo vzeto. Opravili smo tudi
analizo pojmov oziroma neznanih besed. Glede na rezultate lahko ugotovimo, da učbeniki založb
Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS vključujejo tako pojme kot tudi neznane besede, medtem
ko v učbeniku založbe Modrijan najdemo zgolj pojme. Rezultati so pokazali, da se v učbenikih
založbe Mladinska knjiga in Rokus Klett pojavljajo pojmi, povezani z verskim vidikom, medtem
ko učbenika založb Modrijan in DZS vključita tudi pojme, ki so povezani z znanstvenim,
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družbenim in jezikovnim vidikom. Pojmi oziroma nove besede se nahajajo v različnih
kategorijah, kar pa smo omenili že v prejšnjem odstavku. Analiza vprašanj je pokazala, da se v
učbenikih vseh založb vprašanja nanašajo na glavno učbeniško besedilo in da je izjema pri tej
temi le učbenik založbe DZS, kjer se eno vprašanje veže na dodatno slikovno gradivo, ki se sicer
nahaja v rubriki RAZMISLI. Vprašanja se nanašajo predvsem na verski vidik. Glede na
Bloomovo taksonomijo učnih ciljev lahko trdimo, da z oblikovanjem vprašanj izstopata učbenika
založb Rokus Klett in Mladinska knjiga, saj so vprašanja oblikovana tako, da učenci dosežejo
tako znanje kot tudi uporabo in sintezo ter vrednotenje, medtem ko v učbenikih založb Modrijan
in DZS prevladujejo vprašanja, ki od učencev zahtevajo predvsem izkazovanje znanja in
razumevanja.
Analiza glavnega učbeniškega besedila na temo Reformacija na Slovenskem je pokazala, da se
tudi v tej temi učbeniki med seboj razlikujejo glede na obseg (število besed) glavnega
učbeniškega besedila. Tu izstopa učbenik založbe Modrijan, ki vsebuje kar več kot 1100 besed
glavnega učbeniškega besedila, medtem ko učbeniki ostalih založb vsebujejo veliko manj
besedila (med 500 in 800 besed). Tudi pri tem tematskem sklopu izstopa verski vidik vsebine,
vendar pa vsi analizirani učbeniki vključujejo tudi družbeni in kulturni vidik vsebine. Analizirani
učbeniki vsebujejo dodatno pisno gradivo, število oziroma obseg dodatnega pisnega gradiva se
med učbeniki razlikuje, saj je to ena izmed bistvenih razlik, ki se pojavlja pri dodatnem pisnem
gradivu. Ugotovimo lahko, da največji obseg dodatnega pisnega gradiva vsebuje učbenik založbe
Rokus Klett, v katerem so štiri besedila in le-ta predstavljajo 39,9 odstotka celotnega besedila v
tematiki, sledi učbenik založbe DZS, ki prav tako vsebuje štiri besedila, ki predstavljajo 30,7
odstotka celotnega besedila, na tretjem mestu je učbenik založbe Modrijan, ki vsebuje tri
besedila, kar predstavlja 22,9 odstotka besedila, in nato še učbenik založbe Mladinska knjiga, ki
vsebuje zgolj eno besedilo, kar predstavlja le 7,2 odstotka celotnega besedila v tematskem
sklopu. Dodatno pisno gradivo se nahaja ločeno od glavnega učbeniškega besedila in je zapisano
v barvnih okvirčkih ali pa se nahaja v rubriki Ali veš?, izjema je le učbenik založbe DZS, kjer se
dodatno pisno gradivo nahaja v rubriki RAZMISLI. Prav tako smo ugotovili, da se v učbeniku
založb Rokus Klett in DZS pojavita tudi vprašanji, ki se nanašata na dodatno pisno gradivo,
medtem ko učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga ne vsebujeta teh vprašanj. Razlika
med učbeniki se pojavi tudi pri navedbi virov, iz katerih je gradivo povzeto, saj učbenika založb
Rokus Klett in DZS navedeta, iz katerih literarnih del ali zasebnih korespondenc je gradivo vzeto,
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učbenika založb Modrijan in Mladinska knjiga teh virov ne navedeta, vendar gre tu predvsem za
gradivo, ki prinaša učencem splošne informacije. Pri analizi slikovnega gradiva glede na količino
le-tega izstopa učbenik založbe DZS, saj vsebuje kar osem enot gradiva, sledijo učbenik založbe
Modrijan s petimi enotami, učbenik založbe Rokus Klett s štirimi in učbenik založbe Mladinska
knjiga, ki vsebuje zgolj dve enoti slikovnega gradiva. Kot smo ugotovili že pri analizi prejšnjega
tematskega sklopa, se večina slikovnega gradiva v vseh analiziranih učbenikih nahaja ob robu
glavnega učbeniškega besedila, nekaj slikovnega gradiva je tudi na sredi in koncu glavnega
učbeniškega besedila. Izjema je le učbenik založbe DZS, kjer se celotno dodatno slikovno
gradivo nahaja ob robu glavnega učbeniškega besedila. Ko smo ugotavljali, ali se v učbenikih
pojavljajo vprašanja, povezana s slikovnim gradivom, smo ugotovili, da večina učbenikov ne
vsebuje teh vprašanj, izjema je ponovno učbenik založbe DZS, ker se slikovno gradivo nahaja v
rubriki RAZMISLI. Analiza pojmov oziroma neznanih besed je pokazala, da je število pojmov
oziroma neznanih besed med učbeniki zelo različno. Največ (osem) pojmov oziroma neznanih
besed vsebuje učbenik založbe Modrijan, učbenik založbe DZS vsebuje štiri nove pojme oziroma
neznane besede, učbenik založbe Rokus Klett pa le dva pojma. Izjema je učbenik založbe
Mladinska knjiga, ki ne vsebuje nobenega novega pojma oziroma neznane besede. Učbenika
založb Rokus Klett in DZS vključujeta pojme oziroma neznane besede, povezane z verskim
vidikom, medtem ko učbenik založbe Modrijan vključi tudi pojme oziroma neznane besede, ki so
povezane z znanstvenim in kulturnim vidikom. Ko smo primerjali vprašanja, ki jih vsebujejo
analizirani učbeniki, smo ugotovili, da največ (pet) vprašanj vsebuje učbenik založbe Mladinska
knjiga, sledijo učbenik založbe Rokus Klett (štiri) ter učbenika založb Modrijan in DZS (vsak
tri). Vprašanje se v učbenikih založb Modrijan, Rokus Klett in Mladinska knjiga nanašajo na
glavno učbeniško besedilo, le v učbeniku založbe DZS se eno vprašanje nanaša na glavno
učbeniško besedilo, po eno pa na dodatno pisno in slikovno gradivo, ki se nahajata v rubriki
RAZMISLI. Vprašanja se vežejo predvsem na družbeni, kulturni in verski vidik, izstopata
učbenika založb Rokus Klett in Mladinska knjiga, kjer se eno od vprašanj veže tudi na geografski
vidik. Vprašanja v učbenikih založb Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS so oblikovana tako,
da učenci dosežejo stopnje znanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe, medtem ko so v
učbeniku založbe Modrijan oblikovana tako, da učenci dosežejo le stopnjo znanja in
razumevanja.
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Analiza glavnega učbeniškega besedila na temo Protireformacija je ravno tako pokazala, da se
analizirani učbeniki med seboj razlikujejo glede na obseg (število besed) glavnega učbeniškega
besedila. Izstopa učbenik založbe Modrijan, ki vsebuje največ (1233) besed glavnega
učbeniškega besedila, medtem ko učbeniki ostalih založb vsebujejo veliko manj (od 450 do 700
besed) glavnega učbeniškega besedila. Glede na obseg strani, ki jih učbeniki namenjajo
tematskemu sklopu, lahko ugotovimo, da vsi analizirani učbeniki razlagajo tematiko na približno
štirih straneh, kar pomeni, da lahko potrdimo našo domnevo, da učbenik, ki vsebuje besedilo,
zapisano v dvojnem stolpcu, lahko na enakem številu strani kot učbeniki, ki imajo besedilo
zapisano v enojnem stolpcu, prikaže še enkrat večji obseg glavnega učbeniškega besedila. Tako
kot pri ostalih tematskih sklopih tudi v tem prevladuje verski vidik, vendar prav vsi analizirani
učbeniki vključujejo tudi vojaško- politični, družbeni in kulturni vidik. Glede na obseg dodatnega
pisnega gradiva lahko ugotovimo, da ga je največ (sedem besedil) v učbeniku založbe DZS, saj
le-to predstavlja kar 50,5 odstotka celotne učbeniške vsebine v tematiki, sledi učbenik založbe
Rokus Klett, kjer pisno gradivo predstavlja 26 odstotkov (štiri besedila), nato učbenik založbe
Modrijan, kjer pisno gradivo predstavlja 16,9 odstotka (dve besedili) vsebine, in učbenik založbe
Mladinska knjiga, kjer pisno gradivo predstavlja le 7,4 odstotka (dve besedili) celotnega
učbeniškega besedila. Dodatno pisno gradivo se v vseh analiziranih učbenikih pojavlja v barvnih
okvirčkih ali v rubriki Ali veš?, izjemi sta le učbenika založbe Rokus Klett, kjer se dodatno pisno
gradivo nahaja še neposredno pod slikovnim gradivom, in učbenik založbe DZS, kjer se pisno
gradivo nahaja v rubriki RAZMISLI. Ugotovili smo, da se učbeniki med seboj razlikujejo glede
na to, ali učencem zastavljajo vprašanja, povezana z dodatnim pisnim gradivom. Glede na
rezultate ugotavljamo, da učbenika založb Rokus Klett in DZS zastavita učencem dve vprašanji,
ki se neposredno nanašata na pisno gradivo, medtem ko v učbenikih založb Mladinska knjiga in
Modrijan takih vprašanj ne zasledimo. Glede na navedbe virov, iz katerih so besedila povzeta
lahko ugotovimo, da vse založbe, z izjemo založbe Modrijan, navedejo vire za vsaj eno od
povzetih besedil, vendar gre ponovno za navedbe pri tistih besedilih, ki so povzeta iz literarnih
del ali zasebnih korespondenc. Glede na obseg slikovnega gradiva v tem tematskem sklopu
najbolj izstopa učbenik založbe DZS, ki vsebuje kar 11 enot gradiva, sledita učbenika založb
Mladinska knjiga in Rokus Klett s petimi enotami ter učbenik založbe Modrijan, ki vključuje le
štiri enote slikovnega gradiva. Večina slikovnega gradiva se v učbenikih nahaja ob robu ali koncu
glavnega učbeniškega besedila, izjemi sta le učbenika založbe Mladinska knjiga, kjer se eno
144

slikovno gradivo nahaja med glavnim učbeniškim besedilom, in učbenik založbe DZS, kjer je
slikovno gradivo na začetku glavnega učbeniškega besedila. Analiza je pokazala, da je na
slikovno gradivo v učbenikih vezanih malo vprašanj. Izjemi sta učbenika založbe Modrijan, ki
zastavi učencem vprašanje, povezano z branjem zemljevida, in učbenik založbe Rokus Klett, ki
prav tako učencem zastavi dve vprašanji. Večina slikovnega gradiva je povezana z verskim
vidikom, vendar učbenika založb Mladinska knjiga in DZS vključita tudi slikovno gradivo, ki se
povezuje z versko-kulturnim in versko-družbenim vidikom. Analiza pojmov oziroma neznanih
besed je pokazala, da največ le-teh vključujeta učbenika založb Rokus Klett in Mladinska knjiga
(vsak po štiri), sledita učbenik založbe DZS (tri) in učbenik založbe Modrijan, ki vsebuje zgolj en
pojem. Vsi pojmi in neznane besede so razloženi. Pojmi se povezujejo predvsem z verskim
vidikom, izjema je učbenik založbe Modrijan, kjer je pojem povezan z znanstvenim vidikom. Ko
smo analizirali vprašanja, smo ugotovili, da učbeniki vsebujejo različno število vprašanj,
namenjenih obnavljanju učne snovi. Največ (šest) jih vsebuje učbenik založbe DZS, učbenik
založbe Mladinska knjiga jih vsebuje pet, sledita učbenik založbe Rokus Klett, ki vsebuje štiri
vprašanja, in učbenik založbe Modrijan z dvema. Večina vprašanj se ponovno navezuje na glavno
učbeniško besedilo. V učbeniku založbe Modrijan se pojavi vprašanje, povezano s slikovnim
gradivom, v učbeniku založbe Rokus Klett se pojavita dve vprašanji, ki se navezujeta na slikovno
gradivo, v učbeniku založbe DZS se dve vprašanji nanašata na dodatno pisno gradivo in eno na
slikovno gradivo. Izjema je učbenik založbe Mladinska knjiga, v katerem se vsa vprašanja
nanašajo na glavno učbeniško besedilo. Vprašanja so vezana na verski vidik, izjemi sta le
učbenika založb Modrijan in DZS, kjer se pojavijo vprašanja, vezana na versko- družbeni in
versko- politični vidik. Vprašanja v učbeniku založb Rokus Klett in Mladinska knjiga so
oblikovana tako, da učenci dosežejo stopnje znanja, razumevanja, uporabe, sinteze in
vrednotenja, medtem ko so vprašanja v učbeniku založbe Modrijan oblikovana tako, da učenci
dosežejo stopnjo znanja in analize, v učbeniku založbe DZS pa le stopnji znanja in razumevanja.
Pri vsebinski analizi glavnega učbeniškega besedila smo ugotovili, da učbeniki vsebujejo
podobno izbrano glavno učbeniško vsebino in da ni večjih razlik med založbami. Analiza
tematskega sklopa Reformacija v Evropi je pokazala, da vsi analizirani učbeniki vsebujejo naslov
Reformacija, izjema je le učbenik založbe Rokus Klett, ki poglavje poimenuje Kako je
reformacija razdelila Evropo. Podrobnejša analiza je pokazala, da učbeniki razdelijo poglavje na
štiri ali pet podnaslovov. Učbenika založb Modrijan in DZS vsebujeta pet podnaslovov, medtem
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ko učbenika založb Rokus Klett in Mladinska knjiga razdelita poglavje na štiri podnaslove,
posebnost učbenika Mladinska knjiga je še v tem, da tematski klop razdeli na dve poglavji. Če
pogledamo podnaslove poglavij v analiziranih učbenikih, ugotovimo, da obravnavajo skoraj
enake vsebine. Vsi učbeniki v glavnem učbeniškem besedilu najprej opozorijo na napake znotraj
katoliške Cerkve, vendar te vsebine zajamejo v različno poimenovanih podpoglavjih (Modrijan:
Kakšna naj bo vloga cerkve, Rokus Klett: Kaj je povzročilo nezadovoljstvo s cerkvijo, Mladinska
knjiga ne vsebuje naslova za te vsebine, ampak so te vsebine zapisane kot uvod v novo tematiko,
DZS: Del Cerkve pozabi na svoje poslanstvo). Predstavitvi napak katoliške Cerkve sledi opis
delovanja Martina Lutra, ki se v večini učbenikov pojavlja pod podobnimi naslovi (Modrijan:
Nastop Martina Lutra, Rokus Klett: Kako je Luter izzval cerkev, Mladinska knjiga: Martin Luter
in DZS: Martin Luter opozori na napake katoliške Cerkve). Učbenika založbe Modrijan in DZS
se nato osredotočita na dogodke, ki jih je Martin Luter sprožil v Nemčiji, kar lahko zasledimo že
iz podnaslova Verski razkol v Nemčiji (Modrijan) in Reformacija (DZS), medtem ko učbenika
založb Rokus Klett in Mladinska knjiga že začneta z obravnavo smeri reformacije, ki jih
predstavita v dveh podnaslovih (Rokus Klett: Kako je Anglija postala anglikanska in Kako se je v
Švici rodila nova protestantska cerkev ter Mladinska knjiga: Reformacija med meščanstvom in
kmečkim prebivalstvom ter Reformacija in nekateri evropski vladarji). Učbenika založb Modrijan
in DZS šele v četrtem podpoglavju podata opis razvoja drugih smeri reformacije (Modrijan:
Reformacija drugod po Evropi, DZS: Velika kmečka vojna) in poglavje zaključita z opisom
posledic Lutrovega delovanja (Modrijan: Odgovor katoliške cerkve, DZS: Augsburški verski
mir).
Vsebinska analiza tematskega sklopa Reformacija na Slovenskem je pokazala, da analizirani
učbeniki glavno učbeniško besedilo združijo pod enakim naslovom, in sicer Reformacija na
Slovenskem, izjema je le učbenik založbe Rokus Klett, ki poglavje naslovi z Zakaj je imela
reformacija na Slovenskem velik pomen. Ko pogledamo podnaslove poglavja, lahko že v številu
podnaslovov opazimo razliko, saj jih učbenik založbe Modrijan vsebuje največ, in sicer pet,
učbenik založbe DZS vsebuje štiri, učbenik založbe Rokus Klett pa le tri, učbenik založbe
Mladinska knjiga ne vsebuje podpoglavij, celotno besedilo je zapisano pod naslovom poglavja.
Uvod v tematiko predstavlja opis širjenja nauka v slovenske dežele, ki ga učbeniki zapišejo v
različnih naslovih podpoglavja (Modrijan: Lutrov nauk se širi iz nemških dežel, Rokus Klett:
Kako se je reformacija razširila v slovenske dežele, DZS: Protestantizem se širi tudi v naše kraje).
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Nato se zaporedje vsebine v učbenikih nekoliko spremeni, saj učbenik založbe Modrijan najprej
predstavi delovanje Primoža Trubarja (Primož Trubar – steber slovenskega protestantizma) in
šele v naslednjem podpoglavju predstavi delovanje ostalih protestantskih piscev (Delovanje
slovenskih protestantov), učbenik založbe Rokus Klett predstavi delovanje vseh slovenskih
protestantskih piscev v enem podpoglavju (Kako je nastala prva tiskana slovenska knjiga),
učbenik založbe DZS pa v drugem podpoglavju zajame vsebine sekt in kmečkega gibanja
(Kmečkemu prebivalstvu so bližji nauki sekt), ki jih učbenik založbe Modrijan predstavi šele v
četrtem podpoglavju (Kaj pa kmetje), učbenik založbe Rokus Klett te vsebine ne vključi v to
poglavje. Učbenik založbe DZS nato v tretjem in četrtem podpoglavju navaja delo slovenskih
protestantskih piscev (Delovanje slovenskih protestantskih piscev, Slovenci dobimo Sveto pismo
v svojem jeziku). Učbenik založbe Modrijan tematiko zaključi z opisom uspeha reformacijskega
gibanja na Slovenskem (Deželni knez skuša uveljaviti svojo pravico), medtem ko učbenik
založbe Rokus Klett že izpostavi vprašanje, ali je bila na Slovenskem uspešna tudi
protireformacija (Ali sta bili protireformacija in katoliška obnova na Slovenskem uspešni).
Učbenik založbe Mladinska knjiga vsebuje enako izbrano vsebino glavnega učbeniškega
besedila, le da ta ni razdeljena na podpoglavja.
Vsebinska analiza tematskega sklopa Protireformacija je pokazala, da se učbeniki med seboj
razlikujejo glede na naslove poglavja. Učbenika založb Modrijan in Rokus Klett poglavje
naslovita z verskimi vojnami (Modrijan: Verske vojne, Rokus Klett: Kako so verske vojne
prizadele Evropo), medtem ko učbenika založb Mladinska knjiga in DZS poglavje naslovita s
protireformacijo

(Mladinska

knjiga:

Protireformacija

in

katoliška

reforma,

DZS:

Protireformacija, Protireformacija na Slovenskem). Analizirani učbeniki vsebujejo različno
število podpoglavij. Učbenik založbe Modrijan vsebino razdeli na štiri podpoglavja, učbenik
založbe Rokus Klett na tri, učbenik založbe Mladinska knjiga prav tako na štiri, učbenik založbe
DZS pa vsebino najprej razdeli na dve poglavji in nato prvo poglavje na tri podpoglavja, drugo
poglavje prav tako na tri. Učbeniki se razlikujejo tudi v vrstnem redu podajanja vsebine.
Učbeniki založb Modrijan in DZS najprej predstavijo temelje protireformacijskega gibanja, ki so
v učbeniku založbe DZS predstavljeni v dveh podpoglavjih (Modrijan: Protireformacija, DZS:
Tridentinski koncil in Papež potrdi nov meniški red – jezuite, Mladinska knjiga ne poda naslova
podpoglavja), medtem ko učbenik založbe Rokus Klett začne z opisom verske razdeljenosti
Evrope in verskih vojn (Versko razdeljena Evropa) in šele v drugem podpoglavju predstavi
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temelje protireformacijskega gibanja (Kako se je reformirala katoliška cerkev). Učbeniki založb
Modrijan, Mladinska knjiga in DZS nato nadaljujejo z vsebino verske vojne, ki je v učbeniku
založbe Modrijan predstavljena v dveh podpoglavjih (Modrijan: Nizozemska osvobodilna vojna
– Uvod v tridesetletno vojno, Tridesetletna vojna odloči o verski pripadnosti Evropejcev,
Mladinska knjiga: Verske vojne, DZS: Tridesetletna vojna). Učbenik založbe Modrijan tematiko
zaključi z opisom posledic vojne (Lakota, bolezen, smrt), učbenik založbe Rokus Klett v tretjem
podpoglavju poda opis konca verskih vojn (Kako so se končale verske vojne), učbenika založb
Mladinska knjiga in DZS tematiko zaključita z opisom protireformacije na Slovenskem in
ohranitvijo reformacije v Prekmurju (Mladinska knjiga: Protireformacija in katoliška prenova na
Slovenskem, Reformacija v Prekmurju, DZS: Habsburžani uveljavijo določila augsburškega
miru, Ferdinand nadaljuje očetovo delo, del slovenskega ozemlja ostane zvest protestantizmu).
Menim, da je glede na analizirane elemente najbolj uporaben, primeren in privlačen učbenik
založbe Rokus Klett, saj je glavno učbeniško besedilo zapisano zelo pregledno, bistvene besede
oziroma povedi so jasno označene s krepkim rdečim tiskom, slikovno gradivo se pojavlja od
strani ali na koncu glavnega učbeniškega besedila, kar se mi zdi smiselno, saj lahko učenec med
branjem glavnega učbeniškega besedila pogleda na slikovno gradivo in si lažje predstavlja
prebrano vsebino. Prav tako se mi zdi pozitivna lastnost tega učbenika predvsem to, da se vsi
elementi učbenika nahajajo v jasno označenih kategorijah (novi pojmi, Ali veš, PREMISLI,
PONOVIMO). Učbenik založbe Rokus Klett je tudi izjemno barvit, saj ima zunanje dele listov
obarvane z barvami in delujejo kot nekakšni barvni okvirčki, v katerih se nato nahaja dodatno
gradivo, tako slikovno kot pisno. Prav tako učbenik vsebuje veliko dodatnega slikovnega gradiva
in pisnega gradiva, ki pa učencem ne prinaša le splošnih informacij, ampak jim posreduje krajše
odlomke, ki so povzeti iz literarnih del. Pozitivno se mi zdi tudi dejstvo, da se v učbeniku
pojavljajo tudi vprašanja, ki so neposredno vezana na odlomke iz knjig in od učencev zahtevajo
njihove lastne interpretacije dogodkov ter vprašanja, ki so vezana na slikovno gradivo, in
zahtevajo enako. V učbenikih ostalih založb teh vprašanj praktično ni. Prav tako so vprašanja,
namenjena obnavljanju učne snovi, oblikovana tako, da učencem ne nudijo zgolj izkazovanja
znanja in razumevanja, pač pa tudi vrednotenja, uporabe, analize in sinteze.
V prihodnosti bi bilo zanimivo opraviti celovito analizo zgodovinskih učbenikov vseh založb, ki
se ukvarjajo s šolskim založništvom. Na ta način bi analizirali vse veljavne učbenike in ugotovili,
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kateri učbeniki so najbolj transparentni in najbolj učinkoviti za uporabo pri pouku zgodovine.
Prav tako bo v prihodnosti že mogoče opraviti podobno analizo z enako tematiko, vendar bi bili v
tem primeru predmet analize že e-učbeniki in ne več učbeniki v tiskani obliki. Ravno tako bi
lahko opravili tudi empirično raziskavo in z anketnim vprašalnikom ugotavljali, kateri učbenik
oziroma učbenik katere založbe se zdi učencem in učiteljem boljši oziroma bolj primeren za
uporabo pri pouku, kaj jim je všeč v učbenikih, kaj bi še vključili v učbenike itd.
Diplomsko delo zaključujemo s trditvijo, da so tiskani učbeniki še kako pomembni v učnem
procesu, saj predstavljajo pomembno učno sredstvo za učitelja kot tudi učni vir za učenca. Učitelj
lahko na podlagi učbenika uspešno in kakovostno izvede učno uro, medtem ko učenec učbenik
uporablja kot učni pripomoček, saj se lahko iz njega samostojno uči. Pri tem je pomembno, da so
učbeniki zasnovani in oblikovani tako, da omogočajo samostojno učenje in da so hkrati tudi
privlačni za učenje, saj se učenci lažje učijo iz učbenika, ki vsebuje dosti dodatnega slikovnega in
pisnega gradiva, kot pa iz učbenika, ki vsebuje zgolj glavno učbeniško besedilo in je sam po sebi
suhoparen.
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