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IZVLEČEK 

 

Branje je za učence in njihov razvoj izredno pomembno. Učenci z bralnimi navadami bogatijo 

svoj besedni zaklad, si širijo razgledanost, hkrati pa skozi branje vstopajo v svet domišljije  in 

zgodb, ki jih srečajo ob branju različne literature. 

 

Glavno vlogo pri motiviranju učencev za branje imajo starši in učitelji. V diplomski nalogi 

me je zanimalo, kako učitelji tretjih razredov motivirajo svoje učence za branje. Pri tem sem 

se omejila predvsem na Bralno značko in na domače branje. Brez prave motivacije bi lahko v 

današnjem času tehnologije učenci knjigo povsem zanemarili oziroma jo zamenjali z 

računalnikom ali drugimi sodobnimi elektronskimi mediji. 

 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na branje, motivacijo, branje za Bralno značko in 

domače branje. Pri branju so me zanimali opredelitev, bralno razumevanje, tipi bralcev ter 

vrste, pomen in pouk branja, pri motivaciji pa njena opredelitev, dejavniki in načini 

spodbujanja doma in v šoli. Pri Bralni znački in domačem branju so me zanimali cilji in 

pomen, pa tudi umestitev v učni načrt. 

 

V empiričnem delu me je zanimalo, kako učitelji v tretjem razredu devetletne osnovne šole 

motivirajo učence za branje, kako izbirajo besedila za domače branje in kakšen vpliv imajo 

pri izboru besedil učenci.  
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SUMMARY 

 

Reading is extremely important for pupils and their development. The pupil with reading 

habits riches his vocabulary and gaining knowledge. On the other hand the pupil through 

reading entry into the world of imagination and stories. 

 

Major role in motivating students to read have parents and teachers. In this graduation thesis I 

was interested in how third grade teachers motivate their pupils to read. In doing so, I was 

focused mainly to reading for required reading and The Reading Badge. Without real 

motivation in today's technology era pupils could replace a book with a computer or other 

modern electronic media. 

 

In the theoretical part I focused on reading and reading motivation for required reading and 

The Reading Badge. About reading I was interested in reading definition, reading 

comprehension, types and importance of reading, types of readers and teaching. About 

motivation I was interested in its definition, factors and promote reading motivation at home 

and at school. About required reading and Reading Badge I was interested in the meaning and 

goals. About required reading I was interested in how is it placed into the curriculum. 

 

In the empirical part, I wondered how teachers in the third grade of primary school motivate 

pupils to read, how to select literature, do they implement required reading and what impact 

on selection of literature pupils have ... 
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UVOD 
 

Pomen branja je tako za družbo kot tudi za posameznika izrednega pomena. Znati brati 

pomeni dostopati do znanja in leposlovne umetnosti. Branje prispeva k razvoju in izboljšanju 

vseh drugih jezikovnih zmožnosti, to pa posledično omogoča bolj uspešno delo in bolj 

kakovostno življenje.  

 

Zaradi današnjega vse hitrejšega tempa življenja imamo vse manj prostega časa. Preživljanje 

tega pa se je v zadnjem obdobju, v dobi informacijske tehnologije, močno spremenilo. Kljub 

spremembam v družbi ostaja branje dejavnost, ki nam ponuja idealno sprostitev po napornem 

dnevu. Na žalost pa je realnost nekje drugje. Ljudje ob večerih raje posedajo pred televizijo. 

Zadostna tehnika branja je potrebna tudi za gledanje televizije, še posebej za gledanje 

podnaslovljenih tujih oddaj in filmov. Če primerjamo branje knjige in gledanja filma z vidika 

doživljanja, ugotovimo, da branje knjige spodbuja neprimerljivo več domišljije in užitkov. 

 

Problema pomanjkanja časa za branje in premalo pozornosti, posvečene branju, se zavedajo 

tudi strokovnjaki s tega področja. Zato je bil v zadnjih letih pouk branja deležen korenite 

prenove. 

 

Naloga učitelja je, da vzgaja učence v bralce, ki bodo pri branju učinkoviti in ga bodo 

dojemali kot pomemben element njihovega vsakdanjega življenja. Naloga je vse prej kot 

lahka, saj se učitelj srečuje z različnimi učenci. Ti že od doma prinašajo različne bralne 

vzorce, nekateri pa se na začetku šolanja več let spopadajo le s tehniko branja. 

 

Pri ustvarjanju osnov za razvijanje zavzetega bralca mora učitelj poznati značilnosti bralnega 

razvoja, individualne značilnosti učenca ter značilnosti medsebojnega delovanja in vplivanja 

posameznih dejavnikov motivacije. Prav tem dejavnikom se v zadnjem obdobju namenja več 

pozornosti. Žal pa učitelj veliko lažje vpliva na učenčevo zunanjo kot pa na notranjo 

motivacijo. 

 

V diplomskem delu sem se ukvarjala prav z raziskavo, ki se nanaša na motiviranje učencev za 

vseživljenjsko branje. Svoje ugotovitve sem predstavila v empiričnem delu v katerega sem 

vključila tudi svoje mnenje. 
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1. BRANJE 
 

»Branje je dekodiranje zapisanih črk, prevajanje le-teh v zvočne jezikovne znake. Branje je v 

bistvu mehaničen proces. Učenje branja naj se omejuje na dril v spoznavanju črk in učenju 

povezave z zvokom (glasom), ki ga ponazarjajo« (Smith, 1982: 1). 

 

»Branje je temeljna potreba vsakega posameznika, saj mu omogoča normalno delovanje v 

družbi. V šoli pa predstavlja tudi temelj za učenje vseh predmetov. Branje je vseživljenjski 

proces, ki ga razvijamo v otroštvu, med šolanjem in ko odrastemo. Zato je zelo pomembno, 

da otrok že v najzgodnejšem obdobju svojega življenja vzpostavi stik s knjigo, to pa je seveda 

naloga staršev« (Mikuletič, 2001: 24). 

 

1.1 Opredelitev branja 

 

Branje  so začeli preučevati v drugi polovici 19. stoletja v Nemčiji in Franciji. Sprva je bilo  

vezano na eksperimentalno psihologijo, predvsem so bili pozorni na zaznavanje pri branju in 

na gibanje oči. V začetku 20. stoletja je v ospredje prišlo zanimanje za psihološke osnove 

branja, razlike med dobrimi in slabimi bralci ter razlike med glasnim in tihim branjem. V 

šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je preučevanje branja doživelo razcvet. V 

tem obdobju se je pojavilo kar nekaj definicij branja, ki jih po vsebini lahko razdelimo v štiri 

skupine: 

 

 definicije, ki pri branju poudarjajo proces dekodiranja ali prepoznavanja simbolov, 

 definicije, ki poudarjajo proces razumevanja ali sistematičnost bralnega procesa, 

 definicije, ki poudarjajo integracijo obeh spoznavnih ravni (dekodiranje in 

razumevanje), 

 definicije, ki pojmujejo branje kot večstopenjski proces, v katerem sodelujejo različne 

sposobnosti.  

 

Vsi avtorji so si enotni v tem, da branje vključuje številne procese, njihovo pojmovanje branja 

pa se razlikuje zaradi poudarjanja različnih procesov pri branju. Vse novejše definicije branja 

pri tem poudarjajo razumevanje (Pečjak, 1999). 

 



11 
 

1.2 Bralno razumevanje 

 

Bralno razumevanje pojasnjujejo številni psihološki modeli. Pojem vključuje različne procese 

in vidike razumevanja besedila. Poznamo dva modela razumevanja pri branju, in sicer 

Kintschev in van Dijkov ter Justov in Carpenterjev model (Pečjak, 1999).  

 

 Kintschev in van Dijkov model razumevanja pri branju v ospredje postavlja hierarhično 

pomensko organizacijo besedila. Po tem modelu razumevanje besedila temelji na številu 

in zgradbi trditev v njem. Večje kot je število trditev v besedilu, daljši je čas branja. 

Model razvrsti trditve na posamezne ravni glede na pomensko pomembnost, s tem da je 

najpomembnejša trditev na prvi ravni. Glede na raziskave so učenci največ razumevanja 

pokazali pri elementih prve ravni, potem pa vedno manj. To pojasnjujejo argumenti, zajeti 

v trditvah višje ravni, ki se ponavljajo v trditvah nižje ravni in predstavljajo pomensko 

jedro celotnega besedila. Takim trditvam, ki se nanašajo na splošno strukturo besedila in 

omogočajo njegovo globljo predstavo, pravimo makrostrukture. Mikrostrukture pa so 

trditve na nižji ravni in sestavljajo makrostrukture.  

 

Van Dijk je preučeval povezovanje mikrotrditev v makrostrukture in ugotovil naslednja 

makropravila:  

 izpustitev (pri branju izpustimo nepotrebne informacije), 

 selekcija (dodatna izpustitev nebistvenih informacij), 

 generalizacija (abstrakcija – posploševanje trditev), 

 integracija (določene posplošene trditve povežemo v eno splošno trditev, ki pa 

neposredno ne izhaja iz samega besedila). 

 

Glede na Kintschev in van Dijkov model razumevanja pri branju lahko rečemo, da 

zaznavna analiza vodi do prepoznavanja besed, kar na koncu vodi v funkcionalno 

uporabo jezika. S tem, ko analizira pomene besed in trditev, jih razvršča na posamezne 

ravni in govori o mikro- in makrotrditvah. Na proces razumevanja besedila na vseh 

ravneh vplivajo informacije iz dolgoročnega spomina. Po mnenju avtorjev analiza daljših 

besedil poteka v ciklih, ti pa potekajo po opisanih ravneh. »Potek ciklov: analizira se 

določeno število trditev       hierarhična organizacija trditev in shranjevanje v 

kratkoročnem spominu     povezava novih trditev z uskladiščenimi in hierarhično 
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razvrščenimi postavkami v kratkoročnem spominu       organizacija nove hierarhične 

strukture v kratkoročnem spominu       po končanih ciklih se vse medsebojno povezane 

trditve iz kratkoročnega spomina prenesejo v dolgoročni spomin« (Pečjak, 1999: 10). Pri 

izurjenem bralcu omenjeni cikli potekajo povsem avtomatično. 

 

 Med pomanjkljivosti tega modela prav gotovo sodi to, da avtorja vsebino začneta 

razčlenjevati šele s pomensko analizo in z razumevanjem celotnega besedila, ostale 

procese razumevanja, ki vodijo k pomenski analizi (besedno dekodiranje, besedni dostop, 

skladenjska analiza), pa zanemarita. Po Pečjakovi pa je nejasno opisan tudi mehanizem 

izbiranja mikrotrditev, ki vodijo h končni trditvi na makroravni. Justov in Carpenterjev 

model razumevanja je zasnovan na temelju procesov, ki so po mnenju avtorjev odločilni 

za razumevanje pri branju. Ti procesi so: zaznavni proces pri dekodiranju besed, besedni 

proces (besedam določimo pomen), proces skladenjskega organiziranja besed v povedih 

ali daljših besednih zvezah, proces pomenske strukture v povedih in besedilih ter proces 

konstrukcije pomena celotnega besedila. 

 

1.3 Vrste branja 

 

Branje zadovoljuje različne potrebe, saj ob različnih priložnostih beremo na različne načine. 

To je pri poučevanju branja zelo pomembno. Avtorji navajajo različne osnovne oblike 

oziroma vrste branja. Za primerjavo sem izbrala dve klasifikaciji branja, in sicer po Bredi Filo 

(Marinčič, 2006) in Metki Kordigel (Kordigel, 1990).  
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Slika 1: Primerjava dveh klasifikacij branja.                           

 

 

 

1.3.1 Pragmatično branje 

 

Poznamo dva diametralno nasprotna načina branja oziroma lahko rečemo, da gre za dve 

različni tehniki branja, za tako imenovano branje v funkciji. Pragmatično branje je strokovno, 

informacijsko in znanstveno branje, kjer se bralna kompetenca kaže v hitrosti in spretnosti 

iskanja informacije, izločanju iz bistva oziroma iskanega iz konteksta in uvrščanju iskanega v 

osebno miselno shemo. Bistvo te tehnike je, da se bralec izogiba vsemu, kar ga ne zanima. 

Primarni cilj pragmatičnega načina branja je, da bralec bere racionalno. Pri tako imenovanem 

bliskovitem oziroma diagonalnem branju se bralec spretno izogiba preobilju in na ta način 

preleti tiste dele besedila, ki ga v konkretnem trenutku zanimajo. Lahko govorimo tudi o 

racionalnem branju, katerega funkcija je pridobivanje informacij in znanja iz okolice. 

 

1.3.2 Literarno-estetsko branje 

 

Pri literarno-estetskem branju, za katerega lahko rečemo, da je diametralno nasprotje 

pragmatičnemu, pa bralec bere iz užitka. Bere zato, ker to rad počne. Več kot bralec prebere, 

BRANJE 

Literarno-estetsko Pragmatično 

Kordigel 

•informacijsko, 

•poljudnoznanstveno, 

•strokovno, 

•znanstveno. 

Filo 

•informacijsko, 

•razmišljujoče, 

•razmišljujoče, 

•razmišljujoče. 

Kordigel 

•evazorično, 

•literarno. 

Filo 

•za sprostitev, 

•literarno. 
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bogatejše postaja njegovo znanje, saj v besedilu zazna več razsežnosti, estetskih, etičnih in 

spoznavnih elementov. Bralec je pri tovrstnem branju usmerjen v zaznavanje in iskanje 

pomenskega bogastva avtorja, njegovo izrazoslovje, zaznamovanje čustev in tako naprej. 

 

 

1.4 Pomen branja 

 

»Branje in razumevanje že obstoječih besedil sta zahtevna duševna procesa, ki vplivata na 

jezikovne spoznavne in čustvene sposobnosti človeka. Kdor bere, razvija svoje jezikovne in 

bralne sposobnosti. Kdor obvlada jezik, zna ustno in pisno izraziti svoja čustva, misli in 

zahteve, kar je pomemben element njegove preživetvene sposobnosti.« (Jamnik, 2000: 78.) 

Branje je nepogrešljiv del našega življenja in je pomembna sporazumevalna dejavnost. Z 

branjem se srečujemo doma, v šoli, kjer beremo besedila, naloge, navodila, v trgovini, službi, 

na cesti, na raznih uradih … Prav zato je pomembno, da se bralna pismenost spodbuja zgodaj, 

že v predšolskem obdobju. 

 

Sposobnost branja je pomembna za učenje in je tudi pogoj za njegov razvoj. Na razvoj bralne 

zmožnosti vpliva socialno okolje. Učenci iz neurejenega socialnega okolja imajo manj 

možnosti za uspešno razvijanje bralnih zmožnosti, saj se redkeje srečujejo z branjem in pisano 

besedo. 

 

»Pri spodbujanju branja in pismenosti ne bi smeli nikoli pozabiti, da razvoj bralnih zmožnosti 

in z njo pismenosti poteka po logiki začaranega kroga: tisti otroci in učenci, ki so že na 

začetku uspešni bralci in so zato deležni pohvale in pozitivne spodbude v vrtcu in v šoli, bodo 

postali še bolj uspešni in bodo razvili visoko pismenost« (Grosman, 2003: 12). 

 

1.4.1 Pomen poznavanja bralnih stopenj 

 

Različni avtorji, ki proučujejo branje, pripisujejo velik pomen poznavanju in značilnostim 

posameznih bralnih stopenj. 

 

Poznavanje bralnega razvoja je »neobhodno potrebno za učiteljevo strokovno branje otroške 

literature, za hipotetično otroško recepcijo« (Kordigel, 1997: 69). 
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»Spoznanja so v veliki meri povezana s samim načrtovanjem pouka branja, saj pojasnjujejo, 

kako poteka proces branja in kako ga najbolj optimalno izvajati in pomagati učencem na 

posamezni razvojni stopnji« (Lipec Stopar, 1999: 13). 

 

»Spoznavanje značilnosti in razvoj začetnega branja pomaga učiteljici, da razume, kako 

težavna in dolgotrajna je pot do tekočega branja z razumevanjem. To ji pomaga, da učencem 

postavlja realne cilje in izbere primerne učne postopke« (Golli, 1996: 51). 

 

Modeli so nam v pomoč tudi pri razločevanju učencev, pri katerih je slabo branje posledica 

primanjkljaja v govornem razvoju, od tistih učencev, ki imajo relativno stalne bralne in s tem 

tudi učne težave (Pečjak, 1999). 

 

1.4.2 Bralne stopnje po J. Chall 

 

Omenjeni model je vplival na spremembe pri načrtovanju pouka jezika. Ta je včasih temeljil 

na poučevanju ločenih, hierarhično urejenih komponent branja. Sodoben pouk jezika je prešel 

k celovitejšemu in kvalitetnejšemu pouku branja. Challova je pri oblikovanju načrtovanja 

pouka jezika izhajala iz psiholoških ugotovitev o značilnostih kognitivnega razvoja pri 

otrocih, natančneje iz Piagetove teorije kognitivnega razvoja. Vsebuje šest razvojnih stopenj, 

od psevdo branja do visoko ustvarjalnega branja. Pri vsaki stopnji so označeni tudi starostni 

okvirji, ki pa so le orientacijski. 

 

Stopnja 0: Predbralno obdobje ali obdobje porajajoče se pismenosti  

                  (od rojstva do 6. leta) 

 

Ta stopnja je najbolj raznolika, saj pokriva najdaljše časovno obdobje. Na otroka od rojstva 

dalje vpliva kultura okolja, v katerem živi, in s katerega črpa različna vedenja o črkah, 

besedah, knjigah … Otrok do šestega leta spoznava različne vidike jezika, semantičnega, 

sintaktičnega, pridobiva pa tudi spoznanja o naravi besed. V tem obdobju se pri otroku 

razvijejo še druge sposobnosti, ki so pomembne za kasnejše osvajanje branja (Lipec Stopar, 

1999):  

 govor, 
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 sposobnost slušne in vidne diskriminacije, 

 sposobnost vidno-motorične koordinacije, 

 razvitost pozornosti in zmožnost koncentracije, 

 sposobnost slediti liniji od leve proti desne itd. 

 

Stopnja 1: Stopnja začetnega branja oziroma dekodiranja  

                  (od 6. do 7. leta) 

 

V tem obdobju se otrok nauči dogovorjenih simbolov v povezavi z glasovi, ki jih ti simboli 

predstavljajo. Na tej stopnji gre otrok skozi tri faze:  

 V prvi fazi se pojavlja zamenjevanje besed. Pri branju je otrok nenatančen, nova beseda pa 

je sicer semantično in sintaktično običajno ustrezna.  

 V drugi fazi se število napak z vsebinsko neustreznimi novimi besedami poveča. To je 

posledica površnega branja, napačno prebrane besede so grafično podobne zapisanim. 

 V tretji fazi se pojavi bolj natančno branje, ki ga odlikuje večja semantična ustreznost. 

 

Stopnja 2: Utrjevanje branja, razvijanje fluentnosti branja 

                   (od 7. do 8. leta) 

 

Na tej stopnji otrok vadi in utrjuje tehniko branja, kar vodi v avtomatizacijo bralne tehnike. 

Branje še ne služi pridobivanju novih informacij. Otroku je prebrana vsebina znana, zato 

lahko usmeri svojo pozornost na tiskano besedo. 

 

Stopnja 3: Korak k branju za učenje  

                   (od 9. do 14. leta) 

 

Pri prvi in drugi stopnji je bilo v ospredju učenje branja, na tretji stopnji pa je na prvem mestu 

branje za učenje. S pomočjo branja otrok pridobiva nova znanja. Vsebina gradiva mora biti 

tehnično nezahtevna, vsebinsko pa nedvoumna, saj ga lahko presoja le z enega zornega kota. 

Zelo pomembna sta poznavanje besed in predznanje. Ta stopnja se deli na dve podstopnji: 

 Na prvi podstopnji, ki traja od 9. do 11. leta, otroci presežejo egocentrično branje in so 

zmožni sprejemati konvencionalno vedenje o svetu. Težavnost besedil je še vedno 

bistveno manjša od težavnosti besedil odraslega bralca.  
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 Na drugi podstopnji, ki traja od 12. do 14. leta, pa se otrok že približuje stopnji 

povprečnega odraslega bralca ter razvija sposobnost analiziranja prebranega in kritičnega 

branja. 

 

Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano 

                   (od 14. do 18. leta) 

 

Na tej stopnji je otrok sposoben dojemati in presojati prebrano z več zornih kotov. Za to 

potrebuje določeno predznanje, ki si ga je pridobil med šolanjem. To stopnjo otrok doseže z 

branjem vedno zahtevnejšega gradiva, kot so šolski učbeniki, strokovna literatura, leposlovje 

in časopisi).  

 

Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet   

                   (od 18. leta dalje) 

 

Medtem ko je bila na prejšnji stopnji pomembna količina branja, je na tej stopnji pomembna 

njegova kakovost. S pomočjo procesov analize, sinteze, presojanja in vrednotenja si bralec 

sam gradi svoj sistem znanja. Bralno učinkovitost mu omogočata široko splošno predznanje 

in specifično znanje s področja, ki je vsebina bralnega gradiva. Branje predstavlja in pomeni 

zmožnost visoke abstrakcije in generalizacije ter oblikovanja lastne resnice na osnovi resnic 

drugih. 

 

Načela, ki veljajo za posamezne bralne stopnje (Chall 1983, po Pečjak, Gradišar 2002: 45): 

 Vsaka bralna stopnja ima specifično strukturo, ki je kvalitativno drugačna od drugih 

stopenj. 

 Stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju. 

 Branje na vseh stopnjah predstavlja obliko reševanja problema, s čimer se bralec prilagaja 

okolju. 

 Individualni napredek posameznika je odvisen od njegovega kognitivnega razvoja in 

interakcije z okoljem. 

 Za višje stopnje je značilen bolj fleksibilen pristop k branju. 

 Na višjih stopnjah pri branju bolj sodelujejo procesi sklepanja, bralci pa so bolj kritični do 

bralnega gradiva. 
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 Za vsako stopnjo je značilna bralna tehnika. 

 Branje ima poleg kognitivne tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo. 

 

1.4.3 Bralne stopnje po M. Kordigel 

 

Metka Kordigel (1997) v svojem delu navaja, da je pomemben pogoj za poučevanje 

mladinske književnosti učiteljeva strokovna recepcija in hipotetična otroška recepcija 

mladinske literature. Torej recepcija, pri kateri učitelj bere berilo na takšen način, kot 

predvideva, da ga bo bral učenec. Poznavanje zakonitosti estetike recepcije in vede o mladem 

bralcu, ki preučuje razvoj bralnih nagnjen, sposobnosti in pobud, je zelo pomembno. V 

nadaljevanju je predstavljen otrokov bralni razvoj, ki ga je avtorica v skladu z razvojno 

psihologijo razdelila v štiri faze. 

 

Faza 1: Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence 

 

Prvi stik z estetsko oblikovano besedo otrok doživi  že v predjezikovni fazi svojega razvoja, 

ko še ne pozna simbolične funkcije besede, in ko še ni zmožen misli in aktivnosti v zvezi z 

predstavami o kakršnem koli predmetu, ki ni v dosegu njegovega pogleda. V tej fazi otrok še 

nima zavesti, se pravi, da ne pozna meje med sabo in svetom, ki ga obdaja. 

 

Pomembno je, da se mati med negovanjem otroka z njim pogovarja, mu poje in na ta način že 

obstoječe fizično in psihično ugodje stopnjuje še z estetskim. Na začetku otrok sprejema le 

formo, vsebina pa mu je nedostopna in zato tudi nepomembna. 

 

Po drugem letu starosti začenja otrok poimenovati stvari. Takrat se tudi spozna s prvimi 

knjigami oziroma kartonskimi zapognjenkami, laporelami, ki služijo igri in branju. Te knjige 

imajo na vsaki strani narisano le eno stvar, ki jo otrok pozna iz svoje neposredne okolice in se 

povezuje s stalnim in ponavljajočim se zvočnim zapisom. Otrok ob večkratnem sočasnem 

ponavljanju videnega in slišanega dojame simbolično funkcijo besede. Šele kasneje otrok 

pokaže zanimanje za stvari, ki jih v svojem okolju ne vidi. Kasneje, ko že govori, zanj 

postajajo vse bolj zanimive slikanice. Sprva si jih le ogleduje, nato lahko spremlja krajše 

pripovedi o ilustracijah, šele takrat, ko je sposoben svojo navzven usmerjeno aktivnost za 

nekaj časa ponotranjiti, pa je sposoben prebranemu besedilu tudi slediti. Gre za interakcijo 
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med knjigo, otrokom in starši. Otrok s pomočjo situacij, ki so opisane v slikanicah, osvaja 

pravila iz življenja odraslih.  

 

Faza 2: Obdobje intuitivne inteligence 

 

Otrok fazo intuitivne inteligentnosti doseže, ko se mu razvije mišljenje, to je po drugem, 

tretjem letu. Kljub zavedanju, da on in svet nista eno in da on ni center sveta, razmišlja 

egocentrično.  

 

Otrok je sposoben sprejemati pripovedi prvih pravljic. Najprimernejše so tiste, ki so 

prilagojene otrokovemu izkustvu, to so glasbene pravljice in pravljice, opremljene z verzi. V 

tem obdobju je še naprej zelo pomembno, da otroku bere in pripoveduje mati oziroma nekdo, 

ki mu je zelo blizu, da se doživljanje fizičnega ugodja v kombinaciji z literarno-estetskim ne 

konča. Na začetku je otrok težko dalj časa osredotočen na osebe in dogajanja, ki jih ne pozna, 

zato med pripovedjo včasih potrebuje kakšno spodbudo. Okoli tretjega leta starosti otrok 

obvlada jezik do te mere, da si je ob pripovedovanju sposoben predstavljati osebe, njihova 

dejanja in prostor dogajanja. 

 

Faza 3: Obdobje konkretnih, logičnih in intelektualnih operacij  

             (od približno 7. leta do 11./12. leta starosti) 

 

Otrok preide v obdobje konkretnih, logičnih in intelektualnih operacij pri približno sedmih 

letih. V tem obdobju njegova dejanja niso več impulzivna, ampak je, preden se odloči za neko 

dejanje, o tem sposoben razmisliti. Rečemo, da otrok postane socializiran. Sposoben je svoje 

aktivnosti ponotranjiti za dlje časa in slediti dokaj zapleteni zgodbi z več osebami in 

dogajalnimi kraji. Sposoben je dojemati kompleksnejše in zapletenejše značaje literarnih 

junakov, sprejemati daljša pripovedna besedila, kot so npr. mladinski romani. Ker že loči med 

realnim in nerealnim svetom, v klasične pravljice ne verjame več. 

 

Otrok je v tem obdobju deležen velikih sprememb. Šolski ritem ga utesnjuje v natančno 

določen urnik, kar njegovo življenje spremeni v suhoparno rutino. Iz njega lahko pobegne s 

pomočjo domišljije, zato je literatura tega obdobja polna domišljijskih izletov. Literarni 

junaki dosegajo izjemne uspehe in doživljajo razburljive dogodivščine, a še vedno s pomočjo 
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čudežev. Otroci zelo radi berejo tako imenovane pustolovske pravljice, kot so Pika 

Nogavička, Ostržek, Peter Pan … Radi segajo po literaturi, kjer dobro premaga zlo. 

 

V tem obdobju otroci berejo s pragmatično motivacijo. Na začetku je način branja povezan z 

veliko slikovnimi ponazoritvami in ne presega informacijskega branja. Najpogosteje berejo 

otroške živalske in rastlinske enciklopedije ter bogato ilustrirane enciklopedije za odrasle. 

Zanimajo jih knjige o življenju v preteklosti, o življenju, ki je drugačno od njegovega, tuje 

kulture, osvajanje vesolja, vsebine iz sveta znanosti in tehnike. 

 

Branje bi vedno moralo biti povezano s pozitivno izkušnjo. Zato naj bi otroci brali tudi 

reklame, napise na ulicah, v izložbah, cenike, jedilnike, TV-sporede, besedila na medmrežju 

in podobno. Med osmim in desetim letom starosti radi berejo tudi stripe, revije in časopise z 

zabavno vsebino. Kasneje, med desetim in dvanajstim letom, pa posegajo tudi po revijah, v 

katerih iščejo nasvete, tolažbo in rešitve za probleme, s katerimi se srečujejo v dobi 

mladostništva (Blažič, 2000). 

 

Faza 4: Obdobje abstraktne inteligence (po 12. letu) 

 

Po dvanajstem letu otrok doseže fazo formalnih operacij, hkrati pa v svojem razvoju doseže 

dobo adolescence. Mladostnik se v tem času sooča s številnimi spremembami in problemi. 

Njegov fizični razvoj se zaključi, išče samega sebe, znajde se v sistemu vrednot, ki vladajo v 

družbi, v kateri živi, dela prve načrte za življenje in navezuje stike z nasprotnim spolom. 

 

Njegov bralni razvoj napreduje analogno z razvojem kognitivnih, socialnih, emocionalnih in 

moralnih sposobnosti. V zgodnji fazi adolescence je večje zanimanje za pustolovske romane, 

vezane na realno življenje. Otrok razume, da je človek tudi brez čudežev lahko kos vsaki 

situaciji, in išče literarne junake, ki obvladajo situacije z lastno iznajdljivostjo in spretnostjo. 

 

Zanima jih literatura, ki opisuje posameznika v družbi, njegov spopad z družbo, 

nerazumevanje družbe za njegove ideje, prvo ljubezensko čustvo, nasilje, cigarete, alkohol, 

aids, spolnost, vojne in podobno. Pojavi se tudi zanimanje za knjige o modi, vzornikih, 

športnikih, slavnih osebah. Mladi bralci posegajo tudi po polliterarnih besedilih, kot so 

nasveti, horoskopi, besedila popevk (Blažič, 2000). 
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V tem obdobju se mladostnik lahko vživi v tuja čustva in jih podoživlja. Vsebine knjige ne 

sprejema kot danost, ampak strogo preverja psihološko in socialno motivacijo za ravnanje 

literarnih oseb. Sposoben je dojemati in imenovati veliko abstraktnih pojmov in brati 

zapletene zgodbe s številnimi junaki in z več dogajalnimi prostori. Nekateri otroci se v tem 

obdobju prenehajo nekritično istovetiti s knjižnimi junaki. 

 

Otrokova sposobnost pragmatičnega branja se v tem obdobju stopnjuje. Na začetku so njegovi 

interesi še zelo različni, a se na koncu usmerijo na nekaj predmetnih področij, kjer dosežejo 

stopnjo branja strokovnih besedil. Otrok ima v tem obdobju že miselno sposobnost oziroma 

zmožnost branja znanstvenih besedil, vendar je za to potrebno veliko znanja, učenja in 

zanimanja za predmetno področje, zato ga večina nikoli ne doseže. 

 

V tem obdobju se že ločijo bralni interesi dečkov in deklic. Medtem ko dečki raje berejo 

stripe, detektivke, kriminalke, grozljivke in znanstvenofantastične zgodbe, dekleta raje 

posegajo po knjigah z romantično vsebino in glavno junakinjo, ki je lahko revna, mlada in  

lepa ter po krivici kriva (Blažič, 2000). 

 

 

1.5 Tipi bralcev  

 

Bralna vloga se kaže kot način bralčevega obnašanja in dojemanja nekega besedila. Vloge so 

povezane s starostjo bralca, kar pa ne pomeni, da se določena vloga ne more pojaviti prej ali 

kasneje. Odrasli bralec ima sposobnost branja na različne načine. Appleyard (1994) navaja pet 

bralnih vlog oziroma tipov bralcev: 

 

 Igrivi bralec je bralec, ki uživa v branju literature kot domišljijske igre. V domišljijsko 

igro prezrcali svoje želje, strahove, pričakovanja in jih prek domišljijskega sveta 

uresničuje. To je obdobje, ko otroci sami še ne berejo, ampak jim berejo odrasli. Otroci so 

stari okoli tri leta. 

 

 Junaški bralci so otroci, stari med okoli 5 in 11 let. V tem obdobju že poznajo in 

ponotranjijo pravila ter hkrati ustvarijo intimni svet. Branje postaja dvoplastno, usmerjeno 

v raziskovanje zunanjega in notranjega sveta. Za to obdobje so značilne ljubezenske 
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zgodbe in realistične pripovedi.   

 

 Razmišljujoči bralec se razvije v obdobju odraščanja. Zanj so pomembne predvsem 

kategorije dobro, krivično, boljše. 

 

 Bralec kot interpret je razlagalni bralec. To je navadno bralec, ki študira književnost. 

 

 Pragmatični bralec je bralec, ki je zmožen brati vse vrste literature. Ta bralec je sposoben 

prebirati raznoliko literaturo na različen način. Igralno vlogo je sposoben prilagajati 

besedilu ali trenutnim potrebam. 

 

 

1.6 Pouk branja 

 

V slovenskem izobraževalnem sistemu strokovnjaki pouk branja umeščajo v komunikacijski 

model učenja jezika. Po tem modelu je branje poleg poslušanja, pisanja in govorjenja osnovna 

komunikacijska dejavnost. Med vsemi jezikovnimi zmožnostmi nam je le branje na voljo v 

neomejenih količinah. Zanj potrebujemo le knjigo in čas. 

 

Branje prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti, saj od bralca 

zahteva aktivno udeležbo, ki pa se je izkušeni bralec niti ne zaveda. Bralec med branjem 

opazuje pisano rabo jezika v vseh njegovih posebnostih, kar posledično pripomore k boljšemu 

pisanju. K boljšemu poslušanju pripomore nenehno učenje pozornega sledenja besedilu, k 

bogatejšemu govoru pa pripomore spoznavanje izrazne zmožnosti jezika in pridobivanje 

novih besed. 

 

Najmočnejšo medsebojno povezanost med posameznimi komunikacijskimi dejavnostmi 

najdemo prav med poslušanjem in branjem. Napredek pri enem se pogosto kaže pri drugem 

(Pečjak, 2000). Ob poslušanju si otrok oblikuje osnovo za uspešno branje, zato je pomembno, 

da mu veliko pripovedujemo in glasno beremo (Hanuš, 1998). 
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1.6.1 Načela oblikovanja celostnega pouka branja 

 

Da bi dobili pismene bralce, je potrebno pouk branja oblikovati v smislu tako imenovanega 

celostnega pouka. Pri oblikovanju celostnega bralnega pouka strokovnjaki navajajo sledeča 

načela: 

 Pouk branja moramo obravnavati v povezavi z aktivnostmi iz resničnega življenja. 

 Pouk branja moramo obravnavati celostno, v povezavi z drugimi komunikacijskimi 

dejavnostmi, torej s poslušanjem, pisanjem in z govorjenjem. 

 Bralni pouk mora spodbujati učence k branju vseh vrst besedil, umetnostnih in 

neumetnostnih. 

 

Branja danes ne pojmujemo več samo kot pravilnega povzemanja pomena iz besedila, pač pa 

kot prikaz besedila, ki izhaja iz učenčevega predznanja. Bralec predznanje o vsebini oblikuje 

v določene miselne strukture, ki jih imenujemo sheme. Kadar učenec bere neko besedilo, 

potem sporočila iz besedila primerja in usklajuje s tistimi, ki jih že ima v svoji shemi (Pečjak, 

1999: 15). 

 

Slika 2: Elementi celostnega bralnega pouka (Duffy in Roehler 1993, po Pečjak 1999). 
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1.6.2 Oblikovanje celostnega pouka branja 
 

Končni cilj oblikovanja celostnega pouka branja je pismenost učencev. Pred končnim ciljem 

je  učitelj pozoren na delne cilje (Pečjak, 1999): 

 

 Pozitivno stališče oziroma odnos do branja – jasna predstava o tem, kaj je branje je in 

čemu služi. 

 Metakognicija bralnega procesa – gre za razumevanje procesa branja, določenih, 

relativno avtomatičnih spretnosti (pravila branja, jezikovna pravila …) in 

metakognitivne strategije (predbralne strategije, strategije med branjem, strategije po 

branju in študijske strategije). Metakognitivne strategije niso spretnostni, temveč 

fleksibilen načrt, ki omogoča učinkovito učenje. 

 Razumevanje izbrane vsebine – bralec ugotovi, kaj je avtor hotel z besedilom 

povedati. Z vidika tega cilja ločimo umetnostna (ta bralca zabavajo ali bogatijo) in 

neumetnostna besedila (koristna sporočila). 

 

Vsak od navedenih delnih ciljev ima dve dimenziji, in sicer:  

 kognitivno dimenzijo – miselni procesi, ki pripeljejo bralca do pomena besedila, 

 metakognitivno dimenzijo – zavedanje teh procesov. 
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Slika 3: Lastnosti stopnje uporabe po Duffy in Roehler (Pečjak, 1999: 75).

 

 

1.6.3 Izhodišča književnega pouka 

 

Dobri učitelji zmorejo ustvariti prepričljiv in učinkovit književni pouk. Ta učence spodbuja h 

kritičnemu razmišljanju o prebranih besedilih. Najpomembnejša pri tem pouku je raven 

kakovosti interakcije med učiteljem in učencem. Gre za kakovost pogovora o prebranem 

besedilu, ki vpliva na spodbujanje učenčevega kritičnega razmišljanja o njen. Ko učitelj 

deluje kot razumevajoč sogovornik, učenec pridobi potrebno samozavest za kritično 

BRALNE SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI

Avtor piše z določenim namenom, bralec bere z 

določenim namenom. Branje razširi znanje, pojasni 

občutke in stališča bralca.

Branje je vznemirljivo, nas razvedri in vodi k znanju. 

Branje teši radovednost.

Razvijamo ga z neposrednim učenjem besed, s 

katerimi se učenci srečujejo v besedilih. Poudarjeno 

je učenje abstraktnih besed.

Učenci tekoče prepoznajo vse besede.

Aktiviramo znanje učencev o vsebini. Učenci tvorijo 

napovedi na temelju naslova. Učenci sami določijo 

cilj branja.

Označujejo si nove, neznane besede. Pozorni so na 

nelogičnosti, ki se pojavljajo v besedilu.

Organizacijske
Skušajo ugotoviti bistvo glede na zvrst besedila in 

cilj branja. Besedilo povzamejo v obliki povzetka. 

Strategije 

ocenjevanja

Presojajo in vrednotijo vsebino glede na predznanje. 

Ocenjujejo zgradbo besedila glede na njegovo 

vsebino. V knjižnici so učenci sposobni poiskati 

avtorja in naslov knjige sami.

Študijske

Pri iskanju informacij uporabljajo kazala, slovarčke 

in indekse. Pri razvrščanju informacij uporabljajo 

slovarje, enciklopedije in atlase. Pri grafih, mapah, 

zemljevidih in tabelah uporabljajo grafične 

strategije.

Razumejo vsebino različnih pripovednih besedil in 

besedil različnih književnih smeri.

Ugotovijo pomen težjih razlagalnih besedil v 

učbenikih.

Pred branjem

Med branjem

VSEBINA

Umetnostna besedila

Naumetnostna besedila

CILJI BRALNEGA POUKA

Po branju

Metakognitivne 

strategije

STALIŠČA

Predstave o branju

Pozitiven odnos do branja

PROCES

Besedišče

Prepoznavanje besed
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razmišljanje o besedilu. Tako učitelj s pravilnim pristopom v razredu ustvari razpoloženje, ki 

učence vabi k sodelovanju v pogovoru.  

 

»Branja besedil v skupini pri bralnem dogodku nudijo mentorjem branja dragocene vpoglede 

v problematiko bralčevega odziva na besedilo. Navedeni primeri presenetljive prakse 

potrjujejo, da isto besedilo lahko razumejo bralci/poslušalci različnih starosti (čeprav, seveda, 

različno), zato bi se morali mentorji branja vnaprej odreči trdnemu in nedvoumnemu 

razvrščanju otroških in najstniških (torej mladinskih) besedil v zaprte starostne skupine in se 

več posvečati razmišljanju o razvoju načinov, s katerimi bralci opomenjajo besedilo« (Saksida 

2009: 25). 

 

Pozitivna samopodoba in samoocena sta za učenca najbolj pomembni prav pri jezikovnem 

pouku, ki za ustvarjanje jezikovnih zmožnosti terja stalno sodelovanje (Grosman, 2005).  

 

Učitelj se mora zato zavedati učinkov negativne kritike, ki učencu sporoča, da se nečesa ni 

naučil, da nečesa ne zmore. Učenec lahko ob nenehnih sporočilih o njegovi neuspešnosti 

izgubi pozitivno motivacijo, ki jo je bil pred vstopom v šolo vajen od doma in se umakne v 

molk. Poleg učiteljevega besednega odzivanja pa učenci zelo dobro opažajo tudi učiteljevo 

neverbalno komunikacijo. Tako mora učitelj ves čas paziti, da s svojimi dejanji učencem ne 

daje občutka, da so slabi, nesposobni ali vse, kar je v nasprotju z njihovo naravno željo po 

priljubljenosti. 

 

Po Kordiglovi (1997) s pojmom izhodišča opisujemo temeljne, bistvene probleme, poglede in 

dejstva, ki določajo pouk književnosti in vedo o pouku – književno didaktiko.  

 

Učiteljeva vloga ni le to, da stoji ob strani in opazuje prepletanje besedilnega in predstavnega 

sveta mladih. Njegova vloga je veliko pomembnejša: »Učitelj bi moral pri pouku spoznati 

učence z različnimi strategijami predelave besedil in jih izuriti za fleksibilno uporabo 

različnih strategij v različnih okoliščinah« (Pečjak, 2000: 39). Učitelj bi torej moral učencem 

modelirati oziroma demonstrirati, kako uporabljati posamezne bralne strategije (prav tam).  

»Kljub bogatim možnostim glasbene in vizualne spodbude pa številni strokovnjaki menijo, da 

je pri ustvarjanju branju naklonjenega razpoloženja najbolj učinkovit učitelj, ki učence 

prepriča, da ga njihova branja in odzivi zares zanimajo in da je razumevanje prebranega 

besedila skupna naloga vseh učencev« (Grosman, 2006: 135–136). 



27 
 

 

»Kurikularna prenova je pouk književnosti premaknila od tradicionalnega modela 

transmisijskega poučevanja k novim načelom, ciljem in metodam dela z besedilom, kar je 

književna didaktika poimenovala komunikacijski pouk književnosti« (Saksida, 2008: 29).  

 

Slika 4: Preglednica bistvenih razlik med tradicionalnim in komunikacijskim poukom 

književnosti (Saksida, 2008: 30). 

 

TRADICIONALNI POUK KOMUNIKACIJSKI POUK 

Izbor besedil 

 Zasnovan na podlagi literarne vede: 

doba, osrednja imena, življenjepis, 

delo, slogovne oznake …  

 

 Seznam v učnem načrtu je dokončen. 

 

 Množica avtorjev in del, želja po čim 

večji obveščenosti bralcev. 

 Izhaja iz predstavnega sveta mladih in 

prvin, ki omogočajo doživetje 

književnosti oziroma subjektivno 

»gradnjo besedila«. 

 »Manj je več«: izbrano delo se 

obravnava poglobljeno, s posluhom za 

odzive, mnenja, interese učencev in 

njihovo poustvarjalnost. 

Vloga učenca 

 Sprejema podatke o književnosti, 

ki jih prek učnega načrta 

»narekuje« literarna veda. 

 Soustvarja besedilno stvarnost prek 

»igre« vstopa v dialog z besedilom, 

ob tem spoznava različne kontekste 

in prvine, iz katerih je sestavljeno 

besedilo. 

Vloga učitelja 

 Prenaša vednost in prilagaja 

znanstvene interpretacije za šolsko 

rabo. 

 Usmerja dejavnosti, spodbuja 

pogovor, opozarja na prezrte 

sestavine besedila, sodeluje v 

procesu tvorjenja pomena z lastnim 

razumevanjem, kot bralec daje 

zgled mladim bralcem. 

 

 



28 
 

Izhodišča, ki določajo pouk književne didaktike in vedo o pouku, so (Saksida, 1994): 

 Tipologija branja – gre za različne načine branja, pri čemer je eno bistvenih vprašanj, 

ali beremo vsa besedila na enak način. 

 Središčnost branja umetnostnega besedila – gre za umestitev knjižnega besedila pri 

pouku – umetnostno besedilo je temeljni cilj. Temeljno vprašanje je, kaj je pri pouku 

književnosti v središču. 

 Utemeljenost pouka književnosti v književni vedi – gre za to, kaj nam pomaga pri 

pripravah na pouk književnosti. Temeljno vprašanje je, katere vsebine so za 

sodobnega otroka zanimive in zakaj. 

 Kontinuiteta ciljev, načel, metod in oblik – gre za uporabo učnih oblik in metod, ki 

razvijajo in omogočajo dialoškost. 

 Komunikacijska utemeljenost pouka književnosti – gre za organizacijo komunikacije v 

razredu in njeno usmerjanje. Temeljno vprašanje pri tem je, kako se učitelj pripravi na 

pouk književnosti. 

 Kontinuiteta šolske interpretacije – temeljno vprašanje je, kako organizirati pouk 

književnosti, da se bodo vsebine med seboj povezovale po vertikali. 

 Zaporedje faz šolske interpretacije – pouk organiziramo, strukturiramo in vodimo po 

fazah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 
 

2 MOTIVACIJA 

 

2.1 Opredelitev motivacije 

 

Motivacija je ena najpomembnejših psihičnih funkcij, ki daje vsakemu posamezniku pečat 

posebnosti ali celo enkratnosti (Kranjc, 1982). Zajema vse silnice in gibala našega delovanja. 

Potrebe in nagoni nas spodbujajo, vrednote, ideali in drugi motivacijski cilji pa so tiste prvine 

motivacijske situacije, ki nas privlačijo (Musek, 1995). Motivacija je proces izzivanja in 

usmerjanja aktivnosti k cilju oziroma k zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor motivacije 

(Razdevšek-Pučko, 1999).  

 

 

2.2 Bralna motivacija 

 

Bralna motivacija je nadpomenka za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k 

branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in 

si želi bralno izkušnjo ponovno doživeti (Pečjak, 2006). 

 

Odgovor na vprašanje, kaj je bralna motivacija, postavlja vedno nova in nova vprašanja (prav 

tam: 7): 

 Kaj posameznika žene k branju? 

 Kaj je tisto, zaradi česar bralec vztraja pri branju do konca besedila? 

 Zakaj se k branju vedno znova vrača? 

 Zakaj nekateri berejo vse življenje, drugi pa knjige ne vzamejo več v roke, ko 

zapustijo šolske klopi? 

 Kakšna je razlika med notranjo in zunanjo motivacijo za branje? 

 

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

zavzetost. Strokovnjaki navajajo, da je bralno zavzet bralec notranje motiviran, znanje gradi 

in povezuje s pomočjo širjenja pojmov in z uporabo kognitivnih strategij. Bralna zavzetost je 

pozitivno povezana z razumevanjem prebranega. Bralna motivacija v šoli predstavlja bralno 

učinkovitost oziroma je skupek delovanja kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih 

dejavnikov, ki se kažejo pri branju posameznika. 
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Bralna motivacija se pri učencu kaže skozi različne dimenzije. Wigfield in Guthrie spadata 

med najpomembnejše sodobne avtorje s področja bralne motivacije. Avtorja menita, da ta 

vključuje 11 dimenzij ali prvin, ki se razvrščajo v tri širše skupine (Wigfield in Guthrie,  

1997). 

 

1. skupina združuje prepričanja o sposobnostih in učinkovitostih branja. 

Dimenzije: 

 Lastna učinkovitost/kompetentnost – prepričanje, da si lahko uspešen pri branju. 

 Izziv – pripravljenost spopasti se s težkimi, zahtevnimi besedili.   

 Izogibanje dejavnosti – želja izogniti se bralni dejavnosti.  

 

2. skupina vključuje notranje in zunanje cilje in razloge za branje.  

Dimenzije, ki se nanašajo na notranjo motivacijo, so 

 radovednost – posameznik ima željo brati o posebni temi, 

 zatopljenost – užitek pri branju posameznika, 

 pomembnost – prepričanje bralca, da je branje pomembno in vredno. 

 

Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo, so: 

 priznanje – prejemanje priznanj in nagrad za uspeh pri branju, 

 branje za ocene – želja bralca po dobri oceni, 

 tekmovalnost – želja bralca, da prehiti druge. 

 

3. skupina se nanaša na socialni vidik branja in obsega dve dimenziji: 

 socialnost – učenec bere iz socialnih razlogov, 

 ustrežljivost – učenec bere zato, da ustreže pričakovanju drugih. 

 

2.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na bralno motivacijo 

 

Notranja in zunanja motivacija za branje 

Notranja motivacija za branje izhaja iz notranjih želja in potreb posameznika. Je učinkovitejša 

od zunanje in bralca pripelje do trajnejšega bralnega interesa. Zunanjo motivacijo aktivirajo 

zunanji dejavniki, kot so ocena, pohvala in podobno. Na bralčevo vedenje vpliva začasno in 

ne vodi do trajnih bralnih interesov. Razlika med notranje in zunanje motiviranim bralcem je, 
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da notranje motiviranega bralca po prebrani knjigi prevevata zadovoljstvo in užitek, za 

zunanje motiviranega bralca pa je prebrana knjiga le sredstvo za pridobitev dobre ocene 

(Pečjak idr., 2006).  

 

Notranje motivirani učenci so pri branju zatopljeni, radovedni, branje za njih predstavlja tudi 

socialno interakcijo in izziv. Pri zunanje motiviranih učencih motivacija izhaja od drugih; 

staršev, učiteljev, vrstnikov. Učenec si s prebrano knjigo zasluži točke (zvezdice), motiviran 

je s spodbudo, ki mu jo da učitelj. Dobiti dobro oceno in želja ustreči odraslim sta primera 

motivacijskih ciljev na podlagi zunanjih spodbud za branje.  

 

Slika 4: Notranja in zunanja motivacija (Pečjak idr., 2006: 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

dolgoročni cilji 

 

 

kratkoročni cilji 

  

pogostejše branje redkejše branje 

vseživljenjsko branje branje le v času izobraževanja 

večja bralna in učna učinkovitost manjša bralna in učna učinkovitost 

boljša pismenost slabša pismenost 

 

Glavne psihološke potrebe, ki so osnova notranje motivacije, so naštete spodaj. 

 

a. Sorodnost in povezanost 

Ta psihološka potreba se nanaša na željo učencev po sodelovanju v dejavnostih, ki so 

pomembne tudi za druge v njihovem okolju. Raziskave so pokazale, da je korelacija 

med željo po branju pri učencih in bralnimi navadami staršev velika. Učenci, ki radi 

berejo, prihajajo iz družin, kjer starši veliko pozornosti namenjajo branju.  

 

NOTRANJA MOTIVACIJA: 

 kompetentnost, interes, 

zatopljenost, prepričanje o 

pomembnosti branja 

ZUNANJA MOTIVACIJA:  

priznanje (pohvala, diploma), 

dosežek (ocena), 

tekmovalnost, socialna 

motivacija 
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b. Kompetentnost  

Samozavestni, uspešni učenci so bolj notranje motivirani. Ker se čutijo sposobne, 

posegajo po težji literaturi. Strokovnjaki so mnenja, da je po tej teoriji notranja 

motivacija prirojena. Dejavnosti, ki usmerjajo učenčeve interese proti določenim 

ciljem, se razlikujejo. Težavnost teh dejavnosti mora biti ravno pravšnja, ne prelahka,  

ne pretežka. Učencu mora predstavljati izziv, da prebudi in vzdržuje njegovo notranjo 

motivacijo. Izbira ustrezne težavnostne literature učencu omogoča uspešnost. 

 

c. Avtonomnost 

Pomembno je, da učenec svobodno posega v izbor literature. Pri izmenjavi mnenj o 

prebrani knjigi z vrstniki in odraslimi si pridobiva nove informacije o življenju. Za 

učenca je pomembno, da pozna informacije o bistvu in pomenu naloge. Govorimo o 

učencih, ki so bolj samozavestni in imajo višje kognitivne sposobnosti. Vloga dobrega 

učitelja je pri tem to, da učencem pomaga pri reševanju problemov, vendar jim ob tem 

dopušča svobodo in jih manj kontrolira, saj  s tem še dviguje njihovo notranjo 

motivacijo. Po tej teoriji zunanje nagrade zmanjšujejo notranjo motiviranost in 

občutek učenčeve samostojnosti v dani situaciji. 

 

Čeprav se zdijo notranji in zunanji motivacijski dejavniki med seboj neenakovredni in 

različni, se med seboj povezujejo in prepletajo. Lahko zaključim, da je notranja motivacija 

tista, ki bralca vodi do »bralca za vse življenje«. Ta je na splošno bralno in učno uspešnejši. 

Na drugi strani pa bralec, ki potrebuje več zunanjih dražljajev za branje, bere redkeje in je 

bralno in učno manj uspešen (Pečjak in Gradišar, 2012). 

 

Čeprav se zdi notranja motivacija v primerjavi z zunanjo pomembnejša in »tista prava«, pa je 

potrebno poudariti, da je za branje zelo pomembna in nujno potrebna tudi zunanja motivacija. 

Sodobni pouk književnosti se morda preveč nagiba k interesom učencev. Učiteljeva vloga pa 

je predvsem to, da razvija učenčeve bralne interese, zmožnosti in širjenje literarne 

razgledanosti. Ta je mogoča le s predstavljanjem raznovrstnih besedil, tako kanonskih, kot 

tudi všečnih romanov. V tem primeru lahko rečemo, da je razlikovanje med  notranjo in 

zunanjo bralno motivacijo nepomembno. Učitelj namreč ne ocenjuje bralnih interesov 

(notranje bralne motivacije), ampak bralne zmožnosti in znanje učencev (zunanjo motivacijo). 

Učenec lahko pokaže odnos do literarnega dela tudi s kakovostnim znanjem (Saksida, 2010). 
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2.2.2 Kako povečati bralno motivacijo? 

 

Učitelj se pri motiviranju učencev za branje srečuje z dvema ključnima problemoma. Prvi je, 

kako pri učencih razvijati trajno motivacijo za branje in nanjo vplivati, drugi pa, kako 

spodbujati branje kot sredstvo učenja. Za rešitev obeh problemov in dosego ciljev je poleg 

učenca in njegovih staršev zelo pomembna vloga učitelja. Na bralno motivacijo vpliva tudi 

njegovo prepričanje o pomembnosti branja.. 

 

Ena izmed najbolj znanih raziskav o tem, kaj najbolj vpliva na bralno motivacijo učencev, je 

raziskava Gambrellove s sodelavci (1996) (Pečjak, 2005). 

 

a. Učitelj kot bralni model 

Pomembno je, da učitelj tudi sam veliko bere. S svojim interesom in motiviranostjo 

ljubezen do branja hote in nehote prenaša na svoje učence. Pomembno je, da se o 

vsebini prebranih knjig z učenci pogovarja, in to ne le v razredu in pri urah 

književnosti, ampak tudi ob drugih priložnostih. Pri tem jim sporoča, da si z branjem 

bogatijo življenje. 

 

b. Količina branja v razredu 

Če učitelj poskrbi za branje vsaj enkrat do dvakrat na teden, govorimo o pogostem 

branju v razredu. Za občasno branje se smatra branje enkrat do dvakrat na mesec. 

 

c. Raznolikost in količina bralnega gradiva, ki ga imajo učenci na razpolago v 

razredu 

Za učence je zelo pomembno, da ima učitelj v razredu na razpolago veliko raznovrstne 

literature primerne težavnostne stopnje. Tako so učenci, kadar koli si zaželijo, v stiku s 

knjigami. 

 

d. Možnost, da sami izbirajo bralno gradivo 

S tem, ko imajo učenci v svoji neposredni bližini (doma, v razredu ali šolski knjižnici) 

na izbiro veliko primerne literature, imajo več možnosti, da  izberejo knjigo po svoji 

želji. Knjigo, ki si jo izberejo sami, prebirajo z večjim veseljem. 
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e. Možnost pogovora in druženja v razredu ob knjigah s sošolci in/ali z odraslimi 

Učenci sami povedo, da so določeno knjigo prebrali zato, ker jim jo je priporočil 

prijatelj, sošolec, učitelj, starši … 

 

f. Druge bralne spodbude, kot so pohvale, nagrade, priznanja 

Nekateri učenci kljub vsem dejavnikom, ki jih spodbujajo k branju, zanj še vedno niso 

notranje motivirani. K branju jih spodbudi šele zunanja motivacija. 

 

Pečjakova (2005: 46) navaja, da nam obsežna raziskava Turnerja in Parisa (1995) pove, da 

bralno motivacijo učencev podpira tako imenovanih »6 C-jev«: 

 izbira – choice, 

 izziv – challenge, 

 kontrola – control, 

 sodelovanje – collaboration, 

 konstruktivno razumevanje – constructive comprehension, 

 posledice – consequences.  

 

Strokovnjaki za bralno motivacijo navajajo podobne dejavnike. V glavnem so mnenja, da so 

pri motiviranju učencev za branje uspešnejši tisti učitelji, ki ponudijo učencem knjige po 

lastni izbiri, zastavljajo zanimive bralne naloge, jih spodbujajo k sodelovanju v bralnih 

dejavnostih, jim berejo sami in jih z različnimi načini motivirajo za branje različnih vrst 

besedil. Strokovnjaki so enotnega mnenja zlasti pri ugotovitvi, da velja učiteljevo branje 

učencem za najučinkovitejšo metodo spodbujanja bralne motivacije. 

 

 

2.3 Spodbujanje bralne motivacije doma in v šoli 

 

2.3.1 Spodbujanje bralne motivacije doma 

 

Družina otroku predstavlja okno v svet. Odrasli, ki ga obkrožajo, so pomemben dejavnik pri 

spoznavanju sveta, na katerega se zaznavno, gibalno, čustveno, socialno, miselno in govorno 

odziva. Da bi otrok zaživel kvalitetno, samostojno življenje, mora prek odraslih pridobiti 
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izkušnjo, da je svet okoli njega varen in lep. Do tega ga pripelje pravilno ravnanje družine, ki 

otroku prisluhne in mu pomaga zadovoljiti potrebe.  

 

Vloga staršev in njihove odgovornosti je pri vzgoji otrok zelo pomembna. Večina staršev se 

tega zaveda, in si pri vzgoji pomaga z izkušnjami, ki so jih pridobili od svojih staršev. 

Sodobne raziskave kažejo, da v razvitem svetu, polnem družbenih sprememb, hitrega 

tehnološkega razvoja in individualnih potreb posameznega otroka samo izkušnje niso več 

dovolj. Zahteve se zvišujejo. Zato je pomembno neprestano učenje staršev, prilagajanje in 

iskanje novih poti. Izobrazba je vse bolj pomembna, zato je ena ključnih nalog staršev 

priprava otroka na šolo. Ta priprava vsebuje uvajanje otroka v svet pisane besede in 

pismenosti v najširšem pomenu (Knaflič, 2003). 

 

Prepričanje o pomenu branja oziroma vrednotenje branja v družini je tesno povezano z 

otrokovo motivacijo za branje. Starši, ki jim branje predstavlja užitek in prijetno dejavnost, k 

branju spodbujajo tudi svojega otroka, saj menijo, da je branje zelo pomembno za njegovo 

uspešnost in osebni razvoj. Na drugi strani je verjetno, da starši, ki imajo negativen odnos do 

branja, to prenašajo tudi na svojega otroka. Lahko ga od branja celo odvračajo z utemeljitvijo, 

da branje ni delo. S tem ne spodbujajo otrokove ljubezni do branja.  

 

Spiegel (1994) je poudaril, da obstaja močna povezava med spodbujanjem branja v družini in 

uspešnostjo pri branju v šoli.. Bralci v pravem pomenu besede so prve bralne užitke srečali v 

okviru svoje družine, šele nato pri vzgojiteljih in učiteljih. Avtor je v svojih raziskavah 

ugotovil, da imajo pri tem, da se otrok razvije v uspešnega bralca, ključno vlogo prav starši.  

 

Značilnosti, ki pripadajo staršem uspešnih bralcev: 

 želijo si otrokovega uspeha, 

 izobrazba otroka se jim zdi zelo pomembna in imajo v zvezi z njo visoka 

pričakovanja, 

 poudarjajo ljubezen do branja, 

 branje se jim zdi za njihovega otroka zelo pomembno, 

 s svojim otrokom uživajo in ga imajo radi, 

 poskrbijo za skupno branje z otrokom in so pozorni na vzgojo branja, 

 spremljajo otrokov napredek pri branju in dogajanje v šoli, 
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 prepričani so v svoj vpliv na otrokov bralni razvoj, ne glede na socialni status. 

 

Otroci veliko navad povzemajo po starših. Po Spieglu tudi predšolski otrok v roke vzame 

knjigo in jo »bere«, če to vidi pri svojih starših. Poleg staršev otroci pri tem posnemajo tudi 

pomembne osebe, kot so športniki in igralci, ter tiste, ki jih imajo radi in jih občudujejo 

(vzgojitelji, učitelji, prijatelji). 

 

Mednarodna raziskava PIRLS 2001 (Bucik, Mullis in drugi, 2003) je pokazala, da se 

pogostost branja otrokom v predšolskem obdobju kaže kot pomemben kazalnik bralnih 

dosežkov šolarjev. Učenci, ki so jim starši pogosto brali v predšolskem obdobju, so na 

mednarodnih tekmovanjih dosegli nadpovprečne rezultate. Boljše bralne dosežke so dosegli 

otroci staršev, ki sami veliko berejo in imajo pozitiven odnos do branja ter otroci, ki so imeli 

doma veliko knjig. V Sloveniji so to otroci, ki imajo doma več kot dvesto knjig. Teh je bilo le 

13 %, medtem ko je na Švedskem takih otrok že skoraj polovica. Pomembna je tudi 

dostopnost do knjig, ki si jih družina redno izposoja v knjižnici. Tega se zavedajo tudi 

slovenski knjižničarji, ki prirejajo različne spremljevalne dejavnosti, s katerimi vabijo 

predšolske in šolske otroke (pravljične urice, igralne urice s knjigo, vrtec na obisku).  

 

Strokovnjaki ugotavljajo, da šola vpliva družine na pismenost in branje otrokne more v celoti 

nadomestiti. Starši, ki ne uživajo v branju, ali ne dosegajo visoke ravni pismenosti, otrokom s 

težavo pravilno predstavijo pomembnost in užitek branja. Zato jim v takih primerih priskočijo 

na pomoč ustanove, kot sta vrtec in šola. Pri tem ni dovolj, da starši dobijo navodila, naj 

otrokom berejo, ampak jih je treba seznaniti s tistimi dejavniki v domačem okolju, ki 

pomembno vplivajo na otrokov bralni razvoj. Staršem, ki so slabi bralci, namesto skupnega 

branja knjig svetujejo skupno poslušanje zvočno zapisanih zgodb. 

 

2.3.2 Spodbujanje bralne motivacije v šoli 

 

Mednarodna raziskava PIRLS 2001 (Bucik, 2001) je pokazala, da šole s svojim delovanjem 

močno vplivajo na bralno motivacijo svojih učencev. Na to vplivajo s prijetnim in 

spodbudnim bralnim okoljem, različnimi interesnimi dejavnostmi in šolskim ozračjem, ki širi 

prepričanje o pomembnosti branja. Cilji poučevanja branja so različni glede na starost in vrsto 

šolanja. Kljub temu strokovnjaki (Duffy in Roehler, 1993; Pečjak in Gradišar, 2002) 

ocenjujejo branje v šoli kot: 
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 razvijanje bralne zmožnosti; bralne tehnike, razumevanja in uporabe branja za učenje 

(razvojno-procesni cilji), 

 razvijanje motivacije za branje; stališč, interesov, vrednot, navad … (čustveno-

motivacijski cilji), 

 spoznavanje različnih vrst branja, umetnostnih in neumetnostnih besedil (vsebinski 

cilji). 

 

V Sloveniji imajo zelo pomembno vlogo pri razvoju učenčeve motivacije za branje strokovni 

delavci. Učitelji ocenjujejo, da so znanja o pismenosti, pridobljena na dodiplomskem študiju, 

zelo pomembna, vendar zadostujejo le delno. Zato je za učitelje zelo pomembno, da se 

dodatno izobražujejo in izpopolnjujejo.  

 

Učitelji na šolah, ki na tem področju dosegajo boljše rezultate, dajejo prednost naslednjim 

oblikam dela: 

 branju pripovedi, 

 tihemu branju v knjižnici, 

 načrtnemu razvijanju besedišča (usvajanju novih besed), 

 povezovanju učenčevih izkušenj s prebranim besedilom in 

 pogovorom o prebranem besedilu, ki ga vodijo učenci.  

 

Na bralne dosežke vpliva dobro sodelovanje med knjižničarjem in učiteljem, česar pa se 

učitelji ne zavedajo v zadostni meri. Poleg tega pa potrebujemo tudi vrhunskega knjižničarja z 

bogato zalogo knjig, ki ve, kaj naj z njimi počne (Gradišar, 1996). 

 

Raziskava je pokazala, da na razvoj bralnih zmožnosti vpliva tudi ravnatelj. Prav on ima 

možnost, da uvede poseben projekt, v katerega je vključena cela šola, in s tem pozitivno 

vpliva na sodelovanje med razredno in predmetno stopnjo. Ravnatelj ima vpliv tudi na izbiro 

dobrih učiteljev. 

 

Ravnatelj lahko za izboljšanje bralne motivacije stori naslednje: 

 načrtuje dodatno izobraževanje učiteljev na tem področju, 

 organizira notranje šolske programe za spodbujanje branja pri učiteljih in učencih, 

 poskrbi za polne knjižnice, 
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 poskrbi, da je v knjižnici strokovna literatura za bralno poučevanje, 

 uvede bralno ocenjevanje tudi na višjih stopnjah šolanja, 

 poskrbi, da si učitelji na strokovnih srečanjih izmenjujejo znanje o bralnih strategijah, 

 med učitelji spodbuja pogovore o novih pristopih pri poučevanju branja. 

 

 

2.4 Uvodna motivacija – pot k besedilu 

 

»Uvodna motivacija je prvi korak pri vzpostavljanju dialoga med besedilom in otrokom. V 

tej fazi mladega bralca spodbudimo, da vzpostavi pričakovanje, povezano z vsebino izbranega 

besedila, ter da se na njegovo sprejemanje oziroma doživljanje miselno in čustveno pripravi.  

 

Značilnosti uvodne motivacije so: 

 njega vsebinska povezanost z izbranim besedilom, 

 vpliv na bralčeva čustva in predstave, 

 pestrost in raznolikost dejavnosti, 

 možna uporaba motivacijskih oblik v drugih fazah interpretacije, predvsem v sklepni 

fazi« (Saksida, 2008: 78). 

 

»Motivacija ni sama sebi namen, ampak del postopka, ki vodi k čim ustreznejšemu 

sprejemanju besedila. To pa tudi pomeni, da je ustrezna motivacija vedno anticipacija 

oblikovanosti/sporočilnosti besedila. Oznaka anticipacija (tj. predpostavljanje) sporočilnosti 

pomeni, da učitelj vodi uvodno motivacijo tako, da se postopoma bliža predstavnosti besedila, 

ki ga bodo učenci brali v naslednji fazi. Domišljijska igra, vprašanja in spodbude potemtakem 

niso sami sebi namen, ampak so namenjeni usmerjanju pozornosti učencev na temeljne 

(tematske, predstavne, oblikovne) značilnosti besedila …« (Saksida, 1994). 
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Slika 5: Tipologija uvodne motivacije (Saksida, 2008: 79).

 

 

Jezikovne uvodne motivacije so primerne za vsebinsko in oblikovno različna besedila.  

 

Besedna motivacija zajema igre, pri katerih se povezujeta jezikovna in književna didaktika. 

Oblike te motivacije so: igra z glasovi, igra z rimami, daljšanje in kovačnica besed, rebusi,  

igra asociacij, primerjava, glasovno druženje in nesmisli.  

 

Predstavna motivacija obsega poetizacijo stvarnosti. Gre za opazovanje stvarnosti in 

izražanje doživetega, domišljijsko sliko, domišljijsko potovanje.  

 

Zgodbena motivacija obsega igro vlog, pri kateri lahko uporabimo glasbo, sceno z lutkami, 

maskami, kostumi. Cilj te motivacije je skupno ustvarjanje zgodbe, ki je povezana z 

besedilom. 

 

Izkušenjska motivacija poteka preko pogovora o dejanskem učenčevem problemu. Temu 

pogovoru lahko rečemo situacijska motivacija, ki se navezuje na učenčeve reakcije in 

konkretno življenjsko motivacijo.  

 

Medbesedilna motivacija je ponovitev literarnega znanja. Učitelj učence sprašujejo o  

pojmih, ki jih že poznajo. Sem sodi tudi igra »In potem?«, pri kateri učenci nadaljujejo znano 

besedilo. 

uvodne 
motivacije 

jezikovne 

besedne 

predstavne 

zgodbene 

izkušenjske 

medbesedilne 

nejezikovne 



40 
 

 

Nejezikovna motivacija obsega tiste oblike spodbud za branje, kjer se za vzpostavljanje 

primernega bralnega razpoloženja uporabi glasbeno in likovno izražanje, ples, gibalne igre in 

še kaj. Primeri teh motivacij so poslušanje glasbe, risanje, likovno oblikovanje besed in 

gibalne igre (prav tam: 82). 

 

Pri izbiri motivacije je potrebno upoštevati dva kriterija: 

 primernost motivacije za izbrano literarno besedilo, 

 upoštevanje otrok, njihovih interesov, predhodnih realnih in literarnih izkušenj ter 

usvojene stopnje recepcijske zmožnosti. 

 

»Samo če bo motivacija upoštevala oba kriterija, so ustvarjene možnosti za uspešno pripravo 

otrok na srečanje z besedilom. Ker pa je vsako literarno besedilo avtonomen svet, enkraten v 

svoji izpovedni in estetski neponovljivosti in ker ne enkraten in neponovljiv tudi vsak izmed 

otrok, ki se bo srečal z besedilom, ne more biti drugače, kot da je pravih motivacij neskončno 

mnogo« (Kordigel Aberšek, 2008: 176). 
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3 BRALNA ZNAČKA 

 

3.1 Pomen bralne značke 

 

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje. Od samega začetka se razvija kot dopolnilo k 

pouku slovenskega jezika in književnosti ter k dejavnostim šolske knjižnice, hkrati pa je kot 

obšolska, interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako 

uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Bralna značka je skozi celotno zgodovino 

obstoja močno vključena v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se bralna pismenost 

posameznikov in družbe v celoti dvignila. 

 

Bralna značka je motivator za branje, ki ga mentorji na različne načine prilagajajo 

objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev. Spodbuja pogovore 

o knjigah, bralne klube, projektno delo, literarne uganke, kvize, srečanja s književniki, 

sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd. 

 

Bralna značka je v Sloveniji zelo razširjena in dobro organizirana v Društvu Bralna značka 

Slovenije – ZPMS. Društvo pripravlja seminarje in izobraževalno gradivo za mentorje ter 

pomaga pri organizaciji obiskov ustvarjalcev mladinske književnosti v vrtcih, osnovnih in 

srednjih šolah ter knjižnicah. Mentorjem v pomoč posreduje priporočilni seznam mladinskih 

knjig, ki ga tradicionalno pripravlja Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 

Mestna knjižnica Ljubljana. Že leta pripravlja motivacijska gradiva za mlade bralce, v 

zadnjem desetletju pa je pomemben del založniškega programa zbirka darilnih knjig Zlata 

bralka, zlati bralec, ki jo prejmejo učenci, ki so usvojili bralno značko v vseh letih osnovnega 

šolanja (http://www.bralnaznacka.si/). 

 

 

3.2 Cilji bralne značke 

 

Cilji Bralne značke so zelo podobni ciljem književne vzgoje.  

 

 Razvijanje bralne kulture 

http://www.bralnaznacka.si/
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Lahko rečemo, da se pri učencu gradi veselje do branja, ki je pri književnem pouku 

najvišji cilj. Otrok bere, ker ga zanima zgodba. Bralec uživa v odkrivanju novega, 

neznanega. Učitelji se trudijo, da bi pri učencih razvili bralno kulturo z oblikami 

dolgoročne motivacije. Ta cilj učenca usposobi za branje in vrednotenje knjig. 

 

 Razvijanje bralne zmožnosti 

Gre za razvijanje določenih sposobnosti, ki učencu omogočajo uspešno povezovanje z 

literaturo. Razvijanje bralne zmožnosti pomeni zmožnost dojemanja literature, 

razumevanje besedila, vrednotenja leposlovja in izražanja o besedilu. Za razvoj 

učenčeve sposobnosti doživljanja literature je potrebno razumeti pomen besed, 

medsebojnih vplivov in besedilnih slik. Pri razvijanju zmožnosti za razumevanje 

besedila so pomembni sposobnost dojemanja funkcije določene prvine v sporočilnosti 

besedila, zmožnost razumevanja zgodbe in analitičnega razmišljanja. Sposobnost 

vrednotenja leposlovja predstavlja predvsem učenčev odziv na besedilo, ki je odvisen 

tudi od njegovega osebnega stališča. Sem spadata tudi zmožnosti medbesedilnega 

vrednotenja in vrednotenja glede na zunajliterarno stvarnost. 

 

 Pridobivanje književnega znanja 

Ta cilj ne sme biti sam sebi namen, zato je podrejen bralni zmožnosti. Gre za 

sistematično pridobivanje pojmov, dejstev in metod literarne zgodovine. 

 

Po učnem načrtu za slovenščino vsi trije cilji tvorijo višjo sposobnost, to je sposobnost 

literarnoestetske komunikacije. 

 

K ciljem Bralne značke pa poleg že omenjenih prištevamo še veselje do branja, 

literarnoestetsko doživetje in pridobivanje bralcev. 

 

Cilji Bralne značke se dopolnjujejo s cilji pouka književnosti, saj prav Bralna značka kot 

prostovoljna dejavnost izpopolnjuje in nadgrajuje pouk književnosti na sproščen in 

ustvarjalen način.  
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3.3 Načela bralne značke 

 

Načeli prostovoljnosti in načrtnosti sta prisotni že od samega začetka Bralne značke, vse od 

leta 1961, in sta se obdržali do danes. Mentorji morajo danes upoštevati vsa tri načela, njihova 

temeljna naloga pa je motiviranje učencev za branje nasploh. 

 

 Načelo prostovoljnosti 

Učenci se za udejstvovanje v bralni znački odločijo prostovoljno. Sodelujejo lahko v 

katerem koli razredu osnovne šole, po novem pa tudi že v vrtcu in v srednji šoli. 

Knjige na podlagi priporočilnega seznama, knjižnične zaloge in dogovora predlaga 

mentor, učenci pa med njimi prostovoljno izberejo tiste, ki jih bodo brali. Mentorji 

Bralne značke in knjig ne smejo vsiljevati. Njihova vloga je, da učencem predstavijo 

literarno delo, organizirajo različne prostovoljne dejavnosti in srečanja, predvsem pa, 

da učence motivirajo za branje. 

 

 Načelo načrtnosti 

Bralna značka poteka načrtno in sistematično. Mentor učitelje, učence in starše najprej 

seznanijo s cilji Bralne značke in načinom branja. Nato potekajo pogovori o predlogih 

za preverjanje prebranih knjig. Mentor predstavi okvirni seznam knjig za branje, 

učitelji in učenci pa oddajo še svoje predloge. Mentor seznani bralce in učitelje z 

datumom začetka in konca branja, načinom prijave in ostalimi tehničnimi 

informacijami. Tokom šolskega leta spremlja branje, organizira književna srečanja, ob 

koncu pa razglasi učence, ki so uspešno opravili Bralno značko, in organizira svečano 

podelitev. 

 

 Načelo individualizacije 

To načelo je pri Bralni znački v ospredju. Z individualizacijo se učenec otrese 

negativnih tekmovalnih prvin, odločilno pa to načelo vpliva tudi na neomejen seznam 

knjig. 
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3.4 Bralna značka skozi čas 

 

Bralno značko sta po češkem zgledu osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor 

slovenščine na Osnovni šoli Prevalje, Stanko Kotnik. Prve Bralne značke, ki so se imenovale 

Prežihove značke, so bile podeljene maja 1961 v Kotljah na Koroškem. V začetku 

devetdesetih let se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, kar je 

tudi kasneje postalo geslo bralne značke. 

 

Gibanje Bralna značka temelji na tradiciji bralnih značk, poimenovanih po slovenskih 

pisateljih in na tradiciji Zveze bralnih značk Slovenije, ki je od sedemdesetih let dalje 

organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine 

Slovenije. V letu 2002 se je Bralna značka organizirala v obliki samostojnega Društva Bralna 

značka Slovenije – ZPMS, njen program -pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze 

prijateljev mladine Slovenije in ima kot tak marsikje po Sloveniji močno organizacijsko in 

finančno zaslombo pri društvih ali zvezah prijateljev mladine. V strokovnem smislu gibanje 

od vsega začetka vodijo mentorji po šolah, od devetdesetih let dalje pa tudi po vrtcih in 

knjižnicah. Njihovo delo z mladimi je temelj Bralne značke. 

 

Bralna značka se odvija na 99 % osnovnih šol v Sloveniji. Vanjo se vključuje kar 75 % 

osnovnošolcev. V zadnjih dvajsetih letih se po slovenskih vrtcih in splošnih knjižnicah zelo 

širi predšolska Bralna značka, ki spodbuja starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem 

obdobju. Bralna značka v srednjih šolah običajno deluje v obliki bralnih klubov. Za Bralno 

značko berejo tudi slovenski otroci v zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem 

zdomskem/izseljenskem prostoru. Ocenjujemo, da v vseh programih vsako leto sodeluje več 

kot 140 tisoč otrok, ki berejo slovenske knjige. Vodi jih več kot šest tisoč mentorjev 

(učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev). 

 

Začetek bralnega leta se vsako leto prične 17. septembra, vsakič nekoliko drugače. Bralno 

dogajanje, ki v dneh okrog 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, zadnja leta imenujemo 

Bralni maraton. Bralno leto se zaključuje med 8. februarjem in koncem šolskega leta, nekateri 

programi za spodbujanje branja pa so organizirani tudi v času šolskih počitnic. 
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3.5 Bralni seznami 

 

Bralni seznami obstajajo že od ustanovitve Bralne značke. V obdobju njenega obstoja se je 

njihova vsebina močno spreminjala, spreminjali pa so se tudi odbori, ki so bralne sezname 

oblikovali. Na začetku so bili bralni seznami omejeni, saj je ustanovni odbor že prvo leto 

ugotovil, da so zaloge knjig po šolah in knjižnicah skromne. Najprej so bile na seznamih v 

ospredju knjige slovenskih avtorjev, nato so vključili jugoslovanske avtorje, v drugi polovici 

60. let pa so se na seznamih pojavila dela tujih avtorjev in starejša literatura. Razmeroma 

zgodaj so v bralne sezname vključili tudi pesniške zbirke. V 70. letih so postali seznami tako 

obsežni, da so učenci lahko izbirali, katere knjige bodo prebrali. Šele v 80. letih so avtorji pri 

oblikovanju seznamov večjo pozornost namenili starostnim stopnjam, mentorji pa so se 

usmerili k potrebam in željam bralca. Tako je tudi izbira knjige dobila motivacijsko vlogo. 

Konec 80. let je v ospredje vse bolj prihajala pomembnost kakovosti knjig. Od konca 90. let 

bralni seznami obstajajo kot samostojna publikacija.  

 

Bralni seznami so potrebni tudi zato, ker je v zadnjem desetletju knjižna produkcija skokovito 

narasla. Število knjig in njihova kakovost ne naraščata sorazmerno, zato je treba dela 

vrednotiti in otrokom ponuditi najboljše – v institucionalno književno vzgojo sodi kakovostna 

literatura. 

 

V zadnjem obdobju so bralni seznami zastavljeni široko, saj želijo zajeti vse bralne okuse. Za 

posamezno skupino je priporočenih dvajset do trideset naslovov. To se zdi obvladljivo tudi za 

profesionalnega posrednika, ki Bralno značko vodi. Tako lahko dobro pozna izbrane knjige, 

starši in otroci pa imajo možnost iz seznama izbirati dela po lastni presoji. 

 

Pri pripravi seznama so za snovalce pomembni naslednji kriteriji: 

 starost učenca (njegov kognitivni razvoj, ki narekuje zanimanje za določeno temo; 

otroke seznanjamo z leposlovnimi in informativnimi besedili), 

 dolžina besedila, 

 literarni kanon (večkrat ponatisnjena kakovostna besedila iz svetovne in slovenske 

književne zakladnice), 

 tematski princip (razmerje med izvirno in prevedeno literaturo, ob kateri učenec 

spoznava nacionalno književnost in druge književnosti), 
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 informativna, poučna knjiga (učenec pridobiva znanje). 

 

Snovalci priporočajo, da razmerje knjig na bralnem seznamu obsega 20 % informativnih, 

poučnih knjig, 20 % slovenskih kanonskih, 15 % prevedenih kanonskih besedil in 25 % 

sodobnih slovenskih besedil. 
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4 DOMAČE BRANJE 

 

4.1 Pomen domačega branja 

 

Zanimanje za branje je pri učencih različno. Razvije se kot posledica dobrih izkušenj z 

branjem. Učenci v knjigah najdejo sprostitev ali pa rešitev za svoje težave. Postati morajo 

bralno pismeni, se pravi, tekoče brati, prebrano razumeti in znati uporabiti informacije, 

pridobljene z branjem, tudi pri reševanju življenjskih problemov. Zato učitelji po prebrani 

knjigi ugotavljajo stopnjo razumevanja in zapomnitve predelanega besedila.  

 

Domače branje je sistematično in postopno uvajanje učencev v svet pisane besede, bogatenje 

njihovega doživljajskega sveta, brušenje estetske občutljivosti, krepitev umskega in 

moralnega sveta. Literatura učencem pomaga, da širijo interes za branje, razvijajo 

samopodobo, da so se zmožni vživljati v druge in da dosegajo kvalitativne spremembe na 

čustvenem, vedenjskem, kognitivnem in socialnem področju. 

 

Učitelji si prizadevajo za popularizacijo domačega branja, zato njegovo vsebino skušajo 

navezati na aktualne probleme današnjega mladostnika. Pogovor o knjigi s tako vsebino 

učence bolj spodbuja k lastnemu razmišljanju (Dornik, 2011). 

 

Že samo ime nam pove, da gre za učenčevo branje literarnega dela zunaj šole. Se pravi, da 

govorimo o branju, ki ga učenec izvaja samostojno, izven rednega pouka, najpogosteje je to 

doma. 

 

 

4.2 Cilji domačega branja 

 

Srečanje bralca in besedila naj bi bilo tudi v šoli čim bolj prijetno. Pozornost literarne vede od 

literarnozgodovinskih in teoretičnih vpogledov v dela avtorjev, razvoj žanrov in vsebine 

leposlovnih besedil je   vzporeden težnjam sodobne didaktike mladinske književnosti, ki želi 

mladega bralca v modelu literarnorecepcijske didaktike postaviti v središče »bralnega 

dogodka« v razredu (Kordigel, 2008). Temeljni cilj didaktike mladinske književnosti je 

»razvijanje zmožnosti sestavljanja besedilnega pomena, kakršen nastane, če se prekrije 
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otroški horizont pričakovanja s pomenskim poljem mladinskega literarnega besedila« (prav 

tam: 12).  

 

Kljub temu lahko prihaja do težav, saj v razpravah o vsebini literarnih del prihaja do 

subjektivnih stališč strokovnjakov, politikov, staršev in učencev. Pri pouku književnosti se 

zdijo najbolj problematične naslednje opozicije: 

 zmožnosti – znanje, 

 avtentično otroško branje mladinske književnosti – neavtentično, avtoritativno branje 

odraslega, 

 samostojna, prosta izbira besedil – ukalupljanje mladega bralca s seznami besedil. 

 

Te opozicije delujejo na podlagi paradigme »ali – ali«. To pomeni, da se prvemu delu para 

pripisujejo predvsem pozitivne, drugemu delu pa izrazito negativne lastnosti (Saksida, 2010). 

»Mladi bralci imajo pravico brati karkoli, zato so kakršni koli seznami omejevanje »bralčeve 

svobode« in so v nasprotju z njegovimi interesi, saj so odraz odrasle selekcije mladinske 

književnosti« (prav tam: 7). 

 

 

4.3 Umestitev domačega branja v učnem načrtu 

 

V učnem načrtu je glavni operativni cilj književnosti, ki se nanaša tudi na domače branje, 

razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem umetnostnih besedil, govorjenjem in pisanjem o 

njih. Ta cilj se doseže z obravnavo neumetnostnih in umetnostnih besedil, primernih starostni 

stopnji učencev v posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Program osnovna šola. 

Slovenščina. Učni načrt 2011). 

 

Poleg tega so za domače branje pomembni še naslednji cilji: 

 učenci se pri branju književnih besedil odzivajo različno, saj ima vsak od njih svojo 

percepcijo, 

 učenci si oblikujejo obzorje pričakovanj, kar izvira iz zunajliterarne in medbesedilne 

izkušenosti, 

 učenci po prebranem literarnoumetnostnem besedilu izražajo svoje doživetje, čustva, 

predstave in misli, 
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 pri obravnavi besedila učenci ugotavljajo razlike v doživljanju in razumevanju istega 

besedila in razlike v njegovih sestavinah, 

 učenci ob pogovoru spoznavajo tudi prezrte in nezaznane sestavine, 

 učenci poglabljajo prvotno doživetje in razumevanje ter govorno in pisno izražajo 

mnenja o besedilu. 

 

Pri domačem branju so pomembni tudi govorni nastopi. Učenci 3. razredov pri predstavitvi 

svoje bralne izkušnje: 

 obnovijo vsebino književnega besedila, 

 opisujejo svoje občutke in predstavo o določenem književnem liku, njegovem 

razpoloženju in ravnanju, se vživljajo v književno osebo, 

 izrazijo in predstavijo svoje mnenje o prebranem. 

 

Po učnem načrtu za slovenski jezik je v 3. razredu obravnavi umetnostnih besedil namenjenih 

40 % ur, obravnavi neumetnostnih besedil pa 60 % predmetnih ur. »Pri književnem pouku se 

učenci srečujejo z umetnostnimi/književnimi besedili ter tudi ob njih poleg sporazumevalne 

zmožnosti razvijajo doživljajsko, domišljijsko-ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno 

zmožnost. Z zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore 

besedna umetnost, kot eden najuniverzalnejših civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj 

slovenstva še posebno pomemben, se utrjujejo kulturna, domovinska in državljanska vzgoja 

ter medkulturna in širša socialna zmožnost« (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 

2011: 4). 

 

S takšnim razmerjem med obravnavo umetnostnih in neumetnostnih besedil se tudi sama 

strinjam. Menim, da s tem učenci pridobivajo osnovna znanja na obeh ravneh, hkrati pa 

pomembno utrjujejo kulturno in domovinsko ozaveščenost. Učenci se imajo možnost z 

umetnostnimi besedili srečati tudi prek prostovoljnih aktivnosti, kot so bralni kotički, bralne 

urice, Bralna značka in drugi krožki, medtem ko je domače branje za učence obvezno. Po 

svojem doživljanju sem mnenja, da je zelo pomemben izbor literature za domače branje, saj jo 

mora učenec prebrati tako rekoč v svojem prostem času. Pravilen izbor knjig učenca še 

dodatno motivira za branje, s tem pa se razvija v bralca za celo življenje. Tudi sama menim, 

da je zelo pomembno, da so učenčeve bralne izkušnje pozitivne, in da branje nikakor in nikoli 

ne sme predstavljati kazni. Kljub temu se učitelj v razredu srečuje z učenci, ki ne berejo radi. 
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V takšnem primeru tudi knjiga, ki bo nekatere učence popolnoma prevzela, drugim ne bo 

všeč.  

 

Kot učiteljica bi zgoraj navedene cilje uresničila tako, da bi učencem najprej dala možnost, da 

predstavijo vsak svojo percepcijo literarnega besedila. S tem bi jim omogočila, da se na 

besedilo odzovejo vsak na svoj način in jim hkrati omogočila, da besedilo podoživljajo skozi 

»otroške oči«. To bi dosegla s tem, da vsebine v razredu ne bi obravnavala preden je učenci 

ne bi prebrali. Pri obravnavi literarnega besedila bi učence spodbujala k samostojnemu načinu 

razmišljanja, kar bi lahko dosegla tudi s poustvarjalnimi dejavnostmi (nadaljevanje zgodbe, 

dramatizacija, spremenjena zgodba …). Če želi učitelj cilj, kot je na primer izbor sestavin, ki 

naj bi jih učenci dojeli, doseči, ga mora tudi pravilno zastaviti. Pomembno je tudi, da 

strokovno primerja zahteve učnega načrta in učbenika. 

 

»Uresničevanje splošnih in operativnih ciljev pri jezikovnem in književnem pouku ni 

razčlenjeno po razredih, temveč je navadno opredeljeno za celotno vzgojno-izobraževalno 

obdobje, kar učitelju omogoča, da avtonomno izbira hitrost obravnave ciljev in vsebin, 

njihovo zaporedje in s tem metode in oblike dela glede na potrebe, zmožnosti in pričakovanja 

svojih učencev. Cilji in vsebine pri jezikovnem in književnem pouku se nadgrajujejo in med 

seboj prepletajo ter omogočajo postopno pridobivanje znanja, veščin in spretnosti, ki vodijo k 

oblikovanju jezikovno kultiviranega človeka in kultiviranega bralca književnih besedil« (prav 

tam: 97). 

 

Predstavljam si, da je učni načrt dobra podlaga za učitelja, saj si na njegovi osnovi pripravi 

letno pripravo, prilagojeno učencem. To lahko med letom dopolnjuje, služi pa mu kot osnova 

za oblikovanje sprotnih priprav. 

 

Učni načrt učitelju prepušča izbiro besedil za obravnavo pri pouku in književnih del za 

domače branje. »V primerjavi z učnim načrtom iz leta 1998 se je povečala izbirnost na ravni 

dejavnosti pri obravnavanju neumetnostnih in umetnostnih besedil. Za uresničevanje ciljev 

pouka književnosti so vsa besedila samo predlagana, učitelj pa jih po lastni presoji lahko 

nadomesti z drugimi, primernejšimi besedili« (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 

2011: 97).  Po učnem načrtu je predpisano število literarnih del za domače branje in seznam 

obveznih avtorjev za obravnavo pri pouku. 
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Po mojem mnenju je za učitelja zelo dobro, da ima možnost sam izbirati literaturo za domače 

branje. Učitelj mora biti vedno seznanjen z aktualno mladinsko literaturo, slediti mora 

trendom in spremljati, kakšno branje učence zanima. Po drugi strani pa svobodna izbira v 

inflaciji mladinske literature za učitelja, ki ni najbolj navdušen bralec, lahko predstavlja 

težavo. 

 

Kot nadgradnjo klasičnega pouka učni načrt (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt 

2011) predvideva potek izobraževalnega procesa v spletni učilnici, »ki je opremljena z e-

didaktičnimi gradivi, pripomočki in orodji, ki omogočajo iskanje podatkov in informacij, 

dostop do brezplačnih učnih gradiv, avtorskih programov, spletnih slovarjev, uporabo 

internetnih storitev, sodelovanje v mrežnih projektih, forumih in različnih spletiščih za učenje 

slovenskega jezika kot materinščine. V spletni učilnici naj bo priročna e-knjižnica z literaturo 

za učitelje, s priročniki in učbeniki za učence, vsebuje pa naj tudi zadostno število leposlovnih 

del, ki jih učitelj izbere za šolsko in domače branje. Na voljo naj bodo tudi slovarji, leksikoni 

in drugi priročniki v elektronski obliki za pouk jezika in književnosti« (prav tam: 99). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
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5 PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

5.1 Opredelitev problema 

 

Motivacija za branje je osnova za vzgojo učenca v bralca za vse življenje. Spodbujanju bralne 

motivacije se zato pripisuje vedno večji pomen. Strokovnjaki se vse bolj ukvarjajo s težavo za 

branje nemotiviranih učencev, zato je na to temo izdelanih vse več raziskav in študij. 

Oblikovani so številni bralni programi, povečalo pa se je tudi število strokovnih člankov 

razrednih učiteljic, knjižničark in drugih pedagogov, ki opisujejo lastne izkušnje, opažanja in 

priporočila v zvezi s to problematiko. 

 

V diplomski nalogi sem želela ugotoviti, kako učitelji v 3. razredih osnovne šole motivirajo 

učence za branje. Želela sem izvedeti, katerih metod se pri tem poslužujejo, kateri prijemi in 

načini motivacije so po mnenju učiteljev najbolj učinkoviti. Menim, da je zelo pomembno, 

kakšne pristope in metode učitelji uporabljajo za motiviranje branja pri učencih, saj mora biti 

v fazi odraščanja branje predstavljeno kot dobra in pozitivna izkušnja. Zanimalo me je, ali so 

učitelji pozorni na razliko med zunanje in notranje za branje motiviranimi učenci ter kakšno 

razliko vidijo med Bralno značko in domačim branjem. 

 

 

5.2 Cilji raziskave 

 

Z raziskavo želim ugotoviti naslednje: 

 kateri motivacijski razlogi učence 3. razredov najbolj spodbujajo k branju, 

 s katerimi dejavnostmi učitelji poskrbijo za dolgotrajno motivacijo učencev za branje, 

 s katerimi dejavnostmi učitelji motivirajo učence za branje določene literature, 

 kako učitelji določajo izbor besedil za Bralno značko, 

 kako pri učencih na motivacijo vpliva vnaprej določena literatura oziroma literatura, ki 

si jo izberejo sami, 

 ali učenci radi prebirajo knjige za domače branje, 

 kako učitelji izbirajo besedila za domače branje, 

 koliko besedil učitelji izberejo za domače branje, 

 na kakšen način učitelji preverjajo, ali so učenci literaturo zares prebrali, 
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 kolikšen delež učencev bere knjige za Bralno značko, 

 ali je po mnenju učiteljev v šolski knjižnici dovolj primerne in zanimive literature za 

učence 3. razredov, 

 ali je pomanjkanje motivacije za branje kakor koli povezano s skromnejšim izborom 

knjig v šolski knjižnici, 

 ali imajo po mnenju učiteljev učenci več vpliva na izbor literature pri Bralni znački ali 

pri domačem branju, 

 ali so učenci zaradi večjega vpliva na izbor literature za branje bolj motivirani. 

 

 

5.3 Hipoteze 

 

H1: Najpomembnejši motivacijski razlog za branje je interes učencev samih. 

H2: Domače branje se izvaja v večini 3. razredov osnovnih šol. 

H3: Učenci so bolj motivirani za branje tiste literature, ki si jo lahko izberejo sami. 
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6 METODE DELA 

 

6.1 Opis vzorca 

 

V raziskavi so sodelovali učitelji 3. razredov osnovnih šol. Oddanih je bilo 64 anket. Prejela 

sem 56 izpolnjenih anket, od tega štiri neveljavne, 52 pa sem jih lahko uporabila v svoji 

raziskavi. Anketirala sem učitelje na različnih šolah po Sloveniji. Na izbranih osnovnih šolah 

sem imela priložnost anketirati le enega učitelja, tako da v strukturi vzorca po spolu ženski 

spol predstavlja 98,1 % delež.  

 

Graf 1: Struktura šol – matična ali podružnična. 

 

 

Večina, 87 % vseh anketirancev, prihaja iz matičnih šol. Pri razdeljevanju anket sem 

ugotovila, da imajo matične šole več oddelkov 3. razredov, kar je pomenilo več anketiranih 

učiteljev. Iz podružničnih šol je odgovarjalo 13 % anketirancev. Pri obdelavi rezultatov nisem 

obdelovala z vidika vrste šole, saj je vzorec anketiranih učiteljev podružničnih šol premajhen. 

 

  

Matična 
87%

Podružnična
13%

Matična ali podružnična OŠ
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Graf 2: Struktura anketiranih šol – v mestu ali na vasi. 

 

 

Večina, 68 % vseh anketirancev, prihaja iz mestnih šol. Pri razdeljevanju anket sem se soočila 

s težavo, da na majhnih šolah po vaseh učitelji niso bili pripravljeni sodelovati v anketi, če me 

niso osebno poznali. V šolah po mestih pa je bil odziv na mojo prošnjo po izpolnjevanju anket 

večji. Kljub temu sem skoraj tretjino vseh anketirancev pridobila v vaseh, saj tudi sama 

prihajam iz ruralnega okolja.  

 

6.2 Merski instrument 

 

Merski instrument raziskave je bil anketni vprašalnik, sestavljen iz treh ocenjevalnih lestvic, 

dveh polodprtih vprašanj, petih zaprtih in petih odprtih vprašanj. Vprašalnik je bil anonimen, 

učitelji so vpisali le podatke o šoli, na kateri poučujejo. Vprašalnik je bil namenjen le 

razrednim učiteljem 3. razredov osnovnih šol. 

 

Prikaz rezultatov je v tabelarični, grafični in pisni obliki. Izrazi, uporabljeni v vprašalniku in 

pri prikazu rezultatov so zapisani v nevtralni moški obliki. 

 

6.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Ankete sem zbirala dva meseca, maja in junija, v šolskem letu 2012/13. Pred raziskavo sem 

obiskala veliko osnovnih šol in učitelje 3. razredov prosila za sodelovanje v raziskavi. Ker je 

to za učitelje pomenilo dodatno delo, se na moe prošnje vsi niso odzvali pozitivno. Ker je na 

Mesto
68%

Vas
32%

OŠ v mestu ali na vasi
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podružničnih šolah navadno le en 3. razred, sem se v nadaljevanju raziskave raje osredotočila 

na matične šole.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7.1 Vpliv učiteljev na bralno motivacijo učencev 3. razredov osnovne šole 

 

Z vprašanji sem želela preveriti, kako učitelji 3. razredov osnovne šole motivirajo učence za 

branje domačega branja, Bralne značke in za vseživljenjsko branje.  

 

7.1.1 Motivacijski razlogi za spodbujanje branja učencev  

 

Učitelji so v anketi motivacijske razloge za spodbujanje branja učencev ovrednotili s števkami 

od 1 do 9. Pri tem 1 predstavlja najpomembnejši motivacijski razlog, 9 pa najmanj 

pomembnega.  

 

Tabela 1: Motivacijski dejavniki za branje, ocenjeni glede na pomembnost. 

 

 

Učitelji so kot najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na bralno motivacijo pri učencih, navedli 

njihov lastni interes za branje, na drugo mesto pa so uvrstili kompetentnost učencev za branje. 

Iz tega lahko sklepam, da če učenec nima lastnega interesa za branje oziroma ima pri branju 

težave, ga učitelj s katerimkoli drugim dejavnikom zelo težko motivira za branje. Iz grafa 

»interes« je razvidno, da je absolutna večina učiteljev ta dejavnik ocenila kot 

najpomembnejši. Pri ostalih motivacijskih dejavnikih pa se mnenja med seboj bolj razlikujejo. 

Učitelji so si enotni še pri drugem najpomembnejšem dejavniku motivacije, kompetentnosti 

učenca za branje. Relativna večina je učenčevo kompetentnost uvrstila na drugo mesto.  

 

 

 

odgovori 1 2 3 4 5 6 7 8 9

interes 30 7 8 2 0 3 0 0 2

priznanje učitelja 1 6 7 6 7 16 1 6 2

ocena 1 3 2 6 9 6 5 9 11

kompetentnost učenca za branje 8 10 7 5 6 3 5 5 3

tekmovalnost 2 2 8 8 6 2 6 6 12

zatopljenost 0 4 6 9 8 3 11 6 5

socialna motivacija 2 7 5 6 8 6 5 7 6

prepričanje v pomembnost branja 5 10 5 4 2 5 7 5 9

dosežek 3 3 4 6 6 8 12 8 2

skupaj 52 52 52 52 52 52 52 52 52
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Grafa 3 in 4: Ocena dejavnika – interes in kompetentnost učenca za branje. 

 

 

Graf 5: Motivacijski dejavniki za branje, ocenjeni glede na pomembnost. 

 

 

Glede na odgovore je tretji najpomembnejši dejavnik za spodbujanje branja pri učencih 3. 

razredov »priznanje učitelja«. Iz tega rezultata lahko ugotovim, da se učitelji zavedajo svoje 

pomembne vloge pri vzgoji »bralcev za vse življenje«. Po pomembnosti sledita dejavnika 

»prepričanje v pomembnost branja« in »socialna motivacija«. Oba dejavnika sta močno 

povezana z odnosom do branja v družini in v otrokovi okolici. Na konec lestvice so se uvrstili 

dejavniki »dosežek«, »zatopljenost«, »tekmovalnost« in »ocena«. 
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Če pomembnost ocenjenih dejavnikov analiziram z vidika notranje in zunanje motivacije, 

ugotavljam, da so za dobrega bralca pomembnejši notranji motivacijski dejavniki. V tem 

primeru so to dejavniki, ki so se uvrstili na prvo, drugo, četrto in sedmo mesto, medtem ko 

zunanji motivacijski dejavniki zasedajo tretje, peto, šesto, osmo in deveto mesto. Učitelji 

učence, ki so notranje motivirani, lažje vzgojijo v »vseživljenjske bralce«. Učenci, pri katerih 

notranji motivacijski dejavniki niso dovolj razviti, pa bi morali za učitelje v prvi triadi 

predstavljati izziv za to, kako jih motivirati z zunanjimi dejavniki, ki bi sčasoma vplivali tudi 

na večjo notranjo motiviranost. 

 

Hipoteza št. 1 Najpomembnejši motivacijski razlog za branje je interes učencev samih. 

 

Prvo hipotezo potrjujem, saj so rezultati analize pokazali natanko to, kar sem v hipotezi 

predvidevala. 

 

7.1.2 Motivacijske dejavnosti za dolgotrajno motivacijo učencev za branje  

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, kako poskrbijo za dolgotrajno motivacijo 

učencev za branje, in odgovore ovrednotili s števkami od 1 do 6. Pri tem 1 predstavlja 

najpomembnejši motivacijski razlog, 6 pa najmanj pomembnega.  

 

Tabela 2: Kako učitelji poskrbijo za dolgotrajno motivacijo učencev za branje. 

 

 

Večinoma so učitelji kot najpomembnejšo dolgotrajno motivacijsko dejavnost ocenili branje 

književnih besedil v razredu. Menim, da s tem učitelji pri učencih spodbujajo zanimanje za 

vsebino knjig, saj bralna tehnika v 3. razredu učencem lahko predstavlja še precejšnjo težavo. 

Ob zanimivi učiteljevi interpretaciji in hkrati primerni in zanimivi vsebini za to starostno 

skupino učenci doživljajo pozitivno in prijetno izkušnjo, ki je nekateri doma niso deležni. 

 

 

odgovori 1 2 3 4 5 6

v razredu imamo bralni kotiček 15 11 8 9 5 4

učencem književna besedila berem 24 18 6 2 1 1

sterše spodbujam k branju v družini 4 7 13 10 14 4

učenci predstavljajo dramske uprizoritve književnih del 1 5 14 18 14 0

berem tudi sam-a in jim dajem vzgled 6 9 10 11 16 0

drugo 2 2 1 2 2 16

skupaj 52 52 52 52 52 25
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Grafa 6 in 7: Najpomembnejša motivacijska dejavnika branja. 

  

 

Učitelji so kot drugo najpomembnejšo dejavnost za motiviranje učencev za branje opredelili 

bralni kotiček v razredu. Menim, da se učiteljem zdi zelo pomembno, da so učenci neprestano 

v stiku s primerno literaturo. V bralnem kotičku lahko učenci posegajo po knjigah v času 

odmorov, pred poukom in po njem. Knjige lahko prebirajo, jih listajo, ali pa si in si ogledujejo 

le ilustracije. 

 

Graf 8: Motivacijski dejavniki za branje. 

 

 

Učitelji dejavnik  dajanje vzgleda z branjem postavljajo na tretje mesto.  Sama sem mnenja, 

da ima ta dejavnik večji pomen, saj lahko učitelj, ki mu branje veliko pomeni in ki rad bere, 

podzavestno učence za branje bolj motivira in večjo pozornost namenja temu, da ima v 

bralnem kotičku vedno nove knjige. Učence lahko motivira tudi z lastnimi idejami, ki so jih 

učitelji navedli pod »drugo«. 
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Učitelji so ocenili, da sta spodbujanje staršev k branju in učencev k uprizarjanju dramskih del 

manj pomembna motivacijska dejavnika. Menim, da je vpliv družine na učenca bralca bolj 

pomemben, kot kažejo rezultati ankete. Učenec, ki izhaja iz družine bralcev, ima že v osnovi 

več možnosti, da pride v stik s primerno literaturo. Branje mu pomeni vsakdanjo dejavnost. Iz 

anket je razvidno, da se po nekaterih šolah zelo trudijo za motivacijo učencev za branje. Pod 

rubriko »drugo« so učitelji navedli dejavnosti, kot so bralna hišica, bralni zajtrk, kjer učitelj 

učencem predstavlja nove knjige, učencem za branje ob koncu leta podeljujejo knjižne 

nagrade, na nekaterih šolah izvajajo projekt »Naša mala knjižnica«, poslužujejo se bralnih 

nalepk in zvezdic, učence vodijo v knjižnico, izdelujejo plakate in bralne dnevnike, učenci 

berejo drug drugemu ter pišejo svoje pesmi, knjige in dramske uprizoritve, s katerimi tudi 

nastopajo. 

 

7.1.3 Vrste dejavnosti pri motiviranju za branje literature 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, katerih dejavnosti se poslužujejo pri motiviranju 

za branje literature. Odgovore so ovrednotili s števkami od 1 do 10. Pri tem 1 predstavlja 

najpomembnejši motivacijski razlog, 10 pa najmanj pomembnega.  

 

Tabela 3: Dejavnosti za motiviranje branja. 

 

 

Učitelji so kot najpomembnejšo motivacijsko dejavnost z absolutno večino ocenili pogovor o 

prebranih knjigah. Na drugem in tretjem mestu sta glede na rezultate tesno skupaj bralno 

poustvarjanje (izdelovanje knjižic, stripov, ilustracij …) in dnevnik branja. Sledijo pisanje 

obnov, knjižni kviz, debatni krožek in srečanje z avtorji mladinske književnosti. Učitelji 

menijo, da nagradni izleti in spletna knjižna klepetalnica nimajo velikega vpliva na bralno 

motivacijo učencev.  

 

odgovori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pogovor o prebranih knjigah 34 8 4 2 3 0 0 0 1 0

srečanja z ustvarjalci mladinske književnosti 0 3 2 4 4 11 19 5 3 0

knjižna klepetalnica na spletu 1 1 1 1 1 4 12 21 9

debatni krožek 1 2 2 4 8 17 8 6 4 0

nagradni izleti 0 0 2 0 0 1 8 22 18 1

knjižni kviz 1 2 6 10 20 9 1 3 0 0

dnevnik branja 11 7 5 11 10 6 3 0 0

pisanje obnov 1 6 19 11 5 2 5 2 1 0

izdelovanje lastnih knjižic, stripov, 

ilustriranje književnih del 3 21 11 8 1 5 0 0 2 0

drugo 0 2 0 1 1 0 4 2 2 1

skupaj 52 52 52 52 52 52 52 52 52 11
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Graf  9: Motivacijski dejavniki za branje. 

 

 

Pod druge dejavnosti, ki jih učitelji izvajajo, so navedli naslednje odgovore: bralni nahrbtnik 

(vsak konec tedna en učenec domov odnese nahrbtnik, poln knjig), pravljičarka pripoveduje 

pravljice, učenci sami pripravljajo seznam zanimivih knjig, obisk gledališča (to se mi zdi še 

posebej dobra motivacija za učence, ki živijo v ruralnem okolju). 

 

Tudi sama menim, da je pogovor o prebranih knjigah zelo pomemben dejavnik, saj s tem 

učenci podoživijo prebrano in razčistijo nejasnosti, ki jih morda niso razumeli. Presenečena 

sem nad nizko oceno nagradnih izletov in knjižne klepetalnice, saj menim, da so bili nagradni 

izleti za učence vedno dobra, čeprav zunanja motivacija. Mislim, da učitelji dejavnik spletne 

klepetalnice zavračajo, ker je ne uporabljajo/poznajo dovolj. 

 

7.1.4 Izbor besedil za Bralno značko 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, kako določajo izbor besedil za Bralno značko.  
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Graf 10: Kako učitelji določajo besedila za Bralno značko? 

 

 

Učitelji pri izboru besedil za bralno značko v največ primerih prepuščajo odločitev učencem, 

poslužujejo se tudi kombinacije priporočenega seznama in učenčevega izbora. Najmanj 

učiteljev se poslužuje svojega seznama knjig. Glede na visok delež odgovorov, da uporabljajo 

priporočen seznam knjig, menim, da je ta seznam dober. Po mojem mnenju učitelji učence s 

prepuščanjem odločitve o izbiri knjig le še dodatno motivirajo k branju za Bralno značko. Pod 

»drugo« so učitelji navedli, da seznam knjig izdelajo v sodelovanju s šolsko knjižničarko ali v 

sodelovanju s starši, pri izdelavi svojega seznama pa večji poudarek namenjajo učenčevim 

bralnim zmožnostim. 

 

7.1.5 Vpliv na izbor literature na motivacijo za branje 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, ali učenci raje berejo, če si literaturo izbirajo 

sami, ali pa jo namesto njih izbere drugi. 

 

Iz odgovorov je razvidno, da so skoraj vsi učitelji mnenja, da učenci raje berejo, če imajo 

možnost sami izbrati literaturo. Tudi sama mislim, da je to eden od pomembnih motivacijskih 

dejavnikov. Prav gotovo so med učenci razlike glede njihovih najljubših knjig. To je odvisno 

od spola, karakterja, interesa, zanimanja, predvsem pa od posameznikove bralne zmožnosti. 
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Graf 11: Ali učenci raje berejo literaturo po lastnem izboru? 

 

 

7.1.6 Domače branje – da ali ne 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, ali njihovi učenci berejo knjige za domače 

branje. 

 

Na vprašanje je pritrdilno odgovorilo 61, 5 % učiteljev, kar pomeni, da domačega branja ne 

izvaja 38, 5 % anketiranih učiteljev. 

 

Visok odstotek negativnih odgovorov me preseneča, saj je domače branje po učnem načrtu 

priporočeno in obvezno. Glede na to, da je branje izrednega pomena, in da slaba bralna 

tehnika lahko za učence v kasnejših razredih predstavlja težavo, sem prepričana, da se učitelji 

pomembnosti branja zavedajo in namesto domačega branja doma izvajajo neko drugo obliko 

branja. Menim, da je domače branje po učnem načrtu veliko pomembnejše od prostovoljne 

Bralne značke. Obravnava domačega branja vsebuje ne le branje knjig doma, ampak vpliva 

tudi na vrsto aktivnosti, ki se izvajajo v šoli. To so: obnova, podrobna analiza knjige in njenih 

literarnih junakov, poustvarjalne naloge in podobno. Poudarila bi, da pri domačem branju vsi 

učenci preberejo enako knjigo, o kateri se kasneje lahko pogovarjajo (socialni dejavnik). 

Učenci enako vsebino doživljajo na različne načine in jo tako tudi interpretirajo. Prav to 

prepletanje različnih mnenj pa je lahko še dodatna motivacija za branje. 
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Hipoteza št. 2 Domače branje se izvaja v večini 3. razredov osnovnih šol. 

 

Hipotezo št. 2 zavračam, saj sem pri analizi rezultatov ankete ugotovila, da 38,5 % učiteljev 

domačega branja ne izvaja. 

 

Graf 12: Ali učenci berejo literaturo za domače branje? 

 

 

7.1.7 Količina besedil za domače branje 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, koliko besedil za domače branje izberejo. 

 

Največ učiteljev za domače branje v 3. razredu izbere tri literarna dela, redkeje se poslužujejo 

dveh literarnih del. Glede na to, da se kar nekaj učiteljev odloča za šest, sedem ali celo za 

deset besedil v enem šolskem letu, sem prepričana, da se tem učiteljem domače branje zdi 

zelo pomembno. Z enim besedilom na teden mora učitelj močno motivirati učence ter vložiti 

veliko več dela v izbor in obravnavo besedil kot ostali. Predvidevam, da gre za krajša 

besedila, ki jih zmorejo učenci v 3. razredu poleg ostalih nalog prebrati brez večjih naporov. 
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Graf 13: Koliko besedil učitelji zbirajo za domače branje? 

 

 

7.1.8 Izbor besedil za domače branje 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, kako izbirajo besedila za domače branje. 

 

Četrtina učiteljev si pri izbiri literature za domače branje pomaga z nasveti in izborom šolske 

knjižničarke, temu odgovoru pa sledijo priporočila iz učnega načrta. Šestina učiteljev pri 

izboru besedil vključi sodelovanje učencev in jih s tem še dodatno motivira za branje. 

Desetina učiteljev si pri izboru besedil pomaga z odlomki iz knjig, ki so v berilu. Iz teh 

odlomkov izberejo knjige, ki jih učenci doma v celoti preberejo. Po devet odstotkov učiteljev 

se pri izboru besedil omejuje na bralne sposobnosti svojih učencev in na upoštevanje 

priporočil knjižničarke, izbor naredijo v kombinaciji posveta z aktivom in priporočil iz učnega 

načrta, ali le na podlagi posveta z aktivom.  

 

Analiza kaže, da so za učitelje pri izboru knjig za domače branje najpomembnejša priporočila 

iz učnega načrta in priporočila šolske knjižničarke. Menim, da je ta kombinacija za izbor 

besedil zelo dobra, saj se mora učitelj držati priporočil učnega načrta, poleg tega pa šolska 

knjižničarka zelo dobro pozna želje učencev in ve, katere knjige so v šolski knjižnici na 

razpolago. 
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Graf 14: Kako učitelji izbirajo besedila za domače branje? 

 

 

7.1.9 Načini preverjanja prebrane literature 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, kako preverjajo, ali so učenci literaturo resnično 

prebrali. 

 

Učitelji učence preverjajo večinoma prek pogovora o vsebini prebranega dela in z reševanjem 

nalog o prebranem. Ta način se zdi učiteljem najprimernejši, sama pa menim, da je tudi 

najhitrejši. Učitelj v manj kot eni uri dobi pisne izdelke od vseh učencev, del ure pa nameni 

ustnemu spraševanju. Nekateri učitelji od učencev zahtevajo samo obnovo prebranega 

besedila, drugi izdelajo učne liste, ki vključujejo tudi ilustracijo. Desetina anketiranih 

učiteljev učenčevo domače branje spremlja prek vodenja dnevnika branja. Le tri odstotke 

anketiranih učiteljev se pri preverjanju prebranega odloča za bralne liste in podpise staršev.  

 

Menim, da je pogovor o prebranem delu odlična oblika preverjanja prebranega. To je 

edinstvena priložnost, da se učitelj pogovarja z učenci o knjigi, ki so jo prebrali vsi učenci v 

razredu. Ker učenci nimajo enako razvitih bralnih sposobnosti, nekateri šele prek pogovora 

ugotovijo oziroma razjasnijo določene nejasne vsebine iz prebrane knjige. Slabost take oblike 
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preverjanja pa je, da lahko učenec, ki knjige ni prebral, iz vsebine povedanega izlušči toliko, 

da učitelja pri preverjanju prebranega zavede. Žal se anketirani učitelji po mojem mnenju 

premalo poslužujejo dnevnika branja, ki je za učence lahko izredno motivacijski in ki ni nujno 

omejen le na domače branje. Učenec ima lahko v dnevniku branja zabeležene vse knjige, ki 

jih je prebral v enem šolskem letu, kar ga še dodatno motivira k branju. V dnevniku lahko 

knjige označuje z lastnimi ocenami in lahko naredi lasten izbor knjig. 

 

Graf 15: Kako učitelji preverjajo prebrano literaturo? 

 

 

7.1.10   Razširjenost Bralne značke 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, koliko učencev povprečno bere knjige za Bralno 

značko. 

 

Večina, 86,7 % anketiranih, je odgovorila, da v razredu knjige za Bralno značko berejo vsi 

učenci, ostali učitelji, razen enega, pa so odgovorili, da za Bralno značko bere več kot 

polovica učencev v razredu. Presenetil me je odgovor enega od anketirancev, ki je izbral 

možnost, da v razredu ne bere za Bralno značko nihče. Iz analize rezultatov je razvidno, da je 

branje za Bralno značko med učenci 3. razredov zelo razširjeno in popularizirano. To je 

povezano tudi s tem, da gre za neobvezno dejavnost, ki je stimulirana s knjižno nagrado, 
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priznanjem – značko ali morebitnimi izleti za osvojeno Bralno značko v vseh razredih 

osnovne šole. 

 

Graf 16: Koliko učencev bere za Bralno značko? 

 

 

 

7.1.11   Založenost šolskih knjižnic 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, ali je v šolski knjižnici dovolj primerne in 

zanimive literature za učence 3. razredov. 

 

Učitelji so si skoraj enotni, da je v šolskih knjižnicah dovolj primerne in zanimive literature za 

razvojno stopnjo učencev 3. razredov osnovne šole. Ocenjujem, da je ocena anketirancev 

subjektivna, vendar je enoten odgovor na to vprašanje prepričljiv. 
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Graf 17: Ali je v šolski knjižnici dovolj literature? 

 

 

7.1.12   Korelacija med pomanjkanjem motivacije za branje in založenostjo šolske knjižnice 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, ali je vzrok za pomanjkanje motivacije za branje 

tudi v skromnejšem izboru knjig v šolski knjižnici. 

 

Odgovori na to vprašanje se večinoma navezujejo na prejšnji odgovor. Anketirani učitelji so 

prepričani, da je v šolskih knjižnicah dovolj zanimivih knjig za branje, in da to ni vzrok za 

pomanjkanje bralne motivacije. Kot vzrok za to pa so nekateri učitelji navedli slabo branje in 

slabo podporo s strani staršev. Prav ta dva odgovora sta zaskrbljujoča, saj učitelj brez podpore 

staršev nima dovolj vzvodov, da bi učencu približal branje, ki je še kako pomembno za njegov 

nadaljnji razvoj. 
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Graf 18: Ali je vzrok v pomanjkanju motivacije za branje v skromnejšem izboru knjig v šolski 

knjižnici? 

 

 

7.1.13   Vpliv učencev na izbor literature 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, ali imajo učenci pri branju za Bralno značko več 

možnosti vpliva na prebrano literaturo kot pa pri domačem branju. 

 

Večina anketiranih učiteljev je mnenja, da je učenčev vpliv na izbor literature za Bralno 

značko večji kot pri izboru literature za domače branje. Tak odgovor sem pričakovala, saj je 

na seznamu literature za Bralno značko že v osnovi več knjig, branje za Bralno značko ni 

obvezno in ni opredeljeno v učnem načrtu, zato nekateri učitelji učencem pri izbiri literature 

prepuščajo povsem prosto izbiro. Domače branje pa se izvaja glede na usmeritve učnega 

načrta. Pomembna razlika med obema branjema pa je tudi to, da pri domačem branju učenci 

celotnega razreda berejo isto literaturo, pri Bralni znački pa za to ni potrebe. Obravnava 

vsebine domačega branja je lahko zanimiva prav s tega zornega kota, saj učenci enako 

literaturo doživljajo povsem drugače.  
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Graf 19: Ali imajo učenci pri Bralni znački več možnosti vpliva na izbor literature kot pri 

domačem branju? 

 

 

7.1.14   Korelacija med vplivom učencev na izbor literature in motivacijo za Bralno značko 

 

Učitelji so v anketi odgovarjali na vprašanje, ali učenci zaradi večjega vpliva na izbor 

literature raje berejo za Bralno značko kot za domače branje. 

 

Več kot polovica (57,7 %) anketiranih učiteljev se je pri vprašanju, ali večji vpliv na izbor 

literature vpliva na to, da otroci raje berejo za Bralno značko kot pa za domače branje, 

odgovorilo pritrdilno. Tretjina učiteljev meni, da učenci enako radi berejo literaturo za 

domače branje kot za Bralno značko. Menim, da so odgovori povezani s tem, kako učitelj 

izbira literaturo za domače branje, oziroma  s tem, koliko izbire pri eni ali drugi literaturi 

prepušča učencem. Nekateri učitelji vidijo vpliv k večjemu motiviranju branja za Bralno 

značko v podelitvi bralnih značk, drugi pa to povezujejo z vplivom staršev. Zanimivo se mi 

zdi opažanje, da nekateri starši pri svojih otrocih zelo podpirajo branje za Bralno značko, za 

domače branje pa niti ne. Glede na to, da je domače branje obvezno, bi morali starši pri 

motiviranju otrok, ki nimajo dovolj lastnega interesa za branje, posvetiti več časa in truda. V 

3. razredu bi morali otroci ob branju doživljati prijetne izkušnje, saj pri branju še vedno 

izpopolnjujejo samo tehniko. Z dobro tehniko branja jim učenje v višjih razredih zaradi 

nezadovoljive bralne tehnike ne bi predstavljajo težav. Tako se bi pri učenju in branju lahko 

osredotočali na vsebino in ne na tehniko. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

da ne 

Ali imajo učenci za Bralno značko več možnosti 
vpliva na prebrano literaturo kot pri domačem 

branju? 



74 
 

Graf  20: Ali učenci zaradi večjega vpliva na izbor literature raje berejo za Bralno značko kot 

za domače branje? 

 

 

Hipoteza št. 3 Učenci so bolj motivirani za branje tiste literature, ki si jo lahko izberejo 

sami. 

 

Hipotezo št. 3 potrjujem. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci bolj motivirani za 

branje tiste literature, pri kateri imajo večji vpliv na izbor. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Zaradi vse hitrejšega tehnološkega in informacijskega napredka današnji čas branju ni 

naklonjen v tolikšni meri, kot je bil v preteklosti.  

 

Razvoj učenca v vseživljenjskega bralca je zelo odvisen od učenčevih doživetij in občutkov 

ob prvih srečanjih z literaturo. Zato je zelo pomembno, da so njegova prva doživetja kar se da 

pozitivna. Preden otrok stopi v šolo, imajo velik vpliv na to starši oziroma otrokovi skrbniki, 

nato pa del odgovornosti prevzamejo učitelji. Prepletanje in sodelovanje staršev in učiteljev se 

mi zdi izredno pomembno. 

 

V svoji diplomi sem zato največ vsebin namenila teoretičnemu delu branja in motivacije. V 

empiričnem delu pa sem opravila raziskavo na slovenskih osnovnih šolah med učitelji tretjih 

razredov. 

 

Ti se zavedajo svoje pomembnosti in odgovornosti pri oblikovanju učencev v vseživljenjske 

bralce. Skoraj vsi anketirani učitelji v svojih razredih izvajajo Bralno značko. Presenetilo pa 

me je dejstvo, da kar precejšen delež učiteljev v 3. razredu ne izvaja domačega branja, ki je po 

učnem načrtu priporočeno. Kljub temu je moj splošni vtis po obdelavi vseh podatkov 

pozitiven. Iz odgovorov lahko povzamem, da se učitelji svoje vloge pri ustvarjanju mladih 

bralcev zavedajo, in branje izvajajo ne glede na to, kako ga pojmujejo. 

 

Zaključki empiričnega dela kažejo na to, da je pri učencu najpomembnejša njegova notranja 

motivacija. Učitelji se trudijo in učence za branje motivirajo z zunanjimi dejavniki, vendar so 

rezultati učencev, ki so večinoma zunanje motivirani,slabši kot pri notranje motiviranih 

učencih. Učitelji v duhu ustvarjanja novih bralcev izvajajo različne aktivnosti, od bralnih 

kotičkov, bralnih zajtrkov, predstavitev knjig, do takšnih, ki k branju spodbujajo tudi starše, 

poleg tega pa učence motivirajo tudi z raznimi nagradami. Učitelji v sam izbor besedil za 

branje vključujejo tudi učence. Ta motivacija je bolj izrazita pri izboru besedil za Bralno 

značko, kot pa za domače branje. Pomembna se mi zdi tudi ugotovitev anketiranih učiteljev, 

da so šolske knjižnice danes primerno založene.  
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Učitelji si pri izboru literature za domače branje največkrat pomagajo s priporočili Učnega 

načrta in nasveti knjižničark. Prebrano literaturo pri učencih preverjajo na različne načine, 

največkrat prek pogovora ali z reševanjem nalog o prebranem, z obnovami, učnimi listi, 

dnevniki branja … Učenci so bolj vključeni v branje za Bralno značko kot v domače branje. 

Menim, da ni bistven razlog, zaradi katerega učenci berejo, ampak dejstvo, da berejo in da so 

za to primerno motivirani. Učitelji se pri tem zelo trudijo, saj so navedli veliko različnih oblik 

motivacij, s katerimi želijo učence pritegniti k branju. 

 

Ocenjujem, da bi morali več pozornosti o pomenu branja nameniti osveščanju staršev. Iz 

odgovorov učiteljev je namreč razvidno, da je vpliv staršev na otroke zelo velik. Učence, ki 

doma nimajo zadostne podpore in motivacije, učitelji težje motivirajo, saj težko nadomestijo 

dober zgled od doma. 
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10 PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Renata Logar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. Z vašo 

pomočjo bi rada naredila raziskavo za svojo diplomsko nalogo, ki se navezuje na motiviranje 

učencev za branje Bralne značke in domačega branja. Prosim vas, da rešite anketna vprašanja, 

saj mi bodo vaši odgovori v veliko pomoč. 

 

1. Osnovna šola ________________________________________________________ 

 

2. Spodaj naštete motivacijske razloge za spodbujanje branja učencev ovrednotite s 

števkami od 1 do 9. Pri tem 1 predstavlja najpomembnejši motivacijski razlog, 9 pa 

najmanj pomembnega. 

 

a) _____ Interes,                                   

b) _____ priznanje učitelja,                  

c) _____ ocena,                                      

d) _____ kompetentnost učenca za branje,    

e) _____ tekmovalnost,                                     

f) _____ zatopljenost,                               

g) _____ socialna motivacija, 

h) _____ prepričanje o pomembnosti branja, 

i) _____ dosežek. 

 

3. Kako poskrbite za dolgotrajno motivacijo učencev za branje? Spodaj naštete 

dejavnosti ovrednotite s števkami od 1 do 6. Pri tem 1 predstavlja največkrat izvajano 

dejavnost in 6 tisto, ki jo izvajate najmanjkrat. 

 

a) _____ V razredu imamo bralni kotiček, 

b) _____ učencem književna besedila tudi berem, 

c) _____ starše spodbujam k branju v družini, 

d) _____ učenci predstavljajo dramske uprizoritve književnih del, 
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e) _____ berem tudi sama in jim dajem vzgled, 

f) _____ drugo__________________________________________. 

 

4. Spodaj naštete dejavnosti, ki se jih poslužujete pri motiviranju za branje literature, 

ovrednotite s števkami od 1 do 10. Pri tem 1 predstavlja največkrat izvajano dejavnost 

in 10 najmanj izvajano dejavnost. 

 

a) _____ Pogovor o prebranih knjigah, 

b) _____ srečanja z ustvarjalci mladinske književnosti, 

c) _____ knjižna klepetalnica na spletu, 

d) _____ debatni krožek, 

e) _____ nagradni izleti, 

f) _____ knjižni kviz, 

g) _____ dnevnik branja, 

h) _____ pisanje obnov, 

i) _____ izdelovanje lastnih knjižic, stripov, ilustriranje književnih del, 

j) _____ drugo ___________________________________________. 

 

5. Kako določate izbor besedil za Bralno značko? 

 

a) Uporabim priporočen seznam Bralne značke, 

b) naredim svoj seznam knjig, 

c) učenci si knjige lahko izberejo sami, 

d) drugo ______________________________. 

 

6. Ali menite, da učenci raje berejo, če si literaturo izbirajo sami? 

 

a) Da, 

b) ne. 

 

7. Ali vaši učenci berejo knjige za domače branje? 

a) Da, 

b) ne. 
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8. Koliko besedil izberete? 

_____________________________________________________________________. 

 

9. Kako izbirate besedila za domače branje? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

10. Kako preverjate, če so učenci literaturo resnično prebrali? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

11. Koliko učencev povprečno bere knjige za bralno značko v vašem razredu? 

a) Manj kot polovica, 

b) več kot polovica, 

c) vsi, 

d) noben. 

 

12. Ali je po vašem mnenju v šolski knjižnici dovolj primerne ter zanimive literature za 

učence 3. razreda? 

a) Da, 

b) ne. 

 

13. Ali menite, da je vzrok za pomanjkanje motivacije za branje tudi skromnejši izbor 

knjig v šolski knjižnici? 

___________________________________________________________________________. 

 

14. Ali menite, da imajo učenci pri branju za Bralno značko več možnosti vpliva na 

prebrano literaturo kot pri domačem branju? 

a) Da, 

b) ne. 

 

15. Ali učenci zaradi večjega vpliva na izbor raje berejo literaturo za Bralno značko? 

 

a) Da, 
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b) oboje enako radi berejo, 

c) raje imajo domače branje, 

 

razlog za to je drugačen:_______________________________ 


