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POVZETEK 

 

V diplomskem delu z naslovom Projekti in programi za spodbujanje bralne motivacije pri 

fantih smo raziskali bralno motivacijo kot dejavnik bralnega razumevanja, ki je del bralne 

pismenosti, pri tem pa smo se osredotočili na fante. Motivacijski dejavniki predstavljajo pri 

fantih prvi pogoj za dobro razumevanje prebranega in zato se slabša motiviranost fantov 

povezuje tudi s slabšimi bralnimi doseţki fantov. Raziskali smo doseţke fantov pri bralni 

pismenosti, dejavnike bralne motivacije v povezavi s spoloma ter od kod izvirajo razlike med 

fanti in dekleti pri branju. Opredelili smo bralno motivacijo in raziskali, kako jo pri fantih 

povečati ter kakšna vlogo ima pri tem šola (učitelji in šolska knjiţnica). Da bi ugotovili, 

kakšna naj bo šolska praksa, ki bo tudi fantom zagotavljala dobre doseţke v izobraţevanju, 

smo raziskali programe in projekte, ustvarjene za dečke z namenom povečanja motivacije za 

branje umetnostnih besedil, ki so jih pripravili v petih drţavah – v Sloveniji, Ontariu (v 

Kanadi), Avstraliji, Nemčiji in na Finskem. Ugotovili smo, da temeljijo na podobnih 

strategijah za spodbujanje branja med fanti: uporaba aktivih metod, IKT, vključevanje moških 

bralnih zgledov, fantom priljubljenih bralnih materialov. Glavna teţava projektov in 

programov je ta, da se preveč opirajo na stereotipne predstave o ţenskah in moških in da ne 

upoštevajo heterogenosti moške in ţenske populacije. Kljub temu da izvajalci programov 

(šole, splošne knjiţnice, raziskovalni centri) zagotavljajo, da so projekti in programi uspešni, 

raziskav, ki bi to resnično dokazovale, ni. Potrebne so nove raziskave, ki bodo preverile 

učinkovitost nastalih projektov, in ki bodo dale odgovor na to, kako pomagati predstavnikom 

posameznega spola. Nujne so tudi spremembe  izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja 

učiteljev, saj se ti večinoma ne zavedajo, da imajo fantje v povprečju teţave z branjem in zato 

tudi ne ukrepajo ustrezno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: fantje, razredni učitelj, bralna motivacija, bralna pismenost,  bralni projekti 

in programi,  leposlovje, bralni doseţki  



 
 

 

ABSTRACT 

 

In the thesis Motivational Reading Projects and Programs for Boys we studied boys reading 

motivation as a factor of reading comprehension, which is a part of reading literacy. Reading 

motivation is the first condition for efficient reading comprehension with boys, therefore less 

motivation correlates to their lower reading achievements. We studied the achievements of 

reading literacy with boys, the factors of reading motivation connected with gender and the 

causes for differences in reading between boys and girls. We defined the concept and the 

ways to increase reading motivation with boys and were thereby interested in the role of the 

educational system (the teachers and the school library). To increase reading motivation, 

which will ensure better achievements in education, with boys in practice, we studied 

programs and projects, suited for the increase of reading motivation of literary texts with 

boys, from five countries (Slovenia, Canada – Ontario, Australia, Germany and Finland). 

They are based on similar strategies to encourage boys with reading: the use of active 

methods, ICT, integration of male reading role models and reading materials, popular with 

boys. The main obstacles of programs and projects are the excessive orientation on female 

and male stereotypes and noncompliance with the heterogeneity of the male and female 

population. Despite the assurance of the institutions preforming the programs (schools, public 

libraries, research centres) that the projects and programs are successful, there are no surveys 

proving that statement. New research of the efficiency of the established projects, which will 

provide the answers on how to help boys and girls in the way one gender will not be in 

disadvantage of the other, is necessary. Essential are also alterations in education and training 

of teachers, who are mostly not aware of the reading problems with boys and therefore do not 

take appropriate measures. 
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I. DEL  

1.  UVOD  
 

Bralna pismenost je eden najpomembnejših napovednikov posameznikove uspešnosti pri 

učenju in posledično tudi v ţivljenju, zato je razvijanje bralnih kompetenc v izobraţevanju 

bistvenega pomena. Branje pa ne vpliva le na človekov profesionalni razvoj, temveč tudi na 

osebni. Študije kaţejo, da se z bralno pismenostjo in z bralnimi učnimi doseţki pomembno 

pozitivno povezuje bralna motivacija (Baker & Wigfield, 1999, v Pečjak & Bucik, 2004). Ta 

je, kot kaţejo raziskave pri fantih, niţja kot pri dekletih, niţji so tudi njihovi bralni doseţki.  

Poleg tega pa so motivacijski dejavniki pri fantih prvi pogoj za dobro razumevanje prebranega 

(Pečjak, 2010). 

 

Zaradi raziskav o bralnih doseţkih otrok, ki so večinoma sklenile, da deklice v povprečju 

prekašajo dečke in da na tem področju potrebni ukrepi, se je okoli »fantovske krize pri 

branju« oblikovala globalna moralna panika, ki je produkt tako raziskovalcev, ki so analizirali 

mednarodne raziskave o bralnih doseţkih, ter tudi medijev (White, 2007). Posledica tega  je 

oblikovanje različnih pobud za branje – programov in projektov – ki bi zmanjšale razlike med 

spoloma, osredotočene pa so predvsem na pomoč fantom.  

 

Čeprav izobraţevalni sistemi ne morejo neposredno vplivati na značilnosti posameznih 

učencev – npr. na spol, je poznavanje njihovih učinkov zelo pomembno za natančno 

načrtovanje potrebe pomoči (Poučevanje branja v Evropi, 2011). Zato smo v diplomskem 

delu ţeleli najprej raziskati razlike med fanti in dekleti v branju – kakšne so le-te v bralni 

motivaciji, bralnih doseţkih in od kod izvirajo. Za dobro motivacijo in dobre doseţke učencev  

morajo v prvi vrsti poskrbeti njihovi starši (temelji pismenosti nastanejo v zgodnjih otroških 

letih), diplomsko delo pa obravnava predvsem vlogo šole ter strategije za motiviranje 

osnovnošolcev, ki jih lahko izrabijo profesionalni posredniki knjiţevnih del (učitelji in 

knjiţničarji). Ti so kot ugotavlja Haramija (2000), glede na neprofesionalne, npr. starše, pri 

izbiri in posredovanju knjiţevnih del bolj kompetentni, saj jih pri izbiri knjiţevnega dela vodi 

načrt, ki vsebuje vsebine, cilje, metode dela in povezovanje z drugimi umetnostnimi področji.  
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V diplomskem delu se bomo ukvarjali predvsem z vprašanjem, kako motivirati fante v 

osnovni šoli za branje umetnostnih besedil, saj to pomembno vpliva na bralne doseţke, fantje 

pa branju leposlovja namenjajo manj časa. Raziskali bomo programe in projekte, namenjene 

spodbujanju motivacije za branje pri fantih, ki so jih oblikovali v petih drţavah po svetu: 

Avstraliji, Kanadi (provinci Ontario), Nemčiji, na Finskem in v Sloveniji. Predvsem nas 

zanima stanje v Sloveniji, raziskovanje delovanja v drugih drţavah pa nam lahko odpre 

pogled na to, kaj je še moţno storiti v  naših šolah, da bomo primerno poskrbeli za uspeh vseh 

otrok. 

 

Poskušali bomo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšna je vloga šole pri razvijanju bralne motivacije učencev? 

- Kako motivirati fante za branje leposlovja? 

- Na katerih strategijah temeljijo projekti in programi?  

- Kdo so pobudniki in ustvarjalci le-teh? 

- So programi in projekti učinkoviti? Ali vplivajo na bralne doseţke fantov? 

- Kakšne so omejitve in teţave programov in projektov? 

- Je dodatna pomoč fantom s strani drţave, šol, knjiţnic upravičena? 

- Ali je pri programih in projektih, ki so ustvarjeni z mislijo na fante, dovoljeno     

sodelovati tudi dekletom? 

- Obstajajo podobni projekti in programi tudi za dekleta? 

 

2. BRALNA PISMENOST 
 

Pismenost najpogosteje razumemo kot spretnost in sposobnost branja in pisanja. M. Cenčič 

(2000, v Grginič, 2005) jo definira kot zapleten proces, ki poleg branja in pisanja vključuje 

tudi govorjenje in poslušanje. Danes se poudarja predvsem pomen novih pismenosti npr. 

informacijske, digitalne, medijske, naravoslovne, vendar po besedah S. Pečjak (2010) temelj 

vseh predstavlja bralna pismenost. Zaradi tega ne preseneča, da ji tuji in slovenski 

raziskovalci ter oblikovalci izobraţevalne politike namenjajo toliko pozornosti.   

 

Bralna pismenost je trajno razvijajoča se zmoţnost posameznikov, da uporabljajo druţbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe 
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ţivljenja (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006). Kaţe se kot razumevanje 

prebranega in učinkovitost pri reševanju problemov. Dejavniki  bralnega razumevanja in s 

tem tudi bralne pismenosti so: kognitivni (avtomatiziranost branja, besedišče, strategija 

povzemanja); metakognitivni (poznavanje različnih bralnih strategij, vedenje o tem, kako 

usmerjati lastno branje); motivacijski (interes, zatopljenost, kompetentnost) (Pečjak & 

Gradišar, 2002). V diplomskem delu se osredotočamo predvsem na motivacijske, ki jih 

podrobneje obravnavamo v luči razlik med spoloma. 

3. RAZLIKE MED SPOLOMA  
 

3. 1 Pojav in izvor razlik med spoloma 
 

Kljub temu da nekateri raziskovalci, npr. McKenna (1995, v Bucik, 2005), navajajo, da se 

spola v  odnosu do branja  razlikujeta ţe v 1. razredu,  S. Pečjak s sod. (2006) ugotavlja, da je 

raziskav, ki bi proučevale bralno motivacijo predšolskih otrok premalo, da bi lahko točno 

določili, kdaj se pojavijo razlike. Obstaja pa mnogo raziskav, ki  opisujejo izvor  razlik med 

spoloma v učni motivaciji, učni uspešnosti in uspešnosti pri branju. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da je – gledano na splošno – deleţ razlik med spoloma majhen v primerjavi s 

podobnostmi, velikosti razlik med spoloma so nekonsistentne glede na različne raziskave, 

razlike med spoloma  pa so tudi pogosto artefakt merjenja (Avsec, b. d.). 

 

Predstavljamo 3 modele, ki opisujejo izvor razlik med dekleti in fanti v bralni pismenosti. 

Kaţejo predvsem na to, da je teţko ločiti prirojeno in priučeno vedenje (Razlike med 

spoloma, 2010). 

 

BIOLOŠKI MODEL  

Verjetno najbolj razširjena od teorij temelji na domnevi, da so razlike v doseţkih pri bralni 

pismenosti med dekleti in fanti posledica bioloških razlik med spoloma. Kot determinante 

razlik tu nastopajo geni, hormoni in fizični faktorji. Tipične biološke razlage tako vključujejo 

teorijo o različnih moţganih, ki temelji na dokazih o opravljanju različnih funkcij leve in 

desne hemisfere (Moir & Jessel, 1991). Za dekleta se domneva, da bolj uporabljajo levo 

hemisfero, kjer je center za govor, fantje pa naj bi bolj uporabljali desno moţgansko poloblo, 
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ki je odgovorna za prostorsko-vizualno zaznavo in se pri njih tudi hitreje razvije. Ker se leva 

dokončno razvije za desno moţgansko poloblo, naj bi fantje kasneje razvili svoje jezikovne 

veščine  (Cresswell, Rowe & Withers, 2002, v Jeraj, 2006). Hoptman and Davidson (1994, v 

Alloway, Freebody, Gilbert & Muspratt, 2002) sta kritična do domnev o slabših prirojenih 

jezikovnih veščinah fantov in  kaţeta na njihovo nedoslednost in neskladnost. Kako bi bilo 

potem namreč mogoče, da skupine fantov z visoko stopnjo socialnih in ekonomskih virov 

dosledno izkazujejo boljše doseţke od deklet in fantov, ki tega nimajo? V polju bioloških 

razlag je tudi razlaga nevrologov o tem, da se fantje in dekleta različno vedejo zaradi  

različnih hormonov v telesu, ki vplivajo na njihovo vedenje. Tako naj bi bili fantje zaradi 

testosterona bolj agresivni, kar naj bi jih oviralo pri tem, da bi sedeli tako dolgo časa, da bi se 

lahko učili brati (prav tam).  

 

Kot lahko ugotovimo je izobraţevalne razlike med spoloma teţko prikazovati kot biološko 

utemeljene, saj »se vzorci razlik  med spoloma pogosto spreminjajo skozi kulture, obdobja v 

posameznih kulturah, pa tudi skozi obdobja  v otrokovem razvoju« (Arnot in sod., 1999, str. 

57, v Razlike med spoloma, 2010). 

 

 SOCIOKULTURNI MODEL  

Sociokulturni model razlik med spoloma predpostavlja, da na razlike med spoloma vplivajo 

socialni in kulturni faktorji. Spol je konstruiran znotraj kulture glede na specifično lokalno 

situacijo in zgodovino – moški in ţenske tako sami oblikujejo spol s pomočjo spolno 

stereotipnega vedenja, ki so se ga naučili izraţati v socialni interakciji. Primarni izvor 

modelnega učenja so starši, vrstniki, učitelji in mnoţična občila pa le še ojačajo spolno-

tipizirano vedenje (Avsec, b. d.). Ker se v prvi vrsti s knjigami ukvarjajo matere, vzgojiteljice, 

učiteljice in knjiţničarke, fantje branje (zlasti leposlovja) pogosto dojemajo kot znak 

feminilnosti in je morda zato med njimi v povprečju manj priljubljeno kot med dekleti 

(Puklek Levpušček, Podlesek & Šterman Ivančič, 2012). Branje je torej povezano z 

druţbenim pojmovanjem o tem, katere so primerne dejavnosti za dekleta in katere za fante. 

Fantje tudi bolj podlegajo vrstniškemu pritisku po izkazovanju maskulinih osebnostnih 

lastnosti, moška identiteta pa je povezana z manjšim zanimanjem za šolo na splošno in 

branjem (prav tam). Kot je ugotovil Martino (1995), veliko fantov meni, da »pravi« moški ne 

uţivajo v branju in pisanju. Poleg tega je skoraj petina fantov  v angleški raziskavi povedala, 

da so v zadregi, če jih pri branju »zaloti« vrstnik (Boys' Reading, 2012). 
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BIOSOCIALNI MODEL  

Spolnih razlik nikakor ne moremo razumeti zgolj kot biološko danost (Furlan, 2006). 

Biosocialni model predvideva interaktivne odnose med fizičnimi lastnostmi moških in ţensk 

in socialnim kontekstom, v katerem ţivijo (Avsec, b. d.). Genetski, biološki vplivi tako niso 

nujno odgovorni za slabše bralne doseţke fantov, se pa biološki nagibi okrepijo skozi 

delovanje okolja. Identitete spolov tako ne smemo zapostavljati, morajo pa vsi učenci dobiti 

pomoč iz okolja, ki ustreza njihovim zmoţnostim in interesom. Ciljno naravnani ukrepi 

vzgojno-izobraţevalnih ustanov lahko namreč premagajo »šibkosti« določenega spola 

(Engelhardt, 2006). 

 

3. 2 Razlike med spoloma v bralni motivaciji 
 

Bralna motivacija spodbuja človeka k branju, bralnemu procesu daje smisel in pomaga 

posamezniku, da vztraja do cilja in si ţeli bralno izkušnjo ponoviti oz. doţiveti (Pečjak & 

Gradišar, 2002). Raziskovalci postavljajo bralno motivacijo kot ključno za razvoj zgodnje in 

kasnejše pismenosti (Pečjak in sod., 2006). Ima pomembno vlogo pri tako imenovanem 

»Matejevem učinku« – višja raven motivacije vodi do več branja, več branja vpliva na 

izboljšanje bralnih doseţkov, izboljšana bralna zmoţnost je višja motivacija (Poučevanje 

branja v Evropi, 2011). Tesno je povezana z učno uspešnostjo – motivirani in zavzeti bralci so 

namreč tudi uspešni učenci (Pečjak in sod., 2006). Zato za branje nemotivirani ali manj 

motivirani učenci zbujajo skrb raziskovalcev in pedagogov. Ker naj bi bili manj motivirani 

predvsem fantje, predstavljamo dejavnike bralne motivacije v povezavi z razlikami med njimi 

in dekleti.   

 

- Interes:  Nekateri raziskovalci ločijo osebni  in situacijski interes. Osebni je opredeljen 

kot značilnost, ki jo določajo čustvena in vrednostna prepričanja v zvezi z branjem, 

zdruţuje pa vrsto afektivnih ter osebnostnih značilnosti bralca – bralec z osebnim 

interesom se za branje zanima, uţiva v določenih vsebinah, prebrano pa mu je osebno 

pomembno, ima občutek nadzora nad procesom branja in prebranim, pogosto bere (Hidi, 

2001; Schiefele, 1999, v Puklek Levpušček in sod., 2012). Situacijskega pa prebudijo  

določene razmere ali predmeti v okolju in naj bi manj vplival na izboljšavo bralnega 

razumevanja kot osebni (Schiefele, 1999, v Pečjak, Bucik, Peštaj, Podlesek & Pirc, 

2010).  
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Interes za branje in s tem povezana količina časa, namenjenega branju knjig, sta povezana 

s spolom, starostjo in socialnim ozadjem (Pečjak in sod., 2010). Kot ugotavljata Oakhill 

in Petrides (2007, v Pečjak in sod., 2010), interes v večji meri vpliva na razumevanje 

prebranega pri fantih, kot pri dekletih. V njuni raziskavi so fantje, ki so za določeno 

besedilo pokazali večji interes, besedilo tudi bolje razumeli, medtem ko so dekleta enako 

dobro razumela besedila, ki so jih zelo zanimala, in tista, ki so jih zanimala manj. Skrb za 

boljše doseţke fantov pri bralni pismenosti mora ravno zato temeljiti na spodbujanju 

motivacije za branje.  

 

Interes za branje vedno »tekmuje« z interesom za druge dejavnosti (npr. šport, 

računalništvo, tehnika …). Tako je odločitev za branje rezultat posameznikovega interesa 

za branje ter hkrati posameznikovega interesa do alternativne dejavnosti (Bucik, 2009). 

Kot kaţe pri fantih, v tem »tekmovanju« po navadi zmagajo druge dejavnosti, saj branju 

posvečajo manj časa kot dekleta. 

 

- Vključenost/zatopljenost: Raziskovalci so jo na psihični ravni opredelili kot učenčev 

občutek zatopljenosti v besedilo (uţitek, ki ga posameznik doţivi pri branju določene 

vrste besedila) in vsrkavanja med branjem, na vedenjski pa kot porabo velikega števila ur 

za branje knjig in drugih gradiv (Guthrie in sod., 2007, v Pečjak, in sod. 2010). Ker tudi 

interes vpliva na daljše vztrajanje pri branju, to kaţe na prepletenost motivacijskih 

dejavnikov. Oba dejavnika vplivata na boljšo pomnjenje besed in s tem na razširitev 

besedišča, to pa statistično pomembno pripomore k razumevanju prebranega (prav tam).  

 

- Zaznana kompetentnost: Pomeni občutek usposobljenosti za izvajanje določenih dejanj 

– branja.  Kompetenten bralec  je prepričan, da bo besedilo zmoţen prebrati in razumeti. 

Raziskave kaţejo, da bolj ko se posameznik počuti kompetentnega, hitreje izbere teţje 

naloge, več truda vloţi v izvrševanje naloge, večja kompetentnost pa ga vodi tudi k še 

boljšim bralnim doseţkom (Gamberell, Palmer, Colding & Mazzoni, 1996, v Pečjak in 

sod., 2010). Raziskave vrsto let opozarjajo na to, da kaţejo dekleta za branje višjo 

kompetentnost (prav tam). S. Pečjak s sodelavkami (2006) ugotavlja, da v 7. razredu 

večjo kompetentnost zaznavajo dekleta, v 3. razredu pa razlike še niso pomembne. 

Predvideva tudi, da od 3. razreda dalje fantje za razliko od deklet redkeje berejo tista 
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besedila, ki jih izbere učitelj, in zato največkrat ostanejo brez pohval in nagrad, ki so za 

občutek kompetentnosti zelo potrebne. Tako naj bi del odgovornosti za slabšo 

kompetentnost fantov nosil tudi učitelj. 

 

Wigfield in Guthrie (1997, v  Pečjak in sod., 2006) sta koncept motivacije opredelila drugače 

in natančneje – kot ugotavljata, motivacija za branje vključuje 11 dimenzij, ki se razvrščajo v 

3 skupine: 

 

1. Skupina: Prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja 

- lastna učinkovitost/kompetentnost; 

- izziv (pripravljenost spopasti se s teţkimi, zahtevnimi besedili); 

- izogibanje dejavnosti (ţelja izogniti se bralni dejavnosti). 

2. Skupina:  Cilji in razlogi za branje 

Dimenzije, ki se nanašajo na notranjo motivacijo, so: 

- radovednost (ţelja brati o temi, ki posameznika zanima); 

- zatopljenost; 

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

Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo, so: 

- priznanje (uţitek v prejemanju materialnih priznanj za uspeh pri branju); 

- branje za ocene; 

- tekmovalnost (ţelja učenca prekositi druge v branju). 

       3.  Skupina: Socialni vidik branja 

          -   socialnost (učenec bere zaradi socialnih razlogov); 

          -   ustreţljivost (učenec bere zato, da ustreţe pričakovanjem drugih). 

 

Notranja motivacija izhaja iz notranjih ţelja in potreb posameznika in na splošno velja, da je 

bolj učinkovita od zunanje (izvira od drugih – staršev, vrstnikov), saj vodi do trajnejšega 

bralnega interesa. S pogostostjo branja sta pozitivno povezani tako notranja kot tudi zunanja, 

vendar je močnejša zveza z dejavniki notranje motivacije (Guthrie & Wigfield, 1997, v Pečjak 

in sod., 2006). Saksida (2010) opozarja, da je (umetna) opozicija med zunanjo in notranjo 

motivacijo za branje nebistvena. Kljub temu da ima zunanja motivacija manjši učinek na 

branje posameznika, ne moremo trditi, da je slaba in nepotrebna. Uspešni bralci se od slabih 

namreč ne razlikujejo le po tem, da so bolj notranje motivirani, temveč je pri njih višja tudi 
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stopnja zunanje motivacije (Puklek Levpušček in sod., 2012). Višja stopnja le-te je, kot so v 

raziskavi ugotovili S. Pečjak in sod. (2006), sicer značilna za dekleta. V raziskavi, ki je 

vključevala 2355 učencev tretjega in sedmega razreda osnovne šole, je bilo tudi ugotovljeno, 

da notranja motivacija za branje pri fantih s starostjo bolj izrazito upada kot pri dekletih. 

Učenci so torej motivirani na različne načine (prav tam). Zato je zmotno prepričanje, ki ga 

utrjuje tudi diskurz v medijih, da fantje sploh niso motivirani za branje.  

 

Naj dodamo, da kljub temu da so motivacijski dejavniki zelo pomembni, niso najboljši 

posamezni napovedovalec bralnega doseţka – to mesto pripada besedišču (Cain, Oakhill & 

Lemmon, 2004, v Pečjak in sod., 2010) in metakognitivnim sposobnostim posameznika 

(Roeschl-Heils & Van Kraayenoord, 2003, v Pečjak in sod., 2010). Vendar pa s krepitvijo 

metakognitivnih orodij učenci postanejo samozavestnejši bralci, posledično pa se poveča 

njihova  motivacija za branje. Učinkovit pouk mora zaradi tega povezovati tako kognicijo kot 

tudi motivacijo, saj obe vplivata na bralne doseţke.  

 

3. 3 Razlike med spoloma v bralnih dosežkih 
 

Smith in Wilhelm (2002) povzemata ugotovitve raziskav o spolih in pismenosti: fantje 

potrebujejo več časa, da se naučijo brati, kot dekleta; berejo manj kot dekleta; manj cenijo 

branje; slabše vrednotijo svoje branje; manj verjetno je, da se bodo pogovarjali o tem, kar so 

prebrali, kot dekleta. Zato niti ne preseneča, da nedavne študije soglašajo, da dekleta 

izkazujejo pomembno višjo stopnjo bralne pismenosti kot fantje. Sicer pa slabši doseţki 

fantov v šoli niso nov problem – ţe v 17. stoletju je angleški filozof John Locke izrazil 

zaskrbljenost zaradi teţav fantov z jezikom in s pismenostjo  (Cohen, 1998, v Foster, Kimmel 

& Skelton, 2001). Danes različne mednarodne raziskave to zanesljivo potrjujejo. Razlike med 

spoloma v bralnih doseţkih se pojavijo zgodaj – kot kaţe raziskava PIRLS
1
, jih je mogoče 

zaznati ţe v četrtem letu šolanja v osnovni šoli –  in se, kot kaţejo rezultati PISE
2
, ki preverja 

znanje učencev pri petnajstih letih, z leti ohranjajo. Prednost deklet je dosledno razvidna po 

drţavah in po izobraţevalnih programih (Razlike med spoloma, 2010). Guarian ugotavlja, da 

                                                           
1
 Progress in International Reading Literacy Study – je mednarodna raziskava bralne pismenosti, ki meri raven 

bralne pismenosti, meri in interpretira razlike v izobraževalnih programih po svetu in pomaga izboljšati 
poučevanje in učenje bralne pismenosti v svetu. 
2
 Zajema podatke o kompetentnostih učencev, ki jih potrebujejo za svoje poklicno in zasebno življenje. 
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je razlika med spoloma v pismenosti po raziskavi PISA enaka razliki, ki bi nastala v letu in 

pol šolanja (1998, v Pečjak, 2010). 

 

Pod drobnogled smo vzeli zadnji dve mednarodni raziskavi bralne pismenosti  PIRLS –  leto 

2006 (Mullis in sod., 2007) in 2011 (Mullis in sod., 2012). Raziskavo PIRLS smo izbrali zato, 

ker preučuje doseţke osnovnošolcev, starih okoli 10 let, ki so predmet našega zanimanja. 

Poleg tega je raziskava zaradi kontinuiranosti in velikega vzorca izredno relevantna, bralni 

doseţki so predstavljeni posebej za dekleta in fante, hkrati pa so vanje vključene vse drţave, v 

katerih smo pregledovali bralne projekte in programe (v 5. poglavju), namenjene spodbujanju 

motivacije za branje dečkov. Tako v tabeli 1 predstavljamo primerjavo povprečnih bralnih 

doseţkov fantov in deklet, ki so jih zbrali v Sloveniji, kanadski provinci Ontario, Nemčiji, 

Finski in Avstraliji. Slednji sta se v raziskavo vključili šele v letu 2011. 

Tabela 1:  Razlike v bralnih dosežkih glede na spol  

 

Slovenski učenci zadnja leta dosegajo boljše rezultate, razlika med spoloma (v prid dekletom) 

pa se ohranja. Deklice so se v raziskavi PIRLS 2006 (Mullis in sod., 2007) izkazale kot boljše 

bralke od dečkov, tudi raziskava PISA je pokazala podobno (OECD, 2010). Fante so presegle 

v skoraj vseh drţavah tudi v raziskavi PIRLS 2011 (Mullis in sod., 2012). V vseh drţavah 

deklice sicer niso statistično pomembno boljše bralke od dečkov, vendar pa skoraj ni drţave, 

kjer bi bili dečki boljši bralci od deklic, kvečjemu so bili kje le tako dobri bralci kot deklice. 

Na razlike v bralnih doseţkih je potrebno gledati s previdnostjo – potrebno je vedeti, da so 

fantje dobro zastopani tako med slabimi kot med odličnimi bralci. Prav tako so razlike med 

spoloma glede na razlike med drugimi skupinami otrok (recimo med otroki, ki imajo 

izobraţene starše ali neizobraţene starše, med otroki, ki obiskujejo glasbeno šolo, in tistimi, ki 

je ne) relativno majhne. 16 točk (toliko, kot je bila razlika med slovenskimi dečki in deklicam 

v letu 2011 in takšno je tudi mednarodno povprečje) ni razlika, ki bi dobrega bralca ločila od 

slabega (Poročilo PIRLS, 2012). Bralni doseţki spolov se zelo razlikujejo med posameznimi 

drţavami, kar dokazuje, da fantje in dekleta pri izobraţevanju in interesnih dejavnostih 

  SLOVENIJA ONTARIO NEMČIJA FINSKA AVSTRALIJA 

Povprečje 

točk 

leto 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 

DEKLETA 532 539 562 558 551 545 x 578 x 536 509 520 

FANTJE 512 523 549 546 544 537 x 557 x 519 492 504 

razlika 19 16 13 13 7 8 X 21 X 17 17 16 
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nimajo vnaprej določenih prednosti, ampak so te večinoma pridobljene in druţbeno pogojene 

(Razlike med spoloma, 2010). V nekaterih drţavah (npr. v Franciji in na Nizozemskem)  je 

bila v letu 2011 razlika med bralnimi doseţki deklet in fantov manjša kot v prejšnjih 

merjenjih. Do tega pa je prišlo predvsem zato, ker so se bolj zmanjšali doseţki deklet kot 

fantov. Na Finskem, ki je v svetovnem merilu na 3. mestu, so doseţki obeh spolov izjemno 

visoki, vendar pa je tam razlika med bralnimi doseţki fantov in deklet največja. V drţavi, v 

kateri so deklice visoko na bralni lestvici, so visoko tudi dečki, pa čeprav je med njimi nekaj 

točk razlike. Zdi se, da drţijo besede Monice Rosén, ki ugotavlja, da je najboljši ukrep za 

zvišanje bralne pismenosti dečkov zvišanje bralne pismenosti deklic (poročilo PIRLS, 2012) . 

 

Kot smo ţe ugotovili, bralni doseţki niso odvisni le od kognitivnih spretnosti učencev, 

temveč tudi od njihove motivacije za branje. PIRLS 2011 (Mullis in sod., 2012) je pokazal, da 

obstaja v vseh drţavah pomembno velika razlika v doseţkih med učenci, ki so motivirani, in 

učenci, ki niso motivirani. V Sloveniji je bila razlika med njimi kar 28 točk. Vendar kot 

kaţejo rezultati raziskav, obstaja potencial, ki lahko uravnoteţi razlike med različnimi 

skupinami učencev, med drugim tudi med dekleti in fanti – to je vključenost učenca v branje 

(angaţiranost za branje različnih besedil, uţivanje v branju in uporaba različnih bralnih 

gradiv) (Poučevanje branja v Evropi, 2011). Pri tem pa ima zelo pomembno vlogo šola. 

 

4. VLOGA ŠOLE PRI RAZVIJANJU BRALNE MOTIVACIJE 
 

Otrok mora spoznati, da branje knjig prinaša nova znanja ter da je lahko branje tudi vir uţitka, 

zabave in sprostitve. To lahko spozna v domačem okolju, če ima okrog sebe starše stare starše 

ali sorojence, ki uţivajo v branju, z navdušenjem pripovedujejo o prebranih knjigah in branje 

knjig doţivljajo tudi čustveno – s smehom, jezo ali celo z jokom (Bucik, 2009). Druţinsko 

okolje ima velik vpliv na stopnjo bralne pismenosti, ki jo bo posameznik dosegel (Knaflič, 

2009). Ker le-to ni vedno spodbudno, morajo imeti otroci pri razvijanju bralne motivacije in 

bralne pismenosti tudi podporo šole. 

 

4. 1  Branje v šoli  
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Branje je v šoli še vedno najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja, čeprav se viri 

informacij hitro spreminjajo. Je  najpomembnejša sestavina pismenosti in sredstvo učenja ter 

ostaja temeljna sestavina vseh šolskih programov (Pečjak & Gradišar, 2002). 

Večina  avtorjev vidi branje v šoli kot: 

- razvijanje bralne sposobnosti: bralne tehnike, bralnega razumevanja, uporabe branja za 

učenje; 

- spoznavanje različnih zvrsti branja: umetnostnih in neumetnostnih besedil; 

- razvijanje motivacije za branje: razvijanje stališč, interesov, vrednot in navad (Duffy & 

Roehler, 1993; Harris & Sipay, 1979, v Pečjak & Gradišar, 2002). 

 

 Motivacija za branje zanima pedagoške delavce z dveh vidikov: 

1. kako naj  spodbujajo otroke, da bodo razvili trajen interes za branje, da bodo brali v 

prostem času in za razvedrilo in s tem bogatili svoje ţivljenje; 

2. kako naj spodbujajo branje kot sredstvo učenja in s tem ţeljo po znanju, ki omogoča, da 

ostane človek radoveden za vse ţivljenje (prav tam). 

 

Ker je diplomsko delo bolj povezano s prvim vidikom in s tem z ukrepi za povečevanje 

motivacije fantov za branje leposlovja – umetnostnih besedil, se tudi poglavje 4. 1 nanaša na 

knjiţevni pouk, ki skupaj z jezikovnim poukom v vseh triletjih sestavlja pouk slovenščine v 

osnovni šoli. Pri knjiţevnem pouku učenci berejo in pridobivajo znanje o umetnostnih 

besedilih, pri tem pa razvijajo sporazumevalne zmoţnosti (branje, pisanje, poslušanje, 

govorjenje), pridobivajo knjiţevno in literarnoteoretsko znanje. Z branjem si tudi širijo 

obzorje in spoznavajo različne kulture. Temeljni cilj pouka knjiţevnosti je usposabljati učence 

za dejaven stik z literaturo. Kot razkrivajo splošni cilji pouka slovenščine, zapisani v novem 

učnem načrtu (2011),  je pomemben del knjiţevnega pouka razvijanje motivacije za branje. 

Tako lahko preberemo, da: 

- so učenci »motivirani za vse štiri sporazumevalne dejavnosti; zavedajo se, da jim te 

omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje temeljnih čustvenih in druţbenih 

potreb; 

- »branje prepoznavajo kot uţitek, prijetno doţivetje in intelektualni izziv«; 

- »ohranjajo in razvijajo pozitiven odnos do branja umetnostnih in neumetnostnih besedil. 

Stik z besedili je zanje potreba in vrednota, zato tudi v prostem času berejo/poslušajo besedila 
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(objavljena v raznih medijih), obiskujejo knjiţnico, filmske in gledališke predstave, literarne 

prireditve ipd.; 

- »literarnoestetsko doţivetje /…/, povečuje uţitek ob branju in pripomore k razvijanju 

pozitivnega odnosa do besedne umetnosti (branja), ustvarjalnosti  in (samo)izraţanja v raznih 

medijih.« (Učni načrt, 2011, str. 6–7) 

 

Predmet pouka knjiţevnosti v prvih dveh triletjih osnovne šole je mladinska knjiţevnost v 

vsej svoji večplastnosti, v tretjem triletju je predmet tudi nemladinska knjiţevnost (Saksida, 

1995). Poleg pesmi, proznih in dramskih besedil se v pouk knjiţevnosti vključujejo še 

nekatera polliterarna in neliterarna besedila (npr. izštevanke, otroška pisna ustvarjalnost …), 

vendar le v povezavi z literarnimi besedili. Osrednje vsebine pouka knjiţevnosti predstavljajo 

predvsem kvalitetna, umetniško dovršena dela (prav tam). Meta Grosman (1989) ugotavlja, da 

branje kakovostne mladinske knjiţevnosti otroku omogoča laţji vstop v kulturo in prispeva k 

boljši socializaciji, ki se začne z igro, nadaljuje pa z branjem. Omogoča mu razvoj 

sposobnosti vrednotenja in oblikovanje vrednostnega sistema, preko upodobljenih junakov pa 

otrok dojema samega sebe in oblikuje mnenja in čustva o ljudeh, ki ga obkroţajo. Branje 

vpliva na razvoj domišljije,  z vidika jezikovnega področja pa branje zahtevnejših besedil za 

bralca pomeni tudi razvoj zmoţnosti simboličnega izraţanja. Omogoča pa mu tudi 

spoznavanje različnih oblik mišljenja, ki ga vodijo v svet odraslih (prav tam). V temeljni izbor 

umetnostnih besedil pri pouku knjiţevnosti se vključuje tudi trivialna knjiţevnost. Kot 

ugotavlja Rosandić (1993, v Saksida, 1995), je takšna knjiţevnost predmet literarnih interesov 

bralcev, ki so eden izmed bistvenih kriterijev za sestavo vsebinskega dela kurikula od zgodnje 

stopnje bralnega razvoja naprej. Poleg tega je trivialna knjiţevnost poseben ţanr, ki zelo jasno  

kaţe svojo besedilno oblikovanost, kar lahko z ustreznim knjiţevnodidaktičnim pristopom 

prispeva k razvijanju sposobnosti za razumevanje literature (prav tam). 

 

4. 1. 1 Branje leposlovja in spol 

 

Med spoloma obstaja pomembna razlika glede na področje branja. V povprečju deklice raje 

berejo leposlovje kot fantje (Poučevanje branja v Evropi, 2011), kar se, kot kaţejo raziskave, 

izraţa tudi pri boljših rezultatih deklic na tem področju. Pri raziskavi PIRLS je preverjanje 

doseţkov usmerjeno v dve vrsti besedil – informativna in literarna. Rezultati raziskave iz leta 

2011 (Mullis in sod., 2012) kaţejo, da dekleta v vseh evropskih drţavah dosegajo pomembno 
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višji povprečni uspeh pri branju leposlovja v primerjavi s fanti. Pri branju za pridobitev 

informacij pa je v nekaterih evropskih drţavah le malo razlik med spoloma ali pa jih sploh ni. 

V Sloveniji je razlika v doseţkih pri literarnih besedilih bolj v prid deklicam in znaša 20 točk, 

pri branju informativnih besedil je ta razlika manjša in znaša 12 točk (Poročilo PIRLS 2011, 

2012). Spola se med sabo razlikujeta tudi v načinu sprejemanja/doţivljanja istega literarnega 

besedila. Taylor (2004, v Pečjak in sod., 2010) ugotavlja, da fantje tudi v leposlovnih knjigah 

iščejo nove informacije, dekleta pa bolj uţivajo v opisih odnosov med junaki. To lahko 

uporabimo kot način pribliţevanja literarnega dela fantom. 

 

Pobude za motiviranje učencev in večjo zavzetost za branje so večinoma osredotočene na 

leposlovne knjige. A ker fante in dekleta zanima različno bralno gradivo, Pečjakova s 

sodelavkami poudarja (2006), da bi bilo to potrebno upoštevati tudi šolski situaciji. 

Predlagajo, da bi dečkom namesto dolgih romanov lahko ponudili internetno branje,  branje 

časopisov, revij, knjig o športu, elektroniki, saj je tovrstno gradivo premalo zajeto v šolskem 

programu. Kot lahko razumemo njihov predlog, bi bilo moţno branje romanov, ki po navadi 

poteka pri pouku knjiţevnosti, nadomestiti z branjem časopisov in drugih neliterarnih del. Ker 

natančneje ne opredeljujejo predloga, vrednotenje le-tega ni smiselno, se je pa potrebno 

zavedati, da vključevanje neliterarnih del pomeni tudi spreminjanje predmeta knjiţevnega 

pouka. V ozadju problema je tudi dilema, ali je pomembno le, da fantje berejo, ali tudi, kaj 

berejo. Trenutno koncept knjiţevnega pouka ni najbolj naklonjen pragmatičnemu branju, zato 

lahko ţelje po takšnem branju uresničujemo pri jezikovnem pouku, pri drugih predmetih ali v 

okviru prostočasnega branja. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za učinkovit in fantom 

zanimiv knjiţevni pouk.  

 

4. 2  Vloga  učitelja  
 

Čeprav je motivacija del osebne značilnosti učencev, nanjo pomembno vplivajo razredne 

okoliščine –  predvsem učitelj.   

 

Največje razlike med bralci v uspešnosti pri branju naj bi sicer nastale zaradi različnega 

socialno-ekonomskega poloţaja (Gillborn, 1997, v Foster in sod., 2001). Vendar pa so 

različne mednarodne raziskave dokazale, da vpliv učitelja na doseţke učencev presega vse 

druge faktorje šolskega uspeha in tudi socialno-ekonomske faktorje. Avstralski raziskovalci 
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so prišli do zaključka, da so učinkovite šole učinkovite le toliko, kolikor imajo učinkovite 

učitelje (Alloway in sod.,  2002).  

 

Po ugotovitvah L. Gambrell in sodelavcev (1996, v Pečjak & Gradišar, 2002) se učencem zdi 

najpomembnejši motivacijski vpliv v šolskem okolju učitelj. Kar pomeni, da mora biti učitelj 

dober bralni model – torej tudi sam veliko bere; bere učencem; se o vsebinah z njimi 

pogovarja; daje učencem moţnost izbire (kar povečuje njihovo avtonomijo in neodvisnost pri 

branju); spodbuja učence k branju; spodbuja pogovor in druţenja, povezana s knjigami; 

upošteva prejšnje izkušnje učencev, povezane s knjigami in vsebinami; kjer je le mogoče, 

poudarja, kako branje bogati ţivljenje (prav tam). Študiji PIRLS in PISA kaţeta, da je vpliv 

učitelja na boljšo motivacijo učencev odvisen od tega, kolikšen pomen daje branju in da za 

pomemben izobraţevalni cilj postavi pozitiven odnos do branja (Poročilo PIRLS 2011, 2012).  

 

»Vsak učitelj lahko nauči učence brati, le malo učiteljev pa jim vzbudi ljubezen do branja. 

Ljubezen do branje tudi pomeni, da z otroki najprej vzpostavimo odnos, ki bo upošteval 

njihove potenciale, da ne bomo zahtevali poročil o knjigi, ampak jim zastonj darovali 

ljubezen do knjige.« (Zalokar Divjak 2000: 75, v Trojar 2005) 

 

McKenna (2001, v  Pečjak in sod., 2006) priporoča učiteljem, ki ţelijo razvijati motivacijske 

cilje, da: 

- ocenijo učenčev interes za branje in njegov odnos do branja; 

- pomagajo učencem pri usvajanju pozitivnih prepričanj o branju; 

- ustvarjajo takšno šolsko okolje, ki spodbuja branje; 

- zagotovijo pomoč učencem, ki imajo bralne teţave; 

- zagotovijo pozitivne modele odraslih; 

- zagotovijo pozitivne modele vrstnikov; 

- doseţejo sodelovanje staršev; 

- otrokom berejo na glas; 

- spodbujajo učenje ob besedilu; 

- pri izboru knjig, ki jih priporočajo, upoštevajo tudi izbor učencev. 

 

 

 

http://eprints.jcu.edu.au/637/1/BoysLiteracySchooling.pdf
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4. 2. 1 Spodbujanje bralne motivacije fantov v razredu – izhodiščne strategije 

 

V izhodišču morajo učitelji pri oblikovanju metodično-didaktičnega okvira bralnega pouka, ki  

bo omogočal razvoj bralnih sposobnosti, upoštevati potrebe vseh učencev in njihove interese 

(Pečjak & Gradišar, 2002). Glede na to, da so bralni doseţki deklet v povprečju boljši, se 

postavlja vprašanje, ali učitelji potreb in interesov fantov ne upoštevajo dovolj. Na nordijski 

konferenci o branju leta 2012 v Ljubljani so poudarili, da je nujno posebej načrtovati 

motiviranje fantov za branje znotraj skupnega učnega načrta za dekleta in fante (Jamnik, 

2012b). 

 

Poglavje obravnava izhodiščne strategije, ki jih lahko uporabijo učitelji pri spodbujanju 

fantov za branje. Za boljšo ponazoritev strategij  predstavljamo tudi dejavnosti, s katerimi jih 

lahko uresničujemo. Sicer so obravnavane splošne strategije in dejavnosti uporabne tudi pri 

dekletih, vendar so jih različni raziskovalci z določenimi prilagoditvami opredelili kot 

primerne za motiviranje fantov. Predstavljene smernice delovanja v učnem in vzgojnem delu 

učiteljev, ki smo jih strnili v 4 glavne strategije, so tudi osnova delovanja projektov v 

posameznih drţavah, namenjenih spodbujanju motivacije za branje fantov, ki jih 

predstavljamo v 5. poglavju. Preden pa učitelji in drugi strokovni delavci uporabijo 

obravnavane strategije, si morajo oblikovati tudi ustrezna pričakovanja do fantov. Ne smejo 

sprejeti ideje, da fantje pač naravno niso tako dobri pri dejavnostih, povezanih z jezikom –  

tako kot so včasih govorili za deklice v povezavi z naravoslovjem. Vsak učenec, ne glede na 

spol, lahko postane dober bralec. 

 

Upoštevanje interesov in široka ponudba bralnega gradiva  

 

Paul Jennings (Boys and Reading, b. d.) piše: 

“Otrok, ki zavrača knjige, je otrok, kateremu starši še niso predstavili prave knjige.” 

 

Mladi ţelijo brati o stvareh, o katerih ţe nekaj vedo, in to jim zbudi vedoţeljnost, ki je gonilna 

moč v motivaciji (Pečjak & Gradišar, 2002). Naloga se jim mora zdeti privlačna in vredna 

njihovega časa. Zato je za vse, ki ţelijo motivirati učence za branje pomembno, da pri izbiri 

bralnega gradiva upoštevajo otrokov interes, saj ima ta poleg samostojne izbire gradiva 

največji vpliv na razvoj bralne motivacije v šoli – tako pri dekletih kot tudi pri fantih 
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(Poročilo PIRLS 2011, 2012). Upoštevanje interesov je v središču predvsem zato, ker bralni 

interes pri fantih učinkuje na njihovo razumevanje prebranega v večji meri kot pri dekletih 

(Pečjak in sod., 2010). 

 

Če ţelijo učitelji razvijati otrokov interes za branje, ga morajo povezati z njegovimi drugimi 

interesi – to je še posebej pomembno pri otrocih, ki čutijo odpor do branja. Torej, če je pri 

otroku v nekem obdobju interes za šport, je koristno, da ta interes uskladijo z njegovim 

bralnim interesom in mu tako ponudijo knjige, povezane s športom. Seveda pa je potrebno 

interese odkriti, pri tem pa se učitelji ne morejo zanašati, da se bo to zgodilo po naključju. 

Upoštevajoč, da imajo fantje znotraj svoje skupine različne interese, morajo učitelji raziskati 

bralne interese posameznika. Pri tem jim lahko pomagajo starši učencev. Brozo (2007) 

predlaga dejavnost Moja torba (v originalu »My bag«): vsak učenec napolni šolsko torbo z 

različnimi predmeti (npr. košarkarska ţoga,  herbarij, fotoaparat …), ki simbolizirajo različne 

vidike njegovega ţivljenja, ki se mu zdijo pomembni in ga zanimajo, potem pa jih predstavi 

učitelju in sošolcem.  

 

Kaj zanima fante? Veliko raziskovalcev je raziskovalo razlike v interesu za različno bralno 

gradivo med spoloma. T. Merisuo-Storm (2006, v Pečjak in sod., 2010) je ugotovila, da se 10- 

do 11-letni učenci in učenke razlikujejo med sabo predvsem v tem, kakšno zvrst knjig izbirajo 

za branje. Seveda je teţko točno določiti, kaj najraje berejo vsi pripadniki posameznega spola. 

Moloney (2000) opozarja, da je odgovoriti na vprašanje, kaj najraje berejo fantje, pravzaprav 

nemogoče, saj se spopadamo z generalizacijo. Poleg tega je odvisno, ali gre za bralce, ki radi 

berejo, ali tiste, ki branje zavračajo (prav tam). Kljub teţavam pri definiranju fantom ljubšega 

bralnega gradiva diplomsko delo posplošeno predstavlja, kakšne zvrsti in teme izbirajo fantje 

za branje, kako izbirajo gradivo in kako naj jim pomagajo strokovni delavci pri izbiri, saj tudi 

projekti v različnih drţavah, ki predstavljajo osrednji del diplomskega dela, temeljijo na 

posploševanju. 

 

Nekateri raziskovalci (Worthly, Moorman & Turner, 1999, v Pečjak in sod., 2010) so 

ugotovili, da fantje največ interesa pokaţejo za humoristične vsebine, grozljivke, revije in 

časopise. Všeč so jim tudi stripi, računalniške igre, branje s spleta, poljudne in informativne 

knjige o naravnih pojavih in športih – vsebine, ki jih po navadi pri pouku ne srečujemo. Smith 
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in Wilhelm (2002, v ABC Literacy, b. d.) zato predlagata, da se fantom v šoli zagotovi 

besedila, ki: 

- uporabljajo pripovedni pristop, ki se bolj fokusira na zaplet in akcijo kot pa na opis; 

- spodbujajo k nadaljevanju branja: različne serije knjig,  v katerih se karakter      

   razvija; 

- raziskujejo teme iz različnih zornih kotov; 

- so nepričakovane v šolskem okolju – satira; 

- so provokativne; 

- imajo močno ali pozitivno idejo, ki je politična, moralna, širše ţivljenjska; 

- so  smešne. 

 

V kanadskem priročniku (Me Read No Way, 2004) lahko najdemo tudi kriterije izbire 

bralnega gradiva, ki fantom ob branju zagotavlja uspeh in uţitek. Pred izbiro gradiva za fante 

naj bi se vprašali: »Ali je tema besedila fantom zanimiva? Se lahko fantje identificirajo s 

knjiţevnimi liki? Vsebuje zgodba problem, ki potrebuje rešitev? Ali konec zgodbe zadovolji 

fante? Je zgodba humorna, zabavna? So ilustracije privlačne?« Fantje radi berejo knjige, ki 

odsevajo podobo njih samih – za čemer stremijo, kaj bodo postali in kaj trenutno počnejo 

(prav tam). Fantje uţivajo v branju knjig, v katerih je bolj pomembno, kaj lik naredi, od 

tistega kar misli, čuti. Zaradi navedenega imajo radi akcijske knjige. Te so ekvivalenti 

trilerjem in detektivskim zgodbam pri odraslih (Moloney, 2000). Moloney še dodaja, da 

veliko fantov ves čas posluša, da naj se lepo obnašajo, naj so bolj čisti, urejeni, manj 

razposajeni, hrupni, zato uţivajo v branju knjig, kjer liki triumfalno rušijo omejitve. Moss 

(2007, v Hartman, 2011) upoštevajoč nevrofiziološke značilnosti fantov predlaga, da učitelj 

izbere gradivo, ki vsebuje vizualne elemente, vključuje uporabno znanje in prvine 

presenečenja. Vsebuje naj tudi pozitivne ideje, ki so učencu lahko zgled v vsakdanjem 

ţivljenju – zato naj učitelj izbere berilo, kjer je glavni junak moški, ki je pogumen, ljubeč in 

moralno sprejemljiv. Fantje se morajo tudi čustveno povezati z junaki zgodb – ti jih morajo 

tako očarati, da si bodo čim prej ţeleli izvedeti, kaj se z njimi zgodi, in bodo ţeleli knjigo 

prebrati do konca, odlomek v šoli jim tako ne bo zadostoval. 

 

Številne raziskave (Merisuo-Storm 2006; Guthrie 2007 v Pečjak in sod. 2010) dokazujejo, da 

fantje ne odklanjajo branja nasploh, vendar le redki zares radi berejo, kar je treba brati v šoli. 

Učitelji se fantom privlačnih vrst besedil, ţanrov in tem izogibajo z izgovorom, da so to 
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prelahka in manjvredna gradiva, ki jih v pouk ne morejo vključiti. Delno pa naj bi se jim 

izogibali tudi zato, ker so učitelji večinoma ţenskega spola in njihove lastne bralne preference 

botrujejo izboru knjig, ki jih izberejo za učence (Alloway in sod., 2002). Brozo (2007) 

poudarja, da spoštovanje interesov fantov pomeni, da se ne smemo izogibati njihovim izbiram 

za branje le zato, ker ne ustrezajo našim idealom. »Učitelji bi se morali zavedati, da so tudi 

revije, internetne strani in stripi bralno gradivo – tako kot knjige.« (Pečjak in sod., 2010, str. 

95) S. Pečjak s sodelavci (2010, v Bratuša & Kranjc Barič, 2012) predlaga, da se med gradivo 

za domače branje uvrsti tudi neumetnostna besedila ali stripe. Prav tako trdi, da bi jih bilo v 

pouk smiselno vključiti zato, ker lahko fantje z njimi razvijajo tekoče branje, ko bodo bolj 

kompetentni, pa jim predstavimo »zahtevnejša dela«. Na pomen vstopnega teksta opozarja 

tudi Brozo (2010), ki je razvil koncept »Entry point to reading« oz. »Vstopna besedila v svet 

branja«. To so besedila, ki takoj ujamejo domišljijo fanta, ki ga pritegnejo in potrjujejo 

njegovo identiteto ter ga ţenejo, da pri branju vztraja. To so besedila, ki omogočijo nemoteno 

tranzicijo med neliterarnimi interesi fanta in knjiţevnostjo (prav tam).  

 

Večina kurikulumov v evropskih drţavah poudarja pomen razvoja učenčevega uţitka in 

interesa za branje ter s tem daje oporo za uporabo širokega izbora različnih knjig in drugih 

pisnih materialov pri pouku. Učitelje spodbujajo, naj se ne zanašajo le na tradicionalna 

literarna besedila (Poučevanje branja, 2011). Naš učni načrt za slovenščino ne predpisuje 

knjig, ki jih morajo učenci prebrati (razen nekaj kanonskih avtorjev za vsak razred posebej) – 

besedila so le predlagana in učitelji jih lahko zamenjajo z drugimi, po njihovem mnenju 

primernejšimi besedili, s katerimi lahko doseţejo zastavljene cilje. Prav zaradi tega naš učni 

načrt ne predstavlja nobene ovire za vključevanje širokega nabora zvrsti v knjiţevni pouk. 

Nemški priročnik Jungen lesen – aber anders (2006) (»Fantje berejo – ampak drugače«) 

priporoča tudi, da naj učitelj kdaj pa kdaj v razredu vzporedno obravnava eno knjigo posebej 

z dekleti in drugo s fanti. Teţava, ki se pri tem pojavlja, je ta, da, kot trdi Bintz (1997, v 

Pečjak & Gradišar, 2002), nimajo dovolj izkušenj z izbiranjem alternativnega bralnega 

gradiva za učence in zato se čutijo ujete med potrebami učencev in učnim načrtom. Pri tem 

jim sicer lahko pomaga knjiţničar, vendar morajo strokovnjaki na univerzah preveriti bralno 

izobraţevanje učiteljev, da se bodo ti čutili kompetentne pri izbiri bralnega gradiva (prav 

tam). Poleg tega interes učencev ne more biti edino merilo izbire leposlovja za šolsko 

interpretacijo – pouk ne sme pristati na popuščanje otrokovi zahtevi po ugodju (Saksida, 

2010). Šola mora poleg naklonjenosti do branja razvijati tudi bralno zmoţnost mladega 
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bralca, poplava knjig različne kakovosti pa lahko deluje proti razvoju le-te (prav tam). 

Noodman in Reimer (2003, v Grosman, 1998, str. 114-115) opozarjata, da »kaţe, da so 

proizvajalci risank, igrač, bolj pozorni do 'potreb' mladih in boljši poznavalci njihovih 

fantazijskih sposobnosti in zanimanja kot pedagoški delavci, saj so veliko bolj uspešni pri 

pridobivanju mladih za svoje proizvode, kot je šola s takim poukom branja, ki bi jih zares 

pritegnil in odtegnil od risank.«  Učiteljevo glavno vodilo pri izbiri besedila za mladega bralca 

naj bo literarna kakovost.  

 

Prosta izbira gradiva  

 

Ker fantje po navadi ne berejo radi literature, ki jim jo ponudijo učitelji, Pečjak in Gradišar 

(2002) predpostavljata, da bi bil najprimernejši ukrep za izboljšanje motivacije za branje 

moţnost proste izbire branja. Otroci, ki sami izbirajo knjige, jim namenijo tudi več 

pozornosti, truda in jih zato bolje razumejo. Moţnost izbire poveča učenčevo neodvisnost ali 

avtonomijo (prav tam). Treba pa je najti ravnovesje med lastno izbiro fantov in izbiro učitelja, 

tako da lahko fantje negujejo svoje interese, z učiteljevo pomočjo pa si jih tudi razširjajo.   

 

Strokovnjaki v skladu z idejo, da je potrebno učencem ponuditi izbiro, svetujejo strokovnim 

delavcem, naj pripravijo obširne priporočilne sezname: manj gotovim naj pri izbiranju knjig  

tudi svetujejo, dobri bralci pa naj sami izbirajo gradivo (Pečjak & Bucik, 2004). Pouk 

knjiţevnosti ne ponuja veliko moţnosti za prosto izbiro knjig, vendar pa je ta moţna v okviru 

domačega branja, ki je, kot piše Saksida (1995), »nespregledljivi del pouka knjiţevnosti«. 

Branje po lastni izbiri je seveda pogostejše doma in v prostem času kot pa v šoli. Takšno 

branje učencem po navadi prinaša več uţitka kot obvezno branje, saj si gradivo laţje izberejo 

sami glede na interese. Naloga šole je, da promovira branje, ki nudi uţitek in zabavo, saj 

lahko tisti, ki berejo zaradi uţitka in v prostem času veliko berejo, v bralni pismenosti za dve 

leti ali celo več prehitijo svoje vrstnike, ki ne marajo branja oz. berejo le, kadar je to obvezno 

(Puklek Levpušček in sod., 2012). V povprečju drţav OECD bi bila razlika v bralnih doseţkih 

med spoloma za 23 točk niţja, če bi fantje v enaki meri uţivali v branju kot dekleta (prav 

tam).  

 

K branju po lastni izbiri (oz. prostočasnemu branju) lahko učitelj v razredu spodbuja na 

naslednje načine: 
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 spodbuja učence za sodelovanje pri bralni znački, kjer si učenci izberejo knjigo po lastni 

izbiri; 

 spodbuja učence, da si v knjiţnici izposodijo čim več knjig po svoji izbiri; 

 postavi razredno knjiţnico.  

 

RAZREDNA KNJIŢNICA 

Razredna knjiţnica je zbirka knjig v razredu in je del šolske knjiţnice. Iz nje si lahko 

učenci izposodijo knjige za domov, lahko pa knjige uporabijo tudi za branje med 

odmori. Razredne knjiţnice spodbujajo branje z različnimi vsebinami, pri izbiri 

gradiva zanjo pa je treba upoštevati  interese za branje specifičnega razreda, saj bomo 

le tako dosegli, da bodo učenci prostovoljno brali. Raziskava PIRLS 2011 je pokazala, 

da je doseţek otrok, ki imajo v razredu knjiţnico, 528 točk, povprečni doseţek 

učencev, ki nimajo razredne knjiţnice, pa 533 točk (Poročilo PIRLS 2011, 2012). Da 

skoraj ni razlike v doseţku učencev, ki imajo razredno knjiţnico, in tistimi, ki je 

nimajo, pomaga pojasniti podatek, da je le 4 % učencev v razredih, kjer imajo v 

razredni knjiţnici več kot 50 knjig (to je izredno malo). V Sloveniji je 42 % otrok v 

razredih, kjer lahko uporabljajo razredno knjiţnico vsaj enkrat tedensko; 40 % 

učencev si knjige iz razredne knjiţnice lahko izposodi za domov; 84 % učencev 

učitelji vodijo tudi v druge razredne knjiţnice (prav tam). Veliko raziskav poudarja 

dostopnost knjig v razredu kot pomemben motivacijski dejavnik zlasti za mlajše 

učence. Učenci naj bi brali tudi do polovico več, če imajo na voljo gradivo v razredni 

knjiţnici. Seveda bogato okolje samo po sebi ni dovolj za razvijanje motivacije – 

pomembno je to, kaj se s knjigami dela, saj le dejavnosti, ki so povezane s knjigami, 

vplivajo na razlike v bralnih doseţkih (Pečjak & Gradišar, 2002). 

 

 Organizira dejavnosti, pri katerih lahko učenci samostojno izberejo knjige oz. gradivo za 

branje. V Ameriki na veliko šolah uporabljajo bralno dejavnost nepretrgano tiho branje 

(SSR – Sustain Silent Reading). Pri tej obliki branja učenci tiho berejo samostojno 

izbrano knjigo (glede na interes in zmoţnosti), ki jo prinesejo s sabo ali jo izberejo iz 

zbirke v razredni knjiţnici, po branju pa jim ni treba napisati obnove, niti ni zahtevana 

katera druga naloga. Učenci morajo le brati vsak dan v za to namenjenem času –  od 15 

do 30 min (Hopkins, 1997). S to dejavnostjo spodbujajo šole predvsem bralne navade 

učencev. Bralna dejavnost, ki izhaja iz SSR, pa je DEAR –  Drop Everything and Read  
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(»Pusti vse in beri«). Tudi ta je časovno omejena (traja od 5 minut naprej) dejavnost, ki 

spodbuja samostojno branje. Čeprav ni podrejena nobeni drugi dejavnosti, nalogi, učitelji 

po branju učence vseeno spodbudijo, da doţivetja ob branju delijo z drugimi učenci ali pa 

jih zapišejo v bralne dnevnike (Drop everything and read, b. d.). Vendar pa Pečjak in 

Gradišar (2002) opozarjata, da če se učencem nameni čas za branje brez učiteljevega 

vodenja, se lahko zgodi, da bodo ta čas nekateri (posebej učenci s teţavami pri branju) 

prespali ali presanjarili. Zato mora izbrati učitelj primerne metode, s katerimi bo takšne 

učence pri samostojnem branju vodil in usmerjal. 

 

Uporaba aktivnih oblik in metod dela 

 

Učitelj mora poleg kvalitetnih in zanimivih besedil poskrbeti za kvaliteten in fantom zanimiv 

knjiţevni pouk, ki jim mora nuditi pozitivno bralno izkušnjo. Wilson (2003, v Me Read? No 

Way!, 2004) ugotavlja, da se fantje najbolje odzovejo na pouk, ki vsebuje bolj aktivne 

strategije poučevanja, kot so dramska igra, uporaba IKT in moţnost neposrednih fizičnih 

izkušenj oz. »hands-on« dejavnosti. Več raziskovalcev je ugotovilo, da se fantje najbolje 

učijo, kadar jim je dovoljeno, da se gibajo in imajo neposredno fizično izkušnjo s predmeti, 

zaradi česar so bolj motivirani (Grubb 2001; Pollack 1998; West, 2001, v Taylor & Lorimer, 

2002). 

 

 Umetnost  in dramska igra 

Študije kaţejo, da integracija umetnosti v pouk pomaga učenčevemu kognitivnemu razvoju, 

kritičnemu mišljenju in socialnim veščinam (White, 2001, v Me Read No Way, 2004). 

Gledališče, glasba, ples, vizualne umetnosti lahko  pomembno pripomorejo tudi k razvoju 

literarnih veščin učencev. Umetnost lahko uporabimo za raziskovanje idej literarnega 

besedila, sporočanje pomenov besed, besedila in povečanje razumevanja zgodbe. Učencev se 

po navadi ples, glasba, fotografija, kipi, slikanje, pripovedovanje zgodb močno dotaknejo, 

učiteljem pa daje umetnost širok nabor orodij za uporabo v učilnici (prav tam). Dramske 

aktivnosti dajo učencem  moţnost, da so fizično aktivni in da izrazijo svoje odzive tako, da 

prevzamejo karakter knjiţevnega lika. S takšno preusmeritvijo fantje laţje izrazijo čustva in 

karakter (Pirie 2002, v Bowen, b. d.). Največkrat se dramska igra uporabi v okviru 

poustvarjalnih dejavnostih. Učenci lahko zaigrajo prizor iz obravnavanega besedila ali pa 

upodobijo sceno iz besedila, ki ni natančno opisana, uporabijo situacijo iz besedila kot 
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odskočno desko za ustvarjanje lastne zgodbe ali scenarija dramske igre. Fantje imajo radi 

prizore tekmovanja ali bojev in to naklonjenost lahko poveţemo z literaturo – z igro vlog 

lahko ponazorijo npr. prepir med Harryem Potterjem in Voldemortom. Lahko se igrajo igro 

resnice: nekaj učencev  mora predstavljati izbrani karakter iz besedila, sošolci jih 

»zaslišujejo«, jim postavljajo vprašanja, na koncu lahko izberejo, kdo je najprepričljivejše 

upodobil izbrani karakter (ABC Literacy, b. d.). 

 

 Uporaba tehnologije in IKT
3
 

Kot dokazujejo rezultati raziskave PISA 2009, se ukvarjanje z elektronskimi gradivi in 

drugimi bralnimi dejavnostmi na spletu izraţa tudi v večji kompetentnosti branja 

tradicionalnih tiskanih gradiv. V šoli je zato treba omogočiti udejstvovanje učencev v 

različnih (ne le tradicionalnih) bralnih aktivnostih (Dejavniki bralne pismenost, 2009). V 

skoraj vseh drţavah (razen v Španiji), ki so sodelovale v raziskavi PRILS 2006, fantje več 

časa kot dekleta namenijo branju prek spletnih strani (Razlike med spoloma, 2010). Fantje so 

torej aktivnejši v »sferi medijev«, toda v večini akademskih krogov znanje fantov na področju 

digitalne in medijske pismenosti ni upoštevano. Brskanje po spletu, delo z računalniki – vse to 

zahteva določene kompetence, ki jih mednarodna preverjanja pismenosti ne preverjajo. Kljub 

temu tega ne smejo pozabiti mentorji branja (Jamnik, 2012a). Millard (1997, v Me Read? No 

Way!, 2004) svetuje učiteljem, da se ne izogibajo računalnikov, čeprav jih fantje ţe veliko 

uporabljajo doma in naj raje izkoristijo njegove pozitivne strani. Ponujajo namreč moţnost, da 

se aktivnosti prilagodijo učencem glede na učne stile in  interese. Učenci uţivajo v vizualnem 

jeziku (televizija, igrice, risanke). Prav tako uţivajo, če lahko sami svoje ideje predstavijo v 

vizualni obliki. Raziskave kaţejo, da je to zato, ker je fantom bliţje vizualno prostorsko 

učenje (Me Read? No Way!, 2004). 

 

Dejavnosti, s katerimi lahko učitelji poveţejo interes fantov za IKT in splet ter branje:  

- učitelji lahko ustvarijo spletno stran ali  literarni spletni dnevnik oz. spletnik, na katerem 

objavljajo knjiţne novosti, dodatne informacije o knjigah, obravnavanih v razredu, 

učence usmerjajo na spletne strani, povezane z izbranimi avtorji, diskusije o knjigah … 

Na spletnikih lahko objavijo tudi izdelke učencev, ki so nastali pri poustvarjalnih 

dejavnostih. Spletne strani pa lahko ponujajo tudi široko zbirko kvizov, ki preverjajo 

                                                           
3
 IKT ali informacijsko-komunikacijska tehnologija – termin, ki označuje komunikacijske naprave in aplikacije, ki 

vključujejo računalnik, radio, televizijo, telefon, programsko in strojno opremo, ter videokonference.   
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razumevanje obravnavanih knjig. Vsaka objava na spletni strani ali spletniku mora 

omogočiti, da se nanjo odzovejo učenci s svojim komentarjem ali  predlogom; 

- učenci lahko v okviru poustvarjalnih dejavnosti s kamero posnamejo kritike 

obravnavanih knjig, ustvarijo napovednike za film, posnet po knjiţni predlogi 

(obravnavane knjige). Posnamejo lahko tudi televizijski dnevnik, ki temelji na likih in 

dogodkih iz besedila; 

- pred obravnavo knjige za domače branje lahko skupina učencev posname kratek knjiţni 

napovednik, ki bo sošolce motiviral za branje; 

- medtem ko dekleta uporabljajo splet predvsem za komunikacijo, fantje v večji meri iščejo 

informacije. Učitelj jih tako lahko spodbudi, da odgovore na vprašanja o prebranem 

besedilu poiščejo na spletu. Tam lahko poiščejo tudi recenzije posameznih knjig, jih med 

sabo primerjajo …; 

- fantje iščejo pustolovščine, tekmovanje, akcijo in tega dobijo več v računalniških igricah, 

kot pa v knjigah. Tudi dekleta igrajo računalniške igrice, a te so bolj dodatek k branju 

knjig (Muller-Walde, 2010, v Tutmann, 2010). Teţko si je predstavljati, da bi jim to 

omogočili v šoli, tudi povezavo med pozitivnim učinkom igranja računalniških igric in 

branjem je teţko videti, čeprav bi veljalo razmisliti, kako v šoli omogočiti udejstvovanje 

v različnih (ne le tradicionalnih) bralnih aktivnostih. Velja pa spomniti na računalniške 

igre, ki so se razvile in bile popularne predvsem v 80. letih. To so bile tako imenovane 

besedilne avanture ali interaktivne fikcije. Igralec je moral v njih veliko časa nameniti 

branju, poleg tega je sam vnašal s pisanjem na tipkovnico svoje predloge. Ustvarjalci iger 

bi lahko ustvarili igro, ki bi vsebovala odlomke iz knjiţevnih besedil. 

 

Branje kot socialna aktivnost 

 

Fantje imajo radi socialne aktivnosti. Radi imajo timske športe;  tudi igranje računalniških 

iger dojemajo kot socialno aktivnost, če jo igrajo tudi njihovi prijatelji in se lahko o njej 

pogovarjajo. Na drugi strani branje knjig enačijo z asocialnostjo, osamljenostjo, s 

čudaškostjo. Če branje spremenimo v druţabno aktivnost,  jim lahko pomagamo to percepcijo 

spremeniti (Bevilacqua, b. d.). 

 

- Glasno branje 
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Učitelji morajo glasno brati učencem. Pri glasnem branju učitelja se lahko učenci skupaj 

smejijo, o prebrani zgodbi se lahko skupaj pogovarjajo. Poleg tega posebno slabši bralci 

uţivajo v zgodbi, ne da bi jih skrbelo, da bodo poklicani, da glasno berejo.  

 

- Vrstniki 

Če učenec vidi vrstnike, ki jih je navdušila kakšna knjiga, in če mu je všeč tudi tematika te 

knjige, je večja moţnost, da bo tudi on prebral to knjigo. Učenec, ki vidi vrstnike, ki se v 

bralni situaciji zabavajo, uţivajo, bo začel razmišljati: »Če je knjiga všeč vsem, bo mogoče 

tudi meni.« (Pečjak in sod., 2006) Medtem ko se lahko fantje upirajo branju besedil, 

določenih za razred, bodo pogosto brali podobne zvrsti besedil o temah, ki jih zanimajo, ali 

besedila, ki jih je predlagal spoštovani vrstnik (Moloney, 2000).  V Angliji in Ameriki je zelo 

razširjen program Reading Buddies (»Bralni prijatelji«). Enkrat ali večkrat tedensko se fantje 

srečujejo skupaj s starejšimi učenci iz šole ali pa učitelji, mentorji … Skupaj berejo, starejši 

učenci pa mlajšim pomagajo pri razumevanju zgodbe in  besed. Socialne interakcije vrstnikov 

v veliki meri omogočajo bralni krogi, bralni klubi. Fante pogovori o prebranih knjigah 

motivirajo za nadaljnje branje, zato je potrebno pripraviti čim več priloţnosti, da bodo izraţali 

svoje mnenje in diskutirali o knjigah, knjiţevnih junakih.  Raziskave kaţejo, da v diskusijah o 

knjigah po navadi dominirajo dekleta, zato so nekatere šole ustanovile bralne kroge le za fante 

(Simpson, 1996). V bralnih krogih lahko vsi udeleţenci berejo isto knjigo, potem pa se 

pogovarjajo o njej, lahko pa vsak bere knjigo po svoji izbiri, potem pa si jih na srečanju 

izmenjujejo. Na srečanjih govorijo o svojih najljubših delih knjige, najbolj smešnih likih … 

Fantje morajo dobiti občutek, da branje knjig ne škodi njihovemu socialnemu ţivljenju, da pa 

lahko izbirajo, ali bodo v branju uţivali sami ali ga bodo delili s prijatelji (Bevilacqua, b. d.). 

 

- Bralni modeli – moški zgledi 

Pri motiviranju fantov so predvsem zelo pomembni moški kot bralni modeli (oče, ki bere, = 

fant, ki bere). Fantom zelo koristi, če imajo ob sebi moškega vzornika, ki verjame v njih in 

jim pomaga razumeti, česa so sposobni doseči. Takšna vrsta pozornosti je posebej pomembna 

za mlade fante, ki ne dobijo dovolj moške pozornosti doma (Pollack, 1998, v Taylor & 

Lorimer, 2002). Z njihovo pomočjo lahko tako spremenimo odnos fantov do branja, njihov 

interes za branje in njihove doseţke pri branju (Me Read? No way!, 2004). Pomembnost očeta 

ali drugega pomembnega moškega v ţivljenju fanta, ki bere in ga fant vidi brati, je teţko 

nadomestiti (Boys and Reading, b. d.). V popularni kulturi (npr. v glasbi in filmih) so 
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prikazani moški, ki ne cenijo branja in pisanja; tudi doma se moški redkeje posvečajo bralnim 

dejavnostim, zato mora šola poskrbeti, da fantje vidijo, da je branje tudi za njihov spol 

primerna dejavnost. To lahko stori tako, da učitelj v sodelovanju s knjiţničarjem pripravi 

bralna srečanja, na katerih očetje, strici, dedki otrok ali pa starejši učenci, vzgojitelji, učitelji 

berejo otrokom. V šolo lahko učitelj in knjiţničar povabita tudi znane moške športnike, 

pisatelje (avtorje knjig, ki jih berejo učenci), glasbenike, ki se z učenci pogovarjajo o knjigah. 

 

4. 3  Vloga knjižničarja  
 

Branje in knjiţnica sta neločljivo povezana. Gradivo, ki ga izbirajo knjiţnice, je izbrano s 

ciljem, da bo brano, v šolski knjiţnici pa tudi z namenom, da bo prispevalo k učenju branja. 

Šola uči tudi branje, branje pa je osnova za učenje – šolo in knjiţnico tako povezuje skupni 

pojem izobraţevanje (Sušec & Ţumer, 1998).  Prav tako jima je skupna skrb za spodbujanje 

motivacije otrok za branje, ki si jo delita skupaj s starši otrok. Mednarodna raziskava o bralni 

pismenosti Mednarodne zveze za primerjanje doseţenih ravni znanja IEA
4
 iz leta 1992 pa 

kaţe, da so šolske knjiţnice tudi eden izmed dejavnikov, ki je tesno povezan z boljšimi 

bralnimi doseţki (prav tam).  PIRLS 2001 (Mullis in sod., 2003, v Pečjak, 2005) je pokazal, 

da so učenci, ki so šolsko (ali razredno) knjiţnico obiskali manj kot enkrat tedensko, dosegli  

niţje bralne doseţke, od tistih, učencev, ki so jo obiskali več kot enkrat tedensko. Vendar pa 

A. Gradišar (1996, v Pečjak in sod., 2006) poudarja, da lahko le dobro sodelovanje 

knjiţničarja in učitelja pomembno vpliva na bralne doseţke učencev, česar pa se oboji ne 

zavedajo dovolj. Knjiţničarji lahko pomagajo učiteljem pri načrtovanju, pripravi programov 

in strategij za spodbujanje branja. Nudijo jim lahko tudi pomoč pri izboru gradiv za 

posameznega učenca – učitelji namreč dobro poznajo bralne interese svojih učencev, 

knjiţničarji pa nove in najbolj atraktivne knjige, ki bi ustrezale posameznemu otroku. Poleg 

pomoči pri izboru gradiva morajo knjiţničarji učitelje seznanjati z izsledki raziskav o branju. 

Pomembno je tudi sodelovanje šolske in splošne knjiţnice – poleg tega, da slednja po navadi 

ponuja več dejavnosti za spodbujanje otrok k branju, nudi tudi več raznovrstnega  gradiva. 

 

Bucikova (2005) opozarja, da je potrebno otroke spodbujati k obiskovanju knjiţnic ţe v 

zgodnjem otroštvu, saj bodo tako tudi kasneje, v odrasli dobi, tja pogosteje zahajali. K temu 

                                                           
4
 IEA – The International Association for the evaluation of Educational Achivement – To je neodvisno 

mednarodno združenje  nacionalnih raziskovalnih ustanov in vladnih agencij  
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lahko veliko pripomorejo knjiţnice s ponudbo dejavnosti, ki privabljajo otroke. 

Bibliopedagoške oblike dela, ki spodbujajo otroke pri branju, so npr. ura pravljic, igralna igra 

s knjigo, pogovori o knjigah, srečanje z ustvarjalci, bralna značka ... Branje promovirajo 

knjiţnice tudi s sodelovanjem v drţavnih projektih (npr. Rastem s knjigo).  

 

4. 3. 1  Spodbujanje motivacije za branje fantov v knjižnici 

 

Knjiţničarji lahko fantom pomagajo predvsem pri izbiri  gradiva, ki bo za njih primerno  

zahtevno ter zanimivo, poskrbijo lahko, da bo gradivo v knjiţnici čim bolj raznoliko, da lahko 

vsak najde kaj zase, ter ponudijo raznoliko ponudbo dejavnosti, ki jih bodo pritegnile za obisk 

knjiţnice in k branju.  

 

Ob upoštevanju strategij in dejavnosti,  ki smo jih opisali v poglavju 4.2.1, Bratuša in Kranjc 

Barič (2012) predlagata še naslednje dejavnosti za motiviranje fantov: 

- oblikovanje  priporočilnih seznamov/razstav knjig za fante: 

naj bodo na voljo v šolski knjiţnici. Upoštevajo naj interesna področja fantov.  

Priporočilni seznami, so lahko urejeni po področjih: npr. šport, ţivali, grozljivke, smešne 

knjige, resnične zgodbe …;    

- namenska nabava knjig za fante: 

z lastno raziskavo lahko knjiţničar ugotovi, o čem ţelijo brati otroci (oz. fantje),  ali pa 

upošteva izsledke tujih raziskav. Upošteva naj priljubljenost različnih zvrsti gradiva npr. 

stripov pri fantih; 

- razredni obiski knjiţnic: 

knjiţničar naj organizira pogoste skupne obiske učencev v knjiţnici, saj takšne 

priloţnosti nudijo ogromno moţnosti za seznanjanje učencev z gradivom, ki  je na voljo v 

knjiţnici. Ob obiskih knjiţničar predstavi učencem knjiţne novosti, pripravi tematske ure 

(npr. o vesolju) ali bere zanimive zgodbe; 

- bralna tekmovanja: 

fantje radi tekmujejo in so zelo motivirani, če je branje povezano z igro. Za to, da npr. 

najdejo v knjiţnici ali razredu skriti zaklad, so pripravljeni vloţiti veliko napora v branje 

(prav tam); 

- bralni kotički: 
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knjiţničar naj dovoli fantom, da pomagajo soustvariti v knjiţnici udoben prostor za 

branje in da izberejo in organizirajo knjige po svojih ţeljah  (Boys and  Reading,   b. d.). 

 

4. 4 Vloga šole 
 

Učitelji pri razvijanju motivacije učencev za branje seveda potrebujejo podporo delovnega 

okolja – šole. Med primerjavo uspešnih in neuspešnih  šol v povezavi z  branjem 14-letnikov 

je A. Gradišar (2006, v Pečjak in sod., 2006) ugotovila, da se te med seboj najbolj razlikujejo 

po vplivu ravnatelja – kar pomeni, da je razvoj bralnih zmoţnosti nujno projekt cele šole in 

ravnatelja.  

 

Bintz (1997, v Pečjak in sod., 2006) zato ravnateljem predlaga, da: 

- načrtujejo dodatno izobraţevanje učiteljev na tem področju; 

- organizirajo notranje šolske programe za spodbujanje branja pri učencih in učiteljih; 

- poskrbijo, da so knjiţnice napolnjene z najrazličnejšim viri za bralno poučevanje in 

bralno ocenjevanje; 

- poskrbijo, da dobijo učitelji priloţnost, da si izmenjajo znanje o bralnih strategijah na 

strokovnih srečanjih; 

- spodbujajo pogovore učiteljev o novih pristopih pri poučevanju branja. 

  

4. 5 Vloga države 
 

Tako kot učitelj potrebuje podporo šole oz. ravnatelja, je delovanje šole odvisno od vpliva 

drţave.  

 

Učitelji ocenjujejo, da jim pridobljeno znanje v dodiplomskem študiju ne zadostuje za 

ustrezno poučevanje (Grosman & Pečjak, 2004, v Pečjak in sod., 2006), zato bi morala drţava 

najprej poskrbeti za kvalitetnejše univerzitetne programe ter ustrezna dodatna strokovna 

izpopolnjevanja za učitelje, knjiţničarje in druge strokovne delavce, ki so kakorkoli povezani 

z bralno dejavnostjo. Predpostavljamo lahko tudi, da imajo učitelji malo znanja o tem, kako s 

poučevanjem zagotavljati enakost med spoloma in o fantovski problematiki branja. Zato tudi 

primerno ne ukrepajo. 
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Evropske drţave si prizadevajo, da bi vprašanje spolov in enakost spolov kot 

interdisciplinarno temo vnesle v šolske kurikulume, kar pa ne velja za razvoj ustreznih, po 

spolu ločenih učnih metod in navodil, prav s slednjimi pa bi se bilo mogoče upreti spolnim 

stereotipom tako pri interesih kot pri učenju (Razlike med spoloma, 2010). Seveda pa je vsak 

še tako učinkovit ukrep drţave  lahko zaman, če tudi učitelj ni navdušen bralec. Saj le takšen 

lahko deli z učenci navdušenje za branje – to je znano kot »Petrov efekt« (Pečjak in sod., 

2006). 

 

II. DEL  

5. PROJEKTI IN PROGRAMI 
 

V Evropi obstaja veliko obseţnih programov, ki promovirajo branje v celotni druţbi ali v 

določenih skupinah. Vendar pa je med njimi veliko pobud za promocijo branja privlačnih le 

za tiste, ki so ţe motivirani za branje – programi in projekti za skupine z nizkimi ravnmi 

pismenosti ali programi za fante so redki (Poučevanje branja, 2011). 

 

V nekaterih  drţavah  pa so vendar bile sproţene  intervencije za spopadanje s slabšimi 

bralnimi doseţki fantov. 

 

Natančneje smo raziskali stanje v 5 drţavah: Sloveniji, Kanadi – v provinci Ontario, 

Avstraliji, Finski in Nemčiji. Izbrali smo jih zato, ker so v vseh petih drţavah bralni doseţki 

deklet boljši od doseţkov fantov. V Kanadi (Ontariu) smo najprej odkrili obseţen projekt za 

fante, kar nas je spodbudilo k nadaljnjemu raziskovanju. Finski izobraţevalni sistem je bil v 

Sloveniji vedno predmet posebnega zanimanja, poleg tega je tam razlika med spoloma celo 

največja. Avstralijo smo vključili zato, ker se zgleduje po Angliji, kjer prednostno 

obravnavajo podpovprečno uspešnost fantov, ţeleli pa smo neevropsko drţavo. Nemčija pa 

nas je zanimala zato, ker je bila tam razlika med fanti in deklicami v raziskavi PIRLS 2011 

(Mullis in sod., 2012) dvakrat manjša kot v Sloveniji.  
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Osredotočili smo se na projekte in programe
5
, ki so bili narejeni posebej z namenom, da 

spodbudijo, izboljšajo motivacijo za branje fantov, saj mora priti najprej ţelja po branju, šele 

potem pridejo boljši doseţki. Zanimali so nas predvsem projekti in programi, namenjeni 

udeleţencem od 6. do 15. leta starosti, kar ustreza starosti slovenskih osnovnošolcev. 

Predstavljamo pa tudi programe in aktivnosti, s katerimi so drţave osveščale in izobraţevale 

učitelje in starše o tej problematiki.  

 

5. 1 KANADA, Ontario 
 

Provinca Ontario ima kot druge kanadske province svoje ministrstvo za šolstvo. Med njegove 

prioritete spada tudi zmanjšanje razlik v doseţkih med učenci. Z različnimi aktivnostmi, 

pobudami za branje poskušajo od vrtca naprej pomagati skupinam učencem, ki zaradi 

kakršnih koli razlogov potrebujejo pomoč. Ena takšnih skupin so fantje, ki imajo, podobno 

kot drugod po svetu, slabše razvito bralno pismenost kot dekleta. Niso pa niţji le bralni 

doseţki fantov, temveč je v primerjavi z dekleti tudi manjše njihovo zanimanje za branje. V 

nadaljevanju opisujemo obseţen projekt  ministrstva za šolstvo Boys' Literacy Teacher 

Inquiry Project (»Akcijska raziskava učiteljev o pismenosti fantov«), ki so ga izvajali v 

provinci, predstavili pa bomo tudi dejavnosti ministrstva pred projektom in po projektu.  

 

PRED PROJEKTOM 

 

Da bi izboljšali bralno pismenost fantov, je ministrstvo za šolstvo jeseni leta 2004 izdalo 

priročnik Me Read? No Way! (»Jaz berem? Niti slučajno!«), v katerem so bile predstavljene 

različne uspešne poučevalne prakse iz vsega sveta in je bil namenjen učiteljem ter drugim 

strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo z razvijanjem pismenosti pri otrocih. Z izdajo 

priročnika je ministrstvo ţelelo spodbuditi diskusijo o fantih in bralni pismenosti, hkrati pa so 

z njim seznanili učitelje z načini, s katerimi lahko v razredu izboljšajo bralne doseţke fantov – 

v priročniku je opisanih in z raziskavami podprtih 13 strategij. Te strategije, ki so uporabljene 

tudi kot naslovi poglavij, so: 

                                                           
5
 V splošnem velja, da projekt traja krajši čas kot program, in da je  področje njegovega delovanja ožje. V 

diplomskem delu  pravega pomena teh dveh pojmov nismo upoštevali – pobude za branje smo označili tako 

kot so jih označile države same. 
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1. Izberi ustrezen bralni material. 

2. Poskrbi, da branje postane navada – učencem nudi moţnosti za sodelovanje v 

številnih bralnih in pisalnih dejavnostih.  

3. Poučuj z namenom (upoštevajoč učne stile fantov).  

4. Uporabljaj umetnost. 

5. Pusti jim govoriti (zaradi potrebe po socialnih interakcijah). 

6. Poišči pozitivne vzornike. 

7. Osmisli branje in pisanje (naj bo relevantno za dečke). 

8. Razvijaj kritično branje. 

9. Uporabljaj tehnologijo.  

10. Uporabi različne in primerne pripomočke za ocenjevanje fantov.  

11. Vključi starše otrok.  

12. Zavedaj se svoje vloge (odgovornost za učenje prepusti fantom).   

13. Pomagaj skrbeti za pismenost fantov tudi izven šolskega okolja.  

 

 

Slika 1: Naslovnica priročnika za izboljševanje dosežkov dečkov  (Me Read? No Way!, 2004) 

 

Januarja leta 2005 je ministrstvo za šolstvo organiziralo forum o doseţkih fantov pri bralni 

pismenosti. Namenjen je bil razširjanju znanja o učinkovitih poučevalnih praksah različnih šol 

in seznanjanju strokovnjakov ter učiteljev z novejšimi raziskavami, povezanimi z doseţki 

fantov in bralno pismenostjo. Nato je bila vsakemu  učitelju  v provinci poslana zgoščenka, na 

kateri so bili vsi dokumenti, uporabljeni na forumu in izbrani videoposnetki. Še isti mesec je 
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ministrstvo ustanovilo strokovno ekipo (t. i. Boys‟ Literacy Advisory Team), ki je 6 mesecev 

diskutirala o problematiki pismenosti fantov in svetovala ministru. Marca je ministrstvo 

namenilo šolam, na katerih je bila ugotovljena velika razlika med doseţki fantov in deklet, po 

5.000 dolarjev za nakup sredstev, knjig, s pomočjo katerih bi fante motivirali za bralne 

aktivnosti (The Road Ahead, 2009).  

 

PROJEKT: Boys' Literacy Teacher Inquiry Project (»Akcijska raziskava učiteljev o 

pismenosti fantov«) 

 

Kasneje, še isto leto, je ministrstvo začelo z dolgoročnejšim projektom. Ontarijski Inštitut za 

pedagoške raziskave je od jeseni 2005 do poletja 2008 vodil obseţno akcijsko raziskavo z 

naslovom »Boys' Literacy Teacher Inquiry Project«, ki jo je financiralo ontarijsko ministrstvo 

za šolstvo. Projekt je vključeval 145 šol (angleško in francosko govorečih). Sodelovale so 

tako srednje šole kot tudi osnovne – nekatere so vključile le manjši del fantov (npr. fante 

zadnjega triletja), druge celotno populacijo fantov.  

 

Glavni cilji akcijske raziskave so bili: 

- ugotoviti in predlagati, katere strategije so najučinkovitejše za motiviranje fantov za 

branje in za izboljšanje njihovih doseţkov v bralni pismenosti; 

- ugotovitve deliti z vsemi učitelji v provinci; 

- razviti načine za ocenjevanje doseţkov učencev in izboljšati poučevanje in programe na 

podlagi končnih podatkov; 

- ustvariti sodelovalno omreţje šol za potrebe razvoja pismenosti; 

- izboljšati samozavest učiteljev. 

 

Projekt je vodila nadzorna skupina raziskovalcev in praktikov (t. i. OISE raziskovalci) z 

dolgoletnimi izkušnjami, povezanimi z razvojem pismenosti, doseţki fantov, s šolskimi 

reformami, z razvojem kadrov in akcijskimi raziskavami. Naloga skupine je bila nuditi 

podporo učiteljem – raziskovalcem na šolah –, skrbeti za njihov strokovni razvoj in napisati 

vsa potrebna poročila. Učitelji raziskovalci pa so se morali osredotočiti na svojo poučevalno 

prakso, učna sredstva in ocenjevanje doseţkov. Pri izvajanju vseh aktivnosti so morali 

upoštevati navodila nadzorne skupine. 
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PROCES 

Projekt se je začel z vrsto simpozijev, na katerem so sodelovale 10-članske ekipe  

strokovnjakov (tudi učiteljev) iz vseh okroţij. Namen simpozijev je bil, da nadzorna skupina 

usposobi strokovnjake, učitelje za pripravo načrta akcijske raziskave (t. i. Work Plane) po 

predlogi. Vsaka šola je morala pripraviti svojega. Načrt je moral vsebovati opis šolskih 

okoliščin, razloge za sodelovanje pri akcijski raziskavi, načrt za raziskavo, člane šolske 

strokovne ekipe pedagoških delavcev ter predvidene stroške. Pri pripravi so morali 

strokovnjaki  upoštevati 13 strategij iz priročnika Me Read? No Way!. Za dosego ciljev so 

izbrane šole dobile vsaka po 20.000 $. Nadzorna skupina je s pomočjo pripravljenih načrtov 

ugotovila, kako učitelji razumejo svojo vlogo pri izboljševanju doseţkov fantov. Od tisoč 

projektov je ministrstvo za šolstvo izbralo 103 projekte angleško govorečih šol in 42 iz 

francosko govorečih šol, ki so jih potem tudi financirali. 

 

Pri izvrševanju načrta akcijske raziskave je učiteljem in drugim strokovnjakom ves čas nudila 

pomoč nadzorna skupina OISE raziskovalcev: komunicirali so preko elektronskih sporočil, 

telefonskih klicev, videokonferenc, osebnih srečanj; pripravili so tiskana gradiva, 

videoposnetke … Vsa pomembna gradiva je na svoji spletni strani objavilo tudi ministrstvo za 

šolstvo. Med letoma 2006 in 2009 je bilo izdanih tudi 12 brošur (t. i. Work Plan Support 

Booklets), ki so šolam pomagale pri izpolnjevanju ciljev. V njih so bile zbrane informacije o 

uspešnih strategijah poučevanja in ocenjevanja, o značilnostih posamezne faze akcijske 

raziskave (npr. zbiranje podatkov), vsebovale pa so tudi dodatna gradiva za učence in učitelje. 

Nekaj informacij je bilo namenjenih tudi vodstvom šol, ki so igrala osrednjo vlogo pri 

akcijski raziskavi. Nekatere brošure so imele vlogo  letnega poročila o opravljenem delu oz. 

so bile povzetek letnih poročil, ki so jih oddale vse šole. Med izvajanjem akcijske raziskave 

so se ekipe strokovnjakov enkrat srečale na  regionalnem srečanju, na katerem so si med sabo 

izmenjale primere učinkovitih poučevalnih praks, dobile pa so tudi napotke  za nadaljnje delo. 

Dodatne informacije so šole dobile tudi od nadzorne skupine, ki je v začetku zadnjega leta 

izvajanja projekta vsaki šoli poslala povratne informacije o njihovem  delovanju. Ob koncu 

izvajanja projekta je morala vsaka šola oddati zaključno poročilo, napisano po pripravljeni 

predlogi ministrstva.  
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UGOTOVITVE 

Kot je razvidno iz končnega poročila (The Road Ahead, 2009), je projekt prinesel pomembna 

odkritja o poučevalni praksi, ki omogoča fantom doseganje spodbudnih rezultatov. 

Aktivnosti, ki so jih izvajale šole, v končnem poročilu niso natančneje opredeljene. Razvidno 

pa je, katere strategije in aktivnosti so na šolah najpogosteje uporabili in jim strokovni delavci 

pripisujejo določen uspeh pri izboljševanju pismenosti fantov. Najpogosteje uporabljene 

strategije predstavljajo tudi glavna spoznanja akcijske raziskave: 

- Širok nabor bralnih gradiv   

V povezavi s to strategijo so učitelji začeli pri pouku uporabljati stripe, pustolovske in 

detektivske zgodbe, več neleposlovnih knjig, učence so poučevali o različnih ţanrih, novih 

medijih, ustvarili so mini knjiţnice v razredu … Poučevanje s široko paleto različnih bralnih 

materialov (ki so ustrezali interesom fantov) je pripomoglo k večji motivaciji in 

angaţiranosti/zavzetosti fantov. Fantje so dobro izpolnili naloge, kadar so imeli moţnost 

izbire gradiv iz široke ponudbe in kadar so lahko povedali mnenje o svojem branju.  

- Raznolik pouk 

Da bi zadostili potrebam fantov, so učitelji poskrbeli za raznolik pouk. Tako so v pouk 

vključili dramsko igro, več gibanja, glasno branje, skupinsko branje, samostojno branje, 

dnevnike branja, uporabljali so natančnejša navodila. Učence so učili uporabe različnih 

strategij za boljše razumevanje prebranega: povzemanje, postavljanje vprašanj, 

napovedovanje – s poučevanjem teh strategij so spodbujali tudi metakognicijo. Z različnimi 

načini poučevanja in ocenjevanja so učitelji pokazali spoštovanje do edinstvenih potreb 

fantov.    

- Pogovor 

Pogovor omogoča posameznikom, da z drugimi delijo ideje o relevantnih temah in problemi. 

Če fantje dobijo priloţnost, da o različnih temah spregovorijo, to poveča njihov interes za 

šolsko delo. Učitelji so spodbujali predvsem pogovor v parih in skupinah. Učitelji so 

ugotovili, da so s poudarkom na govorjenju, pogovarjanju vplivali na to, da so učenci začeli 

postavljati kvalitetnejša vprašanja. 

- Socialne interakcije 

Projekt je pokazal, kako pomembne za fante so socialne interakcije pri učenju. Ta strategija je 

zelo povezana z zgornjo, saj imajo  učenci, ki  delajo v skupinah ali parih, več moţnosti za 

pogovor z različnimi sogovorniki in raziskovanje problemov. S tem se tudi poveča njihovo 

razumevanje  obravnavanega, samozavest in interes za učenje.   
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- Tehnologija 

Če jo učitelji uporabljajo z jasnim ciljem, je lahko je zelo dober učni pripomoček. Uporaba 

tehnologije  kaţe na spoštovanje do fantov, ki računalnike uporabljajo vsakodnevno, učencem 

daje takojšnje povratne informacije o doseţkih  in jim daje številne moţnosti za sodelovanje v 

bralnih aktivnostih. Socialna omreţja, spletniki, avdioknjige, računalniške igre in  internet 

tudi povečujejo motivacijo fantov za branje. Videoposnetki, socialna omreţja in (nekatere) 

računalniške igre podpirajo razvoj bralne pismenosti.  

- Moţnost izbire 

Pred izvajanjem vseh dejavnosti je ključno, da učitelji ugotovijo, kakšne so sploh potrebe 

fantov. V projektu so to ugotavljali s pogovorom in anketami. Učencem so tako zagotovili 

moţnost izbire pri izbiri bralnih gradiv, načinih preverjanja znanja in načinih ocenjevanja.  

- Motivacijske aktivnosti 

Kot zelo dobre motivacijske aktivnosti so se izkazala tekmovanja, kvizi, besedne igre in 

debate. 

- Gibanje 

Kadar so fantje fizično aktivni, so tudi bolj motivirani za učenje in dosegajo boljše rezultate, 

zaradi česar se je kot zelo dobra aktivnost pokazala dramska igra. 

- Vzorniki 

Fantje potrebujejo vzornike – tudi pri branju. Učitelji so tako k pouku ali k bralnim kroţkom 

pripeljali očete, moške sorodnike učencev, člane skupnosti (gasilce, policiste, nogometaše), 

mlajšim učencem pa so pri branju pomagali tudi starejši osnovnošolci. Vključitev 

staršev/skrbnikov in drugih moških članov druţbe se je izkazala za zelo uspešno. 

- Ločevanje po spolu 

Nekatere šole so se odločile, da bodo fantom pomagale tako, da jih bodo ločile od deklet. 

Medtem ko so nekatere poročale o pozitivnem učinku ločenega razreda na branje, so iz šole, 

ki je fante od deklet ločila enkrat na teden pri pouku angleščine, sporočili, da so se ocene 

fantov zniţale.  

 

V končnem poročilu je zapisano, da je bil projekt uspešen. Na šolah so z anketami, 

standardiziranimi testi, anekdotskimi zapisi, videoposnetki ugotovili, da se je povečala  

motivacija fantov za branje,  večja je bila njihova bralna angaţiranost (zavzetost), več so brali 

v prostem času, boljši so bili tudi doseţki v branju, pisanju in govorjenju. Strokovne ekipe v 

šolah so poročale, da se je povečala tudi samozavest fantov pri vključevanju v bralne 
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aktivnosti. Zanimivi so podatki ene izmed knjiţnic, da si je bilo v začetku projekta razmerje 

med izposojenimi knjigami deklic in dečkov 3 : 1,  leta 2008 pa 3 : 4 (prav tam). Učitelji so v 

projektu beleţili kvalitativne in kvantitativne podatke o fantih, kar jim je omogočilo, da so se 

lahko učinkovito odzvali na njihove učne potrebe. Ţal pa so šole uporabljale različne 

strategije in tako zbirale različne podatke (za katere so presodili, da bodo pokazali uspeh 

projekta), na različne načine (kvalitativno, kvantitativno), zato ne moremo ugotoviti, katera 

strategija je bila najučinkovitejša oz. če katera sploh ni bila učinkovita. Lahko pa potrdimo,  

da uporaba ene same strategije ne prinaša uspeha, temveč je pomembno kombiniranje več 

strategij.  

 

PO PROJEKTU 

Po končanem projektu leta je ontarijsko ministrstvo za šolstvo izdalo še nadaljevanje 1. 

priročnika (Me Read? No way!) z naslovom Me read? And How!  oz. »Jaz berem? In to 

kako!« (2009). Oblikovan je bil glede na ugotovitve in odkrite uspešne poučevalne prakse v  

zgoraj opisanem projektu oz. akcijski raziskavi. Vsebina tega priročnika je  organizirana kot  

v prvem, torej glede na strategije, dodali pa so še dodatno strategijo, ki so jo uporabile 

nekatere šole: Ločimo učence – razdelimo jih v skupine po spolu. Priročnik vsebuje 

priporočila za uporabo 14 strategij, primere najboljših praks, ki so jih uporabljali učitelji v  

akcijski raziskavi, hitra priporočila za delo v razredu, izsledke raziskav, mnenja učiteljev, 

staršev učencev, učencev in drugih strokovnjakov, ki so bili vključeni v projekt. 

 

Ontarijski inštitut ugotavlja, da so z izvedenim projektom dosegli napredek, da pa morajo 

nuditi učencem pomoč še naprej, posebno fantom, saj ti še vedno niso dosegli provincialnih 

standardov. Ministrstvo tako nadaljuje s partnerskim delom s šolami, da bi zvišali doseţke in 

zmanjšali razlike med učenci (The Literacy and Numeracy Secretariat
6
, osebna komunikacija, 

februar, 2013). Za nadaljnjo pomoč pedagoškim delavcem je razvilo spletne strani z 

medijskimi predstavitvami: 

- Boys' literacy  (Dostopno na: http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/boysliteracy.html)  

Na spletni strani lahko najdemo zbirko videoposnetkov, poročil raziskav in vodičev, ki so 

namenjeni učiteljem pri razvijanju njihovih poučevalnih in ocenjevalnih strategij za 

                                                           
6
 Sekretariat  za pismenost je del ministrstva za šolstvo. 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/boysliteracy.html
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izboljšanje doseţkov fantov pri pismenosti. Stran je bila med letoma 2005 in 2008 tudi uradna 

stran akcijske raziskave.  

- Engaging Boys: Powerful Possibilities for All Learners (Dostopno na: 

http://resources.curriculum.org/secretariat/engaging/index.shtml) 

Spletna stran raziskuje pedagoško prakso, ki so jo raziskovalci identificirali kot pomembno za 

fante. Ponuja članke, videoposnetke z intervjuji s strokovnjaki, videoposnetke, ki omogočajo 

vpogled v učilnico, kjer lahko vidimo, kakšna je poučevalna praksa, povezana s fanti. Večina 

segmentov vključuje komentarje učiteljev in refleksije učencev. 

 

5. 2 AVSTRALIJA 
 

Avstralija na splošno veliko vlaga v razvoj pouka, projektov in programov, ki bi lahko 

izboljšali izobraţevalne doseţke fantov, in v širjenje informacij o učinkovitih strategijah za 

fante – izdanih je bilo več priročnikov o edukaciji fantov, ki so namenjeni tako strokovnjakom 

kot tudi staršem. Šolam namenjajo finančno pomoč predvsem federalne vlade. Pri pregledu 

avstralskih raziskav in projektov lahko opazimo, da se avstralski strokovnjaki veliko opirajo 

na strokovno sfero v Zdruţenem kraljestvu. Najbrţ se je zato od tam v Avstralijo prenesel tudi 

trend, ki ga Weiner (1997, v Foster in sod., 2001) opisuje kot »moralno paniko«, ki se je 

oblikovala zaradi mnenja, da so fantje v šoli zapostavljeni. Kot posledica pa so se pojavile 

številne strategije za zmanjševanje razlik med dekleti in fanti. V nadaljevanju predstavljamo 

projekte, ki se v osnovi razlikujejo po tem, da so nekatere samostojno oblikovali in jih izvajali 

(oz. jih še izvajajo) učitelji na posameznih šolah, druge pa so razvili strokovnjaki na 

ministrstvih in raziskovalnih centrih ter jih izvajajo po več šolah v Avstraliji.  

 

 Boys, Literacy and Schooling: Expanding the Repertoires of Practice (»Fantje, 

pismenost in šolanje: širjenje pedagoške prakse«) 

 

Commonwealth Department of Education, Science and Training
7
 je leta 2002 izdal  poročilo z 

naslovom Boys, Literacy and Schooling: Expanding the Repertoires of Practice. V njem 

opisuje akcijsko raziskavo, ki je nastala kot odziv na dokazano niţje doseţke fantov pri 

                                                           
7
 Urad federalne vlade, ki glede na svoje naloge ustreza našemu ministrstvu za šolstvo. Leta 2009 se je 

preimenoval v Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEST, osebna komunikacija, 
april 2013) 

http://resources.curriculum.org/secretariat/engaging/index.shtml
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pismenosti. V 1. fazi je ministrstvo opravilo intervjuje z učitelji  in s starši učencev osnovnih 

šol in njihovih pogledih na fante, v 2. fazi pa so na 24 šolah učitelji pripravili različne projekte 

za razvijanje pismenosti pri fantih in razvijanju bralne motivacije. Šole so poskušale dejavneje 

vključiti fante v bralne aktivnosti s ponujeno moţnostjo izbire bralnega gradiva, uporabo IKT, 

več moţnostmi za izraţanje, dramo, vključevanjem odraslih moških v pouk … Velika večina 

aktivnosti je bila uporabljena v spolno mešanih skupinah – učitelji, ki so menili, da so njihove 

pobude za branje ustrezale fantom, so bili namreč mnenja, da so ustrezala tudi dekletom. Po 

mnenju učiteljev se v učnem procesu, ki naj bi pomagal predvsem fantom, dekleta niso čutila 

zapostavljena. Iz poročila povzemamo  primere uspešnih dejavnosti: 

- Na jugu Tasmanije so se v osnovni šoli odločili fante motivirati za branje 

knjiţevnosti s poukom drame. Končni cilj je bil, da uprizorijo pouk iz leta 1900. Za 

dosego le-tega, so morali fantje prebrati nekaj knjig, raziskati zgodovino pedagoške 

prakse, izdelati svoje kostume, transformirati podobo učilnice, priskrbeti ustrezne 

predmete, ki bodo spominjali na leto 1900 ... Izbrani način pouka je po mnenju 

učiteljev zaposlil tako telo kot duha učencev in vplival na večjo zavzetost učencev  

za branje in pouk. 

- Na različnih šolah so pri pouku materinščine (angleščine) uporabili IKT s ciljem 

povečati zadovoljstvo fantov z njihovim končnim izdelkom. Učenci so svoja 

besedila lahko urejali z urejevalnikom besedil na računalniku, ki je odkril njihove 

napake, potem pa so jih sami popravili. Aktivnost je omogočila fantom,  ki drugače 

teţko zadostijo zahtevam učitelja po urejenem, lepo napisanem besedilu, da so 

oddali dobro napisan izdelek. Uporaba tehnologije je učiteljem omogočila,da 

besedila delijo s celo šolo. Učenci so s pomočjo računalnika tudi pisali in brali  

elektronske knjige, dopolnjevali šolsko spletno stran in pisali razredne časopise. Pri 

tem je bil poudarek na osebnih interesih učencev, kar se je izkazalo kot pomembna 

motivacijska strategija. 

 

 Boys: Getting it right (»Pravilno ravnanje s fanti«) 

 

Drugo poročilo o študiji izobraţevanja fantov Boys: Getting it right (2002) je nastalo kot 

odziv na naraščajočo zaskrbljenost druţbe nad edukacijo fantov in ga je izdal Komite (t. i. 
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House of Representatives Standing Committee on Education and Training)
8
. Obseţno gradivo 

ponuja vpogled v socialne, kulturne in izobraţevalne dejavnike, ki vplivajo na izobrazbo 

fantov v avstralskih osnovnih in srednjih šolah, posebej v povezavi z njihovo bralno 

pismenostjo in socialnimi veščinami, ter uspešne strategije, ki jih uporabljajo šole za 

spopadanje s temi dejavniki. Komite v poročilu ugotavlja, da je, kot dokazujejo raziskave,  

skrb za  edukacijo  fantov utemeljena – izobraţevalni sistem mora namreč omogočati odlično 

izobrazbo vsem otrokom, ne glede na spol in socialni status. Poudarja tudi, da vlaganje napora 

v izboljšavo šolskih doseţkov fantov ne ogroţa doseţkov deklet.   

 

Poročilo predstavi tudi pomembne projekte, ki so bili ustvarjeni z namenom povečevanja 

bralne motivacije fantov (izvajali pa so jih večinoma v spolno mešanih skupinah). 

- Nekatere avstralske šole se izrazito trudijo, da bi bili fantje pred in med učnimi 

urami fizično aktivni, saj naj bi jim gibanje in izkustven pristop pomagala pri 

učenju. Šoli – ena v  Melbournu (Southwood Boys Grammar School) in druga v 

Perthu (City Beach Highschool) – zato učencem zagotavljata kratko telesno 

aktivnost vsak dan pred začetkom pouka. Velik poudarek dajeta na aktivno 

poučevanje; fante naj bi motivirale predvsem ure pouka, ki jih učitelji izvedejo  

zunaj šole, v naravi. 

- Nekateri projekti so ciljno usmerjeni v večjo vključenost očetov v motiviranje 

fantov za branje. Komite poudarja, da programi, ki vključujejo le očete, ne 

kritizirajo mater, samohranilk ali učiteljic, pomenijo le priznanje moškim, da je 

njihova prisotnost koristna. Rangeville State School je povabila očete učencev in 

druge pomembne odrasle moške v njihovem ţivljenju, da preberejo nekaj po svoji 

izbiri učencem, starim pribliţno 12 let. Očetje (in drugi odrasli moški) so nato 

vodili diskusijo o tem, kar so prebrali, in o pomembnosti branja v ţivljenju vsakega 

posameznika. Bralna pobuda se je imenovala Real Men Read  (»Pravi moški 

berejo«). 

- Osnovna šola Rangeville State School v Queenslandu je skozi leto skoraj vsak 

vikend organizirala dan očetov in njihovih sinov (Father-son day) ter dan očetov in 

hčera (Father-daughter fun day), da bi spodbudila očete k pogostejšemu 

                                                           
8
 Komite  ni povezan s federalnim ministrstvom za šolstvo, ampak odgovarja neposredno predsedniku vlade. 

Njegova naloga je nadzor ministrstva za šolstvo (Committee on Education, osebna komunikacija, april 2013) 
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preţivljanju časa z otroki. Tudi osnovna šola Barnsley Public School v Newcastlu 

je organizirala noč dečkov in njihovih očetov (Father-son night), ki ji je sledila še 

noč deklic in njihovih očetov (Father-daughter night) in oba dogodka sta bila 

dobro obiskana.  

 

 Boys and Books (»Fantje in knjige«)  

 

Od leta 2002 naprej  na deški šoli Barker College izvajajo program Boys and Books, ki 

povezuje branje in zabavo (Di Laycock in Free, 2007). Koordinirajo ga šolske knjiţničarke, ki 

so  z anketo ugotovile, da ima program pomemben vpliv na pogostost branja fantov in uţitek 

ob branju. Sodelovanje med knjiţnico in razredom naj bi spodbudilo prostočasno branje. 

Program traja 3 leta, od 7. do 9 razreda. Fantje se tako udeleţijo 60 ur, namenjenih 

promoviranju branja. V 1. semestru učenci 2-krat mesečno za eno uro obiščejo knjiţnico v 

spremstvu učitelja. Knjiţničarka tam predstavi novo knjigo, priporoči nekaj knjig za branje in  

glasno bere. Uvodnemu delu sledi tiho branje učencev, knjiţničarke in učitelja, ki berejo  

samostojno izbrano gradivo. Učne ure v knjiţnici spremljajo številne dodatne aktivnosti, med 

katerimi so obiski avtorjev knjig, knjiţnične razstave, spletnik Fully booked, na katerem so 

predstavitve knjig, ki jih komentirajo tako učitelji kot učenci, in aktivnost Hear and Now 

(prav tam). Slednja se odvija ob petkih med odmorom za kosilo, ko zaposleni ali pa člani 

lokalne skupnosti berejo, pripovedujejo zgodbe ali pa predstavljajo knjige s petjem in igro 

(Hear and Now,  b. d.).  

 

 Boys, Blokes, Books (»Fantje, moţakarji in knjige«)  

 

National Capital Centre for Literacy Research
9
 je oblikoval program, ki stavi na pomembno 

vlogo očetov (oz. moških skrbnikov) pri razvijanju bralne pismenosti  njihovih sinov, starih 

od 7 do 11 let. Strokovnjaki skušajo preko programa nuditi pomoč očetom pri podpiranju 

razvoja bralne pismenosti njihovih sinov. Eden glavnih ciljev programa je, da očetje oz. drugi 

pomembni moški liki (oziroma skrbniki) v ţivljenju fanta dobijo o izbrani tematiki čim več 

informacij (Carroll & Lowe, 2010). 

                                                           
9
 Nacionalni center za raziskave o pismenosti. 
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Program sestavljata 2 seminarja. Prvega se udeleţijo le odrasli moški, vsebina seminarja pa  je 

osredotočena na razvoj bralne pismenosti pri otrocih. Moški dobijo veliko nasvetov in idej za 

podpiranje fantov pri branju, informacij o bralnih strategijah, mednarodnih raziskavah o 

pismenosti ter o tem, kako se sodobni bralni pouk razlikuje od tistega, ki so mu sami 

prisostvovali v osnovni šoli. Seminar se zaključi z diskusijo in odgovarjanjem strokovnjakov 

na vprašanja udeleţencev. Pri drugem seminarju (teden dni kasneje) pa se moškim skrbnikom 

pridruţijo še sinovi. Namenjen je praktični uporabi bralnih strategih iz prvega seminarja. 

Skrbnikom in fantom daje predvsem moţnost, da na knjigi, izbrani po lastni ţelji, vadijo 

bralne strategije pod nadzorom strokovnjakov. Program vpliva predvsem na samozavest 

očetov, da so sposobni pomagati sinovom  pri bralnih dejavnostih, hkrati pa  predstavlja velik 

potencial, da se navdušenje fantov za branje na seminarju prenese v domače okolje (prav 

tam). 

 

 Boys, Blokes, Books & Bytes (»Fantje, moţakarji, knjige in bajti«) 

 

Center za mladinsko knjiţevnost drţave Viktorije (v nadaljevanju Center), je v sodelovanju z  

drţavno knjiţnico in  ministrstvom za šolstvo ustvaril program, ki  izhaja iz programa Boys, 

Blokes and Books. Program je bil narejen z namenom, da bi povezal najstniške fante, šole, 

druţine  in lokalno skupnost z javno knjiţnico ter tako vplival na večjo motivacijo fantov za 

branje in pomagal  razvijati bralno kulturo med  dečki od 5. do 9. razreda (oziroma od 10. do 

15. leta starosti) s serijo aktivnosti v šoli, šolski in javni knjiţnici. Z vključevanjem institucij 

in druţin so hoteli pokazati, da so vsi (šola, javna knjiţnica in druţina) odgovorni za bralne 

doseţke fantov (Kelly, 2007). Pilotni program so izvajali od julija do decembra leta 2006 na 

nekaj šolah v Viktoriji. Poudarek programa je bil predvsem na pogovoru o knjigah. Spodbujal 

je ljudi, da bi imeli čim več knjig doma – fantje so dobili nekaj knjig brezplačno. Rezultati so 

pokazali, da je bil pristop učinkovit, saj so začeli fantje več brati, izboljšale so se njihove 

bralne zmoţnosti, povečala se je moţnost, da bodo brali za zabavo in v prostem času ter da 

bodo pogosteje zahajali v knjiţnice (prav tam). Pilotni program se ni dosti razlikoval od 

kasneje dokončno  razvitega, predstavljenega v priročniku Boys, Blokes, Books & Bytes 

(2008), ki ga je pripravil Center. Program v priročniku lahko učitelji implementirajo v celoti 

ali pa ga uporabijo kot osnovo,  iz katere razvijejo svoj program.   
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Kot opisuje priročnik, pred začetkom izvajanja programa šole izberejo koordinatorja, 

vzpostavijo partnerski odnos s splošno knjiţnico, določijo trajanje programa, poskrbijo za 

financiranje (finančno pomoč lahko šolam nudi Center), izberejo udeleţence (fante) in 

strategije, s katerimi jih bodo motivirali ter vključili njihove druţine. Izberejo  tudi  dobrega 

ambasadorja programa (npr. lokalni športnik, novinar …),  ki promovira program in je navzoč 

pri glavnih dogodkih (kot je npr. »bookgig« – predstavljen v nadaljevanju). Fantje pred 

začetkom izberejo odraslega mentorja, podpornika, ki postane njihov partner in vzornik pri 

branju. Odrasel moški vzornik je lahko druţinski član, skrbnik ali kdo drug, ki je blizu fantu.   

Izbrani vzorniki se skupaj s svojimi 'varovanci' udeleţujejo pogovorov o knjigah (v splošnih 

knjiţnicah) in »bookgigov«, berejo skupaj z njimi in spodbujajo branje doma. Čeprav je v 

programu močno poudarjeno sodelovanje s splošno knjiţnico, lahko razberemo, da je v 

program vključena tudi šolska knjiţnica – ta skrbi za promoviranje programa, pomaga 

organizirati redna srečanja, delavnice pripovedovanja zgodb … Splošna pa razstavlja 

primerne knjige za fante, sestavlja priporočilne sezname, organizira pogovore o knjigah in je  

aktivno vključena v načrtovanje ter promoviranje projekta.   

 

Program vsebuje 4 glavne aktivnosti: 

 Branje in spletnikovanje v šolski knjiţnici (2-krat mesečno po pol ure) 

Redna bralna srečanja potekajo v knjiţnici, ki ima za to primerno urejen prostor: 

izobešeni posterji, razstavljene knjige, ki jih fantje priporočajo fantom, priporočilni 

seznami … Fantje se na srečanjih seznanijo z aktualno knjiţno ponudbo, knjiţničarji 

pa lahko hitro ugotovijo, kaj udeleţenci radi berejo. Redno individualno branje 

poteka po pouku (v času kosila) ali pa je del pouka maternega jezika. Fantje so lahko 

v knjiţnici aktivni tudi na spletniku (dostopen na 

http//boysblokesbooks.edublogs.org),  ki ga upravlja in posodablja Center za 

mladinsko literaturo. Na njem lahko komentirajo članke, knjiţne predloge, ideje o 

branju in svoje zgodbe delijo z drugimi. Spletnik vsebuje tudi informacije o 

novoizdanih knjigah in povezave na druge fantom zanimive spletne strani. 

 Pogovori o knjigah v splošni  knjiţnici  (1-krat mesečno po eno uro)  

Knjiţničar vodi diskusijo o prebranih knjigah s fanti in z njihovimi vzorniki, fantje si 

izberejo in izposodijo nove knjige. Tam se lahko tudi okrepčajo – s pripravljenim 

okrepčilom skušajo v knjiţnicah spodbuditi sproščeno komunikacijo med fanti. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Ema Hozjan, diplomsko delo 
 

 
49 

 

 Delavnica avtorjev knjig in dramskih igralcev v šolski ali splošni knjiţnici (2 uri 

popoldne in ena ura zvečer, 1-krat v semestru) 

Cilj delavnice je, da dobijo fantje potrditev, da imajo zgodbe, ki so vredne, da jih 

delijo z drugimi – to pa lahko storijo na dva različna načina: s pisanjem ali z dramsko 

igro. Svoje izdelke v večernem delu pokaţejo drugim udeleţencem in svojim 

mentorjem. Povabljeni igralci ali avtorji pa pripovedujejo o svojih lastnih izkušnjah s 

knjigami in z  branjem ter pripovedujejo svoje lastne zgodbe. 

 »Bookgig« v drţavni knjiţnici (1-krat v semestru) 

Na dogodku, ki ga organizira center za mladinsko literaturo, se  zberejo avtorji in 

igralci, ki ţelijo mladim bralcem predstaviti uţitek ob branju knjig. Talentirani 

igralci zaigrajo odlomke iz izbranih knjig, avtorji knjiţnih del pa pripovedujejo o 

napisanih zgodbah, svojem pisanju in branju ter odgovarjajo na vprašanja občinstva. 

 

 

 Boys, Blokes, Books, Bytes and Balls  (»Fantje, moţakarji, knjige, bajti in ţoge«) 

  

Program je osnovan na podlagi projekta Boys, Blokes, Books and Bytes ter promovira knjige 

in branje kot prostočasno dejavnost. Od leta 2010 naprej ga izvajajo na osnovni šoli v 

Viktoriji – Delacombe Primary School. Namenjen je razvijanju bralne kulture med dečki od 9. 

do 13. leta starosti skozi serijo aktivnosti v šoli in javni knjiţnici. Dejavnosti naj bi odsevale 

priljubljeni učni stil fantov (Bettio, 2011). Šola izvaja program v 3. šolskem semestru (med 

julijem in oktobrom)
10

. Prične se z otvoritvenim zajtrkom, na katerega povabijo tudi gosta, ki 

fantom predstavi pomen branja (leta 2011 je bil gost Charlie Pickerin – avstralski komik, ki je 

tudi napisal knjigo o svojih spominih na otroštvo; leta 2013 William Mcinnes – avstralski 

pisatelj in igralec). Vsi fantje dobijo tudi brezplačne knjige. Glavni del se odvija v knjiţnici. 

Tam fantje delijo drug z drugimi svoja doţivetja ob branju, se pogovarjajo o knjigah, si 

izposojajo knjige ... IKT predstavlja pomemben del programa – učenci veliko uporabljajo 

iPade, iPhone in iPode (ena izmed dejavnosti je iskanje zaklada z uporabo QR-kod). Kot pove 

ţe naslov programa, je nekaj aktivnosti povezanih z ţogo – obiski nogometnih tekem, 

bovling, košarkarska tekma. Projekt vključuje tudi delavnice z umetniki, piknik, kuharski 

tečaj, obisk drţavne knjiţnice in knjiţnega sejma. Pri vseh aktivnostih fante  spremlja partner  

–  moški, ki je lahko njihov oče, druţinski član, skrbnik ali druga pomembna oseba v ţivljenju 

                                                           
10

  V viktorijskih šolah takrat ni počitnic. 
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fanta. Izvajanje programa je po besedah ravnateljice N. Bettio drago (okoli 15.000–18.000 

EUR na leto), vendar tudi učinkovito. Merjenja bralne pismenosti so pokazala, da so se 

izboljšali doseţki fantov, fantje so bolj samozavestni pri branju in se počutijo bolj povezane s 

šolo za razliko od deklet (Bettio, osebna komunikacija 2013). 

 

 Success for boys  (»Uspeh fantov«) 

 

Leta 2005 je avstralska vlada finančno podprla razvoj izobraţevalnega programa za učitelje – 

Success for boys, ki so ga razvili  na univerzi  Jamesa Cooka v sodelovanju s Curriculum 

Corporation
11

. V prvem letu obstoja je v njem sodelovalo 40 šol, v letih 2006 in 2007 pa še 

dodatnih 1600 (Alloway, 2007).  Program je osnovan na predpostavki, da je mogoče  razliko 

v doseţkih med fanti in dekleti zmanjšati. Ponuja ogromno idej, na osnovi katerih si lahko 

vsaka šola zase začrta svojo pot spopadanja s problematiko. Vsebuje 4 module: o fantih in 

pismenosti; fantih in IKT; domorodnih fantih in mentorstvu za fante; središčni modul, ki  

povezuje vse module. Vsak modul traja 270 minut in ga lahko učitelji opravijo v 3 delih (prav 

tam). Središčni modul predstavi problematiko fantov in pismenosti, torej konceptualni okvir 

za vključevanje fantov v delo v razredu (Fabre, 2006). Učitelji dobijo tudi pripomočke in 

ideje za uspešno delo v razredu. Predvsem pa jih modul spodbudi k refleksiji njihovega dela 

na šoli in k diskusiji o tem, kaj bi najbolj pripomoglo k uspehu fantov. Obenem se seznanijo 

tudi z vsebino drugih modulov. Ti predstavljajo učiteljem kompleksno sliko problema: 

predstaviti skušajo, kako dojemanje moškosti vpliva na angaţiranost fantov za delo v šoli;  

kako kurikulum in pedagogika vplivata na razvijanje pismenosti pri fantih; kako se 

poučevalna praksa pismenosti spreminja  zaradi novih tehnologij itd. (prav tam). Alloway 

(2007) poudarja, da ta program za razliko od drugih avstralskih dokazuje, da njegovi 

ustvarjalci razumejo, kako kompleksen je problem. Program se  izogiba posredovanju  

pristopov in strategij, ki obljubljajo hitro rešitev problema, in sili učitelje h globljemu 

razmišljanju o problematiki. Strokovnjaki se borijo predvsem za to, da bi se učitelji s pomočjo 

izobraţevalnega programa oddaljili od populističnega diskurza o fantovski krizi (prav tam). 

Postavlja pa se vprašanje, kako so ustvarjalci programa dojeli kompleksnost problema, saj ţe 

                                                           
11

 Curriculum Corporation je nacionalno združenje vseh avstralskih ministrov za šolstvo. Njegov namen je 
razvijanje  šolskih kurikulumov, opravljanje raziskav na področju šolstva in svetovanje učiteljem in drugim 
pedagoškim delavcem (Education services, 2013). 
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sam naslov izključuje dekleta in tako v izhodišče postavlja idejo, da so samo fantje 

izpostavljeni nevarnosti in potrebujejo pomoč, da uspejo. 

 

5. 3 NEMČIJA 
 

V Nemčiji je fantom namenjenih veliko projektov in programov, ki jih večinoma izvajajo 

knjiţnice – nekaj v sodelovanju z osnovnimi šolami. Pomembno vlogo pri promociji branja 

ima Nemški inštitut za mednarodne pedagoške raziskave (DIPF), ki ima široke pristojnosti za 

informiranje o izobraţevanju na nacionalni ravni in upravlja spletni portal Branje v Nemčiji 

(dostopno na: http://www.werliestwannwo.de) za promocijo bralnih zmoţnosti zunaj šole. 

 

 KIBÜ-KERLE-CLUB (»Klub mestnih fantov«) 

Kibü-Kerle-Club  je 14-dnevni program Mestne knjiţnice Ludwigsburg, namenjen fantom od 

7. do 10. leta. Vodja kluba (moški pedagog ali igralec)  glasno bere fantom eno uro, potem se 

o prebranem z udeleţenci  pogovori, za njih pripravi tudi uganke in knjiţne nasvete. Včasih v 

program vključi tudi igro, upoštevajoč potrebo po gibanju (Bericht 2009, 2009). 

 BÜCHERRALLYE (»Knjiţni reliji«) 

Knjiţnice v Stuttgartu  izvajajo  knjiţne »relije« oziroma nagradne kvize, na katerih so na 

določeno temo otrokom zastavljena vprašanja. Na vprašanja lahko otroci odgovorijo  z 

uporabo tiskanih ali elektronskih medijev. Zaradi izbranih tem  (npr. potep po naravi; Sonce, 

luna in zvezde: odprava v vesolje) naj bi bile uganke in naloge posebej zanimive za fante. V 

času nogometnih evropskih in svetovnih prvenstev Resor za knjiţnice Stuttgart pripravi 

Knjiţno-nogometni kviz. Vprašanja na kvizu so  povezana z nogometom, fantje pa  morajo 

pred reševanjem prebrati  nekaj knjig s priporočilnega seznama. Tudi po prvenstvu je kviz za 

fante, ki jih zanima nogomet, še vedno aktualen, zato jih lahko učitelji in knjiţnice uporabijo 

kadarkoli (Giesa, 2012).  

 PORTAL ANTOLIN  
 

Fante navdušujeta internet in računalnik. Portal Antolin (http://www.antolin.de)  

povezuje uporabo računalnika z branjem, saj ponuja reševanje literarnih kvizov o 

prebranih knjigah. Otroci se morajo na internetno stran najprej prijaviti, potem pa 

lahko odgovarjajo na vprašanja o izbrani knjigi in zbirajo točke (kar naj bi jih še 

http://www.werliestwannwo.de/
http://www.antolin.de/
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posebej motiviralo za sodelovanje). Vsak kviz lahko rešijo le enkrat, za 

odgovarjanje imajo na voljo 20 minut. Kvizi so prilagojeni starostni stopnji 

učencev in dvema teţavnostnima stopnjama: laţji kvizi se nanašajo le na vsebino 

knjige, teţji pa zahtevajo poznavanje vsebine, razmišljanje in izraţanje mnenja. 

Poleg skoraj 50.000 kvizov v 7 različnih jezikih (največ jih  je v nemščini, 26  v 

slovenskem jeziku) je na knjiţnem portalu predstavljena tudi vsebina vseh knjig iz 

kvizov. Za laţje brskanje po portalu so knjige razvrščene v različne kategorije npr.  

knjige za dekleta in knjige za fante. Knjiţni portal je  uporaben tudi za učitelje,  saj 

jim ponuja natančen pregled nad tem, kako dobro in koliko so brali njihovi učenci. 

V  Nemčiji so učiteljem in učencem na voljo tudi kvizi za nemško bralno značko.  

 

                

Slika 2: Primer kviza (Antolin, 2013) 

 

 LESEMENTORING (»Bralno mentorstvo«) 

V kooperativnem programu med mestno  knjiţnico Hannover in šolami v Hannovru od leta 

2004 naprej učenci  9.  in 10. razreda (starost učencev od 14–16 let) 2-krat tedensko pomagajo 

mlajšim osnovnošolcem pri razvijanju bralnih kompetenc. Tako 2 starejša šolarja skrbita za 6 

osnovnošolcev. Sluţita jim kot vzor in širita idejo, da je branje zabavno. Starejši učenci svoji 
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skupini pokaţejo zanimive otroške knjige, jim berejo, se igrajo z njimi, jih pospremijo v 

knjiţnico ali pa z njimi preţivijo Noč branja. Mentorstvo pri branju je namenjeno obema 

spoloma. Program pa naj bi bil posebno učinkovit za fante, saj so majhne skupine sestavljene 

le iz moških članov (Knoch-Ehlers, 2010). 

 

 MULTIMEDIA-RUCKSÄCKE (»Multimedijski nahrbtnik«) 

Bralni nahrbtnik je projekt, ki ga pri nas ţe poznamo. Od leta 2005  Kinderbibliothek der 

Hamburger Öffentlichen Bücherhallen za dečke pripravlja multimedijski nahrbtnik, ki 

vključuje: poljudnoznanstveno knjigo, roman, avdiovizualno gradivo, računalniško igrico in 

igračo. Teme gradiv naj bi bile fantom posebej privlačne: indijanci, pirati, raziskovalci … 

Nahrbtnik si lahko izposodijo le fantje, obdrţijo pa ga 3 tedne (Hamburger, 2004).  

 

 LESEKARAWANE  (»Bralna karavana«) 

Zgled moških bralcev ima pozitiven vpliv na bralno motivacijo dečkov, saj utrjuje 

prepričanje, da je branje tudi moška dejavnost. Leta 2005 so koncept projekta pripravili 

študentje Visoke šole za bibliotekarstvo in informatiko iz Hamburga, pozneje pa so projekt 

izvedli v Otroški knjiţnici Hamburg (Hamburger, 2004). Da bi pričarali primerno vzdušje za 

dogodek z naslovom Puščava in Orient,  so prostor zatemnili in osvetlili s svečami. Očetje pa 

so svojim sinovom (od 6. do 11. leta starosti) na petih različnih orientalsko okrašenih 

postajah, brali zgodbe o arabskem svetu s pomočjo ročnih svetilk (Jakob-Röhl & Lange-

Bohaumilitzky,  b. d.). 

 

 KICKEN UND LESEN  (»Brcanje in branje«) 

Dokaz za uspešno kombinacijo  športa in branja je program Kicken  und Lesen,  ki ga od leta 

2005 naprej izvajajo v Stuttgartu, organizira pa ga fundacija Baden-Württemberg v 

sodelovanju z nogometnim klubom VfB Stuttgart 1893 e.V. Namenjen je fantom – 

nogometnim navdušencem – starim od 10 do 14 let. Slednji 14 dni zapored igrajo in trenirajo 

nogomet, med odmori oziroma v prostem času pa skupaj berejo knjige, športne revije in druga 

razpoloţljiva bralna gradiva. V večernem času tudi sodelujejo v kreativnih delavnicah. 

Posameznega programa se udeleţi 15 fantov, letno okrog 700. Idejo o zdruţitvi športa in 

branja so prevzele tudi posamezne šole (16 osnovnih šol), ki  program izvedejo v 3 urah kar 

na šoli, s čimer zmanjšajo organizacijske stroške (Wienholz, 2005). Poleg 14-dnevnega 

programa fundacija ponuja tudi druge projekte, ki se odvijajo nekajkrat na teden. Vsi so 
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namenjeni spodbujanju prostočasnega branja, razlikujejo pa se po tem, na kakšen način 

vključujejo nogomet in branje (e-knjig, tiskanih knjig, stripov, časopisov …). Nekateri 

ponujajo fantom kvize,  noči branja, obisk knjiţnice, kino na prostem in inštrukcije (Projekte 

2013, b. d.). 

 

 BÜCHER HABEN GEWICHT (»Knjige imajo teţo«) 

Pobuda za branje je nastala leta 2006 v sodelovanju  Mestne knjiţnice Mönchengladbach in 

nogometnega kluba Borussia Mönchengladbach. Projekt je namenjen predšolskim in 

osnovnošolskim dečkom in deklicam. Skupina otrok v vrtcu ali razred v osnovni šoli pripravi 

Praznik branja – na njem otroci pripovedujejo zgodbe, zaigrajo predstavo … Na dogodek 

povabijo maskoto nogometnega kluba – Jünterja. Slednji jim v zahvalo za povabilo izroči 

nove otroške knjige. Ker je projekt povezan z nogometom, v njem z navdušenjem sodeluje 

veliko fantov (Stadtbibliothek Mönchengladbach, b. d.). 

 

 NUR FÜR JUNGS! (»Le za fante!«) 

Od leta 2007 ponuja Mestna knjiţnica Rotenburg srečanja z naslovom Le za fante!. Z moškim 

mentorjem se v knjiţnici mesečno srečujejo fantje od 5. do 10. leta starosti. Na določeno temo 

mentor otrokom prebere kratko zgodbo, igrajo se druţabne igrice in ustvarjajo 

(Stadtbibliothek Rotenburg, 2007). 

 

 LESENACHT (»Noč branja«) 

Tudi ta projekt v nekaterih slovenskih šolah ţe poznajo. Njegovi začetki segajo v leto 1988, v 

Nemčijo (Weiss 2011). Tam je to še vedno zelo pogost projekt, namenjen otrokom obeh 

spolov, a se nekaterih Noči branja udeleţijo večinoma fantje, predvsem zaradi specifične 

tematike. V letu 2008 so v Mestni knjiţnici Bremen dogodek poimenovali Fußball-Lesenacht 

(Nogometna noč branja). Najprej je udeleţencem prebral knjigo Ulli Potofski, znani športni 

moderator,  potem pa  so otroci reševali posebne naloge, ki so bile povezane z nogometom, in 

sodelovali v kvizu (Peters, 2010). Nekatere noči branja so namenjene izključno fantom. Eno 

takšnih z naslovom Padawan-Lesenacht
12

  je za fante od 9. do 12. leta starosti v letu 2012 

pripravila  Hiša kulture Eppendorf v Hamburgu (Lesenächte, 2012). 

 

 

                                                           
12

 Padawan je lik iz Vojne zvezd, ki se uri za jedi viteza. 
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 SUPER: MANN LIEST VOR! (»Super: moški bere!«) 

Med decembrom 2008 in julijem 2009 je Mestna knjiţnica Frankfurt am Mein  v sodelovanju 

z drugimi organizatorji (der Hessischen Rundfunk, der Deutschen Lufthansa AG, der Fraport 

AG, der Katholischen Erwachsenenbildung, der Sportverein SG Bornheim Grün-Weiss) 

izvedla  projekt v šestih srečanjih: Super:Mann liest vor! Namenjen je bil zaposlenim moškim 

v podjetjih  (pri organizatorjih) in njihovim sinovom, nečakom, bratom. Cilj projekta je bil, da 

mlade fante spodbudijo k branju knjig. Bralno gradivo je pripravila knjiţnica, branje pa se je 

odvijalo v prostorih sodelujočih podjetij (Stadtbücherei Frankfurt, 2009). 

 

 

Slika 3: Plakat vabi fante (Stadtbücherei Frankfurt, 2009) 

 

 LITERATUR IN BEWEGUNG (»Literatura v gibanju«) 

Projekt Mestne knjiţnice Minden, namenjen fantom od 9. do 13. leta,  se je odvijal leta 2009. 

V njem je sodelovalo 11 knjiţnic. Poleg številnih bralnih prireditev  so bila v okviru projekta 

organizirana tudi predavanja in delavnice za starše in pedagoge. Središče projekta so bili 

moški – sodelovali so kot avtorji, igralci, ki so fantom glasno brali, saj je bila izhodiščna ideja 

projekta, da fantje potrebujejo  moške vzornike, da se lahko z njimi identificirajo. Moškim 

bralcem je prisluhnilo 3.484 fantov. Branje so popestrili avtorji knjig, ki so branje zdruţili z 

drugimi dejavnostmi, npr. borilnimi veščinami (Stadtbibliothek Minden, 2009).      
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 VATER-SOHN-COOL-TOUR (»Oče-sin-kul-pot«) 

Spomladi leta 2009 so se v organizaciji Mestne knjiţnice Paderborn odvili 3 veliki bralni 

dogodki za fante od 4.–10. leta starosti in za njihove očete. Za uvod je knjiţnica pripravila 

artistični šov z naslovom Lesen, hä? Wie geht das? (»Branje a? Kako to gre?«), ki so mu 

sledili knjiţni nasveti predstavljeni s pantomimo. 2. dogodek je bila  gledališka, čarovniška 

predstava, ki se je odvila v bovling centru, projekt pa se je zaključil s šovom Tolles Buch 

(»Fantastična knjiga«), ki se je odvijal v dvorani za plezanje – plezali so tudi fantje in očetje. 

Prireditve so spremljale predstavitve knjiţnih novosti (Vater-Sohn-Cool-Tour, 2009)..  

 

 FÜR JUNGS! (»Za fante!«) 

V okviru projekta Für Jungs!, ki ga je leta 2010 pripravila Mestna knjiţnica Mönchengladbach 

v sodelovanju z lokalno šolo, je potekala 3-mesečna delavnica podcastov (pododdaj) za fante 

od 8. do 13. leta starosti. V prvem mesecu so morali fantje prebrati določeno število knjig. V 

nadaljevanju pa pod mentorstvom pedagoga pripraviti 7 predstavitev in ocen knjig ter jih 

predstaviti v obliki pododdaj, ki so jih lahko nato poslušali na internetu (Stadtbibliothek 

Moenchengladbach, 2010).  

 

 DER JEB-CLUB (»Klub fantov, ki priporočajo knjige«) 

Mestna knjiţnica Greven je od leta 2011 do 2012 vodila projekt, namenjen  fantom od 10. do 

14. leta starosti. V šestih mesečnih srečanjih so jim omogočili, da so izbrali  knjige, ki naj bi 

jih knjiţnica kupila, jih potem prebrali in ocenili. Svoje recenzije so potem predstavili na 

radiu in v tisku. Projekt je spremljal tudi spletnik (dostopen na 

http://jebclub.wordpress.com/). Cilj projekta je bil navdušiti fante za redno obiskovanje 

knjiţnice (Stadtbibliothek Greven, 2012). 

 

5. 4 FINSKA 
 

Zahteve po tako imenovani  “fantovski”  pedagogiki  v šolah na Finskem niso tako pogoste 

kot recimo v Avstraliji. Kljub temu se “fantovsko krizo pri branju” po objavljenih rezultatih 

raziskave PISA 2009 (OECD 2010) v medijih pogosto omenja (Honksalu, osebna 

komunikacija 2013).  Razlika med doseţki deklet in fantov v bralni pismenosti je namreč  

med vsemi drţavami, ki so sodelovale v raziskavi, največja ravno na Finskem, podobno 

kaţejo tudi rezultati  raziskave PIRLS 2011 (Mullis in sod., 2012) – tam je razlika ena večjih 
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med sodelujočimi drţavami. Finska ekipa strokovnjakov, ki je sodelovala pri raziskavi  PISA, 

je prepričana, da je moţno razliko zmanjšati z upoštevanjem interesov fantov za branje v šoli 

in prostem času (Lie, Linnakylä & Roe, 2003). Ugotavljajo, da branje leposlovja v njihovi 

drţavi večina ljudi dojema kot del ţenske kulture in da se bodo zato morali pri razvoju 

pedagogike zato usmeriti predvsem v spreminjanje odnosa fantov do branja. Fantom  bodo 

morale šole zato pomagati oblikovati mnenje, da tudi »pravi« moški berejo leposlovje (prav 

tam). Nujne so tudi razne inovacije, ki bi povečale angaţiranost fantov za branje (Välijärvi, 

Linnakylä, Kupari,  Reinikainen & Arffman, 2002).  

 

Leta 2009 je minister za šolstvo ustanovil komite za zmanjševanje spolne segregacije in ta je 

leta 2010 izdal končno poročilo s 25 dolgoročnimi in kratkoročnimi predlogi, ki bi to 

omogočili (Honksalu, osebna komunikacija, 2012). Komite je opomnil, da se morajo šole  

aktivno zavzemati za doseganje enakosti med spoloma v izobraţevanju, prakse, ki jo 

spodkopavajo, pa je potrebno uničiti (prav tam). Ministrstvo za šolstvo in kulturo je pomladi 

leta 2013 začelo izvajati obširno raziskavo, katere cilj je ugotoviti, kako lahko finske šole 

doseţejo enakost med spoloma v šoli (Honksalu, osebna komunikacija, 2013). Na Finskem v 

letu 2014 pričakujejo nove kurikularne reforme – v novi nacionalni temeljni kurikulum bodo 

vključene strategije za izboljšanje bralne pismenosti vseh učencev, ne glede na spol (prav 

tam). Čeprav je trenutno  največji izziv finske osnovne  in srednje šole, z vidika enakosti v 

šoli, povezan s fanti in njihovo bralno pismenostjo (Student Performance, 2012), strokovnjaki 

trenutno posvečajo enako pozornost obema spoloma.  Predpostavimo lahko, da je temu tako, 

ker so finska dekleta še vedno trdno na vrhu, finski fantje  pa so se odrezali bolje od večine 

fantov iz drugih drţav (Honksalu 2013, osebna komunikacija). Mogoče je tudi, da so 

oblikovalci izobraţevalnih politik le bolj previdni pri oblikovanju sprememb. 

 

Na  Finskem torej ni veliko pobud za branje, kjer bi se  tako kot v drugih preučevanih drţavah 

ukvarjali le s fanti in z njihovo motivacijo. Le redko najdemo projekte, kot se odvijajo v  

Mestni knjiţnici Kerava. Tam organizirajo večere, kjer igralci igrajo »tipične« moške 

monologe, organizirajo tudi hokejske noči in skupna bralna srečanja očetov in njihovih sinov 

(Wigell-Ryynänen, 2012). Pogostejši so projekti za spodbujanje bralne motivacije, ki niso 

tako izrazito usmerjeni le v en spol. 
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 READING FINLAND (»Finska bere«) 

Projekt je potekal v organizaciji Finnish National Board of Education
13

 med letoma 2001 

in 2004. Sodelovalo je 69 občin, 6 pedagoških fakultet in drţavni pedagoški inštitut, 

vključeni so bili učenci od 6. do 14. leta starosti. Glavni cilj je bil izboljšati bralne in 

pisalne veščine  učencev  v osnovnih šolah in izboljšati njihovo znanje o literaturi. Eden 

izmed operacijskih ciljev pa je bil razviti metode za povečevanje branja med fanti 

(Reading Finnland, 2012). Ugotovili so, da lahko fante pripravijo do več branja z  

aktivnostmi, ki vključujejo akcijo, tekmovanje, sodelovanje, IKT. Učitelji morajo pri 

pouku uporabiti več »moških« bralnih materialov, kot je Sinko (2012) poimenoval 

časopise, znanstveno fantastiko, stripe in besedila na spletu.  Tako kot drugod po svetu so 

dognali, da morajo, če hočejo povečati  motivacijo za branje fantov, vključiti v šole moške 

vzornike  ter sodelovati z nogometno zvezo.  

 

 LUKUINTO (»Strast za branje«) 

Lukuinto je naslov projekta Ministrstva za šolstvo in kulturo, ki so ga začeli izvajati na 

šolah in v knjiţnicah leta 2012. Namenjen je spodbujanju branja med mladimi – v ta 

namen skupina strokovnjakov usmerja ter vodi šole in knjiţnice pri njihovem delu. Kljub 

temu da se strokovnjaki zavedajo razlik pri bralnih navadah dečkov in deklic, jih 

namenoma ne poudarjajo, tako da nobena aktivnosti ni namenjena le fantom (Wigell-

Ryynänen, 2012).   

 

5. 5 SLOVENIJA 
 

Opaţamo, da se posebnim projektom in  dejavnostim za spodbujanje bralne motivacije pri 

fantih,  v Sloveniji namenja bistveno manj pozornosti kot v tujini.  Takšni projekti so redki in 

jih izvajajo le na posameznih šolah – na nacionalni ravni ni nobenega.  

 

ŠOLE 

Na nacionalni ravni si prizadevajo za boljši uspeh celotne šolske populacije pri branju in ne 

samo fantov. V skladu s tem je Zavod RS za šolstvo pripravil projekt Opolnomočenje učencev 

                                                           
13

 Nacionalna agencija, ki sodeluje z ministrstvom za šolstvo. 
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z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (Nolimal, 2011). Projekt se je pričel v 

šolskem letu 2011/2012 in trajal 2 leti, sodelovalo je 42 osnovnih šol. Pri izvedbi so 

sodelovali strokovnjaki različnih inštitucij s področja šolstva. Osnovni namen projekta je bil 

prispevati k zagotavljanju enakih izobrazbenih moţnosti in integraciji učinkovitih didaktičnih 

strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti v okviru izobraţevanja (prav tam). Eden 

od operativnih ciljev šol v projektu je bil tudi dvig motivacije/interesa za branje 

(Opolnomočenje, 2011). Šole so učencem ponudile številne dejavnosti pri pouku in izven 

pouka. Po prvem letu izvajanja projekta so ugotovili,  da so učenci brali raje in več (Nolimal, 

2012). 

 

Pri pregledu operativnih načrtov šol in samoevalvacijskih  poročil o uresničevanju načrtov 

(dostopno na: http://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=255084) nismo našli zapisanih 

ciljev, ki  bi nakazovali, da so se šole še posebej trudile izboljšati bralno motivacijo fantov. Le 

na OŠ Vransko Tabor so pri pouku upoštevali interese spolov in so zato uporabljali različna 

besedila za deklice in dečke. Vendar pa lahko na podlagi pregleda projektov iz tujine 

sklepamo, da so bile nekatere dejavnosti  iz slovenskega  projekta zaradi svojih specifičnih 

lastnosti pri motiviranju fantov zelo učinkovite. Takšne dejavnosti so bile npr.: razvijanje 

različnih vrst pismenosti z IKT na OŠ Marjana Nemca Radeče; branje knjige Preţihovega 

Voranca – Solzice in snemanje filma na OŠ Ribnica na Pohorju; bralna čajanka z Dejanom 

Zavcem na OŠ Središče ob Dravi …  

 

Zdi se, da si za dvig bralne motivacije fantov še najbolj prizadevajo v slovenskih knjiţnicah.  

Ne moremo sicer trditi, da učitelji ne spodbujajo motivacije za branje dečkov – gotovo ţelijo s 

svojim poučevanjem pomagati do uspeha vsem učencem, ne glede na spol. Vendar so več 

prizadevanja doslej pokazale knjiţnice, ki so očitno bolje seznanjene z obravnavano 

problematiko. 

 

KNJIŢNICE  

S. Pečjak s sodelavci (2010) je ugotovila, da 14,1 % šolskih knjiţnic v Sloveniji, ki so 

sodelovale v raziskavi, nudi fantom dodatno spodbudo za branje: razstave leposlovnih in 

poljudnih knjig ter stripov za fante; priporočilne sezname za fante, ki vključujejo gradiva, kjer 

so glavne knjiţevne osebe fantje; knjige o športu in računalništvu. 

 

http://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=255084
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Knjiţničarke Spodnje Savinjske doline (z OŠ Braslovče, Griţe, Petrovče, Polzela, Vransko in 

Ţalec), ki so na šolah, kjer delujejo, opravljale raziskavo o bralnih navadah in stališčih fantov 

drugega triletja do branja, so na temelju rezultatov pripravile nekaj posebnih dejavnosti, ki bi 

fante motivirale za branje (Bratuša & Kranjc Barič, 2012).  

- Bralna srečanja za fante 

Na OŠ  Petrovče od  šolskega leta 2012/2013 pripravljajo  za fante 2. triletja  bralna 

srečanja v šolski knjiţnici z učiteljem športne vzgoje in znanim slovenskim radijskim in 

televizijskim  novinarjem – Petrom Kavčičem. Fantje se z njim in šolsko knjiţničarko 

srečujejo po pouku, enkrat mesečno.  Učitelj jim prebere del zgodbe, se o prebranem 

pogovori z učenci, ki si nato ogledajo še videovsebine, rešijo učni list ali odigrajo 

odlomek. Dejavnost se je, po besedah knjiţničarke obnesla za učinkovito, fantje radi 

prihajajo in na urah aktivno sodelujejo (Kranjc Barič, osebna komunikacija, 2013).  

- Posebne razstave knjig za fante
14

 

Knjiţnice na posebej označenih policah razstavijo leposlovne, poljudnoznanstvene knjige 

in stripe, ki naj bi ustrezali interesom fantov. Knjiţničarke ob pripravljanju posebnih 

razstav nimajo pomislekov – večinoma zato, ker jih pripravljajo tudi za dekleta (Kranjc 

Barič, osebna komunikacija, 2013). Razstavo knjig za fante oziroma kotiček za fante 

imajo tudi  na OŠ Štore. Kotiček je dokaz uresničevanja akcijskega načrta šole za 

razvijanje bralne pismenosti, kjer je med prednostnim nalogami zapisano spodbujanje 

interesa za branje pri  fantih.  

 

 

Slika 4: Kotiček za fante v šolski knjižnici na OŠ Štore (Ema Hozjan, 2013) 

 

                                                           
14

 Besedna zveza »knjige za fante« v tem kontekstu opredeljuje knjige, ki so jih knjižničarke namenile fantom in 
naj bi odražale interese fantov. 
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Kotiček stoji v knjiţnici, tik ob vhodu. V intervjuju
15

 nam je šolska knjiţničarka povedala, da 

ga je pripravila zato, ker je opazila, da fantje potrebujejo dodatno motivacijo za branje. Sami 

teţko poiščejo knjigo, ki bi jih zanimala, v kotičku pa takoj najdejo primerno knjigo zase.  

Razstavljene knjige knjiţničarka izbere sama, eno knjigo izbere s seznama predlogov 

učencev. Večina knjig je  povezana z določeno temo (šport, film …), dodane so tudi knjiţne 

novosti. Knjiţničarka meni, da se zaradi kotička obisk fantov v knjiţnici ni povečal, se pa 

fantje večkrat ustavijo v kotičku in si izposodijo knjigo, ki je drugače verjetno ne bi.  

Razstavljene knjige si ogledujejo tudi dekleta in si jih izposojajo. Knjiţničarka meni, da 

kotiček ni diskriminatoren do deklet, saj imajo tudi one svojo polico na enem izmed knjiţnih 

regalov, a je ta precej manjša. Poudarja tudi, da si knjig s tiste police fantje ne izposojajo in  si 

jih  niti ne ogledujejo. 

 

Izvajanje večjega bralnega projekta za fante načrtujejo v Mestni knjiţnici Otona Ţupančiča v 

Ljubljani v letu 2014. Smernice za izvajanje bodo oblikovali v drugi polovici leta 2013 

(Picco, osebna komunikacija,  2013). 

6.  UGOTOVITVE 
 

Pri pregledu 31 projektov in  programov smo ugotovili, da so bili njihovi organizatorji 

ministrstva za šolstvo, mestne in šolske knjiţnice, učitelji, razne fundacije ali raziskovalni 

centri. Odvijali so se večinoma v učilnicah, šolskih in mestnih knjiţnicah, vendar pa tudi v 

poslovnih prostorih podjetij in v naravi. Nekateri so bili pripravljeni  kot enodnevna srečanja, 

najdaljši pa je trajal 3 leta in pol. Ugotavljamo, da veliko projektov (npr. Lesekarawane, 

Lesenacht) ţal ostane le  na ravni enkratnih akcij. Nekontinuiranost projektov in programov je 

najbrţ  posledica pomanjkanja strokovnjakov, prostora, interesa nosilcev odločitev ali pa 

denarja. Sploh za izvedbo večjih programov, kot sta npr. nemški Kicken und Lesen in 

avstralski Boys, Blokes, Books, Bytes and Balls, je namreč potrebno veliko načrtovanja in 

finančnih sredstev.  Za motiviranje fantov so bile uporabljene različne strategije, najpogosteje 

pa so bile uporabljene strategije predstavljene tudi v poglavju 4. 2. 1: uporaba aktivnih 

strategij, IKT, vključevanje moških vzornikov v bralne aktivnosti in širok nabor gradiv. 

Opazimo lahko, da je med navedenimi aktivnostmi, s katerimi so učitelji dosegli ţelene 

                                                           
15

 Intervju z Mojco Rožanc, šolsko knjižničarko, Štore, 7. 1. 2013 –  priloga B 
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rezultate, le malo takšnih, ki jih šole sicer po svetu redkeje uporabljajo oz. so bile namenjene 

izključno fantom – npr. bralni kroţek za fante, obiski moških vzornikov, deljenje učencev v 

razredu po spolu  pri posameznih dejavnostih. Večinoma so bile uporabljene takšne strategije, 

ki jih pogosto uporabljajo (oz. bi jih morali) v vsaki šoli, tudi pri nas v Sloveniji, vendar pa so 

jih  pripravljavci programov in projektov opredelili kot strategije, ki so posebej primerne za 

motiviranje fantov. Ugotovili smo, da so skoraj vsi projekti in programi temeljili na ločevanju 

fantov od deklet (npr.: Boys and Books – Avstralija; Kicken und Lesen – Nemčija). Za po 

spolu ločeno poučevanje so se odločile tako nekatere šole kot tudi knjiţnice in druge 

ustanove. Vendar pa so organizatorji programov skrbeli le za interese fantov, saj niso 

pripravili vsebinsko enakovrednih programov še za dekleta (razen v Queenslandu so poleg 

dneva, namenjenega fantom in njihovim očetom, pripravili še dan za očete in hčere). Le redki 

programi (npr. Reading Finland), namenjeni motiviranju fantov za branje, so se izvajali v 

spolno mešanih skupinah. 

 

Zanimala nas je predvsem učinkovitost programov in projektov pri motiviranju fantov za 

branje – torej ali bodo zaradi njih fantje pogosteje brali leposlovno in neleposlovno bralno 

gradivo, s čimer se  bodo izboljšali njihovi bralni doseţki. Ob tem je potrebno upoštevati, da 

se pobude za branje med seboj  zelo razlikujejo – po času in kraju dogajanja, glede na 

uporabljene strategije, starost udeleţencev, organizatorje … Zaradi tega je nemogoče 

ugotoviti, kateri so tisti faktorji, ki zagotavljajo učinkovitost. Le-to pa je teţko preverjati še iz 

enega razloga. Po mnenju izvajalcev programov in projektov (največkrat so to učitelji in 

knjiţničarji) ti fante res navdušijo za branje, vendar pa ni nobenih podrobnejših analiz.  Razen 

v Avstraliji in Kanadi učinki programov in projektov niso bili preverjani. Ti dve drţavi pa sta 

povezavo posebnih pobud za branje z boljšimi bralnimi doseţki fantov dokazovali z  mnenji 

učiteljev in s preizkusi znanja. Ker so projekti in programi nekontinuirani, ne trajajo dolgo, 

ker je udeleţba v njih večinoma prostovoljna in so namenjeni le manjšemu delu moške 

populacije, predpostavljamo, da njihovi morebitni uspehi niti ne bodo vplivali na bralne 

doseţke fantov, preverjanih v naslednji mednarodni raziskavi PIRLS. To se je namreč zgodilo 

tudi v Ontariu, kjer je skrb za motiviranje fantom relativno razširjena, učitelji dobivajo redno 

strokovno pomoč ministrstva za šolstvo. Tam so  izvajali  tudi  Boys' Literacy Teacher 

Inquiry Project, ki je trajal kar 3 leta in vključeval veliko fantov, vendar pa so se tam bralni 

doseţki fantov na zadnjem preverjanju PIRLS-a (Mullis in sod., 2012) zmanjšali, prav tako so 

se zmanjšali doseţki deklet.  
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Ker obseţnejša primerjava programov in projektov zaradi različnosti in pomanjkljivih 

podatkov ni mogoča, bomo opozorili le na doloţene teţave in omejitve projektov ter 

analizirali nekaj uporabljenih strategij, pri tem pa se bomo naslonili na pomembne ugotovitve 

različnih avtorjev. 

 

6. 1 Težave, omejitve projektov, programov in strategij 
 

Motiviranje fantov za branje v določenih točkah naleti na teţave, omejitve in sproţa vprašanja 

o njihovi upravičenosti. Anderson in Accomando (2002, v White, 2007) sta kritična do 

uporabljenih strategij, saj obljubljajo hitro rešitev problemov, so preveč preproste glede na 

kompleksnost problema in ne temeljijo na zadostnem številu empiričnih raziskav. Le-teh ni ne 

o učinkovitosti strategij, ki jih uporabljajo v različnih projektih in programih, ne o njihovih 

morebitnih negativnih posledicah za fante ali dekleta. Poleg tega so Collins in sod. (2002, v 

Martino, 2008), opazili, da medtem ko so doseţki fantov v povprečju pri merjenju bralne 

pismenosti niţji, se to ne odraţa na trgu dela pri dekletih oz. ţenskah. Fantje so na trgu dela še 

vedno privilegirani in zato Alloway (2007) opozarja, da obstaja resno tveganje zaradi 

investiranja denarja in časa v programe za fante. Razni programi na drţavni ravni  puščajo ob 

strani učence, ki resnično potrebujejo pomoč.  

 

O katerih fantih govorimo? 

 

Teţave projektov in programov leţijo ţe v izhodiščni ideji, da je treba fantom nuditi posebno 

pomoč. Kot ugotavlja Martino (2008), so fantje večkrat predstavljeni kot nediferencirana 

skupina, vendar vsi fantje ne dosegajo slabših rezultatov in vsa dekleta ne prekašajo fantov. 

Zavedanje tega ima potencial, ki lahko vodi do bolj produktivnih pristopov za doseganje 

enakosti in socialne pravičnosti v šolah. Najprej je treba ugotoviti, katere skupine učencev so 

v nevarnosti in kako se spol, kot dejavnik, ki vpliva na ogroţenost skupine, kriţa z drugimi 

pomembnimi dejavniki, kot so: socialnoekonomski status, geografska lokacija in revščina. 

Avstralski raziskovalci (Alloway in sod., 2002) trdijo, da ne glede na socialne in ekonomske 

vire, ki so na voljo učencem v druţinah, spol ostaja pomemben napovedovalec uspeha na 

testih. V svoji študiji so ugotovili, da so v vseh socialnoekonomskih razredih fantje dosegli 
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manj kot dekleta. Ta spolno opredeljeni vzorec zahteva znanje in razumevanje socialne 

konstrukcije moškosti (Martino, 2008). Zaradi tega morajo učitelji in oblikovalci politik 

vedeti, kaj pomeni biti moški in kako kulturna pričakovanja vplivajo na sodelovanje fantov v 

šoli in tako odgovoriti na vprašanje, kateri fantje potrebujejo pomoč in kakšno pomoč jim 

lahko zagotovijo (prav tam). Tudi Alloway (2007) trdi, da se je potrebno premakniti k bolj 

kompleksnim analizam problema z vprašanjem »Kateri fantje? in Katera dekleta?«  oz. 

»Kateri otroci?« so najbolj v nevarnosti in ne k razvijanju programov, ki so »dobri za 

dekleta« ali pa »dobri za fante«. Skupaj z Gilbertom (1997) poudarja, da je potrebno razumeti 

socialno konstrukcijo spola in kako pouk knjiţevnosti vpliva na krepitev določene 

konstrukcije (Alloway & Gilbert, 1997). 

 

Tipično moško? 

 

Pobude za branje, ki smo jih  obravnavali, večinoma temeljijo na stereotipnih predstavah o 

moških in ţenskah. Stereotipi so tipizirane sodbe in ne upoštevajo individualnih  razlik med 

posamezniki, pač pa posameznike na osnovi delnih in površinskih sodb razvrščajo v 

posamezne skupine. Ker je spol (»gender«) socialni konstrukt, je nemogoče pričakovati, da 

imajo vsi fantje in vsa dekleta enake interese in potrebe. Pozornost obravnavanih projektov in 

programov pa je kljub temu usmerjena v iskanje knjig za fante – torej z bolj »moškimi 

temami«, kot so npr. šport (posebno nogomet), vojna, tekmovanje – in  v »fantom prijazne 

dejavnosti
16

«. Ker fante in dekleta pri izvajanju programov po navadi ločijo, oblikovalci 

pobud za branje pomagajo otrokom oblikovati mišljenje, da so fantje in dekleta očitno preveč 

različni, da bi lahko brali enake knjige in sodelovali v enakih dejavnostih.  

 

Ker so lahko stereotipi  posledica vzgoje,  se moramo tudi v šoli truditi, da jih ne bomo 

utrjevali in ustvarjali novih. Izobraţevalni sistemi imajo sicer pomembno vlogo pri krepitvi 

enakih moţnosti za vsakogar in pri spopadanju s stereotipi; naloga šol je otrokom zagotoviti 

enake moţnosti za to, da odkrijejo svojo identiteto, prednosti in interese, ne glede na 

tradicionalna pričakovanja, povezana s posameznim spolom (Razlike med spoloma, 2010). 

Učitelji maternega jezika imajo odlične moţnosti, da spodbujajo učence k refleksiji omejitev, 

ki jim jih vsiljujejo stereotipni pogledi, in jim pomagajo spreminjati predstavo o tem, kaj 
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  Obravnavane v poglavju 6.1.6 
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pomeni biti fant (Martino, 2008). Prav zaradi navedenega smo upravičeno kritični do 

pristopov, ki jih obravnavamo v nadaljevanju.  

 

Monoedukacija 

 

Pri pregledu projektov in programov, primernih za spodbujanje motivacije za branje pri 

fantih, velikokrat naletimo na idejo o ločevanju učencev po spolu oz. o monoedukaciji – le v 

majhnem številu pobud za branje je bila posebna skrb za fante vključena v izvajanje 

dejavnosti skupaj z dekleti. Večina projektov je bila tako namenjena le dečkom, pa čeprav so 

razlike med spoloma manjše od razlik znotraj enega spola in so si deklice in dečki tako bolj 

podobni kot pa različni, zato pa  je teţko vnaprej vedeti, katere metode in dejavnosti bodo bolj 

ustrezale posameznim učencem (Razlike med spoloma, 2010). Pri tem gre za  uresničevanje 

precej konservativne ideje, saj so se v prejšnjih desetletjih trudili, da fantov in deklet ne bi 

ločevali – vpeljava mešanih razredov v javne šole je v preteklosti predstavljala način, kako 

doseči enakost spolov v izobraţevanju (prav tam). Iz razpoloţljivih podatkov sicer ne moremo 

ugotoviti, ali so kje dekletom prepovedovali udeleţbo, vendar pa kar nekaj programov 

posebej nanaša na fante in ţe sami naslovi programov delujejo izključevalno za dekleta (npr.: 

Fur Jungs!, Boys and Books). Skrbi tudi dejstvo, da dekletom na istih šolah, v istih knjiţnicah 

ni bilo projektov in programov, ki bi po namenu in vsebini  ustrezali fantovskim. 

 

V drţavah, ki so bile predmet naše obravnave, lahko fantovske in dekliške razrede najdemo v 

Kanadi, Avstraliji in Nemčiji. Ker imajo slednje močno tradicijo ločevanja deklet in fantov v 

šolah, menimo, da je to botrovalo tudi velikemu številu projektov in programov, namenjenih 

le enemu spolu – fantom. Menimo pa, da četudi so ocenili, da je ločevanje primerno in 

učinkovito, bi morali nameniti nekaj projektov tudi dekletom. 

 

Ocene učinkovitosti programov zaradi ločevanja deklet in fantov se med seboj sicer precej 

razlikujejo. V poskusu, da bi zmanjšala razlike med dečki in deklicami, je javna srednja šola v 

Kaliforniji (Jeffferson Leadership Academies) preizkusila po spolu ločene razrede za okoli 

1200 učencev. Fantje so po poskusu poročali, da so se počutili  bolje in so si upali postaviti 

več vprašanj in več tvegati, kadar dekleta niso bila prisotna. Zavzeli so tudi bolj aktivno vlogo 

pri pomoči drugemu (Galley, 2002, v Martino, 2008). Učitelji so opazili tudi 16-odstotno 

izboljšavo doseţkov na standardiziranih testih. Tudi eden izmed obravnavanih avstralskih 
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projektov iz akcijske raziskave Boys, Literacy and Schooling: Expanding the Repertoires of 

Practice se je motiviranja lotil z ločevanjem, na koncu pa so učitelji poročali o boljših 

rezultatih fantov. V Kanadi pa je način dela v nekaterih šolah prinesel slabše rezultate dečkov 

(The Road Ahead, 2009). Kljub temu da rezultati projektov in velikega števila raziskav o 

monoedukaciji  kaţejo na to, da bi bil to sicer dober ukrep za boljše doseţke obeh spolov, 

moramo biti previdni. Ritch (2002, v Martino, 2008) trdi, da so raziskave o smiselnosti 

ločevanja spolov med sabo neprimerljive, prav tako so prišle do različnih zaključkov. 

Rezultati niso dokončni in veliko kritikov (Taylor & Lorimer, 2002) se sprašuje, če so 

rezultati, ki dokazujejo uspešnost monoedukacije, resnično povezani le z ločenimi razredi (v 

našem primeru tudi z ločenimi dejavnostmi za fante in dekleta). Demers in Bennett (v Me 

Read? And How!, 2007) še poudarjata, da fantje v ločenih razredih pravzaprav pridobijo manj 

kot dekleta, kar ločevanje kot učinkovito strategijo  za doseganje boljših rezultatov dečkov 

postavlja pod vprašaj.  

 

Moški in ženski učitelji 

 

Ker je manj moških učiteljev kot učiteljic v zgodnjih letih šolanja, nekateri strokovnjaki 

povezujejo slabše sodelovanje fantov pri bralnih aktivnostih s feminiziranim šolskim okoljem, 

ki naj dečke postavljalo v podrejen poloţaj  (Alloway in sod.,  2002).  Zaradi tega fantje 

ocenjujejo branje kot ţensko aktivnost, kar zmanjša njihovo motivacijo za branje (Why boys 

don’t like to read,  2009).  

 

Bi dečkom pot do branja olajšala večja vključenost  moških?  

 

Tako menijo v več drţavah, ki so  ustvarile projekte in programe za spodbujanje branja pri 

dečkih v šolah. Veliko teh namreč vodijo moški pedagoški delavci (Boys, Blokes, Books and 

Bytes, Bralna srečanja na OŠ Petrovče, Kicken und Lesen, Nur für Jungs  …). V ozadju leţi 

ideja, da morajo fantje videti več moških pri branju ter da moški učitelji  uporabljajo več 

poučevalnih metod, strategij, ki ustrezajo fantom. A  trdnih dokazov, da povečano število 

moških učiteljev vpliva na spremenjen odnos dečkov do branja, ni. Fantje, ki gledajo na 

branje kot ţensko aktivnost, so si takšno predstavo najverjetneje oblikovali ţe v predšolskem 

času in jo zato šola teţko spremeni (Why boys don‟t like to read, 2009). Tudi Rowe (2001, v 

Martino, 2008) temu nasprotuje – učinkovite strategije poučevanja so bolj pomembne kot spol 

http://eprints.jcu.edu.au/637/1/BoysLiteracySchooling.pdf
http://eprints.jcu.edu.au/637/1/BoysLiteracySchooling.pdf
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učitelja ali učenca. Ključ do uspeha učencev so, kot kaţejo raziskave: dobra pedagogika, 

relevanten, intelektualno zahteven in privlačen kurikulum, spoštljiv odnos do učencev in ne 

spol učitelja (Alloway, in sod., 2002). Ob tem pa morajo učitelji zavračati ravnanje s fanti oz. 

dekleti kot s homogeno skupino, uporabljati morajo strategije, ki temeljijo na izsledkih 

empiričnih raziskav, in poskrbeti, da bo učno okolje v razredu odraţalo spoštovanje do 

spolne, rasne in etnične raznolikosti učencev. Vse to pa mora spremljati profesionalni razvoj 

učiteljev (prav tam).  

 

Fantom »prijazne« dejavnosti 

 

Pogosto se pojavljajo trditve,  da bi moral biti pouk maternega jezika maskuliniziran, zato da 

bi bolj sluţil potrebam fantov po bolj aktivnem učenju in njihovim interesom (Greig, 2003, v 

Martino, 2008). Programi se trudijo potrebo fantov po aktivnem učenju in  gibanju zadovoljiti 

na različne načine:  telesna aktivnost pred in med  poukom (1. avstralsko poročilo), dramska 

igra (Boys, Blokes, Books & Bytes) … Med aktivne strategije spada tudi uporaba IKT: 

objavljanje na spletnikih (Boys and Books, Boys, Blokes, Books & Bytes); iskanje zaklada – 

knjige – v knjiţnici z iPadom (Boys, Blokes, Books, Bytes and Balls); delavnica podcastov 

(Für Jungs!). Skelton (2001, v Jeraj, 2006) poudarja, da naj bi bili fantje pozitivno naravnani 

predvsem do tistih dejavnosti, ki vključujejo športne aktivnosti. Tako veliko projektov 

vključuje športe, npr. bovling, košarko (Boys, Blokes, Books, Bytes and Balls), borilne 

veščine, (Literatur in Bewegung), plezanje (Vater-Sohn-cool-tour), nogomet (Kicken und 

Lesen, Fußballnacht, Bücher haben Gewicht), nekateri (npr. Kibü-Kerle-Club) pa preprosto 

igro. Posredno lahko v takšnih pristopih zaznamo, da si učenec ţeli več fizične aktivnosti in 

aktivnega učenja preprosto zato, ker je fant. Vendar pa Youngerjeva in Warringtonova (2005, 

v  Martino, 2008) raziskava učnih stilov v Veliki Britaniji ni pokazala nobene pomembne 

korelacije med spolom in zaţelenim učnim stilom.  

 

Fantom »prijazni« bralni materiali  

 

Predlogi po povečanju uporabe bralnih materialov, ki so bolj povezani z »naravnimi« interesi 

fantov, so večkrat predmet kritike, saj temeljijo na zelo ozkem razumevanju tega, kaj pomeni 

biti fant oz. moški (Anderson & Accomando, 2002, v  White, 2007). 
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Razpoloţljivi podatki o projektih in programih ne dajejo veliko informacij  o tem, kakšne 

bralne materiale oz. knjige so ponudili fantom. V nekaterih projektih (Boys and Books, Super: 

Mann liest vor,  Der JEB-CLUB) so fantom ponudili prosto izbiro in zato  obravnavane knjige 

niso navedene. Večinoma so ponudbo fantom opredelili le  na splošno – fantje so brali o 

avtomobilih, ţivalih (v Ontariu), o Indijancih, piratih, raziskovalcih (Multimedia-Rucksäcke). 

Med ţanri, ki so jih oblikovalci projektov in programov ponudili fantom, najdemo: 

pustolovske, detektivske zgodbe in stripe (Ontario); znanstveno fantastiko (Finska). Pod 

drobnogled smo zato vzeli prvih 5 knjig iz priporočilnega seznama (Priloga A), ki je del 

nemškega programa Kicken und Lesen in prvih 5 knjig, objavljenih na spletniku Boys, Blokes, 

Books & Bytes (ki je spremljal istoimenski projekt). Skupna značilnost vseh ponujenih knjig 

je, da je glavni junak moškega spola. Da so na nemškem seznamu le knjige o nogometu, ni 

presenetljivo. Izbrane knjige na spletniku pa so le pustolovske ali pa detektivske. 

Predvidevamo lahko, da so imeli pri  programih precej omejen nabor ţanrov in vsebin. 

 

Vključitev tem, ki spadajo v področje fantovskega ali dekliškega, v projekte in programe (tudi 

v pouk) ali na priporočilne sezname, lahko sicer olajša dostop do atraktivnih medijev za 

posamezno skupino, vendar pa mediji, ki so opredeljeni kot »moški« ali »ţenski«, določene 

pripadnike spolov omejujejo oziroma izključujejo. Zaradi ponujenih tem bralnih gradiv se 

lahko nekateri fantje z drugimi interesi počutijo potisnjene ob rob. Obstaja tudi nevarnost, da 

si bodo fantje, ki bodo večkrat izpostavljeni njim namenjenim gradivom, izoblikovali mnenje, 

da je le takšno gradivo za njih sprejemljivo. Na drugi strani pa bi lahko tudi dekleta dobila 

občutek, da so določene teme primerne le za fante. Zanimivo bi bilo raziskati, kaj o takšnih 

projektih in priporočenih knjigah, ki nagovarjajo le fante, menijo dekleta. Priporočene knjige 

lahko v tujini, pa tudi v Sloveniji (npr. na  OŠ Štore), pogosto najdemo v bralnih kotičkih za 

fante. Brozo (2010) poudarja, da so posebej fantom namenjene police v knjiţnici izrednega 

pomena. Deklice naj ne bi bile zaradi tega nič prikrajšane, kajti tudi same naj bi si izposojale 

knjige s polic namenjenih fantom. Ob tem poudarja, da, če fant v knjiţnici izbere nekaj, kar 

bo označeno kot dekliška knjiga, bo fant najverjetneje postal izobčenec, knjiga pa se bo kmalu 

vrnila v knjiţnico (prav tam). Zaradi navedenega se postavlja vprašanje, ali je smiselno knjige 

označevati kot »fantovske« oz. »dekliške«, saj to otroke (sploh fante) zelo omejuje pri izbiri. 

Obenem pa takšne oznake ne pomagajo pri preseganju stereotipov, povezanih s spolom, in 

zanikajo alternativne interese deklic in dečkov.  
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7. SKLEP  
 

Bralna pismenost, ki si jo učenec pridobi med šolanjem, je temeljna za njegovo uspešnost v 

šoli in ţivljenju. V prvem delu diplomskega dela smo podrobneje preiskali motivacijske 

dejavnike bralne pismenosti v povezavi z razlikami med spoloma. Ugotovili smo, da so fantje 

v povprečju  manj motivirani za branje, kar se odraţa  v slabših bralnih doseţkih.  Ker razlike 

med spoloma niso odvisne le od genetskih, bioloških vplivov, temveč so tudi posledica 

delovanja okolja, ima šola moč, da zmanjša razkorak med fanti in dekleti (oz. med vsemi 

učenci, ne glede na spol). S podporo ravnatelja in drţave morajo tako učitelji kot knjiţničarji 

motivirati fante za branje in jim omogočiti izkušnje, v katerih bodo ugotovili, da branje lahko 

prinaša uţitek – učenci, ki v branju uţivajo, berejo pogosteje, širijo svoje literarne izkušnje in 

izboljšujejo svojo zmoţnost razumevanja (ki je del bralne pismenosti). Pri tem morajo 

sodelovati  z druţinami učencev, saj obstaja velika povezanost motivacijskih dejavnikov med 

branjem v prostem času in branjem v šoli – tisti, ki so bolj motivirani za branje v prostem 

času, bodo bolj motivirani za branje umetnostnih besedil v šoli kot tudi za branje v funkciji 

učenja. 

 

V prvem delu smo predvsem odkrivali moţne načine motiviranja fantov za branje. Glede na 

mnoţico priporočil in strategij, ki so jih oblikovali strokovnjaki za pomoč fantom (npr. 

pogostejša uporaba IKT, aktivne metode dela, prilagajanje bralnega gradiva v šolah 

zanimanjem učencev, omogočanje večje izbire bralnih gradiv, vključevanje večjega števila 

moških zgledov pri bralnih aktivnostih),  imajo učitelji na voljo veliko izbiro.  Tako kot način, 

s katerim motiviramo fante za branje, pa je pomembno tudi, kakšno gradivo jim ponudimo za 

branje. Glede na to, da imajo fantje odpor predvsem do šolskega branja, je potreben resen 

razmislek o tem, katere knjige vključiti v pouk. Kljub temu da imajo za fante posebno 

motivacijsko moč pustolovske, detektivske in zabavne zgodbe, so takšne knjige v šolah redke.  

Strokovnjaki bodo morali poiskati način, kako jih vključiti v pouk knjiţevnosti. Osnova 

dobrega bralnega gradiva za učence v šoli je sicer v vsakem primeru literarna kakovost 

besedila. Da bodo učitelji znali poiskati privlačno in kvalitetno knjigo, morajo biti dobro 

seznanjeni z literaturo za otroke in mladino – vedeti morajo, s katero knjigo bodo fanta (oz. 

vsakega otroka) potegnili v svet branja, kaj ustreza njegovim interesom. Ker v razredu pri 

skupnem branju ne moremo upoštevati interesov vseh otrok, je pomembno tudi, da 

pripravimo otroke, da znajo sami izbrati primerno gradivo in da jih navdušujemo za branje v 

prostem času. 
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V drugem delu diplomskega dela smo preučevali projekte in programe, namenjene 

motiviranju fantov za branje, ki so jih pripravili v Nemčiji, Avstraliji, Kanadi – Ontariu, 

Sloveniji in na Finskem. Baza projektov in programov, iz katere smo izhajali pri analizi, je 

bila omejena, saj smo bili precej odvisni od tega, kaj bomo odkrili na internetu. Mogoče bi 

več podatkov dobili, če bi aktivneje sodelovali z ministrstvi ali zavodi za šolstvo različnih 

drţav. Hkrati pa dvomimo, da ti zbirajo podatke o tem – tudi na slovenskem zavodu za 

šolstvo namreč niso vedeli za obstoj takšnih projektov in programov na slovenskih šolah. 

Gotovo bi se naša baza podatkov razširila, če bi podrobneje preučili stanje v Zdruţenem 

kraljestvu, kjer se je najprej razširila panika med strokovnjaki, ki so interpretirali bralne 

doseţke fantov v mednarodnih raziskavah, zaradi česar je nastalo veliko projektov in 

programov za spodbujanje bralne motivacije fantov. Temeljitejša  analiza (zanimala nas je 

predvsem njihova učinkovitost) zbranih pobud za branje zaradi različnosti ni bila mogoča, 

zato smo se osredotočili predvsem na njihove omejitve in teţave. Kot kaţejo rezultati 

mednarodnih raziskav, je skrb za fante upravičena, vendar pa je problem v načinu motiviranja 

fantov. Glavna teţava projektov in programov je ta, da so večinoma usmerjeni le v populacijo 

moških in to ne glede na to, ali resnično vsi fantje potrebujejo dodatno spodbudo, medtem ko 

je deklic, ki bi jo potrebovale, veliko (programov in projektov, namenjenih njim, pa ni). S tem 

dajejo oblikovalci pobud za branje vedeti, da jih pravzaprav zanima le spol učenca in ne 

njegove dejanske potrebe po dodatni spodbudi za branje. Poleg tega veliko projektov in 

programov temelji na stereotipnih predstavah o deklicah in dečkih, zaradi česar utrjujejo 

stereotipe in kaţejo na to, da se njihovi oblikovalci ne zavedajo kompleksnosti problema. 

Stereotipe utrjuje tudi pretirano poudarjanje razlik med spoloma, zato se morajo šole temu 

izogibati, ob tem  pa morajo  spodbujati fante, da sprejmejo širšo definicijo tega, kaj pomeni 

biti fant. 

 

Za pouk knjiţevnosti so ukrepi, ki so jih uporabili v projektih in programih (vključevanje 

IKT, upoštevanje bralnih interesov …), uporabni, vendar pa jih ne smemo dojemati v preveč 

omejenem obsegu – torej, da so namenjeni izključno fantom in da bodo učinkoviti za vse 

fante. Fantje (kakor tudi dekleta) so heterogena skupina in razlike med njimi, znotraj skupine, 

so večje kot razlike med fanti in dekleti. Zaradi tega naj uporabljeni ukrepi predvsem 

opozorijo učitelje in druge, na neizkoriščene moţnosti  pouka knjiţevnosti, s katerimi bi lahko 

pomagali vsem učencem (tako dečkom kot tudi deklicam), na katere sedaj pozabljajo ali jih 

premalo vključujejo. Učiteljem predlagamo, da upoštevajo različne potrebe in interese vseh 
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učencev, ne glede na spol – ne poudarjajo, kaj je primerno le za dekleta in kaj le za fante, 

temveč jim ponujajo moţnost izbire bralnega gradiva, hkrati pa uporabljajo čim več različnih 

strategij, s čimer pomagajo najširšemu krogu učencev. Učencev ne smejo omejevati, ampak 

jim morajo razširjati obzorja. Ob tem opozarjamo, da ni enega načina („one size fits all 

approach‟), ki bi ustrezal vsaki šoli, vsakemu učitelju ali knjiţničarju. Vsak zase bo moral 

vključiti ideje in strategije na drugačen, samosvoj način, da bo zadostili potrebam učencev, s 

katerimi se srečuje, upoštevajoč šolske okoliščine. In raje, kot da dajemo prednost le 

potrebam fantov in iskanju načinov, kako zadovoljiti te potrebe, primerjajmo problem branja 

fantov s problemom deklic pri matematiki – zaradi njihovih slabših doseţkov so učitelji 

matematike razvili nove pristope, ki ustrezajo tako fantom kot tudi dekletom. Skrb za boljše 

bralne doseţke fantov naj bo torej umeščena v odgovornejše učenje branja za vse otroke.  

 

Kljub temu da smo v diplomskem delu opozarjali predvsem na teţave in omejitve programov 

in projektov, ti niso popolnoma neuporabni. Strategije, ki so bile uporabljene, so za vključitev 

v pouk knjiţevnosti mogoče res teţavne, vendar pa so nekatere izmed njih koristne za 

spodbujanje fantov k prostočasnemu branju.  Pobude za branje, ki navdušujejo fante za branje 

v prostem času, si za razliko od šole (oz. knjiţevnega pouka) lahko privoščijo, da bodo 

motivirale dečke le s knjigami, ki ustrezajo njihovim interesom. Prav tako se lahko 

oblikovalci takšnih ponudb odločijo, da bodo k projektu povabili le moške in tako zagotovili 

fantom čim več moških zgledov. Posebej dobrodošli se nam zdijo projekti in programi, ki 

spodbujajo druţenje očetov in njihovih sinov. V nobenem primeru (torej ne pri spodbujanju 

obveznega branja  in ne pri spodbujanju prostočasnega branja) pa izvajalci pobud za branje ne 

smejo uporabljati izrazov »knjige za fante« ali »knjige za dekleta« in krepiti stereotipnih 

podob o spolih. Kot dober primer preučevanega projekta za branje izpostavljamo avstralski 

program Boys, Blokes, Books & Bytes.  Njegovi oblikovalci so se celovito spopadli s slabšimi 

doseţki fantov – v program so namreč vključili šole, druţine in lokalno skupnost;  vključili so 

očete, da bi fantom pomagali do spoznanja, da tudi moški berejo;  program je temeljil na 

uporabi IKT, ki je zelo zanimiva za današnjo mladino; in kar je najpomembnejše,  program  je 

skrbel za to, da so fantje redno brali. Škoda le, da niso podobnega programa pripravili še za 

dekleta.  
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Kako naprej v Sloveniji? 

 

Obravnavani projekti  in programi, namenjeni  spodbujanju motivacije za branje fantov, so  v 

tujimi večinoma nastali na pobudo posameznih šol, mestnih knjiţnic, raziskovalnih centrov, 

nekaj jih je nastalo na pobudo ministrstev. V Sloveniji gre večinoma za posamezne pobude za 

branje na različnih šolah, nastale predvsem na pobudo šolskih knjiţnic, ki pa so precej redke. 

Čeprav se zdi, da v Sloveniji prepočasi uvajamo spremembe na področju enakosti spolov v 

izobraţevanju, to ni nujno slabo, saj omejitve in teţave predstavljenih projektov in programov 

nakazujejo, da je na tem področju potrebno še nekaj raziskav. Predvsem je potrebno še 

počakati na podatke o tem, ali so pobude za branje resnično učinkovite za fante in ali so 

škodljive za dekleta. Vendar pa bo o problematiki potrebno začeti vsaj razmišljati. Skrb 

zbujajoči so  rezultati raziskave, ki so jo izvedli  Lesar, Čuk in Peček (2005) – ti  kaţejo, da se 

slovenski učitelji včasih niti ne zavedajo, da so fantje na splošno bralno šibkejši od deklet. 

Poleg tega, kot dodajajo raziskovalci, niti eden od anketiranih učiteljev ni prepoznal 

učiteljevega načina poučevanja kot enega najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razlike v 

učni uspešnosti (prav tam).  

 

Prvi korak je, da usmerimo pozornost na potrebe fantov in odpremo dialog o tem, kako 

poskrbeti za njihove potrebe. Učitelji lahko s  sodelovanjem knjiţničarjev, pedagogov, članov 

skupnosti in staršev ustvarijo akcijski načrt, s katerimi bodo pomagali učencem, ki 

potrebujejo pomoč. Za potrebne spremembe pouka učitelji največkrat niti ne potrebujejo 

veliko finančnih sredstev, temveč le voljo in znanje o tem, kaj pomembno vpliva na 

razumevanje prebranega, motivacijo za branje in s tem na bralno pismenost učencev ter o 

razlikah med fanti in dekleti. Za ustrezno izobraţevanje in znanje o problematiki  morajo 

poskrbeti za to odgovorne inštitucije (Zavod Republike Slovenije za šolstvo in znanost, 

Pedagoški inštitut, Ministrstvo za šolstvo, Pedagoška fakulteta …). Predvsem morajo 

pomagati učiteljem, da premagajo dualizem moško-ţensko in vsem učencem nudijo kvaliteten 

knjiţevni pouk, ki jih bo navduševal za branje. Programi in projekti, ki jih bodo pripravili, pa 

morajo nastati na podlagi empiričnih raziskav in odsevati razumevanje o heterogenosti 

fantovske in dekliške populacije.  

 

Rowan (2002, v Martino, 2008) trdi, da so dramatični in alarmantni izrazi, doslej uporabljeni 

pri diskurzu o niţjih doseţkih fantov, oteţili pomembne reforme za fante in dekleta. Zato je 
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potrebnih več raziskav na tem področju –  le natančno poznavanje problematike je lahko 

podlaga za načrtovanje nujno potrebnih sprememb. Zmanjševanje razlik med spoloma torej 

ostaja pomemben izziv za raziskovalce. Pa tudi za šole. Te morajo kljub trenutnemu 

pomanjkanju kompleksnih raziskav o zmanjševanju razlik med spoloma še naprej motivirati 

učence za branje, saj to ni le naloga posebnih pobud za prostočasno branje, temveč tudi pouka 

knjiţevnosti v osnovni šoli. Spodbujanje branja pa se mora nadaljevati v srednji šoli, na 

univerzah, saj bomo le na takšen način fantom v osnovni šoli zagotovili primerne bralne 

zglede.  
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9 PRILOGE 
 

PRILOGA A – PRIPOROČILNI SEZNAMI KNJIG ZA FANTE 

 

Kicken und Lesen
17

 

- Sammy Drechsel: Elf Freunde müsst ihr sein 

- Ulli Schubert: Fußballschule am Meer. Im Alleingang 

- Ulla Klopp, Dietmar Brück: Tom und der Zauberfußball 

- Ulli Potofski: Locke Bleibt am Ball 

- Joachim Massanek: Die wilden Fußballkerle – Leon der Slalom dribbler 

 

Boys, Blokes nad Books
18

 

- Alex Rider: Crocodile tears 

- David Metzenthen: The Really Nearly Deadly Canoe Ride  

- Sherryl Clark: Pirates of Quentaris 

- Michael Wagner: The Undys   

- Lincoln Hall: Alive in the Death Zone 

 

PRILOGA B – INTERVJU S KNJIŢNIČARKO NA OŠ ŠTORE, MOJCO ROŢANC 

 

Štore,  7. januar 2013 

 

1. Zakaj ste se odločili, da fantom namenite poseben kotiček? 

Ker opaţam, da fantje potrebujejo dodatno motivacijo za branje. Sami teţko poiščejo 

knjigo, ki bi jih zanimala, v kotičku pa jo hitro zagledajo. Menim, da to ni 

diskriminatorno do deklet. 

 

                                                           
17 Dostopno na http://www.kickenundlesen.de/media/pdf/120509_kickenundlesen_Buch_2012.pdf 
18

 Dostopno na http://boysblokesbooks.edublogs.org/ 
 

http://www.kickenundlesen.de/media/pdf/120509_kickenundlesen_Buch_2012.pdf
http://boysblokesbooks.edublogs.org/
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2. Kako izberete knjige za fantovski kotiček? 

Knjige izberem sama. Eno knjigo izberem izmed predlaganih knjig učencev. V kotiček 

poloţim kakšno knjiţno novost, vendar pa je večina knjig povezana z določeno temo. 

Letos smo npr. ţe imeli temo film Hobit, včasih je tema šport. 

 

3. Ali zaradi posebnega kotička več fantov obišče knjižnico? 

Prav zaradi kotička se obisk fantov v knjiţnici ni povečal. Tisti, ki ne berejo radi, ne bodo 

prišli v knjiţnico, pa če sredi nje postavim vulkan. Se pa redno vračajo tisti, ki jim tu ni 

treba biti – vozači. Zato mislim, da jih nekaj ţe pritegne. In jih niti ne podim ven. Če 

otrok kaj lista, ga pustim. Če trije sedijo, upam, da kakšna beseda nanese na knjigo. Jih pa 

zanima, ali si lahko knjige izposodijo ali so le na razstavi. 

 

4. Se v kotičku ustavijo tudi dekleta? Si izposodijo knjigo? 

Tam se ustavi veliko deklet in pogleda, katere knjige sem namenila fantom. Včasih jih 

tudi zanima, zakaj sem določeno knjigo namenila ravno fantom. Imam tudi polico s 

knjigami za dekleta – fantje pa te police ne bodo nikoli pogledali. Punce pa vedno 

pogledajo v kotiček za fante. Tudi izposodijo si knjige od tam. Punce berejo vse. Fantom 

večkrat poskusim najti knjigo, ki ustreza njihovim interesom, pa mi niti ne znajo 

povedati, kaj jih zanima. Puncam pa ni pomembna tema knjige. 90-odstotkov deklet mi 

reče »Knjiţničarka priporočajte mi kakšno knjigo.«  

 

5. Izvajate še kakšen projekt/aktivnost namenjeno fantom ali pa ga imate v načrtu? 

Sedaj spremljam, koliko se jih odloči za bralno značko. Se pravi – ali jih je več ali manj 

kot prejšnje leto. Ampak sedaj se kar odločajo za sodelovanje – ko jim pokaţem kakšno 

knjigo, jo kar vzamejo v roke in preberejo. Najbolj učinkovito pa je, ko fantje drug 

drugemu priporočajo kakšno knjigo. Ko so otroci prosti (ko naj bi bili v varstvu vozačev), 

jih jaz kar pustim, da so v knjiţnici, vendar morajo tu sedeti in ne divjati – spodbujam jih 

tudi, da berejo.   

 

6. Kaj zanima fante? Kaj berejo? 

Domače branje jim je bedno. Ljubezenska tematika odpade. Zelo jih pritegnejo stripi – 

predvsem to opaţam pri fantih od 4. do 6. razreda. Všeč so jim pustolovske, akcijske, 

zgodovinske ali športne knjige. Najbolj jih odvrne od branja debela knjiga. Izposodijo si 
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tudi knjigo, za katero vem, da jim ne bo všeč,  kar jim tudi povem – pa jo vzamejo le 

zato, ker je tanka. Je pa fino, ko učenec prebere kakšno knjigo iz serije. Če mu je všeč, bo 

gotovo izbral še kakšno iz serije. Pravzaprav izbirajo takšne preverjene knjige. Niso 

takšni, da bi eksperimentirali – da bi vzeli katerokoli knjigo in rekli: »Če mi ne bo všeč,  

jo bom pa vrnil.« Dekleta, ja. Fantje raje ne bodo brali, kot da bi na koncu knjige 

ugotovili, da jim knjiga ni všeč.  

 

7. Mislite, da bi lahko učitelji z drugačno izbiro knjig bolj motivirali fante za branje? 

Domačega branja ne moreš narediti dosti inovativnega, saj mora biti besedilo 

»kanonsko«. Je pa več moţnosti pri bralni znački. Pri meni (ga. Mojca uči  slovenščino v 

8. in 9. razredu) lahko izberejo katerokoli knjigo po lastni izbiri, ki je primerna za 

njihovo starosti. Potem pa o štirih knjigah pripovedujejo. Jih ne omejujem, nimam niti 

priporočilnega seznama – resnično lahko učenec prebere karkoli. Učencem, ki so do 

konca 1. semestra prebrali vse knjige za bralno značko, je pa eden izmed učiteljev dal  

petico – tako je motiviral kar nekaj učencev. Res je, da je to zunanja motivacija, brali so 

pa le. 

 

8. Vas učitelji kdaj vprašajo za nasvet, katero knjigo ponuditi fantom? Poznate 

namreč več knjig kot povprečen učitelj. 

Ne. Knjige za bralno značko od 6. do 9. razreda izbiram jaz, knjige za domače branje pa 

učitelji določijo sami.  Ne. 

 

9. Mislite, da bi lahko učitelj naredil več, da bi motiviral fante?  

Bilo bi moţno. Vendar mora biti učitelj zelo razgledana oseba. Za branje bi jih lahko 

motiviral pri vsakem predmetu. Prejšnjikrat smo v 8. razredu brali odlomek iz knjige 

Zgodbe nevidnega človeka in sem se spomnila, da odkar delam v knjiţnici (7 let), še 

nikoli nihče ni prišel v knjiţnico, da bi si izposodil ta roman. Vedno jim prinesem knjigo, 

ko pri pouku beremo odlomek. Ko smo brali odlomek iz Visoške kronike,  jih je začelo 

zanimati, kaj se zgodi z Agato – in smo brskali in iskali – knjiga je začela učenec 

zanimati. Tu je veliko moţnosti, vendar mora biti učitelj pripravljen. V niţjih razredih se 

učitelji veliko posluţujejo branja v nadaljevanjih (pri slovenščini, pri razredni uri, v 

podaljšanem bivanju). Menim, da to učencem veliko pomeni, kajti vse kar delajo v šoli, 

morajo delati sami: se učiti, delati seminarske naloge, bralno značko. Otroci pa tudi radi 
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poslušajo, zato je toliko bolj pomembno interpretativno branja učitelja. Če vidiš, da 

otroke nekaj zanima, je treba to izkoristiti. To pri nas počne učiteljica angleščine. Tistim, 

ki res niso motivirani za branje ali pa teţko berejo, vendar pa so dobri nogometaši, je 

pripravila gradivo o nogometašu Lionelu Messiju. Iz tistega je potem nekaj nastalo. Če pa 

bi morali napisati oceno gledališke predstave, pa je vprašanje, če bi se sploh lotili branja. 

Skoraj individualno moraš poznati otroka in upoštevati njegove interese. Kaj še motivira 

fante? V aprilu organiziram Noč branja, ko učenci od 6. do 9. razreda prespijo v šoli. Na 

začetku so bila sama dekleta, vsako leto pa je zraven več fantov. Se kar odločajo za 

udeleţbo. Sploh tisti, ki so identificirani kot nadarjeni. Vstopnica v Noč branja je 

prebrana knjiga na izbrano temo. Potem imamo kakšno gledališko delavnico ali pa učenci 

predstavijo knjigo. Lani sem jih razdelila v 2 skupini in so pripravili gledališki igri. 

Vsako leto imamo tudi iskanje zaklada.  

 

10. Na spletu lahko najdemo angleško spletno stran Guys Read. Mislite, da se je 

smiselno  usmeriti le na fante? 

Mislim, da ja. S tem ni nič narobe. Še vedno jo lahko spregledajo, če jim ni všeč.  

 

 

 

 

 

 


