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POVZETEK 
Motivacija za branje vključuje enajst dimenzij ali prvin, ki se razvrščajo v tri skupine.  

Prva skupina združuje prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja, ki vključuje 

naslednje dimenzije; lastno učinkovitost/kompetentnost, izziv in izogibanje dejavnosti.  

Druga skupina vključuje cilje in razloge za branje, notranje in zunanje. Dimenzije notranje 

motivacije so; radovednost, zatopljenost in pomembnost branja. Dimenzije zunanje 

motivacijo pa so; priznanje, branje za ocene in tekmovalnost. Tretja skupina pa se nanaša 

na socialni vidik branja, ki zajema socialnost in ustrežljivost. 

Motivacija za branje je dejansko večdimenzionalna in raznolika, zato ne moremo na 

splošno govoriti, da so učenci motivirani ali nemotivirani, temveč, da so motivirani na 

različne načine in za različne bralne vsebine.  

Otroci se za branje odločajo tudi zaradi različnih motivov - bralnih užitkov; občutkov 

telesnega in duševnega ugodja. Prav učiteljevo poznavanje le teh ter različnih dimenzij 

motivacije za branje so vir odločitve, kakšno spodbudo in strategije dela bo učitelj izbral za 

posameznega učenca, kar pa je ključnega pomena za ustvarjanje temeljev za razvijanje 

bralnih zmožnosti učenca.  

Učitelj v procesu razvoja zavzetega bralca poskuša uresničevati več ciljev; vzbuditi interes, 

spodbuditi pozitiven odnos do branja, povečati bralne aktivnosti in bralne dosežke učenca, 

katerih končni cilj je bralno pismen učenec. Navezujoč se na mednarodno raziskavo bralne 

pismenosti PISA se je Slovenska bralna pismenost v mednarodnem merilu zvišala iz 

podpovprečne (raziskava 1991) do povprečne (raziskave v letih 2001, 2006). Bolj 

specifična raziskava v letu 2009 pa je pokazala, da so boljši dosežki učencev v šoli 

linearno povezani z veseljem do branja. 

Pozitivni učinki kakovostnih programov bralnih projektov  po svetu in pri nas kažejo, da 

lahko šole s prijetnim spodbudnim bralnim okoljem ter z različnimi književnimi 

aktivnostmi in knjižnimi akcijami močno vplivajo na bralno motivacijo otrok. 

Eden izmed možnih načinov spodbujanja in razvijanja bralne motivacije na šoli je projekt 

Beremo skupaj, ki ga predstavljam v empiričnem delu. Projekt je bil vsako leto evalviran, 

pozitivni odzivi učencev in učiteljev ter doseženi cilji pa kažejo, da je bil uspešen in je 

postal del letnega delovnega načrta cele šole.  
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V raziskovalnem delu predstavljam nivo bralne motivacije učencev na izbrani šoli, katerih 

rezultati so v veliko pomoč pri razvijanju bralne motivacije razreda kot celote ali 

posameznega učenca, ugotovitve pa so močno vplivale na mnenje, da učenci še kako 

potrebujejo tovrstne bralne projekte za razvijanje bralne pismenosti.  

Ključne besede: motivacija za branje, notranja motivacija, zunanja motivacija, bralna 

pismenost, bralni užitki, bralne zmožnosti, bralni projekt, književne aktivnosti, književne 

akcije. 
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ABSTRACT 
Reading motivation includes eleven dimensions or elements that are divided in three 

groups. First group consists of convictions about abilities and efficiency of reading, the 

latter combines dimensions such as self-efficiency/competence, challenge and avoiding 

activity. Second group consists of goals and reasons for reading, internal as well as 

external. Dimensions of internal motivation are; curiosity, immersion and importance of 

reading while dimensions of external reasons include recognition, reading that gets graded 

and competitive reading. Third group applies more to the social side of reading and covers 

sociality and helpfulness. 

Reading motivation is actually multidimensional and various, so we cannot talk about 

pupils being motivated or unmotivated for reading in general, but we can say that they are 

motivated with different methods and for different kinds of reading. Children decide to 

read for different reasons, different pleasures that reading provides them with; feels of 

physical and emotional joy. From the previous sentence we can conclude that teacher's 

knowledge of those various reading dimensions presents the source of decision for 

different encouragement methods and strategies for each and every pupil and is a key 

contribution to building bases for developing reading abilities of a pupil. Teacher in a 

process of developing a dedicated reader tries to accomplish different goals; invoke an 

interest, encourage positive relationship to reading, elaborate on reading activities and 

reading accomplishes of pupils and all of those goals combine for the final one: having 

successful readers in class.  

According to international research of reading literacy PISA, Slovenian reading literacy 

has improved from under average (research in 1991) to average (researches in 2001, 2006). 

More specific research in 2009 has shown us that better results in school are linearly 

connected with greater enjoyment of reading.  

Positive effects of quality reading projects from all over the world as well as from our 

homeland tell us that schools can drastically effect reading motivation of pupils with 

incentive reading environment.  

Project ‘Beremo skupaj’ that I have presented in empirical part of my thesis is one of 

possible ways to encourage and develop reading motivation in school. Project is being 

evaluated every year and according to positive responds from pupils and teachers and 
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inclusion of the project in yearly working plan of whole school, I consider it being 

successful.  

In research part of my thesis I present a level of reading motivation on a chosen school and 

the results I collected have become a great asset in developing reading motivation of whole 

class as well as of every individual student and finally derivations from my research led to 

a fact that those kinds of literally projects are essential and helpful for developing of 

reading literacy in schools. 

Keywords: reading motivation, internal motivation, external motivation, reading literacy, 

reading pleasures, reading accomplish, reading project, literacy activities, literacy actions. 
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I. UVOD 
V času dvajsetletnega poučevanja sem se pri pripravi na učno delo pogosto ukvarjala z 

vprašanji bralne motivacije - z oblikami, načini in metodami dela za motivacijo učencev za 

boljše branje. Tu mislim vse branje, tudi branje za učenje, ne le branje leposlovja in 

poljudne literature. Mnogokrat sem se pri svojem delu spraševala, kako je z bralno 

motivacijo, kateri motivacijski dejavniki spodbujajo učence k branju, dajejo bralnemu 

procesu smisel in pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo 

ponoviti oziroma ponovno doživeti. 

Namen mojega diplomskega dela je predstaviti, kakšna je vloga bralne motivacije pri 

poučevanju branja pri pouku, predstaviti rezultate vprašalnika o bralni motivaciji učencev 

na Osnovni šoli 8 talcev Logatec v šolskem letu 2008/2009 ter dokazati, da se da z 

različnimi knjižnimi akcijami in bralnimi književnimi aktivnostmi med poukom in po 

pouku spodbuditi in zvišati nivo bralne motivacije učencev. 

V teoretičnem delu bom prikazala, kakšna je vloga bralne motivacije pri poučevanju branja 

pri pouku, katere so prvine zunanje in notranje motivacije za branje in kakšna je 

povezanost bralne motivacije z bralno/učno uspešnostjo. To bom podkrepila z rezultati 

mednarodne raziskave. Predstavila bom motive za branje, ki  ponujajo užitke branja ob 

literarnem delu, navedla, kje in na kakšen način se pojavljajo. Podrobneje bom predstavila, 

kako spodbujati bralno motivacijo pri pouku, kakšen je vpliv šole na poučevanje in bralno 

motivacijo pri pouku, predstavila bom načine razvijanja bralne motivacije v razredu in jih 

potrdila s preizkušenimi primeri in modeli, ki se izvajajo v svetu. 

V praktičnem delu bom predstavila uspešen bralni projekt, izveden na Osnovni šoli 8 

talcev  Logatec, kot primer spodbujanja in zviševanja nivoja bralne motivacije učencev, ki 

je od učencev zahteval, da samostojno izbirajo bralno gradivo, se seznanjajo in vključujejo 

v različne knjižne akcije in bralne književne aktivnosti med poukom in po pouku, ob tem 

zavedno in nezavedno spoznavajo bralne užitke in sodelujejo v različnih oblikah dela, ki 

razvijajo in zvišujejo nivo bralne motivacije. Ta bralni projekt se že deset let uspešno 

izvaja na Osnovni šoli 8 talcev Logatec in je postal del Letnega delovnega načrta Osnovne 

šole 8 talcev Logatec. 

V tretjem delu bom predstavila anketni vprašalnik o bralni motivaciji, ki smo ga uporabili 

in je bil že objavljen ter strokovno preizkušen. Izpolnjevali so ga učenci od drugega do 
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osmega razreda osnovne šole. Rezultati vprašalnika interpretirajo bralno motivacijo 

učencev na šoli, kjer smo izvajali projekt, hkrati pa podkrepljujejo tezo različnih svetovnih 

strokovnjakov, da učencev ne delimo na motivirane in nemotivirane za branje, ampak so 

motivirani na različne načine, ki jih moramo odkriti. S to tezo se tudi po tem 

raziskovalnem delu globoko strinjam. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 BRALNA MOTIVACIJA PRI KNJIŽEVNEM POUKU 

1.1 BRALNA MOTIVACIJA 

V zadnjih dveh desetletjih se je razumevanje motivacije in s tem tudi bralne motivacije 

pomembno spremenilo, saj strokovnjaki izhajajo predvsem iz spoznanj kognitivne 

psihologije in bralno motivacijo povezujejo s celotno učno motivacijo učenca. 

Poleg pojma bralna motivacija se v sodobni strokovni literaturi pojavlja tudi pojem bralna 

zavzetost (angl. reading engagement). Guthrie in sod. (2004) pravijo, da je bralno zavzet 

bralec notranje motiviran, gradi in povezuje znanje s pomočjo širjenja pojmov, uporabe 

kognitivnih strategij in s  sodelovanjem z drugimi.  

V šoli se bralna motivacija pojmuje kot del bralne učinkovitosti in se opredeljuje kot 

skupek delovanja kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo 

v branju posameznika. Slovenski raziskovalki S. Pečjak in A. Gradišar (2002) 

opredeljujeta bralno motivacijo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki 

spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo 

posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti. 

 Tudi številni drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z bralno motivacijo in jih navajajo v delu 

Bralna motivacija v šoli: merjenje in razvijanje (2006), ki je temeljni vir moje diplomske 

naloge, opredeljujejo motivacijo za branje kot neločljivi del celotne učinkovitosti bralca in 

jo najtesneje povezujejo z razvojem pismenosti. (Pečjak, Bucik, Gradišar, &Peklaj, 2006).   

M.  Žigon (Motivacijski dejavniki branja, 2001) meni, da je izmed definicij, ki označujejo 

motivacijo za branje, zelo primerna definicija mag. Ane Gradišar (Gradišar, 2001), ki 

pojmuje bralno motivacijo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki 

spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel ter tako pomagajo 

posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti oz. ponovno doživeti. 

Ista avtorica opredeli še notranjo in zunanjo motivacijo za branje. 

V zadnjem desetletju v ospredje postavljajo motivacijske dejavnike kot predmet raziskave 

branja oz. dajejo pomen motivaciji za branje kot psihološkemu vidiku pouka književnosti 
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mnogi strokovnjaki, ki ugotavljajo ključno vlogo le-te pri razvoju bralne pismenosti v dveh 

mednarodnih raziskavah - PIRLS 2001 ter PISA (OECD, 2002) (Bucik, Motivacija za 

branje, 2006). 

1.2 PRVINE BRALNE MOTIVACIJE 

Wigfield in Guthrie (1997) sta kot najpomembnejša sodobna avtorja s področja bralne 

motivacije ugotovila, da motivacija za branje vključuje enajst dimenzij ali prvin, ki se 

razvrščajo v štiri skupine. Te ugotovitve sta kasneje potrdila še Baker in Wigfield (1999). 

Prva skupina združuje prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja, ki vključuje 

naslednje dimenzije: 

- lastno učinkovitost/kompetentnost (prepričanje, da si lahko uspešen pri branju), 

- izziv (pripravljenost za spopadanje s težkimi, zahtevnimi besedili) in 

- izogibanje dejavnosti (želja izogniti se bralni dejavnosti). 

Druga skupina vključuje cilje in razloge za branje, notranje in zunanje. 

Dimenzije, ki se nanašajo na notranjo motivacijo, so: 

- radovednost (želja brati o posebni temi, ki posameznika zanima), 

- zatopljenost (užitek, ki ga posameznik doživi pri branju določene vrste 

literarnega ali informativnega besedila) in 

- pomembnost (posameznikovo prepričanje, da je branje pomembno in vredno). 

Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo in ciljno naravnanost, so: 

- priznanje (užitek v prejemanju materialnih priznanj za uspeh pri branju), 

- branje za ocene (želja učenca, da ga učitelj dobro oceni) in  

- tekmovalnost (želja učenca, da prekosi druge v branju). 

Tretja skupina se nanaša na socialni vidik branja in vključuje dve dimenziji: 

- socialnost (učenec bere zaradi socialnih razlogov) in  
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- ustrežljivost (učenec bere zato, da ustreže pričakovanju drugih). 

(Pečjak et al., 2006) 

1.3 NOTRANJA – ZUNANJA MOTIVACIJA ZA BRANJE 

Pri pregledu strokovne literature pogosto naletimo na delitev na zunanjo in notranjo 

motivacijo. Veliko strokovnjakov na splošno pravi, da velja, da je za branje notranja 

motivacija, ki izhaja iz notranje želje in potreb posameznika, bolj učinkovita od zunanje in 

vodi do trajnejšega bralnega interesa. Zunanja motivacija, ki jo spodbujajo zunanji 

dejavniki (npr. ocena, pohvala), pa vpliva na vedenje začasno in zato ne vodi do trajnih 

interesov. 

Vrsta raziskovalcev je v skladu s teorijo samodoločenosti (Deci in Ryan, 1987) potrdila, da 

je pri notranji motivaciji za branje pomembna vloga naslednjih psiholoških dejavnikov: 

- kompetentnost/lastna učinkovitost, 

- pripadnosti in avtonomnost, 

- sledenje posameznikovim osebnim interesom in 

- socialno sodelovanje. 

(Pečjak et al., 2006) 

Guthrie in Wigfield (1997) sta v svojih raziskavah ugotovila, da sta s pogostostjo branja 

povezani notranja in zunanja motivacija, vendar pogosteje berejo učenci, ki so notranje 

motivirani. 

Metsala, Sweet in Guthrie (1996) so pri preučevanju razlik med notranjo in zunanjo 

motivacijo ugotovili, da so notranji tisti motivacijski cilji, ki so notranji (osebni) glede na 

bralca, in da učenci, ki so notranje motivirani, poročajo o zatopljenosti, radovednosti, 

socialni interakciji ter izzivu. Nasprotno pa izvor zunanje motivacije izhaja od drugih, tj. 

staršev, učiteljev in vrstnikov, učenec je torej motiviran s spodbudo, ki mu jo je dal učitelj 

(točke, dobra ocena, priznanje ipd.). 

Notranje in zunanje spodbude vplivajo na učence na različne načine. 

Notranjo motivacijo sta podrobno preučevala Guthrie in Knowles (2001), ki pravita, da jo 

lahko na podlagi raziskav opredelimo z več vidikov:  
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a) kot nagnjenost k težkim in izzivalnim nalogam, 

b) kot učenje, katerega vzrok je radovednost ali interes, 

c) kot prizadevanje za obvladovanje dejavnosti in kompetentnost. 

Pomen notranje motivacije za branje je izpostavil tudi Csikszentmihalyi (1991), ki 

motivacijo razlaga s »tokom« (angl. flow), ki prevzame posameznika ob neki izkušnji. 

Vendar poudarja, da lahko neka dejavnost postane notranje motivirana šele takrat, ko se 

posameznik zaveda, da bo kos toku te izkušnje (se čuti kompetentnega). Trdi, da so 

sovpadanje izziva in sposobnosti, jasen cilj in takojšna povratna informacija univerzalne 

lastnosti, ki podpirajo bralno motivacijo. 

Navedene ugotovitve številnih avtorjev potrjujejo, da je motivacija za branje res 

večdimenzionalna in raznolika, zato ne moremo kar splošno govoriti, da so učenci 

motivirani ali nemotivirani, temveč da so motivirani na različne načine in za različne 

bralne vsebine. 

Če povzamemo: ključne prvine notranje motivacije so kompetentnost, interes, zatopljenost 

učenca v branje in njegovo prepričanje o pomembnosti branja. Prvine zunanje motivacije 

pa so želja po priznanju, dosežku (dobri oceni), tekmovanje z drugimi ali branje zaradi 

sodelovanja v različnih socialnih aktivnostih (pogovori z vrstniki, prijatelji). 

Strokovnjaki poudarjajo, da je prav učiteljevo poznavanje različnih prvin motivacije za 

branje vir odločitve o tem, kakšno spodbudo bo izbral za posameznega učenca (Pečjak et 

al., 2006). 

Bucikova v priročniku za branje Beremo skupaj (2003) povzema, da sodobni motivacijski 

teoretiki govorijo o motivaciji za branje kot spletu posameznikovih ciljev in prepričanj, ki 

so povezani z branjem, da se otroci za branje odločajo zaradi različnih motivov in da so 

poznavanje različnih dimenzij motivacije, prepoznavanje individualnih razlik med otroki, 

poznavanje medsebojnega delovanja in vplivanja posameznih dejavnikov motivacije 

ključnega pomena, če želimo kot starši, vzgojitelji ali učitelji ustvariti osnovo za razvijanje 

zavzetega bralca. Kajti cilji vseh so vzbuditi interes, spodbuditi pozitiven odnos do branja, 

povečati bralne aktivnosti in bralne dosežke. Dodaja še, da se bodo različne skupine otrok 

odzvale različno na različne motivacijske strategije, ki jih uporabljajo odrasli, zato bi 

morali k posameznim skupinam pristopiti z različnimi strategijami. 
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1.3.1 Prvine notranje motivacije za branje 

K notranji motivaciji uvrščamo kompetentnost ali občutek lastne učinkovitosti, interes, 

zatopljenost v branje in prepričanje o pomembnosti branja. 

Kompetentnost ali lastna učinkovitost 

Bandura (1997) opredeljuje kompetentnost kot prepričanje posameznika o lastnih 

sposobnostih, da lahko pripelje določene akcije (naloge) do cilja. Gre za zaupanje 

posameznika v lastne bralne zmožnosti oz. za posameznikovo prepričanje, da bo s pomočjo 

branja lahko rešil bralne naloge, da je zmožen besedilo prebrati in razumeti (Pečjak et al., 

2006). 

Bucik (2006) v svoji razpravi Motivacija za branje povzema vodilne strokovnjake in trdi, 

da je ključna za razvoj učenčeve motivacije za branje kompetentnost, občutek, da si 

sposoben ali učinkovit, ko si vpleten v neko aktivnost. 

Tuje raziskave kažejo, da je kompetentnost za branje pozitivno povezana: 

- z izbiro nalog - bolj, ko se posameznik čuti kompetentnega, večji izziv 

predstavljajo zanj bralne naloge, hitreje izbere tudi težje naloge; 

- s trudom in vztrajnostjo - bolj, ko je posameznik prepričan vase, več truda je 

pripravljen vložiti v reševanje bralne naloge, bolj je vztrajen; 

- z dosežkom - večja je kompetentnost, boljši so dosežki (Cambrell in drugi, 

1996). 

Za spodbujanje občutja kompetentnosti so zelo pomembne pozitivne povratne informacije 

in spodbude. Občutek kompetentnosti pade, če ni dosežka, če bralec večkrat zapored ne 

doseže bralnega cilja. S tem se zmanjša tudi njegova pripravljenost za branje in reševanje 

nalog (Pečjak et al., 2006). 

Interes 

S. Hidi (2000) (v Pečjak et al., 2006) navaja, da je v strokovni literaturi interes pojmovan 

na mnogo različnih načinov: kot navada, kot motivacijsko prepričanje, kot poteza, kot 

komponenta osebnosti in kot nekaj kar »izvabi narava besedila«. Najpogosteje je 

opredeljen kot psihološko stanje in/ali osebno nagnjenje posameznika. Interes kot 
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psihološko stanje vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno delovanje, vztrajanje 

ter čustveno vključenost. 

S. Hidi (2001) prav tako navaja, da interes predstavlja čustveno reakcijo, ki lahko traja 

krajši ali daljši čas, je lahko pozitivna ali negativna, ima lahko dolgoročni učinek ali pa ne. 

S. Hidi (2000) govori tudi o situacijskem in o osebnostnem interesu. Situacijski interes 

povzročijo določeni pogoji in/ali predmeti v okolju, ki usmerjajo pozornost posameznika. 

Z izrazom situacijski interes lahko zajamemo vse okoljsko sprožene interese. Mednje 

štejemo tudi interes za branje. 

Osebni interes je opredeljen kot značilnost posameznika, ki se razvija dalj časa in je 

razmeroma stabilna nagnjenost, povezana s pozitivnimi vrednotami in čustvi do nekega 

področja, dejavnosti. Schiefele (2001) je opredelil osebni interes kot relativno dolgotrajno 

nagnjenost posameznika do nekega predmeta, dejavnosti ali področja. 

S. Hidi (2000) je v študiji ugotovil, da so bralci besedilo, ki jih je zelo zanimalo in pri 

katerem so uživali, ocenili kot najmanj težko. 

Situacijski in osebni interes se marsikdaj prekrivata in vplivata drug na drugega. Dobro 

razvit osebni interes lahko na primer posamezniku pomaga, da se lažje prebije tudi skozi 

dolgočasno besedilo (Pečjak et al., 2006). 

Tudi Artelt, Schiefele in Schneider (2001) ugotavljajo, da je prav interes tisti, ki motivira 

bralca, da se poglobi v besedilo ter ga skuša bolje razumeti. Raziskovalci (glej Hidi, 1990) 

ugotavljajo, da so dejavnosti, ki slonijo na interesu (npr. branje zanimive knjige), sprejete 

kot visoko motivacijske, zajemajo vključenost, pozornost, koncentracijo, vztrajanje, 

povečano znanje ter pomembnost. Osebni interes in nanj nanašajoče se znanje sta 

medsebojno odvisna faktorja, ki se razvijata skupaj in vplivata na uspeh posameznika v 

nalogi. Prav zato je individualizacija pouka tako pomembna, kar priznava večina učiteljev. 

Žal pa jo le redki izvajajo. Učitelj bi moral v učnem procesu izkoristiti učenčev osebni 

interes in ga razviti v izobraževalni interes, tako bi bili učinki učenja višji (Pečjak et al., 

2006). 

Schiefele (1996) je v raziskavi ugotovil, da je prav interes tisti, ki motivira bralca, da se 

poglobi v besedilo in ga skuša bolje razumeti. 
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Harris in Sipay (1979) sta v raziskavi poudarila, da morajo biti za razvoj, poglabljanje in 

vzdrževanje interesov izpolnjeni določeni pogoji, ki jih prirejamo za branje in so 

pomembni za učitelje:  

- Učencu bralna dejavnost nudi zadovoljstvo (ugodje). 

- Učenec ima občutek varnosti (ne pretežko besedilo). 

- Učenec ima občutek, da napreduje - to pomeni, da mora imeti možnost 

dejavnost izboljševati s ponovnimi vajami in jo dokončati (dovolj časa za 

branje). 

- Učenec doživi potrditev in sprejemanje v socialnem okolju - za otroke so zelo 

pomembni odzivi odraslih in kasneje tudi vrstnikov (pohvala odraslih ali 

vrstnikov). 

Tudi v navajani raziskavi (Pečjak et al., 2006)  sta med motivacijskimi dejavniki izstopala 

interes in pojmovanje pomembnosti branja kot prvine notranje motivacije. 

Ugotovljeno je bilo, da bralno manj uspešni učenci kažejo manjši interes za branje in 

pojmujejo branje kot manj pomembno v primerjavi s povprečno uspešnimi učenci. Ti pa 

spet kažejo manjši interes in pojmujejo branje kot manj pomembno v primerjavi z bralno 

najbolj uspešnimi učenci. Trend večanja bralne uspešnosti z naraščanjem interesa in 

pojmovanja večje pomembnosti branja je enak pri dekletih in fantih (Pečjak et al., 2006). 

Zatopljenost 

Med pomembne notranje motivacijske dejavnike sodi tudi bralna zatopljenost. Zatopljenost 

je proces, ki v bralni dejavnosti upada in raste ter združuje kognitivne ter čustvene procese, 

ki so potrebni za rešitev neke naloge. Schallert in Reed (1997) pišeta, da se izraz nanaša na 

specifične psihološke procese. Bralec je pri branju zatopljen v nalogo, njegova pozornost je 

osredotočena, nalogo razume, saj delujeta razumevanje in pozornost povezano. 

Csikszentmihalyi (1991) pojmuje izrazito zatopljenost kot »tok«, ki prevzame 

posameznika ob neki izkušnji, ob kateri uživa. Ob tem govorimo o užitku, ki ni 

hedonistične narave, temveč o energiji, ki poganja posameznika k doživljanju. 

Posamezniki, ki uživajo v branju, berejo dejavno, sami izberejo knjige, se identificirajo z 

junaki in se poskušajo vživeti v zgodbo. Če je prevelik razkorak med izzivom in 
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sposobnostmi, tega pozitivnega toka posameznik ne more doživeti. Zato mora učitelj 

učencu ponuditi  ustrezno bralno gradivo, ki ni ne prezahtevno in ne predolgočasno. Ob 

prezahtevnem besedilu bo učenec težko notranje motiviran za branje. Enako pa velja tudi, 

če je besedilo premalo zahtevno. Do učenja ne more priti, če posameznik nalogi ne želi 

posvetiti pozornosti. Lahko rečemo, da je zatopljenost posebna vrsta zavzetosti. Učenec je 

lahko zavzet in ne hkrati tudi zatopljen, zatopljenost pa ni možna brez zavzetosti. 

Wigfield in Guthrie (1997) sta prepričana, da radovednost in zatopljenost v branje vodita 

do dolgotrajnih bralnih interesov, motivacija povezana z ubogljivostjo ali ustrežljivostjo pa 

verjetno ne. 

Raziskave pri nas kažejo, da so tako fantje kot dekleta, ki so bolj zatopljeni v branje, 

bralno bolj učinkoviti, kot velja za njihove vrstnike. Dekleta imajo to prvino notranje 

motivacije bolj izraženo kot fantje, kar pomeni, da se pogosteje zatopijo v branje (Pečjak et 

al., 2006). 

1.3.2 Prvine zunanje motivacije 

Priznanje in dosežek  

Kot zunanjo motivacijo opredelimo motivacijo učenca, ko je njegovo branje odvisno od 

zunanjih spodbud (pohvala, diploma), želje po dosežku (dobra ocena) ali tekmovalnosti 

(pri določeni bralni nalogi si želi biti prvi). Seveda zunanje motivacije ne moremo označiti 

kot slabe, saj močan motivacijski učinek dosežemo tudi z zunanjimi motivatorji in 

spodbujevalci, ki pa dosežejo relativno kratkotrajen učinek. Če je učenec odvisen od 

zunanjih spodbud za branje, potem njegova pripravljenost in zavzetost ob morebitni prvi 

slabi oceni upade in potrebno ga je spet spodbuditi z novimi motivi, da bo bral naprej. 

Seveda se lahko zgodi, da učenec zaradi zunanjih spodbud sčasoma izboljša svoje bralne 

sposobnosti. Ko osvoji bralno tehniko, začne brati zaradi notranjih razlogov (Pečjak et al., 

2006). 

Bucik navaja, da se zunanja motivacija nanaša na situacijo, ko se posameznik udejstvuje v 

aktivnosti zaradi zunanje spodbude ali ker pričakuje izid, ki je zunanje narave. Otrok, ki 

bere, da bi dobil točke ali zlate zvezdice, je motiviran s spodbudo, ki mu jo je dala 

vzgojiteljica ali učiteljica. Kot pogoste zunanje spodbude za branje navaja priznanje, želje 

ustreči odraslim in dobre ocene. Strinja se, da so ti cilji močni, ker povzročijo takojšne 
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učinke, vendar so tudi kratkoročni. Nadaljuje, da bralna aktivnost po doseženem cilju 

uplahne in da morajo odrasli uvesti nov cilj, če želijo, da se bralna zavzetost nadaljuje 

(Bucik, 2003). 

Rezultati raziskave (Pečjak et al., 2006) kažejo pomembne razlike v uspešnosti pri branju 

(oceni branja) kot prvini zunanje motivacije med fanti in dekleti. Dekleta so zunanje bolj 

motivirana kot fantje, obstajajo pa tudi razlike v stopnji zunanje motivacije pri bolj 

uspešnih oz. manj uspešnih bralcih, saj so slednji manj zunanje motivirani (Pečjak et al., 

2006). 

Strokovnjaki opozarjajo, da se glede na rezultate postavlja vprašanje, kako učinkovita je 

zunanja motivacija pri slabih bralcih, in da ni odveč previdnost pri rabi nagrad (Pečjak in 

Gradišar, 2002). Pri odločitvi, kaj je koristno uporabiti za določenega učenca v določeni 

situaciji, je ključnega pomena učiteljevo poznavanje različnih dimenzij motivacije za 

branje. 

Pohvalo Guthrie in Wigfield (1997) umeščata med zunanje motivatorje, zato ima po 

mnenju S. Hidi (2002) lahko pozitivne učinke na otrokovo motivacijo za branje in učenje 

in jo štejemo med pozitivne spodbujevalce motivacije. Pomembno je, da učitelj ustno 

pohvalo utemelji, pove, zakaj je pohvalil določenega učenca ali skupino. Tudi druge 

nagrade (najbolj knjige) lahko pozitivno vplivajo na učenčevo motivacijo za branje, če so 

dane v projektu, kjer smo sočasno spodbujali tudi notranje motivacijske dejavnike - 

sodelovanje med učenci, radovednost, užitek ipd. (Pečjak et al., 2006). 

Socialna motivacija za branje 

Med pozitivne zunanje motivatorje/spodbujevalce sodi tudi socialno motivirano branje, ko 

učenec prvenstveno bere zato, da lahko sodeluje s sošolci. 

Že Deci in Ryan sta v okviru teorije samodoločenosti (Deci in Ryan, 1985, v Sweet, 1997) 

izpostavila socialni vidik kot pomemben vidik motivacije za branje. Prva komponenta te 

teorije poudarja socialnost, tj. pripadnost, ki se nanaša na težnjo posameznika po 

sodelovanju v dejavnostih, pomembnih tudi za druge v njegovem okolju (doma, v 

razredu…). Ta vidik je poudarila tudi A. Sweet (1997), ki je pojasnila, da otroci, ki radi in 

dobro berejo, prihajajo iz spodbudnega družinskega okolja, kjer je v družini veliko knjig, 

starši veliko berejo in bralno spodbujajo svoje otroke. Občutek pripadnosti taki družini ima 

pomembno vlogo za razvijanje otrokovega interesa do branja. Tudi drugi avtorji, npr. 
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Wigfield in Guthrie (1997), razlagajo, da socialni vidik branja vključuje dve dimenziji - 

socialnost in ustrežljivost. 

S. Hepler in J. Hickman (1982) sta že na začetku osemdesetih let poudarili, kako 

pomembno je graditi skupnost bralcev v razredu zaradi učinkov, ki jih ima skupina na 

posameznika. Učenci se pogosto odločajo za branje po nasvetu vrstnikov. V razredu, v 

katerem uspemo zgraditi skupnost bralcev, si učenci knjige pogosto podajajo iz rok v roke, 

poleg tega jim skupnost nudi modele bralcev in bralnega vedenja. V taki skupnosti se za 

branje navdušijo tudi manj navdušeni bralci, ki spoznajo, da njihovi vrstniki uživajo v 

knjigah in se o njih z užitkom pogovarjajo. 

Tudi J. Turner (1995) je sodelovanje pri branju postavila med ključne dejavnike 

spodbujanja učenčeve zavzetosti za branje (Pečjak et al., 2006). 

Zlasti kognitivne teorije učenja izpostavljajo pomen učenja v socialnem kontekstu. Pri tem 

so starši, učitelji in/ali vrstniki lahko modeli ali vodniki posameznim učencem, kajti 

socialna interakcija deluje motivacijsko na več načinov: 

1. Mnenja in ideje vrstnikov delujejo kot prvine presenečenja. 

2. Vrstniki predstavljajo takšne modele znanja, ki jih drugi upajo/zmorejo posnemati. 

3. Vrstniki kot modeli nudijo učencu model za njegovo samoevalvacijo. 

4. Sodelovanje spodbuja zavzetost učencev pri delu nasploh. 

5. Socialna interakcija ponuja učencem priložnost, da povečajo znanje in izboljšajo 

učne strategije. 

Raziskava pove, da dekleta kažejo pomembno višji interes za branje nasploh in za branje v 

socialnem kontekstu kot fantje. Iz rezultatov lahko ugotovimo tudi, da slabe bralce zelo 

spodbudi prav priložnost, da se bodo o prebrani vsebini pogovarjali in izmenjali mnenja 

(Pečjak et al., 2006). 
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1.4 POVEZANOST BRALNE MOTIVACIJE Z BRALNO/UČNO 
USPEŠNOSTJO 

Številne raziskave v zadnjem desetletju pripisujejo motivacijskim dejavnikom vedno večjo 

vlogo in poročajo o povezanosti bralne motivacije z učno uspešnostjo (Baker in Wigfield 

1999; Eccles, Wigfield in Schefele, 1998; Wigfield in Guthrie, 1997) 

Guthrie in Wigfield (2000, v OECD, 2002) poudarjata, da se učencu »odprejo« možnosti 

za učenje takrat, ko postane zavzet bralec. 

Guthrie, Anderson, Alao in Rinehart (1999) navajajo vrsto raziskav, ki kažejo, da so 

motivirani in zavzeti bralci tudi učinkoviti in uspešni učenci. Motivirani bralci, ki besedilo 

tudi dobro razumejo, si z branjem pridobijo nova znanja ter znajo med branjem izluščiti 

pomembna dejstva v besedilu. Ti učenci so notranje motivirani in imajo interes za učno 

temo. 

Tudi drugi strokovnjaki (Schiefele, 1996; Grolnick in Ryan, 1987; v Guthrie in drugi) 

pojasnjujejo, da učenci bolje razumejo temo, ki je zanje zanimiva in jih pritegne. 

Nasprotno pa se učenec, ki ni motiviran za branje, izogiba tudi učnim situacijam, v katerih 

se je potrebno učiti s pomočjo branja. Kratkoročno to vpliva na manjšo učno, dolgoročno 

pa tudi na manjšo socialno (družbeno) uspešnost. Če povzamemo: vzpostavi se vzajemna 

povezava med branjem in bralno motivacijo. 

Stanovich (1986, v Guthrie in drugi, 1999) poudarja, da povezanost motivacije z bralno 

uspešnostjo deluje v smislu začaranega kroga. Več branja v začetnih razredih osnovne šole 

vodi učenca k boljši tehniki branja. Avtomatizirano branje olajšuje razumevanje 

prebranega in vodi k večji bralni učinkovitosti. Ta pa vpliva nazaj na večjo motiviranost 

učenca za branje. Velja tudi obratno: manj, ko učenci berejo, manjše možnosti imajo za 

razvoj strategije branja. Ob tem vse bolj zaostajajo za vrstniki pri vseh predmetih, saj je 

branje pomembna spretnost za uspešnost pri vseh šolskih predmetih (Pečjak et al., 2006). 

1.5 MEDNARODNE RAZISKAVE O BRALNI PISMENOSTI 

Zaradi velikega pomena branja se je Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih 

dosežkov (IEA) odločila izvajati raziskave o branju. Bralna pismenost je namreč ena 

najpomembnejših veščin, ki jih učenke in učenci pridobijo v prvih letih šolanja, pomeni pa 
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temelj za nadaljnje učenje vseh učnih predmetov in učenje izven šole. Poleg tega omogoča 

osebnostno rast v vseh obdobjih življenja.  

Do sedaj so bile izpeljane tri take raziskave: 

- leta 1991 Raziskava o bralni pismenosti (Reading Literacy 1991), 

- leta 2001 Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 2001 (Progress in 

International Reading Literacy Survey 2001), 

- leta 2006 ponovna izpeljava Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2006. 

1.5.1 Slovenija v mednarodnih raziskavah branja 

Slovenija je do sedaj sodelovala v vseh treh raziskavah IEA o branju. 

V raziskavi bralne pismenosti 1991 je sodelovalo 27 držav, slovenski dosežek pa je bil pod 

mednarodnim povprečjem sodelujočih držav. Najbolje uvrščene države so bile Finska, 

ZDA in Švedska. Starost slovenskih otrok, vključenih v raziskavo, je bila 9,7 let, 

sodelovali pa so učenke in učenci 3. razreda. Preverjali so tudi branje 14-letnikov, tako da 

so sodelovali tudi učenci 8. razreda. Le-ti so se odrezali bistveno bolje kot 9-letniki, saj je 

bil njihov rezultat precej nad mednarodnim povprečjem. 

Leta 1998 je Slovenija sodelovala v Adult Literacy raziskavi (OECD), kjer so preverjali 

funkcionalno pismenost odraslih. Kot je znano, se Slovenija v tej raziskavi ni izkazala zelo 

dobro. 

Leta 2001 je IEA znotraj raziskave PIRLS izvedla dve raziskavi bralne pismenosti – prvo, 

popolnoma novo z novim konceptom in instrumentarijem, kot drugo pa ponovila raziskavo 

iz leta 1991 s takratnimi instrumenti, da bi izmerili trende v bralni pismenosti (Trendi 1991 

– 2001). Slovenija je v obeh raziskavah sodelovala z učenci 3. razreda. 

V raziskavi PIRLS, v kateri je sodelovalo 35 držav, so slovenski tretješolke in tretješolci 

dosegli mednarodno povprečje, v drugi pa so pokazali očiten napredek.  

V letu 2006 je v raziskavi sodelovalo 45 držav in izobraževalnih sistemov. Slovenija je 

sodelovala z velikim vzorcem 5337 otrok, v katerem so bili zastopani otroci 4. razreda 

devetletke in 3. razreda osemletke. 
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Rezultati PIRLS 2006 kažejo, da se je v Sloveniji bralna pismenost otrok te starosti 

pomembno zvišala. Šolarke in šolarji, ki so sodelovali leta 2006, so bili v povprečju stari 

9,9 let.  

(http://193.2.222.157/UserFilesUpload/PIRLS06.pdf) 

 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA (Programme for 

International Student Assessment) 

Slovenija od leta 2000 sodeluje tudi v mednarodni raziskavi PISA, ki raziskuje bralno, 

matematično in naravoslovno pismenost. Izvaja  se pod okriljem Organizacije za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Raziskava poteka v triletnih ciklih, prvi cikel je 

bil izveden v letu 2000. 

V mednarodni raziskavi PISA 2009 rezultati kažejo, da je v Sloveniji tega leta 79 % 

učencev dosegalo temeljne bralne kompetence, v povprečju v OECD je bilo  teh učencev 

81 %, v EU pa 82 %. Najvišje bralne kompetence je dosegalo 0,3 % slovenskih učencev, v 

OECD 1,0 % in v EU 0,6 %.  

Slovenski učenci so v povprečju dosegli 483 točk, kar je manj kot v OECD (494 točk) in 

EU (489 točk), pa tudi 11 točk manj kot leta 2006. 

Rezultati raziskave PISA 2009 tudi povedo, da so učenci z višjimi dosežki tisti učenci, ki 

radi berejo in dnevno berejo tudi za zabavo. V Sloveniji znaša razlika v dosežkih med 

učenci, ki radi berejo, in učenci, ki ne berejo radi, 98 točk, kar je več kot ena raven 

lestvice. Največji razkorak (53 točk) je med učenci, ki nikoli ne berejo za zabavo, in 

učenci, ki vsaj nekaj minut dnevno berejo za zabavo. V Sloveniji je kar 40 % učencev 

odgovorilo, da nikoli ne berejo za zabavo, v OECD pa je teh učencev 37 %.  

Rezultati raziskave PISA 2009 so tudi pokazali, da je pomembno, da se učenci zavedajo 

ustreznih strategij branja in učenja, še bolj pa, da jih uporabljajo. 

Učenci z višjimi dosežki so torej tisti učenci, ki usmerjajo lastno učenje in vedo, kako bodo 

besedilo razumeli ter si zapomnili in povzeli pomembne informacije. Razlika v dosežkih 

med učenci, ki se zavedajo in uporabljajo ustrezne strategije, znaša več kot eno raven na 

bralni lestvici.  

Rezultati tudi kažejo, da so slovenske učenke v povprečju dosegle več točk (511 točk) kot 

učenci (456 točk). Razlika med spoloma v Sloveniji (55 točk) je večja kot v OECD (39 

http://193.2.222.157/UserFilesUpload/PIRLS06.pdf
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točk) in EU (42 točk). Temeljne bralne kompetence izkazuje 89 % slovenskih učenk in 69 

% učencev. Učenke (75 %) v povprečju pogosteje izkazujejo veselje do branja kot učenci 

(46 %).  

http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2009/PISA2

009_prviRezultati.pdf 

http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2009/PISA2009_prviRezultati.pdf
http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2009/PISA2009_prviRezultati.pdf
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2 MOTIVI ZA BRANJE 

2.1 UŽITKI OB BRANJU KNJIG 

Perry Nodelman nas v delu The Pleasures of Children's Literature seznani z užitki in 

občutki telesnega in duševnega ugodja, ki jih ob branju knjig doživljajo otroci.  

Pravi, naj si za lažjo predstavitev užitkov ob branju knjig, ki jih doživlja otrok, v mislih 

predstavljamo svoje priljubljeno literarno delo in ob branju seznama užitkov poskušamo 

komentirati posamezni užitek. 

Nadalje meni, da je pomembno razmišljati tudi o posebnih aspektih, za katere lahko tekst 

oz. literarno delo ponudi opisano ugodje ob branju, in o tem, na kakšne način bralci iz 

teksta izpeljejo razložene užitke. 

2.1.1 Užitek zvoka 

Užitek ob doživljanju zvokov oz. slik za njih oz. v njih samih - kot čista senzorična 

aktivnost izven meja sfere skupnih pomenov oziroma vzorcev. 

2.1.2 Jouissance - telesni užitek 

Užitek besed samih - vzorci, ki jih lahko naredi njihova izgovorjava (njihov zvok), različne 

poti, v katerih se prepletajo med sabo, njihova sposobnost izražanja razkrivajočih, strah 

vzbujajočih ali lepih slik oziroma idej. 

2.1.3 Plaisir - predstavni užitek 

To je točka, v kateri se jouissance začne nadgrajevati v plaisir. Obstajajo različni načini, na 

katere tekst bralcem predstavlja plaisir: 

- užitek ob vzbujanju čustev - smejanje ob komični situaciji, občutenje bolečine 

oziroma veselja ob izkušnjah osebe v literarnem delu; 

- užitek ob uporabljanju repertoarja znanja oziroma strategij razumevanja, 

obvladovanja pomenov, ki naj bi jih tekst predstavljal bralcem; 

- užitek ob ugotavljanju lukenj v repertoarju znanja ter učenju informacij oziroma 

strategij, ki te luknje zapolnjujejo, torej obvladovanju novih znanj (»Luknje« so še 
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eden izmed izrazov, ki ga uporabljajo teoretiki odziva bralcev in ga avtor  

podrobneje preučuje v poglavju 4.); 

- užitek ob slikah in idejah, ki jih besede oziroma tekst prebudijo - poti, ki bralcu 

omogočijo, da si vizualizira osebe in kraje, ki jih še nikdar ni videl, razmišlja o 

idejah, ki jih še nikdar ni preučeval; 

- užitek ob odkritju ogledala samega sebe v zgodbi identifikacije z izmišljenim 

likom, junakom; 

- užitek ob pobegu, izstopu iz realnega sveta, vsaj namišljeno, ob uživanju življenja 

skozi oči in izkušnje fiktivnih junakov; 

- užitek zgodbe – razumevanje organiziranih vzorcev, ki vključujejo čustva in 

navezanost, zaplete in razrešitve teh zapletov ter preobrate in naključja, ki gradijo 

zgodbo; 

- užitek ob razlaganju zgodbe - razumevanje avtorjevega pogleda na stvar oziroma 

razumevanje, kako le-ta sproža odziv; 

-  užitek strukture – razumevanje, kako besede, slike in dogodki formirajo zaključeno 

logično celoto, vzorec; 

- užitek ob ugotavljanju, na kakšne načine vsi elementi literarnega dela predstavljajo 

logično celoto; 

- užitek razumevanja - videnje, kako literatura reflektira življenje in tudi vzpodbuja 

bralce k razmišljanju o njihovi lastni eksistenci; 

- užitek ob ugotavljanju zgodovinskega in kulturnega ozadja; 

- užitek ob ugotavljanju struktur in žanrov - ob prepoznanju identičnosti med 

posameznimi deli; 

- užitek formule - ponavljanja ugodnih izkušenj iz podobnih vrst zgodb, ki jih je 

bralec že prebral. 

2.1.4 Užitek nasproten užitku formule 

Sodi bolj v strukturo jouissanca. Pri njem gre za užitek novega - izkušanje različnih vrst 

zgodb in pesmi. 

Tudi formulirani teksti ponujajo možnost oblik jouissanca za bralca, ki se mu zavestno ali 

podzavestno odloči upreti ali pa se preprosto le želi zavedati, kako teksti ponujajo različne 

oblike odziva. 
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2.1.5 Užitek odziva 

- užitek ob videnju skozi literarno delo – pojasnjuje, kako teksti manipulirajo s 

čustvi bralcev ter vplivajo na njihovo razumevanje in moralno presojo na način, 

ki so ga bralci sposobni/nesposobni sprejeti; 

- užitek ob odkrivanju načinov, na katere tekst včasih ogroža ali pa celo zanika 

pravi pomen teksta - branje iz takšnega užitka je osnova za literarno teorijo z 

imenom dekonstrukcija, več o tem piše avtor v poglavju 20; 

- užitek ob globljem razumevanju odzivov bralcev in ob povezovanju teh odzivov 

z odzivi bralcev pri drugih tekstih, torej ob razumevanju literature v celoti. 

2.1.6 Užitek ob izmenjavi izkušenj - socialni užitek 

Končno sta tu še družabni užitek, ki ga literatura ponuja kot užitek ob izmenjevanju 

izkušenj branja z drugimi (npr. branje drugim osebam) ter užitek ob razpravljanju o 

odzivih drugih bralcev na tekst, ki so ga prebrali. 

Klasifikacija je povzeta po Perry Nodelman, The Pleasures of Children's literature, 2003, 

str. 25-26) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

20 

3 DEJAVNIKI BRALNE MOTIVACIJE UČENCEV V ŠOLI 

Učenci berejo različne vrste umetnostnih in neumetnostnih besedil in tako spoznavajo 

različne bralne zvrsti in jezikovno raznolika besedila. Učenci, ki so za branje motivirani v 

prostem času, so tudi bolje motivirani za branje v šoli. Kljub pozitivni povezanosti 

motivacijskih dejavnikov so med njimi tudi večje razlike glede na vrste bralnih gradiv, 

starost in spol učencev ter njihove bralne izkušnje. 

Pri spodbujanju motivacije za branje v funkciji učenja se moramo opreti na dejavnike učne 

motivacije, zato ima šola odgovorno in odločilno vlogo pri spodbujanju branja za učenje. 

To dokazuje tudi mednarodna raziskava PISA 2000 (OECD, 2002), ki je opozorila na 

pomembno vlogo vsakega izobraževalnega sistema pri branju in razvijanju pozitivnega 

odnosa do branja. Najvišje ocene pomenu branja dajejo finski, norveški in švedski dijaki in 

kažejo visok interes zanj. Ti dosegajo najboljše bralne dosežke in so tudi najbolj zavzeti za 

branje in precej odstopajo od dijakov vseh drugih držav. 

Raziskava navaja, da pedagoške delavce bralna motivacija zanima predvsem z dveh 

dolgoročnih vidikov, strnjenih v naslednji vprašanji: 

1) Kako naj šola spodbuja učence, da bodo razvili trajen interes za branje, da bodo 

brali v prostem času za razvedrilo ali zabavo in s tem bogatili svoje življenje? 

2) Kako naj šola spodbuja branje kot sredstvo učenja in s tem željo po znanju, ki 

omogoča, da ostane človek radoveden za vse življenje? 

Prvi vidik je močneje povezan z branjem leposlovja oz. branjem umetnostnih besedil, drugi 

pa z branjem neumetnostnih besedil, ki jih učenci srečujejo pri vseh predmetih. Slednjemu 

v tej raziskavi avtorji dajejo večji poudarek. 

Izhajajo tudi iz dejstva, da se temelji bralne motivacije v šoli postavljajo v domačem 

okolju, vrtcu in v širšem okolju.  

Glede na skupni cilj (vzbuditi interes, razviti bralno motivacijo in pozitiven odnos do 

branja, da se posameznik razvije v kompetentnega in navdušenega bralca), je nujno 

razmišljati o poznavanju različnih dimenzij motivacije, prepoznavanju individualnih razlik 

med otroki, poznavanju medsebojnega delovanja in vplivanju posameznih dejavnikov 

motivacije, ki so, kot poudarja C. Snow (1994, v OECD, 2002), ključnega pomena, če 
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želimo kot starši ali strokovni delavci v vrtcih in šolah ustvariti pogoje, v katerih bomo 

razvijali zavzetega bralca (Pečjak et al., 2006). 

3.1 ZGODNJE BRALNE IZKUŠNJE IN SPODBUJANJE BRANJA V 
DOMAČEM OKOLJU 

3.1.1 Zgodnje bralne izkušnje 

Kar nekaj strokovnjakov, ki se ukvarjajo z bralno pismenostjo, omenja pomembnost 

učinka bralnih izkušenj ter razvoj porajajoče se pismenosti v domačem okolju, kar je 

ključnega pomena za razvoj bralne pismenosti otroka v šoli (glej Pečjak, 2003, Bucik, 

2005). 

Posebej izpostavljajo neprecenljivo vlogo odraslih kot edinih posrednikov med otrokom in 

knjigo. Mnogi se naslanjajo na sociokulturno razlago ruskega psihologa Vigotskega, ki je 

poudaril, da se lahko otrok jezika in pismenosti optimalno nauči v socialni interakciji z 

miselno razvitejšim partnerjem – odraslimi, največkrat so to starši, stari starši ali vzgojitelji 

(Vigotski, 1979; v Bucik, 2005). 

Prav od staršev je običajno odvisno, kdaj in kako se otrok sreča s prvimi knjigami. Številni 

avtorji (npr. McKenna, 1994; Bus, van Ijzedoom in Pellegrini, 1995; Baker in Scher, 2002) 

poudarjajo, da starši s svojim odnosom do branja in pozitivnim prepričanjem odigrajo v 

tem procesu veliko vlogo. Starši, ki verjamejo, da je branje užitek in prijetna dejavnost, s 

svojimi besedami, lastnim branjem, knjigami doma, obiski knjižnic, še posebej pa s 

skupnim branjem na otroka prenašajo užitek in zavzetost za branje, ki sta temelj bralnega 

interesa. 

Prav tako ti strokovnjaki poudarjajo, da je bralni interes pogosto odvisen tudi od pogojev 

družinske pismenosti, opozarjajo na povezanost pogostega skupnega branja z otrokovim 

interesom za branje, začetno starostjo skupnega branja in številom knjig v domačem 

okolju. 

Interes za branje kažejo predšolski otroci in mlajši šolarji tako, da prosijo odrasle za branje 

ali pa sami posežejo po knjigi. Ko jim je neka knjiga zelo všeč, bi jo radi slišali vedno 

znova (Pečjak et al., 2006). 
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Zanimiva je trditev A. Bus in van Ijzedooma (1995), ki pravita: »Interes za branje ni 

naraven pojav, temveč ga izzoveta ugodje in užitek ob skupnem branju s starši. Otroci 

postanejo zainteresirani za branje knjig, ker uspe staršem prebuditi in spodbuditi njihov 

interes.« (str. 998) 

Skupno branje knjig ni prijetno le zaradi vsebine, temveč tudi zaradi toplega ozračja in 

telesne bližine, ki spodbudijo pozitivna čustva in sproščeno okolje. To otroku postane 

model, kako se lahko navduši nad besedilom. 

Mnogi starši skupno branje povežejo s pogovorom ob slikah tako, da otroku postavljajo 

vprašanja (kaj, kdaj, kje, zakaj), mu dajejo povratne informacije, pojasnjujejo dogajanje, 

predmete ob slikah in z vsem tem bogatijo njihovo jezikovno znanje. Otrok doživi skupno 

branje kot prijetno in zabavno v pisani in govorjeni besedi. 

Za nekatere otroke so te izkušnje pomembne tudi v šolskem obdobju, ko skupno branje 

lahko poteka tako, da bere odrasli in otrok posluša, obratno ali da menjavata vloge in se o 

prebranem tudi pogovarjata (Pečjak et al., 2006). 

Tudi M. Grosman (2004) opozarja na pomen pripovedovanja za spoznavni in čustveni 

razvoj otroka, preko katerega lahko otrok uredi svoje predstave o prebranem in jih poveže 

z lastnimi izkušnjami.   

3.1.2 Vpliv domačega okolja na motivacijo za branje 

Na razvijanje bralne motivacije v šoli vplivajo dobre izkušnje otrok s knjigami in bralnimi 

dejavnostmi v predšolskem obdobju (Bus, van Ijzedoom in Pellegrini, 1995; Mc Kenna, 

2001).  

Izredno pomembno pa je, da otrokom berejo starši, njihovo sodelovanje pri bralnih 

dejavnostih ter njihove spodbude tudi v šolskem obdobju. Na motivacijo za branje vpliva 

tudi prepričanje o pomenu branja, ki se med družinami zelo razlikuje. To močno vpliva na 

otrokov odnos do branja v šoli in za šolo. Starši, ki verjamejo, da je branje užitek in 

prijetna dejavnost ter da je pomembno za otrokov razvoj in njegovo uspešnost, spodbujajo 

svoje otroke k branju in bralnim dejavnostim. Starši, ki imajo negativen odnos do branja, 

svoje otroke odvračajo od branja, češ da je »branje zapravljanje časa«, s tem ne spodbujajo 

pozitivnega odnosa in ljubezni do branja (Pečjak et al., 2006). 
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Spiegel (1994 ) je poudaril, da je družina s svojimi spodbudami zelo povezana tudi z 

uspešnostjo pri branju v šoli. V svoji raziskavi je ugotovil, da so uspešni bralci pomen 

branja in užitke ob branju spoznali najprej v družini in da imajo v razvoju otrok, ki kažejo 

pozitiven odnos do knjige, ključno vlogo starši, nato pa šele vzgojitelji, učitelji ter družba. 

Preučeval je tudi značilnosti staršev, katerih otroci dosegajo visoke rezultate na preizkusih 

branja, ki so se zgodaj naučili brati ali kažejo visok interes za branje v prostem času. 

Ugotovil je, da so ti starši prepričani, da je izobrazba pomembna za njihove otroke in imajo 

v zvezi s tem tudi visoka pričakovanja, poudarjajo ljubezen do branja, menijo, da je branje 

pomembno za njihove otroke, zato vzgoji branja in pismenosti namenjajo posebno 

pozornost. Vzamejo si čas za skupno branje, namenijo denar za nakup knjig, sledijo 

otrokovemu napredku pri branju in dogajanju v šoli ter verjamejo, da imajo vpliv na 

otrokov bralni razvoj. 

Prav tako je Spiegel tudi poudaril, da bo predšolski otrok vzel v roko knjigo in jo bral, če 

vidi to pri svojih starših ali pomembnih drugih. Le-ti so zelo pomemben model ali zgled za 

branje, saj se otroci trudijo posnemati vedenje in dejanja ljudi, ki so pomembni v njihovem 

življenju, jih spoštujejo, jih imajo radi ali jih občudujejo. Poleg staršev so to pogosto še 

vzgojitelji, učitelji, prijatelji, televizijske osebnosti ali znani športniki. Tudi drugi 

strokovnjaki (po Bucik, 2005) potrjujejo, da je za razvoj pismenosti pomemben prav 

medgeneracijski prenos užitka ter zavzetosti za branje. 

Tudi rezultati mednarodne raziskave PIRLS 2001 (Bucik, 2003; Mullis in drugi, 2003), v 

kateri so sodelovali tudi slovenski tretješolci, so pokazali, da so z bralnimi dosežki otrok 

povezani naslednji dejavniki: 

- pogostost branja otrokom v predšolskem obdobju, ki se kaže kot pomemben 

kazalnik bralnih dosežkov šolarjev, saj so učenci, ki so jim starši pogosto brali 

tudi v predšolskem obdobju, dosegli rezultate nad mednarodnim povprečnim 

dosežkom. Le 51 % slovenskih staršev je poročalo, da so otrokom pogosto 

brali, medtem ko je bilo v državah z najvišjimi dosežki teh staršev kar 70 %. 

- dostopnost knjig v domačem okolju, kar pomeni, da so otroci, ki so imeli doma 

veliko knjig in ki si jih družina redno izposoja v knjižnici, dosegli višje bralne 

dosežke. V Sloveniji so otroci, ki imajo doma več kot 200 knjig, dosegli 

rezultate nad mednarodnim povprečjem. 
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Obiskovanje knjižnic je pri odraslih pogosto povezano z njihovimi izkušnjami iz otroštva. 

Tako menijo tudi slovenski knjižničarji, ki pripravljajo in razvijajo vrsto različnih 

dejavnosti in prireditev za predšolske in šolske otroke skupaj s starši, vzgojitelji in učitelji - 

pravljične ure, igralne ure s knjigo, vrtec na obisku itd. 

Nekateri strokovnjaki (npr. Knaflič, 1999) poudarjajo, da vpliva družinske pismenosti šola 

nikoli ne more popolnoma nadomestiti, zato v svetu in pri nas razvijajo različne programe 

družinske pismenosti. L. Morrov (1999) je poudarila, da bi morali vrtec, šola in širša 

skupnost spoznati družinsko pismenost kot enega najpomembnejših dejavnikov v razvoju 

pismenosti ter vključiti razvijanje in spodbujanje družinske pismenosti v svoje programe, 

kajti zelo pomembna ugotovitev strokovnjakov je, da ozaveščanje staršev o pomenu in 

učinkih otrokovih bogatih bralnih izkušenj, npr. skupno branje knjig ali redno obiskovanje 

knjižnic v predšolskem obdobju, res privede do pogostejših bolj razvitih bralnih interesov. 

Ker so med družinami velike razlike, zelo različni pa so tudi otroci, jim moramo predstaviti 

različne dejavnosti ter jim pomagati, da najdejo take, ki najbolj ustrezajo družinskemu 

okolju ali otroku. Pri tem je odločilnega pomena upoštevanje otrokovega interesa, ki ga 

moramo razvijati skladno z njegovimi drugimi interesi. 

Ker starši, ki sami ne uživajo v branju, in starši z nizko ravnjo pismenosti otrokom težko 

predstavijo pomembnost užitka v branju, strokovnjaki poudarjajo, da je potrebno otrokom 

ponuditi dodatno pomoč v ustanovah, kjer otroci preživijo veliko časa. Vključujemo jih 

skupaj s starši ali ločeno od njih. 

Pri tem je potrebno staršem dati navodila, naj otrokom berejo, in jih seznaniti z dejavniki v 

domačem okolju, ki lahko učinkovito pomagajo pri bralnem razvoju. Seznanimo jih z 

različnimi učinkovitimi tehnikami skupnega branja. Staršem, ki so slabi bralci, ponudimo 

druge, manj tradicionalne rešitve, npr. poslušanje zgodb na kasetah. S starši, ki otrokom ne 

berejo knjig, moramo biti še posebej previdni, saj so razlogi za nebranje različni. Če 

želimo, da bomo s programom res spodbujali pismenost v domačem okolju, moramo 

namreč upoštevati tudi vrsto socialnih in drugih dejavnikov. 

Primer učinkovitega programa pomoči, kjer so se avtorji osredotočili na otrokov interes za 

branje in je primeren tako za predšolske otroke in mlajše šolarje, so pripravili Ortic, Stowe, 

in Arnold (2001).  

Ugotovili so, da lahko zvišamo otrokovo dejavno vključevanje na dva načina: 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

25 

- če starši otroka sprašujejo, poizvedujejo o knjigi, 

- če starši otroku dopustijo, da si sam izbere knjigo, ki mu jo bodo prebrali 

(seveda mu pri izboru nudijo pomoč in ga usmerjajo). 

Posebej poudarjajo čustveno plat skupnega branja. Ko so starši in otrok skupaj, to poveča 

otrokov interes, saj otroci povežejo branje z druženjem s starši. K pozitivnemu doživljanju 

bralnega doživetja prispeva tudi navdušenje odraslih pri skupnem branju, saj s tem starši 

kažejo svoje prepričanje, da je skupno branje tudi zanje pomembno in privlačno. Avtorji 

programa pa opozarjajo na pazljiv pristop pri spodbujanju staršev k skupnemu branju, saj 

lahko s siljenjem k branju otrokov interes celo zmanjšamo. 

V programu, imenovanem Naredimo skupno branje zabavno, je potrebno pri skupnem 

branju upoštevati naslednje smernice: 

1. upoštevati otrokove želje, interese in potrebe; 

2. omogočiti, da se otrok dejavno vključuje; 

3. poskrbeti, da bo branje zabavno; 

4. uporabljati pozitiven povratni odziv; 

5. izbrati zgodbo, ki je zanimiva za otroke, 

6. poskusiti z drugo knjigo ali odložiti branje, če otrok ne kaže interesa zanj. 

Ugotovili so, da je v veliko pomoč spoznanje staršev, da lahko sami razvijajo otrokov 

interes. Naštete usmeritve lahko veljajo tudi za skupno branje v vrtcu ali šoli pri 

organiziranju skupinskega branja in pri individualnem pristopu (Pečjak et al., 2006).  

Pozitivnih učinkov kakovostnih programov, ki se uspešno izvajajo po svetu že od 

devetdesetih let, se zavedamo tudi v Sloveniji, vendar jih imamo premalo. Prvi program 

družinske pismenosti poteka v Sloveniji od leta 2001 na Andragoškem centru Slovenije. 

To je program Beremo in pišemo skupaj. Namenjen je staršem otrok v nižjih razredih 

osnovne šole, kjer se skupaj učijo otroci in starši in kjer veliko dejavnosti poteka tudi v 

obliki igre. Avtorji raziskave (Pečjak et al., 2006) ugotavljajo, da bi morali glede na 

pozitivne učinke tujih programov družinske pismenosti tudi v Sloveniji na nacionalnem 

nivoju pripraviti intervencijske programe družinske pismenosti za predšolske in šolske 
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otroke, posebno pozornost pa bi morali nameniti družinam, katerih starši zaradi različnih 

razlogov otrokom ne morejo nuditi ustreznih bralnih izkušenj v domačem okolju. 

3.1.3 Sodelovanje staršev, vzgojiteljev in učiteljev 

Vrsta strokovnjakov poudarja pomembno dejstvo, da učitelji sprejmejo starše kot svoje 

sodelavce, saj si ti ne glede na socialno-ekonomski status želijo, da so njihovi otroci 

uspešni. Vsak učinkovit vrtčevski ali šolski program bo spodbudil sodelovanje staršev, jim 

omogočil, da lahko izrazijo svoje mnenje in prepričanje, ter zagotovil odprto 

komunikacijo. McKenna (2001) je izpostavil, da mora priti med šolo (vrtcem) in domom 

do sinergijskega učinka pri razvijanju motivacije za branje, kar pomeni, da morajo biti 

vzgojitelji in učitelji nujno seznanjeni z različnimi prepričanji staršev o branju, pridobiti 

morajo sodelovanje staršev pri spodbujanju pozitivnega odnosa do branja. Sodelovanje 

mora biti vzajemno. S pomočjo staršev lahko vzgojitelji/učitelji namenijo več pozornosti 

pestremu izboru literature pri skupnem branju, kajti otrokovo izkazano zanimanje za branje 

ne pomeni, da ima interes za vse vrste literature. Dobrodošel je pri tem na primer skupni 

obisk šolske ali bližnje splošne knjižnice, kjer si vsak otrok izbere »svojo« knjigo, ki jo 

lahko potem preberejo v celotni skupini, lahko pa tudi individualno (Pečjak et al., 2006). 

3.2 VPLIV ŠOLE IN POUČEVANJA NA BRALNO MOTIVACIJO 

Raziskave kažejo, da lahko šole s prijetnim in spodbudnim bralnim okoljem ter z 

različnimi interesnimi dejavnostmi močno vplivajo na bralno motivacijo otrok. 

Sodobni pristopi k bralnemu poučevanju izhajajo iz spoznanj novejših teorij o učenju, ki v 

ospredje postavljajo samoregulacijske, kognitivne in motivacijske dejavnike. Tako kot 

poudarjajo Guthrie, Alao in Rinehart (1996) je cilj bralnega pouka vzgoja aktivnih, 

zavzetih bralcev, ki znajo branje uporabljati za dosego življenjskih ciljev. Aktivna vloga 

pri branju bi po mnenju omenjenih morala biti na prvem mestu, kajti če otroci ne postanejo 

bralci v osnovnošolskem obdobju, je malo možnosti, da bi to postali v adolescenci. 

Cilji bralne motivacije so glede na starost in vrsto šolanja različni: 

- razvojno-procesni - razvijanje bralne zmožnosti: bralne tehnike, bralno 

razumevanje, uporaba branja za učenje; 
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- čustveno motivacijski - razvijanje motivacije za branje: stališča, interesi, 

vrednote; 

- vsebinski - spoznavanje različnih zvrsti branja: umetnostnih in neumetnostnih 

besedil.  

Slovenske raziskave kažejo, da je pri razvoju učenčeve bralne motivacije pomembna vloga 

strokovnih delavcev (Bucik in Gradišar, 2005; Jamnik in Perko, 2005; Pečjak, 2005). Prav 

tako tudi učitelji menijo, da so znanja o pismenosti pomembna za učinkovito delo v 

razredu. Hkrati ocenjujejo, da jim njihovo znanje, pridobljeno v okviru dodiplomskega 

študija, ne zadostuje, kar pomeni kritiko dosedanjim programom pedagoških usmeritev 

univerzitetnega študija in potrebo po novih vsebinah s področja (bralne) pismenosti. Nova 

sodobna znanja bi prispevala k boljšemu poznavanju pomena pismenosti in k 

učinkovitejšim oblikam njenega pouka. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti dodatnemu izpopolnjevanju strokovnih delavcev v 

branju, ki mu v svetu namenjajo več časa in pozornosti. Rezultati zadnje raziskave M. 

Grosman Pogoji za razvoj bralne pismenosti (2004) v zvezi s stalnim strokovnim 

izpopolnjevanjem osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev slovenščine so zaskrbljujoči, 

saj se tretjina učiteljev slovenščine v zadnjih treh letih ni udeležila nobenega seminarja o 

branju, nadaljnjih 30 % učiteljev enega, 18 % dveh in 19 % treh seminarjev. Čeprav ni 

podatkov raziskav o rezultatih tovrstnih izobraževanj učiteljev drugih predmetov, lahko 

predpostavljamo, da so še slabši, saj se na šolah prvenstveno učitelji slovenščine čutijo 

odgovorne za razvoj bralnih zmožnosti učencev.  

Mednarodne raziskave dajejo možnost, da se države primerjajo z drugimi sistemi, hkrati pa 

lahko naredijo še nadaljnje nacionalne sekundarne analize zbranih podatkov. 

Slovenija je do sedaj sodelovala v dveh mednarodnih raziskavah o bralni pismenosti 

osnovnošolcev (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995; Mullis in drugi, 2003). Ugotovili so, da 

so uspešne šole v branju pozitivno povezane s čitalnico na šoli, velikostjo šolske knjižnice 

in številom dodanih knjig v zadnjem letu. Učitelji na teh šolah dajejo prednost naslednjim 

oblikam dela: branju pripovedi, tihemu branju v knjižnici, načrtnemu razvijanju besedišča 

(usvajanju novih besed), povezovanju učenčevih izkušenj s prebranim besedilom in 

pogovorom, ki jih vodijo učenci o prebranem besedilu. 
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Le dobro sodelovanje knjižnice in učitelja lahko pomembno vpliva na bralne dosežke, 

česar pa se učitelji ne zavedajo dovolj. Kvalitativna primerjava najbolj in najmanj uspešnih 

šol v branju 14-letnikov je pokazala, da se šole najbolj razlikujejo po vplivu ravnatelja, kar 

kaže da je razvoj bralnih zmožnosti (pismenosti) nujno projekt cele šole in ravnatelja kot 

pedagoškega vodje. Na uspešnejših šolah je boljše sodelovanje med razredno in predmetno 

stopnjo, ustvarjajo boljše pogoje za pouk branja, boljša je bralna klima. Ugotovili so, da 

ravnatelji kot pedagoški vodje za izboljšanje bralne motivacije lahko: 

- načrtujejo dodatno izobraževanje učiteljev na tem področju; 

- organizirajo notranje šolske programe za spodbujanje branja pri učencih in 

učiteljih; 

- poskrbijo, da so knjižnice napolnjene z različnimi viri za bralno poučevanje; 

- uvedejo bralno ocenjevanje tudi na višji stopnji šolanja; 

- poskrbijo, da si učitelji izmenjujejo mnenja o bralnih strategijah na strokovnih 

srečanjih; 

- spodbujajo pogovore učiteljev o novih pristopih pri poučevanju branja itd. 

Za razvijanje bralne motivacije preizkušajo v svetu različne modele, ki običajno zajamejo 

več pristopov in oblik dela in so prilagojeni različnim starostnim skupinam. S. Pečjak in A. 

Gradišar (2002) v svoji knjigi Bralne učne strategije navajata dva modela, ki bi ju v 

primerni obliki lahko prenesli tudi v naše šole: McKennanov model za spodbujanje 

pozitivnega odnosa do branja in Cambournov model pogojev, ki spodbujajo branje (Pečjak 

et al., 2006).  

3.2.1 Razvijanje bralne motivacije v razredu in na šoli 

Guthrijev (1996) portret dobrega, zavzetega bralca označujejo naslednje poteze: 

- Učenec je motiviran in želi brati ter si knjige izbira po lastni želji. 

- Učenec ima potrebo o pojmovnem razumevanju in spoznavanju sveta, kar pomeni, da 

je zavzet v pismenosti in postane trajni bralec, kajti pojmovno učenje je zelo povezano 

z notranjo motivacijo in interesi učenca. 
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- Ker je branje miselna zmožnost, zavzet bralec uporablja kognitivne strategije oziroma 

išče najbolj učinkovito pot do cilja. Večina strategij pri branju je pod učenčevim 

nadzorom. Povzemanje besedila in kontrola razumevanja med branjem sta zelo 

kompleksni in uporabni strategiji na vseh stopnjah šolanja. Zato so notranji motivi 

zelo povezani z uporabo strategij. Učenci, pri katerih prevladujejo zunanji motivi, se 

pri branju izogibajo uporabi strategij. 

- Učenec je del socialnega okolja, v katerem poteka branje. Pri branju ima stike z 

avtorjem, sošolci.  

Guthrijeva teoretična izhodišča podpirajo učne in razredne okoliščine, kjer učitelj poveže 

notranje motive otrok z razrednimi dejavnostmi. Pouk, ki zvišuje bralno zavzetost, naj bo 

usmerjen v opazovanje resničnega sveta, v spoznavanje različnih tem, tako da upošteva 

interese učencev, naj bo strateški, sodelovalen med učitelji in učenci ter učenci samimi, 

usmerjen v nudenje možnosti za pisno in ustno izražanje učencev in koherenten (povezujoč 

vse dejavnosti, ki vodijo k postavljenemu cilju) (Pečjak et al., 2006).  

Navajam še zaključke dveh raziskav, ki po mnenju avtorjev (Pečjak et al., 2006) zajemajo 

ključne dejavnike za razvijanje branja in motivacije v razredu. 

McKenna (2001) je dejavnosti za razvijanje dobrega odnosa učencev do branja strnil v 

priporočila za učitelja. 

Učitelj mora: 

- oceniti učenčev interes za branje in njegov odnos do branja, 

- pomagati učencem pri usvajanju pozitivnih prepričanj o branju, 

- ustvarjati takšno razredno oziroma šolsko okolje, ki spodbuja branje, 

- načrtovati raznolik program, 

- zagotoviti učenčev bralni uspeh, oziroma zagotoviti pomoč učencem, ki imajo 

bralne težave, 

- učencem pokazati potrebnost oziroma učinkovitost branja, 

- zagotoviti pozitivne modele odraslih, 
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- zagotoviti pozitivne modele vrstnikov, 

- doseči sodelovanje staršev, 

- otrokom brati glasno, 

- spodbujati učenje ob besedilu ter pri izboru knjig, ki jih priporoča, upoštevati 

tudi mnenje učencev. 

L. Gambrell je s sodelavci (1996) v obsežni raziskavi, ki je preučevala, kako razvijati in 

ohranjati motivacijo za branje v razredu, izpostavila naslednje dejavnike: 

- učitelj kot bralni model, 

- dostopnost raznolikega bralnega gradiva v razredu, 

- možnost izbire bralnega gradiva, 

- pogovori in druženje ob knjigah, 

- pozitivne predhodne bralne izkušnje in bralne spodbude v okolju (Pečjak et al., 2006).  

Učitelj kot bralni model 

Raziskave na tujem kažejo (glej Bucik in Pečjak, 2004; Castle, 1994; Cramer, 1994), da je 

za učenčevo bralno motivacijo zelo pomembno, da ima okrog sebe odrasle, ki mu 

pomenijo pozitiven model bralca. Učitelj kot bralni model lahko deluje na učenca le, če je 

sam dober bralec in je prepričan, da so cilji branja, ki so zajeti v učnem načrtu, pomembni. 

Navdušenje za branje lahko deli torej le tisti učitelj, ki je tudi sam navdušen bralec, kar je 

znano kot »Petrov efekt«. Povedano drugače: česar nimaš (motivacije za branje), ne moreš 

deliti z drugimi (motivirati, navduševati za branje). 

V raziskavi (Pečjak et al., 2006) o pomembnosti branja za človeka nasploh je ugotovljeno, 

da se učiteljice na splošno strinjajo, da je branje za človeka visoko pomembno. Le delno se 

strinjajo, da je branje med najpomembnejšimi dejavniki uspešnosti človeka. 35 % se jih s 

to trditvijo strinja. Takih, ki to veščino jemljejo kot manj pomembno, je 23 %, kar je lahko 

resna prepreka na poti k boljši bralni zmožnosti učencev.  

V raziskavi so ugotavljali tudi, kakšno pomembnost učiteljice pripisujejo bralnim ciljem. 

Največjo pomembnost dajejo izboljševanju bralnega razumevanja ter širjenju besedišča. 
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Najmanj se jim zdita pomembna tehnika branja in razvijanje bralnih strategij v funkciji 

učenja – funkcionalnost branja. 

Isti avtorji opozarjajo na dejstvo, da se prepričanja učiteljic ne odražajo nujno niti v 

njihovem vedenju v razredu niti zunaj razreda, saj učiteljice, ki so razglašale pomembnost 

branja in bralnih ciljev, same niso navdušene bralke in relativno malo berejo. Avtorji 

poudarjajo, da bo pri spodbujanju branja uspešnejši zagotovo tisti vzgojitelj, učitelj ali 

knjižničar, ki se zaveda pomena branja in ki sam uživa v branju, saj bo znal učencem bolj 

prepričljivo pokazati pot do užitka in zabave, ki ju branje prinaša (Pečjak et al., 2006).  

Glasno branje učencem  

Po mnenju strokovnjakov je učiteljevo glasno in doživeto branje učencem eno 

najmočnejših motivacijskih sredstev (glej Bucik in Pečjak, 2004). Če želimo, da bo branje 

tudi za učence pomembno sredstvo za učenje in užitek, ga moramo vključiti v pouk. 

Vključujemo učitelja kot bralca učencem, njegovo glasno branje, kjer lahko najbolj 

neposredno izraža navdušenje za branje, in tiho branje ter pogovore o knjigah, s čimer 

učitelj sporoča učencem, da so zanj knjige zelo pomembne. Strokovnjaki ugotavljajo, da je 

tovrstna praksa v višjih razredih redka (npr. McKenna, 2001; Jacoibs, Morrison in 

Swinyard, 2000). 

Rezultati iste raziskave navedenih avtorjev kažejo, da je glasnega branja premalo v nižjih 

in višjih razredih, da bi lahko več prispevalo k spodbujanju in ohranjanju bralne motivacije 

za branje pri učencih. Vse prevečkrat se pokaže, da glasno branje izvajajo zgolj učitelji 

slovenščine. Glasno branje učiteljev učencem bi morala biti praksa pri vseh predmetih 

(Pečjak et al., 2006). 

Dostopnost raznolikega bralnega gradiva 

Temu dejavniku po navedbah avtorjev pri nas še vedno posvečamo premalo pozornosti, 

predvsem v predšolskem obdobju. Tuje raziskave (glej Bucik, 2005) kažejo, da otroci, ki 

obiskujejo knjižnico v rani mladosti, ostanejo zvesti le-tej tudi kasneje. Pomembno je, da v 

prihodnosti posvetimo pozornost ozaveščanju staršev o pomenu obiskovanja knjižnic. To 

bi morala postati praksa vseh vrtcev. To tudi pomeni, da je potrebno staršem in otrokom 

pomagati priti do spoznanja, da v knjižnici zagotovo najde vsak, ne glede na starost in 

interes, zase primerno in zanimivo gradivo. Otroke, ki jim starši iz različnih razlogov ne 
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znajo ponuditi brezplačnih dejavnosti, ki jih ponujajo knjižnice, je potrebno navdušiti za 

obiskovanje le-teh, prav tako pa jih morajo knjižničarji in učitelji naučiti, kako se znajti v 

knjižnici. 

Strokovnjaki tudi vedno bolj poudarjajo pomen šolskih razrednih knjižnic ter dostopnost 

raznolikega gradiva neposredno v razredu. Pomen razrednih in šolskih knjižnic so 

preučevali tudi v raziskavi PIRLS 2001 in ugotovili, da po mednarodnem povprečju 69 % 

učencev 3. razreda obiskuje razred z razredno knjižnico. Mednarodno povprečje knjig je 60 

na razredno knjižnico, s po 200 ali več knjigami odstopajo Kanada, Anglija in ZDA. 

Pogostost uporabe šolskih in razrednih knjižnic se je pokazala kot pomemben motivacijski 

dejavnik. 

Neposredna uporaba bralnih gradiv v razredu kaže pomembne učinke na bralno motivacijo, 

zato bi morali temu posvetiti več pozornosti. Bolj in večkrat bi morala sodelovati 

knjižničar in učitelj, npr. med obravnavo učne snovi bi bile v razredu izbrane knjige na 

obravnavano temo, skupaj bi obiskali šolske in splošne knjižnice, kjer si učenci ob pomoči 

knjižničarja izberejo knjige za delo v razredu ali doma. 

Raziskave kažejo, da so pri spodbujanju branja uspešnejši tisti učitelji, ki dobro sodelujejo 

s knjižničarji, žal pa priprava in izvedba takšnih ur večinoma ni pogosta in se kljub 

pozitivnim učinkom, ki jih poudarjajo avtorji, zgodi le nekajkrat na leto. 

Naše razredne knjižnice v primerjavi s prej naštetimi državami niso tako dobro opremljene. 

Razlog lahko pripišemo nerazviti »kulturi razrednih knjižnic«, o kateri poročajo tuji 

strokovnjaki (Gambrell in drugi, 1995). 

V raziskavi (Pečjak et al., 2006) strokovnjaki ugotavljajo, da le 18 % učiteljic navaja, da 

imajo v razredu več kot 30 leposlovnih knjig, 11 % učiteljic ima več kot 20 poučnih knjig, 

le 7 % učiteljic ima v razredu več kot 10 slovarjev. Iz pridobljenih rezultatov sodijo, da pri 

nas največkrat sestavljajo razredno knjižnico priročniki, ki jih učenci in učitelji le občasno 

uporabljajo. Zato je potrebno uzavestiti učitelje o sestavi in raznovrstnosti knjig, ki naj 

bodo v razredni knjižnici in o uporabi knjižnice med poukom (Pečjak et al., 2006). 

Možnost izbire bralnega gradiva 

Naloga pedagogov je, da otrokom pomagajo najti pravo pot. Cilji učencev naj bodo skladni 

z njihovimi interesi in sposobnostmi. Učenec mora doživeti branje kot pozitivno izkušnjo, 
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česar pa ne more, če gre za prevelik razkorak med izzivom in posameznikovimi 

sposobnostmi ali med bralno nalogo in interesom učenca. Zato je pomembno, da učitelj 

ponudi učencu primerno in ustrezno bralno gradivo, ki zanj ni prezahtevno in ki je 

zanimivo (Csikszentmihalyi, 1991). 

Strokovnjaka Guthrie in Knowles (2001) poudarjata načelo zanimivega branja, ki 

predvideva, da učitelj učencem omogoča branje raznolikega knjižnega gradiva različnih 

težavnostnih stopenj. Načelo krepita z dejstvom, da si učenec želi prebrati še več podobnih 

knjig, ko ob neki knjigi zadovolji svoj interes. 

Raziskovalci (Cordova in Lepper, 1996, v Guthrie in Wigfield, 1999; Schiefele, 1996; 

Grolnick in Ryan, 1987, v v Guthrie in drugi, 1999) izpostavljajo tudi povezavo med 

razumevanjem in zanimivostjo besedila, ker učenci bolje razumejo zanimivo besedilo.  

Raziskovalni rezultati enoznačno kažejo, da so pri spodbujanju motivacije za branje 

uspešnejši tisti učitelji, ki dajejo učencem možnost izbire, zanimive naloge, oblikujejo 

sodelovalno-bralne situacije in spodbujajo aktivno branje (Castle, 1994; Fresh, 1995; 

Sweet, 1997; Turner, 1997). 

Verhoeven in Snow (2001) izpostavljata, da so pri izboru ponujene literature pomembni 

predhodne izkušnje, starostne razlike in osebni bralčev interes. Pojasnjujeta, da imajo 

mlajši otroci, ki sprejemajo branje kot zabavo, drugačen izbor, kot učenci v nižjih razredih, 

ki se že začnejo zanimati za pustolovske zgodbe in zgodbe iz vsakdanjega življenja. Bolj 

ko odraščajo, bolj sprejemajo branje kot širjenje svojega znanja, literatura vedno bolj 

postaja hkrati tudi vir pridobivanja znanja o novih okoljih, situacijah in osebah. 

Grosmanova meni, da bralna značka na naših šolah že desetletja pozitivno učinkuje na 

bralno motivacijo, o čemer razpravlja tudi v svoji najnovejši knjigi Razsežnosti branja - za 

boljšo bralno pismenost (2006). 

Ugotovitve raziskav (glej Bucik in Pečjak, 2004) kažejo, da se učenci, ki jim učitelji 

omogočajo možnost izbire knjig za bralno značko s popolnoma samostojnega ali s 

priporočilnega seznama, počutijo bolj motivirane in kompetentne za branje in da knjigi 

posvečajo več pozornosti in truda. Potrebno pa jim je nuditi pomoč in oporo, jih naučiti 

ustreznih znanj – strategij za samostojno iskanje in izbiro ustrezne literature. Nasprotno 

lahko obsežni seznami kakovostne literature dosežejo nasprotni učinek, pa čeprav 

upoštevajo starost, različno razvite bralne sposobnosti otrok, dajejo informacijo o 
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tematikah in zvrsteh in so za učence odlično izhodišče za izbiro primernega branja. 

Priročnike s priporočilnimi seznami že vrsto let pripravljajo strokovnjaki v Knjižnici Otona 

Župančiča, Enota Pionirska knjižnica v Ljubljani, in jih mnogi mentorji uporabljajo pri 

svetovanju učencem. 

Prav tako strokovnjaki že vrsto let mentorje usmerjajo, »naj mladi bralci za bralno značko 

berejo katerekoli knjige, mentorjem pa so v pomoč pri svetovanju priporočilni seznami 

mladinskih knjig Pionirske knjižnice« (Jamnik, 2005, str. 76). 

Za spodbujanje bralne motivacije bi bilo potrebno po mnenju avtorjev (Pečjak et al., 2006) 

učencem v vseh razredih omogočiti izbiro knjig tudi za domače branje. To omogočajo novi 

učni načrti, ki ponujajo širši seznam kanonske literature. Zdaj namreč učitelji pogosto 

izbirajo in točno določijo sezname, ne glede na bralne sposobnosti in bralne interese 

učencev. Z večjo ponudbo knjig omogočimo učencem, da sami izberejo tematiko, ki jih 

bolj zanima in s tem povečamo motivacijo za branje. Hkrati menijo, da bi bilo potrebno pri 

pouku književnosti branje povezati s konkretnimi življenjskimi situacijami, z vsebinsko 

privlačnimi knjigami in z obravnavo avtorjev, ki pišejo o aktualni tematiki, upoštevajoč 

različna starostna obdobja otrok. 

Pomembno je razvijati bralno motivacijo pri vseh predmetih, ne le pri jezikovnih, saj 

morajo otroci pridobiti bralne izkušnje povsod, če želimo, da postanejo samostojni in 

avtonomni ter samoiniciativni v aktivnostih, kar pomeni, da bodo sprejemali branje kot 

način komuniciranja, iskanja informacij in pri tem tudi uživali. 

Rezultati v raziskavi (Pečjak et al., 2006) so pokazali, da je vsakodnevna uporaba različnih 

gradiv pri delu v razredu zelo redka in da še vedno več kot polovica učencev dobi točen 

seznam knjig, ki jih morajo prebrati za domače branje (Pečjak et al., 2006). 

Pogovori in druženje ob knjigah 

Gambrell s sodelavci (1996) in drugi avtorji med pomembnejše dejavnike bralne 

motivacije uvrščajo tudi pogovore in druženje ob knjigah. Med te aktivnosti se uvršča 

pogovore o prebranem z vrstniki ali odraslimi, bralne krožke, izmenjavo knjig med bralci 

ter priporočanje knjig med vrstniki. Vsi ti dejavniki se kažejo kot pomembni tudi v 

slovenskih raziskavah (Pečjak in Bucik, 2004). 
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Ko izbiramo knjige za skupinske pogovore z učenci v knjižnici ali v razredu, je dobro, da 

se najprej pogovorimo z učenci, kaj jih zanima. Izvedemo lahko anketo, v višjih razredih 

se lahko posvetujemo z učitelji, ki poučujejo posamezni razred ali učni predmet in poznajo 

interes učencev, posvetujemo pa se lahko tudi s starši na roditeljskih sestankih in 

govorilnih urah. 

Različni raziskovalci poudarjajo, da je potrebno pri pogovoru o knjigah ali ob knjigah 

upoštevati socialno povezanost skupine. Če skupina namreč še ni dosegla stanja, ki 

omogoča medsebojno poslušanje, izmenjavo ter spoštovanje idej vseh udeležencev, je 

bralno dejavnost težko spodbujati (Guthrie in Knowles, 2001). Pri tem je ključna vloga 

učitelja, ki bo znal upoštevati individualne razlike med učenci ter njihove sporazumevalne 

zmožnosti. Predvsem v začetnih razredih so velike razlike med otroki glede predhodnih 

bralnih izkušenj, saj so nekateri učenci že vajeni dialoškega branja in se brez težav 

odzivajo, sami veliko sprašujejo, odgovarjajo in se sproščeno pogovarjajo o prebranem, 

drugim pa je potrebno pomagati in jih spodbujati k odzivanju na prebrano. Učitelji ob 

spodbujanju izražanja mnenj učencev o prebranem, okrepijo njihovo prepričanje, da je tudi 

njihovo mnenje v razredu cenjeno in spoštovano. 

Razgovori o knjigah in skupinsko branje v razredu so zelo učinkoviti za učenje bralnega 

vedenja in omogočajo spoznavanje modela bralca, še posebej pri učencih, ki niso 

navdušeni bralci. 

S. Hepler in J. Hickman (1982) sta ugotovili, da skupni pogovori o knjigah uspejo 

spodbuditi pri učencih situacijski interes, ki se ob zadostni spodbudi razvije v osebni 

interes za knjige. Preprosta so vprašanja: »Ali si to že prebral? Ali si že slišal za to 

knjigo?« Med vrstniki omogočajo priporočanje knjig, saj učenci radi poslušajo nasvete 

sošolcev ali prijateljev, predvsem tisti, ki imajo sami težave pri izboru knjig. Posebej so 

učinkovite razprave o knjigah z napeto in razburljivo vsebino, o knjigah z obilico humorja 

ali z zanimivimi osebami. 

Učenje bralnega vedenja v socialni interakciji je še posebej učinkovito v kasnejših letih 

šolanja, ker se učenci skozi to obliko učijo, kaj ceniti pri knjigah, kako se pogovarjati o 

knjigah v razredu ali v prostem času, pomembno pa vpliva tudi na spreminjanje negativnih 

prepričanj o branju. V teh razpravah se učenci z negativnim odnosom soočijo z užitkom, ki 

ga knjige prinašajo njihovim sovrstnikom. Pomembno se je zavedati, da so vrstniki za 
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starejše učence pogosto pomembnejši kot učitelj. zato je pomembno čim večkrat 

spodbuditi medvrstniško priporočanje knjig. 

Tudi McKenna (2001) meni, da so srečanja vrstnikov v literarnih krožkih, literarnih 

študijskih skupinah in debatnih krožkih lahko zelo pomembna pri spreminjanju negativnih 

prepričanj o branju knjig, saj se učenci soočijo z užitkom, ki ga knjige prinašajo njihovim 

sovrstnikom. Možnost, da se bo učenec pridružil tej situaciji in bo v njej sodeloval, je 

večja, saj vidi, da se sovrstniki v tej situaciji zabavajo in uživajo (Pečjak et al., 2006). 

3.3 PRIPOROČILA IN USMERITVE ZA RAZVOJ BRALNE 
MOTIVACIJE 

V osnovnošolskem in srednješolskem kurikulumu so posebej poudarjeni medpredmetne 

povezave in timsko delo, kar omogoča še večje možnosti za načrtno spodbujanje branja. 

Učitelji, šolski knjižničarji in svetovalna služba z večjim vključevanjem branja in uporabe 

literature pri različnih dejavnostih lahko omogočijo večje prepoznavanje učinkov branja. 

Vodilni strokovnjaki o bralni motivaciji v šoli priporočajo za uporabo pri pouku kot zelo 

uspešne naslednje aktivnosti: 

- branje in razprave o prebranem pri razredni uri, 

- občasno organiziranje glasnega branja starejših učencev mlajšim, s čimer pri 

mlajših gradimo prepričanje o pomenu branja ter spoznavanje bralnih modelov, 

pri starejših pa spodbujamo občutek kompetentnosti za branje, 

- pogovori o knjigah v razredu ali v knjižnici, kamor lahko občasno povabimo 

starejše učence, starše ali zunanje sodelavce (strokovnjake različnih področij, 

pisatelje, pesnike, znane medijske osebe), ki bodo učence pripeljali do 

spoznanja, da so knjige pomembne in poučne, 

- skupni obiski šolske ali splošne knjižnice, na katere starše in otroke povabimo 

nekajkrat letno, 

- prost izbor knjig za branje pri bralni znački, 

- pogovor o prebranem z vrstniki (bralni klub), 

- obisk ustvarjalcev mladinske književnosti, 

- pogovor o knjigah v knjižni klepetalnici na spletu. 
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V učnem načrtu so zapisani temeljni cilji literarnega pouka. Učitelji naj bi te cilje 

dopolnjevali glede na interese otrok in lastne pobude, kar pomeni, da učitelj lahko otrokom 

priporoči primerna besedila, sprejema pa tudi njihove predloge za branje. 

Pozitivni odzivi na različne predlagane dejavnosti kažejo, da bi morali tako postavljeni cilji 

in izhodišča predstavljati temelje za bolj dinamične, zanimive in v učenca usmerjene ure 

književnosti tudi v okviru rednega pouka slovenščine. Učenci naj bi v teh oblikah dela 

spoznavali dela sodobnih slovenskih pisateljev, pogosteje uporabljali šolsko knjižnico, 

sodelovali pri bralni znački in povečali samozaupanje v lastno ustvarjanje. 

Prav tako avtorji navedenega zbornika Bralna motivacija v šoli (2006) poudarjajo prednost 

iskanja novih možnosti za učitelje in učence, s katerimi bi zmanjšali nemotiviranost 

učencev, učiteljem pa dali več znanj in izkušenj pri poučevanju branja. Nadalje 

priporočajo, da je potrebno učiteljem v ta namen večkrat ponuditi izobraževanje o branju, 

predvsem je pomembno, da znajo učitelji poučevati branje na svojem predmetnem 

področju (Pečjak et al., 2006). 

3.4 ZAKLJUČEK 

V učnem načrtu so zapisani temeljni cilji literarnega pouka, ki naj bi jih učitelji konkretno 

dopolnjevali glede na interese otrok, vendar jih zaradi mnogih zunanjih in notranjih 

dejavnikov, ki vplivajo na pouk, dopolnjujemo premalokrat.  

Največkrat nas pestita občutek pomanjkanja časa in skrb, da ne bomo obdelali vse učne 

snovi. Po drugi strani se soočamo s prenizko kompetentnostjo za izpeljavo dodatnih 

spodbud, ker premalo zaupamo v svoje zmožnosti za izvedbo drugačnega pouka.  

V zadnjih letih učitelji nismo motivirani za drugačno in dodatno delo, saj nismo ustrezno 

stimulirani zanj.  

Raziskave kažejo, da bi morali na nivoju države poskrbeti za permanentno izobraževanje 

učiteljev o bralni pismenosti. Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in dodiplomsko 

izobraževanje sta pomemben dejavnik pri razvoju bralne pismenosti, zaradi varčevanja pa 

dostikrat ostajata izbira in možnost udeležbe omejena.  

Pogosto se dogaja, da ure slovenščine temeljijo zgolj na predelavi učne snovi, dodatne 

oblike in metode dela so zanemarjene, učenci so prikrajšani za mnoge spodbude, zanimive 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

38 

dejavnosti in projekte, ki spodbujajo bralno motivacijo v šoli. Zato sem se odločila, da bom 

upoštevala ugotovitve strokovnjakov, ki se ukvarjajo z bralno motivacijo pri nas in po 

svetu. Govorijo o pozitivnih odzivih na predlagane dejavnosti in uspešno izvedene modele 

po svetu. Upoštevaje vse to, sem skušala pri pouku in na nivoju šole izpeljati čim več 

dejavnosti, ki zajemajo različne knjižne aktivnosti in književne akcije, katerih temeljni cilj 

je zvišati učencem motivacijo za branje, učiteljem pa ponuditi zanimive in uporabne oblike 

in metode dela ter znanja na tem področju. Te dejavnosti, ki sem jih na Osnovni šoli 8 

talcev v Logatcu s pomočjo kolektiva razvijala deset let in sem jih kasneje poimenovala 

kot projekt Beremo skupaj, predstavljam v empiričnem delu diplomske naloge.  
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III. EMPIRIČNI DEL  

4 PROJEKT ŠOLSKEGA BRANJA BEREMO SKUPAJ 

4.1 BRANJE KNJIG IN PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC NA 
OSNOVNI ŠOLI 8 TALCEV LOGATEC 

Na naši šoli je kar nekaj let v mesecu februarju uspešno potekala aktivnost Teden branja, ki 

so jo pohvalili tako učenci kot učitelji. 

Ker sem velika ljubiteljica branja knjig in ker se kot učiteljica zavedam, da je branje 

pomembna spretnost, potrebna za uspešnost pri vseh šolskih predmetih, sem se odločila, da 

za svojo diplomsko nalogo to aktivnost razvijem v projekt, v katerega sem vključila več 

različnih aktivnosti za spodbujanje bralne motivacije. Zlasti še, ker tudi zadnje raziskave 

opozarjajo, kako zelo je pomembno, kakšen pomen in poudarek daje posamezni 

izobraževalni sistem branju in razvijanju pozitivnega odnosa do branja. 

Ključno vprašanje projekta je bilo, kolikšna je pri učencih motivacija za branje in kako jo 

zvišati. Najpomembnejše je bilo izhodišče, da učenci berejo knjige na osnovi lastnih 

interesov. In kako je projekt potekal? 

Pri vseh učencih smo na začetku z anketo preverili, kakšna je njihova bralna motivacija. 

Potem smo vsi učenci in učitelji od tretjega do devetega razreda dva tedna vsak dan od 

8.00 do 8.15 brali vsak svojo knjigo. Učencem prvega in drugega razreda so knjigo brale 

njihove učiteljice. Nekateri oddelki so knjigo brali celo tri tedne. 

Učilnice smo označili z obešanko, na kateri je pisalo: »Ne moti, tukaj beremo.« Mlajšim 

učencem je za motivacijo pri branju pomagal tudi plišasti »bralni medvedek«. 

V času projekta so se na šoli izvajale različne bralne dejavnosti. Seveda smo projekt tudi 

evalvirali. Učenci petih razredov so ocenjevali izvedene dejavnosti in največ točk namenili 

poslušanju pravljic pod šotori, visoko število točk pa so dobile tudi vse ostale dejavnosti. 

Učenci so me večkrat spraševali, kdaj bomo spet brali knjige na takšen način. 

Lahko rečemo, da je bil projekt vsa leta med učenci zelo uspešen in dobro sprejet. Bralni 

del projekta smo zaključili z razstavo branih knjig v avli šole. Razstavili smo nekaj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

40 

izbranih knjig z oddelčnih seznamov, s priloženim seznamom prebranih knjig ter izdelke 

učencev, nastalih v času projekta, kot so plakati, mini knjižne pravljice idr. 

Projekt smo zaključili v mesecu aprilu, točneje 23. aprila, na svetovni dan knjige, ko se je v 

počastitev tega dneva na šoli odvijal še sejem knjig »Menjam, podarim, oddam knjigo«.  

4.2 DEJAVNOSTI PROJEKTA 

4.2.1 Projektna skica 

Projektno skico smo vsako leto spreminjali glede na evalvacijo preteklega izvajanja. 

Navajam prvo projektno skico, ki je nastala v času izvajanja prvega projekta. 

Naslov projekta: 

Teden branja - branje knjig in pripovedovanje pravljic na Osnovni šoli 8 talcev Logatec 

Nosilki projekta: 

- Simona Kavčič 

- knjižničarka 

Izvajalci:  

- knjižničarka 

- učitelji 5. razreda, ki aktivno sodelujejo cel mesec 

- učitelji razredne stopnje, ki izvajajo projekt dva tedna - 15 minut branja vsak 

dan na začetku pouka 

- učitelji predmetne stopnje, ki berejo z učenci en teden - 15 minut branja vsak 

dan na začetku pouka 

- učenci od 1. – 9. razreda 

Čas:  

Šolsko leto 2008/2009, februar; prva dva tedna 

Cilji: 

• Ugotoviti bralno motivacijo učencev. 
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• Učence spodbudili k čim pogostejšemu branju, ob tem pa jim ponuditi raznolike 

književne aktivnosti in književne akcije pred branjem, med njim in po branju, ki 

še bolj spodbujajo željo in motive za branje. 

Načrtovane književne aktivnosti in književne akcije 

Učenci in učitelji 

1. Izbor knjig po lastni izbiri; učenci si izberejo knjigo samostojno ali s pomočjo 

knjižničarke, učitelja, staršev (od 4. – 9. razreda) 

2. Tiho branje knjig v razredu; vsak dan prvih 15 minut (dva tedna od 8.00 do 8.15 ).  

  
Slika 4.1: Branje knjige v 4. razredu Slika 4.2: Branje knjige v 5. razredu 

3. Napis na vratih: NE MOTI, BEREMO! (aktivnost dežurnega učenca šole) 

  
  
Slika 4.3: Obešanka na vratih Slika 4.4: Obešanka na vratih 
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4. Starejši učenci berejo mlajšim (skupna razredna ura) 

  
Slika 4.5: Učenka bere knjigo mlajšemu 
učencu 

Slika 4.6: Učenka bere knjigo mlajši 
učenki 

5. Branje pravljice/knjige v nadaljevanjih - učitelj ali učenec bere glasno, otroci imajo pri 

sebi plišasto igračko (1., 2. in 3 razred) 

  
Slika 4.7: Učenci poslušajo pravljico Slika 4.8: Učiteljica bere učencem 

pravljico 

6. Bralni kotički s knjigami -  razredna knjižnica 

7. Kotiček s knjigami Vzemi, preberi, vrni 

Razredni knjižničarji prinesejo iz knjižnice knjige in opravljajo razredno izposojo.  

8. Izdelava plakatov na temo Naj branje postane vidno 

Pri likovni vzgoji izdelajo plakate (moja najljubša knjiga, oglas za knjigo, priporočam za 

branje, samo za fante, knjižničarka priporoča …). 

9. Izpolnjevanje bralnega lista – mnenje o knjigi (3. – 9. razred) 
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Vsi učenci, udeleženci projekta, so po izvedbi projekta pri uri slovenščine reševali delovni 

list za vpisovanje vtisov in razmišljanj o prebrani knjigi.  

Primer bralnega lista: 

 

MOJA KNJIGA                                                              (prostor za ilustracijo) 

NASLOV: 

_____________________________ 

AVTOR:  

_____________________________ 

ILUSTRATOR: 

_____________________________ 

Zapiši MNENJE O KNJIGI: 

 

 

Obkroži. 

KNJIGA JE: 

• čudna 

• smešna 

• dolgočasna 

• brez zveze 

• kul 

• predolga 

• krasna 

• za mlajše otroke 

• lepa 

 

 

• za starejše otroke 

• žalostna 

• napeta 

• vesela 

• poučna 

• prekratka 

• zabavna 

• _________ 

• _________ 

 

PREBRATI BI 

JO MORALI: 

• starši 

• učitelji 

• sošolci 

• prijatelji 

• ____________ 
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10. Pisanje oddelčnega seznama prebranih knjig - vsak oddelek je izpolnil seznam knjig z 

naslovi in avtorji prebranih knjig 

11. Sejem knjig 

Učenci 23. aprila, na svetovni dan knjige, prinesejo v šolo knjige, ki jih ne potrebujejo, jih 

med seboj menjajo ali pa podarijo drugim otrokom. 

  
Slika 4.9: Učenka s podarjenimi knjigami Slika 4.10: Sejem knjig - menjava knjig 

Druga dejavnost (- tiho branje knjig) se izvaja v vseh oddelkih na šoli istočasno (2. – 9. 

razred), ostale dejavnosti učitelji izvajajo po svoji presoji.  

Dodatne književne aktivnosti v 5. razredu: 

- srečanje s pripovedovalko pravljic Anjo Štefan - poslušanje ljudskih pravljic 

različnih slovenskih pokrajin (dve uri slovenščine), 

- lutkovna predstava Mojca Pokrajculja in lutkovna delavnica v izvedbi društva 

Zapik (kulturni dan), 

- glasno branje pravljic pod šotori - starejši učenci berejo pravljice mlajšim pod 

šotori (ura slovenščine v telovadnici) 
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Slika 4.11: Učenci poslušajo pravljico v 
šotoru 

Slika 4.12: Učenka 9. razreda bere knjigo v 
šotoru 

Aktivnosti staršev: 

- pomoč učencem pri izpolnjevanju bralnih listov, 

- spodbujanje pri branju, izboru knjige za branje, izboru knjige iz domače knjižnice, 

- starši berejo knjigo v razredu, 

- pogovor z otrokom doma o branju in o aktivnostih v projektu. 

Aktivnosti učitelja: 

- starše s projektom kratko seznani na roditeljskem sestanku, 

- z otroki v razredu bere knjigo, jih spodbuja za branje, spremlja in izvaja eno 

dodatno aktivnost po izbiri, 

- učencem pri pouku slovenščine nudi pomoč pri izpolnitvi bralnega lista (podatki o 

knjigi, vtisi o knjigi), 

- z učenci po navodilih izpolni anketo o bralni motivaciji (na razredni uri pred 

izvajanjem projekta), 

- poskrbi, da na vratih učilnice med branjem visi obešanka, 

- spodbuja učence za sodelovanju na knjižnem sejmu. 

Vloga knjižničarke: 

- v tednu pred izvajanjem projekta spodbuja in usmerja učence za izbor knjige, 

predvsem učence, ki ne znajo samostojno izbrati primerne knjige za branje. 
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Oblike in metode dela: 

- 1. razred  

(glasno branje, bere učiteljica) 

Otroci imajo v naročju medvedka (plišasta igrača). Učiteljica bere pravljico. Otroci sedijo 

v krogu na tleh (stolčkih), tako da jim je čim bolj udobno. 

- 2. razred 

(enako kot prvi razred) 

Otroci imajo v naročju medvedka (plišasta igrača). Lahko berejo tudi učenci. Otroci sedijo 

v krogu na tleh (stolčkih), tako da jim je čim bolj udobno. 

- 3. razred 

(glasno branje/tiho branje) 

En medvedek v razredu, po možnosti večji. Posluša učence, ki mu berejo pravljico.   

 
Slika 4.13: Učiteljica bere knjigo 
 

- 4. razred  

(tiho branje) 

Učenci berejo vsak svojo knjigo po lastni izbiri. Pomembno je, da sedijo sproščeno, lahko 

tudi na tleh, lahko imajo tudi maskoto - medveda, ki jih posluša.  

- 5. – 9. razred  

(tiho branje) 
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Učenci in učitelji samostojno berejo knjigo. V razredu je tišina, lahko se izvaja tudi 

primerna glasba. 

Evalvacija projekta 

Za evalvacijo projekta so aktivi učiteljev in učenci 5. razreda izpolnili vprašalnike. 

Vprašalnik za učence 5. razreda  

Učenci po končanem projektu na razredni uri izpolnijo kratek anketni list, kjer ocenijo 

vsako dejavnost, ki se je izvajala ali jim je bila ponujena. 

Opis in vsebina anketnega lista 

Navodila za izpolnjevanje razpredelnice za učence:  

V razpredelnici imaš v prvi koloni navedene dejavnosti, ki smo jih izvajali v projektu 

Beremo skupaj. V prvi koloni vsako dejavnost oceni z oceno od 1 do 5. V drugi koloni 

potrdi ali ne potrdi izvajanje posamezne dejavnosti v prihodnjem letu. 
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Književna aktivnost Ocena dejavnosti 
Ali želiš, da je na šoli ta 

dejavnost vsako leto? 

Pisanje pravljice po lutkovni predstavi 1  2  3  4  5 DA      NE 

Branje svoje knjige 1  2  3  4  5 DA      NE 

Pripovedovanje ljudskih pravljic - 

(pravljičarka Anja Štefan) 
1  2  3  4  5 DA      NE 

Branje knjige v razredu (učiteljica) 1  2  3  4  5 DA      NE 

Predstavitev prebrane knjige (razredna 

ura) 
1  2  3  4  5 DA      NE 

Poslušanje pravljic pod šotori 1  2  3  4  5 DA      NE 

Izpolnjevanje učnega lista – Moja 

knjiga 
1  2  3  4  5 DA      NE 

Knjigo berejo starši  1  2  3  4  5 DA      NE 
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Vprašalnik za aktive učiteljev 

Učitelji v aktivih izpolnijo kratek anketni vprašalnik, kjer zapišejo mnenja o književnih 

aktivnostih in akcijah dejavnosti. Sporočijo, katere so dobre in bi jih ohranili, katerih 

dejavnosti ne bi več izvajali, katere metode in oblike izvedbe bi ohranili, kako je projekt 

pozitivno vplival na učni proces in kakšne težave so se pri izvajanju pojavljale.  

Vaše mnenje o projektu Beremo skupaj 

Kaj vas je pri projektu motilo? 

Kakšne težave so se pojavljale? 

 

 

 

Katere aktivnosti, akcije, metode, oblike dela … bi pohvalili? 

 

 

 

Če menite, da je projekt dosegel cilje, trditev utemeljite. 

Če menite, da projekt ni dosegel ciljev, trditev utemeljite. 

 

 

ZA AKTIV ______ RAZREDA:   _____________________________________ 

 (podpis učitelja) 
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4.2.2 Književne aktivnosti in književne akcije v projektu Beremo skupaj 

Aktivnosti in akcije so potekale v mesecu februarju, večinoma prva dva tedna kot uvod v 

mesec kulture. V projektu je vedno sodelovala šola v celoti.  

Knjižne aktivnosti in književne akcije v šolskem letu 2008/2009 

Izvedene knjižne aktivnosti in književne akcije 

• Branje knjig v razredu 

Učenci vsak dan prvih 15 minut pouka berejo svojo knjigo.  

  
Slika 4.14: Branje knjige v razredu na 
predmetni stopnji 

 

Slika 4.15: Branje knjige v razredu na 
predmetni stopnji 

 

• Starejši učenci berejo knjige mlajšim učencem 

Učenci višjih razredov eno šolsko uro berejo knjigo svojemu prijatelju v nižjem 

razredu. 

• Kulturni dan na temo knjiga 

Gostovanje pisateljice in pripovedovalke pravljic Anje Štefan, učenci poslušajo in 

pišejo svoje pravljice. 

• Ustvarjanje plakata na temo »Moja naj knjiga« 

Izvajajo učenci šestih razredov pri likovni vzgoji. 

• Reševanje učnega lista - mnenje o prebranem 
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Vsi učenci od četrtega do devetega razreda ga predstavi na razedni uri. 

• Bralni kotiček s knjigami v razredu na knjižni polici 

Učenci od doma prinesejo eno knjigo, ki je namenjena branju med odmori v času 

projekta. 

• Kotiček Vzemi, preberi, vrni 

Učenci vanj prinesejo knjige iz šolske knjižnice po svojem izboru. 

• Razstava knjig v avli šole 

V vsakem razredu učenci pripravijo seznam prebranih knjig ter z njega izberejo po 

tri knjige za razstavo. 

• Sejem knjig 

Učenci 23. aprila, na svetovni dan knjige, prinesejo v šolo knjige, ki jih ne 

potrebujejo, jih med seboj menjajo ali pa podarijo drugim otrokom. 

Ker sem v šol. letu 2008/2009 poučevala v 5. razredu, sem ob pomoči kolegov iz aktiva v 

projekt vključila še v naslednje dejavnosti 

• Ogled lutkovne predstave društva Zapik Mojca Pokrajculja in literarno 

ustvarjalnico (kulturni dan) 

• Poslušanje pravljic pripovedovalke Anje Štefan (dve uri slovenščine) 

• Poslušanje pravljic pod šotori (v šolski telovadnici eno šolsko uro) 

• Poslušanje pravljice, ki jo berejo starši učencev v razredu (jutranje branje, 

branje na začetku pouka) 

• Branje pravljic po izboru učiteljice (branje knjige v nadaljevanjih - en teden, 

snov učnega načrta) 

Književne aktivnosti in književne akcije v šolskem letu 2009/2010 

Po evalvaciji projekta v šolskem letu 2008/2009 smo z učitelji izbrali nekaj književnih 

aktivnosti in književnih akcij, ki naj bi se izvajale v šolskem letu 2009/2010. Prednostno 
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smo izbrali tiste, za katere so velik interes pokazali učenci. Nekatere smo nadgradili, 

obogatili ali izvedli drugače, nekaj sem jih uvedla na novo. 

Nadgrajene književne aktivnosti in književne akcije 

• Priprava knjige za branje  

Skupni izbor knjige z razrednikom v času razredne ure v knjižnici en teden pred 

branjem, knjižničarka že pripravi izbrane knjige ter pomaga učencem, ki imajo 

težave pri izboru. 

• Starejši učenci berejo knjige mlajšim učencem 

Na razredni uri učenci starejše generacije berejo učencem mlajše generacije: učenci 

6. razreda učencem 1. razreda, učenci 7. razreda učencem 2. razreda in učenci 8. 

razreda učencem 3. razreda. 

• Pisanje kratkih komentarjev o prebrani knjigi 

V spletni učilnici vsi učenci od četrtega do devetega razreda o prebrani knjigi 

pišejo komentarje ter se med seboj pomenkujejo. 

• Branje pravljic pod šotori 

Nadarjeni učenci iz 9. razreda berejo pravljice po izboru mentorice učencem 5. 

razreda. 

• Sejem knjig 

Učenci 23. aprila, na svetovni dan knjige, prinesejo v šolo knjige, ki jih ne 

potrebujejo, jih med seboj menjajo ali pa podarijo otrokom, ki nimajo knjig. 

• Branje knjig v razredu  

Vsi učenci vsak dan prvih 15 minut pouka berejo knjigo po lastnem izboru, na 

razredni stopnji prvih 15 minut, na predmetni stopnji prvi teden na začetku 1. ure, 

drugi teden na začetku 2. ure. 
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Slika 4.16: Učenci na predmetni 
stopnji berejo knjige v razredu 

 

Slika 4.17: Učenci na predmetni stopnji 
berejo knjige v razredu 

• Kulturni dan na temo knjiga  

Gostovanje pisateljice in pripovedovalke pravljic Anje Štefan - učenci poslušajo in 

pišejo svoje pravljice (2. razred). 

• Kotiček Vzemi, preberi, vrni  

V njem so knjige iz šolske knjižnice po izboru učencev. Učenci na nižji stopnji so 

to dobro sprejeli. 

• Starši berejo v razredu (razredna stopnja) 

V nekaterih razredih je bila ta književna aktivnost zelo dobro sprejeta. 

Nekaj književnih akcij sem ponudila na novo kot možnost obogatitve projekta. Izbrala sem 

različne avtorje iz različne literature izmed ponujenih predlogov, nekaj predlogov pa je 

mojih. 

Nove književne aktivnosti in književne akcije 

• Projekcija ob mesecu branja 

V avli šole je projicirana predstavitev projekta en teden pred začetkom, da se 

učence seznani z aktivnostmi, predvsem z načinom dela v spletni učilnici. 
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• Izbor najljubše knjige šole ter predstavitev mednarodnega dneva knjige za 

otroke 

2. aprila se v počastitev dneva knjige za otroke vrti projekcija o tem dnevu. Pri 

dežurnem učencu zjutraj vsi učenci prevzamejo glasovnico in glasujejo za najljubšo 

knjigo domačega in tujega avtorja. 

• Projekcija nagrajenih knjig slovenskih mladinskih pisateljev večernica 

23. aprila, na svetovni dan knjige, v avli šole projiciramo predstavitev vseh 

nagrajenih knjig slovenskih avtorjev ter predstavitev najljubših knjig leta, ki so jih 

v knjižnicah izglasovali učenci. 

• Debatni klub o prebranih knjigah 

Postopno ga uvajajmo po posameznih razredih na predmetni stopnji. 

Književne aktivnosti in književne akcije v šolskem letu 2010/2011 

V tem šolskem letu smo po evalvaciji projekta zopet izbrali književne aktivnosti in 

književne akcije, ki so bile dobro sprejete pri učiteljih in učencih in so pozitivno vplivale 

na potek življenja in dela na šoli. Nekatere smo nadgradili ali spremenili ter izpeljali tudi 

nove. 

• Priprava knjige za branje  

Skupni izbor knjige z razrednikom v času razredne ure v knjižnici en teden pred 

branjem, knjižničarka predhodno pripravi predloge knjig ter pomaga učencem, ki 

imajo težave pri izboru. 

• Branje knjig v razredu  

Vsi učenci vsak dan prvih 15 minut pouka berejo knjigo po lastnem izboru - 

razredna stopnja prvih 15 minut, predmetna stopnja prvi teden na začetku 1. ure, 

drugi teden na začetku 2. ure. 
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Slika 4.18: Branje knjig v razredu Slika 4.19: Branje knjig v razredu 

 

• Starejši učenci berejo knjige mlajšim učencem 

Na razredni uri učenci starejše generacije berejo učencem mlajše generacije. 

• Kulturni dan na temo knjiga  

Gostuje pisateljica in pripovedovalka pravljic Anja Štefan; učenci poslušajo 

pravljice in pišejo svoje pravljice (2. razred). 

• Pisanje kratkih komentarjev o prebrani knjigi 

V spletni učilnici učenci od četrtega do devetega razreda pišejo komentarje ter se 

pomenkujejo o knjigah. 

• Kotiček Vzemi, preberi, vrni  

• Predstavitvena projekcija projekta Beremo skupaj  

• Izbor najljubše knjige oddelka  

2. aprila, v počastitev mednarodnega dneva knjige za otroke, vsak učenec glasuje 

za najljubšo knjigo domačega in tujega avtorja. 

• Sejem knjig  

Učenci en dan v času projekta prinesejo v šolo knjige, ki jih ne potrebujejo, jih med 

seboj menjajo ali pa podarijo drugim otrokom. 
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• Branje pravljic pod šotori 

Tokrat to poteka v kombinaciji s projektom Comenius, učenci 9. razreda berejo 

izbrane pravljice sodelujočih držav v tem mednarodnem projektu. 

 
Slika 4.20: Priprava učencev za branje pravljic pod 
šotori 
 

  
Slika 4.21: Branje pravljic pod šotori Slika 4.22: Branje pravljic pod šotori 
 

• Starši berejo pravljice  

• Debatni klub o knjigah z učiteljem/avtorjem  

Za učence, predstavnike razreda v projektu, je to nagrada za aktivno sodelovanje v 

projektu. 

• Projekcija za učence ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjige za otroke 

V avli šole poteka predstavitev knjig izbranih avtorjev, nagrajencev mednarodne 

žirije. 
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4.3 EVALVACIJA PROJEKTA 

4.3.1 Analiza dela 

V projektu, ki je bil najprej poimenovan Teden branja, kasneje Mesec branja in sem ga 

zadnje šolsko leto preimenovala v Beremo skupaj, sem izhajala iz načel, ki jih strokovnjaki 

navajajo kot zelo uspešna pri izvajanju različnih modelov branja po svetu: 

- Učencev ne delimo na motivirane in nemotivirane za branje, motivirani so na 

različne načine, te načine moramo le odkriti. 

- Interes za branje ni naraven pojav, temveč ga izzoveta ugodje in užitek ob skupnem 

branju s starši/učitelji. 

- Skupno branje knjig ni le prijetno zaradi vsebine, temveč tudi zaradi toplega 

ozračja in telesne bližine. Vse to spodbudi pozitivna čustva in sprosti okolje, otroku 

pa postane model, kako se lahko navduši nad besedilom. 

- Za nekatere otroke so te izkušnje v šolskem obdobju zelo pomembne. Skupno 

branje lahko poteka tako, da bere odrasli in otrok posluša ali pa obratno, tako da 

otrok in odrasli menjavata vloge in se o prebranem tudi pogovarjata. 

Ocenjujem, da so bila zapisana načela v projektu upoštevana. 

Izhajala sem tudi iz smernic, katerih se držijo izvajalci uspešnih obstoječih modelov 

branja v državah, ki dosegajo visoke rezultate bralne pismenosti: 

- slediti otrokovim željam, interesom in potrebam; 

- omogočiti, da se otrok dejavno vključuje; 

- poskrbeti, da bo branje zabavno; 

- uporabljati pozitiven povratni odziv; 

- izbrati zgodbo, ki je zanimiva za otroke. 

(Pečjak et al., 2006) 

Naštete smernice so bile upoštevane pri organiziranem skupinskem branju in pri 

individualnem pristopu. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

58 

Upoštevani so bili tudi cilji iz učnega načrta za slovenščino za vse triade: 

Učni načrt za slovenščino na straneh 44 in 50 (Zavod RS za šolstvo, 2002) predvideva 

naslednje funkcionalne cilje: 

1. Učenci razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja umetnostnih 

besedil. 

1.1. Samostojno berejo literarna besedila. 

1.2. Berejo mladinske povesti in romane (take, ki jih je treba brati v več obrokih in si 

vsakič priklicati v spomin”literarni svet in vse, kar se je v njem do tedaj zgodilo”). 

2. Učenci poslušajo pripovedovanje in branje literature. 

2.1. Po metodi dolgega branja doživijo skupaj vsaj dve besedili vsako leto. 

Cilji projekta Beremo skupaj: 

- ugotoviti, kakšna je bralna motivacija učencev na Osnovni šoli 8 talcev Logatec v 

šolskem letu 2008/2009, 

- učence spodbudili k čim pogostejšemu branju, ob tem pa jim ponuditi književne 

aktivnosti in književne akcije ob branju, po njem ali pred branjem, ki še bolj 

spodbujajo željo in motivacijo za branje ter razvijajo in zvišujejo nivo bralne 

motivacije. 

Cilji, zapisani v projektni skici, so bili realizirani. 

4.3.2 Užitki ob branju 

V projektu je bil upoštevan aspekt užitkov branja, dana je bila možnost, da so učenci 

začutili kar nekaj ugodij in užitkov branja, ki sem jih navedla v poglavju Užitki ob branju, 

str. 17. 

Upoštevano je bilo, da so učenci ob ponujenih književnih aktivnostih in književnih akcijah 

izpeljali in začutili užitke branja, o katerih piše Perry Nodelman v The Pleasures of 

Children's Literature, Veselje do branja, str. 25 in 26. 
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Ocenjujem, da so bili v projektu učencem ponujeni tudi različni načini, metode in oblike 

dela, ki so jih pripeljali do opisanih ugodij in užitkov ob branju. Učenci so o teh užitkih 

pisali v delovnih listih, v mnenju o prebrani knjigi in v šolski spletni učilnici. 

4.3.3 Potek projekta 

Da je projekt Beremo skupaj zaživel na šoli v takšni razsežnosti, je trajalo kar deset let. 

Prva ideja o razvijanju branja na šoli na tak način se je porodila, ko sem v časopisu Šolski 

razgledi prebrala, kako vsi na neki finski šoli, učenci in osebje, vključno s tehničnim 

osebjem, berejo na začetku pouka vsak svojo knjigo. 

Idejo sem predstavila na eni izmed pedagoških konferenc. Kar nekaj somišljenikov sem 

pridobila, nekaj let pa je trajalo, da je ideja o Tednu branja zaživela na celi šoli. Večji 

problem je bil predvsem na predmetni stopni, kjer se je pričakovalo, da je spodbujanje 

branja samo naloga učiteljev slovenščine. Druga ovira je bila spodbujanje učencev, da bi 

res vsi imeli knjige na določeni dan pri sebi, ker je bilo sicer delo moteno. Učenci so hodili 

v knjižnico med branjem, niso prinašali knjig itd. Prav tako je nastala težava, ko so hoteli 

učenci te dni brati knjige za domače branje, kar pa spet ni bila knjiga po osebnem izboru, 

saj so se tako hoteli izogniti domačemu delu, torej branju knjige doma. 

Ker je bila akcija sprejeta med večino učencev in učiteljev, sem po dveh letih predlagala, 

da ta aktivnost traja dva tedna. Seveda sem na začetku naletela tudi na negativne 

komentarje, saj je to poseganje v čas pouka. Sčasoma, v nekaj letih, so vsi kolegi doumeli, 

da je tako branje spodbuda branja za vse ostale predmete. Tako smo nekateri projekt 

izvajali celo tri tedne ali cel mesec februar.  

4.3.4 Potek književnih aktivnosti in književnih akcij 

Priprava knjige za branje 

S knjižničarko sva vsako leto razmišljali in dograjevali projekt z akcijami, ki bi otroke 

spodbudile k pravočasni in samostojni izbiri knjige. Zadnje leto sva dosegli, da so vsi 

učenci pripravili knjige po lastni izbiri. V akcije sva vključevali: 

- pripravo knjig v knjižnici - po starostni stopnji, po aktualnosti, po tematikah, 
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- individualno spodbujanje z obvestili po zvočniku, s predstavitvami nagrajenih knjig 

v avli šole, z razredniki, 

- pripravo rezervnih knjig (po 5 knjig na vsak razred) za učence, ki bi bili brez knjig, 

da bi bilo delo nemoteno, 

- organiziran obisk knjižnice z namenom izbrati knjigo za branje v času projekta.  

To književno akcijo s knjižničarko in učitelji ocenjujemo kot zelo uspešno in nujno za 

nemoten potek izvajanja projekta, saj so tako učenci pripravljeni na branje. 

Branje knjig v razredu  

 
Slika 4.23: Učenka bere knjigo v razredu 

V šolskem letu 2010/2011 smo književno aktivnost nadgradili z naslednjimi oblikami: 

- branje knjige v nadaljevanjih (v oddelkih na razredni stopnji, če so učenci to 

aktivnost izbrali - dva ali tri tedne), 

- branje knjig po lastnem izboru (učenci predmetne stopnje, dva tedna pri pouku in 

eno razredno uro), 

- branje po izboru učitelja (5 dni) in branje po izboru učencev (10 dni). 

Opisana književna aktivnost je temeljna in jo vsako leto uspešno nadgrajujemo. 

Starejši učenci berejo knjige mlajšim učencem 

Na razredni uri učenci starejše generacije berejo učencem mlajše generacije. Ta književna 

aktivnost se izvaja četrto šolsko leto. Učenci so zelo navdušeni in mlajši otroci nestrpno 

čakajo dan, ko pridejo na obisk njihovi razredni prijatelji - učenci predmetne stopnje. 
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Skupaj se v paru odpravijo po knjigo v knjižnico ter berejo v knjižnici ali v razredu. Vsak 

učenec ima svojega prijatelja bralca, s katerim listata po knjigi, bereta, se pogovarjata o 

knjigi, ilustracijah.  

To uspešno književno aktivnost bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Pisanje kratkih komentarjev o prebrani knjigi  

Učenci od četrtega do devetega razreda so prvo leto izpolnjevali učni list Mnenje o 

prebrani knjigi pri razredni uri ali pri pouku slovenščine. Nastali so zelo izvirni izdelki. 

Nekateri so bili objavljeni na razstavi ob zaključku projekta v avli šole, vendar sem imela 

občutek, da so ostali sami sebi namen, kar pa ni cilj teh aktivnosti. Zato sem naslednje v 

spletni učilnici leto uvedla rubriko Mnenja o prebrani knjigi v projektu z namenom, da bi si 

učenci o tem izmenjali mnenja. 

Učenci so imeli možnost med seboj komentirati knjige, kar je bilo uspešno. Prišlo pa je 

tudi do neprijetnih komentarjev - učenci so vzeli ta forum za klepet in namesto o knjigah 

so pisali razne neumestne pripombe in uporabljali neustrezna jezikovna sredstva. To 

pomeni, da v tem delu cilj ni bil izpolnjen.  

Kolege sem poskušala pridobiti k razpravi o delu v spletni učilnici. Menili so, da jim to 

vzame še eno dodatno uro pouka in podobno. Menim, da učitelji te aktivnosti še niso bili 

pripravljeni sprejeti.  

Zadnje šolsko leto sem odločitev za to aktivnost prepustila učencem. Dobili so samo 

navodila za vstop v spletno učilnico. Ni bilo odziva, ker je bilo to mišljeno kot samostojno 

delo doma in učenci ga niso sprejeli. 

Cilj smo seveda dosegli takrat, ko smo delali v računalniški učilnici kot celotna skupina, 

učitelji pa smo spodbujali pravi način komentiranja. 

Zavedam se, da bo spletna učilnica zaživela, ko bomo učitelji aktivno pristopili kot 

mentorji svojim učencem. Da pa se bo dejavnost uzavestila med učenci, bo trajalo nekaj 

let. 

Kotiček Vzemi, preberi, vrni 

To aktivnost so izvajali učitelji na razredni stopnji, ker imajo ves čas pouk v isti učilnici.  
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Sprejeli so jo pozitivno, saj ugotavljajo, da učenci s tem, ko sami izbirajo knjige, v razredu 

večkrat sežejo po njih in vsebino tudi komentirajo, tako učiteljem kot s sovrstnikom. 

Prav tako radi sprejemajo odgovornost pri izboru knjig v knjižnici, saj je to predlog za cel 

razred in otrok se počuti spoštovanega in sprejetega v skupini, zato bomo to aktivnost 

obdržali. 

Projekcije - mesec branja 

V avli šole sem uvedla projekcijsko predstavitev projekta en teden pred izvedbo, katere 

namen je seznanitev s potekom in vsebinami. Menim, da to ni bistveno vplivalo na potek 

projekta. 

Bolj odmevna je bila objava po šolskem radiu (napoved akcij, branje poslanice itd.), ker 

otroci slišijo glas vrstnikov. Prav tako je bolj učinkovito razrednikovo sporočilo ali 

sporočilo preko sovrstnika - predstavnika razreda, ki je sprejel odgovornost, da bo prevzel 

to delo. 

Uspešnejša je bila projekcijska predstavitev na koncu projekta s posnetki in fotografijami 

aktivnosti, saj so bili na njih vidni učenci in njihovo delo. 

Aktivnost je dobro ohraniti, vendar je potrebno v delo vključiti učence višjih razredov, ki 

obvladujejo pripravo projekcije. Tako dobijo pomembno vlogo, saj sta priprava in 

oblikovanje v njihovih rokah, seveda z mentorjevo pomočjo. 

Ocenjujem, da bi v prihodnje lahko s pomočjo učencev predmetne stopnje to književno 

akcijo uspešno nadgradili. 

Izbor najljubše knjige 

V šol letu 2009/2010 so 2. aprila, v počastitev mednarodnega dneva knjige za otroke, vsi 

učenci šole glasovali za najljubšo knjigo domačega in tujega avtorja. 

Po zvočniku so bila dan pred akcijo objavljena navodila za potek. 

Zjutraj je bila pri dežurnem učencu pripravljena škatla z glasovnicami, vendar se je 

odzvalo in samostojno glasovalo le malo učencev. 

Pristopila sem in začela učencem ponujati škatlo z listki. Šele tako je akcija stekla. 
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Nato smo pripravili stojnico z okrašeno škatlo s fotografijami knjig, v katero so učenci 

vlagali izpolnjene glasovnice. 

Na stojnici smo pripravili tudi razstavo knjig z nagrajenimi ilustracijami slovenskih 

slikanic. 

Akcija je potekala celo dopoldne. 

Z učenci smo pregledali glasovnice. Glasovalo je nekaj manj kot polovica učencev. 

Ocenjujem, da brez mojega aktivnega sodelovanja akcija ne bi uspela, saj učenci postajajo 

na nek način otopeli in jih je potrebno prebuditi, da se odzovejo. 

V šolskem letu 2010/11 sem zato uvedla glasovanje preko razrednih predstavnikov na 

razrednih urah. Akcijo so v nižjih razredih izpeljali učitelji, namenjena pa je bila vsem 

učiteljem razredne stopnje, razrednikom in učiteljem slovenščine, da imajo vpogled v 

trenutne bralne interese svojih učencev. 

Sejem knjig 

Sejem knjig z naslovom Menjam – podarim knjigo, kjer so učenci lahko med seboj menjali 

svoje knjige za druge, podarili knjigo prijateljem ali preprosto oddali stare knjige, smo 

izvedli 23. aprila kot zaključek projekta in kot obeležitev svetovnega dneva knjige. 

Vabljeni so bili vsi učenci, starši in učitelji šole, ki so želeli menjati, podariti ali oddati 

svoje knjige. 

Književna akcija je potekala v popoldanskem času od 15. do 18. ure. 

Na stojnicah so bile za spodbudo že pripravljene izbrane knjige iz šolske knjižnice, ki jih je 

za menjavo pripravila knjižničarka. Učenci so svoje knjige razstavili na stojnici, si 

ogledovali druge prinešene knjige, jih menjali med seboj. Kar je najpomembnejše: ves čas 

so med sabo komunicirali o knjigah ter si pridobivali izkušnje. Okrog 100 različnih knjig je 

bilo podarjenih. Nekaj knjig smo podarili otrokom naših izseljenih družin v Mehiko, letos 

pa smo knjige zbirali za prijatelje iz partnerskih držav, s katerimi sodelujemo v 

mednarodnem projektu Comenius. 

Prvi dve leti projekta, ko je sejem potekal po pouku, ni bilo toliko obiskovalcev kot tretje 

leto, ko smo ga izvedli že v času pouka od 12. do 15. ure. Na sejmu je bilo najbolj živahno, 

ko so sejem v spremstvu učiteljic obiskovali učenci podaljšanega bivanja. Veliko 
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navdušenje nad akcijo so izkazovali tudi starši, ki so hodili v šolo po otroke in marsikateri 

od njih se je vrnil v šolo s knjigami, drugi pa so izrazili željo po ponovitvi akcije. Na sejmu 

so bili zelo aktivni učenci do 6. razreda, malo manj pa jih je bilo s predmetne stopnje.  

Mlajšim učencem so na pomoč pri menjavi priskočili starejši dežurni učenci, prav tako pa 

sva pomoč nudili tudi šolska knjižničarka in vodja projekta. 

Akcijo ocenjujem kot zelo uspešno, zavedam pa se, da bo potrebno vzgojiti še nekaj 

generacij, da jo bodo učenci uzavestili. 

Branje pravljic pod šotori  

Učenci 9. razreda, ki so evidentirani kot nadarjeni učenci in ki želijo sodelovati v tej 

književni aktivnosti, berejo izbrane pravljice po izboru mentorice mlajšim učencem pod 

šotori. 

To aktivnost izvajamo en dan v času projekta v šolski telovadnici, kjer pripravimo prave 

šotore, jih okrasimo z imeni celin in držav, iz katere izhajajo pravljice. Učenci enega 

razreda se razdelijo v skupine po 4 do 6 učencev in poslušajo pravljico. Ko se menjajo, jih 

popeljemo z namišljenim vlakom od države do države. Zraven si pojemo veselo melodijo. 

Aktivnost traja eno šolsko uro za vsak oddelek. 

Učenci poslušalci so zelo navdušeni in si ponovno želijo takšnega načina dela. Učenci 

bralci pa si pridobivajo izkušnje, medgeneracijsko se povezujejo in tudi sami neznansko 

uživajo ob poslušanju drugih, saj si na koncu pravljice pripovedujejo tudi sami. 

Književno aktivnost so učenci petega razreda, s katerimi to aktivnost izvajamo, ocenili kot 

najboljšo, sama pa ocenjujem aktivnost v organizacijskem smislu za najtežjo, glede na 

zanimivost pa kot najzanimivejšo, zato jo bom v bodoče še obogatila in ponudila tudi 

drugim razredom.  

Starši berejo pravljice  

Na razredni stopnji je bila v nekaterih oddelkih ta književna aktivnost zelo dobro sprejeta. 

V šolo pridejo starši, ki so pripravljeni učencem brati in berejo pravljice eno šolsko uro. 

V svojem oddelku sem aktivnost izvedla pri uri slovenščine. Učenci so bili navdušeni. 

Ocenjujem jo kot dobro izkušnjo in menim, da bi k tej akciji morali pritegniti več zunanjih 
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sodelavcev - staršev, drugih družinskih članov otrok ali pomembnih osebnosti, kot so 

športniki, kulturniki, glasbeniki, likovniki, filmski ustvarjalci. 

Debatni klub o knjigah z avtorjem ali brez avtorja 

Cilj aktivnosti je bil, da učenci v debati izrazijo svoja mnenja o branju knjig, vendar se 

nam je pri tem zataknilo, saj se učenci niso prijavili. Dogodek naj bi se zgodil po pouku, ob 

14. uri. Z učiteljico slovenščine sva ugotovili, da se otroci po pouku ne želijo vračati v 

šolo. Zato bi bilo potrebno to aktivnost izvesti v času pouka, kar pa je malo težje, saj 

učenci ne želijo komunicirati pred vsemi, ker je ta književna aktivnost bolj intimne narave, 

aktivnost pa je tudi sicer namenjena otrokom, ki si želijo debate.  

Ocenjujem, da je potrebno o izvedbi te dejavnosti narediti poseben načrt z učiteljicami 

slovenščine, ki bi bile to dejavnost za začetek pripravljene izpeljati pri uri slovenskega 

jezika. 

Projekcija ob mednarodnem dnevu knjige za otroke  

2. aprila v avli šole poteka v počastitev mednarodnega dneva knjige za otroke projekcija - 

predstavitev knjig izbranih slovenskih avtorjev, nagrajencev in nominirancev večernice - 

nagrade za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo, ki jo od leta 1997 

razpisuje in objavlja časopisno-založniško podjetje Večer. Hkrati je cilj akcije tudi 

seznanitev učencev z zgoraj omenjenimi knjigami. 

Veliko učencev se je z zanimanjem ustavljalo ob prezentaciji - predstavitvi, si ogledovalo 

fotografije pisateljev, fotografije naslovnic nagrajenih del s kratkim opisom vsebine dela in 

vrste dobljene nagrade. Knjižničarka je poročala, da je v tem tednu narasla izposoja knjig, 

ki so jih učenci spoznali v tej akciji.  

Ocenjujem, da je bila akcija uspešna, zato jo bomo izvajali še naprej. 
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4.3.5 Zaključek 

Pozitivni odzivi učencev na različne književne aktivnosti in književne akcije v tem 

projektu kažejo, da bi morali take vrste projektov na šolah predstavljati izhodišče za 

zviševanje bralne motivacije ter boljše doseganje prepoznavanja učinkov branja. 

Sodelovanje v tem projektu je bila odlična motivacija za učence, saj so razvijali pozitivni 

odnos do književnosti ter si nevede zviševali bralno motivacijo.  

Menim, da bo potrebno vsako leto znova iskati nove možnosti bralne motivacije za učitelje 

in za učence, saj je za razvoj bralne motivacije odločilno dogajanje v razredu pri vseh 

predmetih, vsako šolsko uro. Predvsem pa je pomembno, da se s takimi dejavnostmi pri 

učiteljih in vseh strokovnih delavcih na šoli ozavešča misel, da je potrebno branje videti 

kot sredstvo učenja in mišljenja in da je cilj tega projekta razvijanje bralne motivacije za 

vse predmete, kajti boljši bralec je tudi uspešnejši učenec na vseh področjih učnega dela. 
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IV. RAZISKOVALNI DEL 

5 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE BRALNE 
MOTIVACIJE 

Za raziskavo bralne motivacije učencev na Osnovni šoli 8 talcev Logatec sem uporabila 

anketna vprašalnika, ki sta bila objavljena in strokovno preizkušena v publikaciji Bralna 

motivacija v šoli: merjenje in razvijanje (Pečjak et al., 2006) 

Anketnem vprašalnik so reševali vsi učenci Osnovne šole 8 talcev Logatec, ki so bili 

prisotni pri uri oddelčne skupnosti. Navodila za reševanje so bila dodana vprašalniku.  

Izpolnjevali so ga samostojno pred izpeljavo projekta Beremo skupaj. Učitelji - razredniki 

so se z učenci pogovorili o namenu reševanja vprašalnika. Učenci od tretjega do devetega 

razreda so ga izpolnjevali samostojno, kar pomeni, da so tiho prebrali navodila in niso 

potrebovali dodatne razlage in napotkov.  

Učenci drugega razreda so odgovarjali skupinsko s pomočjo učiteljice, ker vsi še ne 

obvladajo tehnike tihega branja, učenci prvega razreda pa anketnega vprašalnika niso 

reševali. 

Vprašalnik so reševali v času ene šolske ure - 45 min.  

Uporabila sem dva različna vprašalnika: vprašalnik za mlajše učence (od drugega do 

šestega razreda) in vprašalnik za starejše učence (od sedmega do devetega razreda). 
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5.1 VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – 
VBM-ML 

5.1.1 Opis vprašalnika 

Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence – VBM-ml - sestavlja 26 trditev, ki se v 

statistični analizi razporedijo v tri faktorje. Prvi faktor ugotavlja interes za branje, drugi 

faktor ugotavlja učenčevo zaznavanje branja kot težke aktivnosti, tretji faktor pa ugotavlja 

učenčevo kompetentnost pri glasnem branju. 

Trditve za ugotavljanje interesa za branje so: 

01. V branju uživam. 

02. V primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem. 

03. Razveselim se, če dobim knjigo za darilo. 

04. Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo. 

06. Iz knjig se lahko veliko naučim. 

07. Knjige so zanimive. 

08. Ob branju se zabavam. 

14. Berem tudi, če me nihče ne spomni. 

15. Pred spanjem rad kaj preberem. 

16. Hodim v knjižnico in si sposojam knjige. 

19. Rad sodelujem pri bralni znački. 

21. S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem. 

25. Berem tudi knjige, ki jih ni treba brati za šolo. 

Zaznavanje branja kot težke aktivnosti predstavljajo trditve: 

09. Branje se mi zdi težko. 
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10. Berem le, če moram. 

11. Preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere (npr. kakšno zgodbo). 

12. Branje me utrudi. 

13. Nekatere knjige so zame pretežke in jih ne razumem. 

20. Običajno berem le, če me spomnijo starši. 

22. V razredu sem med boljšimi bralci. 

23. Razumem to, kar preberem. 

24. Rad bi bolje bral. 

O kompetentnosti pri glasnem branju govorijo naslednje trditve:  

05. Rad berem glasno. 

17. Če berem glasno, razumem, kaj sem prebral. 

18. Dobro berem glasno. 

26. Všeč mi je, če mi kdo od domačih kaj prebere. 

Vprašalnik ima ustrezne psihometrične značilnosti, je veljaven in zanesljiv (Pečjak et al., 

2006). 

5.1.2 Navodila za uporabo vprašalnika 

Strokovni delavec učencem ali učencu najprej prebere navodila vprašalnika, ki se glasi: 

Pred teboj je vprašalnik o branju. Na posamezne trditve odgovarjaš tako, da pobarvaš 

enega od obrazkov, ki velja zate:  

- Če trditev vedno drži, pobarvaš . 
- Če trditev včasih drži, včasih ne drži, pobarvaš     . 

- Če trditev zate ne drži, pobarvaš . 

V vprašalniku ni pravilnih ali napačnih odgovorov. 
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Ob branju navodil strokovni delavec pokaže na obrazke in preveri, če so jih učenci 

razumeli. Nato bere trditve, na katere učenci sproti odgovarjajo na prej opisani 

tristopenjski lestvici. Učitelj učence ob zaključku opozori, naj preverijo, ali so res v vsaki 

vrsti pobarvali en obrazek. 

5.1.3 Vrednotenje vprašalnika 

Ko so učenci odgovorili na vprašalnik, sem vprašalnike pobrala ter jih skladno s ključem 

za vrednotenje vrednotila po posameznih faktorjih, ki so prikazani v Tabeli 1. 

Tabela 5.1: Vrednotenje odgovorov pri Vprašalniku bralne motivacije za mlajše učence, 
razporeditev postavk po faktorjih 

Faktor Trditve 

Interes za branje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 21, 25 

Zaznavanje branja kot težke aktivnosti 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23, 24 

Kompetentnost 5, 17, 18, 26 

Ključ za vrednotenje 

Podčrtani postavki 22 in 23 vrednotimo obrnjeno:      

 Ne drži. – 3 točke 

 Včasih drži, včasih ne drži. – 2 točki 

 Drži. – 1 točka 

 

Vse ostale postavke vrednotimo takole: 

 Ne drži. – 1 točka 

 Včasih drži, včasih ne drži. – 2 točki 

 Drži. – 3 točke 
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5.1.4 Prikaz in interpretacija rezultatov vprašalnika učencev na Osnovni šoli 8 
talcev Logatec 

Pri vrednotenju oziroma točkovanju vprašalnika, sem vpisovala točke neposredno ob 

posameznih postavkah vprašalnika. Nato sem seštela število odgovorov, ki so jih 

posamezni učenci ob določeni postavki dali, in vpisala število odgovorov v skupno 

razpredelnico za razred. Tako sem dobila pregled nad skupnim številom odgovorov, ki se 

je pri posameznem faktorju moral ujemati s številom učencev v razredu, ki so  glasovali. 

Primer razpredelnice z vnesenimi rezultati.  

Tabela 5.2: Prikaz rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 2. a 

Zap. 
št.  Postavke Ne 

drži 

Včasih 
drži, 

včasih 
ne 

drži 

Drži Št. 
učencev 

1 V branju uživam. 2 2 15 19 

2 V primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem. 5 10 4 19 

3 Razveselim se, če dobim knjigo za darilo. 2 2 15 19 

4 Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo. 4 2 13 19 

5 Rad berem glasno. 9 1 9 19 

6 Iz knjig se lahko veliko naučim. 1 0 18 19 

7 Knjige so zanimive. 1 1 17 19 

8 Ob branju se zabavam. 2 3 14 19 

9 Branje se mi zdi težko. 14 0 5 19 

10 Berem le, če moram. 12 0 7 19 

11 Preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere (npr. kakšno 
zgodbo). 7 2 10 19 

12 Branje me utrudi. 10 4 5 19 

13 Nekatere knjige so zame pretežke in jih ne razumem. 6 3 10 19 

14 Berem tudi, če me nihče ne spomni. 2 1 16 19 

15 Pred spanjem rad kaj preberem. 8 6 5 19 
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16 Hodim v knjižnico in si sposojam knjige. 3 2 14 19 

17 Če berem glasno, razumem kaj sem prebral. 7 6 6 19 

18 Dobro berem glasno. 3 4 12 19 

19 Rad sodelujem pri bralni znački. 1 2 16 19 

20 Običajno berem le, če me spomnijo starši. 9 7 3 19 

21 S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem. 10 5 4 19 

22 V razredu sem med boljšimi bralci. 1 3 15 19 

23 Razumem to, kar preberem. 2 5 12 19 

24 Rad bi bolje bral. 8 3 8 19 

25 Berem tudi knjige, ki jih ni potrebno brati za šolo. 2 3 14 19 

26 Všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj prebere. 2 1 16 19 

 

Spodnje tri razpredelnice predstavljajo rangirane odgovore po faktorjih.  

Vrednosti posameznih trditev vprašalnika, ki so jih dobili učenci za trditve v posameznem 

razredu,so seštete in točkovane po ključu za vrednotenje. Tako jih lahko uporabimo za 

primerjavo rezultatov med posameznimi razredi. 
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Tabela 5.3: Prikaz rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 2. a za faktor 1 

 Faktor 1 - interes za branje 

Zap. št. 
postavk

e 
Postavke ne 

drži 
včasi
h drži 

drž
i 

T - 
vrednost 

1 V branju uživam. 2 4 45 51 

2 V primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem. 5 20 12 37 

3 Razveselim se, če dobim knjigo za darilo. 2 4 45 51 

4 Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo 
knjigo. 4 4 39 47 

6 Iz knjig se lahko veliko naučim. 1 0 54 55 

7 Knjige so zanimive. 1 2 51 54 

8 Ob branju se zabavam. 2 6 42 50 

14 Berem tudi, če me nihče ne spomni. 2 2 48 52 

15 Pred spanjem rad kaj preberem. 8 12 15 35 

16 Hodim v knjižnico in si sposojam knjige. 3 4 42 49 

19 Rad sodelujem pri bralni znački. 1 4 48 53 

21 S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj 
berem. 10 10 12 32 

25 Berem tudi knjige, ki jih ni potrebno brati za šolo. 2 6 42 50 

  SKUPAJ 43 78 495 616 
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Tabela 5.4: Prikaz rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 2. a za faktor 2:  

Faktor 2 - zaznavanje branja kot težke aktivnosti 

Zap. št. 
postavke Postavke ne drži včasih 

drži drži T - 
vrednost 

9 Branje se mi zdi težko. 14 0 15 29 

10 Berem le, če moram. 12 0 21 33 

11 Preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere (npr. 
kakšno zgodbo). 7 4 30 41 

12 Branje me utrudi. 10 8 15 33 

13 Nekatere knjige so zame pretežke in jih ne razumem. 6 6 30 42 

20 Običajno berem le, če me spomnijo starši. 9 14 9 32 

22 V razredu sem med boljšimi bralci. 3 6 15 24 

23 Razumem to, kar preberem. 6 10 12 28 

24 Rad bi bolje bral. 8 6 24 38 

  SKUPAJ 75 54 171 300 
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Tabela 5.5: Prikaz rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 2. a za faktor 3 

Faktor 3 - kompetentnost pri glasnem branju 

Zap. št. 
postavke Postavke ne 

drži 
včasih 
drži drži T - 

vrednost 

5 Rad berem glasno. 9 2 27 38 

17 Če berem glasno, razumem kaj sem prebral. 7 12 18 37 

18 Dobro berem glasno. 3 8 36 47 

26 Všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj 
prebere. 2 2 48 52 

  SKUPAJ 21 24 129 174 

 

Iz teh tabel sem izračunala aritmetično sredino za vsak razred za posamezni faktor. 

Podatke sem zbrala v preglednici.  

Sledi še kratka interpretacija primerjave rezultatov za posamezen faktor med razredi. Pri 

interpretaciji sem rezultate primerjala s podatki, ki so za populacijo slovenski 

osnovnošolcev predstavljeni v knjigi Bralna motivacija v šoli: merjenje in razvijanje 

(Pečjak in drugi, 2006). 
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Tabela 5.6: Prikaz rezultatov za faktor 1 od 2. – 6. razreda 

 Faktor 1 - interes za branje 

RAZRED aritmetična 
sredina (M) 

2. a 32,42 

2. b 30,37 

3. a 33,47 

3. b 32,61 

3. c 34,23 

4. a 33,26 

4. b 30,77 

4. c 32,31 

5. a 32,58 

5. b 32,32 

5. c 33,83 

5. d 33,68 

6. a 30,55 

6. b 29,57 

6. c 31,26 

 

Interpretacija tabele: 

Slovensko povprečje glede na raziskavo v kategoriji za branje je 33,47 točke. Te so 

pridobljene s preračunavanjem podatkov v knjigi, ki sem jo uporabila in zgoraj navedla kot 

vir. Kot vidimo v zgornji tabeli, imajo višjo vrednost od slovenskega povprečja le trije 

oddelki, eden se nahaja točno na slovenski aritmetični sredini, ostali pa pod njo. Vrednosti 

variirajo za največ 3,9 točke navzdol ter 0,76 točke navzgor. Torej lahko rečemo, da je 
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bralni interes osnovnošolcev OŠ 8 talcev Logatec od 2. do 6. razreda rahlo pod slovenskim 

povprečjem.  

 

Tabela 5.7: Prikaz rezultatov za faktor 2 od 2. – 6. razreda 

Faktor 2 - zaznavanje branja kot težke aktivnosti 

RAZRED aritmetična 
sredina (M) 

2. a 15,78 

2. b 14,47 

3. a 16,82 

3. b 16,11 

3. c 16,00 

4. a 16,52 

4. b 16,18 

4. c 16,36 

5. a 12,25 

5. b 14,29 

5. c 14,5 

5. d 14,05 

6. a 13,77 

6. b 14,57 

6. c 14,89 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

78 

Interpretacija tabele: 

Slovensko povprečje točk pri zaznavanju branja kot težke aktivnosti po izračunu v isti 

knjigi znaša 15,75 točke. Sedem oddelkov na naši šoli branje zaznava kot rahlo težjo 

aktivnost (odstopanje maksimalno 1,07 točke), 8 pa kot rahlo lažjo Razen 5. a, ki z 12,25 

točke predstavlja rahel ekstrem, je maksimalno odstopanje manj kot 2 točki navzdol. 

Skupno torej naši osnovnošolci branje zaznavajo kot približno enako težko aktivnost, kot 

njihovi vrstniki v drugih slovenskih osnovnih šolah. 
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Tabela 5.8: Prikaz rezultatov za faktor 3 od 2. – 6. razreda 

Faktor 3 - kompetentnost pri glasnem branju 

RAZRED aritmetična 
sredina ( M ) 

2. a 9,15 

2. b 8,42 

3. a 9,69 

3. b 10,38 

3. c 9,80 

4. a 9,05 

4. b 9,50 

4. c 9,45 

5. a 8,79 

5. b 8,70 

5. c 9,38 

5. d 8,47 

6. a 7,77 

6. b 8,38 

6. c 8,73 

 

Interpretacija tabele: 

Aritmetična sredina pri faktorju kompetentnosti za glasno branje med slovenskimi 

osnovnošolci znaša 7,13 točke. Glede na mojo raziskavo vsi oddelki na naši šoli, ki so bili 

vključeni v raziskavo, kažejo višjo kompetentnost za glasno branje. Rezultati variirajo med 

7,77 (6. a) ter 10,38 točke (3. b). Že na prvi pogled pa je v tabeli opazno, da se mlajši bralci 

(razredna stopnja) čutijo bolj kompetentne za branje kot njihovi starejši vrstniki.  
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5.2 VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA STAREJŠE UČENCE 
– VBM-ST 

5.2.1 Opis vprašalnika 

Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence – VBM-st - avtorjev Wigfielda in 

Guthrieja (1997) v izvirniku vsebuje 54 trditev, ki se nanašajo na 11 dimenzij bralne 

motivacije. 

Avtorji publikacije (Pečjak et al., 2006) so ga prevedli in priredili ocenjevalno lestvico ter 

izpustili dve vprašanji. Obsega torej 52 trditev. Učenci pri vsaki trditvi odgovarjajo tako, 

da obkrožijo, v kolikšni meri posamezna trditev drži za njih. Namesto izvirne 

štiristopenjske lestvice (1 - sploh ne drži, 2 - nekoliko ne drži zame, 3 - nekoliko drži zame, 

4 - povsem drži zame) so avtorji te raziskave uporabili petstopenjsko letvico. 

Vprašalnik po navedbah avtorjev Wigfielda in Guthrieja (1997) meri 11 dimenzij bralne 

motivacije: učinkovitost, izziv, delo in izogibanje, radovednost, vključenost, pomembnost, 

pohvale, ocene, tekmovalnost, socialnost, voljnost.  

Vprašalnik, ki so ga pripravili Pečjak in drugi avtorji (Bralna motivacija v šoli: merjenje in 

razvijanje, 2006), meri štiri faktorje bralne motivacije: zunanjo motivacijo za branje, 

interes in branje v socialnem kontekstu, vključenost in zatopljenost v branje ter zaznavanje 

branja kot težke aktivnosti. 

 

Faktor 1 - zunanja motivacija za branje - vključuje naslednje trditve: 

12. Všeč mi je, če sem edini, ki pozna odgovor o tem, kaj smo brali. 

17. Všeč mi je, ko me učitelj pohvali, da sem dober bralec. 

18. Rad sem najboljši v branju. 

19. Veselim se, če moje branje dobro ocenjujejo. 

22. Pomembno se mi zdi, da sem med boljšimi bralci v razredu. 

29. Vesel sem, kadar kdo pohvali moje branje. 

35. Rad dobim pohvale za svoje branje. 
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36. Ocenjevanje branja bi bil lahko dober način, da bi izvedel, kako dobro berem. 

47. Rad končam obveznosti za domače branje ali bralno značko prej kot ostali učenci. 

49. Pripravljen sem se zelo potruditi, da bi bral bolje kot moji sošolci. 

51. Zdi se mi pomembno, da sem dober bralec. 

52. V primerjavi z drugimi stvarmi, ki jih delam, se mi zdi pomembno, da sem dober 

bralec. 

 

Faktor 2 - interes in branje v socialnem kontekstu  - vključuje naslednje trditve: 

5. Če učiteljica razpravlja o zanimivih temah, o tem kaj več preberem. 

8. Če hočem izvedeti kaj več o svojih hobijih, preberem različne stvari o njih. 

11. Pogosto berem svojemu bratu, sestri ali komu drugemu. 

13. Berem zato, da se naučim kaj novega o stvareh, ki me zanimajo. 

14. Prijatelji mi včasih rečejo, da sem dober bralec. 

15. Z branjem se naučim več kot večina drugih učencev v razredu. 

20. Včasih berem svojim domačim. 

21. S prijatelji si rad izmenjujem knjige ali revije. 

25. Domače naloge pri branju naredim tako, kot želi učiteljica. 

26. Težkih stvari se običajno naučim z branjem knjig. 

31. Starši mi pogosto rečejo, da dobro berem. 

32. Zelo pomembno se mi zdi, da opravim vse naloge o branju. 

33. S prijatelji si pogovarjam o tem, kar beremo. 

37. Rad pomagam sošolcem pri šolskem branju. 

39. Moji starši se zanimajo za to, kako dobro berem. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

82 

41. Doma rad pripovedujem o tem, kaj berem. 

42. Če me stvari, ki jih delamo v šoli, zanimajo, lahko berem tudi zahtevno gradivo. 

48.  V primerjavi z drugimi stvarmi v šoli (šport, računanje, risanje, petje …) mi gre branje 

najbolje. 

 

Faktor 3 - vključenost in zatopljenost v branje - vključuje naslednje trditve: 

1. Pogosto obiščem knjižnico. 

3. Vem, da bom letos veliko prebral. 

7. Všeč mi je, kadar me vsebina knjige pripravi k razmišljanju. 

10. Berem domišljijske zgodbe. 

16. Rad berem o novih stvareh. 

24. Med branjem si zgodbo tudi živo predstavljam. 

30. Zdi se mi, da se kar spoprijateljim z osebami v dobrih knjigah. 

40. Uživam v dolgih domišljijskih knjigah, ki me prevzamejo. 

34. Ko berem o neki zanimivi zadevi, včasih kar izgubim občutek za čas. 

46. Če je knjiga zanimiva, mi je vseeno, kako zahtevna je za branje. 

4. Berem le toliko, kolikor je nujno potrebno za delo. 

6. Berem, zato ker moram. 

43. Uživam v branju knjig o ljudeh v različnih deželah. 

 

Faktor 4 - zaznavanje branja kot težke aktivnosti - vključuje naslednje trditve: 

2. Všeč so mi težke knjige. 

9. Sem dober bralec. 
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23. Ne maram brati besedil, v katerih so pretežke besede. 

27. Ne maram vprašanj o pomenu besed (npr. kaj pomeni beseda …) 

28. Zapletenih zgodb ni zabavno brati. 

44. Berem veliko pustolovskih zgodb. 

45. Svoje bralne obveznosti skušam vedno pravočasno opraviti. 

50. Ni mi všeč, če v zgodbi nastopa veliko ljudi. 

 

5.2.2 Navodila za uporabo vprašalnika 

Učitelj ali svetovalni delavec najprej prebere učencem navodilo: 

Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosim te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. V 

vprašalniku ni pravilnih oziroma napačnih odgovorov.  

Na posamezne trditve odgovarjaš tako, da pri vsaki trditvi obkrožiš: 

1 – če trditev zate sploh ne drži, 

2 – če trditev zate v glavnem ne drži, 

3 – če trditev zate delno drži, 

4 – če trditev zate v glavnem drži in 

5 – če trditev zate v celoti drži.  

Pomembno je, da ne izpustiš nobene trditve.  

 

5.2.3 Vrednotenje vprašalnika 

Ko so učenci odgovorili na vprašalnik, sem posamezne trditve vrednotila po ključu, ki je 

prikazan v spodnji tabeli.  
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Tabela 5.9: Vrednotenje odgovorov vprašalnika bralne motivacije, ključ za vrednotenje 

Zaporedna številka trditve v vprašalniku Ključ za vrednotenje 

1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 in 52 

1 – sploh ne drži 

2 – v glavnem ne drži 

3 – delno drži 

4 – v glavnem drži  

5 – v celoti drži 

2, 4, 6, 9, 43 Obrnjeno vrednotenje: 

1 – v celoti drži 

2 – v glavnem drži  

3 – delno drži 

4 – v glavnem ne drži 

5 – sploh ne drži 

 

Tabela 5.10: Vprašanja glede na posamezne faktorje vprašalnika bralne motivacije 

Faktor bralne motivacije Trditve, ki se vrednotijo 
enako kot v vprašalniku 

Trditve, ki se vrednotijo 
obrnjeno 

Zunanja motivacija za 
branje 

12, 17, 18, 19, 22, 29, 35,36, 
47, 49, 51 in 52 

 

Interes za branje v 
socialnem kontekstu 

5, 8, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 
25, 26, 31, 32, 33, 37, 39, 
41, 42 in 48 

 

Vključenost in zatopljenost 
v branje 

1, 3, 7, 10, 16, 24,30, 34, 40 
in 46 

4, 6 in 43 

Zaznavanja branja kot težke 
aktivnosti 

23, 27, 28, 44, 45 in 50 2 in 9 
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5.2.4 Prikaz in interpretacija rezultatov vprašalnika učencev na Osnovni šoli 8 
talcev Logatec 

Pri vrednotenju oziroma točkovanju vprašalnika sem vpisovala število odgovorov 

neposredno ob posameznih trditvah. Nato sem število odgovorov po posameznih trditvah 

seštela za vse učence v oddelkih ter razvrstila seštevke v posamezni faktor. Zatem sem jih 

vrednotila glede na vrednost, ki jo določa razpredelnica, in jih seštela. Seštevek predstavlja 

t. i. surove točke posameznega razreda.  

Surove točke posameznega oddelka sem seštela in izračunala aritmetično sredino, ki sem 

jo primerjala z rezultati (z aritmetično sredino vprašalnika bralne motivacije za starejše 

učence v že imenovani knjigi, kjer so interpretirani rezultati).  

Tabela 5.11: Primer prikaza zbranih rezultatov vprašalnika bralne motivacije za starejše 
učence – VBM-st za 7. a  

Zap. 
št. 

postav
ke 

TRDITVE 
Sploh 

ne 
drži 

V 
glavnem 
ne drži 

Delno 
drži 

V 
glavnem 

drži 

V celoti 
drži drži 

1 Pogosto obiščem knjižnico. 3 2 5 4 3 

2 Všeč so mi težke knjige. 8 2 4 1 2 

3 Vem, da bom letos veliko prebral. 5 4 2 2 4 

4 Berem le toliko, kolikor je nujno potrebno za delo. 8 1 3 2 3 

5 Če učiteljica razpravlja o zanimivih temah, o tem kaj več 
preberem. 2 5 5 3 2 

6 Berem zato, ker moram. 8 2 5 1 1 

7 Všeč mi je, kadar me vsebina knjige pripravi k 
razmišljanju. 4 0 3 2 8 

8 Če hočem izvedeti kaj več o svojih hobijih, preberem 
različne stvari o njih. 4 0 4 4 5 

9 Sem dober bralec. 2 2 3 4 6 

10 Berem domišljijske zgodbe. 6 1 5 3 2 

11 Pogosto berem svojemu bratu, sestri ali komu drugemu. 9 4 3 0 1 
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12 Všeč mi je, če sem edini, ki pozna odgovor o tem, kaj 
smo brali. 7 1 3 1 5 

13 Berem zato, da se naučim kaj novega o stvareh, ki me 
zanimajo. 4 2 6 0 5 

14 Prijatelji mi včasih rečejo, da sem dober bralec. 8 1 3 2 3 

15 Z branjem se naučim več kot večina drugih učencev v 
razredu. 6 3 5 1 2 

16 Rad berem o novih stvareh. 2 3 4 4 4 

17 Všeč mi je, ko me učitelj pohvali, da sem dober bralec. 1 3 1 2 10 

18 Rad sem najboljši v branju. 4 3 1 3 6 

19 Veselim se, če moje branje dobro ocenjujejo. 1 3 2 1 10 

20 Včasih berem svojim domačim. 10 1 4 0 2 

21 S prijatelji si rad izmenjujem knjige ali revije. 9 0 4 3 1 

22 Pomembno se mi zdi, da sem med boljšimi bralci v 
razredu. 6 2 1 2 6 

23 Ne maram brati besedil, v katerih so pretežke besede. 3 5 4 4 1 

24 Med branjem si zgodbo tudi živo predstavljam. 5 1 0 2 9 

25 Domače naloge pri branju naredim tako, kot želi 
učiteljica. 3 3 3 3 5 

26 Težkih stvari se običajno naučim z branjem knjig. 5 2 4 2 4 

27 Ne maram vprašanj o pomenu besed (npr. kaj pomeni 
beseda …) 6 1 6 1 3 

28 Zapletenih zgodb ni zabavno brati. 4 4 4 2 3 

29 Vesel sem, kadar kdo pohvali moje branje. 2 1 4 1 9 

30 Zdi se mi, da se kar spoprijateljim z osebami v dobrih 
knjigah. 5 1 5 4 2 

31 Starši mi pogosto rečejo, da dobro berem. 5 2 1 1 8 

32 Zelo pomembno se mi zdi, da opravim vse naloge o 
branju. 4 2 3 4 4 
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33 S prijatelji si pogovarjam o tem, kar beremo. 8 1 3 2 3 

34 Ko berem o neki zanimivi zadevi, včasih kar izgubim 
občutek za čas. 6 2 1 1 7 

35 Rad dobim pohvale za svoje branje. 3 3 1 4 6 

36 Ocenjevanje branja bi bil lahko dober način, da bi izvedel, 
kako dobro berem. 3 3 1 0 10 

37 Rad pomagam sošolcem pri šolskem branju. 4 2 4 4 3 

38 Berem zato, da bi izboljšal svojo oceno pri slovenščini. 7 1 4 4 1 

39 Moji starši se zanimajo za to, kako dobro berem. 6 2 4 2 3 

40 Uživam v dolgih domišljijskih knjigah, ki me prevzamejo. 7 1 1 1 7 

41 Doma rad pripovedujem o tem, kaj berem. 8 1 4 1 3 

42 Če me stvari, ki jih delamo v šoli, zanimajo, lahko berem 
tudi zahtevno gradivo. 5 4 5 0 3 

43 Uživam v branju knjig o ljudeh v različnih deželah. 8 2 2 2 3 

44 Berem veliko pustolovskih zgodb. 6 1 1 3 6 

45 Svoje bralne obveznosti skušam vedno pravočasno 
opraviti. 2 2 3 4 6 

46 Če je knjiga zanimiva, mi je vseeno, kako zahtevna je za 
branje. 3 3 3 3 5 

47 Rad končam obveznosti za domače branje ali bralno 
značko prej kot ostali učenci. 8 3 1 3 2 

48 V primerjavi z drugimi stvarmi v šoli (šport, računanje, 
risanje, petje…) mi gre branje najbolje. 7 3 1 3 3 

49 Pripravljen sem se zelo potruditi, da bi bral bolje kot moji 
sošolci. 4 2 6 1 4 

50 Ni mi všeč, če v zgodbi nastopa veliko ljudi. 9 1 2 3 2 

51 Zdi se mi pomembno, da sem dober bralec 5 2 3 1 6 

52 V primerjavi z drugimi stvarmi, ki jih delam, se mi zdi 
pomembno, da sem dober bralec. 3 3 5 3 3 

  SKUPAJ 271 109 165 114 225 
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Vprašalnik je izpolnjevalo 17 učencev. 

 
Tabela 5.12: Primer prikaza zbranih rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 7. a za 
faktor 1 

Zap. št. 
postavke Faktor 1 - zunanja motivacija Sploh 

ne drži 

V 
glavnem 
ne drži 

Delno 
drži 

V 
glavnem 

drži 

V 
celoti 
drži 

T-
vrednost 

12 Všeč mi je, če sem edini, ki pozna odgovor o 
tem, kaj smo brali. 7 7 7 7 7 47 

17 Všeč mi je, ko me učitelj pohvali, da sem 
dober bralec. 1 1 1 1 1 68 

18 Rad sem najboljši v branju. 4 4 4 4 4 55 

19 Veselim se, če moje branje dobro ocenjujejo. 1 1 1 1 1 67 

22 Pomembno se mi zdi, da sem med boljšimi 
bralci v razredu. 6 6 6 6 6 51 

29 Vesel sem, kadar kdo pohvali moje branje. 2 2 2 2 2 65 

35 Rad dobim pohvale za svoje branje. 3 3 3 3 3 58 

36 Ocenjevanje branja bi bil lahko dober način, 
da bi izvedel, kako dobro berem. 3 3 3 3 3 62 

47 Rad končam obveznosti za domače branje ali 
bralno značko prej kot ostali učenci. 8 8 8 8 8 39 

49 Pripravljen sem se zelo potruditi, da bi bral 
bolje kot moji sošolci. 4 4 4 4 4 50 

51 Zdi se mi pomembno, da sem dober bralec 5 5 5 5 5 52 

52 V primerjavi z drugimi stvarmi, ki jih delam, 
se mi zdi pomembno, da sem dober bralec. 3 3 3 3 3 51 

  SKUPAJ 47 47 47 47 47 665 
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Tabela 5.13: Primer prikaza zbranih rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 7. a za 
faktor 2 

Zap. 
št. 

postav
ke 

Faktor 2 - interes in branje v socialnem kontekstu 
Sploh 

ne 
drži. 

V 
glavnem 
ne drži. 

Delno 
drži 

V 
glavne
m drži 

V 
celoti 
drži 

T - 
vred
nost 

5 Če učiteljica razpravlja o zanimivih temah, o tem kaj 
več preberem. 2 10 15 12 10 49 

8 Če hočem izvedeti kaj več o svojih hobijih, preberem 
različne stvari o njih. 4 0 12 16 25 57 

11 Pogosto berem svojemu bratu, sestri ali komu 
drugemu. 9 8 9 0 5 31 

13 Berem zato, da se naučim kaj novega o stvareh, ki me 
zanimajo. 4 4 18 0 25 51 

14 Prijatelji mi včasih rečejo, da sem dober bralec. 8 2 9 8 15 42 

15 Z branjem se naučim več kot večina drugih učencev v 
razredu. 6 6 15 4 10 41 

20 Včasih berem svojim domačim. 10 2 12 0 10 34 

21 S prijatelji si rad izmenjujem knjige ali revije. 9 0 12 12 5 38 

25 Domače naloge pri branju naredim tako, kot želi 
učiteljica. 3 6 9 12 25 55 

26 Težkih stvari se običajno naučim z branjem knjig. 5 4 12 8 20 49 

31 Starši mi pogosto rečejo, da dobro berem. 5 4 3 4 40 56 

32 Zelo pomembno se mi zdi, da opravim vse naloge o 
branju. 4 4 9 16 20 53 

33 S prijatelji si pogovarjam o tem, kar beremo. 8 2 9 8 15 42 

37 Rad pomagam sošolcem pri šolskem branju. 4 4 12 16 15 51 

39 Moji starši se zanimajo za to, kako dobro berem. 6 4 12 8 15 45 

41 Doma rad pripovedujem o tem, kaj berem. 8 2 12 4 15 41 

42 Če me stvari, ki jih delamo v šoli, zanimajo, lahko 
berem tudi zahtevno gradivo. 5 8 15 0 15 43 

48 V primerjavi z drugimi stvarmi v šoli (šport, 
računanje, risanje, petje…) mi gre branje najbolje. 7 6 3 12 15 43 

  SKUPAJ 107 76 198 140 300 821 
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Tabela 5.14: Primer prikaza zbranih rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 7. a za 
faktor 3 

Zap. 
št. 

postav
ke 

Faktor 3 - vključenost in zatopljenost v branje 
Sploh 

ne 
drži. 

V 
glavnem 
ne drži 

Delno 
drži 

V 
glavnem 

drži 

V 
celoti 
drži 

T - 
vrednos

t 

1 Pogosto obiščem knjižnico. 3 4 15 16 15 53 

3 Vem, da bom letos veliko prebral. 5 8 6 8 20 47 

7 Všeč mi je, kadar me vsebina knjige pripravi k 
razmišljanju. 4 0 9 8 40 61 

10 Berem domišljijske zgodbe. 6 2 15 12 8 43 

16 Rad berem o novih stvareh. 2 6 12 16 20 56 

24 Med branjem si zgodbo tudi živo predstavljam. 5 2 0 8 45 60 

30 Zdi se mi, da se kar spoprijateljim z osebami v 
dobrih knjigah. 5 2 15 16 10 48 

40 Uživam v dolgih domišljijskih knjigah, ki me 
prevzamejo. 7 2 3 4 35 51 

34 Ko berem o neki zanimivi zadevi, včasih kar 
izgubim občutek za čas. 6 4 3 4 35 52 

46 Če je knjiga zanimiva, mi je vseeno, kako zahtevna 
je za branje. 3 6 9 12 25 55 

4 Berem le toliko, kolikor je nujno potrebno za delo. 40 4 15 4 3 66 

6 Berem zato, ker moram. 40 8 15 2 1 66 

43 Uživam v branju knjig o ljudeh v različnih 
deželah. 40 8 6 4 3 61 

  SKUPAJ 166 56 123 114 260 719 
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Tabela 5.15: Primer prikaza zbranih rezultatov vprašalnika bralne motivacije za 7. a za 
faktor 4 

Zap. 
št. 

postav
ke 

Faktor 4 - zaznavanje branja kot težke 
aktivnosti 

Sploh 
ne 

drži 

V 
glavnem 
ne drži 

Delno 
drži 

V 
glavnem 

drži 

V celoti 
drži 

T - 
vrednost 

2 Všeč so mi težke knjige. 40 8 12 2 2 64 

9 Sem dober bralec. 10 8 9 8 6 41 

23 Ne maram brati besedil, v katerih so pretežke 
besede. 3 10 12 16 5 46 

27 Ne maram vprašanj o pomenu besed (npr. kaj 
pomeni beseda …) 6 2 18 4 15 45 

28 Zapletenih zgodb ni zabavno brati. 4 8 12 8 15 47 

44 Berem veliko pustolovskih zgodb. 6 2 3 12 30 53 

45 Svoje bralne obveznosti skušam vedno 
pravočasno opraviti. 2 4 9 16 30 61 

50 Ni mi všeč, če v zgodbi nastopa veliko ljudi. 9 2 6 12 10 39 

  SKUPAJ 80 44 81 78 113 396 
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Interpretacija rezultatov vprašalnikov bralne motivacije za starejše učence 

Tabela 5.16: Rezultati vprašalnika bralne motivacije za 7. in 8. razred za faktor 1 

 Faktor 1 - zunanja motivacija za branje  

Razred N Aritmetična 
sredina 

7. a 17 39,11 

7. b 19 38,21 

7. c 18 38 

8. a 22 39,5 

8. b 20 36,65 

8. c 18 33 

 

Interpretacija tabele: 

Slovensko povprečje točk narejene raziskave v navedeni knjigi za faktor 1 - zunanja 

motivacija za branje - znaša 41,75 točke, kar pomeni povprečen rezultat na lestvici. 

Dobljeni rezultati med vrednostmi 40 in 60 pomenijo povprečen rezultat na tem faktorju, 

vrednosti pod 40 podpovprečen in vrednosti nad 60 nadpovprečen rezultat na faktorju 

glede na populacijo, ki ji učenec/razred pripada. Vsi oddelki sedmih in en oddelek osmega 

razreda naše šole so zelo blizu povprečnega rezultata, dva oddelka osmega razreda pa na 

lestvici zasedata podpovprečen rezultat. Torej lahko rečemo, da so učenci sedmega in 

osmega razreda bliže povprečnega rezultata, sicer pa vsi zasedajo mesto med 

podpovprečnimi rezultati. Od slovenskega povprečja, ki se uvršča med povprečni rezultat, 

odstopamo navzdol.   
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Tabela 5.17: Rezultati vprašalnika bralne motivacije za 7. in 8. razred za faktor 2  

Faktor 2 - interes in branje v socialnem kontekstu 

Razred N Aritmetična 
sredina 

7. a 17 48,29 

7. b 19 49,47 

7. c 18 45,77 

8. a 22 47,13 

8. b 20 48,95 

8. c 18 47,27 

 

Interpretacija tabele: 

Slovensko povprečje točk pri faktorju 2 - interes in branje v socialnem kontekstu - po 

izračunu v navajani knjigi za fante znaša 51,51 točke za dekleta pa 59,18 točke.  

Dobljeni rezultati segajo med vrednosti 40 in 60, kar pomeni povprečen rezultat za ta 

faktor. Učenci sedmega in osmega razreda naše šole segajo po lestvici za fante v sredino 

povprečnih rezultatov, po lestvici za dekleta pa segajo v spodnji del povprečnih rezultatov. 

Skupno se naši osnovnošolci približujejo izračunanemu slovenskemu povprečju za fante, 

močno navzdol odstopajo od izračunanega slovenskega povprečja za dekleta.  

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčič Simona, diplomsko delo 
 

94 

Tabela 5.18: Rezultati vprašalnika bralne motivacije za 7. in 8. razred za faktor 3 

Faktor 3 - vključenost in zatopljenost v branje 

Razred N Aritmetična 
sredina 

7. a 17 42,29 

7. b 19 44,84 

7. c 18 44,16 

8. a 22 32,63 

8. b 20 38,5 

8. c 18 39,27 

 

Interpretacija tabele: 

Slovensko povprečje točk pri faktorju 3 - vključenost in zatopljenost v branje - po izračunu 

v isti raziskavi za fante znaša 45,16 točke, za dekleta pa 51,84 točke.  

Dobljeni rezultati segajo med vrednosti 40 in 60, kar pomeni povprečen rezultat za ta 

faktor.  

Vsi oddelki sedmega razreda naše šole spadajo med vrednosti povprečnih rezultatov za 

fante, medtem ko vsi rezultati osmega razreda sodijo v podpovprečni rezultat tega faktorja.  

Skupno torej naši osnovnošolci vključenost in zatopljenost v branje v sedmem in osmem 

razredu zaznavajo slabo – podpovprečno, torej niso zatopljeni v branje.  
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Tabela 5.19: Rezultati vprašalnika bralne motivacije za 7. in 8. razred za faktor 4 

Faktor 4 - zaznavanje branja kot težke aktivnosti 

Razred N Aritmetična 
sredina 

7. a 17 23,29 

7. b 19 24,21 

7. c 18 25,16 

8. a 22 25,22 

8. b 20 25,3 

8. c 18 24,94 

 

Interpretacija tabele: 

Slovensko povprečje točk pri faktorju 4 - zaznavanje branja kot težke aktivnosti - po 

izračunu v isti raziskavi za fante znaša 23,01 točke, za dekleta pa 22,74 točke.  

Vrednosti dobljenih rezultatov omenjene raziskave segajo pod 40, kar pomeni 

podpovprečen rezultat za ta faktor. 

Vrednosti dobljenih rezultatov moje raziskave segajo med podpovprečne rezultate za ta 

faktor, kar pomeni, da učenci predmetne stopnje na naši šoli branje zaznavajo kot težjo 

aktivnost.  

Skupno so naši učenci sedmega in osmega razreda v omenjeni raziskavi boljši od 

osnovnošolskega povprečja.  
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5.3 ZAKLJUČEK 

V izvedeni raziskavi z vprašalnikoma za ugotavljanje bralne motivacije v šoli sem nekatere 

hipoteze potrdila, nekatere pa ovrgla.  

Prvo hipotezo, da učenci na razredni stopnji kažejo nadpovprečen interes za branje, učenci 

na predmetni stopnji pa povprečnega, sem ovrgla, saj sem v raziskavi ugotovila, da so 

učenci naše šole na razredni in predmetni stopnji rahlo pod slovenskim povprečjem, torej 

kažejo podpovprečen interes za branje.  

Drugo hipotezo, da učenci na nižji stopnji zaznavajo branje kot povprečno težko aktivnost, 

učenci na predmetni stopnji pa kot nadpovprečno težko aktivnost, sem delno ovrgla, delno 

pa potrdila.  

Rezultati kažejo, da šest oddelkov na razredni stopnji (3. in 4. razred) zaznava branje kot 

povprečno težko aktivnost, osem oddelkov (2., 5. in 6. razred) pa ga zaznava kot rahlo 

težjo aktivnost. Torej branje zaznavajo kot približno enako težko aktivnost kot njihovi 

vrstniki v drugih slovenskih osnovnih šolah.   

Učenci 7. in 8. razreda zaznavajo branje kot težko aktivnost, ker segajo s svojimi rezultati 

v omenjeni raziskavi v slovensko podpovprečje.  

Tretjo hipotezo, da se učenci na razredni stopnji čutijo nadpovprečno kompetentne pri 

glasnem branju, učenci na predmetni stopnji pa povprečno, sem delno potrdila. Glede na 

mojo raziskavo razredi od 2. do 6. na naši šoli kažejo višjo kompetentnost za glasno branje 

kot učenci v ostalih slovenskih šolah.   

Četrto hipotezo, da so učenci v sedmem in osmem razredu zunanje motivirani za branje, 

sem ovrgla, saj rezultati moje raziskave kažejo, da so v rangu s svojimi rezultati 

podpovprečni in niso zunanje motivirani za branje.  

Peto hipotezo, da imajo učenci v sedmem in osmem razredu visok interes za branje v 

socialnem kontekstu, sem delno ovrgla, saj rezultati kažejo, da večina učencev sega v 

povprečen ali spodnji del lestvice povprečnih rezultatov. To pomeni, da imajo učenci 7. in 

8. razreda povprečen interes za branje v socialnem kontekstu.  
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Zadnjo hipotezo, da imajo učenci v sedmem in osmem razredu malo izkušenj z 

vključenostjo in zatopljenostjo v branje, sem potrdila, saj rezultati kažejo, da naši 

osnovnošolci vključenost in zatopljenost v branje v sedmem in osmem razredu zaznavajo 

slabo – rezultati so večinoma podpovprečni in povprečni, torej imajo malo ali zelo malo 

izkušenj z vključenostjo in zatopljenostjo v branje.  

Iz navedenih rezultatov lahko sklepam, da je bila bralna motivacija učencev na naši šoli v 

šolskem letu 2008/2009 v razredih, ki so sodelovali v raziskavi, večinoma podpovprečna 

ali povprečna. 
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V. SKLEP 
Nastanek diplomske naloge je bil v veliki meri povezan z mislijo, da učencev ne delimo na 

motivirane in nemotivirane za branje, ampak da so motivirani na različne načine. Učitelj 

naj te načine odkrije ter razvije. Ob tem naj upošteva dejstvo, da je bralna motivacija 

neločljivi del celotne učinkovitosti bralca, ki vpliva na razvoj bralne pismenosti kot 

najpomembnejše kompetence učenčevega napredka pri učnem delu.  

V prvem delu teoretičnega dela so bili cilji diplomske naloge predstaviti definicijo bralne 

motivacije,vlogo bralne motivacijo pri književnem pouku, prvine zunanje in notranje 

bralne motivacije pri književnem pouku ter povezanost bralne motivacije z učenčevo 

bralno/učno uspešnostjo. Na osnovi teoretičnih razmišljanj in empiričnega dela, sem 

ugotovila, da je za učitelje pomembno poznavanje vseh, zunanjih in notranjih, 

motivacijskih dejavnikov, učiteljeve zmožnosti motivirati učence in starše za branje, 

vzbuditi interes za bralne aktivnostim in dosežke, da bi dolgoročno postalo branje 

učenčeva vseživljenjska vrednota.  

V nadaljevanju teoretičnega dela je bil cilj predstaviti motive za branje, ki ponujajo užitke 

branja ob literarnem delu in so pomembni motivacijski dejavniki za bralca, ga vodijo v 

zatopljenost pri branju literarnega dela. Učitelj naj jih prepozna in odkrije tudi sam. 

Poznavanje le-teh je za književni pouk obvezujoče, saj se učitelj le tako lahko zaveda 

pomembnosti motivov za branje, ki ponujajo užitke branja ob literarnem delu, kot 

pomembnega motivacijskega dejavnika za bralca. Učenci jih ob branju spoznavajo 

zavedno in nezavedno, so pa nujni kot podkrepitve pri razvoju motiviranega bralca.  

V tretjem delu teoretičnega dela je bil cilj predstaviti dejavnike bralne motivacije učencev 

pri pouku, vrsto motivacijskih dejavnikov, ki spodbujajo učence k branju ali vplivajo na 

branje, vlogo zgodnjih bralnih izkušenj in vlogo spodbujanja branja v domačem okolju pri 

razvoju bralca ter vpliv šole in poučevanja na bralno motivacijo v razredu. Natančneje sem 

predstavila načine razvijanja bralne motivacije v razredu in na šoli, ki so pomemben del 

učiteljevih kompetenc za razvijanje zavzetega bralca v razredu.  

V empiričnem delu je bil cilj predstaviti bralni projekt kot enega izmed možnih načinov 

spodbujanja in zviševanja nivoja bralne motivacije. Bralni projekt, imenovan Beremo 

skupaj, sem avtorsko razvijala na Osnovni šoli 8 talcev Logatec v mesecu februarju deset 

let zapored, od leta 2001 do leta 2011. V projektu sem praktično uporabila veliko 
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književnih/knjižnih, literarnih in zunajliterarnih dejavnosti ter različne strategije, metode in 

oblike dela. ki spodbujajo bralno motivacijo učencev. Z različnimi bralnimi književnimi 

akcijami in bralnimi knjižnimi dejavnostmi med poukom, pred poukom in po njem sem v 

določenem času motivirala in razvijala nivo bralne motivacije učencev na Osnovni šoli 8 

talcev Logatec. Učencem je bil nuden samostojen izbor književnega bralnega gradiva, 

vključevanje v različne književne in knjižne dejavnosti, ki so bile izbrane iz preizkušenih 

modelov po svetu in so jih lahko v veliki meri izbirali tudi sami. Delo sem evalvirala na 

različne načine: z vprašalnikom za učence, z vprašalnikom za učitelje, z izdelki, s 

pridobivanjem ustnih mnenj, z neposrednim opazovanjem in razgovori med književnimi 

akcijami in aktivnostmi ali po njih. Evalvacija kaže, da so učenci za večino izvedenih 

književnih akcij in književnih aktivnostih v projektu Beremo skupaj motivirani  in imajo 

pozitivno mnenje.  

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem raziskovala bralno motivacijo učencev na 

izbrani osnovni šoli v šolskem letu 2008/2009. To sem primerjala z rezultati narejene in 

objavljene raziskave v navedeni knjigi Bralna motivacija v šoli; merjenje in razvijanje 

(2006). Bralno motivacijo sem ugotavljala preko verodostojnega in standardiziranega 

objavljenega anketnega vprašalnika za ugotavljanje bralne motivacije, prav tako 

objavljenega v navedeni knjigi, v 2. in 3. razredu prvega triletja, v vseh razredih drugega 

triletja ter v 7. in 8. razredu tretjega triletja. Hipoteze, ki so bile večinoma zastavljene 

pozitivno, sem večinoma ovrgla tri, dve sem delno ovrgla, delno potrdila, le eno pa sem 

potrdila.  

Rezultati, ki interpretirajo, kakšna je pravzaprav motivacija učencev na izbrani osnovni 

šoli glede na slovensko povprečje, kažejo, da je bila bralna motivacija učencev v izbrani 

osnovni šoli v šolskem letu 2008/2009 večinoma podpovprečna ali povprečna. 

Izhajajoč iz te raziskave ugotavljam, da učenci omenjene šole še kako potrebujejo različne 

motivacijske dejavnike za spodbujanje branja in da sem s predstavljenim projektom 

zviševala nivo bralne motivacije učencev na izbrani osnovni šoli, kar kažejo odzivi 

učencev, učiteljev in staršev. Seveda pa je potrebno v analizo vnesti še zanesljivejše 

merilne instrumente, s katerimi bi v bodoče potrdila zanesljivost in uspešnost avtorskega 

projekta Beremo skupaj in ga razvila v primer modela razvijanja bralne pismenosti v šoli.  
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BRALNI LISTI 

- izpolnjeni bralni listi učencev od 2. do 8. razreda 
 

 

ODDELČNI SEZNAMI KNJIG 
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- primer rešenega bralnega vprašalnika za učence 2. razreda 
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- primer rešenega bralnega vprašalnika za učence 5. razreda 
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