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POVZETEK 
»The whole world opened to me when I learned to read«. 

(Mary McLeod Bethune) 
 

Branje je ključnega pomena za učence osnovnošolskega izobraževanja. Je sredstvo, s katerim 
učenec najučinkoviteje usvaja različna znanja (Pečjak in Gradišar, 2012). Proces učenja se 
prične z usvajanjem znanja in branje v funkciji učenja zahteva, da učenec − bralec pozna in 
razume bralne učne strategije (Pečjak in Gradišar, 2002). Lahko bi trdili, da omenjene 
strategije pri učencih razvijajo sposobnost usmerjanja lastnega procesa učenja do končnega 
cilja. To pomeni, da je učenec sposoben samoregulacijskega učenja, za katero pa je potrebna 
aktivna metakognitivna, motivacijska in vedenjska udeležba učenca, kar pa bralne učne 
strategije razvijajo (Nolimal, idr., 2013). Različne študije od osemdesetih let 20. stoletja  
naprej kažejo, da se slabši učni dosežki učencev povezujejo z neustrezno rabo ali neuporabo 
bralnih učnih strategij (Nolimal idr., 2013). S. Pečjak (2001) je v zborniku 4. posvetovanja 
Bralnega društva Slovenije zapisala, da učenci v formalnem izobraževanju največkrat 
razvijajo bralne strategije po metodi poskusa in napak ter pripomb in komentarjev učiteljev in 
staršev (Zbornik Bralnega društva Slovenije, 2001). Zelo je pomembno, da učitelji učence 
seznanijo z različnimi bralnimi učnimi strategijami, jim pomagajo pri njihovem razvijanju, jih 
navajajo na fleksibilno uporabo, kajti raziskave so pokazale, da strategije učinkujejo na učno 
uspešnost učencev v vseh obdobjih šolanja (Nolimal idr., 2013).  
Namen prvega raziskovalnega dela je bil oblikovati naloge, ki razvijajo kompleksni bralni 
strategiji (Paukovo strategijo in metodo recipročnega poučevanja) pri pouku književnosti. 
Naloge so bile oblikovane za 4. in 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in 
izvedene pri pouku književnosti. Pri oblikovanju nalog sem upoštevala postopek razvijanja 
posamezne kompleksne bralne učne strategije. S pomočjo nalog sem skušala učencem 
predstaviti kompleksne bralne učne strategije in jih motivirati za njihovo kasnejšo rabo, saj 
jim bodo omogočile napredek na področju branja in kasneje tudi učenja. Ugotovila sem, da 
sta obe kompleksni bralni učni strategiji uporabni in učinkoviti pri predelavi umetnostnega 
besedila, saj sta izboljšali bralno razumevanje učencev.   
Drugi del raziskovalnega dela se navezuje na analizo beril za 4. in 5. razred osnovnošolskega 
izobraževanja. V tem delu sem želela ugotoviti, katere bralne učne strategije se pojavljajo v 
berilih. Zanimalo me je, kakšen poudarek dajejo avtorji beril bralnim učnim strategijam, 
katere bralne učne strategije razvijajo in na kakšen način. Analiziranje je potekalo po vnaprej 
določenih kategorijah. V analizo so bila vključena berila od leta potrditve 1999 do leta 2015. 
Ugotovila sem, da med pregledanimi berili za 4. In tudi za 5. razred avtorji v največjem 
obsegu dajejo pozornost predvsem strategijam po branju, sledijo jim strategije pred branjem, 
najmanj pa se razvijajo medbralne strategije. Tudi pri vseh treh besedilnih zvrsteh (prozi, 
poeziji, dramatiki) prevladujejo predbralne in pobralne strategije, najmanj strategij pa 
opazimo pri dramskih besedilih.  
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: književnost, branje, bralne sposobnosti, bralni pouk, bralna 
strategija, kompleksna bralna učna strategija 
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ABSTRACT 
»The whole world opened to me when I learned to read«. 

(Mary McLeod Bethune) 

Reading is crucial for pupils of elementary education. It represents means by which pupil 
most effective adopt different skills (Pečjak and Gradišar, 2012). Learning process starts with 
assimilation of knowledge and reading, in its function of learning, requires pupil's 
understanding of reading strategies. A pupil is capable of self-regulation of learning, but self-
regulation requires anactive metacognitive, motivational and behavioral pupil participation, 
which reading strategies develop. Various studies since the eighties of the 20th century show 
that poorer pupil’s educational achievements associate with the improper use or non-use 
reading strategies. S. Pečjak (2001) noted that pupils in formal education often develop 
reading strategies by the method of trial and error observations and remarks of their teachers 
and parents (Proceedings of the Reading Society of Slovenia, 2001). It is very important that 
teachers familiarize pupils with different reading strategies, to help them to develop these 
strategies and teach children to a flexible use of the strategies. (Nolimal et al., 2013). The 
purpose of the research's first part was to form tasks, that are developing complex reading 
strategies and that are being related to chosen theme. Tasks were formed for 4th and 5th class 
of elementary education and for class teachers, who use them in their classrooms. Teachers 
tested the strategies and wrote down their opinion about usability of the reading strategies. I 
took into consideration procedure of developing of individual complex reading didactic 
strategy at formation of tasks. Using tasks teachers help pupil to develop complex reading 
strategies which will enable them to progress in reading and learning later. Second part of 
research part is related to the analysis of books for literary claas used for 4th and 5th class of 
elementary education for learning how to read. I wanted to find out, which reading didactic 
strategies were appearing in book for literary class. I questioned, what emphasis authors of 
books for literary class were giving reading didactic strategies, that are developing reading 
didactic strategies and on what manner. Analysis included books for literary class from 1999 
till 2015. I found out that author's prior attention was given to strategies after reading, 
following strategies before reading and at least notice was given to between reading 
strategies. Strategies before and after reading predominate also at all three textual types 
(prose, poetries,  dramatists) and we noticed fewest strategies at the dramatic texts.  

 
KEY WORDS: literature, reading, reading ability, reading lesson, reading strategies, 
complex reading learning strategies 
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TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

»Bralne učne strategije? Kompleksne bralne učne strategije?« Ti vprašanji sta se mi porajali 
v glavi, ko sem prvič zaslišala omenjena pojma. Pojma sta mi bila popolnoma tuja in to je bilo 
vodilo za njuno raziskovanje. Odločila sem se raziskati področje branja v povezavi z bralnimi 
učnimi strategijami, in sicer pri pouku književnosti, ter pridobiti kompetentnost, ki mi bo 
omogočila, da bom pridobljeno znanje prenesla na bodoče učence. Poznavanje različnih 
bralnih strategij je pomembno za učence in njihovo bralno razumevanje, ključno vlogo pa 
imajo tudi učitelji. Učitelj pri mlajših učencih opravi več dejavnosti, povezanih z 
metakognicijo, kot pri starejših, hkrati pa se mora zavedati, da se učence navaja na uporabo 
bralnih učnih strategij, ko so sposobni prevzeti odgovornost za pridobivanje znanja v svoje 
roke (Zbornik Bralnega društva Slovenije, 2001). To pomeni, da se v začetkih šolanja učitelj 
pogovarja z učenci o uporabljenih strategijah, medtem ko v kasnejšem obdobju spodbuja 
učence k samostojni uporabi omenjenih strategij (Pečjak v Nolimal idr., 2013). Pomembno je, 
da se učenci soočijo z različnimi bralnimi učnimi strategijami, jih fleksibilno uporabljajo, saj 
jim njihova pravilna raba omogoča boljši učni dosežek na vseh stopnjah šolanja. Tako naj bi 
učitelji kot tudi bodoči učitelji bolj poudarjali bralne učne strategije, jih učencem predstavili 
in jim tako omogočiti, da pridejo do zastavljenega cilja oziroma do boljše učne uspešnosti. V 
empiričnem delu sem želela učiteljici spodbuditi za rabo različnih kompleksnih bralnih učnih 
strategij in poučevanje o njih v razredu, hkrati ju opomniti, da raba omenjenih strategij 
pripomore k izboljšanju branja, bralnemu razumevanju in navsezadnje k učenju. Na področju 
uporabe bralnih učnih strategij v Sloveniji se slovenski učitelji in šole razlikujejo v zavedanju 
pomena in osmišljenosti uporabe bralnih učnih strategij. Največ pozornosti pa jim kljub 
vsemu namenjajo razredni učitelji (Marentič - Požarnik v Nolimal idr., 2013). V drugem 
sklopu raziskovalnega dela sem analizirala berila. S tem delom sem želela prikazati, katere 
bralne učne strategije se pojavljajo v berilih, na kateri način jih avtorji razvijajo in katere 
strategije so najbolj zastopane. Moj cilj je bil kratek vpogled v berila, ki bo učiteljem v pomoč 
pri izbiri berila, glede na zastopanost bralnih učnih strategij.  
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2 BRANJE 

Sociologi 20. stoletja so ugotovili, da človek bere skoraj petino svojega budnega stanja. Čas, 
namenjen branju, se je skozi leta znatno zmanjšal, predvsem pri starejših bralcih, medtem ko 
otroci še vedno precej berejo. Razlog za to so številne informacije, ki jih morajo dnevno 
pregledati in so zapisane v knjižnih oblikah (Pečjak, 1993). Učitelji, bodoči učitelji pa tudi 
starši se morajo zavedati, da sta, kljub ˝računalniški eri˝, branje in poslušanje še vedno 
osnovni obliki komunikacije v učenju (prav tam).  

2.1 OPREDELITEV BRANJA 

S. Pečjak (1999) je zapisala, da sodobne družbe vedno bolj težijo k bralno pismenim ljudem, 
in sicer pomembna je funkcionalna bralna pismenost. To pomeni, da je bralec sposoben 
fleksibilnega branja raznovrstnega gradiva, s katerim je v vsakdanjem stiku, ter zna 
uporabljati informacije, pridobljene z branjem (gl. Pečjak, 1999).  
Definicijo pojma »branje« težko opredelimo. S tem vprašanjem se ukvarja veliko 
strokovnjakov. Beseda »branje«, angleško »reading«, izvira iz anglosaksonske besede 
»readan«, kar pomeni »poučiti se«. Ta beseda nakazuje, da je branje še vedno glavno sredstvo 
za pridobitev nekega novega znanja, da se nekaj novega naučimo (Pečjak, 1999). Branje so 
skušale opredeliti različne skupine avtorjev, ki so svoje definicije opirale na različne vidike; 
skupine so sledeče: 
 

�  Definicije prve skupine pri branju poudarjajo dekodiranja ali prepoznavanja 
tiskanih/pisanih simbolov – črk, besed ali besednih zvez. Takšna definicija opredeli branje kot 
percipiranje vrstnega reda črk in njihove sinteze s tem, da se zadrži bralec dalj časa na 
elementih besed, na njihovem položaju v prostoru, na obliki in velikosti črk. Branje tako 
definirajo Logan (1967), Warner (1979), Vladisavljević (1981) in drugi (prav tam).  
 

�  Avtorji druge definicije se opirajo na proces razumevanja ali semantično plat 
bralnega procesa. Tako definira branje Goodman (1970), ki branje vidi kot psiholingvistični 
proces, pri katerem bralec po svojih najboljših močeh rekonstruira sporočila, ki so podana v 
pisni ali grafični obliki (prav tam). 

 
� V tretji skupini poudarjajo integracijo obeh spoznavnih dimenzij pri branju, to sta 

dekodiranje in razumevanje. Eden izmed avtorjev, ki spadajo v to skupino, je C. A. Perfetti 
(1985 v Pečjak, 1999), ki branje v začetni fazi pojmuje le kot dekodiranje besed, ki je odvisno 
od povezave novih s pojmi iz bralčevega spomina in z izgovorom besed. 
 V drugi fazi pa se začne proces razumevanja sporočila besedila (prav tam). Perfetti dojema 
razumevanje kot proces, pri katerem prihaja do pisnega jezika v obliko, ki jo lahko bralčev 
spoznavni sistem uporabi. To pomeni, da se informacija iz besedila integrira v obstoječo 
mrežo uskladiščenega znanje v dolgoročnem spominu (prav tam).  

 
�  Četrta in zadnja skupina definicij pa branje pojmuje kot več stopenjski proces, v 

katerem sodelujejo različne sposobnosti. S. Pečjak (1999) je zapisala, da ta skupina avtorjev 
bralni proces sistematično razgradi na niz posameznih zaporednih stopenj.  
To skupino ponazori z definicijo Buzana (1982), ki pravi, da je branje sedemstopenjski 
proces, pri katerem gre za navezovanje medsebojnega odnosa med posameznikom ter 
sporočili, podanimi v simbolih (prav tam). Sedemstopenjski proces je sestavljen iz naslednjih 
stopenj: prepoznavanje, sprejetje, notranje in zunanje shranjevanje, ohranitev v spominu, 
priklic in sporočanje (prav tam).  
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Razlog za različno definiranje branja so predvsem procesi, ki jih poudarjajo avtorji. Nekateri 
dajejo poudarek procesu zaznavanja, za druge je bistven proces pomenskega dekodiranja 
pojmov, tretji poudarjajo predvsem zaporednost posameznih operacij pri branju. Vendar 
moramo opomniti, da se, kljub različnosti definiranja, avtorji večinoma strinjajo, da je branje 
večplastna interakcija številnih procesov, ki jih določajo različne sposobnosti, in ne zanikajo 
obstoja drugih procesov (Pečjak, 1999). 
 

2.2 NAMEN BRANJA in BRALNE PISMENOSTI 

 
»Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je sposobnost hitrega branja z razumevanjem 
in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Za bralca, ki ima razvite te 
sposobnosti, pravimo, da je bralno pismen« (Pečjak in Gradišar, 2002: 57).  
 
Namen oziroma cilj današnjega šolanja je pripeljati učenca do stopnje bralne pismenosti. To 
pomeni, da je posameznik sposoben tekočega branja, prebrano razume ter je sposoben 
informacije, pridobljene z branjem, umestiti v življenjske situacije in reševanje problemov. 
Zanj je značilno, da fleksibilno uporablja različne tehnike branje, glede na bralno gradivo in 
končni cilj branja (prav tam).  
Pri branju je ključno, da si bralec/učenec ustvari pravilno in jasno predstavo o tem, kaj branje 
je in čemu služi. Učenci naj bi v učnem procesu spoznali branje kot aktivnost, ki jim omogoča 
ugotoviti pomen besedila in s pomočjo katere se učijo (prav tam). Eden izmed namenov 
bralne pismenosti je tudi razumeti proces branja in vsebino besedila. Razumevanje se nanaša 
na razumevanje bralne spretnosti in različnih bralnih strategij, medtem ko skuša pri vsebini 
besedila učenec razbrati, kaj je želel avtor z besedilom sporočiti (gl. Pečjak in Gradišar, 
2002).  Namen branja se z zrelostjo in izobraževanjem bralca spreminja. Vendar je večina 
avtorjev enotnega mnenja, da se branje v šoli opredeli kot razvijanje bralnih sposobnosti 
(tehnika branja, uporaba branja za učenje, bralno razumevanje), motivacije za branje (stališča, 
interesi, vrednote) ter spoznavanje različnih zvrsti branja (prav tam).  
Zelo pomembno je, da se tudi učitelji zavedajo namenskosti branja. Vprašanja, ki jih 
postavljajo učencem pred, med in po branju, morajo biti usklajena s končnim ciljem. To 
omogoča učencem, da so seznanjeni, katere informacije, ki jim bodo hkrati odgovorile na 
podrobna učiteljeva vprašanja, morajo poiskati v besedilu. Učenci morajo vedeti, ali iščejo 
bistvo besedila ali stališče avtorja do obravnavane teme (Pečjak in Gradišar, 2002). 

2.3 DEJAVNIKI BRANJA 

Strokovnjaki se sprašujejo, kateri so dejavniki, ki so ključnega pomena pri bralnem procesu. 
Nekateri izmed njih jih imenujejo sestavine strateške kontrole.  
Prav tako je še vedno nedorečena interakcija oziroma povezanost med posameznimi 
dejavniki, a kljub temu se večina strokovnjakov strinja, da je sama interakcija visoka (Pečjak, 
1999).  
Dejavnike avtorji opredeljujejo različno. Wilkinson (1971) in Wiener (1984) npr. delita 
dejavnike na notranje in zunanje, medtem ko jih Jordan (1975) loči na primarno razvojno 
pogojene in tiste, ki so končni rezultat učenja. Če povzamemo različno klasificiranje, lahko 
govorimo o kognitivnih in čustveno - motivacijskih dejavnikih pri branju (prav tam).  
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Kognitivni dejavniki  
Pri bralnem procesu se v večini govori o dveh temeljnih dimenzijah, to sta dekodiranje in 
razumevanje, medtem ko pa nekateri avtorji navajajo dve fazi v bralnem razvoju (Pečjak, 
1999).  
Temeljni fazi bralnega procesa sta dve:  

a. Učenje branja 
Pri tej fazi se integrirata dva procesa. Na začetku je proces dekodiranja (vzpostavitev odnosa 
črka-glas). Učenec sprva spozna črko in njej pripadajoči glas, temu sledi branje, ki učencu 
predstavlja povezanost identifikacije različnih črk in njim pripadajočih glasov (gl. Pečjak, 
1999). Iz dekodiranja napreduje učenec v uporabo jezikovnih sposobnosti, to je drugi proces v 
učenju branja, in ko usvoji oba procesa, se izboljša njegova tehnika branja (prav tam). 

b. Učenje s pomočjo branja 
Druga faza se od prve loči predvsem v stopnji oziroma sposobnosti razumevanja, ki je ključno 
za učenje s pomočjo branja (prav tam). Večina otrok je sposobnih usvojiti bralno tehniko in jo 
tudi avtomatizirati, medtem ko učenje s pomočjo branja v večini primerov ostane nezaključen 
proces (prav tam). 
Boland (1993) je dokazal, da sta poleg natančnosti in hitrosti branja, pomembna tudi sámo 
bralno razumevanje ter glasovno razčlenjevanje (prav tam). Curtis (1980) navaja, da 
začetniški bralci porabijo največ energije za bralno razumevanje, medtem ko slabši bralci 
celotno pozornost usmerijo v prepoznavanje črk (prav tam). Tudi S. Pečjak (1999) je zapisala, 
da so hitrost branja, razumevanje prebranega in težavnost gradiva obratno sorazmerni. Bolj, 
ko je vsebina znana učencu, lažje jo razume in sam potek branje je hitrejši, pri težje 
razumljivih besedilih pa je vse bolj upočasnjeno (prav tam).  
 
Pri učenju s pomočjo branja Pečjak (1995) loči tri faze: 

1. V fazi branja se učenec sreča z gradivom, ki se ga mora naučiti s pomočjo bralnega 
procesa. 

2. Sledi faza pomnjenja, v kateri si skuša učenec zapomniti prebrano, na kar zelo vpliva 
stopnja razumevanja prebranega. Informacije si lahko zapomnimo kljub 
nerazumevanju, vendar je količina nerazumljivih informacij znatno manjša kot 
količina razumljivih informacij.  

3. V zadnji fazi – fazi reprodukcije, rekognicije – učenec preverja svoje bralne učinke. 
Bralec se loti prepoznavanja in obnavljanja več elementov, bodisi smiselnih bodisi 
nesmiselnih gradiv.  

 
V nadaljevanju bom orisala dimenzijo bralnega procesa, imenovano dekodiranje, medtem 
ko bom več pozornosti namenila drugi dimenziji – bralnemu razumevanju, na katero se 
navezuje moja magistrska naloga.  
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Dekodiranje  
S. Pečjak (1999) navaja, da dekodiranje pomeni pretvarjanje grafičnega koda oziroma 
informacije v pisni obliki v glasovni oziroma fonemski kod (prav tam). Procesi, ki vplivajo 
nanj, so zaznavanje/prepoznavanje grafičnih simbolov in fonemska procesa – fonemska 
segmentacija in fonemska diskriminacija (prav tam). Pri zaznavanju se srečujemo s pojmoma 
identifikacije in rekognicije. Prvi pojem se nanaša na prepoznavanje črk v besedi ali cele 
besede, medtem ko pri drugem pojmu ponovno prepoznavamo že znane črke v besedi ali cele 
besede. Med identifikacijo in rekognicijo je možno zaznati korelacijo, sta vzajemni. Takojšna 
in hitra rekognicija je možna samo pri besedah, ki  jih bralec že pozna, ker se je z njimi 
srečeval pri predhodnih branjih (prav tam).  
Identifikacija in rekognicija črk ali besed sta odvisni od: 

− zaznavnih sposobnosti bralca, 
− vzorca gibanja oči pri branju, 
− znane/neznane besede, 
− tipografskih značilnosti besedila.  

 
Pri zaznavnih sposobnostih so študije pokazale, da imajo slabi bralci nekoliko slabše razvite 
zaznavne sposobnosti kot dobri bralci (prav tam). Tudi Wendl in Rayboul (1980) sta 
dokazala, da se otroci z boljšimi zaznavnimi sposobnostmi razvijejo v dobro bralce, medtem 
ko pri otrocih s slabimi sposobnostmi zaznavanja ni nujno, da se razvijejo v slabe bralce (prav 
tam). Ko beremo, se oči gibljejo skokovito. Na gibanje oči imata velik vpliv izurjenost in 
starost bralca. Pri mlajših bralcih je opazno, da naredijo več in daljših fiksacijskih postankov, 
prav tako je moč opaziti več sakad ter regresijskih gibov, medtem ko je pri izurjenih število 
postankov in gibov znatno manjše (Pečjak, 1999). Proces zaznave se pri znanih besedah 
pričenja z vidno podobo besede (obris), ki se potem izpopolni z zaznavo posameznih 
podrobnosti (npr. zlogi, prva/zadnja črka). Pri neznanih oziroma manj znanih besedah pa je 
nujen proces analize, ki je odvisen od stopnje nepoznanosti besed. Analiza poteka tako, da 
mora na začetku bralec pregledati vse črke v besedi, jo izgovoriti v mislih, povezati v kontekst 
in tako pride do pomena besede (prav tam). Kot sem že zapisala, sta identifikacija in 
rekognicija odvisni tudi od tipografskih značilnosti besedila. Mednje uvrščamo vrsto in 
dimenzijo črk, dolžino in širino vrstice, presledek med vrsticami, svetlobni kontrast med 
papirjem in tiskom ter vrsto tiska (gl. Pečjak, 1999). 
 
Bralno razumevanje 
V literaturi obstaja vrsta različnih definicij, ki skušajo opredeliti, kaj je pojem bralno 
razumevanje. Najširša definicija (RAND Reading Study Group, 2002 v Pečjak, 2010) pravi, 
da je to sočasni proces, v katerem bralec išče in konstruira pomen iz besedila s pomočjo 
interakcije in lastne vpletenosti v besedilo. Vsebinsko podobno definira bralno razumevanje 
tudi Kintsch (1998 v Pečjak 2010) saj razumevanje dojema kot kombinacijo procesov 
oblikovanja pomena iz besedila in procesov predznanja bralca. Če povzamem, med besedilom 
in bralcem (njegovim predznanjem, motivi, cilji branja) ter kontekstom branja poteka neke 
vrste interakcijski proces (prav tam).  
 
Opredelitev bralnega razumevanja 
V današnjem času še vedno lahko zasledimo zmotno prepričanje, da se bralno razumevanje 
razvija avtomatsko, oziroma da ima že z usvojitvijo bralne tehnike učenec razvito tudi 
razumevanje.   
Bralni modeli kognitivne psihologije nakazujejo, da razumevanje ni odvisno samo od 
prebranih besed, ampak nanj vplivajo številni drugi dejavniki (Pečjak, 2010).  
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Artelt, Schiefele in Schneider (2001 v Pečjak, 2010) so med najpomembnejše uvrstili 
dejavnike: metakognitivne sposobnosti bralca, uporaba bralnih strategij, predznanje bralca, 
hitrost dekodiranja in njegova motiviranost.   
 
Dejavniki razumevanja 
Poznavanje dejavnikov bralnega razumevanje je pomembno tako za učitelje kot tudi za 
bodoče učitelje, saj omogoča, da učitelj v razredu ustvari optimalne pogoje za razumevanje.  
To pomeni, da se zavedamo, kaj vse določa bralno razumevanje, in smo pri branju pozorni na 
stvari, ki ga olajšujejo oziroma sploh omogočajo (Pečjak, 1993). 
 
Dejavniki, povezani z razumevanjem, vedno izhajajo iz besedila in bralca. Zato jih ločimo v 
dve skupini: 1. dejavniki, ki izhajajo iz besedila in 2. dejavniki, ki izhajajo iz bralca 
(Pečjak, 1993).  
Prvo skupino dejavnikov sestavljajo značilnosti besedila, ki določajo njegovo razumljivost. 
Med najbolj ključne uvrščamo (prav tam): 

− slovnično-slogovno enostavnost (osebne oblike glagolov, kratke povedi/stavki ipd.), 
− pomensko zgoščenost (brez dolgoveznosti, nobenih sinonimov) in 
− kognitivno strukturiranost besedila (poudarjanje pomembnih stvari v besedilu, 

povzetek, dajanje primerov, različnost in podobnost pojmov).  
 

 V drugi skupini pa značilnosti bralca za boljše razumevanje opredelimo v štiri sklope (prav 
tam). 
Bralčeva inteligentnost  
Bralci, ki so bolj inteligentni, imajo večjo možnost, da bodo razumeli prebrano besedilo. Pri 
inteligentnosti obravnavamo splošnost in verbalno sposobnost. Pri razumevanju naj bi 
sodelovali različni intelektualni procesi. Na osnovni raziskav je G. D. Spache (1972 v Pečjak, 
1993) opredelil pet najpomembnejših: kognicija, spomin, konvergentno mišljenje, 
divergentno mišljenje ter kritično mišljenje.  
 
Bralna spretnost/bralna tehnika. 
Raziskave so pokazale, da mora biti tehnika branja popolnoma avtomatizirana, da se lahko 
bralec osredotoči na pomen gradiva. V nasprotnem primeru se bralec preveč ukvarja z 
dekodiranjem besed in stavkov in je tako manj pozoren na pomen. To pomeni, da je bralna 
tehnika predpogoj za razumevanje besedila (prav tam). 
  
Predznanje bralca 
Mnenje večine avtorjev je enotno, da učenci, ki imajo določeno predznanje s področja 
branega besedila, bolje razumejo prebrano in si tudi bolje zapomnijo. Zapisano, so dokazali  
P. D. Pearson, J. Hansen in C. Gordon (Pečjak, 1993), ko so z preizkusom preverili vpliv 
predznanja na razumevanje. Preizkus je pokazal, da bralna sposobnost ni dejavnik, ki bi 
zagotovil, kaj se bomo naučili iz prebranega. Spoznali so, da je znanje tisto, ki poveča 
sposobnost bralca, da povzame prebrano oziroma izlušči bistvo in si prebrano tudi zapomni.  
 
Namen branja 
Pri oblikovanju nalog in navodil, ki določajo namen branja moramo paziti na konkretnost, saj 
je tako bralcu omogočeno, da usmeri svojo pozornost na dele besedila, ki mu bodo kasneje 
koristili pri reševanju nalog oziroma odgovarjanju na vprašanja (prav tam).   
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Opredelitev nivojev bralnega razumevanja 
Številni avtorji navajajo, da je pri bralnem razumevanju potrebno razlikovanje med različnimi 
nivoji. Avtorica S. Pečjak, v svoji knjigi, navaja tri nivoje razumevanja. Pri posploševanju 
nivojev razumevanja se je opirala na tri modele razumevanja treh različnih avtorjev (gl. 
Pečjak, 1993).  
 
Prvi nivo 
To je nivo razumevanja besed, ki jih najdemo v besedilu. Poznavanje posameznih besed je 
nujno, vendar ni ključno za razumevanje celotnega besedila. Če poznamo pomene besed, ni 
nujno, da razumemo pomen bralnega gradiva, pomen odnosov in povezav v besedilu. Na tej 
stopnji razumevanja učenci odgovarjajo na vprašanja, povezana s poznavanjem terminologije 
in specifičnih dejstev (prav tam).  
 
Primeri vprašanj (prav tam):  

− Katere izmed spodaj navedenih besed se pojavljajo v besedilu, ki si ga bral? 
− Kdaj se je začela druga svetovna vojna? 
− Katera oseba je največkrat omenjena v zgodbi? 

 
Drugi nivo 
Drugi nivo se nanaša na interpretacijsko razumevanje ali razumevanje s sklepanjem. Na tej 
stopnji se od bralca pričakuje sposobnost dojemanja poglavitne ideje besedila; razumevanja 
povezanosti med posameznimi deli besedila in razločevanja; izločanja medsebojnih odvisnih 
dogodkov, stališč in njim pripadajočih podrobnosti; oblikovanja jasne slike o osrednjih 
problemih v besedilu ter sklepanja in presojanja na podlagi podatkov na kasnejše dogodke 
(prav tam). 
V ospredju je sklepanje, ki je del posameznega besedila in ga bralec težko spregleda, prav 
tako pa tudi elaborativno in reduktivno sklepanje (prav tam). Elaborativno sklepanje se nanaša 
na povezovanje besedilnih informacij in predhodnega znanja, ki poteka na bralčev lasten 
način. S tem, ko bralec nove informacije poveže z predznanjem, se mu hkrati izboljša sámo 
razumevanje in pomnjenje besedila (prav tam). Ko učenec reduktivno sklepa, uskladišči in si 
zapomni le določene informacije. Pridobljene informacije skuša posplošiti, selekcionirati in si 
tako omogočiti boljše razumevanje (prav tam). Ta vrsta sklepanja že nakazuje tretji nivo 
razumevanja, tj. nivo kritičnega in ustvarjalnega branja (prav tam). 
 
Primeri vprašanj drugega nivoja (prav tam): 

− Napiši originalen naslov za prebrano besedilo. 
− Kaj je »rdeča nit« v besedilu? 
− Uredi pomešane dogodke v časovno zaporedje, kot je v besedilu.  

  
Tretji nivo 
Na najvišjem nivoju prihaja do kritičnega in ustvarjalnega razumevanja. Značilnosti takšnega 
razumevanja so naslednje sposobnosti bralca (prav tam): 

− preoblikovanje prebranega besedila iz ene v drugo abstraktno besedilo (daljše besedilo 
v krajše, iz abstraktnega v konkretni jezik ipd.); 

− preoblikovanje besedila iz ene v drugo simbolično obliko (npr. prikazati besedilo v 
grafih in tabelah); 

− pojasnjevanje metafor in simbolov; 
− uporabljanje podatkov in dejstev iz besedila v novih situacijah; 
− razčlenjevanje besedila na posamezne sestavine in določanje njihovih odnosov; 
− analiziranje predpostavk in domnev, ki jih avtor ni navedel; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ines Završnik, magistrsko delo 
 

8 

 

− odkritje argumentov za avtorjevo stališče; 
− ocenjevanje veljavnosti idej; 
− povezovanje idej z lastnimi znanji; 
− oblikovanje nove zgodbe z drugačno vsebino, ampak z istimi ključnimi besedami; 
− primerjanje prebranega besedila z drugimi besedili s podobno vsebino (isti avtor ali 

drugi avtorji), iskanje skupnih točk in različnosti; 
− opredelitve besedila glede na vsebino in način pisanja (informacijsko, literarno itd.).  

 
Na tej stopnji razumevanje se od bralca zahtevajo višji miselni procesi, ki zajemajo 
analiziranje, selekcioniranje, povezovanje informacij na nove načine in posploševanje.  
Primeri vprašanj (prav tam): 

− Ilustriraj besedilo, ki si ga prebral.  
− Ugotovi in povej, v čem je prebrano besedilo podobno drugim besedilom, ki govorijo 

o isti stvari.  
− Označi vsako osebo, ki nastopa v zgodbi z dvema pridevnikoma, ki jo najbolj 

opisujeta.  
 
Postopki ugotavljanja bralnega razumevanja 
Razumevanje branja je zelo kompleksen proces, ki ga največkrat preverjamo z vprašanji in 
nalogami, na katere bralec odgovori ustno ali pisno. Zastavljena vprašanja in naloge bralnega 
razumevanja naj bi vedno vsebovale vse nivoje razumevanja, od najnižjega do najvišjega. 
Največkrat pa se zgodi, da učitelji vprašanja omejijo samo na dve ravni, in sicer prvi dve (gl. 
Pečjak, 1993).  
Za ugotavljanje bralnega razumevanja se največkrat poslužujemo postopka obnavljanja, 
ponovne prepoznave, dopolnjevanja ter postopka vprašanj (prav tam). 
 
Postopek obnavljanja 
Pri obnavljanju je zahtevano, da bralec čim bolj natančno obnovi prebrano besedilo. To lahko 
stori ustno ali pisno. Pomembno je, da obnovljeno besedilo razdelimo na enotne dele in jih 
med seboj primerjamo (prav tam).  
 
Postopek ponovne prepoznave 
Ponovna prepoznava se navezuje na posamezne besede ali povedi. Naloga bralca je, da 
ugotovi ali so besede/povedi vzete iz originalnega besedila ali ne. Ta postopek je lahko 
varljiv, kajti bralec lahko besede/povedi prepozna tudi brez bralnega razumevanja in na tak 
način lahko precenimo njegovo razumevanja (prav tam).  
 
Postopek dopolnjevanja 
Pokazatelj stopnje razumevanja pri tej vrsti postopka so besede, ki so pravilno vstavljene v 
okrnjeno originalno besedilo. Naloga učitelja je, da bralcu posreduje originalno besedilo, ki 
mu manjkajo besede, bralec pa skuša manjkajoče dele besedila ustrezno dopolniti (gl. Pečjak, 
1993).  
 
Postopek vprašanj 
Učitelj lahko zastavlja vprašanja različnih oblik. Največkrat se ta oblikujejo po tipu 
zaprti/odprti. Pri zaprtem vprašanju so možni alternativni odgovori, bralec mora izbrati 
pravilnega, medtem ko pri odprtem tipu odgovor vnaprej ni podan.  
Vprašanja, ki jih zastavljamo, morajo biti načrtovana za nižji in tudi višji nivo razumevanja, 
kajti pomembno je, da učenca miselno aktiviramo in hkrati z vprašanji preverimo tudi njegova 
predznanja (prav tam).  
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Metode in tehnike za izboljšanje razumevanja 
Na osnovi zapisanega lahko sklepamo, da bralno razumevanje, ni enostaven proces. Nanj 
vplivajo različni dejavniki, ki izhajajo tako iz besedila kot tudi bralca. V nadaljevanju bom 
kratko predstavila poti/smernice, kako lahko naše razumevanje tudi izboljšamo. V smernice 
so vključene različne praktične tehnike in strategije. 
Izboljšanje razumevanja naj bi vključevalo vse didaktične vidike, ki jih uporabljamo pri 
pouku branja. Začetni korak k izboljšanju naj bi bilo povečanje ali razširitev besednega 
zaklada bralca. Raziskovalci so ugotovili, da širina besednjaka vpliva na hitrost branja, 
predvsem pa na razumevanje pri branju (gl. Pečjak, 1993). Številni avtorji, med njimi tudi 
zakonca Young (1975), menijo, da branje in njegovo razumevanje lahko izboljšamo z 
uporabo naslednjih dejavnosti oziroma tehnik: besednimi igrami, določanjem pomena novim 
in neznanim besedam, učiteljevimi navodili ter predelavo besedila po metodi PV3P (prav 
tam).  
 
Besedne igre 
So ena izmed dejavnosti, ki pripomorejo k izboljšanju razumevanja, hkrati pa vplivajo tudi na 
hitrost branja. Če ustrezno kombiniramo besedne igre, lahko te vplivajo na prepoznavanje in 
zgradbo besed, strukturo in dopolnjevanje stavka ter identifikacijo oseb (gl. Pečjak, 1993).  
 
Določanjem pomena novim in neznanim besedam 
Pri tej tehniki za izboljšanje razumevanja je priporočljiva uporaba štirih različnih ključev, ki 
so učencem v pomoč pri iskanju pomenov besed.  

a. Glasovni ključ 
Novo besedo obravnavamo, kot da jo učenec mogoče že pozna. Beseda je lahko nova, kadar 
jo učenec vidi le napisano, kljub temu, da jo je že slišal. Razlog za to je predvsem obsežnejši 
besednjak pri poslušanju in branju kot besednjak pri pisanju in govoru (prav tam).  

b. Ključ sestave 
Bralec skuša neznanko razstaviti na koren besede, predpono in pripono. Poznavanje korena 
včasih učencem pomaga pri razjasnjevanju pomena celotne besede (prav tam). 

c. Kontekstni ključ 
Kadar v besedilu ne poznamo besede, nam lahko koristi, da analiziramo besedilo in s pomočjo 
drugih besed, stavkov sklepamo na pomen nam nerazumljivih besed.  

d. Uporaba slovarja 
Če nam glasovni, sestavni in kontekstni ključ ne koristijo pri iskanju pomena besed, 
uporabimo slovar.  
 
Pomembno je, da učitelji seznanjajo učence s ključi za iskanje neznanih besed pri vsaki 
obravnavi besedila, da jih oni tudi ponotranjijo ter jih uporabljajo pri vsakodnevnem branju 
(prav tam).  
 
Učiteljeva navodila 
Navodila in usmeritve učitelja so zelo pomembne za bralno razumevanje učencev. S 
podajanjem konkretnih in jasnih navodil učitelj omogoči, da se učenci pri branju osredotočijo 
na informacije v besedilu, ki jim bodo koristile pri razumevanju prebranega (gl. Pečjak, 
1993). 
  
Predelava besedila po metodi PV3P 
Ena izmed najučinkovitejših tehnik za razumevanje prebranega je metoda PV3P, avtorja F. P. 
Robinsona. Ta metoda navaja učence, da samostojno predelajo besedilo.  
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Metodo oziroma strategijo sestavlja pet različnih stopenj, in sicer od prve stopnje, ko učenec 
pregleda besedila, si zastavi vprašanja, ponovno prebere in pregleda besedilo ter na zadnji 
stopnji poroča o vsebini prebranega (prav tam).  
 
Strategija PV3P poleg branja zahteva še miselne aktivnosti učencev in jo uvrščamo med 
kompleksne bralne strategije, ki bodo bolj podrobno opisane v 4. poglavju.   

Strategije za razvoj bralnega razumevanja   
Z uporabo različnih bralnih strategij lahko pri učencih izboljšamo bralno razumevanje. Učitelj 
mora sprva nuditi učencem pomoč in podporo, kasneje pa se stopnja njegove pomoči zmanjša 
(Pečjak, 2010).  

V nadaljevanju so opisane tri strategije, ki zahtevajo visoko stopnjo učiteljeve pomoči, saj so 
učenci še precej nekompetentni za razumevanje prebranega (prav tam).  

Strategija povezovalne hipoteze  
Glenber s sodelavci (2002 v Pečjak, 2010) je dokazal, da »lahko pri mlajših učencih z 
povezovalno hipotezo povečamo razumevanje prebranega.« Strategija izhaja iz predpostavke, 
da učenci niso zmožni povezave med besedo in predmeta, posledica tega je neuspeh pri 
ugotavljanju pomena besedila (prav tam). Pri izvajanju se uporabi konkretni predmet ali 
igrača za predmete, ki so omenjeni v besedilu, s tako manipulacijo učenci lažje povežejo 
predmet s pomenom besede v besedilu in tako izboljšajo razumevanje (prav tam).  

Pomembna sta dva koraka: 
1. Branje besedila. 

Učenci besedilo preberejo (prav tam). 
 

2. Manipulacija s predmeti.  
Učenci morajo imeti na voljo predmete, ki se pojavljajo v besedilu. Po branju si z njimi 
ponazorijo, obnovijo vsebino besedila (prav tam).  

Neposredna poslušalsko-bralna strategija  
Bralna strategija zahteva, da se učitelj in učenec izmenično menjata pri branju in predelujeta 
krajše dele besedila. Med njima mora potekati vodeni pogovor na temo besedila (prav tam). 

 Bralna aktivnost poteka v petih korakih (prav tam): 

1. Ugotavljanje predznanja učencev 

Prvi korak izvede učitelj v obliki pogovora in zastavljanja vprašanj, s katerimi želi ugotoviti 
predznanje učencev in poudariti besedišče, ki se pojavlja v besedilu.  

2. Urejanje predznanja učencev 

Urejanje predznanja se prične s pojasnjevanjem novih izrazov iz besedila. Naloga učencev je, 
da poskusijo povezati nove izraze z že obstoječimi in to lahko zapišejo v pojmovno mrežo.  
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S tako obliko dela učitelj ozavešča učence, kako pomembno je poznavanje pomenov besed za 
dobro razumevanje besedila.  

3. Vprašanje pred branjem in branje 

Vprašanja zastavljajo tako učenci kot tudi učitelj, pri čemer je cilj učiteljevih vprašanj 
spodbujanje učencev k razmišljanju. Učitelj je z zastavljanjem vsebinskih vprašanj višje  ravni 
dober vzor učencem, kakšna vprašanja zastavljamo na tej ravni. S postavljanjem vprašanj 
dosežemo aktivno razumevanja besedila (prav tam). Ko učenec postavlja vprašanje pred, med 
in po branju, vzpostavi dialog z besedilom. Spraševanju in predvidevanju vsebine pa sledi 
pozorno branje učnega gradiva (prav tam).  

4. Aktivni pregled poglavij 

Po branju posameznih poglavij učenci prebrano snov ponovijo tako, da odgovarjajo na lastna 
in učiteljeva vprašanja (prav tam): 

5. Aktivni pregled celotnega besedila 

V zadnji fazi bralne aktivnosti učenci preverijo pravilnost lastnih napovedi o besedilu. 
Pregledajo odgovore na vprašanja, zastavljena pred branjem, in si pomagajo pri odgovarjanju 
s ponovnim branjem ali pa z drugim učnim gradivom (npr. enciklopedija, knjiga) (prav tam).   

Strategija glasnega razmišljanja učitelja  
Vloga učitelja pri tej strategiji je vloga modela, pri čemer komentira, kar bere (Pečjak, 2010). 
Učitelj skuša med branjem pokazati, kaj pomeni pri branju vzpostaviti interakcijo z 
besedilom. S takšnim načinom dela pri branju lahko učenci sami izboljšajo svoje bralno 
razumevanje (prav tam).  

Čustveno-motivacijski dejavniki pri branju 
Na proces branja poleg kognitivnih vplivajo tudi čustveno-motivacijski dejavniki. Zanimiva je 
ugotovitev filozofa Rousseauja, ki je že leta 1762 postavil tezo, da je vsaka metoda branja 
učinkovita, če je le motiviranost učenca ustrezna (Pečjak, 1999). Strokovnjaki so skozi leta 
različnih študij prišli do spoznanja, da je ta vrsta dejavnikov pogosto zanemarjena oziroma, da 
je zavednost o njihovi vlogi zelo majhna. Razlog za zanemarjenost naj bi bila težja 
opredelitev in hkrati tudi umerjenost dejavnikov v učnem procesu (prav tam).  
Anderson, Osborn in Tierney (1985) so poudarjali: če želimo ustvari dobrega in sposobnega 
bralca, mu moramo pisano gradivo prikazati kot nekaj zanimivega. Velikokrat je čustvena 
reakcija razlog, zakaj se odločimo za branje oziroma nebranje (Pečjak, 1999).  
Strokovnjaki so skozi leta in številne raziskave spoznali najpomembnejše čustveno-
motivacijske dejavnike. Med njimi so izpostavili stališče/odnos do branja, interes in 
motivacijo za branje. 
 
Stališče/odnos do branja  
Upoštevajoč definicijo Allporta (1935) in Morgana (Pečjak, 1999) lahko stališče bralca 
definiramo kot njegovo trajno naravnanost, da reagira bodisi pozitivno bodisi negativno do 
objektov, oseb, situacij (Pečjak, 1999). 
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Pri stališčih zaznamo različne dimenzije. Najpogostejše so: 
− intelektualna, ki opredeli vsebino stališča. 
− čustvena, odraža se pozitivno ali negativno. 
− akcijska, ki se kaže kot vpliv na delovanje in vedenje človeka (prav tam). 

 
Na podlagi zapisanega lahko odnos do branja opredelimo kot trajno naravnanost posameznika 
do bralnega gradiva, do bralnih situacij, ki se lahko odraža pozitivno ali negativno (prav tam).  
Stališče bralca do branja in njegova motiviranost sta med seboj povezana. Kadar je 
motiviranost bralca za branje na visoki stopnji, je tudi stališče bolj pozitivno in obratno. Če je 
branje posledica zunanjih motivacij, se lahko pojavi negativna opredelitev stališča. Do izraza 
pride negativna čustvena dimenzija stališča (prav tam).  
Mathewson (1979) je zapisal tri dejavnike, ki določajo stališče do branja, in sicer občutja o 
branju, pripravljenost za branje in vrednostno prepričanje o branju. Po njegovem mnenju naj 
bi vse to posledično vplivalo na motiviranost našega bralca (Pečjak, 1999).  
 
Motivacija za branje 
Včasih se nam zgodi, da se med samim branjem zasledimo pri razmišljanju o tem, kaj nas je 
sploh motiviralo za branje določenega gradiva, iz česa izhaja naša motiviranost, ali je to 
zunanji vpliv ali notranji. S podobnim vprašanjem so se ukvarjali tudi strokovnjaki, le da je 
njih zanimalo, od česa je motivacija branje odvisna.  
S. Pečjak (2002) je zapisala, da se tudi pri branju notranja in zunanja motivacija močno 
prepletata. Notranja največkrat vodi do trajnejšega bralnega interesa in je tudi bolj pozitivna, z 
njo spodbujamo odgovorno, samousmerjevalno vedenje (prav tam). Pozitivno motivacijo pa 
izvabijo zunanji dejavniki (npr. nagrada, ocene) in zato pri bralcu ne oblikuje trajnih 
interesov.   
 
Dejavnike bralne motivacije torej lahko razvrstimo po kriteriju notranje in zunanje 
motiviranosti. S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006a) so jih ločile na prvine 
notranje motivacije in prvine zunanje motivacije (Pečjak, 2010). 
Med prvine notranje motivacije sodijo: 

a. kompetentnost (bralčevo zaupanje vase, da je sposoben izpeljati različne bralne naloge, 
prebrati besedilo, ga predelati in hkrati razumeti); 

b. interes (čustvena vključenost bralca, usmerjena pozornost, povečano miselno 
delovanje); 

c. zatopljenost učenca v branje (bralec je izrazito osredotočen na bralno gradivo s 
povečano miselno aktivnostjo); 

d. prepričanje bralca o pomembnosti branja.  
 
Najpomembnejše prvine zunanje motivacije pa so: 

a. priznanje/dosežek (bralca motivira ocena, ki je odraz njegove uspešnosti in zaradi 
katere ga bodo ljudje pohvalili); 

b. tekmovanje z drugimi (bralec bere zato, da bi bil boljši od svojih vrstnikov); 
c. socialna motivacija (učenca motivira branje zato, da se vključi v pogovor z vrstniki, 

prijatelji).  
  
Zelo zanimivi so odgovori učencev v raziskavi, ki jo je izvedla Gambrellova s sodelavci 
(1996 v Pečjak 2002) na vprašanje o motivacijskih vplivih.  
Učence na prvem mestu motivira sam učitelj, in sicer mora predstavljati v razredu dober 
bralni model. Pomembno se jim zdi, da imajo razredno knjižnico, kjer si lahko izberejo 
najljubšo knjigo in imajo hkrati možnost izbire.   
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Na tretje mesto so postavili pogovore in druženja, povezana s knjigo. Pomembnost socialnih 
stikov pri branju je raziskal že Guthrie (Pečjak, 2002) in ugotovil, da socialni stiki pozitivno 
vplivajo na bralne dosežke in prav tako na samo angažiranost bralca (prav tam). Velik 
motivator pri otrocih pa so tudi knjige, ki imajo znano vsebino, in bralne spodbude (prav 
tam). Slabši bralci mogoče na začetku potrebujejo primerno zunanjo spodbudo, saj bodo tako 
ostali motivirani, njihova tehnika branja se bo izboljšala in čez nekaj časa verjetno ne bodo 
več potrebovali zunanjih spodbud. Sposobnost branja se jim bo okrepila in s tem se jim bo 
izboljšalo tudi  učenje (prav tam). Če povzamem, lahko sklenem, da je zunanja motivacija 
bolj povezana z manj uspešnimi bralci in učenci, medtem ko je notranja bolj opazna pri 
uspešnejših (gl. Pečjak, 2002). 
Strinjam se s trditvijo S. Pečjak (2002), ki navaja, da učenci kljub vsemu ne smejo izgubiti 
zaupanja v svoje sposobnosti in vedoželjnost (prav tam). Slovenski raziskovalki, N. Bucik in 
A. Gradišar (2005) sta skušali odgovoriti na vprašanje, ali lahko učitelji vplivajo na bralno 
motivacijo učencev. Njun odgovor je pritrdilen. Prišli sta do spoznanja, da lahko s 
sodelovanjem vseh pedagoških delavcev, predvsem učiteljev in šolskih knjižničarjev, z več 
branja v šoli pri vseh predmetih, z večjo možnostjo prostega izbiranja bralnega gradiva, z 
upoštevanjem bralnih interesov pridemo do končnega cilja, ki je motivacija učencev. Avtorici 
poudarjata, da vse to dosežemo, če sistematično razvijamo bralne sposobnosti in se zavedamo, 
da je bralni proces nekaj, kar moramo spodbujati v vseh življenjskih obdobjih in na različne 
načine, zlasti pa je to nujno potrebno v osnovni šoli (prav tam).  
 
Wigfiel in Guthrie (v Pečjak idr., 2006), sta opredelila enajst prvin, ki jih vključuje bralna 
motivacija. Razvrstila sta jih v tri skupine: 
 

1. Prepričanja o bralni sposobnosti in učinkovitosti 
V skupino so vključene lastna kompetentnost, izziv - pripravljenost za zahtevnejša besedila 
ter izogibanje bralni dejavnosti. 
 

2. Cilji in razlogi za branje 
V drugi skupini so prvine, povezane z notranjo motivacijo. To so radovednost, zatopljenost in 
pomembnost. Prav tako v to skupino spadajo prvine, ki se navezujejo na zunanje motivacijo. 
Ene izmed najpomembnejših so priznanje, branje za oceno ter tekmovalnost (gl. Pečjak idr., 
2006). 

3. Socialni vidik branja 
Med socialni vidik branja Wigfiel in Guthrie vključujeta socialnost in ustrežljivost. To 
pomeni, da učenec bere iz socialnih razlogov in da njegovo branje ustreza pričakovanjem 
drugih (gl. Pečjak, 2006).  
 
Interes za branje  
Zadnji izmed čustveno-motivacijskih dejavnikov, ki jih navajajo strokovnjaki, je interes. V 
Pečjak (2002) lahko zasledimo, da avtorji, kot so Krapp, Hidi in Renninger (1992), vidijo 
interes kot značilnost posameznika in/ali besedila (prav tam).   
Interes opredeljujemo največkrat kot nekakšno psihološko stanje ali nagnjenje posameznika. 
Ta vključuje pozornost, miselno delovanje in čustveno vključenost (Pečjak, Bucik, Gradišar 
in Peklaj, 2006).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ines Završnik, magistrsko delo 
 

14 

 

Klasifikacijo interesa je opredelila Hidi (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006), in sicer ga 
je razdelila v dve vrsti:  
 
Situacijski interes 
Pri tej vrsti interesa so največkrat v ospredju zunanji dražljaji, ki vplivajo na posameznikovo 
pozornost. Odzivanje posameznika je lahko kratkotrajno, kar pomeni, da po določenem 
obdobju preneha, ali pa se posameznik odzove močno in je to lahko vodilo za razvoj osebnega 
interesa.  
 
Osebni interes 
Osebni interes je definiran kot naravnanost posameznika, ki za svoj razvoj potrebuje neko 
časovno obdobje. Zanj je značilna stabilna in dolgotrajna nagnjenost. Povezuje se z znanjem, 
vrednotami ter pozitivnimi čustvi do področja, dejavnosti (prav tam). 
 
Pri interesih je ključno, da razvijamo obe vrsti, saj se pogosto prekrivata in povezujeta. Skupaj 
tvorita nekakšno spodbudo za miselno delovanje in učenje. Pomembno je, da se zavemo, da se 
posamezniki, ki imajo močneje razvit osebni interes za neko dejavnost, največkrat na okoljske 
dražljaje odzovejo drugače, kot posameznik brez interesa (prav tam).  
 

2.4  BRALNE SPOSOBNOSTI                

»Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je sposobnost hitrega branja z razumevanjem 
in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Za bralca, ki ima razvite vse te 
sposobnosti, pravimo, da je bralno pismen.« (S. Pečjak, 1999) 
 

Psihološko-pedagoški strokovnjaki menijo, da se bralne sposobnosti posameznika postopno 
razvijajo v obliki bralnih stopenj (Pečjak, 2002).  
Bralne stopnje so enotni sistem, v katerega so vključena načela in cilji bralnega pouka ter 
bralec z določenimi kognitivnimi, socialnimi in čustvenimi značilnostmi (Pečjak, 1999). 
Preko bralnih stopenj poteka razvoj bralnih sposobnosti od začetnega obdobja do obdobja 
zrelega bralca (gl. Pečjak, 2002). Enačenje bralnih stopenj z razredi ali starostjo učencev ni 
smiselno, ker je napredovanje učencev po stopnjah individualno in odvisno od številnih 
dejavnikov (Pečjak, 1999).  
Ena izmed avtoric, ki so se ukvarjale z bralnimi stopnjami, je J. Chall (1983), ki se je pri 
opredelitvi omenjenih stopenj opirala na stopnje spoznavnega razvoja po Piagetu (prav tam). 
Zapisala je osem načel, ki so pomembna pri posameznih bralnih stopnjah (prav tam).  

• Vsaka struktura bralnih stopenj je specifična in kvalitativno drugačna od drugih 
stopenj.  

• Stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju. 
• Branje predstavlja obliko reševanja problema, v kateri se bralec prilagaja okolju. To 

poteka na vseh stopnjah.  
• Posameznikov individualni napredek je odvisen od njegovega spoznavnega razvoja in 

interakcije z okoljem.  
• Pri višjih stopnjah je zahtevan fleksibilnejši pristop k branju. 
• Višje stopnje zahtevajo pri branju procese sklepanja ter bralčevo kritičnost do bralnega 

gradiva. 
• Vsaka stopnja ima svojo specifično bralno tehniko.  
• Pri branju sodelujeta kognitivna in čustveno-motivacijska dimenzija.  
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Tabela 1: Razvoj bralnih sposobnosti v obliki bralnih stopenj (Chall, J. 1983 v Pečjak, 
2002:48) 
BRALNE STOPNJE ZNAČILNOSTI STOPNJE POGOJ ZA PREHOD 

NA VIŠJO STOPNJO 

Stopnja 0: predbralno 
obdobje 
 

− metajezikovno zavedanje 

− sposobnosti vidnega in 
slušnega zaznavanja 

 

Stopnja 1: obdobje 
začetnega branja 

− asociativna zveza črka-
glas 

− prehod skozi tri faze 
opismenjevanja 
(logografska, abecedna, 
ortografska) 

asociativna zveza črka-glas 

Stopnja 2: utrjevanje 
spretnosti branja 

− urjenje bralne spretnosti  

 
 
Stopnja 3: branje za 
učenje 

 

− spremeni se cilj branja  
− uporaba različnih bralnih 

strategij 

 
 
avtomatizacija tehnike 
branja 

bralne strategije 

Stopnja 4: večstranski 
pogled na prebrano 

− sprejemanje/presojanje − 
preverjanje prebranega iz 
več zornih kotov 

− metakognitivne spretnosti 

metakognitivne 
sposobnosti 

Stopnja 5: konstrukcija 
in rekonstrukcija 

− konstrukcija lastnega 
sistema znanja 

− selektivnost in 
fleksibilnost pri branju 

široko znanje, bralna 
učinkovitost 

 

Pri doseganju bralne pismenosti ločimo dve fazi opismenjevanja (prav tam). 
 

1.  faza opismenjevanja v ožjem pomenu besede 
V tej fazi se razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti, usvajajo se tehnike branja in 
urjenje bralne tehnike. J. Chall (Pečjak, 2002) omenja tri faze razvoja bralnih sposobnosti: 

• logografska/slikovna faza 
Učenec prične s t. i. slikovnim branjem. Pri branju besede zazna kot sliko, kot nekakšen vidni 
vzorec, ki se mu kasneje vtisne v zavest. Učenec seveda bere besede, s katerimi se 
vsakodnevno srečuje (prav tam).  

• alfabetska/abecedna faza 
Za začetek alfabetske faze je pomemben začetek sistematičnega opismenjevanja. Razvijajo se 
vidno in slušno razločevanje ter razčlenjevanje. V tej fazi učenec vzpostavi zvezo črka-glas, 
ki je asociativna in povezuje glasove v besede. Prične se usvajanje tehnike branja in pisanja 
(gl. Pečjak, 2002). 

• ortografska/pravopisna faza 
V zadnji fazi se utrjuje tehnika branja z urjenjem. Končni rezultat tega je avtomatizirana 
tehnika branja, ki se pri učencu kaže kot tekoče branje primernih besedil in njihovo 
razumevanje (prav tam). 
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2. faza opismenjevanja v širšem pomenu besede 
V tej fazi mora učenec svojo razvito bralno spretnost uporabiti v funkciji učenja, torej 
pridobiva nova znanja (Pečjak, 2002). Učenec tekoče bere različne vrste gradiva in ga 
razume, hkrati pa se s pomočjo branja uči (prav tam).  
 

Vsak učitelj bi moral organizirati pouk tako, da bi skušal čim bolj razvijati bralne sposobnosti, 
ki bodo učenca vodile k zrelejšemu, fleksibilnejšemu in kritičnemu branju (gl. Pečjak, 2002).  
 

2.5 CILJI BRALNEGA POUKA 

Pedagoški teoretiki si zastavljajo vprašanja, kako oblikovati pouk branja, da bomo uresničili 
končni cilj bralnega pouka, ki je bralno pismen učenec.  
 
Kot je zapisala S. Pečjak (1999) je pot do bralne pismenosti celostni pouk, ki temelji na treh 
načelih (prav tam).  

− Pouk branja moramo obravnavati v povezavi z aktivnostmi iz resničnega življenja 
(vključujemo vsebine, ki so otroku blizu). 

− Pouk branja moramo obravnavati celostno v povezavi z drugimi komunikacijskimi 
dejavnostmi (poslušanje, govorjenje, pisanje). 

− Bralni pouk mora spodbujati učence k branju vse vrst besedil (neumetnostnih in 
umetnostnih). 

 
Poleg omenjenih načel avtorja Duffy in Roehler (1993) opozarjata na tri delne operativne cilje 
bralnega pouka, s katerimi dosežemo bralno pismenost učencev (Pečjak, 1999). Odnos med 
cilji je interaktiven, vsak cilj pa opredeljuje kognitivna in tudi metakognitivna dimenzija (prav 
tam). 
 

Pozitivno stališče učenca do branja 
Cilj se nanaša na razvijanje pozitivnega stališča do branja. To vsebuje pravilno in jasno 
predstavo o tem, kaj branje je in čemu služi. V okviru pouka naj bi si učenci ustvarili 
predstavo o branju kot aktivnosti, s katero se lahko učijo in ugotovijo pomen besedila (prav 
tam). Pozitivnost stališča se nanaša tudi na pozitiven občutek učenca ob bralni aktivnosti (gl. 
Pečjak in Gradišar, 2002).  
 

Razumevanje procesa branja 
Razumevanje se nanaša na določene bralne spretnosti, ki potekajo pri branju avtomatično, in 
na različne kognitivne ter metakognitivne strategije (prav tam).  
 
Avtorji med bralne spretnosti umeščajo določena pravila branja (npr. beremo od zgoraj 
navzdol in od leve proti desni, besedila začnemo brati na začetku) in poznavanje različnih 
jezikovnih pravil (npr. vzpostavljanje asociativne zveze črka/glas, poznavanje črk, poznavanje 
"znanih"1 besed) (prav tam).  
 

                                                      
1 "Znane" besede so tiste, ki se največkrat uporabljajo oziroma pojavljajo v jeziku.  
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Kljub rutinskim spretnostim pa avtorji omenjajo pomembnost metakognitivnih strategij, ki 
vplivajo na uspešnost branja. Posebej pomembne so (prav tam): 
 

Predbralne strategije 
Dejavnosti predbralnih strategij se navezujejo na predznanje učencev o vsebini in vrsti 
besedila. Učencem omogočajo, da določijo namen branja in oblikujejo napoved o besedilu. 
 

Strategije med branjem 
Med branjem sta najpogostejši strategiji spremljanja in iskanja pomena. Spremljanje obsega 
preverjanje točnosti napovedi pred branjem in tvorjenje nove napovedi, v primeru, če ključne 
besede iz besedila ne potrjujejo pričakovanj bralca. Bralec pa si lahko pomaga s strategijo 
iskanja, kadar mu strategija spremljanja ne koristi pri določitvi pomena besedila. Kadar bralec 
ne razume besede/besedne zveze se mora vrniti na začetek besedila, ga ponovno interpretirati 
in preoblikovati smiselne napovedi, nato nadaljuje z branjem.  
 

Strategije po branju 
Namenskost te vrste strategij je v organiziranju, prestrukturiranju in ocenjevanju sporočila 
besedila.  
 

Študijske strategije 
Kadar mora učenec-bralec določiti mesto posameznega sporočila v besedilu, ga po določenem 
načelu organizirati in si ga zapomniti, uporabi študijsko strategijo. Strategija je koristna pri 
učenju iz učbenikov, enciklopedij ali podobnega učnega gradiva.  
 

Razumevanje vsebine besedila   
Z vidika razumevanja vsebine ločimo dve vrsti besedil: umetnostna in neumetnostna. Pri 
vsaki vrsta besedila skuša bralec ugotoviti, kaj je avtor želel z besedilom povedati (prav tam). 
Vsebina pri neumetnostnih besedilih po navadi vsebuje koristna sporočila. To so razlagalna in 
druga besedila (npr. časopis, učbenik, enciklopedija, različna navodila).  
 
Učenci morajo biti pazljivi na specifične izraze v besedilu, priklicati predznanje, določiti 
namen branja in si tako pomagati pri razumevanju vsebine. Umetnostna besedila pa 
največkrat bogatijo bralca, najpogosteje so to prozna ali pripovedna besedila (prav tam). 
 

Cilji bralnega pouka se s starostjo učencev in vrsto šolanja spreminjajo, a vendar večina 
avtorjev opredeljuje branje v šoli kot razvito bralno sposobnost (bralna tehnika, bralno 
razumevanje, uporaba branja za učenje), motivacijo za branje ter poznavanje različnih zvrsti 
branja (umetnostna in neumetnostna). Ključno vlogo  pri razvijanju bralne sposobnosti pa ima 
tudi učiteljevo poznavanje poteka in zakonitosti te vrste sposobnosti, saj lahko zgolj tako 
oblikuje ustrezen didaktično-metodični bralni pouk, ki bo razvijal omenjene sposobnosti (gl. 
Pečjak in Gradišar, 2002).  
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3 BRALNE STRATEGIJE 

»Sporočilo je enostavno – za razvoj bralne pismenosti so ključne bralne strategije− vendar je 
prenos tega sporočila v življenju izziv in trdo delo.« (Pearson, 2003 v Pečjak, 2010) 

 

3.1 DEFINICIJA BRALNIH STRATEGIJ               

Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem strategije opredeljuje: strategíja  -e ž (ȋ) 1. 
postopki, načini načrtovanja in vodenja velikih vojaških operacij, vojne: uporabiti strategijo 
bliskovite vojne; bojevati se po pravilih strategije in taktike / vojaška strategija // veda o tem: 
velik napredek strategije; osnovni pojmi iz strategije 2. publ., navadno s prilastkom postopki, 
načini za dosego kakega cilja: razkrili so njihovo strategijo; razvojna strategija; strategija 
miru; strategija ekonomskega pritiska / izbral je primerno, slabo strategijo za uresničitev 
svojih načrtov. (SSKJ2, 2007: 1499) 
Iz zapisanega izhaja, da pomeni strategija vedno postopek, način, s katerim skušamo doseči 
želeni cilj. Enako velja za strategije, ki se navezujejo na področje učenja in branja, vendar je 
pri teh strategijah postopek oziroma temeljna dejavnost branje, s katerim pridobi učenec nove, 
koristne informacije. 
Bralno-učne strategije zelo težko konkretno definiramo. Mnogi strokovnjaki pri iskanju 
poenotene definicije ne najdejo skupnih izhodišč. B. Marentič Požarnik (2002) opredeljuje 
učne strategije kot specifično kombinacijo mentalnih operacij, ki jih nekdo uporablja glede na 
zahteve konkretne učne situacije, oziroma njena posodobljena definicija navaja učne strategije 
kot zaporedje ali kombinacijo v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih učenec uporablja na 
svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije (Pečjak in Gradišar, 2002). Učne 
strategije  še bolj splošno definira tudi skupina avtorjev (Pressley, Woloshyn, Martin, Wood 
idr, 1990), ki jih opredeljuje kot sistem miselnih operacij z višjimi in nižjimi miselnimi 
procesi. Posledica teh operacij so rešene naloge (Pečjak in Gradišar, 2002). 

M. Ropič (2011) je zapisala pomembna vidika, ki razlikujeta bralne strategije od tipičnega 
odgovarjanja na vprašanja iz učbenikov na koncu posameznih poglavij (Ropič, 2011 v 
Medved Udovič idr., 2011). Prvi vidik razlikovanja govori o učiteljevem nadzoru nad 
vprašanji in predavano snovjo. Če učitelj to nadzoruje, se izogne vprašanjem iz delovnih 
zvezkov, ki ne vsebujejo vprašanj višje stopnje (prav tam). Drugi vidik  pa govori o tem, da 
učenci že med branjem vedo, kaj se od njih zahteva. Ni jim treba brati celotnega besedila, kjer 
se na koncu nahajajo zapisana vprašanja. Učenci so s takim načinom dela bolj aktivni. Zaradi 
tega so bralne strategije uspešen pripomoček za učence vseh starosti in učnih sposobnosti, ki 
jim omogoča usvojitev znanja na katerem koli področju. Določene strategije omogočajo 
učencem prepoznavo oblike besedila med usvajanjem vsebine, druge pa jih učijo razumeti 
ideje, pojme iz različno težkih besedil (prav tam).  

                                                      
2 Slovar slovenskega knjižnega jezika.  
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3.2 KLASIFIKACIJA BRALNIH UČNIH STRATEGIJ 

Učne strategije so najpogosteje opredeljene kot fleksibilni kognitivni načrt, usmerjen k 
doseganju učnega cilja oziroma zaporedje miselnih korakov pri predelavi učne snovi, ki 
vodijo k cilju (Pečjak in Gradišar, 2012 v Nolimal idr., 2013). 
Enako kot pri definiranju, tudi pri klasificiranju bralnih učnih strategij, ne moremo zapisati 
enotne klasifikacije.  
Med številnimi kriteriji po pogostosti prevladuje kriterij za delitev strategij glede na namen 
učenja, delitev glede na vsebino informacij, kombiniran model delitve po namenu učenja in 
vsebini informacij, zadnji, četrti kriterij pa je časovni kriterij (Pečjak in Gradišar, 2002). 
 

3.2.1 Delitev glede na namen učenja 
Tovrstno klasificiranje strategij se najpogosteje zasledi v strokovni literaturi, zato ga bom tudi 
bolj podrobno predstavila. Pri klasificiranju glede na namen učenja sta C. E. Weinsteinova in  
L. M. Humova (1998) oblikovali tri skupine strategij (prav tam): 

a. strategije ponavljanja, 
b. elaboracijske strategije (strategije povezovanja novih informacij z že znanimi), 
c. organizacijske strategije.  

 
Podobno kot C. E. Weinsteina in  L. M. Hume (1998) klasificirata strategije tudi Duffy in 
Roehler (1993), vendar jih razvrščata v pet skupin (prav tam). 

a. lokacijske strategije 
b. strategije razumevanja, 
c. spominske strategije,  
d. organizacijske strategije in 
e. strategije ponavljanja.  

 

3.2.2 Delitev glede na vsebino informacij  
Druga delitev razvršča strategije glede na informacije, ki jih učenec želi razumeti in si jih 
zapomniti. Zagovornica takšne delitve je J. Lewis (1996), ki učno bralne strategije deli v 
strategije (prav tam): 

a. določanja bistva, 
b. določanja podrobnosti, 
c. določanja organizacije/strukture besedila, 
d. kritičnega branja, 
e. branja vidnih informacij in 
f. za izboljšanje.  

 

3.2.3 Delitev glede na namen učenja in vsebino informacij 
Kombinirani model klasificiranja je razvil avtor J. R. Levin (1982). V pojem bralna učna 
strategija je vključil različne učne aktivnosti pa tudi pomožna gradiva, s katerimi dosežemo 
učinkovito predelavo besedila (prav tam).Če poenostavimo, lahko zapišemo, da pojem bralna 
učna strategija vključuje učno aktivnost učenca in značilnosti učnega gradiva (prav tam). 
Glede na besedilno informacijo avtor loči strategije na makrostrukturne in mikrostrukturne. 
Pri makrostrukturnih učenec nameni pozornost bistvu, glavni misli besedila, medtem ko pri 
mikrostrukturni pripada pozornost predelavi podrobnosti (prim. Pečjak in Gradišar, 2002). 
Znotraj omenjenih strategij pa Levin meni, da lahko strategije delimo tudi glede na njihovo 
primarno kognitivno funkcijo, in sicer v strategije, ki so usmerjenje v razumevanje, in 
strategije, usmerjenje v zapomnitev (prav tam).  
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3.2.4 Delitev po časovnem kriteriju 
Zadnja delitev pa se nanaša na to, kdaj učenec v procesu učenja uporablja strategije. 
Zagovorniki časovnega kriterija so zapisali sledečo klasifikacijo (prav tam): 

a. strategije pred branjem, 
b. strategije med branje in  
c. strategije po branju. 

  
Omenjene strategije po časovnem kriteriju bodo podrobneje opisane v Poglavju 3.4.   
Učenje od učencev zahteva, da uporabijo kombinacijo različnih strategij. Učenec, ki je dober 
strateg, je sposoben samousmerjati izbrane strategije in jih povezati v kombinacijo, ki mu bo 
pomagala doseči želeni cilj (gl. Pečjak in Gradišar, 2002).  
 

3.3 POUČEVANJE BRALNIH STRATEGIJ 

Učinkovitost učenca v učnem procesu se odraža v njegovi sposobni in učinkoviti uporabi 
različnih bralnih strategij. Pogoj za to pa so različna znanja, ki so potrebna za učenje teh 
strategij, in učiteljeva pomoč (Pečjak in Gradišar, 2002).  
 

3.3.1 Znanje, povezano z uporabo bralnih učnih strategij 
 

Znanje o strategijah 

Prvina strateškega učenja je poznavanje in uporaba bralnih učnih strategij. Učenec mora 
razviti sposobnost prevzemanja odgovornosti za svoje učenje. In k razvoju te odgovornosti 
mu pomagajo razvite učinkovite bralne učne strategije (gl. Pečjak in Gradišar, 2002). Učenje 
bralnih strategij učencem pomaga, da ozavestijo učenje, to pomeni, da procesirajo nove 
informacije, izboljšujejo stare učne strategije in razvijajo sistematičen pristop učenja (prav 
tam). Večina učencev se spozna z bralnimi učnimi strategijami v formalnem izobraževanju, 
vendar to spoznavanje poteka nesistematično, zato je taka tudi uporaba teh strategij (prav 
tam). Pri rabi nepravilno izbrane bralne učne strategije je največkrat posledica, da učenec ne 
pride do želenega cilja. Zato je nujno, da so učenci seznanjeni z različnimi strategijami, da jih 
bodo znali uporabiti v nalogah, kjer se bo učinkovitost strategije izkazala (prav tam). 
Vloga učiteljev je predvsem seznanjanje učencev z različnimi bralnimi učnimi strategijami, 
hkrati pa jih morajo navajati na fleksibilno rabo strategij glede na cilj učenja in vrsto pisnega 
gradiva (prav tam). Učitelj naj bi pri poučevanju o strategijah uporabil metodo direktnega 
poučevanja, kjer učencem neposredno predstavi strategijo in razloži metodo učenja po 
modelu, demonstrira rabo posameznih strategij in navsezadnje vodi urjenje s povratno 
informacijo (prav tam).  
 

Znanje o sebi 
Ta vrsta znanja se osredotoča na učenčevo poznavanje samega sebe. Poznavanje zajema 
učenčeve osebnostne značilnosti, ki vplivajo na učinkovitost učenja (prav tam). Če učenec 
pozna samega sebe, mu to omogoča, da ve, kaj ima rad in česa ne, pozna svoje sposobnosti, se 
zaveda lastnih učnih strategije in zavzeto dela, da bo dosegel svoj cilj (prav tam).  
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Znanje o nalogah 

Znanje o nalogah učencu omogoča, da ve, kaj pomeni dobra rešitev pri posamezni vrsti 
naloge, s katero se sreča v šoli ali pri samostojnem učenju. Prav tako je pomembno, da učenec 
pozna specifične dejavnosti in naloge ter ve, kako jih uspešno končati (prav tam). Pogosto 
imajo učenci težave pri uporabi učbeniškega gradiva, saj jim preglavice povzroča odkrivanje 
glavne misli in čim hitrejše pomnjenje učne snovi (prav tam).  
Učitelj lahko v takšnih primerih pomaga učencu tako, da mu skuša pojasniti naravo učnih 
nalog in jim pomaga oblikovati kriterije dobro, učinkovito rešenih nalog (prav tam). Paris in 
Newman (1990) poudarjata, da je učenec bolj učinkovit pri reševanju novih nalog v primeru 
poznavanja narave in cilja naloge ter širšega izbora učnih strategij (gl. Pečjak in Gradišar, 
2002).  
 

Znanje o vsebini 

Predznanje učencu olajša razumevanje novo pridobljenih informacij in hkrati omogoči 
shranjevanje teh informacij v dolgoročni spomin (Mayer 1996,  Wittrock, 1990 v Pečjak in 
Gradišar, 2002). Učitelj lahko pomaga učencu tako, da mu pokaže, kako naj osmisli novo 
pridobljene informacije. Če se učenec nauči ozaveščati predznanje o določeni vsebini, mu to 
omogoči, da nove informacije/znanja postanejo del njegovega že obstoječega znanja.  
 

Znanje o okoliščinah 

Zadnje znanje, ki je pomembno pri uporabi bralnih strategij, je znanje o okolju, v katerem 
poteka proces učenja (prav tam). Na izbiro in uporabo različnih učnih strategij vpliva 
učenčevo zavedanje o tem, kaj od njega pričakujejo tako učitelji kot tudi straši in vrstniki ter 
kakšno podporo mu nudijo (prav tam). Vpliv podpore sta s svojo raziskavo ugotovila tudi 
Pintrich in Schunk (1996). Zapisala sta, da imajo učenci večjo in močnejšo motivacijo za 
reševanje kompleksnejših nalog, če imajo s strani drugih podporo in se hkrati zavedajo, da jim 
bodo drugi v pomoč (prav tam).  
 

3.3.2 Model poučevanja bralnih učnih strategij 
Strokovnjaka Pearson in Gallagher (1983) sta oblikovala model postopnega zmanjševanja 
odgovornosti učitelja pri poučevanju, ki narekuje, kako pomagati učencem pri razvoju in 
uporabi bralnih učnih strategij (gl. Pečjak in Gradišar, 2002). Cilj njunega modela poučevanja 
je spodbuditi razvoj samostojnosti in neodvisnosti pri učenju iz besedil (prav tam). Po mnenju 
avtorjev naj bi bilo temeljno vodilo učitelja pomoč učencu pri razvijanju sposobnosti 
samostojnega učenja (prav tam). To pomeni, da bi moral učitelj pri svojem delu odgovornost 
za rešitev učne naloge prenesti postopno na učenca (prav tam). Vloga učitelja se skozi 
obdobja, od začetnega do končnega, spreminja.  Na začetku ima učitelj popolno odgovornost. 
Njegova naloga je, da pokaže reševanje naloge s pomočjo določene bralne strategije in hkrati 
poskrbi za ustrezno izbrana besedila ter jasno in nazorno demonstracijo uporabe strategije 
(prav tam). Naslednji korak je vodeno urjenje. Bistvo tega je, da učenci rešujejo naloge s 
pomočjo izbranih bralnih strategij, med reševanjem jih učitelj nadzoruje in jim hkrati daje 
povratne informacije. S tem pri končani nalogi oba delita odgovornost za rešitev. Z 
večkratnim urjenjem in izkušnjami pri delu z besedilom dobi učenec dovolj izkušenj, da lahko 
samostojno uporablja naučene strategije v učnem procesu (prav tam).  
Poznavanje in uporaba bralnih strategij pomaga učencem tako pri branju kot tudi pri učenju, 
vendar je potreben določen čas, da učenci usvojijo in avtomatizirajo tehniko. 
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3.4 BRALNE STRATEGIJE V UČNEM PROCESU 

Najpogostejši kriterij poleg namena učenja je časovni kriterij, tj. v katerem delu učnega 
procesa učenec uporablja strategije (Pečjak in Gradišar, 2002). Časovna klasifikacija je zelo 
pregledna, saj predstavlja učne strategije v zaporedju, kot jih učenec uporablja v učnem 
procesu. Takšno klasificiranje zagovarjajo različni tuji strokovnjaki, kot so Devin (1987), 
Duffy in L. R. Roehler (1993) ter Lewis (1997), pa tudi slovenski strokovnjaki, npr. S. Pečjak 
(1995) (prav tam).  
 
3.4.1  Bralne strategije pred branjem  
Na predbralne strategije3 vplivata dva dejavnika: predznanje učenca oziroma njegova 
kognitivna struktura in značilnosti bralnega gradiva (Pečjak in Gradišar, 2002). Različni 
avtorji (npr. Rumelhart, 1980; Johnston in Afflerbach, 1985 v Pečjak in Gradišar, 2002) se 
strinjajo, da v začetni fazi učenci več informacij pridobijo iz glave, kot iz besedila. Ugotovili 
so, da lahko bralci na podlagi naslova in ilustracij predvidevajo, kaj se bo dogajajo v besedilu. 
Predbralne strategije so koristne za učence, saj aktivirajo njihovo predznanje in jim pomagajo 
spoznati strukturo besedila. Prav tako so jim v pomoč pri oblikovanju namena branja in 
okvirnem predvidevanju vsebine gradiva (prav tam).  
 
Aktiviranje predznanja učencev 
Aktivacija učenčevega predznanja poteka s pogovorom, možgansko nevihto ali pa z uporabo 
strategije VŽN4 – kaj že vem, kaj že znam, kaj se želim naučiti (Pečjak in Gradišar, 2002).  
Pri pogovoru morajo biti učitelji pazljivi, da vodijo pogovor, s katerimi bodo ugotovili 
predznanje učencev, sicer ni prave učinkovitosti pogovora. Z možgansko nevihto pa 
dosežemo pri učencih, da pričnejo naštevati asociacije, na katere jih spominja izbrani pojem 
(prav tam). Zelo uporabna in učinkovita je strategija predbralnega načrta, ki temelji na tehniki 
možganska nevihta, njen začetnik je Langer (1981). Na začetku učitelj spodbuja učence, da se 
pogovarjajo o ključnih pojmih, ki jih najdejo v besedilu (Pečjak in Gradišar, 2002). Temu pa 
sledi analiziranje učenčevih asociacij, s katerim pridobi kratek vpogled v predznanje učencev. 
Analiza pa hkrati omogoča učitelju tudi izhodiščno točko za načrtovanje dela v razredu (prav 
tam). 
 
Določitev namena branja 
Vsak bralec bere z določenim namenom ali ciljem. Z branjem želimo pridobiti odgovore na 
specifična vprašanja, mogoče ugotoviti avtorjev pogled na prebrano in poiskati glavno idejo 
(Pečjak in Gradišar, 2002). Vloga učitelja pri ugotavljanju namena branja je, da skupaj z 
učenci določi namen/cilj branja. Učence skuša motivirati, da opredelijo, kaj želijo izvedeti iz 
besedila in kaj bodo storili z pridobljenimi informacijami. Tako učenci bolje usmerjajo 
pozornost na dele besedila, ki jih bodo pripeljali do zastavljenega cilja (prav tam).  
 

                                                      
3
 Predbralna strategija = strategija pred branjem.  

4 Strategija VŽN je bolj podrobno predstavljena v 4. poglavju.  
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Spoznavanje zgradbe besedila 
Zgradba besedila nam pojasnjuje, kako so med seboj povezane glavne ideje in podrobnosti 
besedila (Pečjak in Gradišar, 2002). Poznavanje zgradb različnih besedil omogoča bralcu, da 
lažje sledi besedilu, najde bistvo, vidi odnose med posameznimi deli besedila in si bolje 
zapomni informacije iz besedila (prav tam).  
 
Napovedovanje vsebine/dogajanja 
Predikcija5 je  pomemben proces v interakciji bralca z besedilom.  
Pred začetkom branja mora imeti učenec predstavo o tem, kaj pričakuje od besedila, kajti to 
vpliva na motivacijo za branje (prav tam). Če so informacije v bralnem gradivu pričakovane, 
je tudi branje bolj tekoče in z večjo verjetnostjo bo bralec besedilo bolje razumel (prav tam).  
 

Vprašanja in odgovori 
Pri učenju s pomočjo branja ima postavljanje vprašanj in odgovarjanje velik pomen. S tem, ko 
učenec zastavlja vprašanja in nanje odgovarja, povečuje stopnjo razumevanja bralnega 
gradiva (Pečjak in Gradišar, 2002). Cilj učitelja pri postavljanju vprašanj mora biti naučiti 
učence postavljati različna vprašanja, saj mu bodo koristila pri samostojnem učenju (prav 
tam). Strategije za postavljanje vprašanj so uporabne v vseh delih učnega procesa. Sledijo si 
od strategij, pri katerih ima največjo vlogo učitelj, do strategij, pri katerih si učenci postavljajo 
vprašanja s pomočjo učitelja do zadnjih strategij, ko učenci že samostojno postavljajo 
vprašanja (prav tam).  
Omenjene strategije so (gl. Pečjak in Gradišar, 2002): 

• strategija povezave vprašanje – odgovor, 
• strategija vodene bralne aktivnosti, 
• strategija recipročnih vprašanj, 
• strategija vodene bralnomiselne aktivnosti, 
• strategija vodenega spraševanja ter 
• strategija hitrega pregleda.  

 

3.4.2  Bralne strategije med branjem 
Če zagovarjamo, da je branje oblika mišljenja, potem moramo učenca z uporabo različnih 
strategij spodbuditi za aktivno branje, kar pomeni, da med branjem stopi v stik z besedilom 
(gl. Pečjak in Gradišar, 2002). Namen strategij med branjem je predvsem to, da učenec 
prilagodi hitrost branja cilju branja ter zahtevnost bralnega gradiva.  Vse to z namenom, da 
prebrano gradivo tudi razume. Kognitivna psihologija med bralnimi aktivnostmi poudarja 
pomen metakognicije in sposobnost za spremljanje lastnega razumevanja in odzivanja, če se 
pojavijo težave pri razumevanju (prav tam).   
 
V strokovni literaturi se pogosto pojavljajo sledeče medbralne strategije: 
• dopolnjevanje manjkajočih podatkov, 
• določanje zaporedja dogajanj v besedilu, 
• označevanje novih informacij, 
• podčrtovanje bistvenih informacij, 
• pisanje obrobnih razlag in 
• postavljanje vprašanj med branjem. 

 
 

                                                      
5 Predikcija = napoved.  
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 Dopolnjevanje manjkajočih podatkov 
Prva medbralna strategija se največkrat uporabi pri mlajših bralcih, saj jih učitelj skuša ves 
čas zadržati pri besedilu in spremljati razumevanje prebranega. Učiteljeva naloga je, da v 
gradivu preprosto izbriše posamezne besede/besedne zveze, učenci pa smiselno dopolnijo 
gradivo. Zahtevnost nalog se mora stopnjevati, tako da učitelj prične s preprostimi besedili in 
nadaljuje z zahtevnejšimi (Pečjak in Gradišar, 2002).  

 
Določanje zaporedja dogajanj v besedilu 
Učitelj najprej učencem posreduje izvirno besedilo, nato pa učenci dobijo preoblikovana 
besedila. V teh besedilih so njihovi posamezni deli pomešani. Naloga učenca je, da 
posamezne dele besedila uredi v pravilno zaporedje, kot je v prvotnem besedilu (gl. Pečjak in 
Gradišar, 2002).  

 
Označevanje novih, neznanih informacij 
S to vrsto strategij učenci označijo besede, ki so jim nepoznane in ki jim kasneje, po branju 
določijo oziroma poiščejo njihov namen (prav tam). 

 
Podčrtovanje bistvenih informacij 
Pomembna učenčeva aktivnost med branjem je označevanje oziroma podčrtovanje bistvenih 
informacij. Pri podčrtovanju se učenci osredotočajo na različne dele besedila. Prvi pristop 
podčrtovanja se nanaša na posamezne besede in kratke izraze, pri katerih se povezanost delov 
besedila izgubi, drugi pristopi zagovarjajo uporabo obrobnih zapiskov, medtem ko nekateri 
učenci podčrtujejo bistvene informacije in njihove podrobnosti in s tem prav tako izgubijo 
sistematičnost besedila (prav tam). Strokovnjaki zagovarjajo načrtno in sistematično 
podčrtovanje s pomočjo različnih simbolov, podčrtanjem glavnih misli in njenih podrobnosti. 
Tako učenci ločijo od besedila tisto, kar potrebujejo za nadaljnje ponavljanje (prav tam). 
 
Pisanje obrobnih razlag 
Obrobne  razlage se definirajo kot zapiski in opombe, napisane na robu besedila (gl. Pečjak in 
Gradišar, 2002). V besedilu se funkcije razlag spreminjajo, in sicer: pojasnjujejo nove besede 
in izraze (strokovne, tehnične itd.), so vprašanja, ki usmerjajo pozornost učenca na določene 
dele oziroma vidike gradiva, so ponoven opis besedila ter poudarjajo določenih točk besedila. 
Učitelj skuša pri svojem poučevanju z obrobnimi razlagami učencu olajšati branje in učenje 
tako, da mu razloži težke besede ali stavčne strukture ter jim zastavlja spremljevalna 
vprašanja (prav tam). Pri definiranju in razlaganju si lahko pomaga z naslednjimi koraki (prav 
tam): 
• prebere besedilo in pojasni nove/neznane besede, 
• zapiše obrobne razlage na zunanjo stran besedila in 
• učencem razdeli besedilo z razlagami in jih usmeri v branje.  

 
Postavljanje vprašanj med branjem 

  Učenci si porajajoča se vprašanja o bralnem gradivu sproti zapisujejo (Pečjak in Gradišar, 
2002).    
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3.4.3 Bralne strategije po branju  
Strategije po branju so bralcu v pomoč, da prebrano gradivo uredi tako, da ga kasneje uporabi 
v skladu z zastavljenim ciljem. Namen je predvsem urediti prebrano gradivo na takšen način, 
da olajša njegovo  razumevanje in zapomnitev, hkrati pa učitelj s temi strategijami lahko 
ugotovi stopnjo bralčevega razumevanje in pomnjenje prebranega gradiva (Pečjak in 
Gradišar, 2002) (prav tam).  
 
Strategije po branju lahko razdelimo v dve večji skupini (Duffy in L. R. Roehler, 1993 v 
Pečjak in Gradišar, 2002): 

1. Organizacijske strategije, s katerimi organiziramo pomen besedila. Pri njih si 
pomagamo z povzemanjem, določanjem bistva in zaključevanjem.  

2. Evalvacijske strategije, ki omogočajo bralcu, da kritično bere in presodi 
sporočilo avtorja (gl. Pečjak in Gradišar, 2002).  

 
Med strategijami po branju se v literaturi najpogosteje pojavljajo pogovor, odgovarjanje na 
lastna vprašanja, odgovarjanje na učiteljeva vprašanja, iskanje bistvenih informacij, predelava 
in grafične ponazoritve gradiva, povzemanje ter ustno ali pisno tvorjenje kratkega povzetka 
(prav tam).  
 
Odgovarjanje na lastna vprašanja in vprašanja učitelja 
Z odgovarjanjem na vprašanja  v tem delu bralnega procesa evalviramo avtorjeva sporočila, 
poskušamo povezati vsebino in dele v celoto ter povezujemo nove informacije s predznanjem 
učencev. Bistvo vprašanj je, da skuša učenec o vprašanju razmisliti in najti ustrezno strategijo, 
s katero bi našel odgovor na zastavljeno vprašanje (prav tam).  
 
Iskanje in določanje bistvenih informacij in podrobnosti 
Učenci določajo s strategijami bistvene informacije, iščejo in organizirajo pomembne 
podrobnosti, ugotavljajo organizacijo besedila in kritično berejo. Za učence so ključne 
strategije za določanje bistvenih podatkov, kajti s temi podatki lahko povzamejo celotno 
besedilo, ga razumejo in si ga zapomnijo (prav tam).  
 
Strategije za določanje bistva 
Učenec se mora zavedati kaj sploh bistvo oziroma bistvena informacija je. Mora biti 
seznanjen, da je to vedno neka misel, ideja in ni samo ena beseda. Bistvo je največkrat 
izraženo v najmanj eni povedi, lahko pa se skriva tudi v več povedih in odraža pogled na neko 
vsebino (prav tam). Pomembno je razlikovanje med ključno besedo  in bistvom. Pri ključni 
besedi skušamo bistvo povzeti z eno besedo/besedno zvezo, medtem ko se bistvo  nekega 
besedila skriva v povedih (gl. Pečjak in Gradišar, 2002). Priporočljivo je, da učenec pri 
predelavi besedila vedno določi sprva glavno idejo, šele nato izpelje ključne besede. Tudi 
bistvene povedi mora znati poenostavi. Na začetku učitelj uči učence iskati ključne povedi, 
nato pa preide na iskanje ključnih besed (prav tam). Iskanje in izražanje bistva si lahko 
olajšamo s tremi koraki, in sicer najprej bralec ugotovi, o čem besedilo pripoveduje, se odloči, 
kaj je avtor želel sporočiti, ter na koncu oblikuje poved, v kateri povzame avtorjevo sporočilo 
s svojimi besedami (prav tam). 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ines Završnik, magistrsko delo 
 

26 

 

Strategije za določanje pomembnih podrobnosti 
Besedilo gradijo podrobne, specifične informacije in izmed njih so ene pomembnejše od 
drugih. Podrobnosti v besedilu pojasnjujejo, opisujejo ali podpirajo glavo misel, če 
poenostavimo, lahko zapišemo, da dajejo podrobnosti besedilu pomen in smiselnost (prav 
tam).  
 
Grafični prikazi pomembnih informacij 
V množici informacij mora biti učenec sposoben ločiti pomembne od nepomembnih 
podrobnosti. Pomembne  podrobnosti lahko prikažemo z različnimi grafičnimi prikazi. Med 
najbolj uporabljenimi v našem učnem procesu so pojmovne mreže in miselni vzorci (prav 
tam).  
 
Pojmovne mreže 
Ta oblika grafične ponazoritve prikazuje odnose med pomembnimi pojmi. Vrh pojmovne 
mreže gradi ključna beseda, okrog pa so razvrščeni pojmi, ki jo razlagajo. Namen pojmovnih 
mrež je razvijanje besedišča, aktiviranje učenčevega predznanja ter urejanje bistvenih 
informacij, s katerimi si zapomnimo besedilo (prav tam). Učinkovitost mrež so dokazale 
različne študije. Pomnjenje novih besed z uporabo pojmovnih mrež je boljše, kot učenje 
neznank s pomočjo analize besedila (prav tam).  
 
Učinkovitost pojmovnih mrež 
Študije potrjujejo, da je metoda izdelave pojmovne mreže ali mape ena najbolj učinkovitih 
strategij v procesu učenja. Učenci z uporabo pojmovnih map spoznajo več novih besed, kot z 
učenjem novih besed iz sobesedila (Pečjak in Gradišar, 2002). Prav tako je bilo pomnjenje 
novih besed, ki so jih učenci spoznali s pojmovnimi mapami, boljše kot pomnjenje tistih, ki so 
se jih naučili s pomočjo razčlembe sobesedila. Prav tako so pojmovne mape učinkovite tudi 
pri bralnem razumevanju slabših bralcev. Hagen (v Pečjak in Gradišar, 2002) je npr. ugotovil, 
da niso le dobra motivacija bralnega razumevanja, ampak se lahko uporabijo tudi kot veljavno 
diagnostično sredstvo za ocenjevanje predznanja učencev in za spodbujanje divergentnega 
mišljenja učencev (prav tam). 
 
Miselni vzorci  
Bistvene informacije iz gradiva prikažemo sistematično z miselnim vzorcem, v obliki ključnih 
besed (gl. Pečjak in Gradišar, 2002).  
 
Pri oblikovanju miselnega vzorca nas vodijo tri smernice (prav tam): 

− Identifikacija glavne misli iz gradiva. 
− Iskanje pomembnih podrobnosti iz besedila, ki pojasnjujejo glavno misel.  
− Nadaljnja členitev, pojasnjevanje in ilustriranje pomembnih informacij, ki olajšajo 

zapomnitev.  
 
Miselni vzorci  pozitivno vplivajo tudi na besedišče učencev. S povečanjem besedišča 
posredno omogočajo, da učenci bolje razumejo besedilo, jim olajšujejo povezavo novih 
informacij z že znanimi ter vrednotenje informacij (prav tam).  
 

a. Povzemanje vsebine (povzetki in zapiski) 
Kadar je učenje samoregulacijsko, je pri učencu zelo pomembna sposobnost povzemanja 
vsebine besedila, ki se ga mora naučiti oziroma si ga zapomniti. Pri zapisovanju zapiskov je 
priporočljivo, da besedilo uredimo takoj po končanem branju.  
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Glavno vsebino branega gradiva povzamemo v nekaj povedih in jo tudi večkrat pregledamo, 
na koncu pa si zapišemo nekaj vprašanj, ki zahtevajo od nas več miselne aktivnosti (prav 
tam). 
Med najbolj znanimi splošnimi metodami oblikovanja zapiskov sta metoda hierarhizacije in 
Paukova metoda (prav tam).   
 

• Metoda hierarhizacije 
Metoda hierarhizacije je uporabna pri tvorbi zapiskov iz učbenikov, kajti gradivo je v njih 
dobro organizirano s številkami poglavij. Tako dobijo učenci vpogled v glavne ideje in 
podrobnosti, ki jih pojasnjujejo (prav tam).  
 

• Paukova metoda 
Metoda je preprosta, vendar učencem omogoča učinkovito ponavljanje in pomnjenje (prav 
tam). Njene karakteristike so podrobno opisane v 4. poglavju.  
 

b. Kritično branje besedil 
Kritičnega bralca definiramo kot raziskovalnega bralca, ki presoja z več vidikov, in sicer, ali 
je avtor izbral bistvene misli in podrobnosti, s katerimi predstavlja vsebino, in kako je bil 
učinkovit pri tej predstavitvi (gl. Pečjak in Gradišar, 2002).  
Učitelj v razredu lahko spodbuja kritično branje tako, da seznani učence z besedili, ki z 
različnih vidikov govorijo o  vsebini, jih spodbuja k obdelavi iste teme, tako da bo besedilo 
služilo različnim namenom, ter seznani učence z besedili, ki so oblikovana za različne namene 
(prav tam). Kritičnega bralca naj bi vzgajali od samega začetka učenja branja. To tezo 
zagovarjata Wray in J. Lewisova (1997). V bralnem gradivu naj bi bil kritičen bralec 
sposoben prepoznati dejstva in stališča, predsodke avtorja, podobnosti in razlike med lastnimi 
in avtorjevimi stališči, avtorjev stil ter sklepe, ki izhajajo iz branega besedila (prav tam). 
 

c. Strategija branja grafičnih sporočil 
Grafično gradivo (fotografije, grafi, diagrami, sheme ipd.) je lahko v veliko pomoč učencem 
pri učenju, a pogoj za to je njegova pravilna uporaba (Pečjak in Gradišar, 2002). Temeljni 
funkciji grafičnega gradiva sta poenostavljanje kompleksnega gradiva in pretvarjanje 
abstraktnega gradiva v bolj konkretno (prav tam). Zavedati se moramo, da je grafično gradivo 
preveč kompleksno, saj se zmanjšujejo učinki učenja, pretvorba iz abstraktnega v konkretno 
pa je nujna zaradi večje nazornosti in lažje zapomnitve (prav tam). Nekateri avtorji menijo, da 
vidna sporočila posredujejo učencem organizirane informacije, ki si jih lažje zapomnijo.  
Uporaba grafičnih prikazov je učinkovita v procesu učenja, kadar na začetku pregledamo 
gradivo, dobimo splošen vtis o njem in ugotovimo, kaj prikazuje. Temu sledi povezava 
grafičnega gradiva z besedilom, s katero skušamo ugotoviti, kako se medsebojno 
dopolnjujeta. Na koncu pa sledijo sklep in razlaga grafičnega gradiva ter oblikovanje 
zaključkov (prav tam).  
 

d. Strategije za razvijanje besedišča 

Študije dokazujejo, da je obseg besednega zaklada dejavnik, ki najmočneje določa stopnjo 
bralnega razumevanja (gl. Pečjak in Gradišar, 2002). Najpogostejše strategije za razširitev 
besedišča so slovarji z novimi/neznanimi besedami, branje v prostem času, pogovor o novih 
besedah že pred učenjem (prav tam). Pri učiteljih je pomembno, da se zavedajo, da je učenje 
besedišča temelj za druge kompleksne strategije.  
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Pri učinkovitem pouku za razvoj besedišča so pomembna tri načela (prav tam): 
− Besedišče se ne razvija brez učiteljevega entuziazma in spodbujanja učencev. Učitelj naj bi 
bil vzor učencem in uporabljal besede, ki se jih morajo učenci naučiti.  
− Učenec mora nove besede uporabljati v različnih povedih. Tako si utrdi njihov pomen v 
različnih položajih.  
− Pri učenju neznanih besed je pomemben eklektičen pristop6. Učitelj mora kombinirati 
različne aktivnosti za povečanje učenčevega besedišča.  
Najbolj uporabni načini za določanje pomena novim/neznanim besedam so: uporaba 
sobesedila, uporaba strukture ali sestave besede, izdelava lastnega slovarja ter učiteljeva 
razlaga neznanih besed (prav tam). Ti načini se lahko uporabljajo pred, med in po branju 
(prav tam).  

4 KOMPLEKSNE BRALNE UČNE STRATEGIJE 

 

4.1 OPREDELITEV KOMPLEKSNE BRALNE UČNE STRATEGIJE 

Strategije, ki zajemajo celoten proces učenja, imenujemo kompleksne bralne učne strategije 
ali tudi sistematične strategije (Pečjak in Gradišek, 2002). So vodič učencem po bralnem 
učnem procesu, tj. od predbralnih dejavnosti do dejavnosti med ter po branju. To jim 
omogoča, da bralno gradivo razumejo in si ga tudi zapomnijo (prav tam).  
Strategije, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, so primerne za delo z vsem razredom, so 
največkrat omenjene v strokovni literaturi in tudi dokazano najbolj učinkovite (prav tam).  
Bolj podrobno bodo predstavljene kompleksne bralne strategije, ki so primerne za pedagoško 
delo v II. triletju osnovne šole, dve izmed njih (Paukova strategija in metoda recipročnega 
poučevanja) pa sta bili tudi praktično izvedeni v razredu. 

• Paukova strategija 
• Strategija VŽN 
• Strategija PV3P 
• Metoda recipročnega poučevanja 
• Splošna študijska strategija 

 

4.2 PAUKOVA STRATEGIJA 

Strategijo je utemeljil Walter Pauk (1973). Menil je, da večina problemov pri učenju izhaja iz 
težavnosti izbora bistvenih idej in pomembnih podrobnosti ter  zapomnitve teh informacij (gl. 
Pečjak in Gradišar, 2002). Avtorja Harris in Sipay (1979) sta uvrstila strategijo med 
kompleksne bralne učne strategije, ki lahko uspešno pomagajo učencem pri samostojnem 
učenju iz učbenikov (prav tam).  

Značilnosti strategije  
Strategija se uporablja zelo preprosto, vendar je učinkovita. Učitelj mora razumeti, da morajo 
biti učenci s strategijo seznanjeni, jo večkrat uporabiti ob vodenju učitelja in šele nato bodo 
usposobljeni za njeno samostojno uporabo (prav tam). 

                                                      
6 Eklekticizem  je prevzemanje in spajanje različnih sistemov, pogledov in ugotovitev.  
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 V učnem procesu je strategija uporabna pri besedilih, ki vsebujejo veliko podrobnosti, večji 
poudarek pa je pri dejavnostih po branju, zlasti ponavljanju s ključnimi besedami (prav tam). 
Poudarek je na individualnem delu, kajti učenci se med seboj razlikujejo in tako lahko 
zapišejo samostojne ključne povedi in zelo različne ključne besede. Ena izmed prednosti 
Paukove strategije je tudi ta, da je primerna za vizualne tipe učencev (Medved Udovič idr., 
2011).  

Pri pouku slovenščine se učenci srečujejo tako z neumetnostnimi kot tudi umetnostnimi 
besedilnimi gradivi. Paukova strategija je uporabna bralna učna strategija, saj od učencev 
zahteva razumevanje in poznavanje obeh vrst besedil (prav tam).  

Postopek uporabe Paukove strategije v učnem procesu (Pečjak in Gradišar, 2002) 

a. Učenci si prazen list s pomočjo črte razdelijo na dve enaki polovici/koloni. 
b. Sledi branje besedila. To se razlikuje glede na dolžino besedila. Krajša besedila učenci  

berejo v celoti, medtem ko si daljša razdelijo na posamezne odlomke. 
c. Pri ponovnem branju si izberejo najpomembnejše informacije in jih zapišejo v levo 

kolono. Zapis informacije se prilagodi zahtevam učenca oziroma značilnostim 
besedila. Nahaja se lahko v obliki izvlečka, povzetka, bistvenih povedi ali pa kot 
ključne informacije s podrobnostmi. 

d. Po končanem zapisu v levi koloni pričnejo učenci z zapisovanjem ključnih besed ali 
fraz v desno kolono.  

e. Zadnji korak pa je ponavljanje besedila. Učenci prepognejo list ali pa zakrijejo levo 
kolono in skušajo s pomočjo desne kolone obnoviti besedilo. V primeru težav si lahko 
pomagajo z levo kolono, kjer so informacije bolj popolne.  

S takim načinom predelave lahko učenci pozneje snov še večkrat ponovijo (prav tam). 

4.3 STRATEGIJA VŽN 

Izhodišče strategije je tabela, sestavljena iz treh stolpcev (glej Tabela 2), ki nakazujejo potek 
dela. V prvem stolpcu učenec odgovori, kaj o izbrani temi ali pojmu že ve, v naslednjega 
zapiše, kaj si želi izvedeti, v zadnjega pa, kaj je izvedel oziroma se naučil iz prebranega 
gradiva (prav tam).  
 
Tabela 2:Tabela strategije VŽN 
V: Kaj že vem? Ž: Kaj želim izvedeti? N: Kaj sem se naučil? 
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Strategija daje pozornost predznanju učencev, skupinskemu učenju in sodelovanju vseh 
učencev v skupini (prav tam). 
  
Predznanje učencev 
Učinkovitost bralčevega učenja je zmanjšana, kadar ne upoštevamo njegovega predznanja. 
Vsako obravnavanje nove učne vsebine se mora pričeti s preverjanjem učenčevega 
predznanja, kajti njegove predstave o določenem pojmu ali vsebini se lahko razlikujejo od 
tistih, ki so zapisane v učbeniškem gradivu (prav tam).  
 
Skupinsko učenje 
Skupinske oblike dela spodbujajo kognitivne procese pri učencih. Strategija temelji na ideji 
Vigotskega o socialni naravi učenja in učitelje spodbuja, da so s socialno interakcijo v pomoč 
učencem pri prehodu na območje bližnjega razvoja (prav tam).  
Flood in Lapp (Pečjak in Gradišar, 2002) zagovarjata, da je to območje razdalja med razvojno 
ravnijo, ki jo določa reševanje problema, in ravnijo potencialnega razvoja, ki jo določa 
problemsko reševanje pod vodstvom odraslih ali v sodelovanju z bolj uspešnimi sošolci (prav 
tam). To, kar Flood in Lapp zagovarjata, je možno samo, če se učenci v skupini med seboj 
poslušajo in si razlagajo svoje ideje. Pri snovanju različnih razlag o temi besedila pride do 
kognitivnega konflikta, ki je po Piagetu pomemben za spodbujanje mišljenja pri učencih (prav 
tam). 
 
Sodelovanje vseh učencev pri pisanju 
Učitelj skuša organizirati dejavnosti pri katerih so vključeni vsi učenci v razredu. Zato je 
pomembno, da se pri načrtovanju dela ne poslužuje strategij, ki temeljijo na pogovoru (npr. 
vodena bralna aktivnosti), ampak skuša uporabiti strategije, ki učencem omogočajo tudi zapis 
njegovih idej (prav tam). Pri strategiji VŽN obstaja možnost, da učenci izrazijo svoje ideje in 
vprašanja ter jih tudi zapišejo. Pisanje jim pomaga, da so bolj pozorni na obravnavano snov 
(prav tam).  
 
Značilnosti in prednosti strategije VŽN 
Velika pozitivna plat omenjene strategije je njena uporabnost za delo s celotnim razredom in 
omogočanje aktivnosti vseh učencev, hkrati pa je primerna za vse starosti učencev. Povezuje 
se z besedili v učbenikih in tudi pri slabo strukturiranih besedilih poskrbi za boljšo strukturo 
informacij (prav tam). Prav tako nudi učencem model aktivnega branja pri samostojnem 
učenju iz podobnih besedil (prav tam). Prednosti se kažejo v njeni kompleksnosti, saj zajema 
vse faze bralnega procesa in učitelju nudi grafičen model, ki ponazarja proces poučevanja 
(prav tam).  
 
V strokovni literaturi lahko najdemo modificirane oblike strategije VŽN. Največkrat se z 
dodatnimi vprašanji razširita druga ali tretja kolona v tabeli. V nadaljevanju je predstavljena 
ena od modifikacij strategije VŽN, in sicer strategija VŽN Plus (prav tam).  
 
Strategija VŽN Plus 
Njena avtorja sta D. M. Ogle in Carr (1986). Dejavnosti omenjene strategije potekajo pred, 
med in po branju. Največji poudarek je na predbralnih dejavnostih (Pečjak in Gradišar, 2002). 
Pomembno je, da učitelj sprva vsako stopnjo izvede sam, kasneje pa lahko učenci že 
individualno ali v skupinah izvajajo strategijo (prav tam). 
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Pred branjem so pomembne štiri predbralne stopnje (prav tam). Prva stopnja je možganska 
nevihta, pri kateri učitelj sprašuje učence, kaj že vedo o napovedani temi. Ideje se največkrat 
zapisujejo v obliki ključnih besed, v prvi stolpec tabele, zapisana mora biti ideja vsakega 
učenca. Na tej stopnji prihaja do konfliktov med učenci in to lahko učitelj izkoristi za 
snovanje vprašanja za branje (prav tam). Druga stopnja je za učence miselno bolj zahtevna, 
nanaša se na kategoriziranje. S pomočjo učitelja skušajo učenci kategorizirati svoje ideje, ki 
so jih zapisali pri prvi stopnji, in jih oblikovati v pojmovne mreže (prav tam). Predzadnja faza 
se povezuje z učenčevim napovedovanjem oziroma predvidevanjem kategorij, ki jih je lahko 
avtor vključil v svoje besedilo. Z napovedovanjem učenci vstopajo v branje s pojmi višjega 
reda, ki jim pomagajo pri razumevanju in vplivajo na stopnjo zanimanja (prav tako).  
Pri postavljanju vprašanj, ki je tudi zadnja predbralna dejavnost, je ključna učiteljeva vloga. 
Mnenja učencev mora diferencirati in jim pomagati, da artikulirajo nepoznana področja ter 
konfliktne informacije (Pečjak in Gradišar, 2002). Z vprašanji; kaj mislite s tem in ali lahko 
poveste kaj več o tej temi; lahko doseže, da se učenci usmerijo na pomembna področja, 
obenem pa jih motivira za samostojno oblikovanje vprašanj in tako razvija njihovo zanimanje 
za temo. Vprašanja zapiše v drugo kolono tabele (prav tam).  
 
Med branjem učitelj določi dolžino bralnih enot. Krajša besedila se berejo v celoti, medtem 
ko daljša in kompleksnejša razdeli na posamezne smiselne odstavke (prav tam). Učenčevo 
branje mora biti aktivno, iskati mora nove informacije in odgovarjati na vprašanja. Po branju 
posameznik odstavkov vedno sledi pogovor. Tako učitelj in učenci razjasnijo nejasnosti, ideje 
in nove pojme. Rezultat take oblike dela je interakcija med avtorjem in bralcem (prav tam). 
 
Po branju  učenci pričnejo razmišljati, kaj bi zapisali v zadnjo kolono tabele, kjer se nahaja 
vprašanje, kaj smo se naučili. Učenci pridejo do spoznanj o tem, kaj so mislili, da vedo, in o 
tem, kaj so izvedeli. Pomembno je, da se po branju nejasnosti pojasnijo in uredijo informacije 
(prav tam). Naloga učitelja je, da spodbudi učence k pregledu začetnega seznama, na katerem 
prečrtajo napačne informacije in označijo pravilne (prav tam). Dejavnosti po branju se 
razlikujejo glede na vrsto besedila in namen uporabe informacij. Če želimo le poiskati 
odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na drugo kolono tabele, jih poiščemo in zapišemo.  
Delo po branju pa lahko poteka tudi tako, da vključimo različne pobralne dejavnosti, denimo 
pisanje povzetkov, oblikovanje pojmovne mreže ali pa podčrtavanje bistvenih informacij 
(prav tam).  
 

4.4  STRATEGIJA PV3P 

Robinsonova (1941) strategija PV3P je zelo učinkovita za predelavo besedila, ki omogoča 
dobro razumevanje učnega gradiva. V izvirniku se metoda imenuje SQ3R (survey, question, 
read, review, recite), v Sloveniji pa jo je B. Marentič Požarnik poslovenila v PV3P (preleteti, 
vprašati, prebrati, pregledati, poročati) (gl. Pečjak in Gradišar, 2002).  
Teoretična podlaga strategije izhaja iz teorije informacijskega procesiranja in iz poznavanja 
dejstva, da obstajajo omejitve v spominskem sistemu. Omejitvi sta količina sprejetih 
informacij in čas, v katerem lahko spomin informacije zadrži (prav tam).  
Strategija je sestavljena iz več stopenj, ki učencem omogočajo učinkovito predelavo 
informacij, kar pomeni, da jih razumejo in si jih zapomnijo. S pomočjo branja strategija PV3P 
spodbuja metakognitivno zavedanje učenja. To pomeni, da učenci razumejo način predelave 
informacij in so sposobni kontroliranja, kar se odraža v boljšem razumevanju prebranega 
(prav tam).  
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Robinson (1941) je opredelil pet stopenj strategije (prav tam): 
 

1. Preleteti gradivo 
S prvo stopnjo dosežemo, da bralec podrobneje spozna način, kako je prikazano besedilo, ter 
splošno organizacijo gradiva, ki ga bo moral prebrati in si ga zapomniti. Pri preletu gradiva 
učenec prebere naslov, iz katerega skuša sklepati na vsebino besedila, prav tako pregleda 
začetek in konec besedila in usmeri pozornost na podnaslove ter slikovno gradivo. S tem 
pridobi vpogled v strukturo besedila in spozna ključne pojme v besedilu.   
 

2. Vprašati se 
Postavljanje vprašanja temelji na hitrem preletu gradiva iz prve stopnje. S pomočjo vprašanj 
si učenec določi cilj oziroma namen branja. Velikokrat učenec na tej stopnji še vedno ne 
pozna dovolj vsebine in si zato težko zastavlja vprašanja. V tem primeru lahko prebere prvi 
odstavek besedila in z možgansko nevihto postavi vprašanja, prav tako pa se lahko učitelj 
izkaže kot model dobrega zastavljanja vprašanja. Pri postavljanju vprašanj naj izhaja učenec 
iz treh smernic, in sicer najprej naredi seznam vprašanj, na katera bi rad odgovoril, temu sledi 
predikcija, o čem bo besedilo govorilo, v zadnji fazi pa poskuša povedati, kaj bi se rad naučil 
iz besedila.  
 
Drugo stopnjo strategije vsak učenec izvaja individualno. Slabost tega je, da učitelj velikokrat 
ne dobi vpogleda, ali je učenec aktiviral svoje predznanje, ki ga bo pri razumevanju besedila 
potreboval. V ta namen lahko učitelj učenčeva predznanja o določeni vsebini oblikuje v 
pojmovno mrežo (prav tam).  
 

3. Prebrati 
Učenec na tej stopnji prične z pozornim branjem celotnega besedila. Pri branju naj bo pozoren 
na uvodni odstavek, med branjem dopolni seznam vprašanj in si sproti zapisuje nove/neznane 
besede, ki jim bo kasneje razložil pomen.  

 
4. Ponovno pregledati 

Po končanem branju skuša učenec individualno pojasniti pomen novih/neznanih besed, nato 
pa to stori s pomočjo učitelja ali sošolcev v skupini. Pri ponovnem preletu besedila razdeli 
daljša besedila na manjše odstavke in skuša iz besedila izbrati bistvene točke, z namenom, da 
bi si jih zapomnil. Namen predzadnje stopnje je izbrati informacije, ki jih učenec želi s 
ponavljanjem prenesti iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Ponovni pregled si lahko 
učenec olajša z vprašanji kot sta: katera je glavna misel v tem delu besedila; kako bi bistveno 
sporočilo povzel v obliki ključne povedi ali besede. Vendar pa Robinson opozarja, da se te 
stopnje ne moremo naučiti z branjem, ampak je pomembno urjenje. Sprva to poteka s 
pomočjo učitelja, kasneje pa ga učenec izvaja samostojno (prav tam).  
 

5. Poročati 
Poročanje poteka na različne načine in v obliki različnih dejavnosti. Temeljni namen je 
pokazati razumevanje prebranega gradiva in s ponavljanjem utrditi prebrano ter  si lažje 
zapomniti (prav tam). Razumevanje prebranega na tej stopnjo preveri učitelj z učenčevim 
odgovarjanjem na njegova lastna vprašanja in vprašanja učitelja ter s pisanjem kratkega 
izvlečka.  
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4.5 METODA RECIPROČNEGA POUČEVANJA  

Metoda recipročnega7 poučevanja, avtoric A. L. Brown in A. S. Palincsar (1984),  spada med 
novejše pristope za izboljšanje bralnega razumevanja (prav tam). S študijo sta avtorici 
pokazali velik napredek na področju izboljšanja razumevanja učencev, predvsem tistih z 
učnimi težavami (prav tam). Bistvo strategije je razvoj štirih spretnosti, ki so napovedovanje 
vsebine, postavljanje vprašanj, pojasnjevanje in povzemanje vsebine (prav tam). Izhodišči 
recipročnega poučevanja sta razvojna in kognitivna teorija. Recipročno poučevanja namreč 
pri učencu spodbuja samousmerjanje in samokontrolo, kar izboljša njegovo motivacijo. Pri 
izvajanja metode pa je zelo pomembno sodelovalno socialno okolje, v katerem se metoda 
izvaja, in podpora odraslih, ki se z odraščanjem vedno bolj umika (prav tam).  
Lederer (2002) trdi, da recipročno poučevanje vpliva na učenčevo strukturiranju mentalne 
predstave besedila, ki je bistvena pri razumevanju. Po njegovem mnenju je razumevanje 
odvisno od sposobnosti uporabe metakognitivnih strategij pri osmišljanju besedila, kar 
pomeni, da učenec loči med bistvenim in nebistvenim, zna povzemati informacije v besedilu 
in sklepati, postavlja različna vprašanja in preverja svoje razumevanje besedila (prav tam).  
Tudi pri učencih z učnimi težavami je omenjena metoda zelo učinkovita.  
Pri njih težko dosežemo ravnovesje med (meta)kognitivnimi in motivacijskimi strategijami, 
zato pa je metoda primerna, saj pri učencih povečuje smisel za igrivost, pomaga razvijati 
zmožnost samousmerjanja in izboljšuje motivacijo (prav tam). 
 
Cilji in značilnosti recipročne metode 
Z recipročnem poučevanjem želi učitelj doseči, da učenci postopno prevzamejo vlogo učitelja 
v strukturiranem dialogu.  
Rosenshine in Meister (1994) sta preučila študijo in ugotovila, da se recipročno poučevanje 
pojavlja v dveh oblikah, kot (prav tam):  

− »samo recipročno poučevanje«, pri katerem ni poprejšnje priprave učencev, in izhaja 
iz teorije  A. L. Brownove in A. S. Palincsarjeve. Razvijanje  strategij poteka preko 
dialoga.  

− Recipročno poučevanje s predhodnim uvajanjem in pripravo učencev. Učitelj na 
začetku modelira in pojasni uporabo posameznih strategij razumevanja.  

 
Po nasvetu A. L. Browneve in A. S. Palincsarjeva naj bi izvajanje metode potekalo v običajni, 
spontani učni situaciji in z manjšimi skupinami učencev (prav tam). V tej učni situaciji pa je 
pomembna tudi vloga učitelja. Od njega se pričakuje, da se predhodno dobro pripravi in 
načrtuje svoje poučevanje. Z načrtovanjem mora uresničiti dve nalogi: a. izbrati besedilo in 
načrtovati strategije razumevanje ter b. spoznati učenčeve bralne sposobnosti in načrtovati 
pomoč (gl. Pečjak in Gradišar, 2002).  
 
Izvajanje metode se prične z učiteljevim modeliranjem in izvajanjem, temu pa sledi faza, ko 
učitelja v vlogi moderatorja nadomestijo učenci (prav tam). Pri izbiranju moderatorja mora 
učitelj sčasoma vključiti tudi slabše učence, vendar mora izbrati primerno besedilo, ki jim bo 
tematsko blizu (prav tam).  

                                                      
7 Recipročen pomeni povezan s čim enakim, ustreznim; vzajemen ali obojestranki.   
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Avtorji predlagajo različne poti za uvajanje recipročnega poučevanja. Nekateri izmed njih 
(Herrmann, 1998) pričenjajo začetno fazo z napovedjo vsebine in kasneje branjem, medtem 
ko drugi na prvo mesto postavljajo branje besedila (npr. A. S. Palincsar in Klenk, 1992) s 
postavljanjem vprašanja (Pečjak in Gradišar, 2002).  
 
V nadaljevanju so predstavljeni koraki recipročnega poučevanja, ki izhajajo iz pomembnosti 
aktiviranja predznanja učencev.  

• Napoved vsebine.  
Napoved vsebuje seznanjanje učencev z naslovom, podnaslovom, ilustracijami in spodbujanje 
učencev za napoved vsebine odlomka. Moderator naredi na koncu povzetek vseh napovedi 
(prav tam). 

• Branje odlomka. 
Branje poteka v celoti ali po posameznih delih. Vodja lahko bere besedilo glasno, učenci mu v 
tišini sledijo, ali pa je branje besedila tiho.  

• Postavljanje vprašanj. 
Vprašanja najpogosteje postavlja moderator, vendar spodbuja preostale, da sprašujejo. Pri 
vprašanjih naj bi se širilo poznavanje teme in problemov, povezanih s tematiko. 

• Pojasnjevanje. 
Ta korak poteka s pomočjo pogovora. Z njim skuša vodja pridobiti informacije o učenčevem 
razumevanju besed in hkrati odgovarja na njihova vprašanja. Pri pojasnjevanju lahko učitelj 
ugotovi razlike v mnenjih in zato zahteva ponovno branje besedila. 

• Povzemanje. 
Povzemanje izpelje moderator. V povzetek mora vključiti vsebino odlomka in razlago ter 
argumente  za oblikovanje povzetka. Povzetek je lahko v pisni obliki ali pa kot grafičnih 
prikaz.  

• Napoved novega odlomka. 
Moderator spodbudi napovedi učencev o vsebinah, ki bodo sledile v novem poglavju. 
Napoved temelji na novem podnaslovu, vsebini prejšnjega poglavja, slikah itd. Pri novem 
odlomku je moderator lahko drugi učenec, vendar mora biti na vodenje pripravljen (prav tam).  
 

4.6 SPLOŠNA ŠTUDIJSKA STRATEGIJA 

Zadnja med kompleksnimi bralnimi učnimi strategijami je splošna študijska strategija. 
Splošna se imenuje zato, ker vodi učenca skozi celoten učni proces in je uporabna pri 
družboslovnih in naravoslovnih besedilnih gradivih (gl. Pečjak in Gradišar, 2002). Z 
omenjeno strategijo želimo doseči identifikacijo in klasifikacijo informacij iz besedila s 
ciljem, da učenci prebrano bolje razumejo in si zapomnijo.  
Pri učenju iz pisnega gradiva je zahtevano dvakratno branje, ki naj bi sledilo naslednjim 
korakom (prav tam): 
 

a. Hiter prelet besedila 
Cilj hitrega preleta je seznanitev učenca z vsebino, ki se jo mora naučiti. Upoštevamo 
predpostavko, da si celotne vsebine ni treba zapomniti. Zapomnimo si samo ključne dele 
vsebine. Preletu sledi branje učnega gradiva. 

b. Prvo branje besedila 
Med branjem si učenec označuje nove, neznane besede. Namen prvega branja je preverjanje 
razumevanja, zato se na koncu pojasnijo neznane besede in izrazi temeljno sporočilo besedila. 
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c. Iskanje pomena neznanim besedam in določanje bistva 
Tretjo fazo pa sestavljata dve smernici. Prva se navezuje na iskanje pomena novim, neznanim 
besedam. Kot sem že zapisala, si učenec med branjem podčrtuje neznanke, nato pa po branju 
učitelj in učenec skupaj izpišeta nove besede, predvsem strokovne izraze.  
Temu pa sledi iskanje pomenov novih besed, ki ga učenec izvede samostojno. Druga smernica 
pa govori o določanju bistva. Ko učenec analizira besedilo določi bistvene informacije. 
Najprej ugotovi, kje v besedilu se nahaja glavna misel. Lahko je na začetku besedila, v sredini 
ali na koncu. Prav tako pa je bistvo lahko zajeto tudi v več povedih v besedilu ali pa glavna 
misel ne obstaja in jo učenec iz prebranega samo sklepa.  

d. Drugo branje 
Pri drugem branju je učenec pozoren na pomembne podrobnosti, ki se povezujejo z glavno 
idejo. Pomembne podrobnosti in bistvo si lahko izpiše ali pa samo podčrta v besedilu.  

e. Postavljanje vprašanj za preverjanje razumevanja 
Zadnji korak je učiteljevo postavljanje vprašanj, s katerimi preveri stopnjo razumevanja 
prebranega besedila. Pri zastavljanju se mora učitelj ves čas spremljati in nadzorovati, saj je 
ključno, da vprašanja izhajajo tako z nižje kot tudi z višje ravni. Učiteljem je v pomoč 
klasifikacija, ki vprašanja deli v tri skupine: vprašanja informativne ravni, vprašanja 
interpretativne ravni ter vprašanja ravni posploševanja in ocenjevanja (gl. in prim. Pečjak in 
Gradišar, 2002).    

5 SPOZNAVANJE BRALNIH STRATEGIJ V PRAKSI   

Učitelj lahko nudi pomoč učencem pri strateškem učenju, kadar ima informacije o njihovem 
predznanju in kadar se tudi učenci sami zavedajo, kaj morajo vedeti (gl. Pečjak in Gradišar, 
2002). Učiteljeva naloga je, da oceni stopnjo obstoječega predznanja učencev, hkrati pa jim 
mora pomagati pri izbiri strategij, ki ga bodo pripeljale do rešitve (prav tam). Pri ugotavljanju 
učnih strategij učencev je pozornost usmerjena k odkrivanju avtentičnih bralnih strategij. 
Učiteljem so pri ugotavljanju bralnih strategij v pomoč trije načini: opazovanje učenca pri 
glasnem reševanju naloge, vprašanja učencem ter vprašalniki in preizkusi (prav tam).  
 

Opazovanje učencev pri reševanju nalog 
Učenčeve načine učenja lahko učitelj spozna tako, da ga opazuje, medtem ko rešuje različne 
šolske naloge. Pri reševanju ga spodbuja, da glasno pripoveduje. Na začetku mu na primeru 
pokaže aktivnost, nato pa mu pusti prosto pot za urjenje. Pressley in Afterbach (1995 v Pečjak 
in Gradišar, 2002) pravita, da je to »najbolj preprosto okno za opazovanje možganov pri 
reševanju različnih nalog.«  
 
Vprašanja učencem 
Pri tovrstnem odkrivanju učnih strategij učitelj posredujem učencem nalogo in jih sprašuje o 
načinih reševanja izbrane naloge. To poteka individualno ali pa v manjši skupini (prav tam). 
Po C. E. Weinsteinovi in L. M. Humovi (1998) je identifikacija učnih strategij izvedljiva tako, 
da na list napiše možne učne strategije pred, med in po branju. »Izmed ponujenih strategij 
vsak učenec izbere tiste, ki jih bo uporabljal, učitelj pa tako dobi vpogled v strategije 
posameznih učencev.« (gl. in prim. Pečjak in Gradišar, 2002: 317.) 
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Številni avtorji zagovarjajo, da morajo zastavljena vprašanja ozavestiti učence o njihovih 
močnih in šibkih področjih v učnem procesu (prav tam). Bolj ko se učenci zavedajo svojih 
močnih in šibkih področij, bolj učinkovit strateški načrt učenja si lahko izdelajo (prav tam).  
Vprašanja lahko razdelimo v tri sklope. Prvi sklop vprašanj navaja učenca na razmišljanje o 
tem, kaj je specifično zanj v procesu učenja.  Pomembno je učenčevo znanje o samem sebi. 
Vprašanja prvega sklopa bi se glasila: kaj misliš o sebi kot učencu; katere so tvoje 
močne/šibke točke; kdaj v dnevu se najlažje učiš; ali se zavedaš, kdaj nekaj znaš in kdaj ne 
znaš (prav tam). 
Drugi sklop pa sestavljajo vprašanja, ki usmerjajo učenca na razmišljanje o strategijah, se 
pravi, da je pomembno znanje o strategijah (Pečjak in Gradišar, 2002). Primeri učiteljevih 
vprašanj bi bili: koliko učnih strategij poznaš in kako fleksibilno jih uporabljaš; ali uporabljaš 
veliko število različnih strategij ali uporabljaš ves čas le ene in iste; ali se opazuješ pri uporabi 
strategij (prav tam).  
Zadnji, tretji sklop vprašanj pa usmerja pozornost učenca na okoliščine, v katerih poteka 
učenje. To pomeni, da od učenca zahteva znanje o okoliščinah. 
 
Vprašalniki in preizkusi 
Z vprašalniki največkrat preverjamo učne strategije pri učencih višjih razredov. Z njimi lahko 
odkrijemo značilnosti učencev pri reševanju nalog, ki jih zahteva učenje iz različnih učnih 
gradiv (Pečjak in Gradišar, 2002).  
Prav tako kot z vprašanji tudi z vprašalniki in preizkusi odkrivajo močna in šibka področja 
učencev. Rezultati vprašalnikov pa predstavljajo izhodišče za načrtovanje pomoči (prav tam).  
Primera preizkusov sta Vprašalnik o učnih strategijah (S. Pečjak, 1998) in Preizkus za 
ugotavljanje strategij pri uporabi učbenika (R. B. Sammons in B. Davey 1994) (gl. Pečjak, 
2002).    

6 PROGRAMI ZA RAZVIJANJE BRALNIH UČNIH 
STRATEGIJ 

Kot sem že zapisala, se učenčeva učinkovitost v učnem procesu odraža v njegovi sposobni in 
učinkoviti uporabi različnih bralnih strategij (Pečjak in Gradišar, 2002). Pogoj za učinkovito 
uporabo raznolikih bralnih strategij je, da jih učenec pozna, kar pa številnim učencem 
povzroča težave. To ugotavljajo tudi dosedanje raziskave, ki so pokazale, da veliko učencev 
potrebuje pomoč pri prepoznavanju uporabnih bralnih strategij in njihovi učinkoviti uporabi v 
različnih situacijah (prav tam). Pomoč lahko nudi učitelj, tako da učence seznani s 
strategijami in jih spodbuja k njihovi pravilni rabi, obstajajo pa tudi različni programi, ki 
nakazujejo različne poti za učenje bralnih strategij (prav tam).  
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni trije sodobnejši programi učenja bralnih strategij pri 
mlajših in pri starejših učencih (prav tam).  
 

6.1 Pojmovno usmerjeno bralno poučevanje (CORI8) 

Prvi predstavljeni program je model pojmovno usmerjenega bralnega poučevanja. Ideja 
modela temelji na angažiranem bralcu, kjer angažiranost povezuje notranje motive z 
razrednimi dejavnostmi (Pečjak in Gradišar, 2002). Predstavniki programa zagovarjajo tezo, 
da branje lahko učimo le v prisotnosti visoke korelacije med učenčevimi motivacijskimi in 
socialnimi potrebami. S tem se povečuje učenčeva možnost za osebno rast in sodelovanje v 
                                                      
8Concept-Oriented Reading Instruction 
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družbi (prav tam). Guthrie, Alao in Rinehart (1996 v Pečjak in Gradišar, 2002) so zapisali, da 
imajo velik pomen razredne okoliščine. Učencu morajo nuditi občutek varnosti in zaupanja v 
njegove lastne sposobnosti, prav tako pa mu morajo omogočiti povezavo vsebine z njegovim 
osebnim razmišljanjem (prav tam). Kot navajata S. Pečjak in A. Gradišar (v Pečjak in 
Gradišar, 2002), nastane težava pri učencih, ki se bojijo spraševati, povedati svoja mnenja, 
kajti takšni se poslužujejo bralnih strategij, ki so najbolj preizkušene in imajo predvidljiv 
rezultat, medtem ko po kompleksnih bralnih strategijah nikoli ne posežejo (prav tam). Pri 
razrednih okoliščinah je pomembno, da se navezujejo na resnični svet in omogočajo 
opazovanje življenjskih interakcij, obravnavana tematika mora biti zanimiva in pomembna za 
učence, hkrati pa mora upoštevati tudi njihove interese. S tem, ko učenec opazuje, zastavlja 
različna vprašanja, se prične njegovo samousmerjevalno učenje. Učitelj mora pri svojem 
poučevanju vključiti različne učne strategije, ki naj bi se smiselno povezovale z raziskovalno 
temo (prav tam). 
 V razredni skupnosti pa je pomembna tudi pripadnost, zato je dobro, če pouk poteka v obliki 
sodelovalnega učenja in da si lahko učenec sam izbere način predstavitve svojega znanja. 
Kljub vsem naštetim značilnostim razrednih okoliščin, ne smemo pozabiti na koherentnost 
(prav tam). Povezane naj bodo učne izkušnje učencev in značilnosti, ki sestavljajo pojmovno 
usmerjeno bralno poučevanje. To lahko učitelj uresniči z načrtovanjem delavnic in mapo 
izdelkov, ki omogočajo pregled učenčevega napredka (prav tam).   
 
Na bralno angažiranost pa poleg razrednih okoliščin vplivajo tudi značilnosti angažiranega 
bralca. Angažirani bralec je motiviran. To pomeni, da si sam izbira knjige, ki jih želi brati. 
Na njegovo motiviranost vplivata zunanja in notranja motivacija. Učenci največkrat pričnejo z 
branjem iz radovednosti. Guthrier (Pečjak in Gradišar, 2002) meni, da se otrok v prvi vrsti 
odloči za branje zaradi potrebe po razumevanju pojmov, spoznavanju sveta, razlagi in ne 
zaradi čustvenih potreb, razvijanja kognitivnih sposobnosti ali manipulacije z jezikom. 
Pomembni značilnosti bralca pa sta tudi delitev znanja in izkušenj s preostalimi bralci ter 
uporaba različnih bralnih strategij (prav tam). Branje je dostikrat oblika družbene dejavnosti, 
npr. v razredu, knjižnici, na prireditvah. Učenci si izmenjujejo knjige, spoznavajo različne 
avtorje, si izmenjujejo mnenja in se pogovarjajo o prebrani vsebini. Na takšen način postanejo 
učenci socialno motivirani za branje (prav tam). Pojmovno učenje poteka ob prisotnosti 
kognitivnih bralnih strategij, saj je sámo branje kognitivna sposobnost (prav tam).  Za učenje 
strategij morajo biti učenci dobro motivirani, sicer se njihovi uporabi izogibajo (prav tam).  
 

6.2  Program učenja bralnih strategij (EXIT9) 

Leta 1997 sta Wray in Lewis orisala okvir programa o učenju bralnih strategij, katerega 
namen je povečati interakcijo bralca z besedilom, ki vodi v globlje razumevanje prebranega 
(Pečjak in Gradišar, 2002). Z izvajanjem programa sta avtorja želela izuriti učitelje, da bi v 
pedagoški proces vključevali bralne učne strategije in jih nato prenašali na učence (prav tam). 
Vsebina programa se navezuje na predbralne, medbralne in strategije po branju. Med 
programom se zvrsti deset procesov, ki potekajo pri bralcu v zvezi z besedilom, ti so 
predstavljeni v spodnji tabeli (prav tam).  
 
 
 
 

                                                      
9 EXtending Interaktion with Text 
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Tabela 3: Procesi in z njimi povezane učne strategije 
PROCES VPRAŠANJE UČNE STRATEGIJE 

1. aktiviranje predznanja Kaj že vem o snovi? Možganska nevihta, 
pojmovna mreža, strategija 

VŽN 
2. določitev namena branja Kaj želim izvedeti in kaj bom 

počel s pridobljenimi 
podatki? 

Izbiranje vprašanja, strategija 
VŽN 

3. lociranje informacij Kje bom prišel do 
informacij?  

Kako bom prišel do 
informacij? 

 

Osredotočanje na učno 
gradivo 

4. izbira ustrezne strategije Kako bom prišel do 
informacij, ki jih potrebujem 

 

Pogovori, modeliranje 

5.Interakcija z besedilom Kaj lahko naredim za boljše 
razumevanje besedila? 

Neposredno vodena bralna 
strategija, preoblikovanje 

besedila 
6.Spremljanje razumevanja Kaj naj naredim, če 

posameznega dela besedila 
ne razumem? 

Modeliranje, strategija 
kartončkov, mreže 

7.izdelava zapiskov Kaj od prebranega si 
zapišem? 

Modeliranje, načrt 
zapisovanja 

8.preverjanje informacij Lahko verjamem 
pridobljenim informacijam? 

Modeliranje, razgovor o 
besedilu 

9.spodbujanje zapomnitve Na kakšen način si lahko 
zapomnim ključne 

informacije? 

Ponoven pregled, 
ponavljanje, obnavljanje 

10.komunikacijske 
informacije 

Kako druge seznanim s temi 
informacijami? 

Različni pisni izdelki 
(knjižice, plakati) 

 
Program daje velik poudarek skupinski obliki dela in sodelovalnem učenju, kajti s tako obliko 
dela pridejo tudi manj uspešni učenci do končnega cilja in si tako okrepijo samozaupanje v 
svoje sposobnosti (prav tam). Pomembno je tudi učiteljevo modeliranje, odprt pogovor o 
strategijah med učenci in učiteljem in navsezadnje razdelitev dela oziroma procesa učenja na 
manjše korake, ki postopno omogočijo uresničitev cilja (prav tam).  
Model poučevanje se uresničuje skozi štiri stopnje: 

a. Demonstracija 
Na prvi stopnji učitelj čim bolj natančno demonstrira uporabo učne strategije pri besedilu. 
Učenci med tem opazujejo, učitelj pa skuša svojo demonstracijo glasno komentirati in 
napovedovati posamezne korake (prav tam). Avtorja Wray in Lewis opozarjata, da je takšna 
oblika dela ključna, saj učitelj približa učencem lasten miselni proces pri delu z besedilom. To 
pri učencih sproži razvoj metakognitivnih zavedanj o miselnih procesih, ki jih zahtevajo 
posamezne učne strategije (prav tam).  
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b. Skupna aktivnost 
Po demonstraciji učnih strategij si morata učenec in učitelj razdeliti nalogo. Posamezni 
koraki, ki jih je učitelj na prvi stopnji demonstriral, skušata skupaj prenesti na konkretno 
besedilo (prav tam). Sprva učitelj prevzame odgovornost za težje dele besedila, ki zahtevajo 
tudi bolj kompleksne korake učne strategije, medtem ko se učenec srečuje z bolj enostavnimi 
(prav tam).  

c. Podporna aktivnost 
V predzadnji stopnji je vloga učitelja zgolj spremljanje in nudenje pomoči, če jo učenec 
potrebuje. Za predelavo besedila prevzame učenec vedno več odgovornosti. V tej fazi pa 
avtorja opozarjata na težavo, saj določeni učenci prehitro prevzamejo odgovornost, kljub 
temu, da tej vlogi še niso popolnoma dorasli (prav tam).  

d. Samostojna aktivnost 
 V zadnji fazi je učenec sposoben prevzeti vso odgovornost za predelavo besedila nase. 
Učitelj mora biti pazljiv samo na prehode učencev, kajti eni skozi stopnje prehajajo hitreje kot 
drugi (prav tam).  
Program učenja bralnih strategij se je izkazal za učinkovitega, saj po mnenju avtorjev lahko v 
njem sodelujejo vsi učenci. Učitelj ima izjemno vlogo, saj mora voditi učence od same 
demonstracije preko skupnega dela do samostojne predelave besedila (prav tam). Ne moremo 
pa spregledati niti vloge okolja. Čim bolj je okolje avtentično in vsebuje avtentične naloge, 
boljši je uspeh (prav tam).   
 

6.3 Samousmerjevalni program uporabe bralnih učnih strategij 

Spodbujanje učencev k sistematičnemu učenju, tako da bodo postali bolj vešči in fleksibilnejši 
v uporabi raznolikih učnih strategij, je namen programa, ki sta ga utemeljili C. E. 
Weinsteinova in L. M. Humova (1998) (prav tam). S pomočjo programa skušamo pri učencu 
razviti njegove metakoognitivne sposobnosti, povezane z branjem in učenjem. Končni cilj je 
učenčevo ozaveščanje procesa učenja z branjem in ga naučiti nadzorovati ter usmerjati proces 
dela z besedilom (prav tam).  
 
Program je sestavljen iz osmih korakov (prav tam): 

1. Opredelitev naloge 
Prvi korak se nanaša na ugotovitev namena zastavljene naloge. Učenec skuša ugotoviti, kaj 
naloga od njega zahteva (prav tam).   

2. Izbira cilja naloge 
 V drugem koraku se učenec odloči, kako dobro bo naloga narejena (prav tam). 

3. Možganska nevihta strategij 
S pomočjo možganske nevihte učenci izberejo strategije, ki jim bodo omogočile uresničiti 
končni cilj. Pri izbiranju različnih strategij je sodelovanje učitelja neobvezno.  
Priporočljivo je, da se oblikujejo manjše skupine učencev, ki zapišejo seznam  priporočenih 
bralnih strategij, nato pa skupaj z učiteljem pregledajo in izberejo najbolj pogoste (prav tam).  

4. Izbira strategij 
Četrti korak izvede vsak učenec individualno. Vloga učitelja se kaže v obliki usmerjanja, 
koliko strategij je smiselno uporabiti, in v obliki povratne informacije o izbranih strategijah 
(prav tam).  

5. Uporaba in opazovanje strategij 
Učenec mora natančno izvesti izbrano strategijo, da lahko pove, ali deluje ali ne (prav tam). 
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6. Evalvacija strategij 
Evalviranje poteka že med samim opazovanjem uporabe strategije. Učenec presodi 
učinkovitost izbrane strategije, v primeru neučinkovitosti jo lahko modificira ali pa zamenja z 
drugo strategijo (prav tam).  

7. Evalvacija izbire strategij 
Po rešeni nalogi sledi evalvacija celotnega strateškega načrta. Učenci s pomočjo učitelja 
pregledajo učinkovitost izbranih strategij in ugotovijo, ali so jih pripeljale do končnega cilja 
ali pa jih je bilo treba modificirati. S takšno obliko dela učitelj privede učence k spoznanju 
cikličnosti učenja, katerega namen je tudi doseganje vedno večje učinkovitosti (prav tam).   

8. Ocena 
Zadnji korak, ocenjevanje, poteka z različnih vidikov. Obstaja možnost oblikovanja osebne 
mape (portfolija) učenca, povratnega informiranja učencev s strani učitelja ter opisnega 
vrednotenja procesa. Ker učenci nimajo veliko izkušenj z uporabo učnih strategij, je na 
začetku priporočljivo, da se večkrat ovrednoti le proces. Tako se učenci izurijo v uporabi 
različnih strategij in postanejo učenci strategi (prav tam). 
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7 POUK KNJIŽEVNOSTI,  BRANJE  IN BRALNE 
STRATEGIJE 

»Pouk, ki ne izhaja iz potreb učencev in ne upošteva njihovega neposrednega zanimanja, 
književnost zreducira na snov za učenje na pamet, in zato pri učencih zatre vsakršno naravno 

zanimanje za književnost.« 
                                           (Meta Grosman, 1996) 

7.1 Pouk književnosti na razredni stopnji 

B. Krakar Vogel (2013) je zapisala, da pouk slovenščine v osnovni šoli sestavljata dve 
temeljni področji, in sicer jezikovni pouk in pouk književnosti (Krakar Vogel in Blažić, 
2013). Za slednjega je značilno, da ga preučuje didaktika književnosti, katere poglaviten cilj 
je spodbujanje učenčevega dejavnega stika z literaturo, ta pa se »uresničuje prek branja 
leposlovnih besedil in spremljajočih interpretativnih dejavnosti« (prav tam: 8).  Pri pouku 
književnosti gre za literarno-pedagoško komunikacijo med učiteljem, učenci ter književnostjo 
in  to je izhodišče za sodobno poimenovanje komunikacijskega pouka književnosti (prav 
tam).  
 
7.1.1 Komunikacijski pouk književnosti 
Sodoben komunikacijski pouk se povezuje z bralnimi strategijami, njegovo izhodišča pa 
predstavljajo književni interesi (Saksida, 2008). Bistveno vprašanje, na katerega skuša 
odgovoriti, je, katere bralne strategije mora učenec usvojiti, da bo lahko uspešno komuniciral 
s književnim besedilom (prav tam). Kot navaja Saksida (2008) deluje komunikacijski pouk po 
načelu »manj je več«. Obravnavano delo naj bi se predelalo poglobljeno in upoštevalo 
mnenja, interese in poustvarjalnost učencev (prav tam). Učenec naj bi oblikoval dialog z 
besedilom in ob tem spoznaval prvine besedila ter različne kontekste, medtem ko učitelj le 
usmerja dejavnosti in spodbuja pogovore ter sodeluje pri tvorjenju pomena z lastnim 
razumevanje. To pomeni, da daje kot bralec mladim bralcem zgled (prav tam).   
 
7.1.2 Cilji komunikacijskega književnega pouka 
Z opredelitvijo ciljev književnega pouka se je ukvarjala M. Kordigel Aberšek (2008), in sicer 
jih je razvrstila v tri velike skupine: vzgojne, procesne/funkcionalne in izobraževalne cilje 
(prim. Kordigel Aberšek, 2013). Med vsemi tremi vrstami prihaja do prepletenosti, kar 
pomeni, da »pridobivanje literarnega znanja (izobraževalni cilj) do neke mere prispeva k 
večanju recepcijske zmožnosti (funkcionalni cilj), to pa povečuje možnost, da bodo učenci 
tudi potem, ko ne bodo več izpostavljeni prisili šolskega sistema, literaturo še brali – zato, ker 
bo branje postalo njihova potreba« (prim. Kordigel Aberšek, 2008).   
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V skupino izobraževalnih ciljev vključujemo prepoznavanje komunikacijske situacije pri 
recepciji književnosti. To pomeni, da je učenec sposoben razlikovanja med vlogo poslušalca 
in sprejemnika v komunikacijski situaciji (prav tam).  Drugi cilj se nanaša na 
literarnozgodovinsko znanje. V okviru tega cilja učenci spoznajo in doživijo temeljna dela 
domače in svetovne mladinske književnosti (kanon mladinske književnosti). Zadnji, tretji cilj 
v sklopu izobraževalnih ciljev pa je pridobivanje literarnoteoretičnega znanja (prim. Kordigel 
Aberšek, 2008). To pomeni, da učenec med učnim procesom spoznava formalne značilnosti 
nekaterih književnih vrst (prav tam).  
Med funkcionalne cilje uvrščamo pridobivanje recepcijske zmožnosti. To je zmožnost 
učenca, da ustvarjalno komunicira z literarnim besedilom (prav tam). 
Ustvarjalno komunikacijo med učencem in literarnim besedilom omogočajo naslednje razvite 
zmožnosti: 

• oblikovanje domišljijsko-čutne predstave; 
• identifikacije z besedilom; 
• zaznavanje pripovedne strukture; 
• zaznava značaja književnih oseb, avtorja, razpoloženja, perspektiv in njihovo 

razumevanje; 
• razumevanje in doživljanje besedilne stvarnosti; 
• preklopitev med objektivno in subjektivno miselno shemo; 
• povezava motivov v temo; 
• prepoznava literarne forme (prav tam).  

 
Kot sem že omenila, je osrednji vzgojni cilj komunikacijskega pouka razviti pri učencu 
potrebo po branju. Pouk književnosti je usmerjen k cilju, da bo »človek rad bral, da bo cenil 
literaturo, da mu bo vir estetskega in vsestranskega užitka, skratka, da mu bo ukvarjanje z 
literaturo vir ugodja« (prim. Kordigel Aberšek, 2008: 30).   
 

7.2 Vrste branja in branje umetnostnih besedil 

Ljudje beremo na različne načine in z različnimi nameni. M. Kordigel Aberšek (Saksida, 
2008) opozarja, da je smiselno razločevati tipe branja in ne bralcev, to pomeni, da je treba 
ugotoviti namen branja in prilagoditi tip branja namenu.  
  
Branje klasificiramo v dve podvrsti (Kordigel Aberšek, 1990): 

• Branje pragmatičnih besedil 
• Literarnoestetsko branje  

 

Pragmatično branje 
Pri pragmatičnem branju beremo z namenom, da dosežemo konkretne cilje, da nekaj novega 
spoznamo, izvemo ter da pri branju zadovoljimo svoje interese ter svoje znanje uporabimo v 
pragmatične namene (prav tam).  
Dobro branje pragmatičnih besedil od učenca zahteva, da prebrano tudi dobro razume. To 
pomeni, da je učenec sposoben zaznavati besedilne informacije in jih povezovati v neko 
smiselno celoto (Kordigel in Saksida, 1999).  
Bralna strategija pragmatičnih besedil predvideva, da bralec prebrano besedilo shrani v 
dolgoročni spomin in ga po potrebi kasneje uporabi pri reševanju problemov (prav tam). 
Saksida (2008) s pragmatičnim branjem povezuje besedila, ki vsebujejo preverljive 
informacije oziroma spoznanja o stvarnem svetu. Takšna besedila so: poljudnoznanstvena, 
informacijska, strokovna ter znanstvena (prim. Saksida, 2008: 45).  
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Literarnoestetsko branje (branje umetnostnih besedil) 
Literarnoestetsko branje poteka pri besedilih, ki so domišljijska in jih poleg avtorja soustvarja 
tudi bralec s svojo domišljijo, interesi in pričakovanji (Saksida, 2008).  
Saksida (2008) poudarja, da je učenčeva razvita sposobnost literarnoestetskega branja pogoj 
za razvijanje sposobnosti ustvarjalne komunikacije z literarnim besedilom (prav tam). »Cilj 
takšnega branje je dialog z literarnim besedilom.« (Kordigel in Saksida, 1999:13.) 
 
Znotraj literarnoestetskega branja ločimo dve podvrsti (prav tam): 
 

a. Evazorično branje 
Pri tej podvrsti branja se »bralec zaziblje v prijetni svet domišljije, vendar ni pripravljen 
slediti avtorjevi domišljiji, ne akceptira avtorjeve pravice videnja, doživljanja in 
predstavljanja sveta, ampak uporablja literaturo zato, da vanjo projicira svoja lastna čustva, 
svoje lastne čustvene primanjkljaje, svoje lastne želje po doživetjih in zanimivih, 
vznemirljivih in čustveno nabitih situacijah.« (Kordigel, 1990:36.) Učenec evazorično bere 
besedila, kadar bere zabavna oziroma trivialna besedila (Saksida, 2008).  
 

b. Literarno branje  
»To je branje književnih besedil z umetniško vrednostjo.« (prav tam: 45.) Bralec pri 
literarnem branju sledi avtorjevi samostojnosti, ne glede na njegova spoznanja in interese. Pri 
branju se notranje bogati ter odprto sprejema sporočilnost in pripovedni slog napisanega (prav 
tam). Kadar bralec prične z vnovičnim branjem že prebrane knjige, se velikokrat zgodi, da jo 
doživlja na drugačen način kot pri prvem branju. Tudi sámo dojemanje literature je odvisno 
od bralca, njegovega posluha za lepoto umetniškega besedila, vsebino in obliko (prav tam).   
 
Pouk književnosti se v osnovni šoli zavzema za razvijanje sposobnosti obeh vrst branja, tako 
literarnega kot tudi evazoričnega. To pomeni, da mora šola oziroma učitelj v razredu 
omogočiti svojim učencem, da se v učnem procesu srečajo tako s kakovostnimi, umetniškimi 
besedili kakor tudi s posameznimi primeri trivialne književnosti (prav tam).  
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7.3 Bralne učne strategije in pouk književnosti 

Branje ni enako branju! 
                                           (M. Kordigel Aberšek, 2013) 

 
V strokovni literaturi je velikokrat poudarjeno, da je vloga učitelja pri branju ključnega 
pomena. To pomeni, da učitelj pri učencih ne opazuje njihovega bralnega razvoja le pasivno, 
temveč mora učence »spoznati z različnimi strategijami predelave besedila  in jih izuriti za 
fleksibilno uporabo različnih strategij v različnih okoliščinah« (Pečjak, 2000: 39 v Saksida, 
2008).  
 
Kot sem že zapisala, se bralne strategije razvrščajo v okviru različnih kriterijev. Najbolj 
pogost kriterij je čas izvajanja bralne strategije, lahko pa jih razvrščamo glede na kaj se 
izbrane strategije navezujejo. Takšnim strategijam rečemo vsebinske bralne strategije. Ta 
vrsta strategij se povezuje s prvinami besedila (neumetnostnega ali umetnostnega) (gl. 
Saksida, 2008).  
 
Pri pouku književnosti se strategije pred branjem navezujejo na predhodna stvarna in 
literarnoestetska doživetja oziroma znanja, povezana z izbranim književnim besedilom, 
zvrstjo (prav tam). V povezavi z zunajliterarno stvarnostjo pa se izražajo v obliki 
napovedovanja in aktualizacije vsebine besedila (prav tam). Predbralne strategije lahko 
razvijamo z različnimi motivacijskimi nalogami, napovedovanjem zgodb, razlaganjem 
naslova, povezovanjem že prebranih besedil, vprašanjem o resničnosti in neresničnosti 
literarnega besedila ter z napovedjo potovanja v svet izročila (prav tam). Na tak način 
spodbujamo pričakovanja učencev glede razvoja zgodbe, ki jo bodo brali (prav tam).  
 
Strategije, ki se izvajajo med branjem, pa se povezujejo z vsebinskimi strategijami. Bralec 
skuša s svojimi bralnimi zmožnosti (npr. asociacija, domišljija) sooblikovati književno 
besedilo tako, da uporabi strategije (prim. Saksida, 2008): 
 

• Strategija predstavljanja/konkretizacije 
(bralčevo domišljijsko-čutno doživljanje sestavin besedila) 

• Strategija književne osebe 
 (spoznavanje fiktivnosti književne osebe) 

• Strategija zgodbe  
(povezava posameznih dogodkov v besedilu) 

• Strategija téme 
 (dojemanje globljega sporočila besedila) 

• Strategija zaznavanja in razumevanja strukture besedila  
(prepoznavanje književnih zvrsti in jezikovnih/slogovnih značilnosti) 

• Strategija zaznavanja perspektive in fokalizacije  
(dojemanje zornega kota pripovedovanja in opazovanja dogajanja). 
 
Strategije po branju se usmerjajo v soočanje »bralčevih pričakovanj  in besedilnega sveta, ki 
je nastajal v njegovi zavesti med branjem« (Saksida, 2008:76). Pri književnosti sodi v 
strategije po branju celotna interpretacija besedila, ki vključuje razumevanje, predstavitev 
stališč in na koncu poustvarjalne naloge (prav tam).   
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Saksida (2008) je zapisal, da se tako bralne strategije kot tudi prvine umetnostnega besedila 
med seboj prepletajo in dopolnjujejo, vendar pa je kljub temu dobro upoštevati načelo manj je 
več. Bolj smiselno je izbrati samo določene strategije in jim posvetiti dovolj časa in različnih 
dialoških dejavnosti (prav tam).  
 
7.3.1 Strategije za razumevanje umetnostnih (pripovednih) besedil 

Avtorice D. Barone, M. Vallette in S. XU (2005 v Pečjak, 2010) priporočajo pri predelavi 
umetnostnega besedila naslednje tri strategije: 

a. Pisni odgovori 
Strategija izhaja iz ideje, da učenec zapiše, kaj je prebral. Zapisi se lahko razlikujejo, in sicer 
jih največkrat določi učitelj. Lahko so v obliki povzetka prebranega, oznake oseb, ki se 
pojavljajo v zgodbi, ali kot navedba zanimivih besed iz zgodbe (Pečjak, 2010).  
 
Učenci imajo pri tej strategiji različne vloge; lahko so vodje pogovora (zastavljajo vprašanja 
za pogovor učencev o prebranem) ali izbiralci odlomkov (izberejo enega ali več odlomkov, 
jih predstavijo skupini in se o njih pogovarjajo), so povezovalci ali pa čarovniki besed 
(poiščejo zanimive, nenavadne besede in jih razložijo skupini) (prav tam).   
 

b. Dvojni oris zgodbe (besedila) 
Avtorica druge strategije je D. Barone (1990) in njena strategija izhaja iz predpostavke o 
prostem zapisu prebranega. Učenec list prepolovi na dve enaki polovici, na levo stran izpiše 
del besedila, ki se mu zdi pomemben, zanimiv, medtem ko na drugi strani zapiše razlog za 
izbiro besedila na levi strani (prav tam).  
 

c. Vprašanje – odgovor 
Zadnja strategija, avtorja Raphaela (1986 v Pečjak, 2010), pomaga učencem najti odgovor na 
zastavljeno vprašanje. Omogoča jim razumevanje na treh ravneh: na eksplicitni ravni, 
implicitni ter ravni uporabnega in kritičnega razumevanja (prav tam). 
 
Prva raven, eksplicitna, je raven informativnega razumevanja. Avtor jo ponazori s pojmom 
»Poišči ravno tam« (Pečjak, 2010). Pri oblikovanju vprašanj in kasnejšemu tvorjenju 
odgovorov vključi učenec iste besede oziroma besede, iz iste povedi (prav tam).  
Pri drugi ravni »Premisli in poišči« (Pečjak, 2010) se razvija interpretacijsko razumevanje. 
Učenec najde  odgovor v besedilu, pri čemer morajo biti besede, uporabljene v vprašanju, 
različne od besed v odgovoru (prav tam). Na zadnji stopnji – ravni »Jaz in avtor ter moje 
lastne misli« pa učenec razvija kritično, uporabno in ustvarjalno razumevanje. Na tej ravni 
odgovori niso več skriti v besedilu, ampak mora učenec primerjati lastno razmišljanje z 
razmišljanji avtorja (prav tam).  
 
Učiteljevo izvajanje strategije naj bi temeljijo na štirih načelih (prav tam): 

− Učiteljevo takojšnje povratno informiranje učencev. 
− Napredovanje od krajših k daljšim besedilom.  
− Zastavljanje vprašanj od enostavnejših do bolj kompleksnih, s poudarkom na razvoju 

samostojnega postavljanja vprašanj. 
− Aktivnosti morajo potekati od skupinske oblike k individualnosti.  
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Končni cilj omenjene strategije je učenčeva sposobnost samostojnega analiziranja besedilnih 
vprašanj in ustreznega odgovarjanja. S tako obliko dela pripravimo učence, da si pred branjem 
in med njim zastavljajo različna vprašanja, vezana na besedilo (prav tam).  
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EMPIRIČNI DEL 

8 METODOLOGIJA 

 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V magistrskem delu sem raziskala področje branja, in sicer sem se poglobila v bralne učne 
strategije pri književnem pouku pri predmetu slovenščina. Za raziskovanje izbrane tematike 
sem se odločila, ker sem želela pridobiti neposredne izkušnje z omenjenim področjem in ker 
menim, da mi bodo pridobljene kompetence koristile pri bodočem poklicu.  
Pri razvijanju samoregulacijskega znanja in uporabi bralnih učnih strategij je nujna prisotnost 
učitelja. Učitelj pri mlajših učencih opravi več dejavnosti, povezanih z metakognicijo, kot pri 
starejših, hkrati pa se mora zavedati, da se učence navaja na uporabo bralnih učnih strategij, 
ko so sposobni prevzeti odgovornost za pridobivanje znanje v svoje roke (Zbornik Bralnega 
društva Slovenije, 2001). Kot sem že zapisala, je pomembno, da se učenci soočijo z različnimi 
bralnimi učnimi strategijami, jih fleksibilno uporabljajo, ker jim njihova pravilna raba 
omogoča boljši učni dosežek na vseh stopnjah šolanja.  
Raziskovalni problem oziroma naloga, ki sem si jo zastavila, je bila oblikovati naloge v 
okviru različnih kompleksnih bralnih učnih strategij, ki bodo učiteljem v pomoč pri 
spoznavanju učencev z omenjenimi strategijami nasploh ter njihovem razvijanju. 
Med kompleksne bralne učne strategije avtorji uvrščajo tiste strategije, ki zajamejo celoten 
učni proces (Pečjak in Gradišar, 2002). So vodilo učencev od predbralnih k medbralnim in 
pobralnim dejavnostim. Te dejavnosti jim omogočajo, da razumejo učno gradivo in si ga tudi 
zapomnijo (prav tam). Izhodišče za oblikovanje nalog so bile kompleksne bralne učne 
strategije, in sicer strategija VŽN, splošna študijska strategija, metoda PV3P, Paukova 
strategije ter metoda recipročnega poučevanja. Vse omenjene strategije so primerne za delo s 
celotnim razredom in po mnenju večine avtorjev tudi najbolj učinkovite (prav tam). Z 
raziskavo sem želela učitelje spodbuditi za rabo različnih kompleksnih bralnih učnih strategij 
in poučevanje o njih v razredu, hkrati pa jih opomniti, da raba omenjenih strategij pripomore 
k izboljšanju branja, bralnemu razumevanju in navsezadnje k učenju. V Sloveniji se slovenski 
učitelji in šole razlikujejo v zavedanju pomena in osmišljenosti uporabe bralnih učnih 
strategij. Največ pozornosti jim namenjajo razredni učitelji, večina učiteljev, predvsem 
predmetnih,  meni, da so jih integrirali v pouk, kljub temu da tega pri učencih ni možno 
zaslediti (Marentič - Požarnik v Nolimal idr., 2013). 

8.2 Cilji raziskave 

Cilje raziskave sem razdelila v dve skupini, in sicer so v prvi skupini cilji, ki se navezujejo na 
oblikovanje nalog, medtem ko so v drugi skupini cilji, ki sem jih želela doseči z analizo beril.  
 
Cilji oblikovanja nalog 

• Oblikovati želim naloge, ki bodo razvijale različne kompleksne bralne učne strategije. 
• Seznaniti učence, kaj so strategije, ter jih spodbuditi za njihovo kasnejšo rabo. 
• Pridobiti vpogled v obstoječe stanje (koliko so učitelji seznanjeni z kompleksnimi 

bralnimi učnimi strategijami in koliko časa jim namenijo oziroma ali jih sploh 
uporabijo v pedagoškem poučevanju) in to stanje (nezanimanje, neuporaba bralnih 
učnih strategij v procesu poučevanja, učenja) izboljšati.  
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Cilji analize beril 
• Z analizo beril za 4. in 5. razred osnovne šole dobiti kratek vpogled v vrste bralnih 

učnih strategij v njih, tj. katere bralne učne strategije razvijajo, katerim dajejo avtorji 
več poudarka in kako jih razvijajo.  

 

8.3 Raziskovalna vprašanja 

Z raziskovalnima nalogama sem želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 

− Ali bodo oblikovane naloge spodbudile učence za uporabo bralnih učnih strategij pri 
književnosti?  

− Ali bodo naloge, ki razvijajo bralne učne strategije, povečale interes učiteljev za 
njihovo rabo pri pouku književnosti? 

− Ali so bile naloge ustrezno zasnovane za pedagoško delo učitelja v 4. in 5. razredu? 
− Ali učitelji uporabljajo bralne učne strategije pri poučevanju književnosti?  

 
− Ali berila vsebujejo bralne učne strategije?  
− Ali avtorji beril uporabljajo različne bralne učne strategije? 
− Katere bralne učne strategije so uporabljane največkrat?  

 

8.4 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskovalnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno 
neeksperimentalno metodo. Oblikovala in preizkusila sem naloge, s pomočjo katerih sta 
učiteljici učence seznanili z bralnimi učnimi strategijami, jih skušali razvijati ter motivirati za 
njihovo uporabo pri branju in kasneje tudi učenju.  
V drugem delu raziskovalne naloge sem z analiziranjem, ki je potekalo po vnaprej 
oblikovanih kategorijah, analizirala berila za 4. in 5. razred osnovne šole. 
 
8.4.1 Vzorec  
Prvi del raziskovanja je potekal v 4. in 5. razredu na eni izmed slovenskih osnovnih šol. 
Sodelovali sta dve učiteljici razrednega pouka, ki imata več kot pet let delovnih izkušenj.  
V raziskavo je bilo vključenih 41 učencev (dečki in deklice), ki so v šolskem letu 2014/2015 
obiskovali četrti in peti razred izbrane osnovne šole. V četrtem razredu je bilo 20 učencev, 
medtem ko jih je bilo v petem razredu 21.   
V  drugem sklopu raziskovanja so bila v analiziranje vključena berila slovenskih založb za 
pouk književnosti v četrtem in petem razredu osnovne šole. Vključena berila so bila iz 
obdobja od leta 1999 do 2007.   
 
8.4.2 Opis zbiranja podatkov 
Pred oblikovanjem nalog, ki razvijajo kompleksne bralne učne strategije, sem preučila 
ustrezno literaturo, ki se povezuje z omenjenim področjem. Po končanem temeljitem pregledu 
strokovne literature sem pridobila zadostno količino informacij, ki so mi omogočile 
oblikovanje ustreznih nalog. Po končanem pregledu sem z učiteljicama določila besedila iz 
tematskega sklopa, za katera sem kasneje oblikovala naloge. Pred oblikovanjem in izvedbo 
nalog v razredu sem učiteljicam posredovala vprašalnik o rabi bralnih učnih strategij pri 
poučevanju (Vprašalnik za učitelje o uporabi bralnih učnih strategij, Potočnik in Pečjak, 
2013), enako sem storila pri učencih. Posredovala sem jim Vprašalnik o učnih strategijah 
(Pečjak, 1998).  
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Na takšen način sem pridobila vpogled v obstoječe stanje (raba/neraba omenjenih strategij 
ipd.) in na osnovi tega zasnovala naloge. Sledilo je oblikovanje nalog. Pred izvedbo nalog 
sem v vsakem razredu preživela štiri šolske ure, da smo se z učenci spoznali, ker sem želela, 
da je situacija v razredu v času izvajanja mojega raziskovalnega dela čim bolj naravna in bodo 
učenci brez kakršnih koli zadržkov.  Izvajanje empirične naloge v razredu je potekalo štiri 
šolske dni (šestnajst šolskih ur), medtem ko so učenci v 4. razredu aktivno reševali naloge z 
uporabo kompleksne bralne učne strategije dve šolski uri, učenci 5. razreda pa tri šolske ure. 
Na začetku sem želela izvajanje strategije nestrukturirano opazovati, vendar sva se z učiteljico 
odločili, da sama izvedem učno uro, kajti učiteljica se ni počutila dovolj kompetentno za 
njeno rabo. Na koncu izvajanja so učenci in učitelji zapisali kratko mnenje o poteku delu. S 
tem delom raziskovanja sem želela seznaniti učence z kompleksnimi bralnimi učnimi 
strategijami in njihovo uporabo pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu in hkrati motivirati 
tako učence kot tudi učitelje, saj se zavedam, da uporaba različnih bralnih učnih strategij 
pripomore k boljšim učnim dosežkom učencev.  
V drugem delu raziskovanja sem poiskala berila za 4. in 5. razred osnovne šole, od leta 1999 
do 2007.  
 

8.4.3 Postopki obdelave podatkov 
Rešene naloge učencev ter zapisana mnenja učencev in učiteljev sem pregledala. Temu je 
sledilo analiziranje uporabe bralnih učnih strategij pri pouku književnosti. V analizi sem 
zajela področja uporabnosti, učinkovitosti nalog, kaj je bilo dobro in katere stvari bi lahko 
izboljšali ipd.  
Pred analiziranjem beril sem sestavila kontrolno listo oziroma listo z vnaprej določenimi 
kategorijami, po katerih sem analizirala posamezna berila. Za vsako berilo sem zapisala 
njegovo kratko predstavitev (avtor, založba, naslov ipd.) in na koncu še analizo. Posamezne 
analize vseh beril sem združila v skupno analizo in skušala zapisati ugotovitve svoje raziskave 
o bralnih učnih strategijah v slovenskih berilih za 4. in 5. razred osnovne šole, ki velja 
izključno za preučevana berila in je ne moremo posplošiti. 

9 SKLOP NALOG ZA OBRAVNAVO  BESEDIL S 
KOMPLEKSNO BRALNO UČNO STRATEGIJO 

 

9.1 Analiza vprašalnika za učitelje o uporabi bralnih učnih strategij v 
učnem procesu 

Pred začetkom seznanjenja in motiviranja učencev za uporabo kompleksnih bralnih učnih 
strategij sem učiteljicama četrtega in petega razreda razdelila Vprašalnik o uporabi bralnih 
učnih strategij (gl. Priloga A), ki sem ga priredila po Vprašalniku za učitelje o uporabi bralnih 
učnih strategij, avtoric Marjete Doupona in Nataše Potočnik (gl. Nolimal idr., 2013).   
Obe učiteljici poučujeta v razredu od petnajst do dvajset let, zato imata s poučevanjem že 
precej izkušenj. Navedli sta, da že nekaj šolskih let zaporedoma učita četrti oziroma peti 
razred, zato lahko posplošimo, da njuni rezultati vprašalnika kažejo na rabo bralnih učnih 
strategij v drugem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole. Učiteljici poučujeta 
predmete, ki spadajo v sklop razrednega pouka, le glasbeno umetnost in tuji jezik (angleščina) 
poučujeta predmetni učiteljici.   
Pri prvem vprašanju sta obe učiteljici odgovorili, da se pri poučevanju največkrat poslužujeta 
podčrtovanja ključnih besed, pisanja povzetkov in strategije VŽN. Vse tri vrste bralnih učnih 
strategij največkrat uporabita pri slovenskem jeziku, naravoslovju in tehniki, družbi ter 
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matematiki.  
S preostalimi navedenimi strategijami (strategija PV3P, splošna študijska strategija, 
recipročno poučevanje, Paukova strategija) nista seznanjeni in jih pri poučevanju tudi nikoli 
ne uporabljata. Zapisali sta, da sta prvič slišali za omenjene strategije, za nekatere izmed njih 
sta poiskali njihovo definicijo s pomočjo internetnih virov. Iz vprašanja kolikokrat pri pouku 
uporabita omenjene strategije, je razvidno, da obe največkrat uporabita pisanje povzetkov in 
podčrtovanje ključnih besed, in sicer 2- ali 3-krat mesečno, medtem ko je učiteljica petega 
razreda zapisala, da strategijo VŽN uporabi najmanj 2-krat na teden. Pri delu z bralnim 
gradivom obe v večini primerov sami izbereta strategijo, kajti menita, da so učenci šele na 
poti usvajanja različnih bralnih strategij.    
 

9.2 Analiza vprašalnika o bralnih učnih strategijah za učence  

Učenčevo znanje lahko izboljšamo s pomočjo bralnih učnih strategij, saj jim omogočajo, da se 
seznanijo z različnimi načini učenja in jim ponudijo različne smernice za učenje. Zato sem na 
začetku srečanja z učenci 4. in 5. razreda devetletne osnovne šole razdelila anketni vprašalnik 
o učnih strategijah (gl. Priloga B), avtorice Sonje Pečjak (1998) (gl. Pečjak in Gradišar, 2012). 
Z njim sem želela pridobiti kratek vpogled o poznavanju in uporabi bralnih učnih strategij.   
Razdeljenih je bilo enainštirideset anketnih vprašalnikov, izpolnjenih se je vrnilo deset. Po 
pregledu vprašalnikov sem ugotovila, da se učenci 4. in 5. razreda največ učijo iz zvezkov ter 
učbenikov, vendar na izbiro gradiva/vira učenja največkrat vpliva zahteva staršev oziroma 
učiteljev. Iz tega lahko sklepamo, da je njihova motivacija za rabo učbenika ali zvezka 
zunanja, saj so med vsemi anketiranci samo trije odgovorili, da pri učenju samoiniciativno 
uporabijo zvezek ali učbenik. Drugi sklop vsebuje trditve o učnih strategijah, ki jih učenci 
uporabljajo pri učnem procesu (Pečjak in Gradišar, 2012). Pri strategijah pred branjem sem 
ugotovila, da prevladuje strategija preleta in pregleda obrobnih razlag. To pomeni, da učenci 
pred učenjem v zvezku ali učbeniku preletijo besedilo (naslov, podnaslov, tabele, grafe …) in 
si preberejo ključne besede. Ta ugotovitev me je presenetila predvsem v 4. razredu, saj jih pri 
omembi ključnih besed pri Paukovi strategiji, večina ni razumela, kaj to pomeni. Med 
branjem pa se učenci največkrat lotijo podčrtovanja ključnih besed. Pri zadnji vrsti strategij 
po branju prevladujejo pojasnjevanje neznanih/manj znanih besed s pomočjo učitelja, 
razdelitev daljšega učnega gradiva na manjše dele in izdelovanje kratkih povzetkov. Prav tako 
sem opazila, da si učenci skušajo zapomniti samo pomembne in obvezne dele snovi, ki jih v 
večini primerov ponavljajo mehanično. Na koncu učenja/branja pa skušajo odgovoriti na 
vprašanja, ki so v večini že zapisana (npr. delovni list, učbenik) ali pa oblikujejo miselni 
vzorec.  Zadnji del vprašalnika se je nanašal na učenčevo prepričanje o učinkovitih učnih 
strategijah, to pomeni, da me je zanimalo, kakšna je njegova predstava o učinkovitem učenju 
(Pečjak in Gradišar, 2012). Rezultati zadnjega dela kažejo, da se učenci zavedajo 
učinkovitosti učenja in učnih strategij, kajti nihče od njih ni nobene trditve označil kot 
nepomembne Pomembne se jim zdijo pred-, med- in pobralne strategije. Kot pomembne 
dejavnosti pri učenju v večini navajajo branje povzetka  na začetku, izpisovanje in kasneje 
pojasnjevanje manj znanih besed, razdeljevanje daljših sklopov na krajše, oblikovanje 
miselnih vzorcev, postavljanje vprašanj ter oblikovanje lastnega mnenja. Iz pregleda lahko 
sklepamo, da so učenci 4. in 5. razreda največkrat oziroma v večini zunanje motivirani za 
učenje. Moje mnenje je, da učenci največ pozornosti namenijo strategijam pred in med 
branjem oziroma so z njimi najbolj seznanjeni, medtem ko je uporaba strategij po branju 
šibkejša. Kljub njihovemu zavedanju o pomembnosti učnih strategij, ki se kaže v tretjem delu 
vprašalnika, menim, da še nimajo dovolj izkušenj in znanja o uporabi in rabi bralnih učnih 
strategij.  
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9.3 Naloge za obravnavo besedila z uporabo  PAUKOVE STRATEGIJE 

 
Špicparkeljc (J. in W. Grim) 

 

Pred teboj so zapisane različne naloge. Rešitve nalog zapišeš v zvezek za slovenščino. Bodi 

pozoren pri branju navodil.   

 

1. NALOGA  

Odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih.  

− Napiši naslov pravljice. 
− Kdo je avtor? Ali poznaš še kakšno njegovo pravljico? Zapiši. 
− Zapiši vsaj dve značilnosti pravljic.  
− Zakaj misliš, da je besedilo Špicparkeljc pravljica?  
− Ali prepoznaš katero značilnost pravljic v pravljici Špicparkeljc? Katero? Zapiši. 
 

2. NALOGA 

Ponovno preleti besedilo in poišči vsaj dve ali več neznanih besed v besedilu. Zapiši jih. 

Skupaj s sošolcem poskusita ugotoviti pomen besed s pomočjo berila. Razlago zapišita. 

Primer: tarnati – tožiti se izba – manjša soba v kmečki hiši 

 

3. NALOGA 

Odgovori na vprašanja. 
1. Kdo nastopa v pravljici? Kdo je glavna oseba? Označi jo. 
2. Katere so stranske osebe v pravljici?  
3. Kaj se je zgodilo z mlinarjevo hčerjo? Kam so jo odpeljali in zakaj? 
4. S čim je kralj zagrozil mlinarjevi hčerki? 
5. Kdo je vstopil ponoči k njej v sobo? In katero darilo je zahteval za pomoč? 
6. Kaj se je zgodilo drugi in tretji dan? Ali je mlinarjevi hčeri uspelo spresti zlato iz slame? 
7. Kaj je zadnji dan zahteval možic v zameno za pomoč? Ali je hči privolila v njegovo 

ponudbo? Zakaj je to storila?  
8. Kaj je morala mlinarjeva hči ugotoviti, da bi obdržala svojega otroka? Ali ji je uspelo? Kdo 

ji je pri tem pomagal? 
9. Kaj se je zgodilo s Špicparkeljcem?  
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4. NALOGA 

V zvezek nariši na sredino prazne strani navpično ravno črto in tako dobiš dve enaki koloni. 
Tvoja naloga je, da slediš navodilom in izpolniš koloni.  
1) Najprej preberi pozorno še enkrat besedilo. Besedilo lahko razdeliš na dva dela 

(Izdelovanje zlata in Iskanje imena), označi si s svinčnikom. Med branjem vsakega dela si 
podčrtaj pomembne informacije. 

2) Pomembne informacije zapiši v levo kolono.  
3) V desno kolono zapiši samo ključne besede ali informacije.  
4) Prekrij levo stran in skušaj obnoviti pravljico s pomočjo ključnih besed v desni koloni. Če 

imaš težave, si pomagaj z zapisanimi povedmi na levi strani. 
5) Ponovno obnovi pravljico. Obnovo povej sošolcu. Pomagaj si samo s ključnimi besedami 

(desna stran). 

Pomembne informacije Ključne besede ali informacije 
 
Primer: Reven mlinar se je hvalil s svojo 
hčerjo, da zna iz slame presti zlato.  

 
Hvaljenje mlinarja 

 
 

5. NALOGA 
Skupaj s svojim sošolcem zapiši nadaljevalno pravljico z naslovom »Kaj se je zgodilo s  
kraljico, ker ni izvedela pravega imena »možicla«, ki jo je vsako noč obiskoval?«. 
Pravljica naj bo kratka. Poskusita uporabiti čim več domišljije.  
 

9.3.1 Analiza obravnave besedila po Paukovi strategiji 
Kompleksno bralno učno strategijo, imenovano Paukova strategija, sem uporabila pri pouku 
književnosti v četrtem razredu devetletne osnovne šole. Pred izvedbo učne ure, v kateri so 
učenci predelovali besedilo s pomočjo omenjene strategije, sem štiri šolske ure preživela v 
njihovem razredu. Namen tega je bil pridobiti kratek vpogled v delo, sposobnosti učencev ter 
ustvariti čim bolj naravno razredno klimo, kljub moji prisotnosti pri učnem procesu. S 
pomočjo udeležbe pri pouku in temeljitega pogovora z učiteljico sem spoznala, da ima celoten 
razred precej težav na področju branja, saj večina še nima popolnoma usvojene bralne 
tehnike. Med vsemi učenci tekoče berejo samo trije učenci, kar je razvidno tudi iz učnih 
dosežkov celotnega razreda. Učiteljica mi je zaupala, da učenci niso samostojni pri delu in da 
večino stvari naredijo skupaj, in sicer s pomočjo nareka. Tudi rezultati anketnega vprašalnika 
so pokazali, da se učenci zavedajo pomembnosti učnih strategij, vendar jih pri branju oziroma 
učenju ne uporabljajo.  
Pridobljene informacije so mi sprva otežile načrtovanje nalog, saj sem pričakovala, da ima 
večina učencev dobro razvite kompetence na področju branja in da so pri reševanju nalog 
samostojni. Težave so se pojavile že pri izbiri kompleksne bralne učne strategije. Odločila 
sem se, da bom strategijo vseeno preizkusila v razredu in nekako pripomogla k rabi bralnih 
učnih strategij, čeprav ne v takem obsegu, kot sem želela. Moj cilj je bil, da poiščem 
strategijo, ki ne bo prezahtevna za učence. Izhajala sem iz njihovega in učiteljičinega 
nepoznavanja kompleksnih učnih strategij. Učiteljici sem predstavila bistvo Paukove 
strategije in postopek dela s pomočjo strategije.   
Za Paukovo strategijo sem se odločila, ker v osnovi ni preveč zahtevna in je uporabna za 
predelavo tako neumetnostnih kot tudi umetnostnih besedil, hkrati pa omogoča, da učenci 
poiščejo bistvene informacije v besedilu in si jih tudi lažje zapomnijo.  
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Izbrano strategijo je učiteljica najprej preizkusila pri predmetu družba, kjer je učence 
seznanila z omenjeno strategijo in potekom dela. Ker so bile njene povratne informacije o 
delu s strategijo pozitivne, sem oblikovala učno pripravo za obravnavo besedila (gl. priloga C) 
ter naloge, ki so bile zapisane v obliki delovnega lista (gl. str: 49 – 50). Učno uro z uporabo 
Paukove strategije sem izvedla sama, kljub prvotnemu načrtu, kjer naj bi nestrukturirano 
opazovala. Razlog je bil učiteljičin občutek nekompetentnosti za poučevanje z izbrano 
strategijo.  
Naloge sem oblikovala tako, da so prve tri zahtevale učenčevo predznanje, ponovitev že 
znane snovi (npr. značilnosti pravljice), preverjale razumevanje prebranega besedila, medtem 
ko je bila zadnja naloga poustvarjalna. Najbolj pomembna je bila četrta naloga (gl. str: 50), saj 
so morali učenci uporabiti Paukovo strategijo. Na začetku smo skupaj zapisali primere, kako 
nalogo reševati, da so učenci osvežili spomin, nato pa je delo potekalo samostojno. Kot sem 
že omenila, imajo učenci težave s samostojnim reševanjem nalog, kar je bilo očitno tudi pri tej 
nalogi. Ker so samo določeni posamezniki delali samostojno, smo to nalogo rešili skupaj. 
Učenci niso imeli prevelikih težav z navajanjem pomembnih povedi iz besedila po časovni 
premici, večje težave so jim povzročale ključne informacije/besede. Razlog pripisujem 
nepoznavanje pojma »ključna beseda«, kljub temu, da so v anketnem vprašalniku skoraj vsi 
odgovorili, da preberejo ključne besede oziroma jih izpišejo iz besedila, ter premalo 
izkušnjam z omenjeno strategijo. Na koncu je sledilo obnavljanje pravljice s pomočjo ključnih 
besed, kjer učenci niso imeli večjih težav. 
Menim da je bila naloga z uporabo Paukove strategije uporabna in učinkovita pri obravnavi 
izbranega besedila, saj so si učenci z njeno pomočjo zapomnili bistvene informacije in hkrati 
ponovili celotno pravljico. Mislim, da sem jih kljub težavam vsaj malo motivirala za rabo 
strategije, saj so po koncu učnih ur dejali, da jim je bilo zanimivo in da tako še niso nikoli 
obravnavali pravljice.  
Menim, da bi bilo v prihodnosti bolj smiselno, da bi se učenci večkrat in pri različnih 
predmetih srečali s Paukovo strategijo, saj bi že imeli nekaj izkušenj in razvitih kompetenc. 
Prav tako bi morala učiteljica, glede na njihovo šibkost v branju, pri poučevanju nameniti več 
pozornosti bralnim učnim strategijam. Seznaniti bi jih morala s čim več strategijami, saj bi 
jim tako dala priložnost, da najdejo njim najbolj ustrezno, ter si tako izboljšajo bralno 
razumevanje, učenje in učni uspeh.  
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9.3.2 Mnenja učencev in učiteljice 4. razreda 
Mnenje učenke in učenca 
»Reševanje nalog mi je bilo všeč. Najbolj všeč mi je bila naloga, ko smo besedilo razdelili na 
dva enaka dela in v tabelo vpisovali pomembne informacije. Naloge so mi bile zanimive. 
Prvič sem reševala take naloge. Poskusila bi še obnoviti besedilo na tak način, čeprav so mi 
ljubši miselni vzorci.«  
 
»Reševanje nalog mi je bilo zelo všeč. Prvič sem obnavljal pravljico na tak način. Najbolj 
všeč mi je bilo sestavljanje zgodbice. Podobne naloge bi še reševal na tak način, ker mi je bilo 
zelo všeč. Kakšno pravljico bom še kdaj poskusil tako obnoviti.« 
 
Mnenje učiteljice 
»Učni list z nalogami je bil preobsežen za eno šolsko uro, zato sem predlagala, da berilo 
obravnavamo v dveh šolskih urah. Učenci so rešili 1. in 2.  nalogo, ki sta se jim zdeli 
zanimivi, ob reševanju niso imeli težav. Učenci so namreč vajeni pisati odgovore na 
zastavljena vprašanja. Tudi razlaga neznanih besed (2. naloga) je bila zanimivo zastavljena, 
saj običajno neznane besede ustno razložimo, tokrat pa so morali besede izpisati in sami 
poiskati ustrezno razlago. Pri 3. nalogi so učenci odgovarjali površno in kratko, še posebej je 
to opaziti pri vprašanjih , kjer je potrebno opisati, razložiti, označiti neko osebo oz. dejanje. 
Sledila je 4. naloga, kjer so učenci potrebovali več pomoči, saj dela po Paukovi metodi niso 
vajeni. Kljub temu se je pri večini otrok vzpostavilo zanimanje za delo. Učenci so imeli na 
začetku težave pri oblikovanju ključnih dogodkov, po nekaj skupnih primerih, pa so postali 
samoiniciativni. 5. nalogo so reševali za domačo nalogo. Tudi zapisovanja nadaljevanja 
zgodbe so vajeni, tako, da so nastali zanimivi zaključki. 
 Učencem je bila ura všeč, saj so spremembe v načinu poučevanja in reševanja nalog zelo 
dobrodošle.« 
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9.4 Naloge za obravnavo besedila z uporabo  METODE ECIPROČNEGA 
POUČEVANJA 

 

Mary Poppins Krava-Plesalka  (P. L. Travers) 

 

Pred teboj so zapisane različne naloge. Rešitve nalog zapišeš na list ali pa zvezek za 
slovenščino. Bodi pozoren pri branju navodil.  
 

1. NALOGA  

Preberi naslov in ga zapiši. _________________________________________ 
Kdo je avtor? ___________________________________________________ 
O čem misliš, da bo besedilo govorilo? Zakaj? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. NALOGA 
Preberi del besedila, ki si ga dobil/a. Skupaj s sošolcem: 

a. Označita neznane besede in jih izpišita. Poskusita zapisati razlago, tako da si 
pomagata s sobesedilom. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

b. Zapišita 3 vprašanja o prebranem delu besedila. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

c. Zapišita kratek povzetek prebranega besedila. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3. NALOGA 

Odpri berilo in skupaj s sošolcem odgovorita na zastavljena vprašanja. Odgovarjaj v celih 
povedih. Odgovore zapišita v zvezek za slovenščino.  
 

4. NALOGA 

Zapiši svojo pripoved o dogodivščinah z Mary Poppins, ki je postala tvoja varuška.  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ines Završnik, magistrsko delo 
 

57 

 

9.4.1 Analiza obravnave besedila po metodi recipročnega poučevanja 
Metoda recipročnega poučevanja pripomore k boljšemu bralnemu razumevanju, kar sta že 
dokazali njeni utemeljiteljici A. L. Brown in A. S. Palincsar (Pečjak in Gradišar, 2012). Ta 
vrsta strategije razvija pri učencih spretnost napovedovanja vsebine, postavljanja vprašanj, 
pojasnjevanja ter povzemanja vsebine.  
Pred uporabo metode recipročnega učenja sem bila prisotna pri pouku v petem razredu 
osnovne šole, kjer sem skušala pridobiti čim več informacij o bralnih sposobnostih učencev, 
temu pa je pripomogel tudi pogovor s učiteljico. Učenci imajo v večini že dobro usvojeno 
bralno tehniko in pri pouku nimajo težav s samostojnim delom, saj učiteljica namenja temu 
veliko pozornosti. Pridobljene informacije so bile izhodišče za izbiro recipročnega poučevanja 
v razredu, prav tako pa sem želela preizkusiti strategijo za predelavo umetnostnega besedila. 
Sestavila sem učno uro (gl. Priloga D) in naloge načrtovala v obliki delovnega lista (gl. str.: 
53–54). Pri prvi nalogi so učenci zapisali naslov in avtorja besedila in poskusili iz naslova 
napovedati vsebino besedila, ki ga bodo brali. Na recipročno učenje pa se je navezovala druga 
naloga. Nalogo sem zasnovala tako, da so učenci v paru ali v trojki skupaj predelovali 
besedilo. Besedila so bila posamezni deli obravnavanega poglavja iz knjige Mary Popping (P. 
L. Travers). Besedilo so morali prebrati in izpolniti nalogo. Po končanem samostojnem delu 
smo naloge pregledali, pojasnili neznane/manj znane besede in naredili skupni povzetek 
celotnega poglavja. Pri izpisovanju in razlagi ključnih besed mi je bilo zelo zanimivo, da so si 
učenci resnično pomagali s sobesedilom in medsebojnimi mnenji. To nakazuje na njihov 
razvoj spretnosti povzemanja informacij iz besedila in nadaljnjega sklepanja. Tudi pisanje 
povzetkov jim ni povzročalo težav. Menim, da so bili učenci motivirani za reševanje, ker so 
imeli različne dele besedila in se je pri njih vzpostavilo zanimanje o vsebini celotnega 
poglavja.  
Zadnji dve nalogi pa sta se navezovali na ponovitev in hkrati še dodatno preverjanje 
razumevanja ter poustvarjanje. Učenci so zapisali zelo zanimive, domišljijske pripovedi in pri 
tem uživali.   
Učni uri z uporabo recipročnega poučevanja sem izvedla sama, kajti, kot sem že zapisala, 
učiteljica pri poučevanju poleg strategije VŽN ne uporablja nobene kompleksne bralne učne 
strategije in z njimi nima izkušenj.  
Po izvedenih urah bi težko zapisala, da je potekalo pravo recipročno učenje, kajti učenci so se 
prvič srečali z omenjeno strategijo in tudi sami se niso preizkusili kot moderatorji/vodje 
skupin. Naši dve učni uri sta bili predvsem predhodna priprava in uvajanje učencev v 
recipročno metodo. Ugotovila sem, da je strategija recipročnega poučevanja uporabna in 
učinkovita tudi pri umetnostnih besedilih, saj so učenci brez večjih težav predelali besedilo in 
ga bolje razumeli. Tudi pri učencih sem vzpostavila zanimanje za strategijo, saj so v svojih 
mnenjih zapisali, da je bilo takšno delo nekaj novega in zanimivega.  
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9.4.2 Mnenja učencev in učiteljice 5. razreda 
Mnenje učenke in učenca 
»Reševanje nalog mi je bilo všeč, ker smo obnavljali besedilo na drugačen način. Najbolj 
všeč mi je bila naloga, kjer smo morali napisati svojo dogodivščino Mary Poppins. Naloge bi 
še reševala, ker so zanimive. Besedilo bi poskusila tako obnoviti, ampak bi mi morala 
pomagati učiteljica.« 
 
»Reševanje nalog mi je bilo všeč in zanimivo. Nikoli še nismo tako obnavljaji besedila. Všče 
mi je bilo, da smo imeli različna besedila in na koncu naredili skupni povzetek. Besedilo bi še 
obnovil tako, ampak s pomočjo učiteljice.« 
 
Mnenje učiteljice 
»Priznati moram, da se pri poučevanju ne poslužujem uporabe kompleksnih bralnih učnih 
strategij. Strategije, ki so bile predstavljene z vprašalnikom in kasneje v razredu, sem srečala 
prvič. Edina strategijo, ki jo večkrat uporabljam, je strategija VŽN. Menim, da je bila celotna 
ura smiselno zastavljena. Tudi naloge, ki so razvijale izbrano bralno učno strategijo, so bile 
nekaj novega in zanimivega za učence, saj v razredu nikoli ne delamo po takem pristopu. 
Učenci niso imeli večjih težav pri reševanju nalog. Navdušila jih je predvsem zadnja, 
poustvarjalna naloga, kjer so lahko izkoristili svojo domišljijo. Tudi pri 2. nalogi so bili 
uspešni pri reševanju, kljub temu, da takšnega pristopa, kot sem omenila, niso vajeni. 
Dodatna razlaga študentke, kaj kompleksna bralna učna strategija sploh je, mi je spodbudila 
zanimanje in mogoče v prihodnosti res poskusim pri katerem izmed predmetov uporabiti 
omenjene strategije.«  
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10 SKLOP ANALIZ BERIL ZA 4. IN 5. RAZRED 

 

10.1 ANALIZA BERIL ZA 4. RAZRED 

V analizo beril so bila vključena berila za četrti razred od leta 1999 do 2007. Analize si 
sledijo od najstarejše do najmlajše izdaje berila. 
 
Berilo 1: NA KRILIH BESED 
 
Naslov berila: Na krilih besed: slovensko berilo za četrti razred      
Avtorji: Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida 
Kraj in založba: Ljubljana, Mladinska knjiga 
Leto potrditve berila: 1999 
Obseg strani: 6 − 216 
Sklopi besedil:  

• Dan je pisan pajčolan 
• Na turnirjih - brez bušk! 
• Vse to je čista resnica 
• Ves svet je magnet 

Število proznih besedil: 28 
Število besedil poezije: 28 
Število dramskih besedil: 9 
 
Berilo Na krilih besedil, slovensko berilo za četrti razred vsebuje bralne učne strategije. 
Analizirala sem predbralne, medbralne in pobralne strategije pri proznih, dramskih besedilih 
ter poeziji. Ugotovila sem, da pri vseh treh vrstah besedil prevladujejo strategije, ki se izvajajo 
pred in po koncu branja, najmanj pozornosti je namenjene medbralnim strategijam. Pri 
predbralnih strategijah, tako pri prozi kot tudi poeziji, prevladujejo strategije, kot so 
aktiviranje predznanja učencev (v obliki pogovora, možganske nevihte), zastavljanje vprašanj 
in odgovarjanje, napovedovanje vsebine10, medtem ko pri dramskih besedilih zasledimo 
največ aktiviranja predznanja učencev s pomočjo pogovora, napovedovanja vsebine ter 
zastavljanja vprašanj. Medbralne strategije so najbolj opazne pri proznih besedilih, v obliki 
iskanja novih, bistvenih informacij, dopolnjevanja manjkajočih podatkov11, določanja 
zaporednega dogajanja v besedilu12, najmanj pa jih razvijajo dramska besedila. Tako kot 
predbralne strategije pa v velikem obsegu vsa besedila razvijajo tudi strategije po branju. V 
berilu lahko opazimo vse podvrste pobralnih strategij13.  

                                                      
10 Primer: Golob, Kordigel in Saksida, 1999:66/202. 
11 Primer: Golob, Kordigel in Saksida, 1999:51/175.  
12 Primer: Golob, Kordigel in Saksida, 1999:189. 
13 Primer: Golob, Kordigel in Saksida, 1999:61/73. 
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Tabela 4: Prikaz bralnih učnih strategij v berilu Na krilih besed 
Strategije PRED 
branjem    

Prozna besedila Dramska besedila Poezija 

Aktiviranje predznanje 
učencev 

�  �  �  

Določitev namen 
branja 

�    

Spoznavanje zgradbe 
besedila 

�   �  

Napovedovanje 
dogajanja/vsebine 

�  
 

�  �  

Vprašanja in odgovori �  �  �  
Strategije MED 

branjem 
Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Dopolnjevanje 
manjkajočih podatkov 

 �  
 

�  
 

Določanje zaporedja 
dogajanja v besedilu 

�  
 

  

Označevanje novih, 
neznanih informacij 

�   �  

Označevanje, 
zapisovanje bistvenih 
informacij 

�    

Strategije PO branju 
 

Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Odgovarjanje na 
vprašanja 

�  �  �  

Iskanje in določanje 
bistvenih informacij in 
podrobnosti 

�  �  �  

Povzemanje vsebine - 
Povzetki in zapiski 

�  �  �  

Kritično branje besedil �  �   
Strategije za razvijanje 
besedišča 

�  
 

�  �  
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Berilo 2: BERILO ZA RAZVEDRILO 
 
Naslov berila: Berilo za razvedrilo: berilo za 3. razred osnovne šole in 4. razred devetletne 
osnovne šole.        
Avtorji: Metka Kordigel, Vida Medved Udovč, Igor Saksida 
Kraj in založba: Trzin, Izolit  
Leto potrditve berila: 2002 
Obseg strani: 6 − 180 
Sklopi besedil:  

• Andili bandili, bistra glava, naj te pesmica zabava! 
• Hej, glej znan obraz: to si ti, to pa jaz 
• Če ne tekne mi večerja, spremenim se v kosovirja 
• V pravljicah je zakon tak: Kdor je dober, je junak 

Število proznih besedil: 28 
Število besedil poezije: 36 
Število dramskih besedil: 4 
 
Med pregledanimi besedili v berilu Berilo za razvedrilo prevladujejo predbralne in pobralne 
strategije. Ti dve vrsti strategij sta v največ obsegu prisotni pri proznih besedilih in poeziji, 
medtem ko pri dramatiki opazim najmanj strategij. Ugotovila sem, da se predbralne strategije 
razvijajo v obliki aktiviranja predznanja učencev, ki poteka s pogovorom ali z možgansko 
nevihto14, z napovedovanjem vsebine15, spoznavanjem zgradbe besedila16 ter zastavljanjem 
vprašanj in odgovarjanjem.  Vse naštete strategije so opazne tako pri prozi, poeziji in pri 
dramatiki. Medbralne strategije razvijajo predvsem prozna besedila. Med njimi prevladuje 
označevanje bistvenih in manj znanih besed/informacij, zasledim pa tudi strategijo 
dopolnjevanja manjkajočih podatkov.17 Pri strategijah po branju pri vse zvrsteh besedil 
prevladuje odgovarjanje na vprašanja, razvijanje besedišča18, povzemanje vsebine19 ter 
iskanje in določanje bistvenih informacij. 
 

                                                      
14 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2002:58.  
15 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2002:42.  
16 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2002:95.  
17 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2002:53.  
18 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2002:100. 
19 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2002:27.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ines Završnik, magistrsko delo 
 

62 

 

Tabela 5:Prikaz bralnih učnih strategij v berilu Berilo za razvedrilo 
Strategije PRED 
branjem    

Prozna besedila Dramska besedila Poezija 

Aktiviranje predznanje 
učencev 

�  �  �  

Določitev namen 
branja 

�   �  

Spoznavanje zgradbe 
besedila 

�  �  �  

Napovedovanje 
dogajanja/vsebine 

 
�  

�  �  

Vprašanja in odgovori �  �  �  
Strategije MED 
branjem 

Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Dopolnjevanje 
manjkajočih podatkov 

�    
 

Določanje zaporedja 
dogajanja v besedilu 

�    

Označevanje novih, 
neznanih informacij 

�  �  �  

Označevanje, 
zapisovanje bistvenih 
informacij 

�    

Strategije PO branju 
 

Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Odgovarjanje na 
vprašanja 

�  �  �  

Iskanje in določanje 
bistvenih informacij in 
podrobnosti 

�  �  �  

Povzemanje vsebine  - 
Povzetki in zapiski 

�  �  �  

Kritično branje besedil   �  
Strategije za razvijanje 
besedišča 

�  �  �  
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Berilo 3: SVET IZ BESED 4 
 
Naslov berila: Svet iz besed 4: berilo za 4. razred devetletne osnovne šole 
Avtorji: Milena Blažić, Jožica Frigelj, Irena Hodnik, Jakob J. Kenda, Jožko Lango   
Kraj in založba: Ljubljana, Rokuss Klett 
Leto potrditve berila: 2007 
Obseg strani:  6 − 133  
Sklopi besedil:  

• Poezija 
• Proza 
• Dramatika  

Število proznih besedil: 23 
Število besedil poezije: 9 
Število dramskih besedil: 5 
 
 
Tudi v berilu Svet iz besed 4 avtorji razvijajo bralne učne strategije. Razvijajo jih pri proznih, 
dramskih besedilih ter tudi pri poeziji. Med vsemi strategijami sem ugotovila, da se največkrat 
razvijajo predbralne in pobralne strategije. V najmanjšem obsegu avtorji razvijajo strategije 
med branjem. Pri predbralnih strategijah je na prvem mestu aktiviranje predznanja učencev, ki 
ga avtorji dosežejo z pogovorom ali z nevihto možganov20. Na drugem mestu je strategija 
napovedovanja vsebine ter zastavljanja vprašanj. Vse omenjene predbralne strategije se 
razvijajo pri proznih in dramskih besedilih pa tudi pri poeziji. Medbralne strategije so 
zastopane v najmanjšem obsegu. Največ sem jih zasledila ponovno pri prozi, najmanj pa pri 
dramatiki in poeziji. Pri prozi prevladujejo strategija zapisa novih in bistvenih informacij, 
medtem ko pri poeziji zasledim tudi strategijo dopolnjevanja manjkajočih podatkov21. Pri 
pobralnih strategijah pa avtorji dajejo največ pozornosti odgovarjanju na vprašanja, 
povzemanju besedila, izpisovanju pomembnih informacij ter razvijanju besedišča22.  

                                                      
20 Primer: Blažić idr.: 2007:10/13. 
21 Primer: Blažić idr.: 2007:30.  
22 Primer: Blažić idr.: 2007: 37/118.  
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Tabela 6:Prikaz bralnih učnih strategij v berilu  Svet iz besed 
Strategije PRED 
branjem    

Prozna besedila Dramska besedila Poezija 

Aktiviranje 
predznanje učencev 

�  �  �  

Določitev namen 
branja 

�   �  

Spoznavanje zgradbe 
besedila 

   

Napovedovanje 
dogajanja/vsebine 

 
�  

�  �  

Vprašanja in odgovori �  �   
Strategije MED 

branjem 
Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Dopolnjevanje 
manjkajočih podatkov 

  �  

Določanje zaporedja 
dogajanja v besedilu 

   

Označevanje novih, 
neznanih informacij 

�  �   

Označevanje, 
zapisovanje bistvenih 
informacij 

�    

Strategije PO 
branju 

 

Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Odgovarjanje na 
 Vprašanja 

�  �  �  

Iskanje in določanje 
bistvenih informacij 
in podrobnosti 

�  �  �  

Povzemanje vsebine -
Povzetki in zapiski 

�  �  �  

Kritično branje 
besedil 

  �  

Strategije za 
razvijanje besedišča 

�   �  �  
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10.2 ANALIZA BERIL ZA 5. RAZRED 

V analizo beril za 5. razred so bila vključena berila, ki so bila potrjena od leta 1999 do leta 
2007.  
 
Berilo 1: BESEDE ZA VSEVEDE 
 
Naslov berila: Besede za vsevede. Berilo za 4. razred osnovne šole. 1. zvezek 
Avtorji: Barbara Hanuš 
Kraj in založba: Ljubljana, DZS 
Leto potrditve berila: 1999 
Obseg strani: 5 − 62 
Sklopi besedil:  

• Moj svet, tvoj svet, naš svet 
• Včeraj, danes, jutri 

Število proznih besedil: 35 
Število besedil poezije: 10 
Število dramskih besedil: 1 
 
Naslov berila: Besede za vsevede. Berilo za 4. razred osnovne šole. 2. zvezek 
Avtorji: Barbara Hanuš 
Kraj in založba: Ljubljana, DZS 
Leto potrditve berila: 1999 
Obseg strani: 5 − 64 
Sklopi besedil:  

• Sonce, zemlja, mesec 
• Dnevi, tedni, meseci 

Število proznih besedil: 23 
Število besedil poezije: 17 
Število dramskih besedil: 3 
 
Berilo Besede za vsevede (1. zvezek in 2. zvezek) prav tako vsebuje bralne učne strategije, in 
sicer največ strategij avtorica razvija po branju, njim sledijo predbralne strategije, najmanj pa 
je ponovno strategij, ki se razvijajo med branjem besedil. Pri proznih besedilih so pred 
branjem strategije v obliki zastavljanja vprašanj in odgovorov, aktiviranja predznanja učencev 
s pomočjo pogovora ali nevihte možganov. Opažena je tudi strategija napovedovanja 
vsebine23 in spoznavanja zgradbe besedil. Napovedovanje vsebine se pojavi kot predbralna 
strategija tudi pri dramskih besedilih in poeziji. Kot sem že zapisala, se najmanj razvijajo 
strategije med branjem. Te lahko opazimo samo pri proznih delih, in sicer v obliki 
označevanja bistvenih in manj znanih informacij,24 dopolnjevanja manjkajočih podatkov ter 
določanja zaporedja dogajanja v besedilu25. Pri strategijah po branju pa se pri vseh treh 
zvrsteh največ pojavljata strategija povzemanja vsebine in odgovarjanja na vprašanja, v 
velikem obsegu pa se pojavljata še strategija iskanja bistvenih informacij ter razvijanje 
besedišča.  

                                                      
23 Primer: Hanuš, 1999/1:33/34.  
24 Primer: Hanuš, 1999/2:63. 
25 Primer: Hanuš, 1999/1 23.  
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Tabela 7:Prikaz bralnih učnih strategij v berilu Besede za vsevede 
Strategije PRED 
branjem    

Prozna besedila Dramska besedila Poezija 

Aktiviranje predznanje 
učencev 

   

Določitev namen 
branja 

   

Spoznavanje zgradbe 
besedila 

�    

Napovedovanje 
dogajanja/vsebine 

�  
 

�  �  

Vprašanja in odgovori �    
Strategije MED 

branjem 
Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Dopolnjevanje 
manjkajočih podatkov 

�    
 

Določanje zaporedja 
dogajanja v besedilu 

�    

Označevanje novih, 
neznanih informacij 

�    

Označevanje, 
zapisovanje bistvenih 
informacij 

   

Strategije PO branju 
 

Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Odgovarjanje na 
vprašanja 

�  �  �  

Iskanje in določanje 
bistvenih informacij in 
podrobnosti 

�    

Povzemanje vsebine - 
Povzetki in zapiski 

�   �  �  

Kritično branje besedil �    
Strategije za razvijanje 
besedišča 

�   �  
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Berilo 2: KORAKI NAD OBLAKI 
 
Naslov berila: Koraki nad oblaki: berilo za književnost v 4. razredu osemletne osnovne šole 
in 5. razredu devetletne osnovne šole.  
Avtorji: Metka Kordigel, Vida Medved Udovč, Igor Saksida 
Kraj in založba: Trzin, Izolit 
Leto potrditve berila: 2003 
Obseg strani: 6 − 160 
Sklopi besedil:  

• Moje naj knjige: zanimive, igrive, grozljive … 
• Dober dan, velikan 
• Pa čeprav nisem tak(a) kot vsak(a) 
• Kolikor travic, toliko pravljic 

Število proznih besedil: 36 
Število besedil poezije: 25 
Število dramskih besedil: 4 
 
V berilu Koraki nad oblaki avtorji razvijajo bralne učne strategije, in sicer predbralne, 
medbralne in strategije po branju. Vse tri vrste strategij lahko opazimo pri prozi, dramatiki in 
poeziji. Predbralne strategije se razvijajo s pomočjo aktiviranja predznanja učencev v obliki 
pogovora ter zastavljanja vprašanj in odgovorov. Obe strategiji zasledimo pri prozi, dramatiki 
in poeziji. Strategije, kot so označevanje manj znanih, bistvenih informacij26, določanje 
zaporedja dogajanja v besedilu27 in dopolnjevanje manjkajočih podatkov, pa opazimo največ 
pri prozi in poeziji, in sicer se razvijajo med branjem. V največjem obsegu se ponovno 
pojavijo strategije po branju. Pojavljajo se v obliki odgovarjanja na vprašanja, povzemanja 
vsebine (v obliki raznih povzetkov, spisov ipd.) ter razvijanja besedišča28. Besedišče se 
največkrat razvija s pomočjo izdelovanja lastnega slovarja ali v obliki učiteljeve razlage 
neznanih besed. Pojavijo pa se tudi strategije, kot so iskanje in določanje bistvenih informacij 
ter kritično branje besedil.  

                                                      
26 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2003:153. 
27 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2003:22. 
28 Primer: Kordigel, Medved Udovč in Saksida, 2003:142.  
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Tabela 8:Prikaz bralnih učnih strategij v berilu Koraki nad oblaki 
Strategije PRED 
branjem    

Prozna besedila Dramska besedila Poezija 

Aktiviranje 
predznanje učencev 

�  �  �  

Določitev namen 
branja 

�   �  

Spoznavanje zgradbe 
besedila 

   

Napovedovanje 
dogajanja/vsebine 

 
�  

 �  

Vprašanja in odgovori �  �  �  
Strategije MED 

branjem 
Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Dopolnjevanje 
manjkajočih podatkov 

  �  

Določanje zaporedja 
dogajanja v besedilu 

�     

Označevanje novih, 
neznanih informacij 

�   �  

Označevanje, 
zapisovanje bistvenih 
informacij 

�  �   

Strategije PO branju 
 

Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Odgovarjanje na 
vprašanja 

�  �  �  

Iskanje in določanje 
bistvenih informacij in 
podrobnosti 

�   �  

Povzemanje vsebine - 
Povzetki in zapiski 
 

�  �  �  

Kritično branje 
besedil 
 

�   �  

Strategije za 
razvijanje besedišča 

�  �  �  
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Berilo 3: SVET IZ BESED 
 
Naslov berila: Svet iz besed 5. Berilo za 5. razred devetletne osnovne šole 
Avtorji: Milena Blažić, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar, Peter 
Svetina 
Kraj in založba: Ljubljana, Rokus Klett 
Leto potrditve berila: 2007 
Obseg strani: 6 − 171 
Sklopi besedil:  

• Poezija 
• Proza 
• Dramatika  

Število proznih besedil: 25 
Število besedil poezije: 14 
Število dramskih besedil: 5 
 
Berilo Svet iz besed 5 prav tako vsebuje predbralne, medbralne in pobralne strategije. Vse 
omenjene strategije se razvijajo skozi dramska, prozna besedila in poezijo. Avtorji namenjajo 
največ pozornosti strategijam po branju, njim pa sledijo predbralne in strategije med branjem. 
Največ strategij vsebujejo prozna besedila, sledi jim poezija, pri dramatiki pa je najmanj 
razvijanja strategij. Pri predbralnih strategijah prevladuje zastavljanje vprašanj in odgovor, 
aktiviranje predznanja učencev s pomočjo pogovora ter napovedovanje vsebine29. Strategije 
med branjem se pojavijo v obliki dopolnjevanja manjkajočih podatkov30, označevanja in 
izpisovanja manj znanih ter bistvenih besed/informacij31. V največjem deležu pa so ponovno 
zastopane strategije, ki se razvijajo po koncu branja. Te se pojavijo v vseh zvrsteh besedil, 
vendar jih največ najdemo pri poeziji in prozi. Strategije, ki se razvijajo po branju, so 
največkrat odgovarjanje na vprašanja, povzemanje vsebine v obliki zapiskov ter razvijanje 
besedišča32.  
 

                                                      
29 Primer: Blažić idr.,2007:44/157. 
30 Primer: Blažić idr.,2007:56/171.  
31 Primer: Blažić idr.,2007:160.  
32 Primer: Blažić idr.,2007:19/56.  
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Tabela 9:Prikaz bralnih učnih strategij v berilu Svet iz besed 
Strategije PRED 
branjem    

Prozna besedila Dramska besedila Poezija 

Aktiviranje predznanje 
učencev 

�  �  �  

Določitev namen 
branja 

   

Spoznavanje zgradbe 
besedila 

   

Napovedovanje 
dogajanja/vsebine 

�  
 

�  �  

Vprašanja in odgovori �  �  �  
Strategije MED 

branjem 
Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Dopolnjevanje 
manjkajočih podatkov 

�  �   
 

Določanje zaporedja 
dogajanja v besedilu 

   

Označevanje novih, 
neznanih informacij 

�   �  

Označevanje, 
zapisovanje bistvenih 
informacij 

�  �  �  

Strategije PO branju 
 

Prozna besedila Dramska besedila Poezija  

Odgovarjanje na 
vprašanja 

�  �  �  

Iskanje in določanje 
bistvenih informacij in 
podrobnosti 

�   �  

Povzemanje vsebine - 
Povzetki in zapiski 

�  �  �  

Kritično branje besedil   �  
Strategije za razvijanje 
besedišča 

�  �  �  
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10.3 UGOTOVITVE ANALIZ BERIL ZA 4. IN 5. RAZRED  

V analizo sem vključila berila, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje od leta 1999 do leta 2007. Analiziranih je bilo sedem beril za pouk književnosti 
v 4. in 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja. Analiziranje je potekalo po vnaprej 
določenih kategorijah, in sicer prva kategorija je vsebovala predbralne strategije, druga 
medbralne in zadnja, tretja strategije po branju. Posamezne strategije sem ločila tudi glede na 
zvrst besedil, se pravi analizirala sem strategije pri proznih in dramskih besedilih ter pri 
poeziji. Ugotovila sem, da se vsebnost bralnih učnih strategij med berili v 4. in 5. razredu 
bistveno ne razlikuje. V vseh sem našla vsaj pet bralnih učnih strategij. Prav tako so v vseh 
berilih zastopane predbralne, medbralne in pobralne strategije. V berilih za 4. in 5. razred sta 
najbolj zastopani področji predbralnih in pobralnih strategij. Pri strategijah pred branjem 
povsod prevladujejo strategije aktiviranja predznanja učencev s pogovorom ali z nevihto 
možganov, napovedovanja dogajanja/vsebine ter strategije vprašanj in odgovorov. Po branju 
pa avtorji razvijajo strategije, kot so odgovarjanje na vprašanja, iskanje bistvenih informacij 
in manj znanih besed, povzemanje vsebine v obliki povzetkov in zapiskov ter razvijanje 
besedišča. Besedišče se v najštevilčnejših primerih razvija z uporabo sobesedila ali pa razlago 
učitelja. V berilih pa lahko tudi opazim strategijo kritičnega branja besedil, ki se kaže v 
prepoznavanju dejstev, stališč ter v prepoznavanju avtorjevega stila. Pri besedilih, ki razvijajo 
strategije med branjem, se avtorji največkrat poslužujejo strategij označevanja in zapisovanja 
bistvenih in manj znanih informacij, določanja zaporedja dogajanja ter dopolnjevanja 
manjkajočih podatkov. Z vidika zvrsti besedil pa največ bralnih učnih strategij vsebujejo 
prozna besedila, temu sledi poezija in na zadnjem mestu so dramska besedila. Kot razlog za to 
ugotovitev bi navedla zastopanost oziroma število besedil v berilu. Prozna besedila so 
najštevilčnejša, nato po številu sledi poezija, medtem ko je v berilu zelo malo dramskih 
besedil.  
Zapišem lahko ugotovitev, da avtorji beril dajejo poudarek vsem bralnim učnim strategijam, 
čeprav niso vse zastopane v enakem obsegu. Menim, da morajo učitelji kljub omenjenim 
strategijam, ki jih učenci spoznajo preko beril, učence še dodatno navajati in jih motivirati za 
njihovo uporabo pri pouku. 
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ZAKLJUČEK 

Namen magistrskega dela Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu 
devetletne osnovne šole je bil pridobiti vpogled na področje branja, in sicer v specifiko bralnih 
učnih strategij. V teoretičnem delu so bile predstavljene različne bralne učne strategije in 
njihove značilnosti, med njimi tudi kompleksne bralne učne strategije, ki so bile tudi 
praktično izvedene pri pouku književnosti. Z raziskovalno nalogo sem posegla na področje 
kompleksnih bralnih učnih strategij, in sicer v obliki nalog, ki so pri učencih razvijale 
kompleksno bralno učno strategijo. Drugi sklop raziskovalne naloge pa je zajemal pregled 
veljavnih beril za 4. in 5. razrede osnovnošolskega izobraževanja. Cilj pregleda je bil dobiti 
kratek vpogled, katere strategije avtorji razvijajo v berilih in katerim dajejo največji poudarek.  
 

Naloge, ki so bile oblikovane za razvijanje kompleksnih bralnih učnih strategij (Paukove 
strategije in metode recipročnega poučevanja) so spodbudile učence za njihovo rabo pri 
pouku književnosti, saj so učenci zapisali, da jim je bil tak pristop dela nekaj novega, 
zanimivega in da bi ponovno podobno predelovali besedila.   
 
Tudi učiteljici sta pokazali interes, da bi večkrat poskusili uporabiti katero od kompleksnih 
strategij, saj se jih pri poučevanju še nista posluževali. Delo po izbranih strategijah jim je bilo 
zanimivo in nekaj novega. 
 
Menim, da so bile naloge ustrezno zasnovane za pedagoško delo učitelja, tako v 4. kot tudi v 
5. razredu, saj so bile izhodišče za njihovo oblikovanje informacije o sposobnostih učencev na 
področju branja, bralnega razumevanja ter poznavanja bralnih učnih strategij.  
Pri pregledu veljavnih beril za 4. in 5. razred osnovne šole pa sem ugotovila, da vsa berila 
vsebujejo bralne učne strategije, in sicer predbralne, medbralne in strategije po branju. V 
največjem obsegu se razvijajo strategije pri proznih besedilih ter poeziji. Avtorji dajejo 
poudarek tako strategijam pred branjem, med branjem kot tudi na koncu branja.  

S pregledano strokovno literaturo in izvajanjem kompleksnih bralnih učnih strategij pri pouku 
književnosti menim, da sem pridobila znanje, ki mi bo koristilo pri poklicu in prenašanju 
znanja na bodoče učence. Spoznala sem, da je raba bralnih  učnih strategij zelo priročna in 
učinkovita, saj omogoča različnim učencem, da izboljšajo svoje bralno razumevanje. Kot 
bodoča učiteljica se bom trudila predstaviti učencem čim več različnih bralnih učnih strategij 
in jih navajati na fleksibilno uporabo, tako pri pouku književnosti kot tudi pri preostalih 
predmetih.  
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PRILOGE 
 

PRILOGA A 
 
Vprašalnik o učnih strategijah za učence 
 
Izpolni tabelo. Odgovore obkroži.  
Spol: deček            deklica 
Kateri razred 
obiskuješ? 

4. razred        5. razred 

 
Pred teboj je vprašalnik o učenju. Sestavljen je iz različnih trditev. Ljudje se učimo na 
različne načine, zato so vsi odgovori pravilni in ni napačnih trditev. Pazljivo preberi trditev, 
nato pa obkroži/napiši odgovor.  
 
1. Ali se učiš iz učbenikov ali iz zvezkov? Napiši (x) pri trditvi, ki velja zate.  
 

 vedno/pogosto Včasih redko/nikoli 
Iz učbenikov:    
Iz zvezkov:    

 
2. Napiši tri predmete, pri katerih se največ učiš iz učbenikov oziroma zvezkov. 

Iz učbenikov: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 

Iz zvezkov: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 

 
 
3. Učbenik ali zvezek pri učenju uporabljam:  
UČBENIK ZVEZEK 
a. Samoiniciativno (sam od sebe) 
b. Ker to zahteva učitelj 
c. Ker to zahtevajo starši 
Drugo: __________________ 
 

d. Samoiniciativno (sam od sebe) 
e. Ker to zahteva učitelj 
f. Ker to zahtevajo starši 
Drugo: __________________ 
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Spodaj so navedene trditve, ki govorijo o različnih načinih učenja. Vsako trditev preberi in 
zapiši (x) pri odgovoru, ki velja zate.  
Preden se lotim učenja iz učbenika  ali zvezka, na 
hitro preletim besedilo (naslov, podnaslov, slike ipd.)  

vedno/pogosto včasih redko/nikoli 
   

Preden preberem besedilo iz učbenika/zvezka, si 
postavim vprašanja, kaj že vem o snovi. 

   

Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku preberem 
povzetek. 

   

Pred branjem snovi v učbeniku si preberem ključne 
besede ob robu besedila (če so). 

   

Pozorno preberem učno snov. Med branjem 
podčrtavam nove, neznane besede, da si jih po branju 
pojasnim. 

   

Med branjem podčrtavam nove, nejasne besede, da si 
jih po branju pojasnim.  

   

Med branjem si poskušam zapisano v mislih čim bolj 
živo predstavljati.  

   

Po branju pojasnim nove/neznane besede tako, da : 
• poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila. 
• poiščem razlago v slovarju. 
• vprašam učitelja, starše.  

   

Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše dele.     
V gradivu podčrtuje ključne besede in misli.     
Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli.    
Ugotoviti skušam zvezo med najpomembnejšimi 
ključnimi besedami. 

   

Bistvene besede ali povedi uredim na neki način 
(miselni vzorec ipd.) 

   

Po učenju si izdelam kratke povzetke.    
Učno snov si skušam zapomniti tako, da jo večkrat 
preberem.    
Po branju mehanično ponavljam (»na pamet«) 
določene dele iz zvezka ali učbenika, dokler si jih ne 
zapomnim.  

   

Ponavljam le pomembne dele snovi. 

   
Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo vprašanja in 
odgovarjam nanje.     
Po učenju povem ali napišem lastno mnenje o snovi. 

   
Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 
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Pri učenje je pomembno: 

 Sploh ni 
pomembno 

Včasih je 
pomembno, včasih 

ne 

Vedno je 
pomembno 

Pred učenjem na hitro preleteti snov 
(naslov, podnaslove, slike ipd.). 

   

Pred učenjem si zastaviti vprašanja v 
zvezi s snovjo.    
Pred učenjem prebrati povzetek (če 
je).    
Pred branjem prebrati ključne besede 
ob robu (če so).    
Pozorno prebrati snov. 

   
Med branjem označiti nove, neznane 
besede.    
Med branjem si poskušati napisano v 
mislih čim bolj predstavljati.     
Po branju pojasniti pomen novih 
neznanih besed.    
Po branju daljšo snov razdeliti na 
manjše dele.    
V gradivu podčrtati ključne besede in 
misli.     
Iz gradiva izpisati ključne besede in 
misli.     
Ugotoviti zvezo med 
najpomembnejšimi ključnimi 
besedami, mislimi.  

   

Glavne misli urediti (miselni vzorec 
ipd.).    
Narediti kratek povzetek snovi.    
Zapomniti si snov tako, da jo večkrat 
preberemo. 

   

Učno snov nekajkrat dobesedno 
ponovimo.    
Ponavljati le pomembne dele snovi.    
Postavljati vprašanja v zvezi s snovjo 
in odgovarjati nanje. 

   

Povedati ali napisati lastno mnenje o 
snovi. 

   

Naučeno snov dopolniti s podatki  iz 
drugih virov. 
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PRILOGA B 
 
Vprašalnik za učitelje o uporabi bralnih učnih strategij v učnem  
 
Izpolnite tabelo osnovnih podatkov. 
Spol moški ženski 
Koliko časa 
poučujete? 

Do 5 let 5 – 10 10 – 15  15 – 20 Nad 20 let 

V katerem 
razredu 
poučujete? 

 

Katere predmete 
poučujete? 

 

 
1. Izpolnite tabelo. Označite (x), katere strategije ste v preteklem šolskem letu predstavili 

učencem in jih naučili uporabljati. Poleg uporabljene strategije dopišite, v katerem 
razredu ste jo uporabili in pri katerem predmetu.  

Strategija VŽN 
 

  

Paukova strategija 
 

  

Strategija PV3P 
 

  

Podčrtovanje ključnih besed 
 

  

Pisanje povzetkov 
 

  

Metoda recipročnega 
poučevanja 

  

Splošna študijska strategija 
 

  

Drugo: ____________________ 
 

  

 
2. Kolikokrat ste pri pouku uporabili naslednje strategije? Ustrezno obkrožite.  

Strategija VŽN Paukova strategija  
• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• nikoli 

 

• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• Nikoli 
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Metoda recipročnega poučevanja Pisanje povzetkov 
• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• Nikoli 

• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• Nikoli 

Podčrtovanje ključnih besed Metoda PV3P 
• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• nikoli 

 

• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• nikoli 

 
Splošna študijska strategija Drugo:________________________ 

• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• Nikoli 

• 1-krat na teden 
• najmanj 2-krat na teden 
• 2- ali 3-krat na mesec 
• 1-krat na mesec 
• Nikoli 

 
3. Ali učenci pri delu z učbenikom/bralnim gradivom izberejo strategijo, ki jim najbolj 

ustreza, ali se dogovorite za skupno strategijo? Odgovor utemeljite.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA C 

Učna priprava za besedilo ŠPICPARKELJC (J. in W. Grimm) 

Študentka: Ines Završnik Datum: 13. 5. 2015 
Predmet: slovenščina Razred: 4.  
Učna tema: Obravnava pravljice Učna enota: Špicparkeljc 

Učni cilji: 
Učenci: 

• spoznajo pravljico bratov Grimm Špicparkeljc 
• pripovedujejo pravljico, 
• krepijo domišljijske ustvarjalnost, 
• razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja 

umestnostnega besedila, 
• razvijajo ljubezen do literature kot dolgoročni cilj šolskega 

ukvarjanja s književnostjo, 
• razvijajo koncentracijo pri poslušanju umetnostnega besedila, 
• doživljajo prijeten občutek ob tem, da nekomu pripovedujejo 

pravljico, 
• se seznanijo s Paukovo  bralno učno strategijo. 

Učna oblika: Frontalna, individualna, v 
dvojicah 

Učna 
metoda: 

Razlaga, pogovor, 
opisovanje, 
pripovedovanje, delo 
z besedilom.  

Viri in literatura: • Korgidel, M., Medved Udovič, V.  in Saksida, I. (2002). Berilo 
za razvedrilo, berilo za 4. razred devetletne osnovne šole. 
Domžale: Izolit.  

• Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.   
• Saksida, I. in Marinčič, J. (2005). Priročnik k berilu Berilo za 

razvedrilo. Domžale: Izolit.  
 

 
Potek učnega procesa 
UVOD 
Uvodna motivacija 
Učenci odgovorijo na vprašanja »Kdo mislite, da je možic, imenovan Špicparkeljc? Kaj bi se 
zgodilo, če bi vas ponoči obiskal?«.  
 
OSREDNJI   DEL 
Premor pred branjem 
Učenci pripravijo berila in jih odprejo na ustrezni strani (str. 152). Se umirijo in v tišini 
počakajo na učiteljevo interpretativno branje.  
 
Najava besedila 
Prebrali bomo pravljico z naslovom Špicparkeljc, avtorjev Jakoba in Wilhelma Grimm. 
Izvedeli bomo, kaj se je zgodilo z mlinarjevo hčerjo, kateri je s hvalisanjem povzročil veliko 
težav in kakšno skrivno vlogo ima pri tej zgodbi Špicparkeljc.  
 
Interpretativno branje besedila 
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Učitelj pripoveduje besedilo.  
Čustveni premor 
Učenci podoživijo celotno besedilo.  
 
Pogovor o besedilu 
Ali vam je bila pravljica všeč? Ste že kdaj slišali zanjo? 
Kaj ste občutili, ko ste poslušali? 
Kaj vam je bilo najbolj všeč? Kaj najmanj?  
Ste pričakovali takšen konec?  
Kaj ste si najbolj zapomnili o celotni pravljici? 
Kaj vas je najbolj pritegnilo v pravljici? 
 
Ponovno branje  
Učenci v tišini in individualno berejo besedilo.  
 
Vprašanja za razumevanja 
Učitelj in učenci skupaj ustno  odgovorijo na vprašanja, zapisana v berilu, str. 157. 
 
Reševanje nalog za obravnavo besedila 
Učitelj učencem razdeli list z nalogami. Skupaj pregledajo vsako posamezno nalogo, v 
primeru, da jim je nerazumljiva, jo pojasni. Med reševanjem nudi učencem pomoč.  
  
Po končanem reševanju učitelj skupaj z učenci preveri rešitve nalog.  
 
ZAKLJUČEK 

 
Izbrane dvojice učencev preberejo svojo kratko nadaljevalno pravljico z naslovom »Kaj se je 
zgodilo s  kraljico, ker ni izvedela pravega imena »možicla«, ki jo je vsako noč obiskoval?«. 
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PRILOGA Č 

Primer rešitev nalog z uporabo Paukove strategije 
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PRILOGA D 

Učna priprava za besedilo Mary Poppins (Pamela L. Travers) 

Študentka: Ines Završnik Datum: 13. 5. 2015 
Predmet: slovenščina Razred: 5.   
Učna tema: Obravnava odlomka Učna enota: Mary Poppins  

Krava-Plesalka 
Učni cilji: 
Učenci: 

• spoznajo 5. poglavje  iz knjige Mary Poppins z naslovom 
Krava-Plesalka 

• krepijo domišljijsko ustvarjalnost, 
• razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja 

umestnostnega besedila, 
• razvijajo ljubezen do literature kot dolgoročni cilj šolskega 

ukvarjanja s književnostjo, 
• razvijajo koncentracijo pri poslušanju umetnostnega besedila, 
• se seznanijo z metodo recipročnega poučevanja 

Učna oblika: Frontalna, individualna, v 
dvojicah 

Učna 
metoda: 

Razlaga, pogovor, 
opisovanje, 
pripovedovanje, delo 
z besedilom.  

Viri in literatura: • Hanuš, B. (2003). Besede za vsevede. Berilo 5. Učbenik za 
pouk književnosti v 5. razredu devetletne osnovne šole. 
Ljubljana: DZS.  

• Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.   
  

 
Potek učnega procesa 
UVOD 
Uvodna motivacija 
Učenci odgovorijo na vprašanje kakšno varuško bi si želeli.(zabavna, vedoželjna, igriva ipd.) 
OSREDNJI   DEL 
Premor pred branjem 
Učenci pripravijo berila in jih odprejo na ustrezni strani (str. 46). Se umirijo in v tišini 
počakajo na učiteljevo interpretativno branje.  
 
Najava besedila 
Prebrali bomo 5. poglavje iz knjige Mary Poppins, z naslovom Krava-Plesalka,avtorice  
Pamele L. Travers. Mary Poppins je bila Mihova in Janina varuška, ki se je spoznala na veliko 
stvari. Izvedeli bomo koga sta Miha in Jana opazila na cesti in kaj se je zgodilo s Maryino 
znanko, kravo Plesalko.  
 
Interpretativno branje besedila 
Učitelj pripoveduje besedilo.  
 
Čustveni premor 
Učenci podoživijo celotno besedilo.  
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Pogovor o besedilu 
Ali vam je bilo besedilo všeč? Ste že kdaj slišali zanj? 
Kaj ste občutili, ko ste poslušali? Vam je bilo kaj smešno? 
Kaj vam je bilo najbolj všeč? Kaj najmanj?  
Ste pričakovali takšen konec?  
Kaj ste si najbolj zapomnili o celotnem besedilu? 
Kaj vas je najbolj pritegnilo v besedilu? 
 
Ponovno branje  
Učenci v tišini in individualno berejo besedilo.  
 
Reševanje nalog za obravnavo besedila 
Učitelj učencem razdeli list z nalogami ter posamezne dele 5. poglavja iz knjige Mary 
Poppins. Skupaj pregledajo vsako posamezno nalogo, v primeru, da jim je nerazumljiva, jo 
pojasni. Med reševanjem nudi učencem pomoč.  
  
Po končanem reševanju učitelj skupaj z učenci preveri rešitve nalog. 
Učitelj s pomočjo učencev naredi povzetek prebranih besedil.  
 
ZAKLJUČEK 
Učenci predstavijo svojo pripoved iz 4. naloge na delovnem listu.   
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ines Završnik, magistrsko delo 
 

85 

 

PRILOGA E 

Primer rešitev nalog z uporabo recipročnega poučevanja 
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