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POVZETEK 

Pismenost je »ena izmed največjih vrednot, opismenjevanje učencev pa verjetno 

najpomembnejši in najvplivnejši prispevek učiteljev v procesu izobraževanja, ko ti vodijo 

učenca od ustnega jezika v brezmejna obzorja pisnega jezika« (Skela, Sešek, Dagarin Fojkar, 

2009: 222). 

Branje postaja vedno bolj pomembno na vseh področjih v življenju, tako v izobraževanju, pri 

delu, kulturnem udejstvovanju in izvajanju državljanskih pravic. Odkar je Slovenija članica 

Evropske unije, so vse vrste pismenosti še pridobile na vrednosti, saj nam enotni trg omogoča 

lažji dostop do izobraževanja in dela v tujini. Zato je pomembno, da vsak posameznik bralno 

razumevanje razvije v njegovem popolnem obsegu, ne le v maternem jeziku, temveč tudi v 

tujem jeziku.  

Glavni namen empiričnega dela diplome je bil preveriti, kakšna je bralna pismenost v 

angleščini učencev 5. razreda osnovne šole. Podatki, pridobljeni s pomočjo anketnega 

vprašalnika, kažejo na to, da se učenci, ki obiskujejo mestno šolo, v povprečju učijo 

angleščino dlje kot učenci, ki obiskujejo ruralno šolo. Učenci, ki menijo, da dobro berejo v 

slovenščini, tudi menijo, da dobro berejo v angleščini in obratno. Izkazalo se je, da učenci, ki 

imajo doma več knjig v angleškem jeziku, menijo, da bolje berejo v angleščini, kot učenci, ki 

imajo doma manj knjig v angleškem jeziku. Učenci, ki imajo željo po več branja pri pouku 

angleščine in doma, menijo, da je njihova bralna zmožnost v angleščini dobra. S pomočjo 

raziskave se je pokazalo, kaj si učenci želijo brati pri pouku angleščine in kakšne so razlike 

med učenkami in učenci. Učenke bi raje brale o živalih, modi, glasbi, zvezdnikih, naravi in 

zabavnih temah. Učenci si želijo brati stripe, o tehnologiji in računalništvu, prevoznih 

sredstvih, športu in vojaških temah. Pokazale so se tudi povezave med bralnimi strategijami in 

zaznavo bralne zmožnosti v angleščini. Učenci, ki svojo bralno zmožnost v angleščini 

zaznavajo slabše, so v povprečju največkrat izbrali, da ko med branjem v angleščini naletijo 

na neznano besedo, ne naredijo ničesar in berejo dalje. Učenci, ki svojo bralno zmožnost v 

angleščini zaznavajo boljše, pa so med strategijami za razumevanje neznane besede 

največkrat izbrali odgovora »Besede poskušam razumeti s pomočjo preostalih besed.« in 

»Vprašam družinskega člana.« Učenci, ki so na začetku učenja angleščine besede brali tako, 

kot so bile napisane, in ki veliko besed niso razumeli ter jim nihče ni povedal, da se črke in 

glasovi v angleščini pogosto ne ujemajo, zaznavajo svojo bralno zmožnost v angleščini kot 





slabo. Tisti učenci, ki jim branje na začetku učenja angleščine ni delalo težav in so besede že 

poznali v govoru, zaznavajo svojo bralno zmožnost v angleščini kot dobro. 
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ABSTRACT 

Literacy is “one of the core values, while teaching literacy to pupils is probably the most 

important and influential contribution of teachers in the educational process as they lead the 

pupil through spoken language into the vast universe of written language” (Skela, Sešek, 

Dagarin Fojkar, 2009: 222). 

Reading is increasingly important in all areas of life including education, work, cultural 

activities and the exercise of citizen rights. Since Slovenia gained entry into the European 

Union, all levels of literacy have become more valuable because of the single market, which 

enables greater access to education and work abroad. To this end, it is vital that each 

individual fully develops reading comprehension not only in his or her mother tongue, but in a 

foreign language as well. 

The principal objective of the empirical part was to examine reading literacy in English of 

children attending the 5th grade of primary school. The data we collected through a survey 

questionnaire suggests that pupils attending a school in a city generally learn English for a 

longer period than the pupils going to a rural school. Furthermore, those pupils who believe 

they read well in Slovene think the same way about their reading in English, and vice versa. 

The results also suggest that the pupils who possess more books in English believe their 

English reading is good, while those with less English books at home think they read poorly. 

The children who want to read more both in English classes and at home think their reading 

abilities in English are good. Research reveals what pupils want to read in English class and 

what are the differences between boys and girls. Girls prefer reading about animals, fashion, 

music, celebrities, nature and amusing topics. Boys on the other hand prefer comic books and 

reading about technology and computers, vehicles, sports and military topics. We discovered 

certain correlations between reading strategies and the ability to recognise one’s own reading 

ability in English. Those pupils who are not fully aware of their reading abilities in English 

usually decide to continue reading and do nothing about an unknown word they encountered. 

However, when asked about the strategies to understand an unknown word, the children who 

are aware of their reading abilities in English mostly chose the answers “I try to deduce the 

meaning of the word from other words” and “I ask a family member”. The pupils who, when 

they started learning English, used to read English words the way they were written, could not 

understand quite a few words in a text and were never told that letters and sounds in English 

rarely match, perceive their reading ability in English as poor. On the contrary, the children 





that could read easily when they started learning English and were familiar with spoken 

words, now believe their reading ability in English is good. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

 

V diplomskem delu sem se odločila raziskati bralno pismenost v tujem jeziku, natančneje 

angleščini, ker se o bralni pismenosti zadnja leta veliko več govori in tudi piše v raznih 

raziskavah, kot sta PISA in PIRLS.  

Pismenost nas v svojih mnogih oblikah spremlja celo življenje. Začne se že ob rojstvu otroka, 

ko je obdan z govorjenim jezikom, kasneje se mu svet razširi na njegovo okolico, kjer spozna 

razne napise (ang. environmental reading). Z vstopom v šolo se pismenost začne sistematično 

poučevati in otrok svoje znanje ves čas nadgrajuje. Pismenost se ne razširi le na bralno in 

pisno, ampak tudi na vse različne oblike tehnoloških pismenosti, ki so za uspešno življenje 

posameznika še kako pomembne. Razvoj pismenosti se ne zaključi po končanem šolanju, 

ampak se nadaljuje vse do konca človekovega življenja, saj vsak izmed nas svoje znanje ves 

čas širi.  

Za temo diplomskega dela sem izbrala Bralno pismenost v angleškem jeziku učencev 5. 

razreda osnovne šole. Želela sem pobližje spoznati bralno pismenost v tujem jeziku in kako 

poteka bralno opismenjevanje v angleškem jeziku. Z novim učnim načrtom iz leta 2011 so se 

začele tudi pri nas uvajati spremembe na področju opismenjevanja, zato sem se dotaknila tudi 

samega učnega načrta oziroma načina, kako je v njem zastopano bralno opismenjevanje v 

angleščini.  

Opisala sem razvojne stopnje branja, metode opismenjevanja v maternem in angleškem 

jeziku, ekstenzivno branje, bralno pismenost v učnem načrtu in se dotaknila značilnosti 

dobrega bralca ter motivacije za uspešno branje. Vse to je potrebno prenesti na učence, če 

želimo, da bodo bralno pismeni v maternem in tujem jeziku. Oba jezika sta izredno 

pomembna, saj je bralna pismenost pogoj za vse ostale pismenosti, ki jih mora človek razviti 

tekom izobraževanja, da je lahko uspešen v svojem zasebnem in poklicnem življenju.  
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2 DEFINICIJE PISMENOSTI 

 

Pismenost je »ena izmed največjih vrednot, opismenjevanje učencev pa verjetno 

najpomembnejši in najvplivnejši prispevek učiteljev v procesu izobraževanja, ko ti vodijo 

učenca od ustnega jezika v brezmejna obzorja pisnega jezika« (Skela, Sešek, Dagarin Fojkar, 

2009: 222). 

Pojem pismenost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1995: 844) opredeljen povsem 

preprosto, kot znanje branja in pisanja.  

Pismenost v maternem in tujem jeziku je pomemben cilj sodobne evropske družbe, temelj 

opismenjevanja pa se položi že na najzgodnejši stopnji šolanja (Skela, Sešek, Dagarin Fojkar, 

2009). 

Pismenost je proces oblikovanja in sprejemanja informacij, ki jih posreduje ali sprejema 

aktivni subjekt, ki uporablja znanje in izkušnje, s katerimi razpolaga po osebnih načrtih, 

shemah in strategijah (Budnar et al., 2003). 

Pismenost pojmujemo kot kompleksno sposobnost, ki vključuje spretnosti in sposobnosti 

branja in pisanja. Pismenost je kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko determiniran 

pojem (Pečjak, 2010). 

Pismenost je zapleteno, sestavljeno in povezano dejanje in proces, ki ne obsega le branja in 

pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje (Grginič, 2006). 

»Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za 

življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter 

razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter 

odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju« (Bucik, N. et al., 2006). 
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3 VRSTE PISMENOSTI 

 

Pojem pismenost ni enoznačen pojem, ki bi ga bilo mogoče opredeliti z eno samo definicijo, 

ker se uporablja v različnih pomenih. 

Poznamo več vrst pismenosti (Pečjak, 2010): 

- akademska pismenost, 

- pismenost odraslih,  

- računalniška pismenost, 

- kulturna pismenost, 

- družinska pismenost, 

- funkcionalna pismenost, 

- medijska pismenost, 

- bralna pismenost, 

- televizijska pismenost, 

- pismenost delovnega mesta in še bi lahko naštevali. 

Z razvojem novih tehnologij se pojavljajo tudi nove vrste pismenosti, kot na primer 

informacijska in digitalna pismenost. Zato je pojem pismenost izredno težko ukalupiti in mu 

podati eno razlago. 

 

3.1 Bralna pismenost 

 

Branje postaja vedno bolj pomembno na vseh področjih v življenju, tako v izobraževanju, pri 

delu, kulturnem udejstvovanju in izvajanju državljanskih pravic. Zato branje spada med 

temeljne spretnosti v našem življenju. Bralno zmožnost je potrebno razumeti kot temeljno 

sredstvo za zagotavljanje pravice do izobraževanja, zapisane v 26. členu Deklaracije o 

človekovih pravicah (Poučevanje branja v Evropi, 2011). Ena izmed definicij bralne 

pismenosti pravi, da je bralna pismenost zmožnost, da razumemo in uporabimo tiste pisne 

jezikovne oblike, ki jih zahteva družba in/ali so pomembne za posameznika (Elley, Gradišar 

in Lapajne, 1995). V raziskavi PISA 2006 je bralna pismenost opredeljena kot »razumevanje, 
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uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu, da dosežemo postavljeni cilj, razvoj 

posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje v družbi« (PISA, 2007: 77).  

Bralna pismenost je ena ključnih kompetenc formalnega izobraževanja, še posebej obveznega 

osnovnošolskega, saj je eno najpomembnejših orodij za uspešno in učinkovito učenje 

šolajočega se posameznika. Razvita bralna pismenost se operativno kaže kot razumevanje 

prebranega in kot učinkovitost pri reševanju problemov z branjem (Pečjak, Bucik, Peštaj, 

Podlesek, Pirc, 2010).  

Bralna pismenost, ki jo učenci pridobijo v času šolanja, je temelj za nadaljnje izobraževanje. 

Razvoj dobrih bralnih zmožnosti praviloma vodi do višje izobrazbe, medtem ko imajo učenci 

s slabo razvitimi bralnimi zmožnostmi težave pri učenju in pridobivanju novih spretnosti 

(Poučevanje branja v Evropi, 2011).  

V šolskem procesu se učenci, ki so dobri v bralni pismenosti, naučijo brati in znajo dobro 

brati za učenje. Vendar ni dovolj, da znamo brati le za učenje. Učence je potrebno usposobiti, 

da se urijo v bralni pismenosti, da se učijo, kako brati in kako izboljšati svoje bralne 

zmožnosti (Poučevanje branja v Evropi, 2011). 

Različne raziskave bralnih navad v maternem in tujem jeziku so pokazale, da učenci, ki imajo 

slabšo bralno zmožnost, gledajo na branje kot na obvezno šolsko delo in težaven proces, kjer 

je potrebno trdo delo. Učenci z boljšo bralno zmožnostjo pa menijo, da je branje prijetna, 

pogosto domišljijska dejavnost in način, da izvejo nekaj novega tako o zasebnih interesih kot 

tudi o šolskem delu (Day, Bamford, 1998). 

Za razvijanje bralnega razumevanje je potrebno razvijanje besedišča in spoznavanje strategij 

za bralno razumevanje. Učitelji lahko s sprotnim preverjanjem znanja pomembno vplivajo na 

razvoj učenčevih bralnih zmožnosti in sproti nudijo pomoč šibkejšim bralcem ter tako 

zmanjšujejo razlike med dobrimi in šibkejšimi bralci. 

 

3.2 Družinska pismenost 

 

Med vrstami pismenosti se pojavi tudi družinska pismenost, ki je največkrat definirana kot 

koncept, ki vključuje izobraževalne dejavnosti znotraj doma in družine (Grginič, 2006). V 

domačem okolju so otroci ves čas izpostavljeni različnim medijem, knjigam, seznamom, 
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branju, pisanju in pogovorom. Preko vseh teh dejavnosti, ki se odvijajo znotraj doma, se 

otroci na povsem neprisiljen in naraven način srečujejo z družinsko pismenostjo. Družina tako 

v vsakodnevnih dejavnostih neposredno spodbuja otroka k odkrivanju in raziskovanju 

pismenosti (Grginič, 2006).  

Ločimo tri načine, kako družina vpliva na razvoj otrokove pismenosti (Grginič, 2006): 

1) Medosebno sodelovanje predstavlja izkušnje z branjem in pisanjem. To mu omogočijo 

družinski člani s pisanjem zapiskov, seznamov, voščilnic, čestitk. 

2) Fizično okolje otroku nudi seznanitev s pripomočki, ki jih bo v življenju potreboval za 

sporazumevanje (telefon,  računalnik). Izrednega pomena je, v kakšnem okolju otroci 

odraščajo, saj imata okolje in družina velik vpliv na razvoj otrokove pismenosti. 

Pomembno je, da imajo otroci neomejen dostop do različnega pisnega materiala 

(knjige, revije, časopisi). Nuditi jim moramo tudi dostop do izposoje knjig v 

knjižnicah.  

3) Čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med družinskimi člani, predvsem 

pa kaže na odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede otroka. Starši in 

ostali člani družine so prvi učitelji otroka in njegov zgled. Raziskave so pokazale, da 

imajo glasno branje otroku v predšolskem obdobju, pogovor ob knjigah in gledanju 

televizije pomemben vpliv na šolski uspeh, predvsem na učenje branja in jezikovne 

zmožnosti. 

Zaradi pomembnega vpliva družine na otrokov razvoj pismenosti, je v prvi vrsti potrebno 

zavedanje staršev, kaj vse lahko za otrokov razvoj storijo že v predšolski dobi, kasneje, v 

šolskem obdobju, pa moramo vzpostaviti vez med šolo in domom ter otrokom nuditi čim 

boljše možnosti za nadaljnji razvoj pismenosti. 
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4 BRALNE RAZVOJNE STOPNJE 

 

Mnogo avtorjev, ki se ukvarjajo z bralnimi razvojnimi stopnjami, je razvoj branja opredelilo z 

več stopnjami. Te stopnje so si pri vseh avtorjih precej podobne, hkrati pa se razlikujejo v 

nekaterih pomembnih stvareh. V nadaljevanju sem opredelila bralne razvojne stopnje le 

nekaterih avtorjev, ki so uporabili tudi predbralno obdobje pri učenju branja. 

 

4.1 Grayeve bralne stopnje 

 

William S. Gray je bralni razvoj opredelil v petih stopnjah, pri katerih je opaziti stopnjevanje 

zahtevnosti besedil. Menil je, da otrok pri procesu učenja branja potrebuje vajo. Avtorja je 

zanimalo predvsem, kaj je otrok pripravljen brati in kako (Grginič, 2005): 

1) Priprava na branje obsega predšolsko obdobje in začetek prvega razreda. Otroci 

pridobijo izkušnje, ki jim v nadaljevanju omogočijo smiselno branje, bogatijo besedni 

zaklad in interes za branje. Pomemben cilj je natančna in pravilna izgovarjava ter 

vidno in slušno razločevanje. 

2) Začetno obdobje bralnega pouka poteka v prvem razredu, kjer učenci razvijajo interes 

za branje, sposobnost tihega in glasnega branja, pomnjenje enostavnih besedil, branje 

od leve proti desni. Spodbuja se predvsem želja po samostojnem branju. 

3) Razvijanje bralnih spretnosti in sposobnosti zajema čas drugega in tretjega razreda, 

kjer razvijajo sposobnost hitrega in samostojnega branja ter branje z razumevanjem. 

Berejo umetnostna in neumetnostna besedila. 

4) Razvijanje pomembnih bralnih spretnosti in strategij zajema četrti, peti in šesti razred, 

posvečajo pa se razširitvi branja na vse zvrsti besedil. 

5) Obdobje žlahtnega branja poteka od sedmega razreda do konca srednje šole. Cilj te 

stopnje je učinkovito branje in učenje iz različnih besedil (npr. enciklopedije).  
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4.2 Bralne stopnje po J. Chall 

 

J. Chall je v svojih raziskavah upoštevala spoznanja Piageta in ugotovila, da zgodnji in 

sistematični pouk glasovnega zavedanja pripelje do boljših bralnih dosežkov kot poznejše in 

nesistematične vaje. Bralni razvoj je opredelila s predstopnjo in petimi stopnjami (Grginič, 

2005): 

0) Predbralno obdobje je priprava na branje, ki poteka od rojstva do šestega leta oz. do 

formalnega izobraževanja. Otroci že pred vstopom v šolo v sebi kopičijo znanje o 

govorjenem in pisnem jeziku, večina otrok tudi že razlikuje in poimenuje črke ter 

napiše svoje ime. Prepoznajo različne znake na cesti, napise na televiziji in se 

pretvarjajo, da berejo. S tem se naučijo, kako pravilno držati knjigo, obračati strani, s 

prstom sledijo povedim med branjem in spoznajo potek branja od leve proti desni. Ob 

slikah obnavljajo zgodbe po spominu, si bogatijo besedni zaklad. Kar otroci dosežejo 

na tej stopnji, je povezano z rezultatom, ki ga bodo dosegli na prvi stopnji. 

1) Obdobje začetnega branja ali dekodiranje poteka od šestega do sedmega leta starosti. 

Učenci vzpostavijo asociativno zvezo med glasom in črko ter spoznajo vse črke in 

glasove. V tej stopnji naj bi razvili sposobnost vidnega in delno slušnega razločevanja. 

2) Utrjevanje spretnosti branja oz. tekoče branje je značilno za učence, stare od sedem 

do osem let. Na tej stopnji se utrjuje bralne tehnike. Z vajo in ponavljanjem se doseže 

avtomatizacijo tehnike branja. S tem bralec doseže večjo hitrost in natančnost branja, 

kar pripomore tudi k boljšemu razumevanju. 

3) Branje za učenje traja od devetega do štirinajstega leta. Učenec z branjem pridobiva 

znanje in nove informacije, ki pripomorejo k učenju. 

4) Večstranski pogled na prebrano se nanaša na odnose in stališča do prebranega. Ta 

stopnja se razvija od štirinajstega do osemnajstega leta. Takrat učenec sprejema, 

presoja in vrednoti besedilo z več različnih zornih kotov. 

5) Konstrukcija in rekonstrukcija traja od osemnajstega leta dalje. Prevladujejo kakovost 

branja, analiza, sinteza in vrednotenje besedil. Bralec je sposoben selektivnega branja, 

kar mu omogoča široko splošno in specifično znanje. 
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4.3 Razvojna teorija branja U. Frith 

 

Razvojna teorija branja Ute Frith temelji na tem, da se pri razvoju branja pojavljajo težave, 

hitra izboljšanja in padci motivacije. Otrok postopoma napreduje od ene do druge strategije in 

povezuje predhodno znanje z novim. Posamezno strategijo lahko uporablja ločeno od drugih. 

Razvoj branja je razdelila na tri strategije (Grginič, 2005): 

1) Slikopisna ali logografska strategija temelji na celostnem prepoznavanju besed, pri 

tem otroku pomagajo okoliščine. Vrstni red črk na tej stopnji ni pomemben. 

2) Abecedna ali alfabetska strategija pomaga otroku razčlenjevati besede na grafeme in 

foneme ter sintezo glasov v besede. Na tej stopnji je branje še zelo počasno, zato mora 

vaditi in branje avtomatizirati. 

3) Pravopisna ali ortografska strategija usmeri otroka v takojšnje prepoznavanje delov 

besed in ne več posameznih črk, kar je značilno za abecedno stopnjo. V delih besed 

otrok prepozna pomen celotne besede in to mu omogoča hitro branje.  

 

4.4 Ehrijeve bralne stopnje 

 

Linnea Ehri je bralne stopnje razdelil na štiri faze (Grginič, 2005): 

1) Predabecedna faza temelji na tem, da si otroci zapomnijo vidne slike napisov iz 

svojega okolja, napise si zapomnijo po grafičnih značilnostih. 

2) Začetna abecedna faza se začne, ko otrok že lahko poimenuje posamezne črke, 

spoznava črkovno-glasovno zvezo in razčlenjuje prve glasove v besedah.  

3) Zrela abecedna faza je čas, ko otroci že bolje razumejo abecedni sistem. Postajajo 

spretni pri združevanju in izgovoru neznanih besed, dešifriranju črk in glasov. 

4) Faza črkovnih vzorcev je značilna za angleški jezik, kjer zaradi zapletenega 

pravopisnega sistema posameznim glasovom pripada več črk. V tej fazi otroci pri 

branju na osnovi črkovno-glasovnega znanja uporabijo znane črkovne vzorce.  
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4.5 Razvojne stopnje besednega branja in črkovanja/glaskovanja pri M. 

Rohl 

 

M. Rohl je na osnovi različnih razvojnih stopenj oblikovala štiri razvojne stopnje, pri čemer je 

največ pozornosti namenila razvoju glasovnega zavedanja. Avtorica trdi, da je razvoj vsakega 

otroka individualen, zato otroci skozi stopnje napredujejo v različnem tempu, nekateri lahko 

določeno stopnjo tudi preskočijo (Grginič, 2005):  

1) Logografska ali predfonemska stopnja zajema vidno dojemanje. Otroci iz svojega 

okolja vidno prepoznajo različne znake in napise, vendar jih še ne znajo prebrati; 

napise prepoznajo po spominu. 

2) Začetna abecedna ali delno fonemska stopnja temelji na prepoznavanjem prve in 

kasneje tudi zadnje črke v besedi. Otroci na tej stopnji enako berejo besede, ki so 

podobno dolge in se začnejo ter končajo na isto črko. 

3) Abecedna ali fonemska stopnja razširi otrokovo znanje abecede. Na tej stopnji otroci 

razumejo odnos med črko in glasom ter prepoznajo vse glasove/črke v besedi. Besed 

ne berejo povezano, ampak skačejo s črke na črko. Razvijajo  osnovni besedni zaklad. 

4) Ortografska ali pravopisna stopnja je stopnja, kjer imajo bralci branje že 

avtomatizirano. Uporabljajo širok spekter bralnih strategij in strategij za prepoznavo 

ter uporabo novih besed.  

 

4.6 Salingerjeve faze razvoja otrokovih strategij od zavedanja do branja 

 

Salinger je razvoj otrokovih strategij od zavedanja do branja razdelil v šest faz (Grginič, 

2005): 

1) Zgodnje pojavljanje razumevanja tiska nakazuje, da otrok že loči med besedilom in 

sliko, med sprednjo in zadnjo stranjo knjige. Prav tako začne v svojem okolju opažati 

različne napise. 

2) Kompleksno razumevanje tiska se kaže, ko otrok začne sodelovati v pretvarjanju 

branja in pisanja. Ko se pretvarja, da bere, se približuje knjižnemu jeziku. Ob 

obnavljanju zgodbe se opira na slike. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tamara Bodlaj; diplomsko delo 

10 

3) Zgodnji začetni bralec je faza, kjer otrok poskuša brati, uporablja skladnjo in rdečo nit 

zgodbe. Zaveda se prvih in zadnjih glasov v besedi. 

4) Začetni bralec zahtevnejših besedil je bralec, ki se zanaša na oporne točke, besede 

prepozna po uporabi črkovnih vzorcev. Branje je še vedno težavno, predvsem pri 

novih besedilih. 

5) Zgodnji samostojni bralec je bralec, ki se v znanih gradivih dobro znajde, pomoč 

odraslih potrebuje pri neznanih besedah. Sam ugotovi pomen besed, analizira 

strukturo besede, povzetek zgodbe in skladnjo. 

6) Samostojni bralec zahtevnejših besedil pri branju uporablja kompleksne bralne 

strategije, sam preverja pomen besed in razume večino besedil s primerno vsebino.  

Avtorji se zavedajo pomena opismenjevanja vse od rojstva, ko otroci odkrivajo tisk s pomočjo 

napisov in slikovnega gradiva. Nato začnejo ločevati besede glede na črke in posledično tudi 

glasove. Kasneje, ko branje avtomatizirajo, razumejo pomen prebranih besed in uporabljajo 

različne bralne strategije, ki so jim v pomoč tudi pri neznanih besedah.  
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5 OPISMENJEVANJE V SLOVENŠČINI KOT MATERNEM 

JEZIKU 

 

Opismenjevanje se začne ob rojstvu otroka, sistematično opismenjevanje v šolskem procesu 

pa ob vstopu otroka v šolo, to je v prvem razredu. Skozi razvoj šolstva so se razvijale tudi 

metode poučevanja pismenosti, opismenjevanja. V slovenskem šolskem sistemu poznamo več 

metod opismenjevanja. Danes stroka predlaga, naj se učitelji ne oklepajo ene same metode, 

temveč naj metode kombinirajo in se tako prilagajajo posameznim značilnostim otrok. 

 

5.1 Metode opismenjevanja v slovenščini 

 

Metodika opismenjevanja je najbolj izdelala prav metode, ki so se oblikovale skozi čas in 

sedaj že desetletja veljajo za temeljno znanje, ki je pomembno vplivalo na profesionalizacijo 

učiteljskega dela (Golli, 1991). 

 

5.1.1 Sintetične metode 

 

Za opismenjevanje s pomočjo sintetičnih metod je značilno, da se začne s spoznavanjem 

posameznih črk in glasov, ki jih učenci potem sintetizirajo med seboj in tvorijo besede. 

Sintetične metode sestavlja sedem metod (Golli, 1991): 

- Črkovalna metoda je najstarejša metoda, ki so jo uporabljali že Grki in Rimljani. Pri 

tej metodi so se učenci najprej na pamet naučili abecedo oziroma imena črk (a, be, ce). 

Pri branju besede je moral učenec najprej povedati ime prve črke, nato druge, potem 

ponoviti zlog za učiteljem in nadaljevati po istem postopku. Te metode danes ne 

uporabljamo več. 

- Glaskovalna metoda je opustila imena za črke in učila izgovarjati le ustrezen glas ob 

črkah. Ta metoda je bralni pouk zelo olajšala. 
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- Metoda naravnih glasov je metoda, pri kateri preko zgodbe pridemo do stavka, v 

katerem se nahaja glas, ki izraža človekovo razpoloženje, glas živali ali šum (npr. 

zvok vetra). Ta metoda otroke veseli in hkrati ustreza njihovi potrebi po igri. 

- Fonografska metoda pomaga pri pomnjenju črke, ker omogoča asociativno zvezo med 

glasom in obliko črke. Oblika črke je skrita v risbi, ki ponazarja določeno situacijo iz 

zgodbe (npr. oblika balona je tudi črka O). Za sodobne otroke je takšna metoda dela 

tudi popestritev pouka. 

- Interjekcijska metoda ima za izhodišče glas, ki je človeški vzklik (npr. a, o, i) v 

različnih situacijah in ob različnih čustvih. 

- Fonomimična metoda uporablja ob vzklikih ali drugih naravnih glasovih mimiko 

obraza in pantomimo celotnega telesa (npr. ob glasu O učenci dvignejo zaokrožene 

roke, ki dajejo obliko črke O).  

- Fonetična metoda poudarja pravilen izgovor posameznih glasov. Priporočajo jo 

predvsem v krajih, kjer se glasovi dialekta ne ujemajo s knjižnimi glasovi.  

 

5.1.2 Analitične metode 

 

Začetnik analitične metode pri branju je francoski profesor Jacotot (1770–1840). Analitični 

postopek se lahko izpelje na celotnem besedilu, na stavku, povedi ali zlogu. Do črk in glasov 

so učenci prišli z analizo besed na zloge in zlogov na glasove. Poznamo dve analitični metodi 

(Golli, 1991): 

- Metoda normalnih stavkov, kjer se učencem pripravi lahke, njim primerne stavke ob 

ilustracijah. 

- Metoda normalnih besed temelji na razgovoru in ogledu slike, pod katero učitelj 

napiše ime upodobljenega predmeta. V tej besedi sta obravnavana črka in glas, učitelj 

pa učencem pomaga pri slušni in vidni analizi besede. Nov glas učitelj nato poudari z 

glasom, črko pa zapiše z drugo barvo.  
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5.1.3 Analitično-sintetična metoda 

 

Analitično-sintetična metoda poudarja, da je pri opismenjevanju nujno potrebna kombinacija 

analize in sinteze. Po slušni analizi besede in po ugotovitvi želenega glasu učenci iščejo ta 

glas še v drugih besedah, v katerih se pojavlja na začetku, v sredini, na koncu besede. Novi 

glas lahko obravnavajo še po fonetični, interjekcijski metodi in metodi naravnih glasov. Ta 

metoda je pri nas prevladujoča in v smislu te metode so napisana skoraj vsa naša prva berila 

(Golli, 1991). 

 

5.1.4 Globalne metode 

 

Glede globalne metode opismenjevanja so mnenja avtorjev najbolj deljena. Pri vseh različicah 

te metode je značilno, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote (besede, stavke, kratka 

berila) in jih dlje časa ne analizirajo na glasove in črke. V tem procesu učitelj ni vodja, ampak 

učenci sami pridejo do ugotovitev glede ponavljanja enakih znakov ob enakih glasovih v 

besedah. Globalne metode so se uveljavile predvsem v jezikih z etimološkim pravopisnim 

načelom in ne s fonetičnim. Obdržala se je v deželah z angleškim jezikom, v Franciji, Belgiji, 

Nemčiji in Švici (Golli, 1991). 
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6 OPISMENJEVANJE V ANGLEŠČINI KOT TUJEM JEZIKU 

 

Med opismenjevanjem v maternem in tujem jeziku je kar nekaj podobnosti, pa tudi razlik. 

Zato je pomembno, da učitelji poleg opismenjevanja, ki poteka v maternem jeziku, podrobno 

poznajo tudi opismenjevanje v tujem jeziku, da učencem omogočijo lažje prehajanje z enega 

jezika na drugega. 

Opismenjevanje v maternem jeziku poteka od rojstva, zato otrok že ob vstopu v šolo pozna 

glasove maternega jezika. Posledično tudi opismenjevanje poteka mnogo hitreje, saj učitelji 

gradijo na že usvojenem znanju in dodajajo imena za glasove ter črke. Zato rečemo, da 

opismenjevanje v materinščini poteka od govora do pisanja. Tu zaznamo tudi 

najpomembnejšo razliko med opismenjevanjem v maternem in tujem jeziku. Otrok svoj 

materni jezik spoznava in govori že preden vstopi v šolo in še potem se opismenjevanje 

usvaja več let. Pri tujem jeziku pa se zgodi ravno nasprotno. Otrok se običajno s tujim 

jezikom sreča šele v šoli, kar pomeni, da nima nikakršnega predznanja. Učenje zato povzroča 

velike težave, saj se učenci hkrati spoznavajo s pisanjem in govorom, namesto da bi se najprej 

posvetili predvsem glasovom, ki so podlaga za kasnejše govorjenje in branje. 

Učence angleščine kot tujega jezika lahko razdelimo v dve skupini: 

1. predopismenjeni učenci (učenci, ki še niso opismenjeni v materinščini) in 

2. učenci, ki so opismenjeni v materinščini. 

Prva skupina učencev se bo s tujim jezikom srečevala najprej samo v govorni obliki. V tem 

času bodo učenci veliko poslušali angleške glasove, gradilo se bo na slušnem razumevanju in 

na poskušanju govorjenja v angleščini. Tako bodo vzporedno z opismenjevanjem v 

materinščini, usvajali še tuj jezik.  

Za drugo skupino učencev pa je značilno, da so že opismenjeni v materinščini in poznajo 

glasove, črke in povezavo med pisavo in govorom. Pri branju v angleškem jeziku se bodo 

zato lahko oprli na določene spretnosti, ki so jih dobili med bralnim opismenjevanjem v 

materinščini. Pri branju jim bo težave predstavljalo zanašanje na ujemanje glasu s simbolom, 

ker v angleščini veliko samoglasniških simbolov/črk predstavlja isti glas ali pa isti 

samostalniški simbol predstavlja različne glasove (Skela, Sešek, Dagarin Fojkar, 2009). 
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6.1 Zgodnje učenje angleščine v Sloveniji 

 

Za vse slovenske učence se učenje angleščine začne v 4. razredu osnovne šole. Vedno več 

otrok se udeležuje tudi različnih jezikovnih tečajev, interesnih dejavnosti v tujem jeziku (npr. 

angleške bralne urice) ali pa so bili tujemu jeziku izpostavljeni že v predšolskem obdobju. 

Učenje angleščine se v osnovni šoli prične z dvema urama tedensko, v 5. razredu se število ur 

poveča na tri, 6. razred nadaljuje s štirimi urami na teden.  

Tabela 1: Shema poučevanja tujega jezika v devetletni osnovni šoli 

RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. SKUPAJ 

ŠT. UR 

Prvi tuji 

jezik 

- - - 2 3 4  

Št. ur 

letno 

- - - 70 105 140 315 

 

Zgodnje poučevanje tujih jezikov se v Sloveniji vedno pogosteje pojavlja, vendar v različnih 

oblikah in brez sistematičnega spremljanja, kar bi bilo nujno treba urediti. »Z uvajanjem 

tujega jezika v prvi razred bomo, če bo projekt Uvajanje tujega jezika in jezikovnega in 

medkulturnega uzaveščanja v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole uspešen, 

začeli leta 2015 z vsemi šolami« (Dagarin Fojkar, 2009: 173). 

 

6.2 Metode opismenjevanja v angleščini 

 

Opismenjevanje v angleškem jeziku temelji na celostnem pristopu, torej se glasove in simbole 

usvaja hkrati. Velika večina učiteljev angleščine meni, da je angleška pisava preveč 

nepredvidljiva in se je zato ne splača sistematično poučevati oziroma ima preveč pravil, da bi 

se jih učenci naučili in jih razumeli. Od učencev se tako pričakuje, da si bodo zapomnili in 

dekodirali ogromno neznanih besed, s katerimi se srečujejo. Opismenjevanje naj bi bilo nek 

stranski produkt učenja tujega jezika (Skela, Sešek, Dagarin Fojkar, 2009). 
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Poznamo več metod opismenjevanja v angleščini; običajno učitelji ne uporabljajo ene same 

metode, temveč jih med seboj kombinirajo (Graham & Kelly, 2008): 

- Abecedna metoda je bila prva znana metoda. Zanjo je značilno, da učenci spoznajo vse 

črke in črkujejo besede. 

- Fonetična metoda je ena najbolj razširjenih metod. Učenci se najprej naučijo abecedo, 

imena črk in glasove, potem črke združujejo v pare, nadaljujejo s tremi črkami, nato 

štirimi in tako pridejo do daljših preprostih besed.   

- Poglej in reci metoda je metoda, kjer se učenci naučijo prepoznati celotno besedo, ne 

da bi jo razčlenili. Učitelj glasno pove besedo, ki jo hkrati lahko pokaže s sliko, učenci 

besedo ponovijo in si jo zapomnijo. S to metodo se običajno uči daljše in težje besede.  

- Pristop jezikovne metode temelji na vizualnem prepoznavanju besed. Učenci 

pogledajo sliko, ki jo nato povežejo z besedo. Pod sliko mora učitelj napisati še 

učenčev opis slike, saj si na tak način zapomni pomen besede.  

- Kontekstualno podporna metoda se uporablja pri povezavi branja učitelja in učenca. 

Za to metodo so potrebne prilagojene knjige, ki imajo najprej daljše besedilo, ki ga 

prebere učitelj, potem pa le nekaj besed in slikovno gradivo, kar prebere učenec. Tako 

se učence pritegne in motivira za branje.  

 

6.3 Ravni bralnih dejavnosti 

 

6.3.1 Dejavnosti na predpisni ravni 

 

Dejavnosti na predpisni ravni temeljijo na konkretni reprezentaciji. Učitelj si pri pouku 

angleščine pomaga s konkretnimi predmeti, ki podkrepijo določeno besedo, da si jo učenci 

lažje zapomnijo. Pomembno je, da se na tej stopnji ne uporablja preveč dejavnosti, ki učence 

silijo k sedenju za šolsko klopjo. Pouk je bolj kvaliteten, če se učenci gibajo, tipajo in 

izdelujejo stvari. 

Primeri dejavnosti (Skela, Sešek, Dagarin Fojkar, 2009): 

- iskanje vsiljivca, 

- ilustriranje abecede, 

- tipanje črk iz smirkovega papirja, 
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- sestavljanke, 

- razvrščanje slik na različne načine, 

- gobaste črke,  

- magnetne črke, 

- plastelin za izdelavo črk, 

- povezovanje črk in predmetov, 

- ustvarjanje vzorcev v pesku, 

- računalnik, 

- knjige.  

Te dejavnosti se uporabljajo v začetku opismenjevanja v angleškem jeziku, ko je treba 

učencem učenje novega jezika predstaviti na zabaven način in jih preko igre naučiti določenih 

značilnosti jezika. 
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7 EKSTENZIVNO BRANJE V ANGLEŠČINI KOT TUJEM 

JEZIKU 

 

Ekstenzivno branje temelji na predpostavki, da se brati naučimo z branjem. Kljub 

univerzalnemu strinjanju s stališčem, da postanemo dobri bralci le z branjem, so bralne učne 

ure, kjer se večino časa nameni prav branju, razmeroma redke (Day, Bamford, 1998).  

Ekstenzivni bralni pristop si prizadeva, da bi učenci čim več brali v tujem jeziku in pri tem 

uživali. Z ekstenzivnim branjem se učenci urijo v tekočem branju, izboljša se besedišče v 

tujem jeziku, razvije se pozitiven odnos do branja in poveča se motivacija za branje in učenje 

tujega jezika. Razvile naj bi se tudi dobre bralne navade (Day, 2003).  

Ekstenzivno branje je popolnoma individualno branje, kjer si učenec sam izbere bralno 

gradivo, ki ga učitelj pripravi glede na bralno zmožnost učenca. Poudarek je na količini 

prebranega in učenčevemu užitku ob branju (Mikulecky, 2008). 

Ta vrsta branja se lahko izvaja v učilnici in izven nje. V učilnici mora ekstenzivno branje za 

učence potekati najmanj 15 minut, branje je tiho in individualno, učenci berejo, kar želijo. 

Priporočljivo je, da med tem časom bere tudi učitelj in s tem poskrbi za bralni zgled učencem. 

Ekstenzivno branje izven učilnice se spodbuja tako, da si učenci v učilnici lahko sposodijo 

bralno gradivo in ga preberejo doma. O prebranem se nato pogovarjajo z učiteljem (Day, 

Bamford, 1998). 

 

7.1 Razvijanje tekočega branja v angleščini s pomočjo ekstenzivnega 

branja 

 

Ekstenzivno branje igra pomembno vlogo pri razvijanju sestavnih delov, na katerih sloni 

tekoče branje v tujem jeziku. Day in Bamford (1998) sta izpostavila tri komponente razvijanja 

tekočega branja: 

- Razvijanje vidnega zaznavanja besedišča (ang. »sight vocabulary«) 

Ko učenci berejo, prepoznajo besede v pisani obliki. Obliko besede si zapomnijo in 

sčasoma razvijejo avtomatizacijo prepoznave besed. Najlažje in najhitreje se takšne 
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avtomatizacije prepoznave pisane besede naučimo, če veliko beremo in smo 

izpostavljeni enakim besedam. Pomembno je tudi, da beremo različne vrste besedil, 

kjer bo ista beseda uporabljena v različnih pomenih. Učenci se tako ne naučijo le 

vidne prepoznave besede, ampak tudi njene različne pomene. 

- Razvijanje splošnega besedišča (ang. »general vocabulary«) 

Bogatejši je učenčev besedni zaklad, boljše bo njegovo razumevanje besedila. To velja 

za materni jezik in tudi za branje v tujem jeziku. Besedni zaklad pa pridobimo z 

branjem velikih količin različnih besedil, kjer neznane besede poskušamo razumeti s 

pomočjo ostali besed. Ker imajo učenci tujega jezika na začetku omejeno besedišče, je 

potrebno brati besedila, ki vsebujejo malo neznanih besed in so uporabljene v različnih 

pomenih. Z večanjem učenčevega besednega zaklada se lahko povečuje tudi težavnost 

besedila glede na število neznanih besed.  

- Razvijanje različnih znanj (ang. »different knowledge types«) 

Zadnji dejavnik, pomemben za tekoče branje v tujem jeziku, je znanje, saj brez znanja 

ni razumevanja besedila. Preko branja različnih besedil se učenci ne učijo le novih 

besed, ampak tudi znanj o različnih temah, državah, skupnostih in narodih. Z enim 

samim dejanjem, branjem, razvijajo različna znanja, ki so pomembna za bralno 

razumevanje, tekoče branje in osebni razvoj bralca. 

Skupna točka vseh treh komponent za razvijanje tekočega branja v tujem jeziku je branje, in 

sicer branje v velikih količinah. Pomembno je, da se zavedamo, da se učenci lahko razvijejo v 

dobre bralce le z branjem, branjem in branjem. Brez rednega branja učenci ne morejo v polni 

meri razviti  nobene izmed zgoraj naštetih komponent, ki so pomembne za razvoj tekočega 

branja, ki ga bodo učenci potrebovali vse življenje. Za spodbujanje k branju pa so pomembni 

tako učitelji v šoli kot tudi starši doma, saj ekstenzivno branje ni omejeno le na šolske zidove.  

 

7.2 Značilnosti ekstenzivnega bralnega pristopa 

 

Tako kot je težko z eno samo opredelitvijo označiti, kaj je bralno razumevanje, je težko 

opredeliti tudi ekstenzivno branje. Bolj uporaben način za lažje razumevanje pojma 

ekstenzivnega branja je opis značilnosti uspešnega ekstenzivnega bralnega pristopa (Day, 

Bamford, 1998): 
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1. Učenci berejo največ, kot je mogoče, v šoli in predvsem doma. 

2. Na voljo je čim več različnih tem in vrst besedil, da se učence spodbudi brati iz 

različnih razlogov (za iskanje informacij, za zabavo). 

3. Učenci izberejo, kar želijo brati, in lahko končajo z branjem, če jih tema besedila ne 

zanima. 

4. Namen branja je običajno povezan z zadovoljstvom, pridobivanjem informacij in 

splošnim razumevanjem besedila. 

5. Branje je samo po sebi nagrada, zato branju ne sledijo vaje. 

6. Bralni materiali so v okviru učenčevih jezikovnih zmožnosti glede besedišča in 

slovnice. Slovarje se med branjem redko uporablja, ker se tekoče branje prekine z 

iskanjem pomena besede. 

7. Ekstenzivno branje je individualno in tiho branje. 

8. Branje je običajno hitro, ker učenci berejo besedila, ki jih zlahka razumejo. 

9. Učitelj pri ekstenzivnem branju učence usmerja, spodbuja in spremlja, kaj učenci 

berejo. 

10. Učitelj je učencem bralni vzor, zato tudi sam prisostvuje pri ekstenzivnem branju.  

 

7.3 Besedila, primerna za ekstenzivno branje 

 

Ekstenzivni bralni pristop ni učinkovit brez ustreznih besedil. Če besedila ne bodo zanimiva, 

privlačna, primerne težavnosti in dolžine, potem učencev ne bodo motivirala za branje. 

Pravilna in pestra izbira besedil je zato zelo pomembna. Day in Bamford v svoji knjigi 

Extensive Reading in the Second Language Classroom predstavita naslednje vrste besedil 

primernih za ekstenzivno branje (Day, Bamford, 1998): 

- »Language learner literature« (besedila primerna za učenca jezika) so besedila 

različnih vrst, vključno s knjigami,  revijami in časopisi, napisana posebej za učence 

tujega jezika. Primerna so predvsem za zgodnje poučevanje tujega jezika.  

- Otroške knjige so vir enostavnih besedil. Izbrati je potrebno tujejezikovne otroške 

knjige, ki se uporabljajo za učenje branja v maternem jeziku posameznega 

jezikovnega okolja (če učimo angleščino, izberemo knjige, s katerimi se učijo brati 

otroci v angleško govorečem okolju). Otroške knjige so pomembne zato, ker so 

razmeroma kratke in jih je mogoče prebrati v 15 minutah. 
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- Zgodbe izpod peres učencev pridejo prav učitelju, ki nima na voljo dovolj enostavnih 

besedil. Skupaj z učenci lahko ustvarimo svojo knjigo, ki jo tudi ilustriramo. Izberemo 

temo, ki je učencem blizu in jih zanima. Učenci zgodbo narekujejo, učitelj jo zapiše in 

hitro imamo na voljo nova bralna gradiva. Takšen način pridobivanja gradiv se 

uporablja tudi za medpredmetno povezovanje. 

- Časopisi so poceni in lahko dostopno gradivo. Besedila so kratka, zato jih učenci 

lahko hitro preberejo. Primerni so za učence z boljšimi jezikovnimi zmožnostmi zaradi 

težjega besedišča in različnih besedilnih vrst, ki so zastopane v časopisih. 

- Revije učence privlačijo zaradi barvitosti, vizualna podkrepitev besedila pa jim 

pomaga pri razumevanju. Članki v revijah so običajno daljši od časopisnih člankov, 

zato učenci potrebujejo več časa za branje. Zaradi dolžine besedila so primernejše za 

branje izven učilnice. 

- Otroške revije so primerne za učence s slabšimi jezikovnimi zmožnostmi, vsebujejo 

veliko ilustracij, kar pomaga pri boljšem bralnem razumevanju. Običajno vsebujejo 

tudi različne jezikovne igre, ki pomagajo pri usvajanju tujega jezika. 

- Stripi privlačijo učence zaradi velike količine ilustracij in malo besedila. Pomembno 

je, da učencem ponudimo njim znane stripe, ker se tako izognemo težavam z 

razumevanjem konteksta.  

- Prevedena literatura je izjemno dober vir besedil za ekstenzivno branje. Če učenci 

pri maternem jeziku berejo neko knjigo, lahko preberejo njen prevod tudi pri 

ekstenzivnem branju v tujem jeziku (npr. učenci pri slovenščini berejo knjigo Mali 

princ, pri angleščini med ekstenzivnim branjem pa preberejo njen angleški prevod). S 

tem se izognemo nerazumevanju besedila, ker učenci besedilo v maternem jeziku že 

poznajo.  
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8 UČNI NAČRT IN BRALNO RAZUMEVANJE V 

ANGLEŠČINI 

 

Angleščina je v osnovnošolski program umeščena predvsem kot tuji jezik. Pri poučevanju 

angleščine na osnovnošolski ravni je potrebno upoštevati različne dejavnike, kot so 

značilnosti otrok, spoštovanje otrokovih pravic, omogočanje enakih možnosti, cilje vzgoje in 

izobraževanja ter novejša spoznanja ustreznih strok. 

»Glavni cilj učenja angleščine je razvijanje celostne zmožnosti za medkulturno in 

medjezikovno sporazumevanje, ki jo sestavljata področji (predmetna komisija Vineta Eržen, 

2011: 6): 

1. splošna znanja in zmožnosti ter 

2. medkulturna sporazumevalna zmožnost v angleščini«.  

 

8.1 Operativni cilji za branje in bralno razumevanje 

 

»Operativni cilji pri pouku angleščine so v učnem načrtu opredeljeni kot obvezna znanja, ki 

jih mora učenec pridobiti za uspešen zaključek izobraževanja v določenem vzgojno-

izobraževalnem obdobju ali ob koncu osnovnošolskega izobraževanja« (predmetna komisija 

Vineta Eržen, 2011: 10). 

Cilji drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja za branje in bralno razumevanje 

Učenci (predmetna komisija Vineta Eržen, 2011): 

- razvijajo osnovne bralne in učne strategije, svoj odnos do branje in interes, 

- spoznavajo osnovno besedišče, preproste jezikovne strukture in njihov pomen v 

sobesedilu, 

- spoznajo osnovna razmerja med črkami in glasovi, 

- spoznajo osnovna sredstva medpovednega povezovanja (zaimki), 

- spoznajo pozdrave, naslavljanja, zahvale, opravičila, 

- spoznavajo medkulturne podobnosti in razlike preko izštevank, pesmi, zgodb, 

- pregledujejo in berejo kratka neumetnostna in umetnostna besedila, 
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- se na bralno besedilo odzivajo nebesedno, v angleščini in slovenščini.  

 

8.2 Standardi znanja za bralno razumevanje 

 

Učenec pri preverjanju bralnega razumevanja pokaže naslednja znanja (predmetna komisija 

Vineta Eržen, 2011): 

- prepozna in ugotovi vrsto besedila ob sobesedilni, slikovni opori, 

- razume temo besedila z znanega tematskega področja, 

- razume ključne podrobnosti v besedilih, 

- prepozna, poišče in razume dogovorjene določene podatke v besedilu (npr. številke), 

- bere in razume jasna pisna tehnična navodila za izdelavo znane stvari ob slikovni 

opori, 

- razume tudi obsežnejše, poenostavljeno pripovedno besedilo, ki je slikovno podprto, 

- razume pomen nekaterih njemu neznanih besed iz sobesedila, 

- prepozna nekatere nebesedne okoliščine (osnovni sporočilni namen), 

- razume najobičajnejše, preproste znake in simbole iz okolja, 

- prepozna črke angleške besede in razume njihovo vlogo v pomenu besede.  

 

8.3 Besedila, primerna za branje v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

 

Neumetnostna besedila izhajajo predvsem iz učbeniških gradiv, slovarjev, oglasov, spleta, 

brošur, navodil za uporabo in izdelavo preprostih naprav, revij, nalepk na embalaži, recepti, 

pravila, pisma, elektronska sporočila, javna obvestila. Primerna so tudi poenostavljena 

umetnostna besedila (ang. easy readers/graded readers).  

Besedila morajo biti napisana v standardnih različicah angleščine, imajo naj pripovedno 

strukturo. Biti morajo kratka (dva do tri odstavke), prilagojena, poenostavljena ter jasno 

strukturirana. Navezujejo naj se na učencu znane in razumljive teme iz njegovega osebnega in 

družbenega področja. Besedila naj imajo konkretno vsebino, ki vsebuje pogosto rabljene 
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besede in besedne zveze. Vsebujejo naj preproste slovnične strukture in nebesedno podporo 

(npr. slike) (predmetna komisija Vineta Eržen, 2011). 

 

8.4 Didaktična priporočila za branje 

 

V prvem letu učenja angleščine so začetne vaje v branju namenjene predvsem dekodiranju in 

spoznavanju razlik med pisanjem in govorjenjem angleščine. Najprimernejša začetna vrsta 

besedila je strip, saj je podprt z veliko slikovnega gradiva. Pravljice in ostale zgodbe  so v 

začetku primernejše za glasno branje učitelja, učenci pa besedilu sledijo. To je tudi dobra vaja 

za usvajanje glasov pred začetkom pisanja. Kasnejše vaje bralnega razumevanja pa se 

osredotočajo predvsem na razvijanje strategij branja, da bodo učenci neznana besedila lahko 

hitro in učinkovito brali ter jih razumeli (predmetna komisija Vineta Eržen, 2011). 

Besedila, s katerimi se učenci srečujejo, morajo biti primerna njihovi starosti in interesom. 

Bolj bodo besedila učence pritegnila, hitreje in lažje bodo usvajali nove besede. Na začetni 

stopnji učenja branja je pomembno predvsem prepoznavanje bistva besedila, zato naj bodo 

besedila kratka in jasna, naj ne vsebujejo preveč neznanega besedišča. Dobro je, da so 

besedila podprta s slikovnim gradivom, ki pripomore k lažjemu razumevanju.  

Glede na medpredmetno povezovanje so lahko besedila tudi v obliki tabel, grafov, receptov, 

zemljevidov. Poleg tega, da druge vrste besedil popestrijo učenje jezika, se učenci urijo tudi v 

drugih znanjih, npr. branje preglednic, zemljevidov. Pripovedno besedilo lahko učenci 

spremenijo tudi v dramsko igro, igro vlog, intervju ali besedilo ilustrirajo. To bo učenje tujega 

jezika popestrilo, naredilo zabavnejše in usvajanje novih besed bo postalo lažje in hitrejše 

(predmetna komisija Vineta Eržen, 2011). 
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9 ZNAČILNOSTI DOBREGA BRANJA 

 

Poznavanje bralnega procesa nam pomaga, da pri začetnem bralcu razumemo razvojno 

stopnjo določenega učenca in prepoznamo, s kakšnimi težavami se srečuje.  

Bralni proces vsebuje naslednje sestavine (Golli, 1991): 

- je vizualen proces, 

- je prepoznavanje črk kot simbolov za glasove in povezovanje črk v besede ter 

razumevanje smisla, 

- je razumevanje manjših logičnih enot, predvsem povedi, 

- je razumevanje prebrane celote, kar vpliva na razumevanje vseh delov, 

- je vključevanje prebranega v naše izkušnje in izobrazbo, kar prinese globlje 

razumevanje snovi. 

Vsem bralcem ni vsaka beseda enako pomembna, saj vsak zase v mislih poudari bistvene 

točke in zase strukturira besedilo. Razvito branje je človekovo najdragocenejše orodje, s 

katerim se kultivira v šoli, ob šoli in po njej. Omogoča mu splošno in strokovno 

izobraževanje, umetniško udejstvovanje in politično angažiranje (Golli, 1991). 

Dobro branje je označeno kot tehnično izpopolnjeno, logično in izrazno: 

1) Tehnika branja pomeni branje s hitrostjo počasnega govora. Učenec bere s pravorečno 

neoporečnim izgovorom glasov, z dobro artikulacijo besed. Pri branju se mu ne zatika, 

ne ponavlja glasov in zvokov, ne dodaja in ne izpušča besed. Ne zamenjuje besed, kar 

je hkrati tudi znak, da razume besedilo. 

2) Logično branje pomeni, da bralec poleg obvladovanja tehnike branja razume tudi 

dejstva v besedilu in njihovo medsebojno povezavo. Učenec ob takšnem branju lahko 

odgovarja na vprašanja o besedilu. Logično branje prepoznamo tudi po tem, da bralec 

glasneje prebere bistvene podatke. Logično branje je lahko tiho ali glasno. 

3) Izrazno branje je v nasprotju z logičnim vedno glasno branje. S tem oživimo čustva 

pesnikov in pisateljev ter prikažemo čustvovanje nastopajočih oseb v besedilu. To 

oživljanje dosežemo s primerno intonacijo, poudarki, z rastjo in padanjem intenzitete 

glasu, spreminjanjem tempa in pavzami med samim branjem. Sposobnosti izraznega 

branja imajo osnove v tehniki branja in logičnem branju, vendar so predvsem odvisne 
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od prirojenih sposobnosti, osebnostih značilnosti bralca ter okolja, v katerem je bil 

bralec seznanjen s pismenostjo (Golli, 1991). 
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10 MOTIVACIJA IN BRALNA PISMENOST 

 

Bralni motivaciji se posveča vedno več pozornosti tudi v raziskavah, kot sta PISA 

(Programme for international student assessment) in PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study), saj  je dokazano, da motivacija pri branju izboljšuje dosežke bralne 

pismenosti. 

Bralna motivacija je sestavljena iz več komponent z različnimi cilji in prepričanji, ki vodijo 

bralčevo bralno vedenje. Raziskave so pokazale, da se motivirani bralci bolj angažirajo pri 

branju in imajo bolj pozitiven odnos do branja. Nekateri avtorji poudarjajo predvsem 

povezavo med motivacijo za branje in učinkovitostjo pri branju, saj naj bi bila bralna 

motivacija nekakšen napovednik za kasnejše bralne dosežke (Pečjak, 2010). 

Bralno motivacijo lahko razdelimo na notranjo in zunanjo. 

1. Značilnosti notranje bralne motivacije: 

- kompetentnost (bralec zaupa v lastne bralne zmožnosti), 

- interes (vztrajanje, čustvena vključenost v branje, povečano miselno delovanje), 

- zatopljenost učenca v branje (izrazita osredotočenost bralca na bralno gradivo), 

- prepričanje bralca o pomembnosti branja. 

 

2. Značilnosti zunanje bralne motivacije: 

- priznanje, dosežek (bralec bere za nagrado, pohvalo, dobro oceno), 

- tekmovanje z drugimi (bralec bere, da bi bil boljši od vrstnikov, sošolcev, 

sorojencev …), 

- socialna motivacija (bralec bere, da lahko sodeluje pri različnih socialnih 

aktivnostih, npr. pogovor s prijatelji). 

Pri notranji bralni motivaciji so cilji dolgoročnejši, bralec z notranjo motivacijo pogosteje 

bere, kar običajno vodi k vseživljenjskemu branju in posledično večji bralni in učni 

učinkovitosti.  

Bralec, ki ima razvito le zunanjo bralno motivacijo, ima kratkoročne cilje, redkeje se 

poslužuje branja, ima manjšo bralno in učno učinkovitost in bere predvsem v času 

izobraževanja (Pečjak, 2010). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

11 PREDMET IN PROBLEM 

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem želela ugotoviti, kako učenci 5. razreda osnove šole 

ocenjujejo svojo bralno pismenost v angleščini. Za to raziskavo sem se odločila, ker se veliko 

ukvarjamo z izboljšanjem bralne pismenosti, o bralni pismenosti v angleščini v slovenskem 

šolskem prostoru pa ni veliko znanega. Zanimale so me strategije, ki jih učenci uporabljajo pri 

branju angleških besedil, kakšna je njihova motivacija in vpliv družinske pismenosti na bralno 

pismenost učenca. Z raziskavo sem želela preveriti, če obstaja povezava med tem, kako dolgo 

se učenci učijo angleški jezik, in vrsto šole, ki jo obiskujejo. Preverjala sem tudi povezave 

med bralnimi strategijami in zaznavo bralne zmožnosti v angleščini. 

12 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave so: 

1. ugotoviti, katere teme učenci berejo v angleškem jeziku, 

2. ugotoviti, kako pogosto učitelji glasno berejo učencem pri pouku angleščine in 

kolikokrat z učenci vadijo glasno branje, 

3. ugotoviti, kako učenci berejo angleška besedila na začetku učenja angleščine, 

4. ugotoviti, kaj učenci storijo, če naletijo na nerazumljivo besedo pri branju v angleškem 

jeziku, 

5. ugotoviti, kako učenci zaznavajo svojo bralno zmožnost v slovenščini in angleščini, 

6. ugotoviti, ali si učenci želijo več brati v angleščini pri pouku ali doma, in katere teme 

bi brali, 

7. ugotoviti, koliko knjig v angleškem jeziku imajo učenci doma. 
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13 HIPOTEZE 

 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

H 1: Učenci pri angleščini največ berejo besedila iz učbenikov. 

H 2: Učitelji pri pouku angleščine redko berejo in redko z učenci vadijo glasno branje. 

H 3: Učenci na začetku učenja angleščine pri branju angleških besedil veliko besed ne 

poznajo. 

H 4: Če učenci pri branju v angleščini naletijo na nerazumljivo besedo, vprašajo učitelja. 

H 5: Učenci svojo bralno zmožnost v slovenščini in angleščini zaznavajo kot dobro. 

H 6: Učenci si pri pouku ali doma ne želijo več brati v angleščini, če pa bi brali, bi najraje 

brali pravljice. 

H 7: Učenci imajo doma kar nekaj knjig v angleškem jeziku. 

 

14 METODOLOGIJA 

 

14.1 Raziskovalna metoda 

 

Uporabila sem pristop kvantitativne analize. Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega 

vprašalnika in jih obdelala s statistično analizo v programu SPSS. Za analizo posameznih 

podatkov sem uporabila t-test za neodvisne vzorce, Spearmanov korelacijski koeficient in 

Mann-Whitneyev U test. Statistično pomembne vrednosti so manjše od 0,05.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila deskriptivno in kavzalno raziskovalno 

metodo. 
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14.2 Raziskovalni vzorec 

 

V vzorec merjencev so zajeti učenci 5. razredov 85 slovenskih osnovnih šol. Vzorec 

predstavlja 2300 učencev, od tega 1106 učenk in 1176 učencev, 18 otrok se glede spola ni 

opredelilo. Izmed 85 šol je 45 šol mestnih in 40 šol podeželskih. Učenci so se angleškega 

jezika skupno z jezikovnimi tečaji učili od 1 leta do 11 let.  

Slika 1: Prikaz porazdelitve sodelujočih osnovnih šol po Sloveniji. 

 

LEGENDA: 

    - osnovna šola 

      - 17 osnovnih šol ljubljanske občine 
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14.3 Postopek raziskave in zbiranja podatkov 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. Sestavljen je iz 11 vprašanj. Vseboval 

je 8 vprašanj zaprtega tipa, 1 vprašanje odprtega tipa in 2 vprašanji polodprtega tipa. 

Vprašalnik je bil v mesecu aprilu 2012 razdeljen 2300 učencem 5. razredov 85 slovenskih 

osnovnih šol, ki so odgovarjali na vprašanja povezana z bralno pismenostjo v angleškem 

jeziku. 
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15 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V raziskavo je bilo zajetih 85 slovenskih osnovnih šol, od tega 45 (52,9 %) mestnih in 40 

(47,1 %) podeželjskih (Tabela 2).  

Tabela 2: Vrsta osnovne šole 

 f f  % 

mestna šola 44 52,9 % 

podeželjska 
šola 

40 47,1 % 

 

Izmed 2300 anketirancev obiskuje mestne šole 1380 (60, %) učencev, podeželjske šole pa 920 

(40 %) učencev (Tabela 3). Število anketiranih učencev iz posamezne osnovne šole je 

predstavljeno v Prilogi 1. 

Tabela 3: Zastopanost učencev glede na vrsto osnovne šole 

 f f  % 

mestna šola 1380 60,0 % 

podeželjska 
šola 

920 40,0 % 

 

V raziskavi je sodelovalo 1176 (51,1 %) učencev in 1106 (48,1 %) učenk. O spolu se ni 

opredelilo 18 (0,8 %) anketirancev (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Struktura anketirancev po spolu 

 f f  % f  % (veljavni) 

Moški 1176 51,1 % 51,5 % 

Ženski 1106 48,1 % 48,5 % 

ni odgovora 18 0,8 %  

 

Med vsemi anketiranci se 781 učencev angleščino uči dve leti, kar predstavlja 34,0 % vseh 

vprašanih. 19 učencev (0,8 %) je napisalo, da se učijo angleškega jezika le eno leto. Učencev, 

ki se angleščino učijo tri leta, je 489 (21,3 %). Kar 375 učencev (16,3 %) se uči angleško pet 
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let, sledi 274 učencev (11,9 %), ki se učijo štiri leta, 125 učencev (5,4 %) s šestimi leti učenja, 

97 učencev (4,2 %) s sedmimi leti, 30 učencev (1,3 %) z osmimi leti in 13 učencev (0,6 %) z 

devetimi leti učenja angleškega jezika. Med anketiranci je 5 učencev (0,2 %) z desetletnim 

stažem učenja angleščine, ter 4 (0,2 %) učenci z enajstimi leti učenja  angleščine. V povprečju 

se anketiranci učijo angleščino 3,58 let (Tabela 5 in Tabela 6). 

Glede na to, da se učenci angleščino začnejo učiti v 4. razredu, rezultati ne presenečajo. 

Pričakovati je bilo, da se bo največ učencev učilo angleščino dve leti, kar predstavlja trajanje 

učenja angleščine v osnovni šoli. Zanimivi so rezultati, da se kar 61,5 % učencev uči 

angleščino več kot dve leti, kar pomeni, da se udeležujejo različnih oblik učenja angleščine že 

pred formalnim začetkom učenja tujega jezika v 4. razredu. Izredno pomembni so rezultati, ki 

kažejo, da se učenci učijo angleško tudi več kot deset let. Iz tega lahko zaključim, da se nekaj 

otrok prične seznanjati s tujim jezikom že od rojstva in se opismenjujejo hkrati v obeh jezikih, 

tako v slovenščini kot tudi v angleščini. 

Tabela 5: Število let učenja angleščine, vključno s tečaji (frekvence) 

 f f  % f  % (veljavni) 

eno leto 19 0,8 0,9 

dve leti 781 34,0 35,3 

tri leta 489 21,3 22,1 

štiri leta 274 11,9 12,4 

pet let 375 16,3 16,9 

šest let 125 5,4 5,6 

sedem let 97 4,2 4,4 

osem let 30 1,3 1,4 

devet let 13 0,6 0,6 

deset let 5 0,2 0,2 

enajst let 4 0,2 0,2 

ni odgovora 88 3,8  
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Tabela 6: Število let učenja angleščine, vključno s tečaji (opisne statistike) 

N veljavni 2212 

manjkajoči 88 

povprečje 3,58 

mediana 3,00 

modus 2 

st. odklon 1,712 

minimum 1 

maksimum 13 

 

Kot najpogosteje brano besedilo v angleščini se pri učencih s 1982 odgovori pojavi besedilo v 

učbeniku. Sledijo knjige za angleško bralno značko s 1042 odgovori, 865-krat so učenci 

izbrali besedila s spleta in 515-krat branje revij. Najmanjkrat so se učenci odločili za 

poenostavljene knjige (366 odgovorov) in drugo (147 odgovorov). Druga besedila v 

angleščini, ki jih učenci berejo pri pouku angleščine in doma, so navodila pri igrah, ki so bila 

podana kot odgovor kar 59-krat ter angleški podnapisi, z 58 glasovi. Učenci v angleščini 

berejo tudi stripe (22 odgovorov), besedila preko programa Skype (4 odgovori), slovarje (3 

odgovori) in časopise (1 odgovor) (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Besedila v angleščini, brana doma in v šoli 

 f f  % 

besedila v učbeniku 1982 86,2 % 

besedila s spleta 865 37,6 % 

poenostavljene knjige 366 15,9 % 

knjige za angleško bralno značko 1042 45,3 % 

revije 515 22,4 % 

slovarji 3 0,1 % 

časopisi 1 0,0 % 

angleški podnapisi 58 2,5 % 

navodila pri igrah 59 2,6 % 

Skype 4 0,2 % 

stripi 22 1,0 % 
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Rezultati kažejo, da učitelji pri pouku angleščine berejo oziroma pripovedujejo zgodbe le 

včasih, saj je kar 41,6 % učencev izbralo ta odgovor. 30,0 % učencev pravi, da učitelji berejo 

redko, 16,7 % učencev pa branja oz. pripovedovanja zgodb iz strani učiteljev nikoli ni 

deležnih. Iz rezultatov je tudi razvidno, da le 11,0 % učencev sliši učiteljevo 

branje/pripovedovanje pri pouku angleščine (Tabela 8).  

Rezultati niso preveč spodbudni za zgodnje poučevanje tujega jezika, ki temelji na čim večji 

govorni izpostavljenosti jezika. Slovenski učenci so večinoma le včasih deležni poslušanja 

branja zgodb, skoraj polovica anketirancev, natančneje 46,7 %, pa učiteljevega branja zgodb v 

angleščini ne sliši nikoli ali pa redko.  

Tabela 8: Učitelj pripoveduje/bere zgodbe v angleščini 

 f f  % f  % (veljavni) 

pogosto 252 11,0 % 11,0 % 

včasih 956 41,6 % 41,9 % 

redko 690 30,0 % 30,2 % 

nikoli 383 16,7 % 16,8 % 

ni odgovora 19 0,8 %  

 

Večina sodelujočih v anketi je mnenja, da pri pouku angleščine pogosto vadijo glasno branje. 

Glasno branje včasih uri 837 učencev (36,4 %), redko 312 učencev (13,6 %), za odgovor 

nikoli pa se je odločilo 108 anketirancev (4,7 %). Odgovora ni podalo 16 učencev (0,7 %) 

(Tabela 9). 

V nasprotju z rezultati pogostosti branja učitelja pri angleščini se glasno branje vadi veliko 

bolj pogosto. Za odgovora redko in nikoli se je odločilo le 18,3 % učencev, kar je zelo malo, 

torej jih velika večina glasno branje vadi pogosto in včasih. Seveda pa ostaja odprto 

vprašanje, kako to urjenje glasnega branja poteka. Glasno branje v razredu lahko hitro postane 

dolgočasno in suhoparno, kar močno vpliva na bralno motivacijo učencev, zato je treba paziti, 

da z glasnim branjem ne pretiravamo in ga pogosto uporabljamo v krajših intervalih. 
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Tabela 9: Pogostost urjenja glasnega branja 

 f f  % f  % (veljavni) 

pogosto 1027 44,7 % 45,0 % 

včasih 837 36,4 % 36,6 % 

redko 312 13,6 % 13,7 % 

nikoli 108 4,7 % 4,7 % 

ni odgovora 16 0,7 %  

 

Raziskava pokaže, da je največ učencev (781 odgovorov) izbralo, da na začetku učenja 

angleščine veliko besed niso razumeli. Kar 723-krat so izbrali, da so besede razumeli, niso pa 

jih znali napisati. S 693 izbirami sledi odgovor, da jim branje ni delalo težav, ker so besede 

poznali že prej. Naslednji odgovor po številu izbir (363 odgovorov) je, da so besede brali 

tako, kot so zapisane. 101-krat so izbrali odgovor, da jih nihče ni učil brati v angleščini, in 70-

krat, da jim nihče ni povedal, da se črke in glasovi v angleščini običajno ne ujemajo (Tabela 

10). 

Tabela 10: Potek branja angleških besedil na začetku učenja angleščine 

 f f  % 

Branje mi ni delalo težav, ker sem besede že prej poznal/a iz 
knjig, računalnika itd. 

693 30,1 % 

Besede sem poznal/a v govoru, ne pa, kako se napišejo. 723 31,4 % 

Besede sem bral/a tako, kot so bile napisane, po sistemu 
beri, kot govoriš.  

363 15,8 % 

Veliko besed nisem razumel/a. 781 34,0 % 

Nihče mi ni povedal, da se črke in glasovi v angleščini 
običajno ne ujemajo. 

70 3,0 % 

Nikoli me ni nihče učil brati v angleščini. 101 4,4 % 

 

Pri vprašanju, kaj učenci naredijo, če pri branju v angleščini naletijo na neznano besedo, so 

največkrat izbrali odgovor Pogledam v slovar s kar 1451 odgovori, kar pomeni, da učenci pri 

učenju tujega jezika največkrat uporabljajo slovarje za prepoznavanje tujih besed. 970-krat so 

izbrali odgovor, da besede poskušajo razumeti s pomočjo preostalih besed. 284-krat je bil 

izbran odgovor, da poskušajo neznano besedo uganiti, 197-krat pa so izbrali, da enostavno 

berejo dalje, kljub neznani besedi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tamara Bodlaj; diplomsko delo 

37 

Kar 693 odgovorov se je nanašalo na druge odgovore. Največkrat so učenci napisali, da po 

neznani besedi povprašajo učitelja (373 odgovorov), 228-krat so napisali, da vprašajo 

družinskega člana, 56-krat so odgovorili, da neznano besedo vtipkajo v spletni prevajalnik, 36 

učencev pa za razlago vpraša prijatelja oziroma sošolca.  

Od vseh 2300 anketirancev so samo 197-krat izbrali odgovor, da kljub neznani besedi berejo 

dalje. Če učenci uporabljajo pri branju ekstenzivni bralni pristop, potem rezultati niso 

spodbudni, ker bi pri ekstenzivnem branju morali brati dalje, kljub neznani besedi. Iz 

rezultatov je razvidno, da učenci uporabljajo različne strategije za ugotavljanje pomena 

neznane besede (Tabela 11). 

Tabela 11: Postopanje pri neznani besedi v angleščini 

 f f  % 

Pogledam v slovar. 1451 63,1 % 

Besedo poskušam razumeti s pomočjo preostalih besed. 970 42,2 % 

Besedo poskušam uganiti. 284 12,3 % 

Nič, berem naprej. 197 8,6 % 

Vprašam prijatelja/sošolca. 36 1,6 % 

Vprašam učitelja. 373 16,2 % 

Vprašam družinskega člana. 228 9,9 % 

Vtipkam v spletni prevajalnik. 56 2,4 % 

 

Več kot polovica sodelujočih v raziskavi je svoje bralne zmožnosti v slovenščini označila za 

zelo dobre. Tako se je odločilo kar 1194 učencev (51,9 %). 913 učencev (39,7 %) meni, da je 

njihova bralna zmožnost v slovenskem jeziku dobra. Skupno 156 učencev se je odločijo za 

odgovora Še kar in Slabo, kar skupaj predstavlja le 6,8 % anketirancev (Tabela 12). 

Učenci 5. razreda večinoma menijo, da je njihova bralna zmožnost v slovenščini zelo dobra. 

Učenčeve samoocene bralne zmožnosti v slovenščini pa se močno razlikujejo od rezultatov 

raziskave PISA, ki kaže, da so slovenski osnovnošolci v bralni pismenosti močno pod 

povprečjem držav Evropske unije.   
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Tabela 12: Učenčeve zaznave bralne zmožnosti v slovenščini 

 f f  % f  % (veljavni) 

zelo dobro 1194 51,9 % 52,8 % 

dobro 913 39,7 % 40,3 % 

še kar 140 6,1 % 6,2 % 

slabo 16 0,7 % 0,7 % 

ni odgovora 37 1,6 %  

 

Največ učencev se je opredelilo, da svojo bralno zmožnost v angleščini zaznavajo kot dobro 

(49,6 %). Da v angleščini berejo zelo dobro, meni 592 učencev, kar predstavlja 25,7 %. 462 

učencev (20,1 %) meni, da berejo še kar dobro, 74 pa jih meni, da je njihovo branje v 

angleščini slabo (3,2 %). Izmed vseh se je svojega mnenja vzdržalo 32 učencev (1,4 %) 

(Tabela 13). 

Skupno kar 76,4 % učencev svojo bralno zmožnost v angleščini ocenjuje kot zelo dobro 

oziroma dobro. Učenčeve samoocene bralne zmožnosti v angleščini so zelo visoke, kot so tudi 

pri branju v slovenščini. Zopet je potrebno poudariti, da rezultati raziskave PISA kažejo 

povsem drugačno stanje bralne pismenosti slovenskih osnovnošolcev. Zato se moramo tudi 

pri tem rezultatu vprašati, v kolikšni meri se dejansko stanje razlikuje od učenčevih 

samoocen.   

Tabela 13: Učenčeve zaznave bralne zmožnosti v angleščini 

 f f  % f  % (veljavni) 

zelo dobro 592 25,7 % 26,1 % 

dobro 1140 49,6 % 50,3 % 

še kar 462 20,1 % 20,4 % 

slabo 74 3,2 % 3,3 % 

ni odgovora 32 1,4 %  

 

Rezultati kažejo, da si 1354 učencev (58,9 %) želi pri pouku angleščine več brati. 910 

učencev (39,6 %) te želje nima, 36 učencev (1,6 %) pa na vprašanje ni odgovorilo (Tabela 

14). 
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Tabela 14: Želje po več branja pri pouku angleščine 

 f f  % f  % (veljavni) 

da 1354 58,9 % 59,8 % 

ne 910 39,6 % 40,2 % 

ni odgovora 36 1,6 %  

 

Ravno obratno kot pri branju pri pouku, si kar 1280 učencev (55,7 %) ne želi več brati v 

angleščini doma, 986 učencev (42,9 %) pa ima željo po povečanju količine branja tudi doma. 

Na vprašanje ni odgovorilo 34 učencev (1,5 %) (Tabela 15). 

Tabela 15: Želje po več branja v angleščini doma 

 f f  % f  % (veljavni) 

da 986 42,9 % 43,5 % 

ne 1280 55,7 % 56,5 % 

ni odgovora 34 1,5 %  

 

Na vprašanje, o katerih temah bi učenci radi brali v angleščini, smo dobili veliko različnih 

odgovorov in izmed vseh najbolj izstopa tema o živalih. O živalih bi rado bralo 420 učencev 

(18,3 %). Sledijo pustolovske zgodbe z 8,9 %, športne teme z 8,3 %, stripi s 7,1 %,  

naravoslovne teme s 6,6 %, pravljice s 5,6 %, zabavne teme s 5,1 %, zvezdniško življenje s 

3,9 %, teme o svetu, državah in mestih s 3 %. Učence zanimajo tudi tehnologija in 

računalništvo (2,5 %), zgodovinske teme (2,2 %), kriminalke in resnične zgodbe (2,1%), 

prevozna sredstva (1,5 %), vojaške teme (0,9 %), poklici (0,8 %) in šale (0,2 %). 178 učencev 

(7,7 %) si želi brati o vseh temah, 55 učencev (2,4 %) pa rado bere teme, ki so del njihove 

učne snovi. Odgovora ni podalo 297 učencev, kar predstavlja 12,9 % (Tabela 16). 

Glede na starost učencev ni presenetljivo, da se je največ učencev odločilo za živalske teme. 

Pomembno je, da se učitelji pri posredovanju bralnih gradiv zavedajo, kaj njihovi učenci radi 

berejo, jih večkrat povprašajo za ideje o temah in jim takšno bralno gradivo tudi posredujejo. 

S tem si zagotovimo, da bodo učenci bolj motivirani za branje. Počutili se bodo vključene v 

proces izbiranja učnih gradiv in učenje branja bo tako učinkovitejše. 
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Tabela 16: Želene teme za branje pri angleščini 

 f f  % f  % (veljavni) 

živali 420 18,3 % 21,0 % 

stripi 164 7,1 % 8,2 % 

učna snov 55 2,4 % 2,7 % 

pustolovske zgodbe 204 8,9 % 10,2 % 

mesta, države, svet 69 3,0 % 3,4 % 

moda, glasba, filmi, zvezdniki 89 3,9 % 4,4 % 

narava 152 6,6 % 7,6 % 

zabavne teme 118 5,1 % 5,9 % 

o vsem 178 7,7 % 8,9 % 

tehnologija, računalništvo 58 2,5 % 2,9 % 

pravljice 129 5,6 % 6,4 % 

poklici 19 0,8 % 0,9 % 

prevozna sredstva 34 1,5 % 1,7 % 

šport 192 8,3 % 9,6 % 

šale 4 0,2 % 0,2 % 

kriminalke, najstniške, resnične zgodbe 48 2,1 % 2,4 % 

vojaške teme 20 0,9 % 1,0 % 

zgodovina 50 2,2 % 2,5 % 

ni odgovora 297 12,9 %  

 

Rezultati raziskave kažejo, da ima skoraj polovica vseh anketirancev doma malo knjig v 

angleščini; tako je odgovoril 1001 učenec (43,5 %). Kar nekaj knjig v angleščini ima 595 

učencev (25,9 %). Knjig v angleščini doma nima 413 učencev (18,0 %), 261 učencev (11,3%) 

pa ima angleških knjig doma veliko. Na vprašanje ni odgovorilo 30 učencev (1,3 %) (Tabela 

17). 

Tabela 17: Število knjig v angleškem jeziku, ki jih imajo učenci doma 

 f f  % f  % (veljavni) 

veliko 261 11,3 % 11,5 % 

kar nekaj 595 25,9 % 26,2 % 

malo 1001 43,5 % 44,1 % 

nimamo jih 413 18,0 % 18,2 % 

ni odgovora 30 1,3 %  
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15.1 Preverjanje hipotez 

 

Hipoteza 1: Učenci doma in v šoli v angleščini največ berejo besedila v učbeniku. 

Hipoteza je potrjena. Iz rezultatov analize je razvidno, da učenci doma in v šoli v  angleščini 

največ berejo besedila v učbeniku. Ta odgovor je bil izbran kar 1982-krat (Tabela 7). 

 

Hipoteza 2: Učitelji pri pouku angleščine redko berejo in redko vadijo z učenci glasno 

branje. 

Hipotezo zavrnemo. Rezultati raziskave kažejo, da učitelji včasih berejo/pripovedujejo 

zgodbe v angleščini, saj se je tako opredelilo kar 41,6 % učencev. Glasno branje pa vadijo 

pogosto, tako je odgovorilo 44,7 % učencev (Tabeli 8 in 9). 

 

Hipoteza 3: Učenci na začetku učenja angleščine pri branju angleških besedil veliko besed ne 

poznajo. 

Hipoteza je potrjena. Rezultati analize so pokazali, da največ učencev na začetku učenja 

angleščine pri branju angleških besedil veliko besed ne pozna. Ta odgovor so učenci izbrali 

723-krat (Tabela 10). 

 

Hipoteza 4: Če učenci pri branju v angleščini naletijo na nerazumljivo besedo, vprašajo 

učitelja. 

Hipotezo zavrnemo. Raziskava je pokazala, da učenci največkrat pogledajo v slovar, če 

naletijo na neznano besedo v angleščini. Ta odgovor je bil izbran 1451-krat (Tabela 11). 

 

Hipoteza 5: Učenci svojo bralno zmožnost v slovenščini in angleščini zaznavajo kot dobro. 

Hipotezo delno zavrnemo. Iz raziskave je razvidno, da učenci svojo bralno zmožnost v 

slovenščini zaznavajo kot zelo dobro (51,9 %), svojo bralno zmožnost v angleščini pa kot 

dobro (49,6 %) (Tabeli 12 in 13). 
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Hipoteza 6: Učenci si pri pouku ali doma ne želijo več brati v angleščini, če pa bi brali, bi 

najraje brali pravljice. 

Prvi del hipoteze zavrnemo, ker je raziskava pokazala, da si več kot polovica (58,9 %) 

anketirancev želi več brati pri pouku angleščine.  

Drugi del hipoteze potrdimo. Iz raziskave je razvidno, da si več kot polovica (55,7 %) 

anketirancev ne želi več brati doma.  

Zadnji del hipoteze zavrnemo, ker si največ učencev, ki želijo več brati v angleščini, želi brati 

besedila z živalskimi temami (odgovor izbran 420-krat) (Tabele 14–16). 

 

Hipoteza 7: Učenci imajo doma kar nekaj knjig v angleškem jeziku. 

Hipotezo zavrnemo. Raziskava je pokazala, da ima večina (43,5 %) anketirancev doma malo 

knjig v angleščini (Tabela 17). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tamara Bodlaj; diplomsko delo 

43 

15.2 Izračun razlik in povezanosti 

 

15.2.1 Vrsta osnovne šole in število let učenja angleščine 

 

Če obstajajo statistično značilne razlike v številu let učenja angleščine (vključno s tečaji) med 

učenci, ki obiskujejo mestno šolo, in učenci, ki obiskujejo ruralno šolo, smo izračunali s t-

testom za neodvisne vzorce. 

Izkazalo se je, da se v mestnih šolah učenci v povprečju učijo angleščino 3,67 leta, medtem ko 

se v ruralnih šolah učenci v povprečju učijo angleščino 3,45 leta, razlika pa je statistično 

značilna (t(1958,284)=2,999, p=0,003) (Tabeli 18 in 19). 

Tabela 18: Opisne statistike (število let učenja angleščine (vključno s tečaji) glede na vrsto 

šole) 

 
Vrsta šole f Povprečje St. odklon 

St. napaka 
povprečja 

Število let učenja 
angleščine (vključno s 
tečaji):  

mestna 
šola 

1321 3,67 1,732 ,048 

ruralna 
šola 

893 3,45 1,673 ,056 

 

Tabela 19: T-test za neodvisne vzorce (število let učenja angleščine (vključno s tečaji) glede 

na vrsto šol) 

 Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti povprečij 

 
 

95 % interval 
zaupanja razlike 

 

F p t df p 

Razlika 
povpreč

je 

St. 
napa
ka 

razlik
e 

Spodn
ji 

Zgorn
ji 

Enakost 
varianc 
predvide
na 

4,25
3 

0,03
9 

2,97
9 

2212 
0,00

3 
0,221 0,074 0,075 0,366 

Enakost 
varianc 
ni 
predvide
na 

  
2,99

9 
1958,2

84 
0,00

3 
0,221 0,074 0,076 0,365 
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15.2.2 Spol in teme za branje v angleščini 

 

Za vsako temo, ki so jo učenci navedli, da bi jo radi brali v angleščini, smo s t-testom za 

neodvisne vzorce izračunali, ali obstaja statistično značilna razlika v deležu med učenci in 

učenkami (Tabeli 20 in 21, Priloga).  

Izkazalo se je, da bi učenke v primerjavi z učenci v angleščini raje brale naslednje teme: 

• živali (t(2046)=-8,052, p<0,001), 

• mode, glasbe, filmov, zvezdnikov (t(1759)=-4,897, p<0,001), 

• zabavnih tem (t(2147)=-2,222, p=0,026) in 

• narave (t(2080)=-3,412, p=0,001). 

Učenci pa bi v primerjavi z učenkami raje brali besedila v angleščini na teme: 

• stripov (t(2181)=3,879, p<0,001), 

• tehnologije, računalništva (t(1382)=6,563, p<0,001), 

• prevoznih sredstev (t(1344)=5,168, p<0,001), 

• športa (t(1884)=7,97, p<0,001) in 

• vojaških tem (t(1468)=3,55, p<0,001). 

Tabela 20: Križna tabela (O katerih temah bi radi brali v angleščini glede na spol) 

  Spol 

Skupaj   moški ženski 

živali F 141 276 417 

f % (po spolu) 13,9 % 28,2 % 21,0 % 

stripi F 107 55 162 

f % (po spolu) 10,6 % 5,6 % 8,1 % 

učna snov F 29 25 54 

f % (po spolu) 2,9 % 2,6 % 2,7 % 

pustolovske zgodbe F 103 100 203 

f % (po spolu) 10,2 % 10,2 % 10,2 % 

mesta, države, svet F 39 30 69 

f % (po spolu) 3,9 % 3,1 % 3,5 % 

moda, glasba, filmi, 
zvezdniki 

F 23 66 89 

f % (po spolu) 2,3 % 6,7 % 4,5 % 

narava F 57 93 150 
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  Spol 

Skupaj   moški ženski 

f % (po spolu) 5,6 % 9,5 % 7,5 % 

zabavne teme F 49 69 118 

f % (po spolu) 4,8 % 7,0 % 5,9 % 

o vsem F 93 84 177 

f % (po spolu) 9,2 % 8,6 % 8,9 % 

tehnologija, računalništvo F 53 4 57 

f % (po spolu) 5,2 % 0,4 % 2,9 % 

pravljice F 56 73 129 

f % (po spolu) 5,5 % 7,5 % 6,5 % 

poklici F 10 9 19 

f % (po spolu) 1,0 % 0,9 % 1,0 % 

prevozna sredstva F 32 2 34 

f % (po spolu) 3,2 % 0,2 % 1,7 % 

šport F 149 41 190 

f % (po spolu) 14,7% 4,2 % 9,5 % 

šale F 2 2 4 

f % (po spolu) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

kriminalke, najstniške, 
resnične zgodbe 

F 18 30 48 

f % (po spolu) 1,8 % 3,1 % 2,4 % 

vojaške teme F 18 2 20 

f % (po spolu) 1,8 % 0,2 % 1,0 % 

zgodovina F 32 18 50 

f % (po spolu) 3,2 % 1,8 % 2,5 % 

Skupaj F 1011 979 1990 

f % (po spolu) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

15.2.3 Zaznava bralne zmožnosti v slovenščini in angleščini 

 

Kako je mnenje učencev o tem, kako dobro berejo v slovenščini, povezano z njihovim 

mnenjem, kako dobro berejo v angleščini, smo preverili s Spearmanovim korelacijskim 

koeficientom. 
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Izkazalo se je, da sta mnenji pozitivno statistično značilno povezani, kar pomeni, da tisti, ki 

menijo, da dobro berejo v slovenščini, menijo tudi, da dobro berejo v angleščini in obratno 

(rs=391, p<0,001) (Tabeli 22 in 23). 

Tabela 21: Spearmanov korelacijski koeficient (zaznava bralne zmožnosti v slovenščini in 

angleščini) 

   Kako dobro po 
tvojem mnenju 

bereš v 
slovenščini? 

Kako dobro po 
tvojem mnenju 

bereš v angleščini? 

Spearmanov rho Kako dobro po tvojem 
mnenju bereš v 
slovenščini?   

Korelacijski koeficient 1,000 0,391** 

p . 0,000 

N 2263 2259 

Kako dobro po tvojem 
mnenju bereš v 
angleščini?   

Korelacijski koeficient 0,391** 1,000 

P (2-sm.) 0,000 . 

N 2259 2268 

** p < 0,01 

 

Tabela 22: Križna tabela (zaznava bralne zmožnosti v slovenščini in angleščini) 

   Kako dobro po tvojem mnenju bereš v angleščini?   

Skupaj    zelo dobro dobro še kar slabo 

Kako dobro po 
tvojem mnenju 
bereš v 
slovenščini?   

zelo dobro F 434 643 112 5 1194 

f % (vrstica)   36,3 % 53,9 % 9,4 % ,4 % 100,0 % 

f % (stolpec)   73,7 % 56,6 % 24,3 % 6,8 % 52,9 % 

dobro F 141 458 281 29 909 

f % (vrstica)   15,5 % 50,4 % 30,9 % 3,2 % 100,0 % 

f % (stolpec)   23,9 % 40,3 % 61,0 % 39,7 % 40,2 % 

še kar F 13 34 65 28 140 

f % (vrstica)   9,3 % 24,3 % 46,4 % 20,0 % 100,0 % 

f % (stolpec)   2,2 % 3,0 % 14,1 % 38,4 % 6,2 % 

slabo F 1 1 3 11 16 

f % (vrstica)   6,3 % 6,3 % 18,8 % 68,8 % 100,0 % 

f % (stolpec)   0,2 % 0,1 % 0,7 % 15,1 % 0,7 % 

Skupaj F 589 1136 461 73 2259 

f % (vrstica)   26,1 % 50,3 % 20,4 % 3,2 % 100,0 % 

f % (stolpec)   100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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15.2.4 Zaznava bralne zmožnosti v angleščini in število knjig v angleščini 

 

Povezavo med mnenjem učencev, kako dobro berejo v angleščini, in številom knjig, ki jih 

imajo doma v angleškem jeziku, smo preverili s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. 

Izkazalo se je, da učenci, ki imajo doma več knjig v angleškem jeziku, menijo, da bolje berejo 

v angleščini, kot učenci, ki imajo doma manj knjig v angleškem jeziku (rs=0,232, p<0,001) 

(Tabela 24). 

Tabela 23: Spearmanov korelacijski koeficient (zaznava bralne zmožnosti v angleščini in 

število knjig v angleščini) 

   Ali imate doma 
knjige tudi v 

angleškem jeziku? 

Kako dobro po 
tvojem mnenju 

bereš v angleščini? 

Spearmanov rho Ali imate doma knjige 
tudi v angleškem 
jeziku? 

Korelacijski koeficient 1,000 ,232** 

p . 0,000 

N 2268 2261 

Kako dobro po tvojem 
mnenju bereš v 
angleščini?   

Korelacijski koeficient ,232** 1,000 

P (2-sm.) 0,000 . 

N 2261 2270 

** p < 0,01 

 

Tabela 24: Križna tabela (zaznava bralne zmožnosti v angleščini in število knjig v angleščini) 

   Ali imate doma knjige tudi v angleškem jeziku?  

Skupaj    veliko kar nekaj malo nimamo jih 

Kako dobro po 
tvojem mnenju 
bereš v 
angleščini?   

zelo dobro F 119 183 215 73 590 

f % (vrstica)   20,2 % 31,0 % 36,4 % 12,4 % 100,0 % 

f % (stolpec)   46,1 % 30,9 % 21,5 % 17,7 % 26,1 % 

dobro F 108 309 543 177 1137 

f % (vrstica)   9,5 % 27,2 % 47,8 % 15,6 % 100,0 % 

f % (stolpec)   41,9 % 52,1 % 54,4 % 43,0 % 50,3 % 

še kar F 27 95 210 128 460 

f % (vrstica)   5,9 % 20,7 % 45,7 % 27,8 % 100,0 % 

f % (stolpec)   10,5 % 16,0 % 21,0 % 31,1 % 20,3 % 

slabo F 4 6 30 34 74 

f % (vrstica)   5,4 % 8,1 % 40,5 % 45,9 % 100,0 % 
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f % (stolpec)   1,6 % 1,0 % 3,0 % 8,3 % 3,3 % 

Skupaj F 258 593 998 412 2261 

f % (vrstica)   11,4 % 26,2 % 44,1 % 18,2 % 100,0 % 

f % (stolpec)   100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

15.2.5 Zaznava bralne zmožnosti v angleščini in želja po branju v angleščini doma in v šoli  

 

Če učenci, ki bi radi več brali v angleščini doma in pri pouku angleščine, menijo, da bolje 

berejo v angleščini, kot učenci, ki si ne želijo pogosteje brati v angleščini doma in pri pouku 

angleščine, smo preverili z Mann-Whitneyevim U testom. 

Izkazalo se je, da učenci, ki bi radi več brali pri pouku angleščine, bolje berejo v angleščini, 

kot učenci, ki te želje nimajo (U=438101,5, p<0,001). Učenci, ki si želijo doma več brati v 

angleščini, prav tako ocenjujejo, da bolje berejo v angleščini, kot učenci, ki te želje nimajo 

(U=52737,0, p<0,001) (Tabele 25, 26 in 28, Priloga).   

Tabela 25: Križna tabela (zaznava bralne zmožnosti v angleščini in želja po branju v 

angleščini doma in pri pouku angleščine) 

   Ali bi rad več bral pri pouku 
angleščine? 

 
Ali bi doma rad več bral v 

angleščini? 

   da ne Skupaj  da ne Skupaj 

Kako dobro 
po tvojem 
mnenju 
bereš v 
angleščini?  

zelo 
dobro 

f 455 136 591  325 264 589 

f % (vrstica)   77,0 % 23,0 % 100,0 %  55,2 % 44,8 % 100,0 % 

f % (stolpec)   33,7 % 15,0 % 26,2 %  33,1 % 20,7 % 26,1 % 

dobro f 677  458 1135  470 665 1135 

f % (vrstica)   59,6 % 40,4 % 100,0 %  41,4 % 58,6 % 100,0 % 

f % (stolpec)   50,1 % 50,5 % 50,3 %  47,9 % 52,1 % 50,3 % 

še kar f 201 256 457  167 294  461 

f % (vrstica)   44,0 % 56,0 % 100,0 %  36,2 % 63,8 % 100,0 % 

f % (stolpec)   14,9 % 28,2 % 20,2 %  17,0 % 23,0 % 20,4 % 

slabo f 17 57 74  20 53 73 

f % (vrstica)   23,0 % 77,0 % 100,0 %  27,4 % 72,6 % 100,0 % 

f % (stolpec)   1,3 % 6,3 % 3,3 %  2,0 % 4,2 % 3,2 % 

Skupaj f 1350 907 2257  982 1276 2258 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tamara Bodlaj; diplomsko delo 

49 

f % (vrstica)   59,8 % 40,2 % 100,0 %  43,5 % 56,5 % 100,0 % 

f % (stolpec)   100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

15.2.6 Branje angleških besedil na začetku učenja angleščine in zaznava bralne zmožnosti 

v angleščini ter število knjig v angleščini 

 

Kako so povezane težave pri branju angleških besedil na začetku učenja angleščine in zaznava 

bralne zmožnosti v angleščini ter število knjig v angleškem jeziku, ki jih imajo učenci doma, 

smo preverili z Mann-Whitneyevim U testom (Tabela 29, Priloga).  

Izkazalo se je, da svoje branje v angleščini slabše ocenjujejo učenci, ki so odgovorili 

pritrdilno na trditve: 

• Besede sem bral/a tako, kot so bile napisane, po sistemu beri, kot govoriš  (povprečni 

rang(Da)=1338,45, povprečni rang(Ne)=1096,15, U=269446,5, p<0,001). 

• Veliko besed nisem razumel/a (povprečni rang(Da)=1428,05, povprečni 

rang(Ne)=984,2, U=350557, p<0,001). 

• Nihče mi ni povedal, da se črke in glasovi v angleščini običajno ne ujemajo (povprečni 

rang(Da)=1469,8, povprečni rang(Ne)=1123,82, U=53459, p<0,001). 

Svoje branje v angleščini višje ocenjujejo učenci, ki so pritrdilno odgovorili na trditvi: 

• Branje mi ni delalo težav, ker sem besede že prej poznal/a iz knjig, računalnika itd. 

(povprečni rang(Da)=719,19, povprečni rang(Ne)=1312,34, U=257507, p<0,001). 

• Besede sem poznal/a v govoru, ne pa, kako se napišejo (povprečni rang(Da)=1084,12, 

povprečni rang(Ne)=1157,65, U=518805, p=0,007). 

Manj knjig v angleškem jeziku imajo doma učenci, ki so odgovorili pritrdilno na trditve: 

• Besede sem bral/a tako, kot so bile napisane, po sistemu, beri tako, kot govoriš  

(povprečni rang(Da)=1211,48, povprečni rang(Ne)=1121,23, U=315746, p=0,011). 

• Veliko besed nisem razumel/a (povprečni rang(Da)=1259,1, povprečni 

rang(Ne)=1071,67, U=483044, p=0). 

• Nikoli me ni nihče učil brati v angleščini (povprečni rang(Da)=1291,43, povprečni 

rang(Ne)=1128,39, U=92027, p=0,01). 
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Več knjig v angleškem jeziku pa imajo učenci, ki so pritrdilno odgovorili na trditev »Branje 

mi ni delalo težav, ker sem besede že prej poznal/a iz knjig, računalnika itd.« (povprečni 

rang(Da)=982,03, povprečni rang(Ne)=1201, U=435937, p=0). 

 

V Tabelah 30 in 31 so predstavljene frekvenčne porazdelitve odgovorov na trditve, ki merijo 

težave pri učenju angleščine glede na oceno kvalitete branja v angleščini oz. število knjig v 

angleščini. 

Tabela 26: Križna tabela (branje v angleščini ter težave pri učenju angleščine) 

 
 

Kako dobro po tvojem mnenju bereš v angleščini? 
f % (vrstica) 

  zelo dobro Dobro še kar slabo 

Branje mi ni delalo težav, ker sem besede že 
prej poznal/a iz knjig, računalnika itd. 

Ne. 13,7 % 54,2 % 27,6 % 4,5 % 

Da. 55,0 % 41,0 % 3,5 % 0,4 % 

Besede sem poznal/a v govoru, ne pa, kako 
se napišejo. 

Ne. 27,1 % 45,7 % 22,8 % 4,4 % 

Da. 23,9 % 60,2 % 15,0 % 0,8 % 

Besede sem bral/a tako, kot so bile napisane, 
po sistemu beri, kot govoriš.  

Ne. 28,8 % 49,5 % 18,5 % 3,2 % 

Da. 12,0 % 54,3 % 30,1 % 3,6 % 

Veliko besed nisem razumel/a. Ne. 35,3 % 49,6 % 12,9 % 2,2 % 

Da. 8,2 % 51,6 % 34,9 % 5,3 % 

Nihče mi ni povedal, da se črke in glasovi v 
angleščini običajno ne ujemajo. 

Ne. 26,7 % 50,4 % 19,9 % 3,0 % 

Da. 8,6 % 47,1 % 34,3 % 10,0 % 

Nikoli me ni nihče učil brati v angleščini. Ne. 26,0 % 50,7 % 20,5 % 2,8 % 

Da. 28,3 % 40,4 % 18,2 % 13,1 % 

 

Tabela 27: Križna tabela (število knjig v angleščini ter težave pri učenju angleščine) 

 
 

Ali imate doma knjige tudi v angleškem jeziku? 
f % (vrstica) 

  veliko kar nekaj malo nimamo jih 

Branje mi ni delalo težav, ker sem besede že 
prej poznal/a iz knjig, računalnika itd. 

Ne. 8,4 % 24,1 % 47,8 % 19,7 % 

Da. 18,9 % 31,1 % 35,3 % 14,7 % 

Besede sem poznal/a v govoru, ne pa, kako 
se napišejo. 

Ne. 12,0 % 25,3 % 43,0 % 19,7 % 

Da. 10,3 % 28,2 % 46,5 % 14,9 % 

Besede sem bral/a tako, kot so bile napisane, 
po sistemu beri, kot govoriš.  

Ne. 12,2 % 26,6 % 43,2 % 17,9 % 

Da. 7,5 % 24,0 % 49,0 % 19,5 % 

Veliko besed nisem razumel/a. Ne. 13,5 % 29,0 % 41,8 % 15,8 % 

Da. 7,6 % 20,8 % 48,6 % 22,9 % 

Nihče mi ni povedal, da se črke in glasovi v Ne. 11,4 % 26,6 % 44,0 % 18,0 % 
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angleščini običajno ne ujemajo. Da. 14,3 % 12,9 % 47,1 % 25,7 % 

Nikoli me ni nihče učil brati v angleščini. Ne. 11,6 % 26,5 % 44,2 % 17,7 % 

Da. 9,1 % 20,2 % 41,4 % 29,3 % 

  

15.2.7 Odziv na neznano besedo v angleščini in zaznava bralne zmožnosti v angleščini ter 

število knjig v angleščini 

 

Kako je odziv na neznano besedo v angleščini povezan z zaznavo bralne zmožnosti v 

angleščini in številom knjig v angleškem jeziku, ki jih imajo pri učencu doma, smo preverili z 

Mann-Whitneyevim U testom (Tabela 32, Priloga).  

Izkazalo se je, da svoje bralne zmožnosti v angleščini slabše ocenjujejo učenci, ki so 

odgovorili pritrdilno na trditev »Nič, berem naprej.« (povprečni rang(Da)=1263,46, povprečni 

rang(Ne)=1122,3, U=177779, p=0,002). 

Svoje branje v angleščini ocenjujejo višje učenci, ki so pritrdilno odgovorili na trditvi: 

• Besedo poskušam razumeti s pomočjo preostalih besed (povprečni rang(Da)=1076,61, 

povprečni rang(Ne)=1176,46, U=571425,5, p<0,001). 

• Vprašam družinskega člana (povprečni rang(Da)=1034,07, povprečni 

rang(Ne)=1145,34, U=203999,5, p=0,009). 

Manj knjig v angleškem jeziku imajo doma učenci, ki so odgovorili pritrdilno na trditev »Nič, 

berem naprej.« (povprečni rang(Da)=1328,91, povprečni rang(Ne)=1117,32, U=164597, 

p=<0,001). 

Več knjig v angleškem jeziku pa imajo učenci, ki so pritrdilno odgovorili na trditvi: 

• Pogledam v slovar (povprečni rang(Da)=1112,93, povprečni rang(Ne)=1174,52, 

U=565746, p=0,022). 

• Besedo poskušam razumeti s pomočjo preostalih besed (povprečni rang(Da)=1049,95, 

povprečni rang(Ne)=1197,85, U=546402, p=<0,001). 

V Tabelah 33 in 34 so predstavljene frekvenčne porazdelitve odgovorov na trditve, ki se 

nanašajo na odzive na neznano angleško besedo glede na oceno kvalitete branja v angleščini 

oz. število knjig v angleščini. 
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Tabela 28: Križna tabela (branje v angleščini ter odziv na neznano besedo) 

 
 

Kako dobro po tvojem mnenju bereš v angleščini? 
f % (vrstica) 

  zelo dobro dobro še kar slabo 

Pogledam v slovar. Ne. 29,9 % 44,2 % 21,1 % 4,8 % 

Da. 23,9 % 53,8 % 19,9 % 2,4 % 

Besedo poskušam razumeti s pomočjo 

preostalih besed. 

Ne. 23,6 % 50,6 % 21,7 % 4,1 % 

Da. 29,6 % 49,8 % 18,5 % 2,1 % 

Besedo poskušam uganiti. Ne. 25,5 % 50,9 % 20,5 % 3,1 % 

Da. 30,5 % 45,8 % 19,3 % 4,4 % 

Nič, berem naprej. Ne. 26,4 % 51,0 % 20,0 % 2,7 % 

Da. 23,0 % 42,9 % 24,5 % 9,7 % 

Vprašam prijatelja/sošolca. Ne. 26,2 % 50,2 % 20,3 % 3,3 % 

Da. 22,2 % 52,8 % 22,2 % 2,8 % 

Vprašam učitelja. Ne. 26,6 % 49,7 % 20,5 % 3,3 % 

Da. 23,6 % 53,3 % 19,8 % 3,3 % 

Vprašam družinskega člana. Ne. 25,6 % 49,9 % 21,0 % 3,5 % 

Da. 30,3 % 53,4 %  14,9 % 1,4 % 

Vtipkam v spletni prevajalnik. Ne. 26,3 % 50,0 % 20,4 % 3,3 % 

Da. 19,6 % 58,9 % 19,6 % 1,8 % 

 

Tabela 34: Križna tabela (število knjig v angleščini ter odziv na neznano besedo) 

 
 

Ali imate doma knjige tudi v angleškem jeziku? 
f % (vrstica) 

  veliko kar nekaj malo nimamo jih 

Pogledam v slovar. Ne. 11,3 % 24,0 % 43,8 % 20,9 % 

Da. 11,6 % 27,5 % 44,3 % 16,6 % 

Besedo poskušam razumeti s pomočjo 

preostalih besed. 

Ne. 9,9 % 23,2 % 46,2 % 20,8 % 

Da. 13,7 % 30,4 % 41,3 % 14,6 % 

Besedo poskušam uganiti. Ne. 11,2 % 26,4 % 44,4 % 18,0 % 

Da. 13,3 % 24,8 % 42,1 % 19,8 % 

Nič, berem naprej. Ne. 12,1 % 26,7 % 44,1 % 17,2 % 

Da. 5,1 % 21,5 % 44,1 % 29,2 % 

Vprašam prijatelja/sošolca. Ne. 11,7 % 26,1 % 44,0 % 18,1 % 

Da. 0,0 % 30,6 % 47,2 % 22,2 % 

Vprašam učitelja. Ne. 11,8 % 26,6 % 44,0 % 17,6 % 

Da. 10,0 % 24,1 % 44,7 % 21,1 % 

Vprašam družinskega člana. Ne. 11,7 % 25,7 % 44,3 % 18,3 % 

Da. 9,8 % 31,3 % 42,0 % 17,0 % 

Vtipkam v spletni prevajalnik. Ne. 11,4 % 26,4 % 43,9 % 18,3 % 
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Ali imate doma knjige tudi v angleškem jeziku? 
f % (vrstica) 

  veliko kar nekaj malo nimamo jih 

Pogledam v slovar. Ne. 11,3 % 24,0 % 43,8 % 20,9 % 

Da. 11,6 % 27,5 % 44,3 % 16,6 % 

Besedo poskušam razumeti s pomočjo 

preostalih besed. 

Ne. 9,9 % 23,2 % 46,2 % 20,8 % 

Da. 13,7 % 30,4 % 41,3 % 14,6 % 

Besedo poskušam uganiti. Ne. 11,2 % 26,4 % 44,4 % 18,0 % 

Da. 13,3 % 24,8 % 42,1 % 19,8 % 

Nič, berem naprej. Ne. 12,1 % 26,7 % 44,1 % 17,2 % 

Da. 5,1 % 21,5 % 44,1 % 29,2 % 

Vprašam prijatelja/sošolca. Ne. 11,7 % 26,1 % 44,0 % 18,1 % 

Da. 0,0 % 30,6 % 47,2 % 22,2 % 

Vprašam učitelja. Ne. 11,8 % 26,6 % 44,0 % 17,6 % 

Da. 10,0 % 24,1 % 44,7 % 21,1 % 

Vprašam družinskega člana. Ne. 11,7 % 25,7 % 44,3 % 18,3 % 

Da. 9,8 % 31,3 % 42,0 % 17,0 % 

Vtipkam v spletni prevajalnik. Ne. 11,4 % 26,4 % 43,9 % 18,3 % 

Da. 16,1 % 17,9 % 51,8 % 14,3 % 

 

15.2.8 Vrsta šole ter število knjig v angleščini in zaznava bralne zmožnosti v angleščini 

 

Če obstaja razlika med učenci, ki obiskujejo mestno šolo, in tistimi, ki obiskujejo podeželjsko 

šolo, v številu knjig, ki jih imajo doma v angleščini, in mnenju, kako dobro berejo v 

angleščini, smo preverili z Mann-Whitneyevim U testom.  

Izkazalo se je, da imajo učenci, ki obiskujejo mestno šolo doma več knjig v angleškem jeziku 

(povprečni rang(Mestna šola)=1096,62, povprečni rang(Ruralna šola)=1192,52, U=567900, 

p<0,001), kar je razvidno tudi iz križne tabele, saj je kar 40,5 % učencev iz mestnih šol 

odgovorilo, da imajo doma kar nekaj oz. veliko knjig v angleškem jeziku, medtem ko je tako 

odgovorilo le 33,6 % učencev iz podeželskih šol. Po drugi strani med učenci podeželskih in 

mestnih šol ni statistično značilnih razlik v mnenju, kako dobro berejo v angleščini 

(U=604507, p=0,311) (Tabele 35, 36 in 37). 
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Tabela 29: Mann-Whitney U test (vrsta šole in število knjig v angleščini) 

 

Mann-Whitney U Z p 

Povprečni rang 

Vrsta šole 

Mestna šola 
Podeželska 

šola 

Ali imate doma knjige tudi v 
angleškem jeziku? 567900,000 -3,616 0,000 1096,92 1192,52 

Kako dobro po tvojem mnenju 
bereš v angleščini? 604507,000 -1,014 0,311 1145,04 1118,89 

 

Tabela 30: Križna tabela (vrsta šole in število knjig v angleščini) 

   Vrsta šole 

Skupaj    Mestna šola Podeželska šola 

Ali imate doma knjige 
tudi v angleškem 
jeziku?  

veliko f 176 85 261 

f % (vrstica)   67,4 % 32,6 % 100,0 % 

f % (stolpec)   13,0 % 9,3 % 11,5 % 

kar nekaj f 372  223 595 

f % (vrstica)   62,5 % 37,5 % 100,0 % 

f % (stolpec)   27,5 % 24,3 % 26,2 % 

malo f 579 422 1001 

f % (vrstica)   57,8 % 42,2 % 100,0 % 

f % (stolpec)   42,8 % 46,1 % 44,1 % 

nimamo jih f 227 186 413 

f % (vrstica)   55,0 % 45,0 % 100,0 % 

f % (stolpec)   16,8 % 20,3 % 18,2 % 

Skupaj f 1354 916  2270 

f % (vrstica)   59,6 % 40,4 % 100,0 % 

f % (stolpec)   100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabela 31: Križna tabela (vrsta šole in zaznava možnosti branja v angleščini) 

   Vrsta šole 

Skupaj    Mestna šola Podeželska šola 

Kako dobro po tvojem 
mnenju bereš v 
angleščini?   

zelo dobro f 348 244 592 

f % (vrstica)   58,8 % 41,2 % 100,0 % 

f % (stolpec)   25,7 % 26,7 % 26,1 % 

dobro f 675 465 1140 

f % (vrstica)   59,2 % 40,8 % 100,0 % 

f % (stolpec)   49,9 % 50,9 % 50,3 % 

še kar f 284 178 462 

f % (vrstica)   61,5 % 38,5 % 100,0 % 

f % (stolpec)   21,0 % 19,5 % 20,4 % 
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slabo f 47 27 74 

f % (vrstica)   63,5 % 36,5 % 100,0 % 

f % (stolpec)   3,5 % 3,0 % 3,3 % 

Skupaj f 1354 914 2268 

f % (vrstica)   59,7 % 40,3 % 100,0 % 

f % (stolpec)   100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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16 ZAKLJUČEK 

 

Ko sem se začela ukvarjati s teoretičnim delom pričujočega diplomskega dela, sem se najprej 

vprašala, kaj je bralna pismenost. Predstavila sem nekaj različnih opredelitev pojma, a me 

nobena izmed njih ni povsem zadovoljila. K vsem obstoječim opredelitvam bralne pismenosti 

bi želela dodati, da je ravno bralna pismenost temelj za vse ostale vrste pismenosti. Brez 

branja se ne moremo v celoti sporazumevati, ne moremo osebnostno rasti, se razvijati, 

izobraževati in družbeno udejstvovati. Kljub vsemu pa golo branje nikakor ni dovolj. Če 

želimo imeti bralno pismene prebivalce, se moramo posvetiti mladim in jih od samega 

začetka uriti v različnih bralnih tehnikah in strategijah, tako v maternem kot tudi tujem jeziku, 

ki nudi možnosti za nadaljnjo izobraževanje in delo, tudi z možnostjo sodelovanja s tujino. 

V času osnovnega šolanja morajo učenci najprej postati dobro bralno pismeni v maternem 

jeziku. Najprej učenci spoznajo glasove in črke, ki jih nato povezujejo med seboj in berejo 

krajše besede. Učitelji pri tem uporabljajo različne metode opismenjevanja, ki jih med seboj 

kombinirajo in tako zagotavljajo najboljši možni razvoj bralne pismenosti za različne potrebe 

učencev.  

Zagotovo je na strani učiteljev in staršev, da učenci pridobijo nujno potrebno motivacijo za 

branje. Kdor ne bere, ne more postati dobro bralno pismen, zato moramo učencem v šoli in 

izven nje nuditi različna besedila, ki jih zanimajo, in jim tako pokazati, da branje ni vedno 

neka obveza in težavno delo, ampak lahko beremo tudi za lastni užitek ter se ob tem naučimo 

kaj novega.  

S količino prebranih besedil se veča tudi količina novih besed, ki jih učenec spozna. Več 

beremo, boljši besedni zaklad imamo, boljše je razumevanje prebranega besedila. S tem, ko 

razumemo prebrano besedilo, postanemo bralno pismeni. Bralno pismenost nato urimo in 

izboljšujemo z različnimi strategijami, težimo k čim boljši tehniki branja in samostojni 

interpretaciji prebranega besedila. 

Vse našteto bo učencem v pomoč pri učenju branja v angleščini kot tujem jeziku. Seveda se 

bodo srečevali z določenimi razlikami v glasovih in črkah, vendar si bodo lahko pomagali z 

že usvojenimi bralnimi strategijami. Zato sem v teoretičnem delu tudi predstavila metode 

opismenjevanja v angleščini kot tujem jeziku in preverila, kako je bralna pismenost v 
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angleščini zastopana v učnem načrtu za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. Opisala sem 

ekstenzivni bralni pristop, ki pripomore k boljši bralni pismenosti v angleščini in bi ga bilo 

vredno preizkusiti tudi pri nas. Povezuje se s slovenskim učnim načrtom za angleščino, po 

katerem si učenci sami izberejo, katero besedilo bodo brali. Učenci berejo preprosta besedila, 

podprta s slikovnim gradivom za lažje razumevanje, poudarek je na količini prebranih besedil 

in motivaciji za branje. Ravno ekstenzivni bralni pristop predpostavlja, da lahko postanemo 

dobri bralci le z branjem, ki pa ga je v šolah vedno premalo. 

V empiričnem delu sem podrobneje predstavila raziskavo, ki sem jo opravila v sklopu 

izdelave diplomskega dela. Najprej sem predstavila rezultate ankete, ki so jo rešili učenci 5. 

razreda 85 osnovnih šol, nato pa sem preverjala povezanost in razlike med posameznimi 

vprašanji. Ugotovila sem, da se kar 61,5 % anketirancev uči angleščino več kot dve leti, kar 

pomeni, da se udeležujejo različnih oblik učenja angleščine že pred formalnim začetkom 

učenja tujega jezika v 4. razredu. To dejstvo je jasen pokazatelj, da bi bilo treba s 

poučevanjem angleščine v osnovni šoli začeti veliko prej kot pa šele v 4. razredu. Tako bi 

imeli vsi učenci enake možnosti za opismenjevanje v tujem jeziku, ne glede na socialno-

ekonomski status družine in kraj, iz katerega prihajajo. 

Učenci v šoli in doma največ berejo besedila, ki se nahajajo v učbenikih za angleški jezik in 

knjige za angleško bralno značko. Učitelji bi jim morali poleg učbenikov ponuditi več 

različnih vrst gradiv – časopise, revije, stripe, otroške knjige … Različne vrste besedil so 

predvidene tudi v učnem načrtu, vendar se v praksi izkaže povsem drugače. Učenci bi lahko 

sami izbirali besedila in posledično bi se povečala njihova bralna motivacija, ki vpliva tudi na 

količino branja. Učitelji bi lahko uporabili ekstenzivno branje kot enega izmed možnih bralnih 

pristopov in s tem vpeljali v proces učenja angleščine individualno branje, ki temelji na 

količini prebranega in razvija tekoče branje ter dobre bralne navade. Tako bi učenci redno 

brali v angleščini in pridobili veselje do branja, ker bi brali tisto, kar jih zanima (Day, 

Bamford, 1998). 

Učitelji med poukom angleščine preveč urijo glasno branje, ki zelo hitro postane dolgočasno 

za učence, saj morajo čakati, da pridejo na vrsto. Glasno branje je nedvomno pomemben del 

bralne pismenosti v angleščini, vendar bi ga bilo potrebno omejiti in raje dati učencem 

možnosti, da tiho berejo vsi hkrati in tisto, kar jih zanima. Ravno obratno pa se je izkazalo pri 

vprašanju o učiteljevem glasnem branju pri angleščini, saj le 11,00 % učencev pogosto sliši 

učitelja glasno brati učencem. To bi bilo treba povečati, ker morajo biti učenci na začetku 
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učenja tujega jezika čim bolj izpostavljeni govorni obliki jezika, da pridobijo slušno 

prepoznavo glasov, kar jim kasneje pomaga tudi pri branju.  

Raziskava je pokazala, da večina učencev zaznava svojo bralno zmožnost v slovenščini kot 

zelo dobro, v angleščini pa kot dobro, učenci torej  menijo, da so dobro bralno pismeni v 

maternem in tujem jeziku. Kljub temu si več kot polovica vprašanih doma ne želi več brati v 

angleščini, kar kaže na pomanjkanje bralne motivacije. Potrebno bi bilo razmisliti, kako bi 

učence spodbudili, da bi raje brali tudi v domačem okolju. Pametno jim je ponuditi možnost 

izposoje bralnega gradiva iz razreda domov, saj sem z raziskavo ugotovila, da ima kar 43,5 % 

anketirancev doma malo knjig v angleščini in je morda tudi to razlog, da si učenci ne želijo 

brati doma. 

Z izračuni korelacij se je pokazalo kar nekaj statistično pomembnih razlik in podobnosti med 

spremenljivkami. Prva izmed njih je razlika med številom let učenja in vrsto osnovne šole, ki 

jo učenci obiskujejo. Izkazalo se je, da se učenci, ki obiskujejo mestno šolo, v povprečju učijo 

angleščino dlje časa kot učenci, ki obiskujejo podeželsko šolo. Možna razlaga za takšno 

povprečje je, da so podeželske šole bolj oddaljene od jezikovnih šol, ki se običajno nahajajo v 

mestih, zato se jezikovnih tečajev udeležujejo predvsem učenci, ki obiskujejo mestne šole. 

Kot eno izmed razlag je potrebno omeniti tudi socialno-ekonomski status družin, ki je na 

podeželju nižji kot v mestih. Vsekakor pa pri učenju tujih jezikov igrajo pomembno vlogo 

tudi starši in dejstvo, kako pomembno se njim zdi učenje in znanje tujih jezikov. 

Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi pri povezavi spola in tem, ki si jih 

anketiranci želijo brati v angleščini. Učenke bi raje brale teme o živalih, modi, glasbi, filmih, 

zvezdnikih, naravi in zabavnih temah, učenci pa si želijo brati stripe, besedila o tehnologiji in 

računalništvu, prevoznih sredstvih, športu in vojski. To je pomemben podatek za učitelje, ker 

lahko na podlagi teh odgovorov oblikujejo bralna gradiva, ki bi zadovoljevala potrebe 

učencev in jih spodbudila k branju. 

Izkazalo se je, da učenci, ki menijo, da dobro berejo v slovenščini, tudi menijo, da dobro 

berejo v angleščini, in obratno. S tem se pokaže, da je pomembno, da so učenci dobro bralno 

opismenjeni v maternem jeziku, saj bodo posledično tudi bolje bralno pismeni v tujem jeziku. 

Kljub temu pa se mi pri tem podatku poraja vprašanje, kakšna je razlika med učenčevo 

zaznavo bralne zmožnosti in realno stopnjo znanja branja. Iz dosedanjih raziskav PISA je 

razvidno, da so slovenski učenci v bralnem razumevanju slabši, kot se je izkazalo v tej 

raziskavi. Iz tega lahko sklepam, da imajo učenci nimajo povsem realne predstavo o lastnem 
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znanju, na kar bi morali biti pozorni tudi učitelji in jim pri ustvarjanju predstav pomagati z 

dodatnimi povratnimi informacijami pri preizkusih znanja in ustnih preverjanjih. 

Učenci, ki imajo doma več knjig v angleščini, menijo, da bolje berejo v angleščini kot učenci, 

ki imajo doma manj knjig v angleščini. Količine knjig, ki jih imajo učenci doma, učitelj ne 

more spremeniti, lahko pa pomaga tako, da učencem ponudi možnost izposoje gradiva iz 

razredne knjižnice; tako se poveča tudi količina gradiva, ki ga učenec lahko prebere doma. 

Motivacija je pri branju izredno pomembna, kar se je pokazalo tudi v raziskavi, saj so učenci, 

ki so dejali, da si želijo več brati v angleščini doma in v šoli, zaznali svojo bralno zmožnost v 

angleščini boljše kot učenci, ki si ne želijo več brati doma in v šoli.  

Izkazalo se je, da so učenci, ki menijo, da slabše berejo v angleščini, pri vprašanju, kako so 

brali na začetku učenja angleščine, izbrali naslednje odgovore: 

- Besede sem bral/a tako, kot so bile napisane, po sistemu beri, kot govoriš. 

- Veliko besed nisem razumel/a. 

- Nihče mi ni povedal, da se črke in glasovi v angleščini običajno ne ujemajo. 

Svoje branje v angleščini ocenjujejo višje učenci, ki so pritrdilno odgovorili na trditvi: 

- Branje mi ni delalo težav, ker sem besede že prej poznal/a iz knjig, računalnika itd. 

- Besede sem poznal/a v govoru, ne pa, kako se napišejo. 

Zaključim lahko, da so bili učenci, ki ocenjujejo svojo bralno zmožnost v angleščini višje, že 

pred učenjem angleščine v šoli v stiku z angleškim jezikom. To jim je kasneje pomagalo pri 

branju v angleščini. Zato je pomembno, da začnemo z učenjem tujega jezika čim prej in se 

posvečamo predvsem govorni in slušni obliki, da se učenci spoznajo z jezikom in kasneje 

hitreje napredujejo pri učenju branja in pisanja. 

Iz raziskave je razvidno, da svoje branje v angleščini ocenjujejo slabše učenci, ki so 

odgovorili pritrdilno na trditev »Nič, berem naprej.« Svoje branje v angleščini ocenjujejo 

višje učenci, ki so pritrdilno odgovorili na trditvi: 

- Besedo poskušam razumeti s pomočjo preostalih besed. 

- Vprašam družinskega člana.  

Učenci, ki svoje znanje v angleščini ocenjujejo višje, imajo torej bolj razvite bralne strategije, 

ker se znajo spopasti s težavo in poiskati rešitev. S tem, ko uporabljajo bralne strategije za 

prepoznavo neznane besede, se naučijo pomena nove besede in si širijo besedišče, ki je 
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pomembno za bralno razumevanje. Stremeti bi morali k cilju, da bi vsi učenci imeli dovolj 

razvite bralne strategije, da ne bi več le brali naprej. 

Pomembno dejstvo, ki se je razkrilo z raziskavo, je tudi, da imajo učenci, ki obiskujejo 

mestne šole, doma več knjig v angleškem jeziku, kot učenci, ki obiskujejo ruralne šole. Morda 

je temu tako zaradi nižjega življenjskega standarda, ki je običajen za podeželje in si nakupa 

knjig ne morejo privoščiti, zato je še toliko bolj pomembno, da ruralne šole učencem nudijo 

izposojo knjig v angleščini. Pri tem lahko pomagajo tudi učitelji z vzpostavitvijo razredne 

knjižnice, kjer naj se nahaja čim več različnih vrst gradiva. 

Za konec bi rada podala še nekaj predlogov, s katerimi bi lahko dosegli izboljšanje bralne 

pismenosti v angleščini pri nas: 

- začetek formalnega poučevanja angleščine že v 1. razredu osnovne šole in s tem 

zagotavljanje enakih možnosti za vse učence, 

- na začetku učenja angleščine večji poudarek na slušnem razumevanju in govornem 

sporočanju, 

- dodatno izobraževanje učiteljev na področju poučevanja branja v angleščini, 

- vzpostavitev razrednih knjižnic z različnimi gradivi, ki jih učenci lahko vzamejo 

domov, 

- vpeljevanje ekstenzivnega branja v učni proces, 

- večje sodelovanje med učitelji in učenci glede izbire tem za branje, 

- več glasnega branja in pripovedovanja zgodb s strani učitelja, 

- več individualnega branja med poukom angleščine. 
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IV. PRILOGA 

1. Anketni vprašalnik 

Ime osnovne šole: …………………………………………………………………………… 

Spol:…………………………………………………………………………………………. 

Število let učenja angleščine (vključno s tečaji):……………………………………………. 

 
 

1. Katera besedila bereš v angleškem jeziku doma in v šoli?            Obkrožiš lahko več 
odgovorov. 

a. Besedila v učbeniku. 
b. Besedila s spleta. (=interneta) 
c. Poenostavljene knjige (»easy readers«).  
d. Knjige za angleško bralno značko. 
e. Revije. 
f. Drugo: ………………………………………………………….. 

 

2. Ali vam učitelj pri angleščini bere/pripoveduje zgodbe?     Obkroži EN odgovor. 
a. Pogosto. 
b. Včasih. 
c. Redko. 
d. Nikoli.  

 

3. Ali kdaj vadite glasno branje? 
a. Pogosto. 
b. Včasih. 
c. Redko. 
d. Nikoli.  

 

4. Poskušaj se spomniti, kako si bral angleška besedila na začetku učenja angleščine. 
Obkroži, kar drži zate.  

a. Branje mi ni delalo težav, ker sem besede že prej poznal/a iz knjig, računalnika itd. 
b. Besede sem poznal/a v govoru, ne pa kako se napišejo. 
c. Besede sem bral/a tako, kot so bile napisane, po sistemu, beri, kot govoriš.  
d. Veliko besed nisem razumel/a. 
e. Nihče mi ni povedal, da se črke in glasovi v angleščini običajno ne ujemajo. 
f. Nikoli me ni nihče učil brati v angleščini. 

 

5. Kaj narediš, če v angleščini naletiš na besedo, ki je ne razumeš?  Obkrožiš lahko več 

odgovorov. 
a. Pogledam v slovar. 
b. Besedo poskušam razumeti s pomočjo preostalih besed. 
c. Besedo poskušam uganiti. 
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d. Nič, berem naprej. 
e. Drugo:………………………………………………………………………… 

 

6. Kako dobro po tvojem mnenju bereš v slovenščini?  Obkroži EN odgovor.  
a. Zelo dobro. 
b. Dobro 
c. Še kar. 
d. Slabo. 

 

7. Kako dobro po tvojem mnenju bereš v angleščini?  Obkroži EN odgovor.  
a. Zelo dobro. 
b. Dobro 
c. Še kar. 
d. Slabo. 

 
 

8. Ali bi rad več bral pri pouku angleščine?             Obkroži EN odgovor.  
a. Da. 
b. Ne. 

 
 

9. Ali bi doma rad več bral v angleščini?    Obkroži EN odgovor.  
a. Da. 
b. Ne. 

 

10. O katerih temah bi rad bral v angleščini? Napiši. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Ali imate doma knjige tudi v angleškem jeziku?        Obkroži EN odgovor.  
a. Veliko. 
b. Kar nekaj. 
c. Malo. 
d. Nimamo jih.  

 

Hvala za sodelovanje in veliko uspeha pri učenju tujih jezikov. 

 

Kdor zna samo en jezik, živi samo enkrat. (češki pregovor) 
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2. Tabele 

 

Tabela 32: T-test za neodvisne vzorce (O katerih temah bi radi brali v angleščini glede na 

spol) 

 Levenov test 
enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

 
F p t df p 

Razlika 
povprečje 

St. napaka 
razlike 

živali Enakost varianc 
predvidena 

280,878 0,000 -8,121 2280 0,000 -0,130 0,016 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -8,052 2046,059 0,000 -0,130 0,016 

stripi Enakost varianc 
predvidena 

60,790 0,000 3,846 2280 0,000 0,041 0,011 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  3,879 2180,580 0,000 0,041 0,011 

učna snov Enakost varianc 
predvidena 

0,417 0,519 0,323 2280 0,747 0,002 0,006 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  0,323 2279,182 0,747 0,002 0,006 

pustolovske 
zgodbe 

Enakost varianc 
predvidena 

0,225 0,635 -0,237 2280 ,812 -0,003 0,012 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -0,237 2266,985 ,813 -0,003 0,012 

mesta, države, 
svet 

Enakost varianc 
predvidena 

2,838 0,092 0,842 2280 0,400 0,006 0,007 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  0,844 2277,067 0,399 0,006 0,007 

moda, glasba, 
filmi, zvezdniki 

Enakost varianc 
predvidena 

102,859 0,000 -4,972 2280 0,000 -0,040 0,008 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -4,897 1758,543 0,000 -0,040 0,008 

narava Enakost varianc 
predvidena 

48,094 0,000 -3,439 2280 0,001 -0,036 0,010 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -3,412 2079,741 0,001 -0,036 0,010 

zabavne teme Enakost varianc 
predvidena 

20,125 0,000 -2,235 2280 0,025 -0,021 0,009 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -2,222 2147,021 0,026 -0,021 0,009 

o vsem Enakost varianc 
predvidena 

0,312 0,576 0,279 2280 0,780 0,003 0,011 
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 Levenov test 
enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

 
F p t df p 

Razlika 
povprečje 

St. napaka 
razlike 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  0,280 2275,807 0,780 0,003 0,011 

tehnologija, 
računalništvo 

Enakost varianc 
predvidena 

176,380 0,000 6,395 2280 0,000 0,041 0,006 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  6,563 1381,901 0,000 0,041 0,006 

pravljice Enakost varianc 
predvidena 

14,526 0,000 -1,901 2280 0,057 -0,018 0,010 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -1,892 2181,092 0,059 -0,018 0,010 

poklici Enakost varianc 
predvidena 

0,037 0,848 0,096 2280 0,923 0,000 0,004 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  0,096 2276,427 0,923 0,000 0,004 

prevozna sredstva Enakost varianc 
predvidena 

106,067 0,000 5,031 2280 0,000 0,025 0,005 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  5,168 1344,064 0,000 0,025 0,005 

šport Enakost varianc 
predvidena 

274,514 0,000 7,846 2280 0,000 0,090 0,011 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  7,970 1883,719 0,000 0,090 0,011 

šale Enakost varianc 
predvidena 

0,015 0,902 -0,061 2280 0,951 0,000 0,002 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -0,061 2260,860 0,951 0,000 0,002 

kriminalke, 
najstniške, 
resnične zgodbe 

Enakost varianc 
predvidena 

15,569 0,000 -1,967 2280 0,049 -0,012 0,006 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  -1,951 2053,644 0,051 -0,012 0,006 

vojaške teme Enakost varianc 
predvidena 

49,088 0,000 3,465 2280 0,001 0,013 0,004 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  3,550 1468,012 0,000 0,013 0,004 

zgodovina Enakost varianc 
predvidena 

12,809 0,000 1,784 2280 0,075 0,011 0,006 

Enakost varianc ni 
predvidena 

  1,797 2203,308 0,072 0,011 0,006 
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Tabela 33: Mann-Whitney U test (Zaznava bralne zmožnosti v angleščini in želja po branju 

pri pouku angleščine) 

 

Mann-Whitney U Z p 

Povprečni rang 

Ali bi rad več bral pri pouku 
angleščine? 

Da Ne 

Kako dobro po tvojem mnenju 
bereš v angleščini?   

438101,500 -12,468 0,000 1000,02 1320,98 

 

Tabela 34: Mann-Whitney U test (Zaznava bralne zmožnosti v angleščini in želja po branju v 

angleščini doma) 

 

Mann-Whitney U Z p 

Povprečni rang 

Ali bi doma rad več bral v 
angleščini? 

Da Ne 

Kako dobro po tvojem mnenju 
bereš v angleščini?   

527937,0 -6,975 0,000 1029,11 1206,76 
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Tabela 35: Mann-Whitney U test (branje v angleščini in število knjig v angleščini ter težave 

pri učenju angleščine) 

Grupirna 

spremenljivka 

  
 

Mann-

Whitney 

U 

f 

Povprečni 

rang 

  Z p Ne Da Ne Da 

Branje mi ni delalo 

težav, ker sem 

besede že prej 

poznal/a iz knjig, 

računalnika itd. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

257507,0 
-

21,479 

0,0

00 
1588 

68

0 

131

2 
719 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
435937,0 -7,731 

0,0

00 
1591 

67

9 

120

1 
982 

Besede sem 

poznal/a v govoru, 

ne pa kako se 

napišejo. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

518805,0 -2,699 
0,0

07 
1554 

71

4 

115

8 

108

4 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
538655,0 -1,292 

0,1

96 
1554 

71

6 

114

7 

111

1 

Besede sem bral/a 

tako, kot so bile 

napisane, po 

sistemu, beri tako, 

kot govoriš.  

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

269446,5 -6,990 
0,0

00 
1909 

35

9 

109

6 

133

8 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
315746,0 -2,539 

0,0

11 
1911 

35

9 

112

1 

121

1 

Veliko besed nisem 

razumel/a. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

350557,0 
-

16,600 

0,0

00 
1500 

76

8 
984 

142

8 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
483044,0 -6,849 

0,0

00 
1497 

77

3 

107

2 

125

9 

Nihče mi ni 

povedal, da se črke 

in glasovi v 

angleščini običajno 

ne ujemajo. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

53459,0 -4,729 
0,0

00 
2198 70 

112

4 

147

0 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
68211,0 -1,727 

0,0

84 
2200 70 

113

2 

126

1 

Nikoli me ni nihče 

učil brati v 

angleščini. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

100526,5 -1,166 
0,2

43 
2169 99 

113

1 

120

4 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
92027,0 -2,568 

0,0

10 
2171 99 

112

8 

129

1 
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Tabela 36: Mann-Whitney U test (branje v angleščini in število knjig v angleščini ter odziv na 

neznano besedo) 

Grupirna 

spremenljivka 

  
 

Mann-

Whitney 

U 

f 

Povprečni 

rang 

  Z p Ne Da Ne Da 

Pogledam v slovar. Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

589432,0 -,618 
0,5

37 
834 

14

34 

112

4 

114

0 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
565746,0 -2,288 

0,0

22 
832 

14

38 

117

5 

111

3 

Besedo poskušam 

razumeti s 

pomočjo preostalih 

besed. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

571425,5 -3,895 
0,0

00 
1315 

95

3 

117

6 

107

7 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
546402,0 -5,632 

0,0

00 
1313 

95

7 

119

8 

105

0 

Besedo poskušam 

uganiti. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

264274,5 -1,042 
0,2

97 
1993 

27

5 

113

9 

109

9 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
276850,0 -0,004 

0,9

97 
1992 

27

8 

113

5 

113

6 

Nič, berem naprej. Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

177779,0 -3,135 
0,0

02 
2072 

19

6 

112

2 

126

3 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
164597,0 -4,572 

0,0

00 
2075 

19

5 

111

7 

132

9 

Vprašam 

prijatelja/sošolca. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

38619,0 -0,434 
0,6

64 
2232 36 

113

4 

117

8 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
35360,0 -1,319 

0,1

87 
2234 36 

113

3 

127

0 

Vprašam učitelja. Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

343337,0 -0,592 
0,5

54 
1900 

36

8 

113

1 

115

2 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
330239,0 -1,887 

0,0

59 
1901 

36

9 

112

5 

119

1 

Vprašam 

družinskega člana. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

203999,5 -2,608 
0,0

09 
2047 

22

1 

114

5 

103

4 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
222802,0 -0,723 

0,4

70 
2046 

22

4 

113

9 

110

7 

Vtipkam v spletni 

prevajalnik. 

Kako dobro po tvojem 

mnenju bereš v 

angleščini?   

60014,0 -0,432 
0,6

66 
2212 56 

113

4 

116

9 

Ali imate doma knjige tudi 

v angleškem jeziku?  
61038,0 -0,209 

0,8

35 
2214 56 

113

6 

111

8 
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3. Frekvenčne porazdelitve (Osnovna šola) 

 

 f f % 

DOŠ 1 Lendava 17 0,7% 

OŠ 8 talcev Logatec 18 0,8% 

OŠ Antona Tomaža Linharta, podružnica Mošnje 8 0,3% 

OŠ Bičevje 37 1,6% 

OŠ Bistrica 16 0,7% 

OŠ Bizeljsko 8 0,3% 

OŠ Blaža Arniča Luče, podružnicaSolčava 7 0,3% 

OŠ Bršljin 31 1,3% 

OŠ Center Novo mesto 25 1,1% 

OŠ Danile Kumar 64 2,8% 

OŠ Davorina Jenka 39 1,7% 

OŠ Dob 20 0,9% 

OŠ Dolenjske Toplice 33 1,4% 

OŠ Domžale 19 0,8% 

OŠ Dornberk 15 0,7% 

OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 23 1,0% 

OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica 51 2,2% 

OŠ dr. Franceta Prešerna, podružnica Sušje 6 0,3% 

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 22 1,0% 

OŠ Dragomelj 17 0,7% 

OŠ Drska 46 2,0% 

OŠ Globoko 11 0,5% 

OŠ Gradec 15 0,7% 

OŠ Grm 46 2,0% 

OŠ Gustava Šiliha Velenje 46 2,0% 

OŠ Hinko Smrekar 22 1,0% 

OŠ Hruševec Šentjur 29 1,3% 

OŠ in vrtec Škofljica 75 3,3% 

OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 22 1,0% 

OŠ Ivana Kavčiča 14 0,6% 

OŠ Ivana Skvarče 39 1,7% 

OŠ Jakoba Aljaža 27 1,2% 

OŠ Janka Kersnika, podružnica Blagovica 9 0,4% 
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 f f % 

OŠ Jelšane 7 0,3% 

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 25 1,1% 

OŠ Jožeta Gorjupa 20 0,9% 

OŠ Kašelj 42 1,8% 

OŠ Kolezija 19 0,8% 

OŠ Komenda-Moste 22 1,0% 

OŠ Koper 22 1,0% 

OŠ Koroška Bela 61 2,7% 

OŠ Koseze 25 1,1% 

OŠ Krmelj 24 1,0% 

OŠ Litija 33 1,4% 

OŠ Ljubečna 40 1,7% 

OŠ Log Dragomer 18 0,8% 

OŠ Log Dragomer, podružnica Bevke 10 0,4% 

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 30 1,3% 

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, podružnica  Šmarje-Sap 24 1,0% 

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, podružnica Žalna 17 0,7% 

OŠ Mengeš 21 0,9% 

OŠ Mirana Jarca 77 3,3% 

OŠ Miroslav Vilhar 8 0,3% 

OŠ n. h. Maksa Pečarja 20 0,9% 

OŠ Naklo 16 0,7% 

OŠ Notranjski odred Cerknica 14 0,6% 

OŠ Nove Fužine 18 0,8% 

OŠ Nove Jarše 38 1,7% 

OŠ Oskarja Kovačiča 25 1,1% 

OŠ Podzemelj, Gradac 14 0,6% 

OŠ Poljane 24 1,0% 

OŠ Prevole 7 0,3% 

OŠ Prežihovega Voranca 57 2,5% 

OŠ Prule 17 0,7% 

OŠ Rodica 50 2,2% 

OŠ Rovte 18 0,8% 

OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica Loka 11 0,5% 

OŠ Spodnja Šiška 29 1,3% 

OŠ Stara Cerkev 20 0,9% 
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 f f % 

OŠ Stična, podružnica Muljava 8 0,3% 

OŠ Stranje 27 1,2% 

OŠ Šenčur, podružnica Olševek 15 0,7% 

OŠ Škofja Loka-Mesto 23 1,0% 

OŠ Šmartno pod Šmarno goro 37 1,6% 

OŠ Šmartno v Tuhinju 21 0,9% 

OŠ Šoštanj 61 2,7% 

OŠ Tabor 15 0,7% 

OŠ Toma Brejca Kamnik 47 2,0% 

OŠ Toneta Šraja Aljoše 12 0,5% 

OŠ Trebnje 17 0,7% 

OŠ Trnovo 47 2,0% 

OŠ Trzin 42 1,8% 

OŠ Valentina Vodnika 21 0,9% 

OŠ Vavta vas 15 0,7% 

OŠ Vodice 33 1,4% 

OŠ Vrhovci 38 1,7% 

OŠ Žirovnica 21 0,9% 

 

 


