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POVZETEK 

 

Številne raziskave potrjujejo, da je uspeh pri branju povezan z bralno motivacijo, saj dobri 

bralci berejo pogosteje, kar vodi do izboljševanja bralne tehnike, doţivljanja uspeha pri branju 

in posledično visoke bralne motivacije. Otroci, ki imajo teţave z branjem, do branja čutijo 

vedno večji odpor, saj jim branje predstavlja naporno in neprijetno dejavnost, pri kateri ne 

doţivijo uspeha, posledično pa je tudi bralna motivacija nizka. Učenci z bralno-napisovalnimi 

teţavami potrebujejo poleg učinkovitega in zgodnjega programa pomoči za izboljšanje bralne 

tehnike tudi pomoč pri razvijanju in spodbujanju bralne motivacije. V naši raziskavi smo se 

zato usmerili na raziskovanje bralnih motivacijskih dejavnikov pri učencih z bralno-

napisovalnimi teţavami in njihovimi vrstniki tretjega, četrtega in petega razreda slovenskih 

osnovnih šol.  

Razlike smo ugotavljali z uporabo multivariatne analize na podlagi latentnih dimenzij. V 

nadaljevanju smo s pomočjo diskriminantne analize raziskali, pri katerih spremenljivkah se 

skupini učencev najbolj razlikujeta. Z uporabo analize enakosti aritmetičnih sredin smo na 

podlagi sestavljenih spremenljivk ugotavljali, pri katerih bralnih motivacijskih dejavnikih se 

skupini razlikujeta. 

Analiza enakosti aritmetičnih sredin je pokazala, da učenci z bralno-napisovalnimi teţavami 

zaznavajo branje kot teţko aktivnost. Rezultati prav tako kaţejo, da imajo učenci z bralno-

napisovalnimi teţavami niţji interes za branje kot njihovi vrstniki. Počutijo se podobno 

kompetentne pri glasnem branju kot vrstniki. Rezultati diskriminantne analize so pokazali, da 

skupini učencev najbolj ločuje zaznavanje branja kot teţke aktivnosti.  

  

Ključne besede: otroci z bralno-napisovalnimi težavami, bralna motivacija, bralna 

pismenost, disleksija. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Numerous studies confirm that reading performance is associated with reading motivation 

since good readers read more often which leads to an improvement of reading techniques, 

experiencing success in reading, and consequently a high reading motivation. Children with 

reading problems feel resistance towards reading because it represents a difficult and 

unpleasant task for them. As they are not successful their reading motivation is low. Besides 

early and effective help programme, students with reading and writing problems also need 

assistance at developing and encouraging their reading motivation in order to improve their 

reading technique. Therefore, in our research we have focused on reading motivational 

activities of students with reading and writing problems and their peers in the third, fourth and 

fifth grades of Slovene primary schools.  

Differences have been found by the use of multivariate analysis on the basis of latent 

dimensions. Furthermore, we have researched by means of discriminant analysis in which 

variables the two groups of students differ the most. 

Analysis of equality of arithmetic mean shows that students with reading and writing 

difficulties perceive reading as a severe activity. Also, the results show that students with 

reading and writing difficulties are less interested in reading and writing activities. They feel 

similarly competent in reading aloud than their peers. The results of discriminant analysis 

show that the group of students differ the most in detection and identification of reading as a 

severe activity. 

 

Key words: children with reading and writing problems, reading motivation, reading 

literacy, dyslexia. 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
1.1 UVOD 

 

Branje je pomembno sredstvo učenja, zato učenec z bralno-napisovalnimi teţavami in 

posledično nemotiviran bralec kmalu začne zaostajati pri učni samostojnosti in uspešnosti. 

Otroci s teţavami pri branju svojih branja veščih vrstnikov ne doseţejo niti ob koncu šolanja. 

Na podlagi ameriških avtorjev kar 75 % tretješolcev s teţavami pri branju v devetem razredu 

še vedno zaostaja za vrstniki (Lyon, 1996, v Lipec Stopar, 1999).  

 

Otroci, ki imajo bralne teţave, pogosto menijo, da njihovo sposobnost branja nadzorujejo 

zunanji dejavniki ter je zato branje teţko in nekaj, česar ne morejo obvladati (Chapman, 

Tunmer in Prochnow, 2000, v Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011). To lahko 

poveţemo z besedami Bandure (1977, v Wong in drugi, 1998), ki meni, da uspeh pri branju 

ne more biti doseţen, dokler bralec ne verjame, da je sposoben pravilno prebrati besedilo. 

Raziskovalci so spoznali, da je treba pri učencih, ki imajo bralno-napisovalne teţave, 

spodbujati tudi voljo, zanimanje za temo in prepričanje v lastne učne sposobnosti (Alexander, 

1997; Paris in Cross, 1983, v Wong in drugi, 1998). Učenec torej potrebuje poleg 

učinkovitega in zgodnjega programa pomoči za razvijanje bralnih veščin tudi razvijanje 

bralne motivacije (Morgan in Fuchs, 2010). Pomembno je, da učenca za branje najprej 

spodbudimo in opogumimo, da tako preusmerimo njegovo pozornost od negativnih čustev in 

izogibanja branju k sprejemanju in spoprijemanju s teţavami (Magajna in drugi, 2008, v 

Košak Babuder, 2011).  

 

Različne tuje in domače raziskave so pokazale, da sta doseţek pri branju in ţelja po njem 

medsebojno povezana, saj so boljši bralci bolj motivirani za branje in zato tudi pogosteje 

berejo, to pa vodi do izboljšanja besednega zaklada in razumevanja besedila (Stanovich, 

1986; Baker in Wigfield, 1999, v OECD, 2009; Elley, Gradišar in Lapajne, 1995; Bucik, 

2003; Mullis in drugi, 2003; Pečjak, Knaflič in Bucik, 2003; Pedagoški inštitut, 2011).  

 

Poudarki za nadaljnje razmišljanje bi torej lahko bili na tem, kakšna je bralna motivacija otrok 

z bralno-napisovalnimi teţavami v primerjavi z vrstniki, predvsem v smislu njenih 

značilnosti, in na tem, katere dejavnosti in načini bi bili ustrezni za razvijanje bralne 

motivacije.  
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1.2   UČNE TEŢAVE 

 

Učne teţave delimo na splošne oziroma nespecifične in specifične. Splošne ali nespecifične 

učne teţave označujejo usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin, ki ga ovirajo različni 

neugodni vplivi okolja, notranji dejavniki posameznika ali neustrezna vzgojno-izobraţevalna 

interakcija med posameznikom in okoljem. O specifičnih učnih teţavah govorimo, kadar so 

razlogi za slabše učno napredovanje na določenih področjih učenja notranje, nevrofiziološke 

narave. Z izrazom primanjkljaji na posameznih področjih učenja poimenujemo teţjo obliko 

specifičnih učnih teţav (Pulec Lah in Velikonja, 2011). 

 

Specifične učne teţave delimo v dve glavni skupini (prav tam): 

 specifični primanjkljaji na ravni slušno-vidnih procesov, ki povzročajo motnje 

branja (disleksija), pravopisne teţave (disortografija) in druge učne teţave, povezane s 

področjem jezika, 

 specifični primanjkljaji na ravni vidno-motoričnih procesov, ki povzročajo teţave 

pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 

praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter tudi na področju socialnih veščin.  

 

 

1.2.1 Bralno-napisovalne težave 
 

Slabše branje je lahko posledica splošnih ali specifičnih učnih teţav. Poleg notranjih 

(nevrofizioloških) dejavnikov lahko imajo velik vpliv tudi okolje, način poučevanja in 

posameznikova pripravljenost (Magajna in drugi, 2008). 

 

V domači in tuji literaturi se za označevanje specifičnih primanjkljajev na področju učenja 

branja in pisanja uporabljajo različni izrazi: disleksija, disgrafija, disortografija, legastenija, 

specifične motnje šolskih veščin (Magajna, 2002). 

 

Teţave pri branju imenujemo disleksija, teţave pri pisanju disgrafija in teţave v pravopisu 

disortografija. Izraz legastenija izhaja iz nemškega govornega področja in se je pri nas 

uporabljal za zgoraj naštete teţave v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Različni avtorji navajajo, da se ocene pogostosti bralno-napisovalnih teţav v celotni 

populaciji v različnih drţavah gibljejo med 2 % in 10 % (Peklaj, 2012). 
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Največ dolgotrajnih teţav povzroča disleksija, ki je tudi najpogostejša (Magajna in drugi, 

2008). Britanska zveza za disleksijo jo opredeljuje kot učno teţavo, ki prizadene predvsem 

razvoj pismenosti in veščine, povezane z jezikom (Kavkler in drugi, 2010). Za disleksijo so 

značilni moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar povzroča teţave pri 

prepoznavanju posameznih glasov in teţave s sintetiziranjem, analiziranjem ter 

odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega toka (Magajna in drugi, 2008). Na področju 

bralno-napisovalnih teţav se disleksija odraţa skozi teţave z različnimi oblikami jezikovnega 

izraţanja, ki glede na teţave pri branju posledično vključujejo tudi teţave pri pridobivanju 

znanja pisanja in črkovanja (Lerner, 1997). Učenec mora biti zaradi pomanjkljive 

avtomatizacije zavestno pozoren na samo tehniko branja in pisanja, kar ga dodatno 

obremenjuje, še posebej v stresnih okoliščinah in ob utrujenosti (Magajna in drugi, 2008). 

Disleksija pa se ne kaţe le kot motnja razvoja pismenosti, temveč je to širši pojem, ki 

zdruţuje več teţav, ki se kaţejo tudi na drugih področjih učenčevega delovanja. Značilne so 

teţave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega pomnjenja, hitrosti 

procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin (Kavkler in drugi, 2010).  

 

Boder in Jarrico (1982, v Lerner, 1997) sta opredelila tri kategorije disleksije: 

1. disfonetična disleksija (napisovalne teţave odraţajo netočno glasovno črkovanje):             

v zapisu besede so črke pravilno izbrane, a pomešane med sabo. Za to kategorijo teţav 

je značilna teţava pri povezovanju glasov in simbolov. Učenci s tovrstno napisovalno 

teţavo primarno berejo in črkujejo skozi vizualizacijo. Teţko glaskujejo besede; 

2. diseidetična disleksija (napisovalne teţave odraţajo teţave pri zapisu sicer ustrezno 

zaznanih glasov): za to kategorijo je značilen primarni primanjkljaj pri zaznavanju in 

priklicu zapisa besede kot celote. Učenci s takšno teţavo berejo in zapisujejo primarno 

s pomočjo glasovne analize; 

3. disfonetična-diseidetična disleksija (pri napisovanju sta prisotni obe teţavi): obe 

zgoraj opisani vrsti teţav se lahko pri zapisu pojavljata tudi hkrati, kar pomeni za 

učenca dodatno teţavo. 
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1.2.1.1 Fonološki razvoj 

 

Za bralno-napisovalne teţave je predvsem značilno slabo fonološko zavedanje. Učenci imajo 

teţave s fonološkim dekodiranjem in upočasnjenim prepoznavanjem besed. Netekočnost pri 

branju jih ovira pri razumevanju prebranega. Pojavljajo se tudi teţave z izgovorjavo v 

povezavi s kratkoročnim spominom (Brady, 1991, v Wong, 1998). Tovrstne teţave se 

pojavljajo pri usvajanju in avtomatizaciji branja in pisanja kljub ustreznemu poučevanju, 

ustreznim umskim sposobnostim, motiviranosti in sociokulturnemu okolju (Magajna, 2002).  

 

Rezultati empiričnih raziskav kaţejo, da je fonološko zavedanje neposredno in posredno 

povezano z obsegom otrokovega besednjaka, ki pa je povezan s pismenostjo otrok, zato imajo 

otroci z dobrim fonološkim zavedanjem prednost pri razvoju zgodnjih bralnih zmoţnosti 

(Marjanovič Umek, 2010). Gatherole in Baddeley (1993, v Marjanovič Umek, 2010) sta 

ugotovila, da fonološko zavedanje vpliva tako na razvoj besednjaka, kot tudi na razumevanje 

prebranega. Tudi Demont in Gombert (1996, v Marjanovič Umek, 2010) sta ugotovila, da je 

fonološko zavedanje (štetje glasov, ugotavljanje končnega zloga) povezano s stopnjo 

razumevanja prebranega besedila (Marjanovič Umek, 2010). S. Walpole in McKenna (2004, 

v Pečjak, 2010) poudarjata, da nekateri otroci ne razvijejo spontano glasovnega zavedanja, 

ampak potrebujejo za to poučevanje. Iz tega izhaja nujnost, da je pouk fonološkega zavedanja 

sestavni del pouka branja, saj je to predpogoj učinkovitega učenja povezave med posameznim 

glasom in ustrezno črko. 

 

Govorno-jezikovni razvoj, katerega del je fonološki razvoj, se začne ţe s prvim jokom otroka 

ob rojstvu, ki se kasneje nadaljuje v gruljenje, bebljanje in vse do izgovora prve besede. Zanjo 

mora otrok ustrezno in pravilno zaznati glas in govor okolice, biti dovolj motorično sposoben, 

znati oblikovati govor in doseči določene lastnosti glasu (Grobler, 1985, v Ozbič, Kogovšek, 

Novšak Brce, Bernhardt, Stemberger, Muznik, Marin, 2014). 

 

Razlike med fonemi začnejo otroci zaznavati pri šestem mesecu, pri prvem letu pa otrok 

izgovori ţe prvo besedo, ki je sestavljena iz zgodnjih in nevtralnih fonemov. Fonološki razvoj 

lahko opišemo kot zaporedje učenja izgovora določenih glasov in kot uporabo ter  

razumevanje fonoloških pravil (Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce, Bernhardt, Stemberger, 

Muznik, Marin, 2014). Od otroka zahteva ustrezno recepcijo, percepcijo, diskriminacijo in 

identifikacijo zvokov, tako govornih kot negovornih, jezikovnih in nejezikovnih, v različnih 
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kontekstih, z različnimi govorci, v različnih okoliščinah in komunikacijskih okvirjih. 

Fonološko zavedanje se razvija iz fonološke osnove fonološkega razvoja, kar pomeni, da je 

urejen fonološki status tako na perceptivni kot izrazni ravni predpogoj za uspešno 

opismenjevanje. Ob tem igrata pomembno vlogo fonološka zanka ter fonološki spomin 

(Ozbič, Kogovšek, Novšak Brce, 2014). Fonološki razvojni proces pri otrocih sledi po 

določenem zaporedju, saj otrok najprej obvlada soglasnike in nekatere samoglasnike. 

Razvojni proces za glasove /p/, /b/, /m/, /n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/ in /v/ je končan še pred 2. letom 

starosti. Po 2. letu se začnejo razvijati /f/, /h/, /l/, /c/, /z/ in /s/ ter proti koncu 3. leta še /r/, /č/, 

/ţ/ in /š/. Do 5. leta se razvoj izgovora konča (Grobler, 1985, v Ozbič, Kogovšek, Novšak 

Brce, Bernhardt, Stemberger, Muznik, Marin, 2014). 

 

 

 

1.3 BRALNA MOTIVACIJA 

 

1.3.1 Pregled dosedanjih večjih slovenskih in mednarodnih raziskav o bralni 

motivaciji in bralni pismenosti 
 

Slovenija je leta 1991 prvič sodelovala v mednarodni raziskavi o bralni pismenosti tretje- in 

osmošolcev. Naši devetletniki niso dosegli dobrih rezultatov, saj so se med sedemindvajsetimi 

sodelujočimi drţavami uvrstili na dvajseto mesto, medtem ko so se štirinajstletniki uvrstili 

precej bolje, in sicer na enajsto mesto med enaintridesetimi drţavami. Slovenski učenci 

menijo, da postaneš dober bralec, če te branje veseli, imaš za branje čas in dobro 

koncentracijo. Slovenski učenci dajejo v prostočasnem branju prednost mladinskemu 

periodičnemu tisku pred knjigami. Raziskava je pokazala, da se vplivi na bralni doseţek in s 

tem prednosti pogostega prostovoljnega branja najjasneje izkazujejo pri mlajših učencih, v 

nekaterih drţavah pa tudi pri štirinajstletnikih (Elley, Gradišar in Lapajne, 1995).  

 

Z bralno motivacijo se je ukvarjala tudi raziskava Razvoj bralnih zmožnosti učencev v osnovni 

šoli z bralno značko, katere cilj je bil proučiti branje učencev v prostem času, njihov odnos do 

branja in vključenost v bralno značko. Rezultati so pokazali pomemben upad števila 

prostočasnih bralcev z leti šolanja in upad števila učencev, ki sodelujejo pri bralni znački. 

Avtorji so ugotovili, da je uţitek pri branju, ki je del notranje motivacije, ključen pri odločitvi 
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za prostočasno branje. Raziskava je med drugim pokazala, da je prost izbor knjig po lastnih 

ţeljah in zanimanjih glavni motivator branja v prostem času ter s tem najpomembnejši 

dejavnik pri odločitvi za uspešno branje za bralno značko (Jamnik in Perko, 2003). 

 

V mednarodnih raziskavah bralne pismenosti PIRLS 2001, 2006 in 2011, v katerih so 

sodelovali slovenski tretješolci in kasneje četrtošolci, njihovi starši, učitelji in ravnatelji, so 

rezultati pokazali, da so motivacijski dejavniki bistveni za bralne doseţke. Učenci in učenke, 

ki so imeli pozitiven odnos do branja, so dosegli višje bralne doseţke od mednarodnih 

povprečnih rezultatov. Pokazale so se tudi pomembne razlike med spoloma pri odnosu do 

branja, saj so dekleta tako v Sloveniji kot v drugih drţavah izkazovala pomembno boljši 

odnos do branja (Bucik, 2003; Mullis in drugi, 2003; Pečjak, Knaflič in Bucik, 2003; 

Pedagoški inštitut, 2011). 

 

Program mednarodne primerjave doseţkov učencev PISA (Programme for International 

Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v 

drţavah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter drţavah 

partnericah. Leta 2009, ko je bila raziskava osredotočena na bralno pismenost, je v raziskavi 

sodelovalo okoli 470.000 petnajstletnikov obeh spolov iz petinšestdesetih drţav. V Sloveniji 

je v raziskavi sodelovalo 7.764 dijakinj in dijakov vseh slovenskih gimnazij in srednjih šol 

(Pedagoški inštitut, 2010). Rezultati so pokazali, da slovenski učenci, ki niso dosegli 

temeljnih bralnih kompetenc, večinoma ne berejo radi. Vsi slovenski učenci, ki so dosegli 

najvišje ravni branja, pa berejo tudi iz lastnega veselja. Podatek, koliko časa učenci posvečajo 

branju za zabavo, je pokazal, da v vseh sodelujočih drţavah učenci, ki ne berejo za zabavo, v 

povprečju dosegajo niţji doseţek kot učenci, ki berejo za zabavo vsaj nekaj časa (Pedagoški 

inštitut, 2010).  

 

V raziskavi Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega učenja in izobraževanja (Pečjak, 

Bucik, Gradišar, Peklaj in Knaflič, 2006), ki je potekala v obdobju 2004–2006, so na področju 

bralne motivacije in povezanosti bralne motivacije učencev z njihovo bralno uspešnostjo 

rezultati raziskave pokazali, da kompetentnejši učenci berejo pogosteje in daljši čas ter da so 

dekleta bolj motivirana za branje kot fantje. Bralna motivacija je pri mlajših in starejših 

osnovnošolcih pomembno povezana z bralnim vedenjem in bralno uspešnostjo. Učitelji 

razumejo pomen branja za človeka, a ne zaznavajo pomembnosti povezave med branjem in 

učno uspešnostjo. Navdušenje učiteljev za branje se ne odraţa pri njihovem delu v razredu. Za 
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najučinkovitejše dejavnosti za spodbujanje bralne motivacije učencev v razredu so se izkazale 

naslednje: učenje bralnih strategij, uporaba raznolikega bralnega gradiva, omogočanje 

izbiranja bralnega gradiva, pogosto branje v razredu ter spodbujanje k branju in pogovoru o 

prebranem. Med teţavami pri motiviranju učencev za branje so učitelji razredne in predmetne 

stopnje navajali predvsem: neaktualne bralne vsebine, premajhna dostopnost bralnega 

gradiva, premalo znanja za motiviranje učencev. Tudi v načinih spodbujanja učencev z 

bralnimi teţavami so si odgovori učiteljev obeh stopenj podobni. Poudarjajo predvsem 

primeren izbor bralnega gradiva in branje učitelja v razredu v smislu bralnega modela, a 

rezultati so pokazali, da je neposrednega branja v razredu premalo. Med dejavnostmi za 

spodbujanje branja, ki so bile najpogosteje zastopane na šolah, je tekmovanje za bralno 

značko. Knjiţnica kot ključni dejavnik bralnih akcij je bila pomembnejša za učitelje 

predmetne stopnje. Opazen je bil pozitiven trend, da se na šolah vedno pogosteje odločajo za 

projekte, ki zajamejo celo šolo in so povezani s spodbujanjem branja (prav tam). 

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih raziskav lahko povzamemo naslednje ugotovitve: 

 bralni doseţek je povezan s pogostostjo prostočasnega branja, 

 z leti šolanja upada število prostočasnih bralcev, 

 uţitek pri branju, ki je del notranje motivacije, ter prost izbor knjig po lastnih ţeljah in 

zanimanjih sta pomembna dejavnika pri odločitvi za prostočasno branje, 

 učenci in učenke, ki so imeli pozitiven odnos do branja, so dosegli višje bralne 

doseţke od drugih, 

 med spoloma so pomembne razlike pri odnosu do branja, 

 učitelji posvečajo premalo pozornosti razvoju bralne motivacije in bralne pismenosti.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili tuje raziskave, katerih cilj je bilo oblikovanje in preizkus 

instrumenta za merjenje bralne motivacije. 

 

Wigfield in Guthrie (1997) sta oblikovala vprašalnik, da bi opredelila večdimenzionalnost 

bralne motivacije. V vprašalnik sta zajela enajst dimenzij bralne motivacije. V raziskavi je 

sodelovalo 100 četrtošolcev in petošolcev. Raziskavo sta kasneje na večjem vzorcu z enakim 

vprašalnikom ponovila Baker in Wigfield (1999) in na podlagi faktorske analize potrdila 

enajst dimenzij bralne motivacije. Te dimenzije so: lastna učinkovitost, izziv, izogibanje 

dejavnosti, radovednost, zatopljenost pri branju, pomembnost, priznanje za doseţek pri 
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branju, branje za ocene, tekmovalnost, branje v povezavi s sociokulturnimi dejavnostmi, 

ustreţljivost do pričakovanj drugih. 

 

Vprašalnik avtorjev Guthrie in Wigfield iz leta 1997 sta v raziskavi uporabila tudi Watkins in 

Coffey, ki sta na podlagi statistične analize pridobila osem faktorjev: ocena, voljnost, 

vključenost, socialnost, tekmovalnost, izogibanje branju, radovednost, pohvale in 

učinkovitost. S tem sta potrdila večdimenzionalnost bralne motivacije (Wigfield, Guthrie, 

Tonks, Perencevich, 2004). 

 

Ameriški avtorji Gambrell, Palmer, Codling in Mazzoni so z lastnim vprašalnikom preverjali 

bralno motivacijo pri 330 tretješolcih in petošolcih splošne populacije. Pri faktorski analizi so 

dobili dva faktorja, ki so ju poimenovali »bralna samopodoba« in »prepričanje o vrednosti 

branja«. Faktorja sta imela visoko zanesljivost, saj je bil Crombachov koeficient zanesljivosti 

pri obeh nad 0,7. Spremenljivke, ki so sestavljale faktor »bralna samopodoba«, so opisovale, 

kako učenci ocenjujejo lastno sposobnost branja in kako ga ocenjujejo glede na svoje 

vrstnike. Spremenljivke, ki so sestavljale faktor »prepričanje o vrednosti branja«, so 

opisovale, kako učenci ocenjujejo vrednost in pomembnost branja in z njim povezane 

aktivnosti (Gambrell, Palmer, Codling in Mazzoni, 1996).  

 

Chapman in Tunmer (1995) sta razvila vprašalnik za merjenje bralne motivacije, s katerim sta 

pridobila tri dimenzije: zaznavanje bralnih zmoţnosti, zaznavanje branja kot teţke dejavnosti 

in prepričanja ter občutke o branju. (Baker in Wigfield, 1999).  

 

McKenna in drugi (1995) so razvili merski instrument, ki je bil sestavljen iz dvajsetih 

vprašanj o stališčih do branja. Ta  instrument je po sestavi podoben dimenziji »prepričanje o 

vrednosti branja« vprašalnika avtorjev Gambrell, Palmer, Codling in Mazzoni (Baker in 

Wigfield, 1999).  

 

Če primerjamo ostale tuje raziskave z raziskavo avtorjev Wigfield in Guthrie (1997) in 

kasneje še Baker in Wigfield (1999), lahko opazimo, da je ta zasnovana na prepričanju o 

večdimenzionalnosti bralne motivacije, zato jo raziskuje bolj celovito. Ostale omenjene 

raziskave temeljijo na drugačni teoretični podlagi (Baker in Wigfield, 1999).  
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1.3.2 Prvine bralne motivacije 
 

Bralno motivacijo pojmujemo kot poimenovanje za različne motivacijske dejavnike, ki 

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

da vztraja do cilja in si ţeli bralno izkušnjo ponoviti (Pečjak in Gradišar, 2002).  

 

Različni avtorji (Gambrell in drugi, 1996 po Pečjak, 2010; Turner in Paris, 1995, po Pečjak, 

2010) so skozi raziskave ugotovili, da na bralno motivacijo učencev vplivajo predvsem 

naslednji motivacijski dejavniki: 

1. učitelj kot bralni model (glasno branje učitelja v razredu, pogovor o prebranih 

knjigah), 

2. količina branja učitelja in učencev v razredu, 

3. raznolikost in količina bralnega gradiva, ki je na razpolago v razredu, 

4. moţnost, da učenci sami izbirajo bralno gradivo, 

5. moţnost pogovora in druţenja v razredu ob knjigah s sošolci in drugimi odraslimi, 

6. zunanje bralne spodbude v obliki priznanj, nagrad, pohval, 

7. bralna naloga mora učencu predstavljati izziv, ne sme biti ne preteţka in ne prelahka, 

8. učenec mora imeti občutek kontrole nad bralno nalogo, 

9. učenčevo konstruktivno razumevanje smisla naloge. 

 

Wigfield in Guthrie (1997, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sta bralno motivacijo 

natančneje opredelila s pomočjo koncepta večdimenzionalnosti. Ugotovila sta, da bralna 

motivacija vključuje enajst dimenzij, ki se razvrščajo v tri skupine, ki jih navajamo v 

nadaljevanju. 

 

1. Prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja: 

  prepričanje o lastni uspešnosti pri branju, 

 pripravljenost na izziv teţkega in zahtevnega besedila, 

 ţelja izogibanja branju. 

 

2.  Cilji in razlogi za branje, ki so povezani z notranjo in zunanjo motivacijo: 

 dimenzije notranje motivacije:  

 radovednost,  
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 zatopljenost pri branju,  

 prepričanje o pomembnosti in vrednosti branja; 

 dimenzije zunanje motivacije: 

 ocena pri branju,  

 priznanje,  

 tekmovalnost pri branju. 

 

3. Socialni vidik branja: 

 branje zaradi druţenja in izmenjevanja mnenj o prebrani literaturi, 

 branje kot ustreţljivost pričakovanjem drugih. 

 

Prvine bralne motivacije so raziskovali tudi drugi avtorji. Njihove raziskave smo podrobneje 

navedli v poglavju »Pregled dosedanjih večjih slovenskih in mednarodnih raziskav o bralni 

motivaciji in bralni pismenosti«. Če primerjamo ostale tuje raziskave z raziskavo avtorjev 

Wigfield in Guthrie (1997) in kasneje še Baker in Wigfield (1999), lahko opazimo, da je ta 

zasnovana na prepričanju o večdimenzionalnosti bralne motivacije, zato jo raziskuje bolj 

celovito (Baker in Wigfield, 1999).  

 

1.3.2.1 Notranja in zunanja motivacija 

 

V strokovni literaturi se pojavlja delitev motivacije na zunanjo in notranjo, čeprav različni 

avtorji poudarjajo pomanjkljivost takšne delitve. Konstrukta zunanja in notranja motivacija 

nista več razumljena bipolarno in enosestavinsko, temveč kot samostojni razseţnosti v smislu 

zunanje in notranje motivacijske usmerjenosti. Sestavljena sta iz različnih sestavin ter sta pri 

različnih posameznikih prisotna v različnih intenzitetah in kombinacijah še z drugimi 

usmerjenostmi (Harackiewicz in drugi, 1998; Lepper in Henderlong, 2000; Ryan in Deci, 

2000, v Juriševič, 2012). Prav tako govori o preenostavnosti delitve na notranjo in zunanjo 

motivacijo tudi A. Woolfolk (2002), saj meni, da so naše aktivnosti razpete med našim 

popolnoma neodvisnim odločanjem zanje in popolnoma determiniranimi odločitvami drugih. 

 

S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) menijo, da notranja in zunanja spodbuda 

na področju branja vpliva na otroke različno. Notranje spodbude so nujne za vseţivljenjsko in 

prostovoljno branje.  
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Notranja motivacija 

 

Bralna motivacija je tesno povezana z bralno samopodobo. Ugodna učenčeva bralna 

samopodoba je temelj in vir ustrezne bralne motivacije. M. Juriševič meni, da je bralna 

samopodoba učenčeva zaznava lastne bralne kompetentnosti, ki ga motivira za branje ali ga 

od njega postopoma odvrača. Ta zaznava se kaţe na vseh treh naslednjih področjih 

učenčevega delovanja, ki so podkrepljena z ustreznimi izjavami učencev: področju mišljenja 

(»dobro berem«, »branje ni zame«), področju čustvovanja (»rad berem«, »med branjem 

uţivam«) in področju vedenja (»veliko berem«, »berem samo, če je v šoli obvezno«) 

(Juriševič, 2008). Bralna samopodoba tako določa, koliko časa bo učenec posvetil branju, 

koliko truda bo vloţil vanj, in stopnjo prepričanosti v razumevanje prebranega (Henk in 

Melnick, 1992, v Juriševič, 2008).  

 

Kognitivni pristop k razumevanju motivacije kot psihološkega pojma poudarja vpliv notranje 

motivacije, saj razlaga, da je vedenje posameznika determinirano z njegovim mišljenjem. 

Atribucijska teorija ali teorija pripisovanja Bernarda Weinerja razlaga, da učenci lahko 

pripišejo svoj neuspeh ali uspeh, na primer pri branju, različnim vzrokom. Večino pripisanih 

vzrokov za neuspeh ali uspeh lahko predstavimo v treh dimenzijah (Woolfolk, 2002): 

1. lokus (mesto vzroka je znotraj ali zunaj posameznika), 

2. stabilnost (vzrok ostaja enak ali se spreminja), 

3. odgovornost ali kontrola (ali oseba lahko ali ne more kontrolirati razloga). 

 

Kadar otroci neuspeh pripišejo razlogom, ki jih razumejo kot nekaj, kar ne morejo 

kontrolirati, je zaporedje pri motivaciji naslednje (prav tam):  

neuspeh → pomanjkanje sposobnosti → nesposobnost kontroliranja → neodgovornost → 

sram, zadrega → umik → slabši uspeh  

 

Tudi raziskave na področju otrok z učnimi teţavami in bralne motivacije so pokazale, da 

otroci z učnimi teţavami pogosto mislijo, da je vzrok za njihove šolske rezultate njihovo 

notranje pomanjkanje sposobnosti in da je učni uspeh nekaj, kar je zunaj njihovega nadzora. 

V okviru atribucijske teorije lahko interpretiramo, da učenci z učnimi teţavami pripisujejo 

teţave notranjemu mestu vzroka, pri čemer je vzrok stabilen in brez nadzora (Jacobsen, 

Lowery in DuCette, 1986; Pearl, 1982; Pressley, 2002, v Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - 

Woolley, 2011). Največji motivacijski problemi se v razredu torej pojavijo takrat, ko učenci 
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pripisujejo neuspehe stabilnim in takšnim vzrokom, ki jih ne morejo kontrolirati. Takšni 

učenci se zdijo vdani v usodo, depresivni in nemočni ter delujejo nemotivirani (Weiner, 1994; 

Weiner, Russel in Lerman, 1978, v Woolfolk, 2002). Otroci, ki imajo bralne teţave, zato 

pogosto menijo, da njihovo sposobnost branja nadzorujejo zunanji dejavniki ter je zato branje 

teţko in nekaj, česar ne morejo obvladati. Tako nizka učna samopodoba lahko zmanjša 

motivacijo otrok za branje in jih odvrne od sodelovanja pri bralnih dejavnostih (Chapman, 

Tunmer in Prochnow, 2000, v Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011). 

 

V pedagoškopsihološki literaturi je notranja motivacijska usmerjenost najpogosteje 

opredeljena v smislu treh med sabo prepletenih elementov (Eccles in drugi, 1998; Pintrich in 

Schunk, 2002; Stipek, 2002, v Juriševič, 2012; Guthrie in Knowles, 2001, v Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006; Metsala, Sweet in Guthrie, 1996, v Pečjak, Bucik, Gradišar in 

Peklaj, 2006): 

 kot posebna naravnanost k zahtevnejšim nalogam, ki so za učenca izziv, 

 kot učenje, ki ga spodbuja radovednost oziroma interes, 

 kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog, ki vsebuje tudi 

vrednoto pomembnosti učenja. 

 

S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) navajajo kot samostojno prvino notranje 

motivacijske usmerjenosti poleg kompetentnosti ali lastne učinkovitosti, interesa in 

prepričanja o pomembnosti branja tudi zatopljenost učenca v branje. To prvino notranje 

motivacije navajata tudi Wigfield in Guthrie (1997, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) 

v okviru koncepta večdimenzionalnosti bralne motivacije. 

 

 

Prvine notranje motivacije 

 

Učenje kot izziv in učinkovitost pri branju 

 

Avtorji ta element poimenujejo različno. S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) 

so ga poimenovale kot »kompetentnost ali lastna učinkovitost«, medtem ko ga je M. Juriševič 

(2012) poimenovala »zahtevnost učenja«.  
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Harter (1978, v Juriševič, 2012) meni, da s stopnjevanjem izbire zahtevnosti nalog učenci 

pridobivajo učno samozavest in se zato počutijo kompetentnejše. Ta povezava velja le v 

primeru učne uspešnosti, zato je pomemben učno spodbudni kontekst. Gottfried (2001, v 

Juriševič, 2012) razume zahtevnost učenja kot naravnanost za učenje učnih vsebin, ki so 

učencu izziv, saj so zanj zahtevne in vsebujejo element nenavadnosti oziroma novosti. 

 

Za razvoj kompetentnosti so zelo pomembne povratne informacije, ki jih učenec dobi od 

drugih pomembnih oseb. Pozitivne povratne informacije povečujejo občutek kompetentnosti 

in s tem posledično motiviranost učenca za delo. Če učenec nekajkrat ne doseţe zastavljene 

bralne naloge, se njegovo prepričanje o lastnih bralnih zmoţnostih močno zmanjša, s tem pa 

se zmanjša tudi pripravljenost za branje in reševanje bralnih nalog (Pečjak, Bucik, Gradišar in  

Peklaj, 2006). 

 

 

Pomembnost učenja 

 

Eccles (2004, v Juriševič, 2012) meni, da na odločitev o pomembnosti učenja in kasneje tudi 

na učni proces pomembno vplivata dva elementa:  

 pričakovanje uspeha, 

 način vrednotenja učne naloge ali dejavnosti. 

 

Eccles (prav tam) vrednote iz zgornje postavke »načini vrednotenja učne naloge ali 

dejavnosti« razdeli v smislu ţelenosti doseganja določenih ciljev pri učenju v štiri elemente: 

 vrednota doseţka (koliko osebno pomeni učencu to, da doseţe določen cilj), 

 intrinzična vrednota (čustveno angaţiranje), 

 vrednota koristnosti (povezanost naloge z drugimi učenčevimi cilji), 

 vloţek (kakšen vloţek bo moral učenec vloţiti v dosego cilja).  
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Interes 

 

Najpogosteje je opredeljen kot psihološko stanje in osebno nagnjenje posameznika. Zaradi 

interesa se nam naporne dejavnosti ne zdijo več tako teţke. S. Hidi (2000, v Juriševič, 2012) 

opredeljuje interes kot psihološko vzburjenje, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano 

kognitivno delovanje, vztrajanje in čustveno vpletenost. Nell (1988, v Pečjak, Bucik, Gradišar 

in Peklaj, 2006) navaja, da so bralci besedilo, ki jih je zelo zanimalo, označili kot najmanj 

teţko, medtem ko so besedila, ki jih niso zanimala, označili kot dokaj teţka. Interes motivira 

bralca, da se poglobi v besedilo in ga skuša bolje razumeti. Interes je pozitivno povezan z 

vpletenostjo, uţitkom, koncentracijo in intenzivnejšo aktivnostjo.  

 

Schiefele (2009, v Juriševič, 2012) razlaga, da na notranjo motivacijo lahko interes vpliva na 

dva načina. Situacijski interes spodbudi določena za posameznika motivirajoča situacija (npr. 

učenec se začne zanimati za določeno knjigo, ki ga je pritegnila med obravnavo pri pouku). 

Druga vrsta interesa je interes na individualni ravni, ki ţe obstaja in se okrepi v povezavi s 

povečevanjem situacijskega interesa, kar posledično krepi notranjo motiviranost (npr. učenec 

ugotovi, da je njegov najljubši pisatelj izdal novo knjigo, ki si jo zato ţeli čim prej prebrati).  

 

Harris in Sipay (1979, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sta ugotovila, da morajo biti 

za razvoj, poglabljanje in vzdrţevanje interesov izpolnjeni določeni pogoji: 

 učencu mora bralna naloga nuditi uţitek in zadovoljstvo, 

 učenec mora imeti občutek varnosti, kar mu omogoča nepreteţka bralna naloga, 

 učenec mora imeti občutek, da napreduje; imeti mora moţnost izboljševanja branja in 

na razpolago dovolj časa za dokončanje bralne naloge, 

 učenec mora doţiveti potrditev in sprejemanje s strani odraslih in vrstnikov. 

 

Slovenska raziskava Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega učenja in izobraževanja 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) je pokazala, da interes pri branju upada s starostjo 

učencev. Ta upad je izrazitejši pri fantih. Interes je povezan tudi z bralno uspešnostjo 

učencev, saj bralno manj uspešni učenci kaţejo tudi manjši interes za branje (prav tam). 

Razlog za to lahko najdemo v pogojih za vzdrţevanje in razvoj interesov, ki jih navajata 

Harris in Sipay (1979, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) ter so bili našteti zgoraj. 
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Običajno učencem, ki niso uspešni pri branju, bralna naloga ne nudi uţitka in zadovoljstva, 

občutka varnosti, redko jim tudi nudi občutek napredka, za katerega so še redkeje pohvaljeni. 

 

 

Zatopljenost v branje 

 

S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) omenjajo zatopljenost v branje kot 

samostojno prvino notranje bralne motivacije in jo opredeljujejo kot proces, ki povezuje 

kognitivne in čustvene procese, ki so potrebni za reševanje določene bralne naloge. Med 

zatopljenostjo je posameznikova pozornost v celoti osredotočena na nalogo, kar omogoča, da 

posameznik vsebino prebranega dobro razume, saj delujeta pozornost in razumevanje 

povezano.  

 

Csikszentmihalyi (1991, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) je zatopljenost opisal kot 

energijo, ki poganja posameznika k višjim nivojem doţivljanja in delovanja. Zatopljenosti 

posameznik ne more doţiveti, če je prevelik razkorak med bralno nalogo in bralnimi 

sposobnostmi. 

 

Rezultati slovenske raziskave Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega učenja in 

izobraževanja so pokazali, da sta bralna uspešnost in zatopljenost v branje povezani. Slabši 

bralci se tudi teţje zatopijo v branje, saj jim samo branje odvzame preveč pozornosti in 

energije. Dekleta se pogosteje zatopijo v branje kot pa fantje (Pečjak, Bucik, Gradišar in 

Peklaj, 2006). 

 

 

Prvine zunanje motivacije 

 

Lepper in Hodell (1989, v Juriševič, 2012) sta zunanje spodbude za šolsko učenje analizirala z 

vidika funkcij v učnem kontekstu. Ločita med tremi funkcijami: 

1. instrumentalna funkcija: gre za utrjevanje ţelenega vedenja učencev z zunanjo 

nagrado, kar lahko spodbudi učenca, da se vključi v dejavnost, za katero sicer ni 

notranje motiviran, 
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2. evalvacijska funkcija: gre za zagotavljanje povratne informacije učencu o njegovem 

učnem delu in doseţkih, kar pripomore k njegovi samopodobi in oblikovanju atribucij 

za učno uspešnost, 

3. funkcija socialnega nadzora: učiteljevo čezmerno in neustrezno zunanje spodbujanje 

učencev za učno delo, ki ga učitelj uporablja v funkciji uravnavanja vedenja učencev, 

pogosto vodi v zmanjšanje notranje motivacije ne glede na obstoj zunanje spodbude v 

prihodnosti. 

 

Ryan in Deci (2000, v Juriševič, 2012) v procesu motiviranja nemotiviranega učenca navajata 

dva ključna koraka. Pri prvem gre za prevzemanje stališč, da je učenje pomembno, drugi 

korak pa pomeni identificiranje oziroma ponotranjenje tega stališča. Gre za proces, pri 

katerem nemotiviranega učenca s pomočjo zunanje motivacije postopoma spodbudimo k 

ponotranjenju in spodbujanju razvoja notranje motivacije.   

  

1.3.2.2 Sociokulturna motivacija za branje 

 

V literaturi se za to področje bralne motivacije pojavljata dva različna izraza, in sicer socialna 

motivacija (Deci in Ryan, 1985, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) in sociokulturna 

motivacija (Greeno, Collins in Resnick, 1996, v Woolfolk, 2002). V pričujočem delu bomo 

uporabili izraz sociokulturna motivacija, saj ta natančneje opredeljuje polje razprave.  

 

Sociokulturna motivacija poudarja pomen vključevanja v aktivnosti znotraj skupnosti ter s 

tem vzdrţevanje identitete in medosebnih odnosov. Tako so na primer učenci motivirani za 

učenje, če so člani razredne ali šolske skupnosti, ki ceni učenje. Z opazovanjem in učenjem se 

člani skupnosti učijo in posnemajo druge člane skupnosti ter se tako identificirajo z določeno 

skupino (Greeno, Collins in Resnick, 1996, v Woolfolk, 2002).    

 

Deci in Ryan (1985, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sta kot bistveni element 

sociokulturne motivacije izpostavila pripadnost, ki se nanaša na teţnjo posameznika po 

sodelovanju v dejavnostih, ki so pomembne tudi drugim v njegovem okolju, tako v šoli kot 

tudi doma. A. P. Sweet (1997, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) je poudarila, da ima 

tudi dom močno socialnomotivacijsko vlogo, saj starši, ki radi berejo in spodbujajo pri tem 

tudi otroke, močno pripomorejo k razvoju interesa za branje.  
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Hepler in Hickman (1982, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sta izpostavila 

pomembnost graditve in spodbujanja skupnosti bralcev v vrtcih in šolah, saj takšna skupnost 

nudi model bralca in bralnega vedenja ter spodbudi k branju tudi manj navdušene bralce.  

 

Socialna interakcija deluje na bralno motivacijo na različne načine (Turner, 1995, v Pečjak, 

Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006): 

1. mnenja in ideje vrstnikov kot presenečenje izzovejo učenčevo radovednost ter 

spodbudijo njegov nadaljnji interes; 

2. vrstniki predstavljajo takšne modele znanja, ki drugim vlivajo ţeljo in pogum za 

posnemanje. Napredek vrstnikov spodbudi tudi druge k napredovanju; 

3. vrstniki s svojim vzgledom nudijo drugim okvir za samoevalvacijo pri primerjavi 

postavljanja ciljev in so merilo napredka; 

4. sodelovanje z drugimi spodbuja motivacijo, odgovornost in vztrajnost; 

5. socialna interakcija daje moţnost povečevanja znanja in izboljševanja učnih strategij. 

Učenci so si skozi zglede sposobni postaviti realnejše cilje in tudi samoocenjevanje 

napredka postane realnejše. 

 

Tudi slovenska raziskava Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega učenja in 

izobraževanja (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj in Knaflič, 2006) je pokazala povezanost med 

branjem v sociokulturnem kontekstu in uspešnostjo pri branju. Za socialno interakcijo so bili 

najbolj motivirani dobri bralci in bralke. Dekleta so na splošno bolj motivirana za branje in 

tudi za branje v sociokulturnem kontekstu kot pa fantje. Najmanjši interes za branje v skupini 

so pokazali slabi bralci in povprečno uspešne bralke. Slabe oziroma manj uspešne bralke pa 

so pokazale precej velik interes za branje v sociokulturnem kontekstu.  

 

1.3.2.3 Bralna motivacija in bralno-napisovalne teţave 

 

Otroci, ki imajo bralne teţave, pogosto menijo, da njihovo sposobnost branja nadzorujejo 

zunanji dejavniki ter je zato branje teţko in nekaj, česar ne morejo obvladati (Chapman, 

Tunmer in Prochnow, 2000, v Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011). Kadar 

otroci neuspeh pripišejo pomanjkanju sposobnosti, ki jih razumejo kot nekontroljive, to vodi v 

občutek neobvladljivosti, kar pa posledično vodi v vedno slabši uspeh (Woolfolk, 2002). 
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Bandura (1977, v Wong in drugi, 1998) meni, da uspeh pri branju ne more biti doseţen, 

dokler bralec ne verjame, da je sposoben pravilno prebrati besedilo. Raziskovalci so tako 

spoznali, da je treba pri učencih, ki imajo bralno-napisovalne teţave, spodbujati tudi voljo, 

zanimanje za temo in prepričanje v lastne učne sposobnosti (Alexander, 1997; Paris in Cross, 

1983, v Wong in drugi, 1998). Za uspešen in dolgotrajen izid je pomembno, da učenca za 

branje najprej spodbudimo in opogumimo, da tako preusmerimo njegovo pozornost od 

negativnih čustev in izogibanja branju k sprejemanju in spoprijemanju s teţavami (Magajna in 

drugi, 2008, v Košak Babuder, 2011). 

 

Učenci z bralno-napisovalnimi teţavami v prvi vrsti potrebujejo učinkovit in zgoden program 

pomoči za dvig bralnih spretnosti. Poleg krepitve bralnih spretnosti je treba krepiti in dvigniti 

tudi nizko raven motivacije, ki je pogostokrat ţe močno načeta. Kot pravita Morgan in Fuchs 

(2010), je torej treba krepiti tako znanje kot voljo. Najbolje je uporabiti kombinacijo krepitve 

bralnih sposobnosti s tehnikami, ki dvigujejo bralno motivacijo.  

 

M. Lipec Stopar (1999) piše o pomenu vplivanja na afektivne dejavnike branja ves čas 

šolanja, saj so vsi bralci uspešnejši, če so za branje ustrezno motivirani. Poleg motivacije, ki 

izhaja iz otrok samih, je za motivacijo pomembna tudi primerna učna situacija, v kateri otrok 

bere. Stalni bralni neuspehi otrok zaradi prezahtevnih bralnih nalog negativno vplivajo na 

motiviranost in še dodatno stopnjujejo občutek neuspeha.  

 

V kanadski raziskavi (Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011), v kateri so 

raziskovali povezanost bralne motivacije z bralno zmoţnostjo pri otrocih od prvega do 

tretjega razreda, so avtorji ugotovili, da dobra bralna motivacija ne napoveduje nujno  

učinkovite bralne zmoţnosti. Rezultati so pokazali, da so kognitivne sposobnosti, socialno-

ekonomski status druţine, fonološko zavedanje in hitrost poimenovanja objekta močnejši 

napovedovalci bralne zmoţnosti kot stopnja bralne motivacije. V raziskavi so tudi ugotovili, 

da bralna motivacija med prvim in tretjim razredom ni upadla, ne glede na to, ali so imeli 

učenci nizko ali visoko bralno zmoţnost. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da stopnja bralnih 

zmoţnosti napoveduje bralno motivacijo, katere morebiten padec pa se glede na izsledke 

zgornje raziskave pokaţe z zamikom, in sicer šele konec tretjega razreda in v kasnejših 

razredih. V obratni smeri pa dobra bralna motivacija še ne napoveduje nujno učinkovite 

bralne zmoţnosti. 
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1.3.2.4 Povezanost bralne motivacije z učno uspešnostjo 

 

M. Juriševič meni, da se bralna samopodoba, ki je temelj bralne motivacije, razvije na začetku 

šolanja na podlagi učenčevega doţivljanja lastnih izkušenj z branjem in povratnih informacij, 

ki jih učenec prejema iz okolja o svoji bralni uspešnosti. Povratne informacije pa so za učenca 

še posebej pomembne, saj na začetku šolanja še nima učnih izkušenj in mu tako odziv okolja 

predstavlja merilo, na podlagi katerega si razlaga svoje bralne doseţke. V prvem triletju 

učenčevo učenje in doţivljanje lastne bralne uspešnosti vplivata na oblikovanje bralne 

samopodobe. V drugem triletju oblikovana bralna samopodoba vpliva na razvoj drugih učnih 

samopodob in na uspešnost učenja. V tretjem triletju ţe oblikovana učna samopodoba določa 

učni razvoj učenca in s tem povezano učno uspešnost (Juriševič, 1999, v Juriševič, 2008). 

 

Guthrie, Anderson, Alao in Rinehart (1999, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) 

navajajo, da so motivirani bralci tudi uspešni učenci. Takšni učenci si z veseljem do branja 

širijo in pridobivajo nova znanja, kar pripomore k boljšemu učnemu uspehu. Če je učenec 

notranje motiviran in ga učna tema zanima, jo bo bolje razumel in se jo hitreje naučil. Z 

upoštevanjem posameznikovega interesa vplivamo na uţitek doţivljanja in intenzivnost 

vključenosti učenca v bralno nalogo. 

  

Različne raziskave (Stanovich, 1986; Baker in Wigfield, 1999, v OECD, 2009) so pokazale, 

da je odnos med doseţkom pri branju in ţeljo po njem ujet v pozitivno povratno zanko, saj so 

boljši bralci bolj motivirani za branje in zato tudi pogosteje berejo, to pa vodi do izboljšanja 

besednega zaklada in razumevanja besedila. Stanovich (1996, v Juriševič, 2008) je to zanko, 

ko bralno uspešni učenci postajajo z učenjem branja čedalje bolj bralno uspešni, poimenoval 

kot »Matejev učinek«. Ta proces pa poteka tudi v obratni smeri. Manj ko učenci berejo, 

manjše moţnosti imajo za razvoj bralnih spretnosti, bralnega razumevanja, s tem pa vse bolj 

zaostajajo za sovrstniki pri vseh predmetih. S tem izostane celoten učni uspeh, ki učenca še 

bolj oddalji od bistvenega razvoja lastnih sposobnosti. Med branjem in bralno motivacijo se 

tako vzpostavi vzajemna povezava. Učenec je v začetnih razredih osnovne šole bolj 

motiviran, zato več bere in si posledično krepi tehniko branja. Avtomatizirano branje 

omogoča razumevanje prebranega in vodi k boljši bralni učinkovitosti. Ker takšno branje ni 

naporno, se učenec branja laţje loti in vztraja do konca naloge. Vse to pa krepi samozaupanje 

in povečuje bralno motivacijo za naslednje bralne naloge.  
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Rezultati PISA (Programme for International Student Assessment) iz leta 2009, ko je bila 

raziskava osredotočena na bralno pismenost, so pokazali, da slovenski učenci, ki niso dosegli 

temeljnih bralnih kompetenc, večinoma ne berejo radi. Vsi slovenski učenci, ki so dosegli 

najvišje ravni branja, pa berejo tudi iz lastnega veselja. Podatek, koliko časa učenci posvečajo 

branju za zabavo, je pokazal, da v vseh sodelujočih drţavah učenci, ki ne berejo za zabavo, v 

povprečju dosegajo niţji doseţek kot učenci, ki berejo za zabavo vsaj nekaj časa (Pedagoški 

inštitut, 2010).  

 

1.3.2.5 Bralna motivacija ter spol in starost učencev 

 

Osrednja problema glede branja otrok in mladine sta upadanje bralne motivacije s starostjo 

oziroma leti šolanja ter velike razlike med spoloma. Razlage vzrokov za te probleme so 

različne. Nekatere se bolj osredotočajo na notranje, osebne razloge, druge pa posvečajo več 

pozornosti zunanjim dejavnikom, na primer šolskemu okolju. 

 

Starost 

 

S starostjo oziroma leti šolanja motivacija za branje v prostem času in pri učenju upada. Ta 

upad je večji pri fantih kot pa pri dekletih (Baker in Wigfield, 1999; Elley, 2001; McKenna, 

2001; Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak in drugi, 2005, po Pečjak, 2010). 

 

McKenna (2001, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) meni, da imajo mnogi začetni 

bralci kljub slabim izkušnjam pri branju in bralnim teţavam do branja še vedno pozitiven 

odnos. Pri začetnih bralcih se slabe izkušnje z branjem še niso začele kopičiti, kar pa se z leti 

začne dogajati. V kanadski raziskavi (Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011), v 

kateri so raziskovali razvoj bralne motivacije od prvega do tretjega razreda, so avtorji 

ugotovili, da bralna motivacija med prvim in tretjim razredom ni upadla, ne glede na to, ali so 

imeli učenci nizko ali visoko bralno zmoţnost. Tudi primerjalna študija (Mazzoni Anders in 

drugi, 1999) med ZDA in Finsko je pokazala, da se je bralna motivacija prvošolcev obeh 

drţav skozi šolsko leto povečala in se v drugem razredu ni spremenila. Zanimivo je, da so si 

rezultati podobni, ne glede na razlike med drţavama pri starosti vstopa v prvi razred (finski 

otroci pri sedmih letih, ameriški pri šestih), razlike v kulturi, različne metode pri podajanju 
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navodil. Takšen rezultat pomeni, da je prvo leto šolanja izredno pomembno in kritično za 

razvoj bralne motivacije. Učenje branja očitno predstavlja močnega motivatorja za branje. 

 

Raziskave dokazujejo (Hidi, 2000, v Juriševič, 2012), da začnejo učenci učenje notranje 

doţivljati kot manj zanimivo in privlačno dejavnost med tretjim in šestim letom šolanja, torej 

od tretjega do šestega razreda osnovne šole. Tudi Anderman in Maehr (1994, v Juriševič, 

2012) sta ugotovila, da v predadolescenci upade motiviranost za klasično šolsko delo, hkrati 

pa se poveča motivacija za zunajšolske dejavnosti. S. Hidi (2000, v Juriševič, 2012) to 

pojasnjuje s povečevanjem šolskih zahtev do učencev, ki poleg notranje motivacije zahtevajo 

tudi vedno zahtevnejše učne spretnosti in sposobnosti. Avtorica prav tako opozarja na 

področje socialnega razvoja, saj je za mlajše otroke učenje skozi igro hkrati tudi socialna 

interakcija, medtem ko kasneje postaja učno delo vedno bolj individualno, kar pa je za 

nekatere učence z vidika socialnega in osebnostnega razvoja notranje manj motivacijsko 

spodbudno. 

 

Guthrie, Alao in Rinehart (1996, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) navajajo razloge 

za zmanjšanje bralne motivacije z leti šolanja, ki so povezani z delovanjem šolskega sistema: 

 z leti šolanja se v šoli vedno manj bere, 

 poučevanju branja se z leti šolanja namenja vedno manj časa, 

 učitelji osnovne in srednje šole so premalo usposobljeni za poučevanje branja, 

 šole namenjajo premalo denarja za pestrejši izbor knjig, 

 večji razredi, 

 večji poudarek na disciplini, 

 manj stikov med učitelji in učenci, 

 manj moţnosti učencev za izbiro in odločanje pri branju, 

 poudarek je na zunanji motivaciji in ocenah, 

 preveč je frontalnega pouka. 

 

Oldfather (1995, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) meni, da je vzrok upadanja 

zanimanja za branje v višjih razredih osnovne šole v premajhni moţnosti samoizraţanja 

učencev. Pouk bi moral biti sestavljen bolj fleksibilno z vključenimi sodelovalnim učenjem, 

individualizacijo, delavnicami branja in pisanja ter spodbudno razredno klimo. 
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M. Grosman (2006, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) navaja pomanjkanje časa za 

poglobljeno obravnavo besedila kot pomemben razlog za slabo bralno motivacijo, saj le taka 

obravnava da učencu občutek pomembnosti njegovega branja. 

 

 

Spol 

 

Primerjalna študija med ZDA in Finsko je pokazala, da so dekleta prvega in drugega razreda 

izkazovala več pozitivnih stališč do branja ter višjo bralno motivacijo kot fantje (Mazzoni 

Anders in drugi, 1999). 

 

Bralna motivacija z leti upada tako pri dečkih kot pri deklicah, a je pri fantih opazen močnejši 

upad. Več raziskav (Baker in Scher, 2002; Bucik, 2005; McKenna in drugi, 1995, v Pečjak, 

Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) je ugotovilo, da se razlike med spoloma glede interesa do 

branja kaţejo ţe v predšolskem obdobju.   

 

McKenna (2001, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) ugotavlja, da razlike v bralni 

motivaciji niso posledice učinka spola, temveč gre za pomemben učinek kulturnih 

pričakovanj.  

 

V mednarodni raziskavi PISA 2009, v kateri so sodelovali petnajstletni učenci in učenke, sta 

se pri preizkusu bralne pismenosti v vseh drţavah pokazala niţji bralni doseţek in manjše 

veselje do branja učencev kot pa učenk. Razlike med spoloma v bralnih doseţkih sovpadajo z 

usmerjenostjo razlik med spoloma v bralnih navadah. V Sloveniji je za zabavo bralo bistveno 

več učenk kot učencev in podobno je tudi v OECD (Pedagoški inštitut, 2010). Tudi v 

mednarodni raziskavi PIRLS 2011, ki je raziskovala bralno pismenost slovenskih tretješolcev 

in kasneje četrtošolcev, njihovih staršev, učiteljev in ravnateljev, so rezultati pokazali 

pomembne razlike med spoloma pri odnosu do branja, saj so dekleta tako v Sloveniji kot v 

drugih drţavah izkazovala pomembno boljši odnos do branja (Bucik, 2003; Mullis in drugi, 

2003; Pečjak, Knaflič in Bucik, 2003; Pedagoški inštitut, 2011). 
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1.4 RAZVIJANJE BRALNE MOTIVACIJE 
 

1.4.1 Zgodnje bralne izkušnje in spodbujanje branja v domačem okolju 
 

 

1.4.1.1 Zgodnje bralne izkušnje 

 

Temelji bralne motivacije učencev v šoli se postavljajo v domačem in širšem okolju, vrtcu. 

Zgodnje spodbudne bralne izkušnje so bistvenega pomena za ustrezen razvoj branja in 

pismenosti otroka v šolskem obdobju. Bistveno vlogo pri tem imajo odrasli, ki so posredniki 

med otrokom in knjigo. O tem govori tudi sociokulturna teorija ruskega psihologa Vigotskega 

(1979, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006), ki navaja, da se otrok lahko jezika nauči le 

v interakciji z miselno razvitejšim partnerjem, ki ga običajno predstavljajo starši, stari starši, 

vzgojitelji. Partner otroku pomaga premostiti razkorak med svojo ravnijo dejanske 

sposobnosti in potencialno ravnijo sposobnosti, ki jo lahko doseţe ob pomoči miselno 

razvitejšega partnerja. 

 

Starši, ki verjamejo, da je branje prijetna dejavnost in tej dejavnosti pripisujejo velik pomen, s 

svojim vzgledom, skupnim branjem, obiskom knjiţnice na otroka prenašajo pozitiven odnos 

do branja, zavzetost za branje, kar je temelj za razvoj bralnega interesa. Od staršev je odvisno, 

kdaj in predvsem kako se bo otrok srečal s prvimi knjigami. Predšolsko obdobje je še posebej 

pomembno za razvoj bralnega interesa, saj so v tem obdobju otroci radovedni in se ţelijo 

naučiti brati. Bus in van Ijzendoorn (1995, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) 

poudarjata, da interes za branje ni naraven pojav, temveč ga izzoveta ugodje in uţitek ob 

skupnem branju s starši. Bralni interes je povezan s pogostostjo in začetno starostjo otroka pri 

skupnem branju s starši, količino knjig v otrokovem okolju. Otroci, ki so jim začeli brati ţe 

zgodaj in imajo v domačem okolju veliko knjig, imajo več moţnosti za razvoj bralne 

motivacije. Skupno branje je za otroka prijetna dejavnost zaradi bliţine s starši in toplih 

čustev, ki se ob tem razvijejo. S skupnim branjem starši pokaţejo otroku, da je branje 

sproščujoča in cenjena dejavnost. Ob branju se običajno med otrokom in starši razvije 

pogovor o vsebini knjige, kar bogati besedni zaklad in spodbuja jezikovni razvoj otroka. 
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1.4.1.2 Spodbujanje branja v domačem okolju 

 

Otrok, ki je ţe v predšolskem obdobju razvil pozitivne izkušnje glede branja in knjige, bo tudi 

v šolskem obdobju dosti laţje in uspešneje razvil bralno motivacijo. Ključno je spoznanje 

staršev, da bodo otroci razvili pozitiven odnos do branja ţe v predšolskem obdobju, če bodo 

odraščali v bralni druţbi, od malega pridobivali bralne izkušnje in bodo obkroţeni z bralnimi 

gradivi. Na ta način otroci postanejo pozorni na bralna gradiva, razumejo njihovo rabo, laţje 

razvijejo interes za branje in postanejo motivirani, da bi se tudi sami naučili brati (Bucik, 

2009). Spiegel (1994, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) je v svoji raziskavi ugotovil, 

da imajo v razvoju otrok, ki kaţejo pozitiven odnos do branja in postanejo uspešni bralci, 

starši ključno vlogo. Avtor je tudi poudaril vzgled, ki ga lahko dajo starši s svojim odnosom 

do branja in knjig ter pogostostjo branja pred otroki.  

 

Močan vpliv pismenosti staršev na raven pismenosti otrok kaţe, da se določena raven 

pismenosti skozi rodove ohranja v druţini in da lahko šola le v manjši meri nadomesti 

primanjkljaje na tem področju. Pri raziskovanju vplivov, ki jih imajo starši na otrokovo 

pismenost, gre pogosto za subtilne mehanizme prenosa motivacije, stališč, vrednot (Knaflič, 

2002).  

 

Rezultati mednarodne raziskave PIRLS 2011, v katero so bili zajeti tudi slovenski četrtošolci, 

je pokazala, da je pogostost izvajanja zgodnjih predopismenjevalnih aktivnosti v predšolskem 

obdobju pomemben pokazatelj bralnih doseţkov šolarjev. Med te aktivnosti spadajo branje 

knjig, pripovedovanje zgodb, petje pesmi itd. Učenci tistih staršev, ki so svojim otrokom 

pogosteje brali, pripovedovali v predšolskem obdobju, peli, so dosegli boljši bralni doseţek. 

Pogostost starševskega branja knjig je prav tako povezana z bralnim doseţkom šolarjev. 

Učenci, katerih starši radi in pogosteje berejo, so v raziskavi dosegali boljše rezultate kot pa 

šolarji, katerih starši berejo redkeje. Raziskava je tudi pokazala, da je število otroških ali 

drugih knjig doma pomemben dejavnik pismenosti. Več ko je doma otroških ali drugih knjig, 

boljša je bralna pismenost učenca (Pedagoški inštitut, 2011). 

 

Učitelji, vzgojitelji in drugi pedagoški delavci imajo pomembno vlogo pri spodbujanju 

druţinske pismenosti. Vzgojitelji in učitelji v številnih vrtcih in šolah za starše organizirajo 

predavanja strokovnjakov (v okviru bralne značke, knjiţnic, Andragoškega centra Slovenije 

itd.), ki starše ozaveščajo, da sami zelo pomembno vplivajo na bralno pismenost svojih otrok, 
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ter jim predstavljajo različne moţnosti, kako lahko poteka druţinsko branje. Na ta način bi 

starši z dvigom lastne pismenosti laţje sodelovali z otrokom pri razvijanju njegove pismenosti 

(Bucik, Poţar Matijašič in Pirc, 2011). 

 

Programi, ki spodbujajo druţinsko pismenost, so najuspešnejši takrat, kadar predstavljajo 

staršem različen nabor dejavnosti, izmed katerih druţina sama izbere, katere dejavnosti bodo 

v njihovem druţinskem okolju najboljše in najustreznejše. Program tako predstavi staršem 

različne tehnike skupnega branja. Pri izbiri dejavnosti je treba upoštevati in razvijati tudi 

otrokov interes. Staršem, ki so sami slabši bralci ali imajo nizko raven pismenosti, se 

ponudijo manj tradicionalne rešitve, na primer poslušanje zgodb na kasetah (prav tam). 

 

Program Beremo in pišemo skupaj je prvi javno veljavni program druţinske pismenosti za 

starše otrok v prvem triletju devetletke v Sloveniji. Razvili so ga strokovnjaki na 

Andragoškem centru Slovenije. Cilj programa je razvijanje pismenosti na ravni, ki ustreza 

potrebam staršev v vsakdanjem ţivljenju, in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Program 

izvajajo posebej usposobljeni učitelji, večinoma v osnovnih šolah, v sodelovanju s šolsko 

knjiţnico. Srečanja se udeleţujejo starši skupaj z otroki (Knaflič, 2009). 

 

Posebno pozornost je treba nameniti otrokom, ki zaradi različnih razlogov v domačem okolju 

ne dobijo zadostnih bralnih spodbud. Tem otrokom je treba pomagati in jim nadomestiti 

pomanjkanje druţinskih spodbud ter jim s tem omogočiti ustrezen razvoj bralne pismenosti 

(Bucik, Poţar Matijašič in Pirc, 2011). Otroci z bralno-napisovalnimi teţavami samostojno ne 

zmorejo razvijati spretnosti, ki bi jih pripeljale do razvoja kompleksnejših spretnosti branja in 

pisanja, temveč se jim izogibajo, zato potrebujejo posebno razumevanje, pomoč ter 

vsakodnevno, dosledno vztrajanje staršev in učiteljev (Černe, elektronski vir). 

 

Bralna značka   

Predšolska bralna značka je lep primer dobre prakse spodbujanja druţinskega branja. Projekt 

je prerasel v močno razširjeno slovensko gibanje, ki pomaga graditi temelje bralne kulture 

najmlajših v predšolskih vzgojno-izobraţevalnih institucijah. Spodbuja kakovostno druţenje 

staršev in otroka ob starševskem branju besedila, pogovarjanju, ogledovanju ilustracij v knjigi 

(Bucik, Poţar Matijašič in Pirc, 2011). 
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Pomen knjiţnice 

Splošna knjiţnica je z raznovrstnim in bogatim knjiţničnim gradivom temelj, na katerem je 

mogoče graditi različne oblike knjiţne vzgoje in spodbujati bralne navade ţe od predšolskega 

obdobja naprej. Vzgojitelji in vzgojiteljice predšolskih otrok lahko spodbudijo in motivirajo 

starše za obisk knjiţnice na srečanjih v okviru govorilnih ur ali pa na skupnih sestankih. 

Staršem se bo morda zdela še najprivlačnejša predstavitev skupinskega obiska v knjiţnici, ki 

bi se ga udeleţili skupaj z otrokom. Knjiţnico naj bi otroci in starši po prvem obisku zapustili 

v prepričanju, da ta poleg prijetnega počutja in zanimivih aktivnosti ponuja predvsem 

moţnost osebnega razvoja vseh generacij (Mlakar, 2009). 

 

Šolska knjiţnica bi morala biti pomemben bralni vir v šoli. Ponekod je tako, da otroci, ki so 

doma iz bogatejšega socioekonomskega okolja, šolske knjiţnice ne uporabljajo veliko, saj je 

niti ne potrebujejo. Knjige imajo doma ali pa si jih izposojajo v lokalnih knjiţnicah, včasih 

skupaj s starši. Šole, kjer bi knjige najbolj potrebovali, so praviloma v revnejših okoljih, kjer 

lokalna skupnost in s tem tudi šola nimata dovolj finančnih sredstev, čeprav občasno najdemo 

v Sloveniji bogato zaloţeno knjiţnico tudi v manj bogatem okolju. Slovenija je po velikosti 

šolskih knjiţnic med bogatejšimi drţavami, saj je večina učencev v šolah, kjer imajo v 

knjiţnici več kot 5.000 knjig. Raziskava PIRLS 2011 je pokazala, da velikost šolske knjiţnice 

v Sloveniji ni povezana z bralnim doseţkom otrok. Morda ima na bralni doseţek otrok 

pomembnejši vpliv splošna knjiţnica, ki jo lahko otroci v popoldanskem času obiskujejo 

skupaj s starši (Pedagoški inštitut, 2011).  

 

 

1.4.2 Razvijanje bralne motivacije v razredu 
 

1.4.2.1 Vpliv učitelja na bralno motivacijo 

 

Za učenčevo bralno motivacijo je zelo pomembno, da ga obkroţajo odrasli, ki radi berejo in 

mu s tem predstavljajo pozitiven model bralca. Učitelj lahko predstavlja bralni model, če je 

sam navdušen in dober bralec ter deli prepričanje, da je branje pomembno. Le tako lahko 

učitelj širi in spodbuja ljubezen ter motivacijo do branja (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 

2006). 
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Učiteljevo glasno branje je močno motivacijsko sredstvo za učence. Sem spadajo tudi 

pogovori o knjigah. S tem učitelj predstavi branje kot pomembno dejavnost in sredstvo za 

učenje ter kot dejavnost v prostem času. S pogostim glasnim branjem učitelj učencem 

posredno sporoča tudi lastni odnos do knjig in navdušenje do branja (Pečjak, Bucik, Gradišar 

in Peklaj, 2006). Učitelj lahko poveţe branje z različnimi dnevi, vremenom ali priloţnostmi. 

Pri metodi branja v nadaljevanjih gre za branje in pripovedovanje daljših proznih del, ki jih 

učitelj učencem bere v časovnih presledkih, ki morajo biti redni. Takšno branje učencem 

odkriva čar branja celotnih besedil in ne le kratkih odlomkov, ki jih običajno spoznavajo v 

šolskih berilih. Učenci radi isto besedilo poslušajo večkrat, predvsem mlajši. Teorija 

recepcijskega razvoja razlaga, da ob samo enkratnem poslušanju otroci ne morejo doţiveti 

literarnega dela v vsej svoji lepoti. Večkratno poslušanje deluje tudi pomirjujoče, saj otrok ve, 

kaj se bo zgodilo, in ga pri tem ne čakajo presenečenja. Učitelj lahko bere učencem na 

posebne dni, recimo na deţeven dan. S tem usmerjamo in vzgajamo učence h 

kakovostnejšemu preţivljanju prostega časa. Branje lahko učitelj tudi dalje poveţe z 

različnimi ustvarjalnimi dejavnostmi. Ena izmed takšnih je ustvarjanje ţepne pravljice. Po 

učiteljevem branju pravljice učenci na list papirja narišejo potek pravljice in za domačo 

nalogo pravljico pripovedujejo domačim (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Konstruktiven in spodbuden učiteljev odziv vpliva pozitivno na bralno motivacijo. Učiteljeva 

izvirna besedna pohvala, ki je namenjena določenemu učencu, je dosti učinkovitejša od 

materialnih nagrad. Pohvala mora biti pravična, zasluţena, saj sicer ne bo imela teţe in ne bo 

dosegla svojega namena. Materialne nagrade ne spodbujajo učenčeve notranje motivacije. Le 

nagrade, ki se ozko navezujejo na branje (knjige, bralni zaznamki, dodaten čas za branje knjig 

po ţelji), povečujejo bralno motivacijo, saj sporočajo, da je branje pomembno (Gambrell, 

2011). 

 

 

1.4.2.2   Razvijanje motivacije ob srečanju otrok z mladinskim literarnim 

besedilom 

 

Učenec, ki je deleţen spodbudnega in doţivljajsko bogatega srečevanja z literarnim 

besedilom pri pouku, bo do branja in literature nasploh laţje razvil pozitiven odnos, ki se bo 

morda nadgradil v ljubezen do branja tudi v prostem času. Pomembno je, kako bo učitelj 
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predstavil besedilo učencem, saj motivacija pred branjem besedila pripravi učence na čim 

ustreznejše sprejemanje besedila.  

 

Učenci se pri pouku srečujejo z umetnostnimi in neumetnostnimi besedili. Pred branjem 

neumetnostnega besedila je dovolj, če učitelj učence z dejavnostmi pripravi na sprejemanje 

spoznavne komponente besedila, medtem ko je treba pred branjem umetnostnega besedila 

učence poleg na spoznavne komponente pripraviti tudi na srečanje z estetsko in etično 

komponento literarnega dela (Kordigel Aberšek, 2008).   

 

Motivacija za srečanje z mladinskim literarnim besedilom ima dve nalogi. Prva naloga je, da 

ponotranji navzven usmerjeno in razpršeno energijo učencev. V današnjem času, ki je poln 

draţljajev iz vseh strani, otroci predvsem razvijajo spretnost koncentracije na več draţljajev 

hkrati, kar slabi koncentracijo na posamezen element, ki pa je temelj za uspešno branje in 

doţivljanje literature. Razpršeno energijo učencev ponotranjimo s pomočjo treh načel (prav 

tam): 

1. otroško dejavnost laţje usmerimo v ţeleno smer, če od otrok zahtevamo neko 

konkretno dejanje, dejavnost in ne le miselno razglabljanje, 

2.  za uvod v zahtevno miselno in domišljijsko aktivnost je primerno izhajanje iz manj 

zahtevnih dejavnosti, 

3. o načelu od konkretnega k splošnejšemu govorimo, ko od dogodkov in pojmov 

otrokovega vsakdanjega ţivljenja preidemo k splošnejšim ugotovitvam. 

 

Druga naloga motivacije je senzibilizacija otrok za literarnoestetsko doţivetje, s katero 

sproţimo proces čustvenega odpiranja za literaturo. Pri tem odstiramo otrokov relevantni 

kontekst, sproţamo asociativne nize, dealgebraiziramo pojme in poetiziramo stvarnost s 

preklopitvijo v subjektivno miselno shemo (prav tam). 
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1.4.3   Razvijanje bralne motivacije in bralno-napisovalne težave 
 

V poglavju o učnih teţavah smo slabše branje opredelili kot posledico splošnih ali specifičnih 

učnih teţav. Sodobne strategije in ukrepi pomoči učencem, ki imajo učne teţave, so 

usmerjene k oblikovanju učnega okolja, ki spodbuja in razvija učenčevo dejavno sodelovanje, 

izraţanje misli in idej, učenčeve interese, nadarjenost, močna področja. Omenjene strategije in 

ukrepi so izhodišče temeljnim načelom pomoči učencem z učnimi teţavami (Magajna in 

drugi, 2008). Brez oblikovanih ustreznih ciljev, zanimanja za obravnavano področje ali temo, 

zaupanja v lastne učne sposobnosti in samodoločenosti učenci ne bodo uspeli popolnoma 

realizirati svojih bralnih sposobnosti (Wong in drugi, 1998). 

 

1.4.3.1   Odkrivanje in spodbujanje močnih področij 

 

Prepoznavanje posameznikovih močnih področij, zmoţnosti, nadarjenosti in interesov je 

bistvenega pomena (Magajna in drugi, 2008). Izobraţevalni programi za izboljšanje bralnih in 

napisovalnih sposobnosti, ki so upoštevali tudi učenčeve interese, so bili pri tem pomembno 

uspešnejši od drugih programov (Wong in drugi, 1998).    

 

Pomembno je, da je bralno gradivo za učenca smiselno in ga tako lahko poveţe z lastnimi 

ţivljenjskimi izkušnjami (Magajna in drugi, 2008). Ko lahko učenci poveţejo bralno nalogo z 

lastnimi ţivljenjskimi pripetljaji, se bralna motivacija poveča (Gambrell, 2011). V raziskavi 

so ugotovili, da so bili učenci, ki so pisali o tem, kako je prebrano gradivo povezano z 

njihovimi ţivljenji, bolj motivirani od učencev, ki so zgolj pisali o vsebini prebrane naloge 

(Hulleman in drugi, 2010, v Gambrell, 2011). 

 

1.4.3.2   Spodbujanje udeleţenosti učenca 

 

Vieira in Grantham menita, da moţnost odločanja v ţivljenjskih situacijah vpliva na razvoj 

aktivnejše vloge pri usmerjanju lastnega ţivljenja. To se odraţa tudi pri otrocih. Če otroci 

menijo, da imajo moţnost odločanja pri bralnih nalogah, to vpliva na razvoj njihove bralne 

motivacije. Več ko imajo moţnosti v ţivljenju, večja je verjetnost, da bodo postali motivirani 

bralci (Vieira in Grantham, 2011; Guthrie in Knowles, 2001, v Pečjak, Bucik, Gradišar in 

Peklaj, 2006). Spodbujanje učenčeve samoiniciativnosti in omogočanje izbire povečata 
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občutek angaţiranosti in odgovornosti. Na ta način učenec premaguje lastno pasivnost in se 

usmerja k aktivnejši vlogi pri procesu reševanja učnih teţav (Magajna in drugi, 2008). 

 

Saksida (2010) meni, da poudarjanje in upoštevanje bralnih interesov pri pouku ne sme voditi 

v absolutizacijo, saj interes ne more biti edino merilo pri izbiri knjiţevnih del, ki jih učenci 

spoznavajo v šoli. Temelja šolskega knjiţevnega pouka sta razvijanje bralnih zmoţnosti in 

širjenje literarne razgledanosti mladega bralca, zato je izbira leposlovja za pouk knjiţevnosti 

vzgojno dejanje. 

 

Pomembno je, da učencu pri izboru literature ponudimo strokovno pomoč in oporo pri izbiri. 

To je še zlasti pomembno pri učencih, ki imajo bralne teţave, saj izbor prezahtevne literature 

zanje ne bi pomenil krepitve bralne motivacije, temveč bi jih od branja odvrnil. Strokovnjaki 

iz Pionirske knjiţnice v Ljubljani ţe vrsto let za namen proste izbire bralnega gradiva 

pripravljajo priporočilne sezname, ki so v pomoč mentorjem bralne značke, učiteljem in 

drugim pri svetovanju ter usmerjanju mladega bralca (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 

2006). Učenci, ki imajo bralno-napisovalne teţave, velikokrat ne dosegajo ustrezne bralne 

ravni, ki bi jim omogočila uspešno soočenje z določenim knjiţevnim delom, še posebej to 

velja za tista dela, ki naj bi jih učenec samostojno prebral doma, na primer domače branje. 

Takšno prezahtevno literarno delo ne razvija ustrezno bralnih zmoţnosti in predstavlja za 

učenca, ki ima tovrstne teţave, nesmiselno in zelo frustrirajočo bralno nalogo, ki se ji ta 

običajno izogne. Menimo, da je zato treba učencu, ki ima tovrstne teţave, pomagati izbrati 

literarno delo, ki ustreza njegovim bralnim sposobnostim, in s tem na ustreznejši način, 

upoštevajoč posebne potrebe učenca, slediti temeljem šolskega knjiţevnega pouka.  

 

Šolska knjiţnica z veliko moţnostjo izbire bralnega gradiva pomembno prispeva k razvoju 

bralne kulture in bralne pismenosti učencev, pomembno vlogo pa odigra tudi pri spodbujanju 

prostočasnega branja, na primer bralna značka, interesne dejavnosti v šolski knjiţnici. 

Pomembno je, da učenci zavzemajo pozitiven odnos do knjiţnice. S tem se razvija vzgoja za 

knjigo, motivacija za branje in estetsko doţivljanje. Pomembno je, da tudi strokovni delavci 

na šoli prepoznajo šolsko knjiţnico kot prostor branja in informacijsko točko šole, kamor 

zahajajo med poukom in v prostem času. Raziskava PIRLS 2011 na podlagi podatkov za 

Slovenijo ni ugotovila neposredne povezave med uspehom na testu bralne pismenosti in 

dejstvom, da imajo otroci v razredu knjiţnico, saj so slovenske razredne knjiţnice v Sloveniji 
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zelo skromne in štejejo večinoma manj kot petdeset enot, kar je izredno malo (Pedagoški 

inštitut, 2011).  

 

 

1.4.3.3   Razvijanje povezanosti z drugimi in s širšo bralno skupnostjo s pomočjo 

bralne motivacije v sociokulturnem kontekstu 

 

Del samodoločenosti pri učencu je tudi občutek povezanosti z drugimi in sposobnost 

prejemanja njihove podpore (Magajna in drugi, 2008). Sociokulturna motivacija poudarja 

pomen vključevanja v aktivnosti znotraj skupnosti ter s tem vzdrţevanje identitete in 

medosebnih odnosov. Učenci so bolj motivirani za učenje, če so člani razredne ali šolske 

skupnosti, ki ceni učenje. Z opazovanjem in učenjem se člani skupnosti učijo in posnemajo 

druge člane skupnosti ter se tako identificirajo z določeno skupino (Greeno, Collins in 

Resnick, 1996, v Woolfolk, 2002).    

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov za razvijanje povezanosti z drugimi in s širšo 

bralno skupnostjo s pomočjo bralne motivacije v sociokulturnem kontekstu. 

 

 Sodelovalno učenje 

C. Peklaj (2001) je opredelila sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah, v katerih se 

delo zastavi tako, da obstaja med člani skupine pozitivna povezanost, ko skušajo s pomočjo 

neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. McMaster in zakonca Fuchs (2002, v 

Jereb, 2011) menijo, da je sodelovalno učenje učinkovita metoda za povečanje motivacije za 

učenje, posebno pri učencih z učnimi teţavami, ki redko doţivijo pozitivne izkušnje pri 

učenju. Skupina lahko nudi učno manj uspešnim in nesamozavestnim učencem čustveno 

oporo, ki vpliva na doseganje boljših učnih doseţkov, s tem pa učenci z učnimi teţavami tudi 

v prihodnje vlagajo več truda v učenje. S sodelovalnim učenjem učenci pridobijo potrebne 

spretnosti za učenje in tako postanejo samostojnejši pri učenju. Vrstniška pomoč omogoča 

učencem doţivljanje večje učne uspešnosti in sprejetosti vrstnikov. 

 

Pomoč vrstnika pri učenju strategij je strukturirana oblika programa vrstniškega tutorstva, ki 

sta jo razvila zakonca Fuchs (2001) skupaj z D. Simmons. Za branje je program na voljo od 

predšolske stopnje do šestega razreda osnovne šole in za srednjo šolo s prilagoditvami pri 
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posamezni stopnji. Bistvo te metode je, da se dva učenca naučita izmenjave vlog učenca in 

učitelja med tutorskim srečanjem. S to metodo so ţeleli omogočiti večje moţnosti 

sodelovanja učenca in s tem boljši šolski uspeh. Ta metoda ponuja specifične programe za 

učenje matematike in branja ter je namenjena dopolnitvi obstoječe poučevalne prakse. 

Strategija je sestavljena iz treh delov srečanja, v katerem učenca izmenično prebirata in 

razlagata vsebino prebranega drug drugemu. Njuna prva naloga je, da učenec, ki dobro bere, 

glasno prebere besedilo, drugi učenec pa medtem besedilu sledi in popravlja njegove napake. 

Po petih minutah učenca vlogi zamenjata, s tem da drugi učenec bere isto besedilo. V 

nadaljevanju morata učenca z največ desetimi besedami povzeti glavno misel besedila, kar ju 

spodbudi k izkazovanju in sprotnem spremljanju razumevanja besedila. Nazadnje skušata 

predvideti, katera informacija se bo pojavila na naslednji polovici strani besedila, in ob 

glasnem branju to informacijo tudi iščeta. Pri tem dobita kot par točke za nagrado pri vsaki 

pravilni napovedi in za vsak primerni povzetek. Takšna vaja branja vključuje številne glavne 

sestavine dobrega branja (poprava napak, povzemanje, iskanje informacij) (Jereb, 2011). 

 

 Bralno gledališče 

Tehnika bralnega gledališča omogoča, da učenci v okviru prijetne in druţabne dejavnosti v 

skupini utrjujejo sposobnosti učinkovitega branja. Pomembno je, da učenci doseţejo raven 

tekočega branja, saj tako lahko večji del pozornosti namenijo razumevanju prebranega 

namesto dekodiranju besedila. Za izboljšanje tekočnosti branja je potrebno redno, s strani 

odraslega vodeno glasno branje, ki pa je večkrat dolgočasno in monotono. Tehnika bralnega 

gledališča temelji na ponavljajočem se glasnem branju besedila, ki pa ima namen v čim 

boljšem končnem nastopu pred občinstvom in zato vsebuje motivacijski element. Tehnika je 

uporabna za vse stopnje bralnih zmoţnosti in tudi starostno navzgor ni omejena. Učenci v 

tovrstnem gledališču ne nastopajo s pomočjo premikanja lastnega telesa, temveč z branjem 

besedila, saj je tu poudarek na branju in ne na memoriziranju besedila. Svojo vlogo 

nadgradijo z gestami in ekspresivnim branjem. V začetnih razredih pripravi besedilo učitelj, v 

višjih razredih pa ga lahko ta oblikuje skupaj z učenci. Raziskave so pokazale, da tehnika 

bralnega gledališča izboljšuje bralne sposobnosti in prispeva tudi k pozitivnemu spreminjanju 

stališč učencev do branja (Clementi, 2010). 

 

 Razredno branje kot stalna dejavnost 

Bralna motivacija učencev je povezana s časom, ki je posvečen branju v razredu. Branje kot 

kontinuirana dejavnost v razredu spodbuja razvoj bralne motivacije. Gre za tiho branje besedil 
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po izbiri učenca. Študije so pokazale, da je količina časa, ki se namenja branju v razredu, 

povezana z izboljševanjem bralne tehnike in razvojem notranje motivacije (Gambrell, 2011). 

Ta kontinuirana dejavnost pa se še posebej pri nemotiviranih bralcih med počitnicami 

običajno prekine. Ko se začne novo šolsko leto, je treba bralno dejavnost v razredu začeti z 

manjšo količino časa in jo nato postopoma povečevati (prav tam).  

 

Zanimiva je ideja o projektnem branju čez poletje, ki so jo zasnovali v novozelandskih 

splošnih knjiţnicah. Čez poletje pripravljajo zanimive in privlačne aktivnosti za otroke, ki so 

povezane s knjigami in knjiţnico. Pri aktivnostih učenci posredno vadijo branje, si 

pridobivajo besedni zaklad in jezikovno širino ter spoznavajo knjiţnico kot prijazen in 

zanimiv prostor, vreden obiska. S tem se učenci izognejo prekinitvi bralnih aktivnosti čez 

počitnice, kar je še posebej pomembno za nemotivirane učence (Morgan, 2012).      

 

 Bralna značka 

Branje za bralno značko ţe več kot petdeset let spodbuja in razvija bralno kulturo med 

mladimi v Sloveniji. S priporočilnimi seznami namesto točno določenih knjig spodbuja 

mladega bralca k iskanju literature v skladu z njegovim interesom in s tem pripomore k 

razvijanju bralne motivacije. Mentorji si pri svetovanju in usmerjanju mladega bralca 

pomagajo s priporočilnimi seznami. Osnovnošolska bralna značka spodbuja prostovoljno 

branje v prostem času. Razvila se je kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in knjiţevnosti 

ter dejavnostim šolske knjiţnice. Njen glavni namen je dvig bralne pismenosti posameznika 

in druţbe v celoti (Društvo bralna značka). Kot interesna dejavnost ni podvrţena ocenjevanju 

in šolski obveznosti, zato je lahko bliţja otrokom in mladim ter tako uspešnejša pri 

oblikovanju bralcev za vse ţivljenje (Grosman, 2006).  

 

Prost izbor knjig je odločilen, da učenci berejo v prostem času, in je najpomembnejši pogoj za 

uspešnost branja za bralno značko. To je še bolj opazno pri učencih višjih razredov kot pa pri 

učencih niţjih razredov. Le z izborom knjig po ţeljah in zanimanjih mladih bralcev se bo 

razvijal in potrjeval uţitek ob branju (Jamnik in Perko, 2008). 

 

Otroke lahko učitelji in knjiţničarji naučijo strategij, kako v mnoţici knjig najti takšno, ki bo 

zanje glede teţavnosti ustrezna. To je še zlasti pomembno za otroke z bralnimi teţavami, ki si 

ob spodbujanju k samostojnemu izbiranju knjig največkrat izberejo knjige, ki jih ţe zelo 

dobro poznajo in se s tem izognejo neznanemu bralnemu izzivu. Ob takih knjigah ne razvijajo 
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spretnosti branja in pri njem ne napredujejo. Ena izmed takšnih strategij je test petih prstov, ki 

otroku s pomočjo določanja števila neznanih besed na eni strani besedila pomaga ugotoviti 

primernost knjige (Košak Babuder, 2008). Otrok si pri odločitvi, katera knjiga je zanj 

ustrezno zahtevna, lahko dodatno pomaga še z odgovori na spodnja vprašanja (prav tam). 

 

Preveč preproste knjige: 

1. Ali si to knjigo prebral že večkrat pred tem? 

2. Ali razumeš zgodbo zelo dobro brez prevelikega napora? 

3. Ali poznaš in razumeš skoraj vsako besedo? 

4. Ali jo lahko prebereš gladko in tekoče, ne da bi veliko vadil in se naprezal? 

 

Knjige, ki so ravno prav zahtevne: 

1. Ali prvič bereš to knjigo? 

2. Ali razumeš večino vsebine v knjigi? 

3. Ali je na vsaki strani več besed, ki jih ne razumeš in takoj ne prepoznaš njihovega 

pomena? 

4. Ali ti lahko kdo pomaga, ko naletiš na težko besedo ali poved? 

 

Knjige, ki so prezahtevne: 

1. Ali je na eni strani več besed, ki jih ne poznaš in ne razumeš, kaj pomenijo? 

2. Ali ne razumeš in ne veš dobro, kaj se v knjigi dogaja? 

3. Ali bereš z naporom in zatikajoče? 

4. Ali ni nikogar, ki bi ti pomagal pri zahtevnih besedah in delih v knjigi? 

 

 Pogovori in druţenje ob knjigah 

Med ključne dejavnike razvijanja bralne motivacije spadajo tudi pogovori in druţenja ob 

knjigah. Izmenjava knjig med sošolci, pogovori v paru in skupinske razprave o knjigi krepijo 

motivacijo za branje. Pomembno je, da izberemo zanimive knjige, ki so v skladu z interesi 

razreda. Knjige morajo biti primerno zahtevne in v skladu z bralnimi zmoţnostmi učencev. V 

primeru skupinske razprave je pomembno, da učenci ţe obvladajo medsebojno poslušanje in 

izmenjavo mnenj. V začetnih razredih učenci velikokrat še nimajo dovolj razvitih 

sporazumevalnih zmoţnosti. Med njimi so običajno tudi velike razlike glede predhodnih 

bralnih izkušenj. Učenci, ki radi berejo, so bralni model drugim učencem. Učenci radi 

poslušajo nasvete sošolcev o prebrani knjigi, ki jih je navdušila. Skupinske razprave o knjigah 
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učence, ki berejo manj, spodbudijo k sledenju bralnim modelom v razredu (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006). 

 

1.4.3.4   Razvijanje občutka kompetentnosti pri branju 

 

Otroci, ki imajo bralne teţave, pogosto menijo, da njihovo sposobnost branja nadzorujejo 

zunanji dejavniki ter je zato branje teţko in nekaj, česar ne morejo obvladati (Chapman, 

Tunmer in Prochnow, 2000, v Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011). To lahko 

poveţemo z besedami Bandure (1977, v Wong in drugi, 1998), ki meni, da uspeh pri branju 

ne more biti doseţen, dokler bralec ne verjame, da je sposoben pravilno prebrati besedilo. 

 

M. Lipec Stopar (1999) poudarja pomen pravilnega izbora bralnih nalog, ki morajo biti 

izbrane glede na otrokove razvojne dejavnike, saj stalni bralni neuspehi otrok zaradi 

prezahtevnih bralnih nalog negativno vplivajo na motiviranost in še stopnjujejo občutek 

neuspeha.  

 

Za učence z učnimi teţavami je pomembno postavljanje optimalnih izzivov, ki so nekoliko 

nad ravnijo učenčevih sposobnosti, kar poveča njihovo motivacijo (Magajna in drugi, 2008). 

Bralna naloga mora biti izbrana za učenca tako, da učenec ob njej bralno napreduje. Ob 

preteţki nalogi učenec običajno obupa, prelahka naloga pa ga dolgočasi. Primerna bralna 

naloga, ki učenca motivira, zahteva določen napor v zdravih mejah, ki pripelje učenca do 

občutka uspeha in kompetentnosti ter gradi bralno motivacijo. Učenci z bralnimi teţavami 

pogosto ne napredujejo tudi zato, ker nikoli ne doţivijo in doseţejo občutka uspeha, saj bralne 

naloge niso prilagojene njihovi stopnji bralnih zmoţnosti. Za uspešen bralni razvoj mora vsak 

učenec doţiveti uspeh pri branju (Gambrell, 2011).  

 

1.4.3.5   Razvijanje bralne motivacije pri individualnem pedagoškem delu z 

otrokom 

 

Vedenjsko-kognitivna metoda za izboljšanje branja 

Ena izmed metod, ki se uporablja za izboljšanje branja in dvig bralne motivacije, je 

vedenjsko-kognitivna metoda. Temelji na motivaciji in urjenju branja ter na načelu, da se z 

rednim, vsakodnevnim domačim delom napredek pri branju poveča. V izvajanje so vključeni 
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otrok, starši ali drugi otroku pomembni odrasli in mediator programa. Bralni trening je 

razdeljen na pet stopenj, od katerih vsaka traja osem dni, ima določen cilj in točno določena 

pravila (Anić, 2004, v Košak Babuder, 2011). 

 

Stopnje vedenjsko-kognitivne metode za izboljšanje branja (prav tam): 

 

1. stopnja: spodbujanje ugodja in prijetnih izkušenj s knjigo  

Pri otroku uvedemo bralni dopust. Starši mu vsak dan pred spanjem deset minut berejo 

knjigo, ki si jo je sam izbral in je zanj še neznana, nova. Pri tem ne preverjajo, koliko si je 

zapomnil in ali je poslušal. S poslušanjem pravljice in bliţino staršev ţelimo spodbuditi 

ugodje, ki ga doţivlja otrok ob pozornosti staršev, katerega sčasoma poveţe z branjem. S 

tem mu pomagamo, da se bo, ko bo bral sam, dobro počutil. 

 

2. stopnja: izmenično branje odraslega in otroka  

Otrok se vključuje v branje tako, da sprva prebere le besedo, poved, vrstico ali verz. 

Otroka starši ne silijo k branju, niti njegovega branja ne komentirajo in ne popravljajo. 

Cilj te stopnje je postopno vključevanje otroka v skupno branje kot zabavo, brez zahtev po 

doseganju uspeha. Otrok na tej stopnji postopoma prevzema vlogo bralca. 

 

3. stopnja: točnost branja in samoregulacija 

Otrok izboljšuje svoje branje tako, da poskuša slišati napake, ki jih dela. Starš, ki spremlja 

otrokovo branje, sproti označuje napake, ki jih otrok popravi, s črticami in napake, ki jih 

otrok ne sliši in ne popravi, s pikami. Otrokov cilj je, da dobi več črtic kot pik, saj se 

črtice pojmujejo kot napredek pri branju. Cilj te stopnje je navajanje otroka na točnost 

branja in samoregulacijo. Tretja stopnja je namenjena zmanjševanju napak, ki jih otrok ne 

popravi, in povečevanju števila popravljenih napak. Otrokovo motivacijo se ob sprotnem 

beleţenju napak povečuje tudi z ţetoni. Otrok dobi ţeton, če je naredil več popravljenih 

kot pa nepopravljenih napak. 

 

4. stopnja: povečevanje hitrosti branja.  

Tudi na tej stopnji starš beleţi napake pri branju. Besedilo se prebere dvakrat, saj se s tem 

omogoči zmanjšanje napak pri drugem branju. Obakrat se meri čas branja besedila. 

Manjše število popravljenih napak in krajši čas pri drugem branju se označita kot 
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napredek. Cilj te stopnje je navajanje otroka na točnost branja in usvajanje navade branja s 

ponavljanjem. 

 

5. stopnja: branje kot navada 

Cilj zadnje stopnje je pridobivanje navade branja. Otroka se spodbuja k obiskovanju 

knjiţnice, hkrati pa se podkrepi vsaka njegova samoiniciativa po branju. 

 

S 1. in 2. stopnjo bralnega treninga začnemo pri otrocih, ki čutijo ţe izrazit odpor do branja. 

Pri otrocih, pri katerih pa ţelimo predvsem izboljšati branje in do branja še ne čutijo tako 

močnega odpora, niti se mu ne izmikajo, pa začnemo trening na 3. stopnji (prav tam).  

 

Pri 3. in 4. stopnji spodbujamo otroka, da se vsak dan sam spomni na branje. Dobro je, da je 

to dogovor med otrokom in mediatorjem, specialnim pedagogom. Dogovorita se za količino 

prebranih vrstic, odstavkov, in da se mora otrok na branje spomniti sam. Pod dogovor na 

kartonček narišeta preglednico, v katero otrok ob ustreznem datumu beleţi besedici da in ne. 

Namesto besedic lahko uporabimo tudi ustrezne nalepke. V roku štirinajstih dni na obisku pri 

pedagogu učenec prešteje le število ponovitev besedice da, medtem ko besedici ne ne 

namenjamo pozornosti. Otrok se pogovori s pedagogom o rezultatu (Ţerdin, 2003). Če se 

otrok spomni sam, ga nagradimo z ţetonom, dogovorjenemu številu ţetonov pa sledi 

nematerialna nagrada (Anić, 2004, v Košak Babuder, 2011).  

 

Mediator staršem metodo predstavi in podrobno razloţi. V dogovor poleg staršev vključi tudi 

otroka. Tako starši kot otrok se morajo z metodo strinjati (Ţerdin, 2003). Starše usmerja v 

konkretno izvajanje posameznih stopenj in jim svetuje, kdaj lahko katero stopnjo otrok 

preskoči oziroma bi jo bilo dobro podaljšati. Mediator mora biti dobro seznanjen s procesom 

branja in tudi samo vedenjsko-kognitivno metodo za njegovo izboljšanje. Staršem in otroku 

tudi svetuje ustrezno literaturo. Sam ali skupaj z učiteljem lahko izpelje analizo začetnega in 

končnega branja ter oceni njegov napredek s primerjavo začetnega in končnega branja (Anić, 

2004, v Košak Babuder, 2011). 

 

 

Branje svojega besedila 

Učenci imajo velikokrat teţave pri branju zaradi nepoznavanja njim tujih besed. Pri tej metodi 

odrasli zapiše pripovedovanje otroka z njegovimi besedami. Otrok to besedilo potem prebere, 
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in ker je napisano z njemu razumljivimi besedami, je pri tem uspešnejši. To mu prinese 

občutek uspeha in posledični dvig motivacije. Otrok lahko besedilo tudi ilustrira. Ta metoda 

je zelo primerna za učence s slabim razumevanjem besedila zaradi večjezičnega domačega 

okolja (Ţerdin, 2003). 

 

Podpora z gibanjem 

Ko otrok vadi branje, mu pogosto postane dolgočasno in nezanimivo. To se začne dogajati 

zato, ker teţko razume, da bere le za vajo, brez nekega namena in zanimanja za besedilo. 

Običajno otroku obljubimo neko nagrado, še bolje pa je, da mu bralne vaje osmislimo. Dober 

primer je postopno branje navodil za izvajanje gibalnih vaj z ali brez gibalnih pripomočkov. 

Navodila jim lahko pišemo na listke ali na tablo. Pri tem ne uporabljamo besed, da se otrok 

popolnoma osredotoči na branje. Navodila pišemo počasi in razločno pred otrokovimi očmi, 

da lahko sledi nastajanju besedila. Na enak način lahko otroku navodila povemo ustno in ga s 

tem pripravimo k natančnemu poslušanju. Nato izvede gibalno vajo in ponovi ustno, kaj je 

naredil. Na koncu pa vajo še zapiše (prav tam).  

 

Branje in pisanje s posebno nalogo 

1. Naloge pri branju (prav tam): 

 naloga je še posebej primerna za slabo pozornega in nemotiviranega učenca. Učencu 

sproti vnaprej napovemo, kaj bo v posameznem odstavku besedila izvedel. S tem ga 

vnaprej pripravimo, na kaj mora misliti. Ţe povedane besede mu bodo olajšale branje, 

zato bo bral hitreje in laţje. Bolj bo pozoren na podrobnosti in si jih laţje zapomnil; 

 naloga je namenjena odpravljanju teţav z zamenjavo črk pri branju. Če recimo učenec 

pri branju zamenjuje črki b in d, naj najprej označi vse črke d v besedilu, nato pa mu 

povemo, koliko je črk d v besedilu, da lahko učenec preveri svoj rezultat. Povemo mu, 

da bomo šteli, kolikokrat bo črko d v besedi pravilno prebral; 

 pri branju iz učbenika učenca spodbudimo, da za vsak odstavek besedila oblikuje 

ustrezno vprašanje, na katero odstavek odgovarja. 

 

2. Naloge pri pisanju (prav tam): 

 otrokovo pozornost omejimo na določen problem v zapisu (o in a, m in n, strešice, 

velike začetnice, vejice itd.). Predenj tudi postavimo listek z navodilom, na kaj naj 
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pazi. Pri pregledovanju smo pozitivno naravnani in štejemo le pravilne zapise, 

napakam pa ne posvečamo pozornosti. 

 

Branje pomanjkljivega besedila 

 V besedilu so na mestu, kjer bi morale biti črke, ki otroku najpogosteje povzročajo 

teţave, označeni prazni prostorčki, v katere učenec vpiše pravilne črke ali pa jih samo 

prebere pravilno. 

 V besedilu so namerne napake (npr. Ţlata ţabiča Ţiva), ki jih mora otrok ugotoviti in 

pravilno prebrati besedilo (prav tam).  

 

Fazno branje 

Metoda ima štiri faze (prav tam): 

 

1. faza: odrasli počasi bere otroku nepredolgo besedilo. Otrok pri tem s prstom sledi 

branju. V resnici odrasli sledi premikanju prsta otroka. Odrasli s tem sledi otrokovim 

zmoţnostim zaznavanja, prepoznavanja, gibanja prsta in orientacije; 

 

2. faza: po poslušanju in sledenju celotnega besedila se otrok posveti posameznim 

besedam. Odrasli naroči otroku, naj v določeni vrsti poišče določeno besedo in jo 

pokaţe. Nato sledi naloga, da besedo prebere. Odrasli izbira besede, ki so bistvene za 

razumevanje vsebine besedila, jih je teţje prebrati ali so pomensko zahtevnejše. Pri tej 

vaji je otrok vidno in slušno prepoznaval besede in njihov pomen ter uril spomin in 

orientacijo; 

 

3. faza: odrasli in otrok bereta besedilo skupaj, sočasno. Odrasli bere razločno, se ne 

ustavlja pri teţkih besedah, otrok pa mu sledi po svojih zmoţnostih, pri čemer ga ne 

prekinjamo, če naredi kakšno napako. S tem otrok pridobi izkušnjo tekočega branja. 

Odrasli pri laţjem delu stavka skoraj utihne, da se bolj sliši otroka. S tem dobi otrok 

občutek večje samostojnosti in samozavesti. 

 

Podobno sta to fazo opisala tudi Reid in Green (2012). To dejavnost sta poimenovala 

branje v paru. Menita, da se dejavnost deli v dve ravni: skupno branje in samostojno 

branje učenca. Pri skupnem branju učenec in učitelj bereta hkrati na glas vse besede, 

učitelj ob tem uravnava hitrost branja. Če učenec narobe prebere besedo, mu učitelj da 
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nekaj sekund časa, da jo sam popravi. V nasprotnem primeru učitelj pove pravilen 

način izgovorjave in učenec ponovi za njim. Učenec lahko preide na samostojno 

branje, ko postane samozavestnejši. Še vedno ga lahko pri branju z glasom spremlja 

učitelj, a bolj tiho; 

 

4. faza: otrok bere samostojno. Ker vsebino in teţje besede ţe dobro pozna, ima več 

moţnosti, da bo bral bolj tekoče in pravilno. Pomembno je, da doseţe uspeh in s tem 

pridobi motivacijo za nadaljnje delo.  

 

 

1.4.4   Razvijanje bralne motivacije z informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo 
 

Sodobne generacije mlajših otrok so glede na besedilno okolje, ki jih obdaja, zagotovo 

drugačne, kot so bile v bliţnji preteklosti, saj se otroci ţe od rojstva seznanjajo z 

računalnikom. Dosedanje raziskave so pokazale, da šola ne zna vključiti v pouk otrokovih 

izkušenj z računalniško pismenostjo, ki jih pridobi med tretjim in šestim letom. Otrokom je 

branje še vedno predstavljeno v skladu s tradicionalnimi šolskimi predstavami o branju in 

njegovem usvajanju (Grosman, 2009, v Saksida, 2010). 

 

Ena izmed ključnih vlog, ki jo ima informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) pri 

spodbujanju pismenosti, je, da izboljšuje učenje z dvigom učne motivacije. Unescov 

dokument Using ICT to Develop Literacy (2006) opredeljuje IKT kot vrste tehnoloških 

naprav in rešitev za prenos, shranjevanje, ustvarjanje in izmenjavo informacij. Široko 

pojmovanje IKT zajema: radio, televizijo, video, DVD, telefon, satelitske sisteme, 

računalnike, računalniške mreţe in programsko opremo, skupaj z dodatki in podporo tem 

tehnologijam, kot sta videokonferenčni sistem in elektronska pošta (UNESCO, 2006, v 

Potočnik, 2012). S pomočjo IKT postanejo ure pismenosti zanimivejše. Uporaba avdio- in 

videoposnetkov lahko v kombinaciji s tiskanim učnim gradivom pomembno dvigne interes 

učencev, saj jim je takšen pouk zanimivejši in dinamičnejši. Sprejemanje informacij s slušnim 

in vidnim zaznavanjem je za razvoj besedišča in skladnje učinkovitejše kot zgolj branje 

tiskanih gradiv ter olajša pomnjenje in predelovanje informacij. Televizija, video ali DVD 

olajšajo bralno razumevanje in pospešijo razvoj pismenosti, saj vključujejo besedo, slike, 

gibanje in animacijo v kombinaciji z zvokom. Avdio-vizualna sredstva različnih vrst in oblik 
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so priloţnost za spodbujanje diskusije in kritičnega mišljenja. Z uporabo IKT ţelimo 

preusmeriti pedagoški proces od učitelja in njegovega posredovanja informacij do socialno 

konstruktivističnega pristopa s čim boljšim sodelovanjem učencev za čim višjo stopnjo 

pismenosti (UNESCO, 2006).  

 

1.4.4.1   Pismenost in informacijsko-komunikacijska tehnologija 

 

Pomen pismenosti se s pojavom spleta hitro in stalno spreminja. V trenutku, ko se pojavi nova 

tehnologija za informiranje in komuniciranje, na primer druţbena omreţja, se v druţbi 

pojavijo tudi nove oblike pismenosti. Zaradi hitrosti širjenja tehnologije se spreminjajo tudi 

predstave o tem, kaj danes pomeni imeti razvite zmoţnosti branja, pisanja in učinkovitega 

sporazumevanja. Biti pismen danes pogosto pomeni biti sposoben uporabljati kombinacijo 

spletnikov, spletnih enciklopedij, kratkih sporočil, brskalnikov, Facebooka, Googlovih 

dokumentov, Skypa in drugih novih tehnologij, vključno s tisočimi mobilnimi aplikacijami. 

Biti pismen jutri bo pomenilo sposobnost uporabe prihajajočih tehnologij in novih druţbenih 

praks, ki jih bomo ustvarili, da bi zadovoljili prihajajoče potrebe (Leu in drugi, 2011, v 

Potočnik, 2012).  

 

Spreminjanje opredelitve pismenosti se pojavi ţe pri branju in bralnem razumevanju. Branje 

elektronskih, večdimenzionalnih in tiskanih, linearnih besedil se namreč precej razlikuje. Pri 

linearnem branju ima bralec pred sabo nespremenljivo in omejeno besedilo brez trenutne 

socialne interakcije, brez povezav z drugimi besedili in z minimalnim nadzorom nad tem, kar 

bere. Bralčeva pot je običajno vnaprej določena. Bralec elektronskega besedila pa lahko s 

pomočjo povezav izbira pot glede na lastne interese. Pri tem mora zdruţiti vse sestavine 

večkodnega besedila (fotografije, glasbo, videoposnetke, črke), zato je branje elektronskih v 

primerjavi z branjem tiskanih besedil kompleksnejše (prav tam).  

 

Inovativne metode poučevanja, ki temeljijo na aktivnem in izkustvenem učenju ter katerih 

učinek se lahko izboljša z rabo IKT, lahko povečajo zavzetost učencev in izboljšajo njihove 

doseţke. Evropska komisija poudarja, da lahko IKT pomaga učencem s posebnimi 

izobraţevalnimi potrebami, da si pridobijo večjo avtonomijo. Prav tako lahko spodbudno 

deluje na učence z manjšimi zmogljivostmi, saj jim omogoča, da se učijo z njim primerno 

hitrostjo, in jim pomaga izboljšati samozavest (Kresal - Sterniša, 2012). Uporaba IKT je tako 
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lahko močno motivacijsko sredstvo pri razvijanju pozitivnega odnosa do branja. To je še 

posebej pomembno za učence, ki imajo bralno-napisovalne teţave, saj jim računalnik 

velikokrat močno olajša tovrstne teţave. Učence, ki imajo teţave pri zapisu, lahko računalnik 

opozori na napačno zapisano besedo, h kateri se ponovno vrnejo in jo podrobneje proučijo ter 

popravijo zapis.  

 

Namen projekta Od kakovosti k odličnosti (Lubšina Novak, 2008), v katerega je bilo 

vključenih sedem osnovnih šol, je bil zviševanje ravni pismenosti pri osnovnošolcih s 

pomočjo IKT. Osnovne šole v projektu so se povezale prek interneta v mreţo SIMOS 

(slovenska internetna mreţa osnovnih šol). Učitelji so izbrali zbirke knjig, ki so jih objavili na 

internetu na skupnem internetnem omreţju. Iz seznama so si učenci izbrali knjigo, jo prebrali 

in o njej s pomočjo internetnih orodij zapisali mnenje, rešili različne naloge, narisali risbico, 

napisali obnovo. Učenci so se tako seznanili z različnimi orodji sodobne IKT in se jih tudi 

naučili uporabljati. Vodja projekta Marija Lubšina Novak poroča, da je pri učencih projekt 

vzbudil veliko interesa in motivacije. Poleg vseh drugih rezultatov sta se povečala obisk 

knjiţnice in branje knjig, več kot polovica učencev pa je na spletni strani objavila prispevke. 

Učencem je objava njihovih prispevkov na spletni strani zelo veliko pomenila. Objavljeni 

prispevki so jim bili tudi spodbuda za sodelovanje v projektu v naslednjem šolskem letu. 

 

Projekt Od kakovosti k odličnosti je tako poleg zviševanja ravni pismenosti poskrbel tudi za 

dvig ravni bralne motivacije, saj se je učencem popestritev bralnih aktivnosti s pomočjo IKT 

prav gotovo zdela zanimiva in privlačna.  

 

V magistrski nalogi z naslovom Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) pri 

obravnavi pravljic v tretjem razredu Marjana Strgar (2012) ugotavlja, da pravilno izbrana 

IKT, usposobljenost učitelja in jasna vizija ter načrt dela pripomorejo k izboljšanju učenja 

predvsem zaradi laţjega motiviranja učencev in ohranjanja daljše koncentracije.   

 

1.4.4.2   Spodbujanje branja in pisanja v prvem triletju s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije 

 

Dobro premišljena in načrtovana integracija IKT v zgodnji pouk pismenosti dodatno prispeva 

k motivaciji učencev. N. Potočnik (2012) našteva nekaj načinov, katere predstavljamo v 

nadaljevanju, kako lahko učinkovito uporabimo IKT pri pouku v prvem triletju.  
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1. Ustvarjanje digitalnih zgodb  

Skupina učencev tvori samostojno ali pa s pomočjo učitelja multimedijsko besedilo, povezano 

s predhodno dejavnostjo. Ustvarijo lahko fotozgodbo in jo podkrepijo z multimedijskimi 

sestavinami. Pri tem lahko uporabijo orodje Microsoft PowerPoint
®
. Učenci lahko kot 

dodatke besedilu uporabijo orodje za risanje (slikar), uvozijo videoposnetke, animacije, 

zvoke, sintetizatorje govora idr. Ob njih pa narekujejo besedilo učitelju/-ici. Besedilo lahko 

nato preberejo, posnamejo in zvok vstavijo v predstavitev (Potočnik, 2012, po Mckenna in 

drugi, 2011). Pri nas je eden izmed takšnih prosto dostopnih programov Moja prva knjiga, ki 

je izdelek podjetja Miška, d. o. o., ki otrokom omogoča, da sodelujejo pri nastajanju knjige. 

Vsebino lahko dopolnijo ali napišejo, knjigo lahko poljubno oblikujejo in natisnejo ter 

izdelajo svojo knjigo. 

 

2. Branje interaktivnih knjig  

Ena izmed takšnih knjig pri nas je Maček Muri na CD-ROMU Zaloţbe Mladinska knjiga. 

Učenci berejo interaktivne knjige, ki vključujejo slike z animacijo in gibanjem ob kliku, 

glasbo, zvočne učinke, besedne igre ipd. Učenci jih berejo, poslušajo in se igrajo v manjših 

skupinah ali parih v računalniškem kotičku. Pri tem lahko pridobijo zavedanje o konceptu 

tiska, razvijajo besedišče, prepoznajo črke, odkrivajo glasovno-črkovni ključ ipd. Tovrstno 

gradivo ni namenjenu učenju branja, temveč ga lahko uporabljamo kot motivacijsko dejavnost 

ali dejavnost za poglabljanje doţivetij ob slikanici. 

 

3. Spretnosti začetnega branja 

Pri razvoju spretnosti začetnega branja lahko kot motivacijsko sredstvo uporabimo različne 

oblike IKT. Ko začne otrok povezovati glas s črko in začenja brati, lahko uporabimo 

programe kot podporo prvemu dekodiranju, enostavne bralne naloge, na primer Sebran 

(Educational Freeware v slovenskem jeziku), elektronska stavnica; pri pouku lahko smiselno 

uporabimo LCD-projektor ali interaktivno tablo. Pri razvijanju poimenovalne zmoţnosti s 

povezavami na ustrezne spletne strani širimo, poglabljamo obravnavano temo. Pri vajah iz 

tekočnosti branja lahko IKT uporabimo za snemanje branja, branje z odmevom.  

 

4. Bralno razumevanje 

Pri razvijanju bralnega razumevanja lahko vključimo branje elektronskih sporočil kot 

dopisovanje. S programoma PowerPoint
®
 ali Publisher

®
 ustvarimo različne poustvarjalne 

naloge po poslušanju besedil. Pri pouku se prek spleta poveţemo na ustrezne spletne strani. 
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5. Ustvarjalno pisanje 

Motivacijsko moč IKT lahko pri pisanju izkoristimo pri ustvarjanju različnih besedil, ki jih 

lahko popestrimo s simboli, zanimivo pisavo, barvami, ozadji, animiranimi risbami in z 

glasbo. Z računalniškim programom Publisher
®

 lahko izdelamo letake, bilten, časopis. Po 

elektronski pošti si lahko otroci dopisujejo z vrstniki izven domačega okolja z vnaprej 

pripravljeno temo. Učenci pišejo o razrednih dogodkih, dodajajo prispevke in urejajo 

razredno internetno stran znotraj šolskega spletnega mesta. 

 

1.4.4.3   Spodbujanje bralne in napisovalne motivacije učencev drugega in 

tretjega triletja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije 

 

Ko učenci avtomatizirajo tehniko branja, tehnologija ne sluţi zgolj razvoju določenih bralnih 

spretnosti, temveč jo lahko učenci uporabijo za nadgradnjo različnih dejavnosti pri pouku, ki 

spodbujajo bralno motivacijo. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj primerov učinkovite 

integracije IKT v pouk pismenosti (Mckenna in drugi, 2011, v Potočnik, 2012). 

 

1. Virtualni potopis  

Namesto da se učenci odpravijo na teren, jim lahko učitelj kar v razredu pripravi virtualni 

raziskovalni pohod kot spletno dejavnost, ki simulira tradicionalni raziskovalni pohod. Na tej 

poti lahko učenci raziskujejo kulturne ali zgodovinske znamenitosti, proučujejo naravoslovne 

pojave ipd. Kljub temu da učenci ne zapustijo učilnice, lahko s pomočjo spletnih strani 

raziskujejo svoje okolje ali oddaljene kraje. Na virtualnem pohodu je učitelj vodič, ki upravlja 

različne vrste medijev za pridobivanje novih spoznanj.  

 

2. Mobilne naprave  

Pouk lahko popestrimo z uporabo prenosnih telefonov. Učenci in starši lahko z njimi tudi 

izven šole dostopajo do vsebin, vezanih na učenje branja in pisanja. 

 

3. Spletne razprave  

Spletno razpravo o prebranem besedilu lahko učitelj uporabi kot naknadno učinkovito 

sredstvo za poglabljanje vsebine po obravnavi v razredu. Raziskave kaţejo, da spletno 

razpravljanje v učencih spodbudi občutek za skupnost, pripadnost, saj drug drugemu 

pomagajo razjasniti vprašanja, vzpostavijo povezave in prepoznajo literarne elemente. Poleg 

spletnih razprav med učenci se je kot učinkovita izkazala tudi spletna komunikacija med 
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učiteljem in učencem ter med vrstniki, povezanimi zunaj učilnice. Med učiteljem in učencem 

se s spletnim komuniciranjem ustvari močnejša vez. Včasih učenci niso pripravljeni 

poglobljeno razmišljati in razpravljati o prebranem, zato jih delo s spletnimi enciklopedijami, 

Googlovimi dokumenti, spletniki ipd. spodbudi in motivira za tovrstno dejavnost. Obenem pa 

z uporabo naštetih orodij razvijajo svojo zmoţnost pisanja. 

 

4. Spletno recipročno poučevanje  

Pri tovrstni strategiji se učenci razdelijo v skupine, ki si s pomočjo spleta med sabo pripravijo 

naloge, v katere vključijo tudi slike in koristne internetne povezave, ki bodo bralcem v pomoč 

pri krmarjenju skozi besedilo. Skupine morajo biti heterogene glede stopnje pismenosti, saj 

imajo lahko učenci s slabšo razvito bralno zmoţnostjo kakovostnejše izkušnje z uporabo 

spleta. Heterogene skupine zagotavljajo sodelovanje in zavzetost vseh članov skupine. 

 

5. Izdelava videoposnetkov  

Učenci lahko izdelajo videonapovednik knjige z namenom, da bi prepričali ciljno občinstvo, 

da bi si jo ţelelo prebrati. Tovrstna dejavnost zahteva široko paleto spretnosti. Najprej morajo 

prebrati knjigo, nato se v skupini pogovorijo in odločijo, katere bistvene elemente knjige bodo 

vključili v napovednik. Nato izdelajo scenarij, ki predvidi, kaj bodo povedali, in slikovno 

zaporedje dogajanja. Učence motivira dejstvo, da bo rezultat njihovega dela predstavljen 

določenemu občinstvu. 

 

6. Gledanje videoposnetkov  

Namesto pasivnega gledanja videoposnetka lahko učence ob ogledu spodbudimo k aktivnemu 

delu. Videoposnetek lahko uporabimo kot sredstvo za aktiviranje predznanja, na primer 

učencem lahko damo nalogo, naj primerjajo knjigo in reţiserjevo adaptacijo filma po tej 

knjigi. Posnetek lahko uporabimo tudi kot motivacijsko spodbudo za pisanje spisa na 

določeno temo.   

 

7. Grafični prikazi  

Grafični prikazi so ena izmed učinkovitih strategij za razvijanje branja z razumevanjem. 

Danes lahko vse znane grafične prikaze (pojmovna mreţa, venov diagram, ribja kost, 

primerjalna matrika, časovni trak itd.) ustvarimo tudi s pomočjo računalnika. Ustvarjanje teh 

prikazov pomaga učencem, da dobijo predstavo o procesih in odnosih med njimi.  
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8. Urejevalniki besedila  

Tvorjenje besedila s pomočjo računalnika je lahko motivacijska dejavnost. Poleg tega je tudi 

nujna spretnost, ki jo morajo učenci obvladati. Namesto pretipkavanja ročno napisanega 

besedila je bolje, da učenec ustvari besedilo na računalniku z računalniškim programom za 

urejanje besedila. Urejevalnik besedila uporabijo v vseh fazah nastajanja besedila – od 

načrtovanja do revidiranja. Računalnik naj bi uporabljali tudi za shranjevanje zapiskov 

glavnih idej, razmišljanj o prebrani knjigi, prvih osnutkov besedila. Pisanje spodbujajo tudi 

spletniki ali blogi, v katerih se učenci lahko poveţejo v učeče se skupnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

2   EMPIRIČNI DEL 

 

2.1   OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKAVE 

 

2.1.1   Opredelitev problema 

 

Spoznanja več tujih in domačih raziskav kaţejo, da motivacijski dejavniki bistveno vplivajo 

na bralne doseţke. Učenci, ki imajo pozitiven odnos do branja, dosegajo višje bralne doseţke 

in se odločajo za branje tudi v prostem času (Jamnik in Perko, 2003; Bucik, 2003; Mullis in 

drugi, 2003; Pečjak, Knaflič in Bucik, 2003; Pedagoški inštitut, 2011). Različne raziskave 

(Stanovich, 1986; Baker in Wigfield, 1999, v OECD, 2009) so pokazale, da je odnos med 

doseţkom pri branju in ţeljo po njem ujet v pozitivno povratno zanko, saj so boljši bralci bolj 

motivirani za branje, zato tudi pogosteje berejo, to pa vodi do izboljšanja besednega zaklada 

in razumevanja besedila.  

 

Otroci, ki imajo teţave z branjem, posledično čutijo do njega vedno večji odpor. 

Nesamostojnost pri učenju in teţave z branjem pa so v najtesnejši zvezi s šolsko 

neuspešnostjo. Motivacija za branje je neločljiv del bralne učinkovitosti bralca, ki je povezana 

s celotno učno motivacijo učenca (Magajna in Gradišar, 2002).   

 

Rezultati raziskav (Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011; Morgan in Fuchs, 

2010) so pokazali, da je pri otrocih z bralno-napisovalnimi teţavami ključen učinkovit 

program pomoči pri izboljšanju bralne zmoţnosti. Poleg izboljševanja bralnih zmoţnosti 

otrok je treba razvijati tudi nizko raven motivacije (Spiegel, 1994, v Pečjak, Bucik, Gradišar 

in Peklaj, 2006).  

 

V naši raziskavi smo se usmerili v raziskovanje razlik bralnih motivacijskih dejavnikov med 

učenci z bralno-napisovalnimi teţavami in njihovimi vrstniki tretjega, četrtega in petega 

razreda. Poleg tega smo se usmerili tudi v oblikovanje pregleda dobrih praks in načinov za 

krepitev in dvig bralne motivacije, čeprav se zavedamo, da je učinkovit program pomoči za 

dvig bralne zmoţnosti prav tako ključen pri pomoči učencem z bralno-napisovalnimi 

teţavami. 
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2.1.2   Cilj raziskave 

 

Osrednja cilja raziskave sta: 

 raziskati in opredeliti bralne motivacijske dejavnike učencev z bralno-napisovalnimi 

teţavami in njihovih vrstnikov; 

 proučiti in oblikovati pregled dobrih praks in načinov za krepitev in razvijanje bralne 

motivacije. 

 

 

2.2   RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H1: Na podlagi v raziskavi uporabljenih spremenljivk obstajajo statistično pomembne 

strukturalne razlike med učenci z bralno-napisovalnimi teţavami in njihovimi vrstniki. 

 

H2: Učenci z bralno-napisovalnimi teţavami imajo statistično pomembno niţji interes za 

branje kot njihovi vrstniki. 

 

H3: Učenci z bralno-napisovalnimi teţavami statistično pomembno bolj kot njihovi vrstniki 

zaznavajo branje kot teţko aktivnost. 

 

H4: Učenci z bralno-napisovalnimi teţavami se počutijo statistično pomembno manj 

kompetentne pri glasnem branju. 

 

 

2.3   RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

2.3.1   Metode dela 

 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Uporabljen je kvantitativni raziskovalni pristop. 
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2.3.2   Vzorec  

 

V raziskavo smo vključili oseminsedemdeset učencev tretjega, četrtega in petega razreda 

splošnega osnovnošolskega programa. Na področju kamniških osnovnih šol in širše okolice 

smo oblikovali dva vzorca. Oba vzorca smo izenačili po spolu in starosti oziroma razredu. V 

raziskavi so številčno prevladovali dečki, ki jih je bilo šestinštirideset, deklic pa je bilo 

dvaintrideset. Predhodno smo pridobili pisno dovoljenje staršev posameznega otroka za 

njegovo vključitev v raziskavo. Vzorec smo razdelili v dve skupini: 

 

 v prvo skupino smo izbrali devetintrideset učencev, ki so imeli odločbo o usmeritvi in 

so usmerjeni v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ter imajo bralno-napisovalne teţave, ki so navedene v sami odločbi ali pa o 

njih poročajo izvajalke dodatne strokovne pomoči, ki otroku nudijo dodatno strokovno 

pomoč. Omejili smo se na starostno skupino učencev, ki obiskujejo tretji, četrti in peti 

razred; 

 

 drugo skupino smo oblikovali po oblikovanju prvega vzorca. Izenačili smo ga glede 

na spol in število učencev na posamezni starostni stopnji.  

 

 

Tabela 1: Prikaz števila učencev z bralno-napisovalnimi teţavami in njihovih vrstnikov glede na razred in spol 

RAZRED SPOL UČENCI Z BRALNO-

NAPISOVALNIMI 

TEŢAVAMI 

UČENCI BREZ BRALNO-

NAPISOVALNIH TEŢAV 

SKUPAJ 

3. dečki 10 10  

34 deklice 7 7 

4. dečki 5 5  

18 deklice 4 4 

5. dečki 8 8  

26 deklice 5 5 

SKUPAJ 39 39 78 
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2.3.3   Merski instrumentarij 

   

Kot merski instrument smo uporabili Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence avtoric 

C. Peklaj in N. Bucik iz leta 2003, ki je objavljen v knjigi Bralna motivacija v šoli: merjenje 

in razvijanje (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). Pri pripravi vprašalnika sta avtorici 

izhajali iz vsebinske analize postavk nekaterih znanih instrumentov za merjenje bralne 

motivacije učencev. Vprašalnik je namenjen učencem četrtega in petega razreda osnovne šole. 

V naši raziskavi smo vprašalnik uporabili poleg četrtega in petega razreda tudi v tretjem 

razredu. Vprašalnik je po navedbah avtoric veljaven in zanesljiv. Njegova veljavnost je bila 

ugotovljena s faktorsko analizo, ki je potrdila trifaktorsko strukturo vprašalnika. Zanesljivost 

je bila izračunana s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa. 26 postavk se je na podlagi 

statistične analize razporedilo v naslednje tri faktorje: interes za branje (Cronbach α = 0,81), 

zaznavanje branja kot teţke aktivnosti (Cronbach α = 0,72) in kompetentnost pri glasnem 

branju (Cronbach α = 0,63). Do trditev v vprašalniku se učenci opredelijo tako, da pobarvajo 

enega od treh intuitivnih obraznih simbolov, ki predstavljajo stališča: drţi, včasih drţi, včasih 

ne drţi in ne drţi. 

 

2.3.4   Spremenljivke 

 

Skupini učencev z bralno-napisovalnimi teţavami in vrstnike smo obravnavali s pomočjo 

šestindvajsetih spremenljivk Vprašalnika bralne motivacije za mlajše učence (Peklaj in 

Bucik, 2003), ki smo jih uporabili pri različnih statističnih metodah. 

 

Tabela 2: Opis spremenljivk 

Ime spremenljivke Opis merjenja 

V branju uţivam Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

V primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Razveselim se, če dobim knjigo za darilo Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo 

knjigo 
Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Rad berem na glas Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Iz knjig se lahko veliko naučim Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Knjige so zanimive Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Ob branju se zabavam Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 
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Branje se mi zdi teţko Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Berem le, če moram Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Branje me utrudi Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Nekatere knjige so zame preteţke Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Berem tudi, če me nihče ne spomni Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Pred spanjem rad kaj preberem Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Hodim v knjiţnico in si izposojam knjige Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Če berem na glas, razumem, kaj sem prebral Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Dobro berem na glas Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Rad sodelujem pri bralni znački Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Običajno berem le, če me spomnijo starši Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, 

kaj berem 
Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

V razredu sem med boljšimi bralci Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Razumem to, kar berem Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Rad bi bolje bral Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Berem tudi knjige, ki jih ni treba brati za šolo Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

Všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj prebere Od ne drţi do drţi (lestvica od 1 do 3) 

 

2.3.5   Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatki so bili zbrani na področju kamniških osnovnih šol in širše okolice. Predhodno so bili 

o tem obveščeni ravnatelji in ravnateljice šol. Pred izvedbo raziskave so učenci od doma 

prinesli podpisan obrazec s strani staršev, da dovolijo otroku udeleţbo v raziskavi. Sodelovali 

smo z učiteljicami dodatne strokovne pomoči. Učenci z bralno-napisovalnimi teţavami, ki jim 

je nudena dodatna strokovna pomoč, so na vprašalnik pisno odgovarjali individualno v času 

ur dodatne strokovne pomoči. Učenci iz kontrolne skupine so na vprašalnik pisno odgovarjali 

v razredu.  

 

2.3.6   Statistične obdelave 

 

Uporabili smo naslednje statistične metode: osnovno deskriptivno statistiko, t-test preizkus 

med skupinama in diskriminantno analizo za odkrivanje latentnih dimenzij med skupinama. 
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2.4   REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

2.4.1   Osnovna deskriptivna statistika obeh skupin učencev 

 

Stališča učencev, ki so jih izrazili z obkroţevanjem ali barvanjem intuitivnih simbolov s 

pomenom: drţi, včasih drţi, včasih ne drţi in ne drţi, smo pretvorili v numerične vrednosti po 

naslednjem principu: 

 drţi = vrednost 3 

 včasih drţi, včasih ne drţi = vrednost 2; 

 ne drţi = vrednost 1. 

 

Spremenljivke »branje se mi zdi teţko«, »berem le, če moram«, »branje me utrudi«, »nekatere 

knjige so zame preteţke«, »običajno berem le, če me spomnijo starši«, »rad bi bolje bral« so 

zastavljene tako, da v primerjavi z ostalimi trditvami, ki preverjajo prisotnost bralne 

motivacije, te preverjajo odsotnost oz. teţave pri bralni motivaciji. Ker odgovor »drţi« pri 

omenjenih spremenljivkah pomeni posledično manjšo bralno motivacijo v primerjavi z 

ostalimi spremenljivkami, kjer odgovor »drţi« pomeni večjo bralno motivacijo, smo 

točkovanje obrnili, kar pomeni, da smo odgovor »drţi« pretvorili v numerično vrednost 1 in 

odgovor »ne drţi« v vrednost 3. Pri odgovoru »včasih drţi, včasih ne drţi« smo ohranili 

vrednost 2. S tem smo spremenljivke poenotili glede na razporeditev na dimenziji manj 

bralne motivacije – več bralne motivacije. Niţjo aritmetično sredino tako interpretiramo kot 

manj bralne motivacije, višja aritmetična sredina pa pomeni več bralne motivacije.  

 

Tabela 3: Deskriptivna statistika vseh spremenljivk za oba vzorca  

Spremenljivke 
Skupina bra.-nap. teţ. 

ali kontrolna skupina 
Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
Asimetrija Sploščenost 

V branju uţivam 
bra.-napis. teţave 39 2,03 0,628 –0,017 –0,284 

kontrolna skupina 39 2,56 0,502 –0,269 –2,035 

V primerjavi z  drugimi sošolci v  

razredu več berem 

bra.-napis. teţave 39 1,69 0,731 0,560 –0,898 

kontrolna skupina 39 2,03 0,628 –0,017 –0,284 

Razveselim se, če  dobim knjigo za  

darilo 

bra.-napis. teţave 39 2,41 0,751 –0,856 –0,666 

kontrolna skupina 39 2,74 0,549 –2,108 3,708 

Če je knjiga  zanimiva, lahko sam  

preberem tudi debelo  knjigo 

bra.-napis. teţave 39 2,49 0,756 –1,108 –0,284 

kontrolna skupina 39 2,69 0,521 –1,443 1,251 

Rad berem na glas 
bra.-napis. teţave 39 1,67 0,772 0,669 –0,981 

kontrolna skupina 39 1,82 0,823 0,353 –1,434 
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Iz knjig se lahko  veliko naučim 
bra.-napis. teţave 39 2,72 0,605 –2,053 3,120 

kontrolna skupina 39 2,87 0,339 –2,314 3,534 

Knjige so zanimive 
bra.-napis. teţave 39 2,56 0,552 –0,760 –0,491 

kontrolna skupina 39 2,69 0,468 –0,867 –1,319 

Ob branju se  zabavam 
bra.-napis. teţave 39 2,15 0,670 –0,186 –0,689 

kontrolna skupina 39 2,64 0,486 –0,612 –1,717 

Berem le, če moram 
bra.-napis. teţave 39 2,23 0,810 –0,456 –1,319 

kontrolna skupina 39 2,74 0,501 –1,812 2,655 

Branje se mi zdi  teţko 
bra.-napis. teţave 39 2,28 0,803 –0,562 –1,169 

kontrolna skupina 39 2,82 0,556 –2,979 7,540 

Preden grem spat, mi  kdo od 

domačih kaj  prebere 

bra.-napis. teţave 39 1,64 0,873 0,792 –1,225 

kontrolna skupina 39 1,21 0,469 2,291 4,920 

Branje me utrudi 
bra.-napis. teţave 39 2,26 0,818 –0,518 –1,307 

kontrolna skupina 39 2,80 0,469 –2,291 4,920 

Nekatere knjige so  zame preteţke 
bra.-napis. teţave 39 1,77 0,742 0,405 –1,045 

kontrolna skupina 39 2,21 0,656 –0,236 –0,629 

Berem tudi, če me  nihče ne spomni 
bra.-napis. teţave 39 2,21 0,833 –0,411 –1,440 

kontrolna skupina 39 2,82 0,389 –1,738 1,073 

Pred spanjem rad kaj preberem 
bra.-napis. teţave 39 2,05 0,857 –0,101 –1,649 

kontrolna skupina 39 2,49 0,644 –0,886 –0,203 

Hodim v knjiţnico in si izposojam 

knjige 

bra.-napis. teţave 39 2,51 0,721 –1,158 –0,030 

kontrolna skupina 39 2,69 0,468 –0,867 –1,319 

Če berem na glas, razumem, kaj sem  

prebral 

bra.-napis. teţave 39 2,38 0,847 –0,852 –1,052 

kontrolna skupina 39 2,49 0,721 –1,064 –0,206 

Dobro berem na glas 
bra.-napis. teţave 39 1,92 0,774 0,136 –1,287 

kontrolna skupina 39 2,56 0,598 –1,037 0,158 

Rad sodelujem pri  bralni znački 
bra.-napis. teţave 39 2,49 0,790 –1,135 –0,381 

kontrolna skupina 39 2,72 0,647 –2,119 3,059 

Običajno berem le, če me spomnijo 

starši 

bra.-napis. teţave 39 2,08 0,870 –0,154 –1,687 

kontrolna skupina 39 2,64 0,537 –1,140 0,336 

S prijatelji in  prijateljicami se rad  

pogovarjam o tem, kaj  berem 

bra.-napis. teţave 39 1,77 0,872 0,481 –1,536 

kontrolna skupina 39 2,03 0,778 –0,045 –1,314 

V razredu sem med  boljšimi bralci 
bra.-napis. teţave 39 1,56 0,718 0,888 –0,479 

kontrolna skupina 39 2,44 0,680 –0,813 –0,428 

Razumem to, kar  preberem 
bra.-napis. teţave 39 2,44 0,598 –0,519 –0,583 

kontrolna skupina 39 2,77 0,427 –1,330 –0,247 

Všeč mi je, ko mi kdo od domačih 

kaj  prebere 

bra.-napis. teţave 39 2,44 0,852 –1,000 –0,853 

kontrolna skupina 39 2,41 0,677 –0,728 –0,520 

Rad bi bolje bral 
bra.-napis. teţave 39 1,33 0,662 1,804 1,910 

kontrolna skupina 39 1,82 0,914 0,375 –1,740 

Berem tudi knjige, ki  jih ni treba 

brati za šolo 

bra.-napis. teţave 39 2,54 0,682 –1,193 0,215 

kontrolna skupina 39 2,95 0,223 –4,233 16,779 

 

V zgornji tabeli so prikazane osnovne opisne statistike posebej za obe skupini učencev. 

Največje razlike v aritmetični sredini so pri spremenljivkah, ki izraţajo uspešnost, uţitek in 



54 
 

zadovoljstvo pri branju ter občutenje branja kot teţke aktivnosti. Najmanjše razlike v 

aritmetični sredini so pri spremenljivkah, ki izraţajo sociokulturno motivirano branje in 

razumevanje knjige in branja kot vrednote. 

 

Zaradi nenormalnih distribucij pri posameznih spremenljivkah smo se odločili, da vrednosti 

celotnega vzorca normaliziramo in pri vseh nadaljnjih analizah uporabimo normalizirane              

t-vrednosti. 

  

2.4.2   Rezultati in interpretacija analize homogenosti variance ter t-test 
 

Tabela 4: Testiranje homogenosti variance in t-test za vse spremenljivke 

Spremenljivka  

Leveneov test 

enakosti 

variance 

t-test enakosti aritmetičnih 

sredin 

F P t df 
P (2-

tailed) 

Ob branju se zabavam Privzeti enaki varianci 0,764 0,385 –3,676 76 0,000 

Privzeti različni varianci   –3,676 69,157 0,000 

V branju uţivam Privzeti enaki varianci 1,192 0,278 –4,191 76 0,000 

Privzeti različni varianci   –4,191 71,706 0,000 

V primerjavi z drugimi sošolci več berem Privzeti enaki varianci 6,561 0,012 –2,164 76 0,034 

Privzeti različni varianci   –2,164 74,286 0,034 

Razveselim se, če dobim knjigo za darilo Privzeti enaki varianci 13,365 0,000 –2,271 76 0,026 

Privzeti različni varianci   –2,271 70,627 0,026 

Če je knjiga zanimiva, lahko sam 

preberem tudi debelo knjigo 

Privzeti enaki varianci 8,294 0,005 –1,256 76 0,213 

Privzeti različni varianci   –1,256 70,241 0,213 

Rad berem na glas Privzeti enaki varianci 0,133 0,717 –0,843 76 0,402 

Privzeti različni varianci   –0,843 75,753 0,402 

Iz knjig se lahko veliko naučim Privzeti enaki varianci 6,863 0,011 –1,216 76 0,228 

Privzeti različni varianci   –1,216 66,283 0,228 

Knjige so zanimive Privzeti enaki varianci 4,499 0,037 –1,129 76 0,263 

Privzeti različni varianci   –1,129 73,397 0,263 

Preden grem spat, mi kdo od domačih kaj 

prebere 

Privzeti enaki varianci 32,916 0,000 2,563 76 0,012 

Privzeti različni varianci   2,563 62,882 0,013 

Berem tudi, če me nihče ne spomni Privzeti enaki varianci 39,859 0,000 –4,106 76 0,000 

Privzeti različni varianci   –4,106 58,137 0,000 

Pred spanjem rad kaj preberem Privzeti enaki varianci 3,233 0,076 –2,478 76 0,015 

Privzeti različni varianci   –2,478 71,452 0,016 

Hodim v knjiţnico in si izposojam knjige Privzeti enaki varianci 9,028 0,004 –1,171 76 0,245 

Privzeti različni varianci   –1,171 68,283 0,246 
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Če berem na glas, razumem kaj sem 

prebral 

Privzeti enaki varianci 2,268 0,136 –0,465 76 0,644 

Privzeti različni varianci   –0,465 74,707 0,644 

Dobro berem na glas Privzeti enaki varianci 0,310 0,579 –4,082 76 0,000 

Privzeti različni varianci   –4,082 72,272 ,000 

Rad sodelujem pri bralni znački Privzeti enaki varianci 7,443 0,008 –1,484 76 0,142 

Privzeti različni varianci   –1,484 73,182 0,142 

S prijatelji in prijateljicami se rad 

pogovarjam o tem kaj berem 

Privzeti enaki varianci 4,477 0,038 –1,402 76 0,165 

Privzeti različni varianci   –1,402 74,975 0,165 

V razredu sem med boljšimi bralci Privzeti enaki varianci 0,177 0,675 5,504 76 0,000 

Privzeti različni varianci   5,504 75,781 0,000 

Razumem to, kar preberem Privzeti enaki varianci 14,451 0,000 2,835 76 0,006 

Privzeti različni varianci   2,835 68,421 0,006 

Berem tudi knjige, ki kih ni potrebno 

brati za šolo 

Privzeti enaki varianci 82,477 0,000 –3,643 76 0,000 

Privzeti različni varianci   –3,643 48,711 0,001 

Všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj 

prebere 

Privzeti enaki varianci 2,499 0,118 0,366 76 0,715 

Privzeti različni varianci   0,366 73,484 0,715 

Rad bi bolje bral Privzeti enaki varianci 17,143 0,000 –2,664 76 0,009 

Privzeti različni varianci   –2,664 70,474 0,010 

Nekatere knjige so zame preteţke Privzeti enaki varianci 1,426 0,236 –2,749 76 0,007 

Privzeti različni varianci   –2,749 74,871 0,007 

Branje me utrudi Privzeti enaki varianci 28,881 0,000 –3,556 76 0,001 

Privzeti različni varianci   –3,556 63,432 0,001 

Berem le, če moram Privzeti enaki varianci 18,778 0,000 –3,331 76 0,001 

Privzeti različni varianci   –3,331 65,818 0,001 

Običajno berem le, če me spomnijo starši Privzeti enaki varianci 13,340 0,000 –3,331 76 0,001 

Privzeti različni varianci   –3,331 65,888 0,001 

 

V tabeli 4 smo za preizkušanje domneve o enakosti aritmetičnih sredin med obema skupinama 

učencev uporabili t-test za neodvisna vzorca, za preizkušanje domneve o enakosti varianc 

med skupinama pa smo uporabili Leveneov test o enakosti varianc. Pri obeh testih smo 

uporabili 95-odstotni interval zaupanja. Statistična pomembnost Levenovega testa o enakosti 

varianc je pri nekaterih spremenljivkah večja od 0,05, zato ničelne domneve o enakosti 

varianc ne moremo zavrniti. Predpostavka enakosti varianc je tako izpolnjena, zato lahko 

upoštevamo rezultate običajnega t-testa. Pri spremenljivkah, pri katerih je statistična 

pomembnost manjša od 0,05, ničelno domnevo o enakosti varianc lahko zavrnemo in 

sprejmemo domnevo, da varianci in s tem variabilnost nista enaki v obeh skupinah učencev.  
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Predpostavka o enakosti variance je izpolnjena pri naslednjih spremenljivkah: 

 v branju uživam,  

 rad berem na glas,  

 ob branju se zabavam,  

 pred spanjem rad kaj preberem,  

 če berem na glas, razumem, kaj sem prebral,  

 dobro berem na glas,  

 v razredu sem med boljšimi bralci,  

 všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj prebere,  

 nekatere knjige so zame pretežke.  

 

Pri ostalih spremenljivkah se varianci statistično pomembno razlikujeta. Ker se varianci 

statistično pomembno razlikujeta pri večini spremenljivk, lahko ugotovimo, da se skupini med 

sabo strukturno razlikujeta. 

 

Po testu o enakosti varianc smo se usmerili na t-test o enakosti aritmetičnih sredin obeh 

skupin učencev, s katerim smo ugotavljali nivojske razlike med skupinama. Pri večini 

spremenljivk so med skupinama statistično pomembne razlike. Pri naslednjih spremenljivkah 

pa med skupinama ni statistično pomembnih razlik:  

 če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo,   

 rad berem na glas,  

 iz knjig se lahko veliko naučim,  

 knjige so zanimive,  

 hodim v knjižnico in si izposojam knjige,  

 če berem na glas, razumem, kaj sem prebral, 

 rad sodelujem pri bralni znački, 

 s prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem, 

 všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj prebere. 

 

Ugotovimo lahko, da pri večini spremenljivk predpostavka o enakosti variance ni izpolnjena, 

kar kaţe na to, da med skupinama obstajajo strukturne razlike. Pri večini spremenljivk so na 
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podlagi t-testa med skupinama statistično pomembne razlike, kar pomeni, da med skupinama 

obstajajo nivojske razlike. 

 

 

2.4.3 Faktorska analiza 
 

Faktorsko analizo smo naredili za obe skupini učencev skupaj. Na podlagi diagrama lastnih 

vrednosti faktorjev smo se odločili, da za nadaljnjo analizo uporabimo štiri faktorje. Z njimi 

smo pojasnili 49,9 % skupne variance spremenljivk. Prvi faktor smo poimenovali »zaznavanje 

in opredelitev lastnega branja ter sebe kot bralca«. S pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa 

(Cronbach α) smo izračunali zanesljivost, ki je pri prvem faktorju merila 0,617. Drugi faktor 

smo poimenovali »sociokulturno motivirano branje in prepričanje o lastni bralni 

učinkovitosti«. Cronbachov koeficient alfa drugega faktorja je meril 0,406. Tretji faktor smo 

poimenovali »kompetentnost pri glasnem branju in izogibanje oziroma neizogibanje branju«. 

Cronbachov koeficient alfa tretjega faktorja je meril 0,551. Četrti faktor smo poimenovali 

»bralno spodbudno domače okolje in prepričanje o pomembnosti ter vrednosti branja«. 

Cronbachov koeficient alfa četrtega faktorja je meril 0,611.  

 

Crombachovi koeficienti zanesljivosti vseh štirih faktorjev v naši raziskavi so bili dokaj nizki, 

kar kaţe na manjšo zanesljivost. Pri analizi homogenosti variance smo v prejšnjem poglavju 

ugotovili, da pri večini spremenljivk med skupinama učencev ne obstajajo le nivojske, ampak 

tudi strukturne razlike, kar je negativni pokazatelj za izvedbo faktorske analize na celotnem 

vzorcu. Zaradi vseh naštetih razlogov, in ker so predpostavke za izvedbo faktorske analize, ki 

se nanašajo na velikost vzorca, komaj izpolnjene, smo se odločili, da pri nadaljnjem delu 

uporabimo faktorsko razporeditev, katero so pri statistični analizi pridobile avtorice S. Pečjak, 

N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006). Pri faktorski analizi omenjenih avtoric se je 26 

spremenljivk Vprašalnika bralne motivacije za mlajše učence, ki smo ga uporabili v raziskavi, 

razporedilo v naslednje tri faktorje: »interes za branje«, »zaznavanje branja kot teţke 

aktivnosti« in »kompetentnost pri glasnem branju«. Crombachov koeficient zanesljivosti 

prvega faktorja je bil 0,81, drugega 0,72 in tretjega 0,63, kar kaţe na višjo zanesljivost. V 

faktor »interes za branje« so se pri statistični analizi razporedile naslednje spremenljivke 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj 2006): 

 v branju uţivam, 
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 v primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem, 

 razveselim se, če dobim knjigo za darilo, 

 če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo, 

 iz knjig se lahko veliko naučim, 

 knjige so zanimive, 

 ob branju se zabavam, 

 berem tudi, če me nihče ne spomni, 

 pred spanjem rad kaj preberem, 

 hodim v knjiţnico in si sposojam knjige, 

 rad sodelujem pri bralni znački, 

 s prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem, 

 berem tudi knjige, ki jih ni treba brati za šolo. 

V faktor »zaznavanje branja kot teţke aktivnosti« so se pri statistični analizi razporedile 

naslednje spremenljivke (prav tam): 

 branje se mi zdi teţko, 

 berem le, če moram, 

 preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere (npr. kakšno zgodbo), 

 branje me utrudi, 

 nekatere knjige so zame preteţke in jih ne razumem, 

 običajno berem le, če me spomnijo starši, 

 v razredu sem med boljšimi bralci, 

 razumem to, kar preberem, 

 rad bi bolje bral. 

V faktor »kompetentnost pri glasnem branju« so se pri statistični analizi razporedile naslednje 

spremenljivke (prav tam): 

 rad berem na glas, 

 če berem na glas, razumem, kaj sem prebral, 

 dobro berem na glas, 

 všeč mi je, če mi kdo od domačih kaj prebere. 
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Vprašalnik slovenskih avtoric je nastal na podlagi vsebinske analize postavk nekaterih znanih 

instrumentov za merjenje bralne motivacije, kot je na primer vprašalnik Wigfield in Guthrie iz 

leta 1997. Avtorja sta oblikovala vprašalnik, da bi opredelila večdimenzionalnost bralne 

motivacije. V vprašalnik sta zajela enajst dimenzij bralne motivacije. Raziskavo sta kasneje 

na večjem vzorcu z enakim vprašalnikom ponovila Baker in Wigfield (1999) in na podlagi 

faktorske analize potrdila enajst dimenzij bralne motivacije. Te dimenzije so: »lastna 

učinkovitost«, »izziv«, »izogibanje dejavnosti«, »radovednost«, »zatopljenost pri branju«, 

»pomembnost«, »priznanje za doseţek pri branju«, »branje za ocene«, »tekmovalnost«, 

»branje v povezavi s sociokulturnimi dejavnostmi«, »ustreţljivost do pričakovanj drugih«. 

Vprašalnik Guthrie in Wigfield (1997) sta v raziskavi uporabila tudi Watkins in Coffey, ki sta 

na podlagi statistične analize pridobila osem faktorjev: »ocena«, »voljnost«, »vključenost«, 

»socialnost«, »tekmovalnost«, »izogibanje branju«, »radovednost«, »pohvale in 

učinkovitost«. S tem sta potrdila večdimenzionalnost bralne motivacije (Wigfield, Guthrie, 

Tonks, Perencevich, 2004). 

 

Ameriški avtorji Gambrell, Palmer, Codling in Mazzoni (1996) so na podlagi lastnega 

vprašalnika za preverjanje bralne motivacije pri faktorski analizi dobili dva faktorja, ki so ju 

poimenovali »bralna samopodoba« in »prepričanje o vrednosti branja«. Faktorja sta imela 

visoko zanesljivost, saj je bil Crombachov koeficient zanesljivosti pri obeh nad 0,7. 

Spremenljivke, ki so sestavljale faktor »bralna samopodoba«, so opisovale, kako učenci 

ocenjujejo lastno sposobnost branja in kako ga ocenjujejo glede na svoje vrstnike. 

Spremenljivke, ki so sestavljale faktor »prepričanje o vrednosti branja«, so opisovale, kako 

učenci ocenjujejo vrednost in pomembnost branja in z njim povezane aktivnosti. 

 

 Chapman in Tunmer (1995) sta oblikovala vprašalnik za merjenje bralne motivacije, s 

katerim sta pridobila tri dimenzije: »zaznavanje bralnih zmoţnosti«, »zaznavanje branja kot 

teţke dejavnosti« in »prepričanja ter občutke o branju«. (Baker in Wigfield, 1999).  

 

McKenna in drugi (1995) so razvili merski instrument, ki je bil sestavljen iz dvajsetih 

vprašanj o stališčih do branja. Ta instrument je po sestavi podoben dimenziji »prepričanje o 

vrednosti branja« vprašalnika Gambrell, Palmer, Codling in Mazzoni (1996) (Baker in 

Wigfield, 1999).  
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Če primerjamo ostale tuje raziskave z raziskavo avtorjev Wigfield in Guthrie (1997) in 

kasneje še Baker in Wigfield (1999), lahko opazimo, da je ta zasnovana na prepričanju o 

večdimenzionalnosti bralne motivacije, zato jo raziskuje bolj celovito. Ostale omenjene 

raziskave temeljijo na drugačni teoretični podlagi (Baker in Wigfield, 1999).  

 

Pri primerjavi vprašalnika slovenskih avtoric S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj 

(2006) z vprašalnikom Wigfield in Guthrie (1997) lahko opazimo, da slovenske avtorice v 

vprašalnik niso vključile nekaterih dimenzij, npr. »branje za ocene«, »priznanje za doseţek pri 

branju«. V vprašalnik so vključile postavke o glasnem branju. Pri statistični analizi so se 

postavke med drugim razporedile v dimenzijo o kompetentnosti pri glasnem branju, katera ni 

prisotna v raziskavah omenjenih tujih avtorjev.  

 

 

2.4.4   Preizkušanje domneve o enakosti aritmetičnih sredin pri sestavljenih 

spremenljivkah 

 

V knjigi Bralna motivacija v šoli (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) se je 26 postavk 

Vprašalnika bralne motivacije za mlajše učence, ki smo ga uporabili v raziskavi, na podlagi 

statistične analize razporedilo v naslednje tri faktorje: »interes za branje«, »zaznavanje branja 

kot teţke aktivnosti« in »kompetentnost pri glasnem branju«. Za laţjo statistično primerjavo 

med skupinama učencev z bralno-napisovalnimi teţavami in vrstniki smo postavke, ki so se 

razporedile v posamezen faktor, zdruţili v sestavljeno spremenljivko. Nad sestavljeno 

spremenljivko smo nato preizkusili domnevo o enakosti aritmetičnih sredin za oba neodvisna 

vzorca. 

 

Za preizkušanje domneve o enakosti aritmetičnih sredin med obema skupinama učencev smo 

uporabili t-test za neodvisna vzorca, za preizkušanje domneve o enakosti varianc med 

skupinama pa smo uporabili Leveneov test o enakosti varianc. Pri obeh testih smo uporabili 

95-odstotni interval zaupanja. Statistična pomembnost Leveneovega testa o enakosti varianc 

je pri nekaterih spremenljivkah večja od 0,05, zato ničelne domneve o enakosti varianc ne 

moremo zavrniti. Predpostavka enakosti varianc je tako izpolnjena, zato lahko upoštevamo 

rezultate običajnega t-testa. Pri spremenljivkah, pri katerih je statistična pomembnost manjša 
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od 0,05, ničelno domnevo o enakosti varianc lahko zavrnemo in sprejmemo domnevo, da 

varianci in s tem variabilnost nista enaki v obeh skupinah učencev.  

 

Po testu o enakosti varianc smo se osredotočili na t-test o enakosti aritmetičnih sredin obeh 

skupin učencev. Ničelna domneva predpostavlja, da se povprečja odgovorov anketirancev 

glede na skupino ne razlikujejo. Zavrnemo jo lahko takrat, ko je statistična pomembnost 

manjša od 0,05, in sprejmemo osnovno domnevo, ki predpostavlja, da se povprečja 

odgovorov anketirancev glede na skupino razlikujejo.  

 

2.4.4.1   Sestavljena spremenljivka: »interes za branje« 

 

V faktor »interes za branje« so se pri statistični analizi razporedile naslednje spremenljivke 

(Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006): 

 v branju uţivam, 

 v primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem, 

 razveselim se, če dobim knjigo za darilo, 

 če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo, 

 iz knjig se lahko veliko naučim, 

 knjige so zanimive, 

 ob branju se zabavam, 

 berem tudi, če me nihče ne spomni, 

 pred spanjem rad kaj preberem, 

 hodim v knjiţnico in si sposojam knjige, 

 rad sodelujem pri bralni znački, 

 s prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem, 

 berem tudi knjige, ki jih ni treba brati za šolo. 
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Tabela 5: Opisne vrednosti spremenljivk, ki sestavljajo faktor  »interes za branje« za obe skupini 

Spremenljivka 
Skupina bra.-nap. teţ. 

ali kontrolna skupina 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

arit. sredine 

V branju uţivam bra.-napis. teţave 
39 46,4093 8,04728 1,28860 

kontrolna skupina 
39 53,2550 6,26855 1,00377 

V primerjavi z drugimi 

sošolci v razredu več berem 
bra.-napis. teţave 

39 48,1636 8,54290 1,36796 

kontrolna skupina 
39 52,0639 7,33042 1,17381 

Razveselim se, če dobim 

knjigo za darilo 
bra.-napis. teţave 

39 47,5596 8,02681 1,28532 

kontrolna skupina 
39 51,2145 6,04752 0,96838 

Če je knjiga zanimiva, lahko 

sam preberem tudi debelo 

knjigo 

bra.-napis. teţave 
39 48,3490 8,25622 1,32205 

kontrolna skupina 
39 50,4198 6,14956 0,98472 

Iz knjig se lahko veliko 

naučim 
bra.-napis. teţave 

39 48,4559 7,49101 1,19952 

kontrolna skupina 
39 50,2100 5,00414 0,80130 

Knjige so zanimive 
bra.-napis. teţave 

39 48,6766 7,69069 1,23150 

kontrolna skupina 
39 50,4799 6,35609 1,01779 

Ob branju se zabavam 
bra.-napis. teţave 

39 46,6761 8,31919 1,33214 

kontrolna skupina 
39 52,7167 6,00719 0,96192 

Berem tudi, če me nihče ne 

spomni 
bra.-napis. teţave 

39 46,2917 8,42952 1,34980 

kontrolna skupina 
39 52,5787 4,51396 0,72281 

Pred spanjem rad kaj 

preberem 
bra.-napis. teţave 

39 47,5574 8,51067 1,36280 

kontrolna skupina 
39 51,8257 6,57625 1,05304 

Hodim v knjiţnico in si 

sposojam knjige 
bra.-napis. teţave 

39 48,4346 8,47081 1,35641 

kontrolna skupina 
39 50,3782 5,97060 0,95606 

Rad sodelujem pri bralni 

znački 
bra.-napis. teţave 

39 48,2368 7,43976 1,19131 

kontrolna skupina 
39 50,5233 6,09837 0,97652 

S prijatelji in prijateljicami 

se rad pogovarjam o tem, kaj 

berem 

bra.-napis. teţave 
39 48,8793 8,27714 1,32540 

kontrolna skupina 
39 51,3651 7,35969 1,17849 

Berem tudi knjige, ki jih ni 

treba brati za šolo 
bra.-napis. teţave 

39 46,7575 8,21839 1,31599 

kontrolna skupina 
39 51,8846 3,11700 0,49912 

 

 
Tabela 6: : Testiranje homogenosti variance in t-test za spremenljivke, ki sestavljajo faktor »interes za branje« za 

obe skupini 

 Leveneov test enakosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

Spremenljivka 
F 

(testna statistika) 

Statistična 

pomembnost 

t 

(testna statistika) 

Statistična 

pomembnost 

V branju uţivam 1,192 0,278 –4,191 0,000 

V primerjavi z drugimi sošolci v 

razredu več berem 
6,561 0,012 –2,164 0,034 

Razveselim se, če dobim knjigo za 

darilo 
13,365 0,000 –2,271 0,026 
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Če je knjiga zanimiva, lahko sam 

preberem tudi debelo knjigo 
8,294 0,005 –1,256 0,213 

Iz knjig se lahko veliko naučim 6,863 0,011 –1,216 0,228 

Knjige so zanimive 4,499 0,037 –1,129 0,263 

Ob branju se zabavam 0,764 0,385 –3,676 0,000 

Berem tudi, če me nihče ne spomni 39,859 0,000 –4,106 0,000 

Pred spanjem rad kaj preberem 3,233 0,076 –2,478 0,015 

Hodim v knjiţnico in si sposojam 

knjige 
9,028 0,004 –1,171 0,245 

Rad sodelujem pri bralni znački 7,443 0,008 –1,484 0,142 

S prijateljicami in prijatelji se rad 

pogovarjam o tem, kaj berem 
4,477 0,038 –1,402 0,165 

Berem tudi knjige, ki jih ni treba brati 

za šolo 
82,477 0,000 –3,643 0,000 

 

V tabeli 6 lahko vidimo, da se skupini statistično pomembno razlikujeta pri spremenljivkah, ki 

opisujejo: branje kot uţitek in zabavno dejavnost, primerjanje lastnih sposobnosti branja z 

vrstniki. Bralna naloga običajno tem učencem ne predstavlja prijetne dejavnosti, saj velikokrat 

močno presega njihove sposobnosti, kar je posledica, kot meni tudi M. Lipec Stopar (1999), 

neustreznega izbora literature in jim zato ne nudi občutka varnosti. Zaradi stalnega doţivljanja 

neuspeha pri branju učenci z bralno-napisovalnimi teţavami nimajo občutka, da napredujejo 

ali da imajo kakšno moţnost izboljševanja branja. Običajno glede branja tudi ne doţivijo 

pozitivnih potrditev in sprejemanj s strani vrstnikov in staršev.  

 

Skupini se statistično pomembno ne razlikujeta pri spremenljivkah, ki opisujejo: branje kot 

izziv, branje in knjige kot pomembno vrednoto in sociokulturno motivacijo za branje. Vsi 

učenci radi povezujejo branje z druţenjem in različnimi kulturnimi dejavnostmi ter menijo, da 

je branje pomembno. 

 

Spremenljivke, ki sestavljajo faktor »interes za branje«, smo zdruţili v sestavljeno 

spremenljivko. Nad sestavljeno spremenljivko smo nato preizkusili domnevo o enakosti 

aritmetičnih sredin za oba neodvisna vzorca.  

Tabela 7: Opisne vrednosti sestavljene spremenljivke »interes za branje« za obe skupini 

Sestavljena spremenljivka 
Skupina bra.-nap. teţ. 

ali kontrolna skupina 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

arit. sredine 

Interes za branje 
bra.-napis. teţave 39 47,718 4,4304 0,7094 

kontrolna skupina 39 51,410 3,0670 0,4911 
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Tabela 8: Testiranje homogenosti varianc in t-test za sestavljeno spremenljivko »interes za branje« 

Sestavljena spremenljivka 

Leveneov test enakosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F (testna statistika) Statistična pomembnost t (testna statistika) Statistična pomembnost 

Interes za branje 2,524 0,116 –4,279 0,000 

 

Za preizkušanje domneve o enakosti varianc med skupinama smo uporabili Leveneov test 

enakosti varianc s 95-odstotnim intervalom zaupanja. Statistična pomembnost Leveneovega 

testa o enakosti varianc je večja od 0,05, zato lahko sklepamo, da je variabilnost v obeh 

populacijah enaka. Predpostavka o enakosti varianc je tako izpolnjena, zato upoštevamo 

rezultate osnovnega t-testa. Statistična značilnost t-testa enakosti aritmetičnih sredin je manjša 

od 0,05, zato lahko ničelno domnevo o enakosti aritmetičnih sredin zavrnemo in sprejmemo 

osnovno domnevo, da se aritmetični sredini odgovorov v obeh skupinah statistično 

pomembno razlikujeta.  

 

Na podlagi navedenih ugotovitev lahko potrdimo drugo hipotezo (H2), ki pravi, da imajo 

učenci z bralno-napisovalnimi teţavami statistično pomembno niţji interes za branje kot 

njihovi vrstniki. 

 

Harris in Sipay (1979, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sta ugotovila, da morajo biti 

za razvoj, poglabljanje in vzdrţevanje bralnega interesa izpolnjeni določeni pogoji: 

 učencu mora bralna naloga nuditi uţitek in zadovoljstvo, 

 učenec mora imeti občutek varnosti, kar mu omogoča nepreteţka bralna naloga, 

 učenec mora imeti občutek, da napreduje; imeti mora moţnost izboljševanja branja in 

na razpolago dovolj časa za dokončanje bralne naloge, 

 učenec mora doţiveti potrditev in sprejemanje s strani odraslih in vrstnikov. 

 

Bralni interes je povezan s pogostostjo in začetno starostjo otroka pri skupnem branju s starši, 

količino knjig v otrokovem okolju. Otroci, ki so jim začeli brati ţe zgodaj in imajo v 

domačem okolju veliko knjig, imajo več moţnosti za razvoj bralne motivacije. Skupno branje 

je za otroka prijetna dejavnost, zaradi bliţine s staršem in čustev, ki se ob tem razvijejo. S 

skupnim branjem starši pokaţejo otroku, da je branje spoščujoča in cenjena dejavnost. Ob 

branju se običajno razvije pogovor med otrokom in staršem o vsebini knjige, kar bogati 

besedni zaklad in spodbuja jezikovni razvoj otroka (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). 
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V faktor »interes za branje« (prav tam) so se razporedile tudi naslednje spremenljivke: hodim 

v knjiţnico in si sposojam knjige, rad sodelujem pri bralni znački, s prijatelji in prijateljicami 

se rad pogovarjam o tem, kaj berem. Te spremenljivke opisujejo sociokulturno motivacijo, pri 

kateri sta Deci in Ryan (1985, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) kot bistveni element 

izpostavila pripadnost, ki se nanaša na teţnjo posameznika po sodelovanju v dejavnostih, ki 

so pomembne tudi drugim v njegovem okolju, tako v šoli kot tudi doma. Skupini otrok se pri 

teh spremenljivkah ne razlikujeta statistično pomembno, kar pomeni, da tako otroci z bralno-

napisovalnimi teţavami kot tudi njihovi vrstniki radi hodijo v knjiţnico, se pogovarjajo o 

prebranih knjigah in sodelujejo pri bralni znački. To pomeni, da te dejavnosti učinkovito 

spodbujajo bralno motivacijo tudi pri otrocih, ki imajo bralno-napisovalne teţave. Učenci so 

bolj motivirani za učenje, če so člani razredne ali šolske skupnosti ali druţine, ki ceni učenje. 

Z opazovanjem in učenjem se člani skupnosti učijo in posnemajo druge člane skupnosti ter se 

tako identificirajo z določeno skupino (Greeno, Collins in Resnick, 1996, v Woolfolk, 2002). 

Tudi Hepler in Hickman (1982, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sta izpostavila 

pomembnost graditve in spodbujanja skupnosti bralcev v vrtcih in šolah, saj takšna skupnost 

nudi model bralca in bralnega vedenja ter spodbudi k branju tudi manj navdušene bralce. 

Turner (1995, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) meni, da pogovor in izmenjevanje 

idej z vrstniki delujeta prav tako motivacijsko, saj vrstniki predstavljajo modele branja in 

znanja ter s tem vzgled. Njihovo mnenje o neki knjigi vzbudi radovednost in spodbudi 

vrstnika k branju knjige. 

 

2.4.4.2  Sestavljena spremenljivka: »zaznavanje branja kot teţke aktivnosti« 

 

V faktor »zaznavanje branja kot teţke aktivnosti« so se pri statistični analizi razporedile 

naslednje spremenljivke (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006): 

 branje se mi zdi teţko, 

 berem le, če moram, 

 preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere (npr. kakšno zgodbo), 

 branje me utrudi, 

 nekatere knjige so zame preteţke in jih ne razumem, 

 običajno berem le, če me spomnijo starši, 

 v razredu sem med boljšimi bralci, 
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 razumem to, kar preberem, 

 rad bi bolje bral. 

Tabela 9: Opisne vrednosti spremenljivk, ki sestavljajo faktor »zaznavanje branja kot teţke aktivnosti« za obe 

skupini 

Spremenljivka 
Skupina bra.-nap. teţ. 

ali kontrolna skupina 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Stan. napaka arit. 

sredine 

Branje se mi zdi teţko 
bra.-napis. teţave 39 46,5775 7,71663 1,23565 

kontrolna skupina 39 52,2248 5,28766 0,84670 

Berem le, če moram 
bra.-napis. teţave 39 46,7946 8,35130 1,33728 

kontrolna skupina 39 52,1321 5,51073 0,88242 

Preden grem spat, mi kdo od 

domačih kaj prebere 

bra.-napis. teţave 39 52,5786 8,17798 1,30952 

kontrolna skupina 39 48,6462 4,99404 0,79969 

Branje me utrudi 
bra.-napis. teţave 39 46,6563 8,25851 1,32242 

kontrolna skupina 39 52,1887 5,11741 0,81944 

Nekatere knjige so zame 

preteţke in jih ne razumem 

bra.-napis. teţave 39 47,5703 8,31116 1,33085 

kontrolna skupina 39 52,4531 7,34601 1,17630 

Običajno berem le, če me 

spomnijo starši 

bra.-napis. teţave 39 46,8537 8,55198 1,36941 

kontrolna skupina 39 52,3221 5,65363 0,90531 

V razredu sem med boljšimi 

bralci 

bra.-napis. teţave 39 45,7830 6,94606 1,11226 

kontrolna skupina 39 54,2170 6,58194 1,05395 

Razumem to, kar preberem 
bra.-napis. teţave 39 48,2278 8,02647 1,28526 

kontrolna skupina 39 52,6908 5,67886 0,90934 

Rad bi bolje bral 
bra.-napis. teţave 39 48,3922 5,88070 0,94167 

kontrolna skupina 39 52,5739 7,84112 1,25558 

 

Tabela 10: : Testiranje homogenosti variance in t-test za spremenljivke, ki sestavljajo faktor »zaznavanje branja 

kot teţke aktivnosti« za obe skupini 

Spremenljivka 

Leveneov test enakosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

 (testna 

statistika) 

Statistična 

pomembnost 

t 

(testna 

statistika) 

Statistična 

pomembnost 

Branje se mi zdi teţko 26,492 0,000 –3,770 0,000 

Berem le, če moram 18,778 0,000 –3,331 0,001 

Preden grem spat, mi kdo od domačih 

kaj prebere 
32,916 0,000 2,563 0,012 

Branje me utrudi 32,916 0,000 2,563 0,012 

Nekatere knjige so zame preteţke in jih 

ne razumem 
1,426 0,236 –2,749 0,007 

Običajno berem le, če me spomnijo 

starši 
13,340 0,000 –3,331 0,001 

V razredu sem med boljšimi bralci 0,177 0,675 5,504 0,000 

Razumem to, kar preberem 14,451 0,000 2,835 0,006 

Rad bi bolje bral 17,143 0,000 –2,664 0,009 
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V tabeli 10 lahko vidimo, da se skupini učencev na podlagi rezultatov t-testa enakosti 

aritmetičnih sredin pri vseh spremenljivkah statistično pomembno razlikujeta.  Po pregledu 

razlik v aritmetičnih sredinah pri obeh skupinah v tabeli 9 lahko opazimo, da je le pri postavki 

»preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere« aritmetična sredina višja pri skupini z 

bralno-napisovalnimi teţavami v primerjavi s kontrolno skupino, kar pomeni, da učencem, ki 

imajo bralno-napisovalne teţave, domači pred spanjem večkrat kaj preberejo, kot pa učencem 

iz kontrolne skupine. Pri vseh ostalih spremenljivkah je aritmetična sredina pri skupini 

učencev z bralno-napisovalnimi teţavami niţja kot pri kontrolni skupini, kar pomeni, da 

imajo učenci z bralno-napisovalnimi teţavami statistično pomembno večje teţave pri branju 

in posledično tudi niţjo bralno motivacijo.  

 

Postavke, ki so se razporedile v faktor »zaznavanje branja kot teţke aktivnosti« (Pečjak, 

Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006), smo zdruţili v sestavljeno spremenljivko. Nad sestavljeno 

spremenljivko smo nato preizkusili domnevo o enakosti aritmetičnih sredin za oba neodvisna 

vzorca.  

Tabela 11: Opisne vrednosti sestavljene spremenljivke »zaznavanje branja kot teţke aktivnosti« za obe skupini 

Sestavljena spremenljivka 

Skupina bra.-nap. 

teţ. ali kontrolna 

skupina 

N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

arit. sredine 

Zaznavanje branja kot 

teţke aktivnosti 

bra.-napis. teţave 39 49,2051 2,87621 0,46056 

kontrolna skupina 39 50,8205 2,17488 0,34826 

 

 

Tabela 12: Testiranje homogenosti varianc in t-test za sestavljeno spremenljivko »zaznavanje branja kot teţke 

aktivnosti« 

Sestavljena spremenljivka 

Leveneov test enakosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F (testna statistika) Statistična pomembnost 
t (testna 

statistika) 

Statistična 

pomembnost 

Zaznavanje branja kot 

teţke aktivnosti 
4,487 0,037 –2,798 0,007 

 

Statistična pomembnost Leveneovega testa enakosti varianc je manjša od 0,05, zato lahko 

zavrnemo domnevo o enakosti varianc, kar pomeni, da variabilnost v obeh populacijah ni 

enaka. Ker predpostavka enakosti varianc ni izpolnjena, upoštevamo rezultate popravljenega 

t-testa. Statistična pomembnost t-testa enakosti aritmetičnih sredin je manjša od 0,05, zato 

lahko ničelno domnevo o enakosti aritmetičnih sredin zavrnemo in sprejmemo osnovno 
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domnevo, da se aritmetični sredini odgovorov v obeh skupinah statistično pomembno 

razlikujeta. 

 

Na podlagi navedenih ugotovitev lahko potrdimo tretjo hipotezo (H3), ki pravi, da učenci z 

bralno-napisovalnimi teţavami statistično pomembno bolj kot njihovi vrstniki zaznavajo 

branje kot teţko aktivnost. 

 

Da postane branje zares uporabno, mora biti dovolj hitro, tekoče, natančno, potrebno pa je 

tudi razumevanje prebranega. Za dovolj hitro branje je potrebna avtomatizacija, saj mora 

učenec vso pozornost posvetiti vsebini besedila. Otrok, ki ima teţave z branjem, sčasoma čuti 

do branja vedno večji odpor (Ţerdin, 2003). Učenci z bralnimi teţavami zaostajajo v 

spretnosti dekodiranja, razvoju besednjaka, razvoju strategij za bralno razumevanje, zato se 

pogosto izogibajo branju in drugim nalogam, ki zahtevajo branje (Košak Babuder, 2011). 

Morgan in Fuchs (2010) sta v raziskavi dokazala, da je stopnja bralnih sposobnosti pri otroku 

povezana z zaznavanjem branja kot teţke aktivnosti in s tem tudi z niţjo bralno motivacijo. 

Stopnja bralnih sposobnosti in raven bralne motivacije napovedujeta ena drugo ter sta tako 

medsebojno povezani. Slabo fonološko zaznavanje in dekodiranje najmočneje vplivata na 

slabo bralno motivacijo.  

 

Otroci, ki imajo bralne teţave, pogosto menijo, da njihovo sposobnost branja nadzorujejo 

zunanji dejavniki ter je zato branje teţko in nekaj, česar ne morejo obvladati (Chapman, 

Tunmer in Prochnow, 2000, v Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011). Kadar 

otroci neuspeh pripišejo pomanjkanju sposobnosti, ki jih ne morejo nadzirati, to vodi v 

občutek neobvladljivosti, kar pa posledično vodi v vedno slabši uspeh (Woolfolk, 2002). 

 

M. Lipec Stopar (1999) poudarja pomembnost izbora ustreznega bralnega gradiva, ki mora 

biti izbrano glede na otrokove razvojne dejavnike. Stalni bralni neuspehi zaradi prezahtevnih 

bralnih nalog negativno vplivajo na motiviranost in še stopnjujejo občutek neuspeha.  
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2.4.4.3   Sestavljena spremenljivka: »kompetentnost pri glasnem branju« 
 

V faktor »kompetentnost pri glasnem branju« so se pri statistični analizi razporedile naslednje 

spremenljivke (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006): 

 rad berem na glas, 

 če berem na glas, razumem, kaj sem prebral, 

 dobro berem na glas, 

 všeč mi je, če mi kdo od domačih kaj prebere. 

Tabela 13: Opisne vrednosti posameznih spremenljivk faktorja »kompetentnost pri glasnem branju« 

Spremenljivka 
Skupina bra.-nap. teţ. 

ali kontrolna skupina 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

arit. sredine 

Rad berem na glas 
bra.-napis. teţave 39 49,5490 7,62018 1,22020 

kontrolna skupina 39 51,0470 8,06803 1,29192 

Če berem na glas, razumem, 

kaj sem prebral 

bra.-napis. teţave 39 49,1067 7,94045 1,27149 

kontrolna skupina 39 49,8919 6,95646 1,11392 

Dobro berem na glas 
bra.-napis. teţave 39 46,3792 8,04516 1,28826 

kontrolna skupina 39 53,0921 6,38484 1,02239 

Všeč mi je, ko mi kdo od 

domačih kaj prebere 

bra.-napis. teţave 39 49,8310 8,27285 1,32472 

kontrolna skupina 39 49,2010 6,86048 1,09856 

 

Tabela 14: Testiranje homogenosti variance in t-test za posamezne spremenljivke faktorja »kompetentnost pri 

glasnem branju« 

Spremenljivka 

Leveneov test enakosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F 

(testna statistika) 

Statistična 

pomembnost 

T 

(testna statistika) 

Statistična 

pomembnost 

Rad berem na glas 0,133 0,717 –0,843 0,402 

Če berem na glas, razumem, kaj 

sem prebral 
2,268 0,136 –0,465 0,644 

Dobro berem na glas 0,310 0,579 –4,082 0,000 

Všeč mi je, ko mi kdo od 

domačih kaj prebere 
2,499 0,118 0,366 0,715 

 

Pri preizkusu domneve o enakosti aritmetičnih sredin za oba neodvisna vzorca glede na 

posamezne spremenljivke, lahko ugotovimo, da spremenljivka »dobro berem na glas« izstopa 

glede na preostale, saj se aritmetični sredini med skupinama statistično pomembno razlikujeta, 
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medtem ko razlike v aritmetičnih sredinah pri ostalih spremenljivkah niso statistično 

pomembne.  

 

Spremenljivke smo zdruţili v sestavljeno spremenljivko. Nad sestavljeno spremenljivko smo 

nato preizkusili domnevo o enakosti aritmetičnih sredin za oba neodvisna vzorca.  

 

Tabela 15: Opisne vrednosti sestavljene spremenljivke »kompetentnost pri glasnem branju« za obe skupini 

Sestavljena spremenljivka 

Skupina bra.-nap. 

teţ. ali kontrolna 

skupina 

N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

arit. sredine 

Kompetentnost pri 

glasnem branju 

bra.-napis. teţave 39 48,8462 5,81531 0,93119 

kontrolna skupina 39 50,8205 4,50656 0,72163 

 

 

Tabela 16: Testiranje homogenosti varianc in t-test za sestavljeno spremenljivko »kompetentnost pri glasnem 

branju« 

Sestavljena spremenljivka 

Leveneov test enakosti varianc t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F (testna 

statistika) 

Statistična 

pomembnost 

t (testna 

statistika) 

Statistična 

pomembnost 

Kompetentnost pri glasnem 

branju 
5,974 0,017 –1,676 0,098 

 

Statistična pomembnost Leveneovega testa enakosti varianc je manjša od 0,05, zato zavrnemo 

domnevo o enakosti varianc in sklepamo, da je variabilnost v populacijah različna. 

Predpostavka o enakosti varianc ni izpolnjena, zato upoštevamo rezultate popravljenega t-

testa. Statistična značilnost t-testa enakosti aritmetičnih sredin je večja od 0,05, zato 

sprejmemo ničelno domnevo o enakosti aritmetičnih sredin, kar pomeni, da se aritmetični 

sredini odgovorov v obeh skupinah statistično pomembno ne razlikujeta. 

 

Na podlagi teh ugotovitev zavrnemo četrto hipotezo (H4), ki pravi, da se učenci z bralno-

napisovalnimi teţavami počutijo manj kompetentne pri glasnem branju. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se učenci obeh skupin statistično pomembno ne razlikujeta 

v občutenju lastne kompetentnosti pri glasnem branju. Ker imajo učenci z bralno-

napisovalnimi teţavami pri branju teţave, smo pričakovali, da se bosta skupini učencev 
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razlikovali med seboj v občutenju kompetentnosti pri glasnem branju. Pri natančnejšem 

pregledu spremenljivk, ki so se razporedile v faktor »kompetentnost pri glasnem branju«, 

lahko ugotovimo, da se skupini učencev statistično pomembno razlikujeta med seboj pri 

spremenljivki »dobro berem na glas«, a se med seboj ne razlikujeta statistično pomembno pri 

spremenljivki »če berem na glas, razumem, kaj sem prebral«. To pomeni, da se skupini med 

seboj ločujeta v mnenju o kakovosti lastnega glasnega branja, a se ne ločujeta med seboj v 

razumevanju prebranega pri glasnem branju. Rezultati naše raziskave se ne ujemajo z 

mnenjem avtoric L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Pečjak (2012), da je 

učinkovito glasno branje učenca tekoče in natančno, in da kot takšno omogoča dobro 

razumevanje prebranega, saj je dokazana povezava med kakovostnim glasnim branjem in 

bralnim razumevanjem. Podobno menijo tudi Fuchs idr. (2001, v Košir, 2011), da je prav 

tekočnost glasnega branja tista, ki govori o uspešnosti koordiniranja zapletenega sistema 

zaznavnih spretnosti avtomatizirane prepoznave črk, zlogov, besed in njihovega prevoda v 

ustrezne glasovne reprezentacije, ustrezno povezovanje glasovne reprezentacije z njenim 

pomenom, smiselno procesiranje informacij v stavkih, med stavki, v povedih, med povedmi, 

povezavo besedila s prejšnjimi informacijami in uporabljanje zmoţnosti sklepanja, kar vse 

pripomore tudi k uspešnemu bralnemu razumevanju. Uspešen bralec vse te spretnosti 

koordinira hitro, brez napora in zavestnega nadzora.  

 

Kljub temu da se učenci z bralno-napisovalnimi teţavami statistično pomembno manj 

strinjajo s trditvijo »dobro berem na glas« kot njihovi vrstniki, pa se obe skupini učencev 

statistično pomembno ne razlikujeta med seboj pri trditvi »rad berem na glas«. To pomeni, da 

tudi učenci z bralno-napisovalnimi teţavami podobno kot vrstniki radi berejo na glas, kar je v 

nasprotju s pričakovanji, saj otroci z bralno-napisovalnimi teţavami v razredu in tudi v drugih 

okoljih ob glasnem branju glede na bralne teţave, ki jih imajo, ne doţivijo pozitivnih 

povratnih informacij, ki so sicer pomembne, saj povečujejo občutek kompetentnosti in s tem 

posledično motiviranost učenca za delo. Če učenec nekajkrat ne doseţe zastavljene bralne 

naloge, ki lahko predstavlja tudi glasno branje, se njegovo prepričanje o lastnih bralnih 

zmoţnostih močno zmanjša, s čimer  se zmanjša tudi pripravljenost za branje in reševanje 

bralnih nalog, s tem pa je povezano tudi pogostejše izogibanje branju (Pečjak, Bucik, Gradišar 

in Peklaj, 2006). Otroci z bralnimi teţavami se pogosto začnejo izogibati bralnih dejavnosti, 

vse dokler se jim ne zagotovi vidni in stalni napredek ter se jih zaščiti pred morebitnim 

zasmehovanjem sošolcev (Share in Stanovich, 1995; Shaywitz, 1996, v Wong, 1998). 
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2.4.5   Diskriminantna analiza  

 

Z diskriminantno analizo smo ugotavljali strukturalne razlike med skupinama učencev. 

Poiskali smo linearne kombinacije opazovanih spremenljivk, ki ločujejo vnaprej določeni 

skupini tako, da je napaka pri uvrščanju v skupine najmanjša. Iskali smo torej razseţnost 

podatkov, ki najbolje pojasnjujejo razlike med skupinama. V praksi se  diskriminantna analiza 

lahko uporablja bodisi za pojasnjevanje razlik med skupinami bodisi za napovedovanje, v 

katero skupino najverjetneje spada neka enota (Ferligoj, elektronski vir).  

 

Z diskriminantno analizo smo izračunali diskriminantno funkcijo oziroma spremenljivko, ki 

najbolj obteţi tiste neodvisne spremenljivke, kjer so največje razlike med pripadniki različnih 

skupin odvisne spremenljivke. Ker sta skupini dve, lahko izračunamo samo eno 

diskriminantno spremenljivko (prav tam). 

 

Tabela 17: Parametri diskriminantne funkcije 

Diskriminantna 

funkcija 

Lastna 

vrednost 

Odstotek pojasnjene 

variance (%) 

Kumulativni odstotek 

pojasnjene variance (%) 

Kanonična 

korelacija 

1 1,505 100,0 100,0 0,775 

 

 

Tabela 18: Wilksova lambda (λ) in test njene statistične značilnosti 

Diskriminantna funkcija Wilksova lambda (λ) 
Hi-kvadrat 

(χ
2
) 

Prostostne stopnje Statistična značilnost 

1 0,399 57,863 26 0,000 

 

Pri statistični analizi smo ugotovili, da obstaja ena statistično pomembna diskriminantna 

funkcija, ki loči vnaprej določeni skupini tako, da je verjetnost napake pri uvrščanju enot v 

skupini najmanjša. Wilksovo lambdo smo preverili s Hi-kvadrat testom, ki je pokazal njeno 

statistično pomembnost. 

 

Na podlagi tega potrdimo prvo zastavljeno hipotezo (H1), ki pravi, da obstajajo strukturalne 

razlike med učenci z bralno-napisovalnimi teţavami in njihovimi vrstniki. 
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Tabela 19: Strukturne uteţi diskriminantne funkcije 

Spremenljivke Diskriminantna 

funkcija 1 

V razredu sem med boljšimi bralci –0,515 

V branju uţivam 0,392 

Berem tudi, če me nihče ne spomni 0,384 

Dobro berem na glas 0,382 

Branje se mi zdi teţko 0,352 

Ob branju se zabavam 0,344 

Berem tudi knjige, ki jih ni potrebno brati za šolo 0,341 

Branje me utrudi 0,332 

Berem le, če moram 0,311 

Običajno berem le, če me spomnijo starši 0,311 

Razumem to, kar preberem –0,265 

Nekatere knjige so zame preteţke 0,257 

Rad bi bolje bral 0,249 

Preden grem spat, mi kdo od domačih kaj prebere –0,240 

Pred spanjem rad kaj preberem 0,232 

Razveselim se, če dobim knjigo za darilo 0,212 

V primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem 0,202 

Rad sodelujem pri bralni znački 0,139 

S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem 0,131 

Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo knjigo 0,117 

Iz knjig se lahko veliko naučim 0,114 

Hodim v knjiţnico in si izposojam knjige 0,109 

Knjige so zanimive 0,106 

Rad berem na glas 0,079 

Če berem na glas, razumem, kaj sem prebral 0,043 

Všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj prebere –0,034 

 

V tabeli 19 so navedene strukturne diskriminantne uteţi, ki so koeficienti korelacije med 

posameznimi spremenljivkami in diskriminantno funkcijo. Uteţi so razvrščene po višini 

koeficientov korelacij. Prva uteţ ima najvišjo vrednost in zato najbolje ločuje skupini. M. 

Košak Babuder meni, da so pomembne korelacije med diskriminantno funkcijo in 

spremenljivkami vse tiste, ki imajo vrednost 0,30 ali več (Košak Babuder, 2012). Ob 

upoštevanju tega kriterija pomembnosti lahko ugotovimo, da je naslednjih deset spremenljivk 

pomembnih in odločujočih pri razločevanju obeh skupin: 
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 v razredu sem med boljšimi bralci, 

 v branju uţivam, 

 berem tudi, če me nihče ne spomni, 

 dobro berem na glas, 

 branje se mi zdi teţko, 

 ob branju se zabavam, 

 berem tudi knjige, ki jih ni potrebno brati za šolo, 

 branje me utrudi, 

 berem le, če moram, 

 običajno berem le, če me spomnijo starši. 

 

Preverili smo, v katerega od treh faktorjev, ki so jih pridobile pri statistični faktorski analizi 

avtorice S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006), se uvršča največ pomembnih in 

odločujočih spremenljivk. Ugotovili smo, da se največ spremenljivk, med njimi tudi 

spremenljivka »v razredu sem med boljšimi bralci«, ki najbolje ločuje skupini, uvršča v faktor 

»zaznavanje branja kot teţke aktivnosti«.   

 

Na podlagi tega diskriminantno funkcijo poimenujemo zaznavanje branja kot težke aktivnosti. 

 

Zaznavanje branja kot teţke aktivnosti torej najbolje ločuje skupini učencev med seboj. 

Učenci, ki imajo bralno-napisovalne teţave, zaznavajo branje kot teţko aktivnost v večji meri, 

kot pa njihovi vrstniki. Morgan in Fuchs (2010) sta v študiji dokazala, da je stopnja bralnih 

sposobnosti pri otroku povezana z bralno motivacijo. Za stopnjo bralnih sposobnosti in raven 

bralne motivacije bi lahko rekli, da napovedujeta ena drugo.  

 

Tabela 20: Centroida obeh skupin 

Skupina Aritmetična sredina diskriminantne funkcije 

bra.-napis. teţave –1,211 

kontrolna skupina 1,211 

 

 

Pomemben parameter diskriminantne funkcije so aritmetične sredine diskriminantne 

spremenljivke po posameznih skupinah, ki jih imenujemo centroidi skupin. V zgornji tabeli 
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vidimo centroida obeh skupin. To sta izračunani aritmetični sredini iz vrednosti posamezne 

diskriminantne funkcije za vsako skupino posebej. Predznaki centroidov kaţejo, da so se 

pokazale strukturalne razlike med učenci z bralno-napisovalnimi teţavami in vrstniki.  

 

Kako dobro diskriminantna spremenljivka ločuje učence z bralno-napisovalnimi teţavami in 

vrstnike, pa je treba preveriti še z deleţem pravilno uvrščenih enot. 

 

Tabela 21: Klasifikacijska tabela 

Dejanski skupini 
Dobljeni skupini na osnovi diskriminantne funkcije 

Bralno-napisovalne teţave Kontrolna skupina 

Bralno-napisovalne teţave 92,3 % 7,7 % 

Kontrolna skupina 5,1 % 94,9 % 

Pravilno uvrščenih je 93,6 % učencev. 

 

Diskriminantna spremenljivka nam omogoča uvrstitev vsake enote v eno izmed skupin, na 

podlagi česar lahko preverimo, kako dobro deluje. To storimo tako, da izračunamo odstotek 

pravilno uvrščenih enot. Ta seveda mora biti čim večji, spodnja meja pa je odstotek enot, ki bi 

bile pravilno uvrščene ob naključnem razvrščanju (Ferligoj, elektronski vir).  

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je bilo z analizo 93,6 % učencev razvrščenih v pravilno skupino. 

Pravilno smo uvrstili 92 % učencev z bralno-napisovalnimi teţavami in 95 % učencev 

kontrolne skupine. To je mnogo več, kot bi bilo, če bi enote razvrščali v skupine po naključni 

metodi. Z diskriminantno analizo smo tako pridobili 43,6 % pravilnega razvrščanja. 
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3  SKLEPNE MISLI 
 

V naši raziskavi smo se usmerili v raziskovanje razlik bralnih motivacijskih dejavnikov med 

učenci z bralno-napisovalnimi teţavami in njihovimi vrstniki tretjega, četrtega in petega 

razreda. Poleg tega smo se usmerili tudi v oblikovanje pregleda dobrih praks in načinov za 

krepitev in dvig bralne motivacije, čeprav se zavedamo, da je učinkovit program pomoči za 

dvig bralne zmoţnosti prav tako ključen pri pomoči učencem z bralno-napisovalnimi 

teţavami. Izsledki naše raziskave so namenjeni izvajalcem dodatne strokovne pomoči in 

učiteljem. Pripomogli bodo k razumevanju in razvijanju bralne motivacije kot pomembnega 

elementa pri celostni pomoči otrokom z bralno-napisovalnimi teţavami. 

 

V raziskavi je sodelovalo 78 učencev od tretjega do petega razreda, od tega 39 učencev z 

bralno-napisovalnimi teţavami in 39 vrstnikov. Za pridobitev podatkov smo uporabili  

Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence, ki je objavljen v knjigi Bralna motivacija v 

šoli: merjenje in razvijanje (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). V raziskavi smo uporabili 

faktorsko strukturo, ki so jo pri raziskovanju bralne motivacije pridobile avtorice S. Pečjak, N. 

Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006). Faktorsko strukturo sestavljajo trije faktorji: »interes 

za branje«, »zaznavanje branja kot teţke aktivnosti« in »kompetentnost pri glasnem branju«. 

Vsebinsko podobna faktorja, kot sta faktorja »interes za branje« in »zaznavanje branja kot 

teţke aktivnosti«, so pri raziskovanju bralne motivacije pridobili tudi tuji avtorji (Guthrie in 

Wigfield, 1997, v Baker in Wigfield, 1999; Gambrell, Palmer, Codling in Mazzoni, 1996; 

Chapman in Tunmer, 1995, v Baker in Wigfield, 1999).  

 

 

Temeljna spoznanja empirične raziskave 

 

Skupino učencev z bralno-napisovalnimi težavami in njihove vrstnike lahko ločimo med sabo 

na podlagi strukturalnih razlik. Skupini najbolj ločuje zaznavanje branja kot težke aktivnosti.  

 

Spoznanja več tujih in domačih raziskav kaţejo, da so motivacijski dejavniki bistveno 

povezani z bralnimi doseţki. Kot so pokazali rezultati kanadske raziskave (Kirby, Ball, Geier, 

Parrila in Wade - Woolley, 2011), stopnja bralnih zmoţnosti napoveduje bralno motivacijo, 

katere morebiten padec se pokaţe z zamikom, in sicer šele konec tretjega razreda in v 
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kasnejših razredih. V obratni smeri pa dobra bralna motivacija še ne napoveduje nujno 

učinkovite bralne zmoţnosti. Različne raziskave (Stanovich, 1986; Baker in Wigfield, 1999, v 

OECD, 2009) so pokazale, da je odnos med doseţkom pri branju in ţeljo, motivacijo po 

branju ujet v nekakšno pozitivno povratno zanko, saj so boljši bralci bolj motivirani za branje, 

zato tudi pogosteje berejo, to pa vodi do izboljšanja besednega zaklada in razumevanja 

besedila. V mednarodnih raziskavah PISA in PIRLS so ugotovili, da je motivacijski dejavnik 

bistveno povezan z bralnimi doseţki. Učenci in učenke, ki so imeli pozitiven odnos do branja, 

so dosegli višje bralne doseţke, medtem ko učenci, ki niso dosegli temeljnih bralnih 

kompetenc, večinoma ne berejo radi (Bucik, 2003; Mullis in drugi, 2003; Pečjak, Knaflič in 

Bucik, 2003; Pedagoški inštitut, 2011; 2010). 

 

 

Učenci z bralno-napisovalnimi težavami imajo statistično pomembno nižji interes za branje 

kot njihovi vrstniki. 

 

Harris in Sipay (1979, v Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) sta ugotovila, da morajo biti 

za razvoj, poglabljanje in vzdrţevanje interesov izpolnjeni določeni pogoji: 

 učencu mora bralna naloga nuditi uţitek in zadovoljstvo, 

 učenec mora imeti občutek varnosti, kar mu omogoča nepreteţka bralna naloga, 

 učenec mora imeti občutek, da napreduje; imeti mora moţnost izboljševanja branja in 

na razpolago dovolj časa za dokončanje bralne naloge, 

 učenec mora doţiveti potrditev in sprejemanje s strani odraslih in vrstnikov. 

 

Učenci z bralno-napisovalnimi teţavami običajno zgoraj naštetih pogojev za razvijanje 

bralnega interesa ne dosegajo. Zaradi niţjih bralnih sposobnosti se učenci velikokrat srečajo s 

preteţko bralno nalogo, ki jim ne nudi varnosti in uţitka, katerega rezultati raziskave Razvoj 

bralnih zmožnosti učencev v osnovni šoli z bralno značko (Jamnik in Perko, 2003) opisujejo 

kot ključnega pri odločitvi za prostočasno branje. Pri učenju branja je zelo pomembno, da 

učenec dobiva dovolj spodbudnih in povratnih informacij, ki krepijo njegovo bralno 

samopodobo, spodbujajo njegovo prizadevanje in vztrajnost ter s tem ohranjajo učno 

motiviranost (Juriševič, 2008). 
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Učenci z bralno-napisovalnimi težavami zaznavajo branje kot težko aktivnost statistično 

pomembno bolj kot vrstniki. 

 

Učenci, ki imajo bralno-napisovalne teţave, ob aktivnostih branja doţivljajo neprijetne 

občutke in potrditev, da jim to ne gre. Branje zaznavajo kot resnično teţko in naporno 

aktivnost. S tem doţivljajo neuspeh, ki slabi bralno motivacijo. Morgan in Fuchs (2010) sta v 

raziskavi dokazala, da je stopnja bralnih sposobnosti pri otroku povezana z zaznavanjem 

branja kot teţke aktivnosti, kar pa se odraţa tudi z niţjo bralno motivacijo. Stopnja bralnih 

sposobnosti in raven bralne motivacije napovedujeta ena drugo ter sta tako medsebojno 

povezani. Slabo fonološko zaznavanje in dekodiranje najmočneje vplivata na slabo bralno 

motivacijo.  

 

Otroci, ki imajo bralne teţave, pogosto menijo, da njihovo sposobnost branja nadzorujejo 

zunanji dejavniki ter je zato teţko in nekaj, česar ne morejo obvladati. Tako nizka učna 

samopodoba lahko zmanjša zanimanje otrok za branje in jih odvrne od sodelovanja pri bralnih 

dejavnostih (Chapman, Tunmer in Prochnow, 2000, v Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - 

Woolley, 2011). 

 

 

Učenci z bralno-napisovalnimi težavami se počutijo enako kompetentne pri glasnem branju 

kot vrstniki. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se učenci obeh skupin statistično pomembno ne razlikujejo 

v občutenju lastne kompetentnosti pri glasnem branju. Pri natančnejšem pregledu 

spremenljivk, ki so se razporedile v faktor »kompetentnost pri glasnem branju«, ki je eden 

izmed treh faktorjev statistične raziskave avtoric S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj 

(2006), lahko ugotovimo, da se skupini med seboj ločujeta v mnenju o kakovosti lastnega 

glasnega branja, a se ne ločujeta med seboj v razumevanju prebranega pri glasnem branju in 

veseljem do glasnega branja, kar je v nasprotju s pričakovanji, saj kot meni M. Košak 

Babuder (2011), učenci z bralnimi teţavami med drugim zaostajajo pri razvoju strategij za 

bralno razumevanje, kar pomeni, da je njihovo bralno razumevanje slabše. Tudi L. 

Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Pečjak (2012) ter Fuchs idr. (2001, v Košir, 2011) 

menijo, da je učinkovito glasno branje učenca povezano z dobrim razumevanjem prebranega. 

Otroci z bralno-napisovalnimi teţavami v razredu in tudi v drugih okoljih ob glasnem branju 
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glede na bralne teţave, ki jih imajo, običajno ne doţivijo pozitivnih povratnih informacij, ki 

so sicer pomembne, saj povečujejo občutek kompetentnosti in s tem posledično motiviranost 

učenca za delo. Učenci z bralno-napisovalnimi teţavami, ki so bili vključeni v našo raziskavo, 

so, kot kaţejo rezultati, kljub svojim teţavam deleţni razumevanja in podpore okolice, da so 

lahko ohranili veselje do branja na glas.  

 

 

Omejitve in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

 

 Zanimivo bi bilo raziskati razlike ali podobnosti med spoloma, saj se je spol v 

raziskavah pokazal kot pomemben pokazatelj razlik na področju bralne motivacije. 

Sami smo bili pri izvedbi te analize omejeni, saj so v vzorcu prevladovali učenci 

moškega spola. Zanimivo bi bilo tudi primerjati rezultate glede na starost učencev, saj 

so raziskave pokazale, da se bralna motivacija po tretjem letu šolanja začne 

zmanjševati.  

 Za nadaljnje raziskovanje bi bilo potrebno povečati vzorec učencev. 

 Zanimivo bi bilo oblikovati poseben program celostne obravnave učenca, ki bi obsegal 

tako učinkovito pomoč pri izboljšanju bralne zmoţnosti kot tudi krepitev in razvijanje 

bralne motivacije. Učinkovitost programa bi spremljali z večkratnimi preverjanji 

napredka in primerjavo rezultatov med kontrolno in eksperimentalno skupino.  

 Raziskavo bi lahko nadgradili s podatki o razumevanju in stališčih učiteljev do bralne 

motivacije. 

 

 

Priporočila za pedagoško prakso 

 

Rezultati naše raziskave kaţejo, da imajo učenci z bralno-napisovalnimi teţavami niţjo bralno 

motivacijo kot vrstniki, zato je pomembno, da učenci z bralno-napisovalnimi teţavami ţe v 

zgodnjem obdobju šolanja prejmejo ustrezno pomoč pri premagovanju teh teţav. Rezultati 

raziskav (Kirby, Ball, Geier, Parrila in Wade - Woolley, 2011; Morgan in Fuchs, 2010) so 

pokazali, da sta pri otrocih z bralno-napisovalnimi teţavami poleg učinkovitega programa 

pomoči za izboljšanje bralne zmoţnosti pomembna tudi krepitev in razvijanje nizke ravni 

motivacije. Krepiti je torej treba tako znanje kot tudi voljo. Najbolje je uporabiti kombinacijo 

krepitve bralnih sposobnosti s tehnikami, ki dvigujejo bralno motivacijo. M. Juriševič (2008) 
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meni, da je pri delu z otroki pomembno, da se zavedamo ranljivosti njihove bralne 

samopodobe. Pomembno je, da učenec pri učenju branja dobiva dovolj spodbudnih in 

povratnih informacij, ki krepijo njegovo bralno samopodobo, spodbujajo njegovo 

prizadevanje in vztrajnost ter s tem ohranjajo učno motiviranost. M. Lipec Stopar (1999) 

govori o pomenu vplivanja na afektivne dejavnike branja ves čas šolanja, saj so vsi bralci 

uspešnejši, če so za branje ustrezno motivirani. Poleg motivacije, ki izhaja iz otrok samih, je 

za motivacijo pomembna tudi primerna učna situacija, v kateri otrok bere. Stalni bralni 

neuspehi otrok zaradi prezahtevnih bralnih nalog negativno vplivajo na motiviranost in še 

stopnjujejo občutek neuspeha. Iz tega tudi izhaja pomembnost izbora ustreznega bralnega 

gradiva, ki mora biti izbrano glede na otrokove razvojne dejavnike.  

 

V poglavju Razvijanje bralne motivacije smo predlagali več metod in načinov, kako lahko 

krepimo, razvijamo in ohranjamo bralno motivacijo pri otrocih. M. Juriševič (2008) meni, da 

so med procesom opismenjevanja napake neizogibni del učenja, in pomembno je, kakšni so 

odzivi okolja nanje, saj si na podlagi tega učenec izoblikuje razlago zanje, kar vpliva na 

oblikovanje njegove bralne samopodobe. Učenje branja je dolgotrajen proces z oddaljenim 

ciljem, kjer se rezultati pokaţejo šele po daljšem obdobju. Ta proces zahteva od učenca tudi 

veliko vaje, da se bralna tehnika usvoji in avtomatizira.  

 

Da bi bilo bralno gradivo čim dostopnejše učencem z bralnimi teţavami, je dobro pri izbiri 

upoštevati določene tehnične kriterije za izbiro knjig in slikanic, ki jih povzemamo po M. 

Košak Babuder (2012) in so predstavljene v nadaljevanju. 

 

 Oblika tiskanih črk 

Najbolje je izbrati črke, ki imajo razločen izgled in je med njimi dovolj prostora. 

Najustreznejša oblika tiska je Arial ali Comic Sans, primerne pa so tudi oblike 

Verdana, Helvetica, Tahoma in Trebuchet. Poševna oblika črk ni ustrezna. Velikost 

črk je nekoliko večja, med 12 pt ali 14 pt do 18 pt. Otrokom, ki ţe poznajo male 

tiskane črke, izberemo gradivo s takšnimi črkami namesto z velikimi tiskanimi črkami. 

Male tiskane črke so laţje berljive, saj so s svojimi repki in zankami nad in pod črto 

laţje prepoznavne. Poudarjene velike tiskane črke so teţko berljive.  
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 Papir 

Najustreznejša barva papirja je krem ali sivo-bela. Ustrezen je moten papir brez leska, 

ki naj bo dovolj debel, da besedilo ni vidno na drugi strani. 

 

 Slog predstavitve besedila 

Pomemben je začetni vidni vtis besedila, ki prav tako vpliva na berljivost. 

 

 Vrstice naj imajo največ 60–70 znakov, saj so predolge ali prekratke vrstice 

neprijetne za branje. 

 Presledki med odstavki naredijo besedilo preglednejše in dajo občutek 

zračnosti. Slikanice in knjige z zgoščeno napisanimi besedili niso primerne. 

 Laţje berljive so slikanice in knjige, v katerih je besedilo poravnano na levi 

rob. Pri obojestranski poravnavi besedila so presledki med besedami v vrsticah 

neenakomerni, kar oteţuje branje. 

 Širši razmik med vrsticami, od 1,5- do 2-kratni, bralcu omogoča laţje sledenje 

s prstom in zanesljivejše prehajanje iz ene vrstice v drugo. Bralci z disleksijo 

zaradi teţav z orientacijo pri bolj strnjenih vrsticah pogosto katero preskočijo.  

 

 Stil pisanja 

Jezikovni stil pomembno vpliva na razumevanje besedila. Dolgi in zapleteni stavki 

so teţji za razumevanje in orientacija v besedilu je zahtevnejša. Namesto tega naj 

bodo stavki kratki in lahko razumljivi. Enako velja za zapletene besede in besedne 

zveze. Besedilo z veliko opisi in razmišljanji je teţje razumljivo. Besedilo naj bo 

dinamično, razgibano in prevladujejo naj dvogovori. Tako se bralec laţje vţivi v 

dogajanje. Stavki, ki se začnejo na koncu vrstice, so osebam z disleksijo teţje 

razumljivi.  

 

 Pripomočki 

Učencem z disleksijo olajša branje uporaba bralnih ravnilc ali barvne plastične 

folije, ki se namesti čez besedilo. Učenci z disleksijo imajo namreč pogosto 

občutek, ko berejo črn tisk na belem papirju, da se besedilo premika in da postajajo 

vrstice zamegljene. Učenci lahko za pomoč pri branju uporabijo tudi prst ali 

kartonček, da laţje sledijo smeri branja, liniji vrstice in se osredotočijo na branje 
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posamezne besede. Dotik prsta omogoča otroku, da se uči s čutilom dotika in je 

zato pri aktivnosti pozornejši. Pri zelo šibki pozornosti lahko učenec uporablja 

kartonček z okvirčkom, ki omogoči branje samo ene besede naenkrat, druge 

besede pa zakrije. Če ima otrok teţave z orientacijo pri branju, ko ne ve, katera 

smer branja je pravilna, mu pomagamo tako, da narišemo nad besedilo vizualne 

oznake (npr. rdeča zvezdica ali črtica), s katerimi označimo začetek vrstice ali 

smer branja (npr. rdeča puščica). Za utrjevanje vidnega sledenja na prst prilepimo 

dobro vidno nalepko ali si nanj nataknemo prstno lutko, nato pa otrok z očmi sledi 

gibanju našega prsta po zraku. Poleg prsta lahko uporabimo še vaje povezovanja 

številk, ko otrok povezuje števila od najmanjšega do največjega tako, da nastane 

slika (Černe, elektronski vir). 

 

 

Poleg tehničnih kriterijev pa je pomembna tudi izbira kakovostnega literarnega dela. D. 

Haramija (2012) meni, da moramo biti pri izboru kakovostnega literarnega dela pozorni na 

spoznavno, etično in estetsko vrednost besedila in ilustracij. Pri obravnavi slikanic in 

ilustriranih knjig moramo biti še posebej pozorni na kakovost ilustracij. Sporočilnost 

literarnega dela zaradi pogoste skrenitve v moraliziranje in iskanje vzgojnega cilja ne more 

biti zadostni kriterij za izbiro. Pomembna je jezikovna kakovost besedila, ki mora biti 

prilagojena otrokovi zmoţnosti razumevanja jezika, a zaradi tega ne sme biti osiromašena. 

Literarno delo mora biti etično in tako ne sme vzbujati nestrpnosti do razlik med ljudmi. 

 

Pomembno je, da učencu z bralno-napisovalnimi teţavami pri izboru literature ponudimo 

strokovno pomoč in oporo pri izbiri. To je še zlasti pomembno pri učencih, ki imajo bralne 

teţave in ne dosegajo ustrezne bralne ravni, ki bi jim omogočila uspešno soočenje z 

določenim knjiţevnim delom, kar še posebej velja za tista dela, ki naj bi jih učenec 

samostojno prebral doma, na primer domače branje. Izbor prezahtevne literature zanje ne bi 

pomenil krepitve bralne motivacije, temveč bi jih od branja odvrnil. Takšno prezahtevno 

literarno delo ne razvija ustrezno bralnih zmoţnosti in predstavlja za učenca, ki ima tovrstne 

teţave, nesmiselno in zelo frustrirajočo bralno nalogo, ki se ji ta običajno izogne. V zadnjem 

času je za otroke s posebnimi potrebami na slovenskem knjiţnem trgu precej slovenskih in 

prevedenih knjig. Ţal niso vse kakovostne. V Priročnikih za branje kakovostnih mladinskih 

knjig, ki jih za vsako leto posebej pripravlja Mestna knjiţnica Ljubljana, Pionirska – center za 
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mladinsko knjiţevnost in knjiţničarstvo, so zbrane kakovostne knjige, ki so laţje berljive in 

tudi takšne, ki so namenjene posebej za vsako skupino bralcev (Jamnik in Picco, 2012). 

 

Za mlajše učence z bralno-napisovalnimi teţavami so najprimernejše bralno gradivo (Černe, 

elektronski vir): 

 slikanice, ki imajo ločeno besedilo in ilustracije, saj razdrobljeno besedilo ali besedilo 

znotraj ilustracije otroci teţje berejo, 

 slikopisi, kjer pri prvem branju otrok bere slikice, odrasli pa besede, pri ponovnem 

branju pa otrok prebere še besede, 

 kartonke, 

 kratka besedila, 

 knjige, ki imajo veliko ilustracij, 

 kratke knjige, ker jih lahko prebere do konca, in knjige za predšolsko starost, 

 knjige, ki omogočajo branje po stopnjah in pomagajo otroku, da vidi cilj, ki ga ţeli 

doseči, 

 besedila in knjige, ki so vezana na otrokov interes. Veliko interesa vzbudi tudi branje 

stripov, navodil za izdelavo, na primer letala, kuharskih receptov, vremenske 

napovedi, TV-sporeda. 

 

Na slovenskem knjiţnem trgu lahko najdemo knjige predvsem za mlajše otroke s posebnimi 

potrebami, medtem ko imamo le eno besedilo, ki je namensko pisano za najstniške bralce s 

posebnimi potrebami, to je Skrivnost X 4 avtorice Katarine Kesič Dimic (Jamnik, 2011). 

Tovrstne knjige pa so v tujini prisotne ţe dalj časa. Na angleškem govornem področju se 

imenujejo hi-lo books (low vocabulary level and a high interest level) oziroma knjige z niţjo 

ravnjo zahtevnosti besedišča in strukture stavkov, a z visoko ravnjo zanimivosti pisanja. 

Knjige so tako prilagojene najstniškemu bralcu s teţavami pri branju in odklonilnemu 

nebralcu. Razdeljene so na več stopenj, po katerih lahko bralec počasi prehaja od laţjega do 

zahtevnejšega branja. Niţja raven zahtevnosti branja, a zanimiva in letom bralca primerna 

zgodba omogoči uspešnejše branje, ob katerem bralec laţje doţivi uspeh in si s tem poveča 

bralno samozavest. Tovrstne knjige imajo običajno manjše število strani in manjše število 

besed na posamezni strani ter so obogatene z ilustracijami (Gleason, 2011). 
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