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I 

 

Povzetek 

Učenci se v šoli srečujejo z različnimi težavami pri usvajanju snovi. Dobro morajo 

obvladati branje, da lahko preberejo snov v učbeniku ter druge zapiske in tako pridobijo 

nove informacije. Kljub raznolikim virom informacij je branje še vedno najučinkovitejše in 

najpogostejše sredstvo za učenje. Marsikateremu učencu branje in razumevanje 

prebranega povzročata veliko težav. Pomanjkanje bralnega razumevanja, bralne 

motivacije in bralne tekočnosti pa učencem onemogočajo, da postanejo funkcionalno 

pismeni bralci.  

Danes ima poleg bralne pismenosti velik pomen tudi vizualna pismenost. Vedno več je 

vizualnih dražljajev, informacij in različnih vizualnih medijev, s katerimi se ljudje nenehno 

srečujemo. Pomembno je, da se vizualna gradiva naučimo brati in jih uporabljati pri 

učenju. Eno izmed vizualnih gradiv je tudi strip, ki združuje elemente verbalnega in 

vizualnega pripovedovanja ter je pri mladih bralcih zelo priljubljen. 

 

V pričujočem diplomskem delu smo preverjali, ali se izboljšajo bralna tekočnost, bralno 

razumevanje ter bralna motivacija izbrane skupine šestih učencev 5. razreda OŠ po 

opravljenem treningu za izboljšanje branja s pomočjo stripov. Strip smo izbrali 

namenoma, saj menimo, da je kot bralno gradivo premalo zastopano v slovenskih šolah. 

Pred začetkom bralnega treninga smo med vsemi učenci razreda, iz katerega so bili 

učenci, vključeni v trening, izvedli Vprašalnik učnih stilov, saj nas je zanimala zastopanost 

učnih stilov pri učencih. V trening smo želeli vključiti učence z različnimi prednostnimi 

učnimi stili. V trening za izboljšanje branja s pomočjo stripov je bilo nato vključenih 6 

učencev, ki so bili prepoznani kot učenci s težavami pri branju. Težave so imeli na 

področju motivacije za branje, bralne tekočnosti, bralnega razumevanja, premalo bralnih 

spodbud in disleksijo. Trening za izboljšanje branja s pomočjo stripov smo izvajali 

skupinsko, vključeval je različne dejavnosti, bralne strategije in branje stripa. Pred in po 

treningu so učenci, vključeni v bralni trening, izpolnili Vprašalnik bralne motivacije za 

mlajše učence in rešili naslednje teste: Test tihega branja, Test glasnega branja ter 

podtesta Testa motenj branja in pisanja (Besede I in Besede II).  

Iz rezultatov je razvidno, da so učenci znatno izboljšali svojo bralno tekočnost, razlika pri 

napredku bralne motivacije in bralnega razumevanja pa je manjša. Bralni trening je 
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pokazal, da učenci uživajo pri branju stripov in bi radi večkrat posegli po branju le-teh tudi 

v okviru učnega procesa.  

 

Ključne besede: vizualna pismenost, strip, bralna pismenost, branje, bralna tekočnost, 

bralno razumevanje, bralna motivacija, težave pri branju 



 

III 

 

Abstract 

Elementary school pupils are facing various difficulties in acquiring knowledge. Good 

command of reading is needed in order to read the material in the textbooks and other 

notes and thus learn new contents. Despite the diverse sources of information reading 

continues to represent the most common and most effective way of learning. However, a 

lot of pupils find reading and consequent comprehension difficult. Lack of reading 

comprehension, reading motivation and reading fluency prevent pupils from becoming 

functionally literate readers. 

In addition to reading literacy, visual literacy has also gained in importance. The number 

of visual stimuli, information and different visual media we are constantly facing is 

increasing. It is important to learn how to properly read visual material and use it in 

learning. Comic book can be used as an example of this type of materials. It combines 

elements of verbal and visual storytelling and is very popular among young readers.  

In this thesis we studied the effect of comic book reading training on reading fluency, 

reading comprehension and reading motivation of a selected group of six 5th grade 

elementary school pupils. Comic book was chosen intentionally, as we believe that it is 

insufficiently represented in Slovenian schools. Before the start of reading training we 

conducted a questionnaire Vprašalnik učnih stilov among all pupils from the class of the 

chosen six pupils, because we were interested in the representation of individual learning 

styles. Our goal was to include pupils with different preferred learning styles. The group 

for reading training included 6 pupils who were identified as pupils with learning 

disabilities. Their main problems were lack of reading motivation, reading fluency and 

reading comprehension. Additionally, the problems they were facing were a lack of 

reading stimulation and dyslexia. Reading training was carried out as group work and it 

included different activities, reading strategies and comic reading. Before and after the 

reading training, the following tests were performed: Vprašalnik bralne motivacije za 

mlajše učence, Test tihega branja, Test glasnega branja and 2 parts from Test motenj 

branja in pisanja (Besede I and Besede II). The results indicate an important increase in 

reading fluency, whereas changes in reading motivation and reading comprehension are 

smaller. We noticed that pupils enjoyed reading comics and that they would like to read 

them more frequently while learning in class. 
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1 UVOD 

Branje je ena izmed štirih osnovnih komunikacijskih veščin poleg pisanja, poslušanja  in 

govorjenja. Pomembno je, da učenci usvojijo tehniko branja in berejo z razumevanjem, saj 

z branjem pridobivajo največ informacij. Učenci, ki tehnike branja ne usvojijo, se tako 

soočajo s številnimi težavami, kot so npr. stres, nižja samopodoba in težave z 

razumevanjem prebranega, ko so izpostavljeni branju. Kljub trudu in dodatnemu branju 

lahko njihovo branje ne napreduje. Šola nudi učencem s težavami pri branju pomoč po 

petstopenjskem modelu obravnave učencev. Pomemben del tega modela je prav gotovo 

tretja stopnja oz. individualna in skupinska pomoč. Pomoč se lahko ponudi v obliki 

bralnega treninga v manjši skupini, kar učencem omogoča, da niso pretirano izpostavljeni, 

hkrati pa učenci dobijo po potrebi tudi več pozornosti in pomoči učitelja. Pozitivni vidik 

skupinskega dela je tudi ta, da se učenci med seboj spodbujajo in ne čutijo velikega 

pritiska sovrstnikov ob morebitnem neuspehu. 

 

Poleg bralne pismenosti se vedno bolj poudarja pomen vizualne pismenosti, saj je v 

današnjem informacijsko-komunikacijskem oz. razvitem tehnološkem svetu prisotna 

vsepovsod. Svetovni splet predstavlja najpomembnejši vir informacij, zato je pomembno, 

da učence naučimo to sredstvo ustrezno uporabljati (McVicker, 2007). Vsakodnevno se 

srečujemo z različnimi vizualnimi mediji, zato je pomembno, da se jih naučimo brati že v 

osnovni šoli. Le-teh je v nižjih razredih šolanja več (slikovna abeceda, slikopisi …), kasneje 

pa se za pridobivanje nove snovi uporabljajo različne slike, grafi in tabele. Strokovnjaki so 

že na začetku 21. stoletja opozorili izobraževalno strokovno javnost na pomen ustrezne 

pismenosti v današnjem času (Leu in Kinzer 2000, v McVicker, 2007), saj je pomembno, da 

učenci postanejo pismeni tako v tiskanem kot v digitalnem svetu (Schmar-Dobler, 2003, v 

McVicker 2007).  

 

Strip, kot vrsta literature ali medija, združuje tako vizualne kot verbalne prvine. Je 

priljubljeno čtivo osnovnošolcev. V samem izobraževalnem procesu se stripu v šoli ne 

namenja posebne vloge, čeprav je to gradivo, po katerem radi posegajo predvsem fantje. 
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Raziskave so pokazale, da branje stripa izboljša bralčevo bralno motivacijo (Krashen, 1993; 

McVicker, 2005; McVicker, 2007). S povečanjem bralne motivacije učenec samoiniciativno 

nameni branju več časa, s čimer se izboljšuje bralno razumevanje ter razvija pismenost 

(Krashen, 1993). 

 

Z uporabo stripa kot bralnega gradiva v bralnem treningu je možno izboljšati nekatere 

elemente branja pri učencih, ki se srečujejo s težavami pri branju. Pomembno je, da so 

učenci pripravljeni sodelovati pri bralnem treningu in si želijo izboljšati branje. Izboljšanje 

branja pa ne vpliva le na hitrejše branje, temveč tudi na pozitivno samopodobo, saj 

pridobi z uspehom učenec potrditev, da zmore in z vajo tudi izboljšuje bralne spretnosti.  

 

Za pripravo treninga za izboljšanje branja s pomočjo stripov, ki vključuje različne 

dejavnosti za spodbujanje vizualne in bralne pismenosti, smo se odločili na podlagi 

delovnih izkušenj z učenci različnih starosti in različnih bralnih sposobnosti. Le-ti pogosto 

izražajo željo po branju stripov, ki pa jo v šolskem prostor težko udejanjijo, saj se strip le 

redko uporablja. 

 

V teoretičnemu delu smo opisali bralno pismenost, branje ter ostale komponente branja, 

bralne strategije, vizualno pismenost, strip ter na kratko opredelili učne stile. Predstavili 

smo splošne in specifične učne težave na področju branja ter nekaj raziskav o izboljšanju 

branja s pomočjo stripov. V empiričnem delu pa je opisan sam potek našega raziskovanja 

s cilji, metodami dela in z raziskovalnimi vprašanji, predstavljen je trening za izboljšanje 

branja s pomočjo stripov, analiza ter interpretacija rezultatov. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 BRALNA PISMENOST 

Bralna pismenost se nanaša na posameznikovo sposobnost razumevanja, uporabe in 

razmišljanja o prebranem pisanem besedilu za dosego določenih namenov posameznika, 

razvijanja njegovih znanj in zmožnosti sodelovanja v družbi (Programme for International 

Student Assessment – PISA, http://www.pisa.tum.de/en/domains/reading-literacy/, 

pridobljeno 20. 6. 2015). Vključuje različne prvine branja: bralno tekočnost, bralno 

razumevanje, interpretacijo prebranega besedila in uporabo prebranega v vsakodnevnem 

funkcioniranju v družbi. Učenje in razvijanje sposobnosti branja je zato pomemben del 

osnovnošolskega izobraževanja za razvijanje posameznikove bralne in funkcionalne 

pismenosti.  

 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev – PISA, v katerega je vključena tudi 

Slovenija, ugotavlja raven bralne pismenosti učencev v starosti 15 let. Raziskava PISA 2012 

je pokazala, da v Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence, v povprečju 

je v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)  teh 

učencev 82 %. Najvišje bralne kompetence pa dosega le 0,3 % slovenskih učencev, v 

primerjavi z OECD pa 1,1 %, kar kaže, da slovenski učenci dosegajo nižje rezultate kot 

učenci ostalih držav članic OECD (PISA, pridobljeno 10. 7. 2015 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/novice/pdf/PISA_2012_povze

tki_SLO_3_12_2013.pdf). 

 

Tudi Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 2011 je pokazala, da Slovenija ne 

dosega mednarodnega mejnika točk, saj ima skupno 530 točk, mednarodni mejnik pa je 

550 točk. V Sloveniji je najvišji mednarodni mejnik doseglo 8 % učencev, višjega 42 %, 

srednji mejnik je doseglo 79 %, nižjega pa 95 % učencev. V raziskavo so bili vključeni 

četrtošolci, v povprečju stari 9,9 let (PIRLS 2011, pridobljeno 10. 7. 2015 s 

http://www.pisa.tum.de/en/domains/reading-literacy/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/novice/pdf/PISA_2012_povzetki_SLO_3_12_2013.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/novice/pdf/PISA_2012_povzetki_SLO_3_12_2013.pdf
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http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%202011/Kra

tka%20informacija%20o%20rezultatih%20PIRLS%202011.pdf).  

Nizki rezultati bralne pismenosti kažejo na to, da imajo učenci težave z branjem in zato 

potrebujejo zgodnjo pomoč na področju branja, da se njihova pismenost lahko izboljša. 

 

2.1.1 Branje 

»Branje je zapletena večstopenjska psihofizična dejavnost, zmeraj bolj ali manj povezana 

z rabo ozaveščenega jezikovnega znanja, shranjenega v bralnem polju slehernega 

posameznika, uresničenega pa tudi z jezikovno intuicijo njegovega prvega jezika in 

bralčevimi sporazumevalnimi zmožnostmi.« (Kolar, 2005, str. 84). Je ena izmed štirih 

osnovnih komunikacijskih veščin poleg poslušanja, govorjenja ter pisanja. Ta opredelitev 

branja je značilna predvsem za komunikacijski model učenja jezika (Pečjak in Gradišar, 

2012). »Zaradi dejavne bralčeve udeležbe je branje tudi nenadomestljiva vaja v rabi jezika 

in prispeva k razvoju ter izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnostih: k boljšemu 

pisanju, saj bralec ves čas branja opazuje pisano rabo jezika v vseh njenih posebnostih, k 

boljšemu poslušanju, ker se bralec ves čas uči pazljivo slediti besedilu, in k razvitejšemu 

govoru, ker bralec spoznava izraze možnosti jezika ter pridobiva nove besede.« (Grosman, 

2003, str. 11) 

 

Največkrat je branje opredeljeno kot prepoznavanje, dekodiranje posameznih črk, ki v 

določenem zaporedju tvorijo besedo z določenim pomenom. Vendar pa samo  

prepoznavanje besed še ne izgradi pomena. Cline, Johnstone in King (2006) predstavijo tri 

definicije branja, ki se nadgrajujejo: 

 Branje je proces prepoznavanja serije napisanih simbolov. Prepoznavanje zahteva 

prevod simbolov v pripadajoče glasove in besede. Razumevanje prebranega je 

določeno z namenom branja, vsebino, naravo besedila in bralčevimi strategijami 

ter znanjem. 

 Branje je dekodiranje in razumevanje prebranega za določen bralčev namen. 

Bralec dekodira napisano besedilo in ga transformira v govor, hkrati pa mu s tem 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%202011/Kratka%20informacija%20o%20rezultatih%20PIRLS%202011.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%202011/Kratka%20informacija%20o%20rezultatih%20PIRLS%202011.pdf
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daje pomen. Razumevanje prebranega zahteva miselne procese, ki besedilu dajo 

smisel, kar pa je namen branja. 

 Branje je proces izgradnje pomena iz besedila. Za večino bralcev ta proces 

vključuje dekodiranje pisnega besedila. Nekateri posamezniki potrebujejo 

prilagoditve, kot je Braillova pisava, ki jim je v pomoč pri dekodiranju. 

Razumevanje prebranega je določeno z namenom branja, vsebino, naravo 

besedila, bralčevimi strategijami in znanjem. 

 

 Russell (1986) je predstavil razširjeno definicijo branja, ki zaobjema sedem stopenj: 

1. asimilacija (oko sprejema informacije), 

2. prepoznavanje – črk, besed, preprostih fraz, 

3. razumevanje – v neposrednem kontekstu, 

4. dojemanje – v celotnem kontekstu, 

5. ohranjanje – v spominu, 

6. vračanje v spomin (pozneje), 

7. posredovanje – drugim ali sebi (razmišljanje). 

 

Branje torej ni le prepoznavanje znakov na papirju, temveč je tudi sposobnost, da se 

poučimo o pomenu in smislu tega, kar vidimo. 

 

Z branjem se vsak posameznik srečuje v vsakodnevnem delovanju, saj z njim komunicira, 

pridobiva informacije, znanje ali pa le bere za zabavo ali sprostitev. Grosmanova (2003) 

pravi, da nam je branje na razpolago v neomejenih količinah. Posameznik potrebuje le 

knjigo in čas za branje. Kljub temu pa se mnogokrat bralci ne zavedajo, da zahteva branje 

aktivno interakcijo z besedilom. Neizkušeni bralci se tega večkrat zavejo, saj branje 

doživljajo kot napor in s težavo razumejo prebrano.  

 

Številni raziskovalci so se ukvarjali z vprašanjem, kaj učenci berejo. Kljub različnim 

tehnikam in pristopom še vedno ne poznamo končnega odgovora o tem, kaj učenci radi 

berejo. Raziskave so namreč pokazale, da učenci berejo raznolika gradiva izven okvira 

pouka. V svoje branje vključujejo gradiva, ki jih običajno v šoli učitelji ne zahtevajo oz. 
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priznavajo za pomembna in dobra. Clark in Rumbold (2006) navajata raziskavo Branje 

povezuje (ang. Reading Connects survey) avtorjev Clark in Foster (2005), kjer so učence 

anketirali o njihovem bralnem gradivu izven pouka. Več kot polovica jih je odgovorila, da 

berejo elektronsko pošto, fantazijske knjige, stripe in časopis.  

 

2.1.1.1 Razvoj bralnih sposobnosti 

Razvoj bralnih sposobnosti je največkrat opisan v obliki bralnih stopenj, ki so psihološko -

pedagoška spoznanja in vodijo do bralne pismenosti. Challova (1996, v Pečjak in Gradišar, 

2012) je opisala in opredelila šest bralnih stopenj, ki se naslanjajo na Piagetove stopnje 

kognitivnega razvoja. Gre za celostni model branja, ki je opisan kot vseživljenjski proces, 

saj opisuje potek bralnih sposobnosti od začetnega obdobja do obdobja zrelega bralca. 

Prva stopnja (stopnja 0) je predbralno obdobje, v katerem otrok razvija metajezikovno 

zavedanje in razvija vidno ter slušno zaznavanja. Naslednja stopnja (stopnja 1) zajema 

obdobje začetnega branja. Učenec se sooča z dekodiranjem posameznih besed, razume 

zvezo glas-črka ter napreduje po začetnih fazah opismenjevanja, torej logografski, 

abecedni in ortografski. Po osvojeni stopnji lahko napreduje na naslednjo (stopnja 2), ki je 

stopnja utrjevanja spretnosti branja. Na tej stopnji učenec uri tehniko branja. Branje za 

učenje je naslednja stopnja (stopnja 3). Spremeni se cilj branja, saj postane branje 

sredstvo za učenje. Učenec z branjem pridobiva novo znanje, informacije in bralne 

izkušnje. Po končanem osnovnošolskem izobraževanju učenec na stopnji večstranskega 

pogleda na prebrano (stopnja 4) pregleda, presoja in preverja prebrano z različnih stališč. 

Uporablja različne metakognitivne strategije. Zadnja stopnja (stopnja 5) je konstrukcija in 

rekonstrukcija, ki zajema posameznikovo izgradnjo lastnega sistema znanj. Posameznik je 

zmožen izbire in fleksibilnosti pri branju. Stopnje so prikazane v Tabeli 1. 

 

Bralne sposobnosti se tako razvijajo od rojstva in pričakovano dosežejo končno stopnjo po 

18. letu. Vsak posameznik prehaja med stopnjami individualno, in sicer glede na svoje 

sposobnosti in bralne izkušnje. Učenci, ki imajo bralno-napisovalne težave, se običajno 

dlje časa zadržijo na 1. stopnji, saj imajo težave z avtomatizacijo tehnike branja.  
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Tabela 1: Razvoj bralnih sposobnosti v obliki bralnih stopenj (Chall, 1996 v Pečjak in 

Gradišar, 2012, str. 68) 

Bralne stopnje  

(J. Chall, 1996) 

Značilnosti stopnje oz. bralne sposobnosti Pogoj za prehod na višjo 

stopnjo 

Stopnja 0: 

predbralno obdobje 

(0―6/7 let) 

 Metajezikovno zavedanje. 

 Sposobnosti vidnega in slušnega 

zaznavanja (razločevanja ter 

razčlenjevanja). 

 

Stopnja 1: 

obdobje začetnega 

branja 

(6/7―7/8 let) 

 Asociativna zveza črka-glas. 

 Prehod skozi tri faze v opismenjevanju 

(logografsko, abecedno, ortografsko). 

Asociativna zveza črka-

glas. 

Stopnja 2: 

stopnja utrjevanja 

spretnosti branja 

(7/8―8/9 let) 

 Urjenje bralne spretnosti (tehnike 

branja). 

 

Stopnja 3: 

branje za učenje 

(9―14 let) 

 Spremeni se cilj branja (branje je v 

funkciji učenja). 

 Uporaba različnih bralnih strategij. 

Avtomatizacija1 tehnike 

branja. 

Bralne strategije . 

Stopnja 4: 

večstranski pogled na 

prebrano 

(14―18 let)  

 Sprejemanje/presojanje/preverjanje 

prebranega z več zornih kotov. 

 Metakognitivne spretnosti. 

Metakognitivne 

sposobnosti (načrtovanje, 

spremljanje, vrednotenje) 

Samokontrola pri branju. 

Stopnja 5: 

konstrukcija in 

rekonstrukcija 

( od 18. leta naprej) 

 Konstrukcija lastnega sistema znanja. 

 Selektivnost in fleksibilnost pri branju. 

Široko znanje, bralna 

učinkovitost. 

 

Posamezno stopnjo obravnavamo kot usvojeno, če so doseženi pogoji za prehod na višjo 

stopnjo, neodvisno glede na način branja. 

                                                           

1 Avtomatizacija: s ponavljanjem povzročiti, da kaj poteka brez sodelovanja volje, zavesti (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1994). 
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2.1.1.2 Načini branja 

S. Pečjak (1991) predstavi tri načine branja: tiho, ki ga poimenuje tudi branje v sebi oz. 

notranji govor, polglasno ali šepetanje in glasno branje. Branje brez glasu, kjer premikamo 

ustnice in govorne organe, spada med tiho branje. Pri tihem branju »slišimo« glasove v 

zavesti, čeprav ne premikamo govornih organov. »Glasovi v sebi« naj bi bili nujno 

potrebni za razumevanje prebranih besed in stavkov, saj posameznik slušne dražljaje dlje 

časa zadrži v trenutnem spominu. 

 

Nekateri psihologi so mnenja, da pri zaznavanju nekaterih predmetov ne potrebujemo 

slušnih predstav besede, ampak jih zaznamo neposredno. Zaradi tega so mnenja, da je 

branje v sebi zgolj posledica učenja začetnega branja. Začetno branje je praviloma glasno, 

postopoma pa postane polglasno. Glasno branje omogoča učencu, da z njim nadzira 

bralni proces in pridobiva ustrezne povratne informacije. Branje učenec nadzira s 

poslušanjem. Kasneje nadzor ni več potreben, saj se proces avtomatizira. Kadar prehod z 

glasnega branja na tiho branje ni popoln, bralec ostane na ravni polglasnega branja. 

Glasno in polglasno branje je občutno počasnejše od tihega branja, ker je učenec preveč 

osredotočen na glas ter premalo na vsebino (Pečjak, 1991). 

 

2.1.1.3 Hitrost branja 

Bralci beremo z različno hitrostjo, saj hitrost prilagajamo glede na vrsto besedila in svoje 

bralne zmožnosti. Pomembno je, da beremo s hitrostjo, ki nam omogoča razumevanje 

prebranega, torej funkcionalno, učinkovito branje. Ljudje preberemo od 50 do 1000 besed 

v minuti. Glede na hitrost branja bralce delimo v štiri skupine: počasni bralci (do 200 

besed v minuti), srednje hitri bralci (200 do 400 besed v minuti), hitri bralci (400 do 600 

besed v minuti) in zelo hitri bralci (več kot 600 besed v minuti) (Pečjak, 1991). Hitrost 

branja lahko povečamo z odpravo regresije (odpravimo nazadovanje, vračanje na nižjo 

razvojno stopnjo), razširitvijo fokusa fiksacije (razširimo osredotočenje očesa med 

branjem na več besed), večjo uporabo perifernega vida, s povečanjem motivacije in 

pregledom snovi (Russell, 1986). 
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Branje je sposobnost, ki se je učimo postopoma, v različnih razvojnih fazah. Proces branja 

zahteva različne načine branja ter vaje, s katerimi povečamo bralno hitrost in samo bralno 

učinkovitost. Cilj učenja in urjenja branja pa je funkcionalna pismenost posameznika.  

 

2.1.2 Bralna tekočnost 

Pomembna bralna spretnost je bralna tekočnost. Pred leti so učitelji mislili, da bodo 

učenci uspešni pri branju tiskanega besedila, če se lahko naučijo natančnega dekodiranja 

besed. Res je, da je točnost pri dekodiranju pomembna za tekočnost, vendar je tekočnost 

širši pojem. Bralci ne potrebujejo le natančnega dekodiranja besed, dekodirati jih morajo 

brez napora oz. avtomatizirano. Za tekočnost je pomembna tudi sposobnost branja s 

pravilnimi poudarki in z izraznostjo (interpretacijo) (Rasinski, 2004).  

 

V tem poglavju bomo predstavili različne definicije bralne tekočnosti in dve metodi 

merjenja bralne tekočnosti. 

 

Bralna tekočnost je pojem, ki so ga poizkušali opredeliti številni raziskovalci. Vsi se 

strinjajo z dejstvom, da je tekočnost več kot le hitro branje. Obsega primerno hitrost 

branja z dobrim izražanjem in interpretiranjem, ki odraža solidno razumevanje odlomka. 

Največ avtorjev opredeljuje tekočnost z dvema dimenzijama: z natančnostjo in s hitrostjo. 

Drugi avtorji dodajajo še prozodijo2 (Allington, 2006; Neumann, Ross in Slaboch, 2008), 

bralno razumevanje ter druge elemente. Kot pravi Rasinski (2004), je bralna tekočnost 

večdimenzionalna. Ena dimenzija si prizadeva za natančnost bralnega dekodiranja, druga 

dimenzija pa se fokusira na hitro in avtomatizirano prepoznavanje besed v povezanem 

besedilu. Tretja dimenzija stremi k ekspresivnemu interpretiranju besedila. Dimenzije so 

med seboj povezane. Natančno in avtomatizirano branje ustvarja pogoje za izrazno 

branje. Vse tri pa so pomembne za efektivno razumevanje in dobro branje.  

 

                                                           

2 Prozodija: nauk o dolžini zlogov in o naglaševanju v verzu (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994).  
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Hasbrouck in Tindal (2006) omenjata dve pomembni dimenziji tekočnosti, avtomatizacijo 

(hitrost ter natančnost, izmerjeni z metodo pravilno prebranih besed v minuti (ang. word 

correct per minute – WCPM) in prozodijo. Prozodija, včasih opisana kot jezikovna glasba, 

je ločena na dve komponenti: intonacijo in premore. Intonacija, definirana kot dvig in 

upad tonske linije med govorjenjem, je navadno uporabljena, da izrazi pomen in 

poudarek. Premori so lahko pojasnjeni z odsotnostjo vokalov, prav tako s pavzami v 

besedilu: s ponavljanjem, z izpuščanjem in s predhodno artikulacijo besede. 

 

»Tekočnost branja je zapletena, raznolika dejavnost, ki vključuje zaznavne spretnosti 

avtomatizirane prepoznave črk, zlogov, besed in njihovega prevoda v ustrezne glasovne 

reprezentacije, ustrezno povezovanje glasovne reprezentacije z njenim pomenom 

(besedišče), smiselno procesiranje informacij v stavkih, med stavki, v povedih, med 

povedmi, povezavo besedila s prejšnjimi informacijami in uporabljanje zmožnosti 

sklepanja, kar vse pripomore tudi k uspešnemu bralnemu razumevanju. Uspešen bralec 

vse te spretnosti koordinira hitro, brez napora in zavestnega nadzora.« (Fuchs, Fuchs, 

Hosp in Jenkins, 2001, v Košir, 2011, str. 106) 

 

Rasinski (2004) predstavlja bralno tekočnost kot most med dvema komponentama branja 

– dekodiranjem besed in razumevanjem. Tekočnost se na eni strani povezuje z 

natančnostjo in avtomatizacijo pri dekodiranju, na drugi pa z razumevanjem skozi 

prozodijo ali ekspresivno interpretacijo. Teorija o bralni avtomatizaciji govori, da se 

spretno dekodiranje besed pojavi, ko bralec bere nezavedno, brez usmerjene pozornosti 

na dekodiranje. Na stopnji avtomatizacije je bralec sposoben dekodirati besede z 

minimalno usmerjeno pozornostjo na dekodiranje. Večina odraslih bralcev je na tej 

stopnji. Medtem ko je dobro za bralce, da imajo sposobnost avtomatiziranega besednega 

dekodiranja, bralci prav tako potrebujejo sposobnosti za aktivno rabo razumevanja 

prebranega besedila. Z uporabo primerne glasnosti, tona, poudarkov, fraz in drugih 

elementov glasnega branja bralec gradi pomen odlomka skozi aktivno interpretacijo. 
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2.1.2.1 Merjenje bralne tekočnosti 

2.1.2.1.1 Metoda pravilno prebranih besed v minuti 

Mnogo raziskav je obravnavalo predvsem lažje merljive komponente bralne tekočnosti 

(hitrost in natančnost). Hasbrouck in Tindal (2006) opisujeta preprost postopek merjenja 

bralčeve hitrosti in natančnosti glasnega branja, ki določa število pravilno prebranih besed 

v minuti (ang. word correct per minute, s kratico WCPM). Bralec mora eno minuto glasno 

brati besedilo, ki ga ne pozna, medtem pa ocenjevalec beleži bralčeve napake. Nato 

ocenjevalec odšteje število vseh napak od celotnega števila besed, ki jih je učenec prebral 

v minuti. Med napake se štejejo izpuščanja, napačna izgovorjava, zamenjava besed, 

pavza, ki je daljša od 3 sekund. Zamenjava besed v stavku šteje za dve napaki (primer: 

prebrano »smeji in igra« namesto »igra in smeji«). Vsakokrat, ko je beseda nepravilno 

prebrana, se to šteje kot napaka. Za napako se ne šteje:  

 nepravilno prebrana beseda, ki se ponovi več kot enkrat, 

 napaka, ki jo učenec samostojno popravi,  

 beseda, ki jo učenec doda besedilu,  

 neustrezna izgovorjava besed zaradi dialekta ali govorne napake. 

Nizek rezultat (WCPM) je lahko rezultat pomanjkljive tekočnosti branja ali drugih težav pri 

branju, npr. pri dekodiranju, besedišču, vizualni diskriminaciji besed.  

 

2.1.2.1.2 Merjenje bralne fluentnosti, ki temelji na kurikulu 

Podoben metodi WCPM je preizkus tekočnosti branja CBM (ang. Curriculum Based 

Measurement) oz. na kurikulumu osnovano merjenje, ki ga je razvil Stanley Deno. Rasinski 

(2004) pravi, da je ta pristop jasno osredotočen na bralno tekočnost, zato ga nekateri 

poimenujejo tudi ORF ocenjevanje (ang. Oral Reading Fluency assessment). Gre za 

»izvorni preizkus na področju ocenjevanja, spremljanja tekočnosti branja, vključuje 

spremljanje hitrosti in natančnosti, pravilnosti branja (število pravilno prebranih besed v 

omejenem času).« (Košir, 2011, str. 109.) 
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Učenec bere besedilo, sestavljeno iz približno 250 besed, ki je primerno njegovi starosti. 

Nato ocenjevalec učencu poda navodila, da naj bere eno minuto. Branje posnamemo. 

Ocenjevalec izpostavi, da naj bo besedilo prebrano glasno in z običajno hitrostjo, ne 

hitreje. Ocenjevalec označi bralčeve napake, ki jih je naredil med branjem. Med napake 

štejemo: napačno izgovorjavo, zamenjave, zamenjan vrstni red, izpuste, izgovorjavo 

besede po pavzi, ki je daljša od 2 oz. 3 sekund. V besedilu nato označimo število besed, ki 

jih je učenec prebral v minuti. Točnost branja določimo s tem, da ločimo število pravilno 

prebranih besed v minuti (WCPM) od števila vseh prebranih besed (WCPM + vse 

nepopravljene napake). Preizkus je zaradi svoje kratkosti primeren tudi za uporabo v 

razredu (Rasinski, 2004). Preizkus CBM učitelju dovoljuje direkten vpogled v učenčevo 

spretnost z materialom, ki ga uporabljajo v razredu (Deno in Marston, 2006). 

 

2.1.3 Bralno razumevanje  

Bralno razumevanje je kompleksen proces, ki povezuje različne komponente. Gre za 

razumevanje in interpretiranje informacij, pridobljenih z branjem. Na bralčevo 

razumevanje prebranega vplivajo pozornost, sposobnost povzemanja prebranega, 

besedišče in predznanje. Bralno razumevanje je definirano kot raven razumevanja 

napisanega. Končni cilj branja je razumevanje besedila (Pressley, 2000 v Grant, 2013). 

 

Ameriški raziskovalni projekt NAEP (ang. National Assessment of Educational Progress) 

definira bralno razumevanje kot aktiven in kompleksen proces, ki vključuje razumevanje 

pisnega jezika, razvijanje in interpretacijo pomena ter rabo pomena v ustreznem besedilu, 

namenu in situaciji. Pomembna je vključenost bralca (National Center for Education 

Statistics, http://nces.ed.gov/nationsreportcard/reading/, pridobljeno 10. 7. 2014). 

 

Razumevanje je pomemben element v vsaki fazi bralnega razvoja. Učenci, ki tekoče 

berejo, se lahko osredotočijo na pomen besedila, zadržijo več informacij v njihovem 

delovnem spominu in vključijo svoje predznanje za razumevanje prebranega. Natančno 

branje, ki je v primernem tempu, dovoljuje učencu osredotočenost na pomen besedila 

(Neumann idr., 2008). 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/reading/
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M. Grosman (2006) pravi, da imajo bralci s slabo razvito jezikovno zmožnostjo težave pri 

razumevanju in sestavljanju besedilnih odstavkov. Napor, ki ga bralci vlagajo v branje, jim 

preprečuje vsakršno veselje ob branju. Branje zato doživljajo kot dejavnost, ki je 

frustrirajoča in niža njihovo samopodobo. Učenci se tako znajdejo v začaranem krogu 

nebranja in stopnjevanja strahu pred branjem, ki ga povzročajo vedno novi neuspehi.  

Posledično izgubijo možnost dostopa do znanja in širše človeške izkušnje, ki bi jim ga 

omogočalo samostojno branje.  

 

2.1.3.1 Ocena bralnega razumevanja 

Poznamo več različnih strategij za oceno bralnega razumevanja. Vsaka ima svoje 

prednosti in slabosti. Cain in Oakhill (2006) navajata strategije, ki so bile zajete v različnih 

raziskavah o bralnem razumevanju in njegovem razvoju: 

 vstavljanje manjkajoče besede (ang. cloze tasks), 

 prepoznavanje pravilne/napačne povedi (ang. true/false sentence recognition), 

 preverjanje povedi (ang. sentence verification task – SVT), 

 mnogovrstnost izbire (ang. multiple choice), 

 odprta-zaprta vprašanja (ang. open-ended questions). 

 

Bralno razumevanje podpira več različnih jezikovnih in kognitivnih spretnosti. Nekatere 

najbolj osnovne so branje besed, slušno razumevanje, besedišče in kognitivne 

sposobnosti ter predelovanje podatkov. Zato »čisto« merjenje razumevanja ni mogoče.  

 

2.1.3.2 Bralno razumevanje v povezavi z bralno tekočnostjo 

Bralna tekočnost se nanaša na hitro, učinkovito, natančno prepoznavanje besed, ki 

dovoljuje bralcu, da izgradi pomen besedila. Tekočnost se prav tako odraža v natančnem, 

hitrem in izraznem glasnem branju ter omogoča bralno razumevanje (Pikulski in Chard, 

2005). 
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Vsak vidik tekočnosti (torej hitrost, natančnost in prozodija oz. izraznost) je povezan z 

razumevanjem besedila. Brez natančnega branja bralec nima dostopa do pomena oz. 

namena besedila. Nenatančno prebrano besedilo lahko vodi do napačne interpretacije 

besedila. Slaba avtomatizacija prepoznavanja besed ali počasno, prebijajoče premikanje 

skozi besedilo vzame bralcu zmožnost, da izgradi sprotno interpretacijo besedila. Slaba 

prozodija lahko bralca zmede z neustrezno, brezpomensko prebrano skupino besed ali pa 

z neustrezno rabo izrazov. Kapaciteta pozornosti na branje je omejena, zato bo več virov 

na voljo za razumevanje prebranega, če bo identifikacija besed avtomatizirana. Ker 

razumevanje zahteva višje kognitivne procese, ki ne morejo postati avtomatizirani, mora 

postati prepoznavanje besed avtomatizirano. Edina alternativna možnost (in ta je najbolj 

zastopana pri začetnih bralcih) je, da hitro izmenjujejo pozornost od prepoznavanja besed 

do izgradnje pomena, kar pa omejuje obe sposobnosti, zato nobene od njiju ne izvedemo 

dobro (Hudson, Lane in Pullen, 2005). 

 

Pomanjkanje bralne tekočnosti za slabega bralca predstavlja oviro, saj bere z muko, 

nepovezano in usmerjeno na dekodiranje, torej na ravni prepoznavanja besed, kar pa 

povzroča slabo ali celo nemogoče razumevanje prebranega (Hudson, Lane idr., 2005). 

Bralci, ki berejo tekoče, brez težav razumejo pomen besedila in berejo v primernem 

tempu. Počasno branje, s premori in ponovitvami, ne predstavlja tekočega branja, kljub 

temu da bralec besedilo razume (Yamashita in Ichikawa, 2010).  

 

Hudson, Pullen, Lane in Torgesen (2009) ugotavljajo, da pride do trenutka, ko je potrebno 

počasnejše branje, da zagotovimo izgradnjo pomena prebranega besedila. Res je, da zelo 

počasno prepoznavanje besed ovira razumevanje in da je pri izurjenih bralcih 

prepoznavanje besed avtomatizirano, prav tako pa izurjeni bralci spreminjajo hitrost 

branja glede na težavnost besedila ter na kompleksnost idej, s katerimi se v besedilu 

srečujejo. Če želimo, da bi učenci postali izurjeni bralci, je pomembno, da se naučijo biti 

fleksibilni, kot le biti hitri glasni bralci.  

 

Kuhn (2004, v Neumann idr., 2008) pravi, da izboljšanje elementov tekočnosti – 

natančnosti, hitrosti in izražanja – izboljša bralno razumevanje, ker je netekoče branje 
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pokazatelj težav z bralnim razumevanjem. Razlogi za slabo bralno razumevanje so tudi: 

kompleksnost bralnega procesa, način poučevanja, metoda dekodiranja, predhodno 

znanje in besedišče (Caposey in Heider, 2003). 

 

Učitelji se lahko poslužujejo različnih metod za izboljšanje bralne tekočnosti, npr. branja v 

zboru, branja z odmevom, branja v paru, tihega branja po modelu, glasnega branja itd. Te 

metode se lahko uporabljajo v majhni skupini med branjem ali pa kot intenzivni 

intervencijski program (Neumann idr., 2008). 

 

Poleg bralne tekočnosti in bralnega razumevanja je bralna motivacija ključna prvina za 

dosego izboljšanja branja. Učenec, ki je motiviran za branje, bere in pri branju vztraja do 

konca, dokler gradiva ne prebere. V naslednjem poglavju predstavljamo bralno motivacijo 

in njene sestavne dele. 

 

2.1.4 Bralna motivacija 

Motivacija je ključni dejavnik pri učnem procesu, zato se le motivirani učenci učijo, so 

radovedni, sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, berejo, razmišljajo, primerjajo, vrednotijo … 

Pri učenju vztrajajo, dokler ne zaključijo z učnimi nalogami oziroma dokler ne dosežejo 

zastavljenih učnih ciljev. Pomembno je tudi učiteljevo prepoznavanje motivacijskih 

dejavnikov pri učencih za učinkovitejše poučevanje v šoli. To pa vodi h kakovostnemu 

učenju in znanju ter uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja (Juriševič, 2012).  

 

Za usvajanje snovi z branjem je pomembna predvsem bralna motivacija, ki ni enoznačen 

pojem. Pečjak in Gradišar (2002) izpostavljata večdimenzionalnost bralne motivacije. 

Poimenujeta jo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka 

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

cilja ter si želi bralno izkušnjo ponoviti.  

 

Doživljanje uspeha in občutek smiselnosti razvijata bralno motivacijo. Prav tako je 

pomembna primerna razredna klima in bralna kultura v razredu. Bucikova (Grosman idr., 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Jana Arlič; diplomsko delo 

16 

 

2003) v priročniku Beremo skupaj navaja, da je cilj motivacije za branje vzbuditi interes, 

spodbuditi pozitiven odnos do branja, povečati bralne aktivnosti in bralne dosežke  

bralcev. Avtorica še dodaja, da se skupine učencev odzivajo različno na različne 

motivacijske strategije, ki jih uporabljajo odrasli, zato bi morali k posameznim skupinam 

pristopiti z različnimi strategijami. 

 

Avtorji delijo bralno motivacijo na več dejavnikov (Pečjak in Gradišar, 2002; Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006; Bucik, 2009). S. Pečjak idr. (2006) so povzele ugotovitve različnih 

tujih avtorjev in razvrstile dejavnike bralne motivacije glede na notranjo ter zunanjo 

motivacijo. Notranje in zunanje motivacije sicer ne moremo enostavno razčleniti, saj se 

ves čas prepletata. 

 

2.1.4.1 Notranja motivacija 

Notranja motivacija za branje izhaja iz notranje želje in potreb posameznika. S. Pečjak 

(2010) navaja prvine notranje motivacije: 

 Kompetentnost (Prepričanje posameznika, da lahko izpelje bralne naloge do cilja; 

gre za zaupanje v lastne bralne zmožnosti; bralec si zaupa, da je zmožen besedilo 

prebrati, ga predelati in razumeti). 

 Interes (Kot psihološko stanje vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno 

delovanje, vztrajanje in čustveno vključenost bralca v branje). 

 Zatopljenost bralca v branje (Izrazita osredotočenost bralca na besedilo, gradivo s 

povečano miselno aktivnostjo). 

 Prepričanje bralca o pomembnosti besedila. 

 

Za predstavljeno diplomsko delo je pomemben predvsem interes za branje, ki je »… 

posledica ugodnih izkušenj z branjem: ko učenec najde v knjigah nekaj zase, ko ga knjige s 

svojo vsebino pritegnejo in si želi še več podobnih izkušenj, zanima ga svet, ki je čustveno, 

spoznavno in domišljijsko drugačen od njegovega intimnega sveta.« (Grosman idr., 2003, 

str. 114). 
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Clark in Rumbold (2006) pravita, da na pomembnost motivacije za branje kažejo številna 

dognanja, ki povezujejo interes za branje z boljšim razumevanjem prebranega. Poleg 

motivacije je pomemben faktor za vzgojo dobrega bralca izbira. Raziskovalci so raziskovali 

vlogo izbire pri branju. Našli so pozitivno korelacijo med izbiro in emocionalnim vidikom 

branja, kot je npr. motivacija. Gambrell (1996, v Clark in Rumbold, 2006) piše, da so 

učenci odgovarjali na vprašanja o knjigi, ob kateri so najbolj uživali. 80  % vprašanih je 

odgovorilo, da je bila to knjiga, ki so si jo lahko izbrali sami. 

 

Poleg omogočanja izbire so pozitivni učinki spodbujanja notranje motivacije tudi (Deci in 

Ryan, 2002, v Juriševič, 2012, str. 61―62): 

 spodbujanje eksperimentiranja in dajanja pobud, 

 spodbujanje za spoprijemanje z izzivi, raziskovanje novih idej, vztrajanje pri 

zahtevnih nalogah, 

 omogočanje optimalnih izzivov (ne pretežkih, ne prelahkih),  

 posredovanje povratnih informacij, brez vrednostnih ocen o učenčevi osebnosti,  

 smiselno utemeljevanje želenih ravnanj oziroma pričakovanega vedenja, 

 sprejemanje čustev, 

 organiziranje sodelovalnega učenja. 

 

2.1.4.2 Zunanja motivacija 

Za zunanjo motivacijo za branje so značilne zunanje spodbude, ki izhajajo iz okolja. Kadar 

zunanji dražljaj izgine, posameznik preneha z branjem. Prvine zunanje motivacije so 

(Pečjak, 2010): 

 Priznanje, dosežek (Bralec bere zato, ker ve, da bo dobil dobro oceno, da bo 

pohvaljen.). 

 Tekmovanje z drugimi (Bere zato, da je boljši od vrstnikov v razredu, doma ali od 

sorojencev …). 

 Socialna motivacija (Učenec bere zaradi tega, da lahko sodeluje v različnih 

socialnih aktivnostih, npr. pogovor z vrstniki, prijatelji ipd.). 
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Zunanja motivacija učenca usmerja na boljšo oceno ali materialno nagrado, ki ni povezana 

z branjem. Cilj branja pa naj bi bil ugodje in zadovoljstvo nad novimi spoznanji, nekaj 

notranjega ter osebnega (Grosman, 2003). 

 

2.1.4.3 Motivacijske sestavine 

M. Juriševič (2012) pravi, da v motivacijskem procesu sodelujejo motivacijske sestavine, ki 

jih nadalje razdeli na motivacijske pobudnike in motivacijske ojačevalce.  

Motivacijski pobudniki, ki začenjajo motivirano vedenje oziroma ga spodbujajo, so 

(Juriševič, 2012, str. 20): 

 Interes za učenje (Učenčevo osebno zanimanje za določene vsebine ali metode, ki 

pritegnejo njegovo pozornost, vzbudijo radovednost in zanimanja, ki izhajajo iz 

narave učenca ter ga miselno in čustveno zadovoljujejo). 

 Cilji (Dosežki, h katerim je učenec naravnan.). Cilji in interesi so pri različnih 

učencih različni in različne intenzitete. 

 Vrednote (Kako pomembno je učencu učenje, kako visoko ceni rezultate svojega 

učenja v smislu vrednote znotraj njegovega vrednostnega sistema in znotraj 

njegovega socialnega okolja?). 

 Zaznava zahtevnosti učnih nalog in učenja (Presoja učenca, ali se od njega zahteva 

preveč ali premalo.). 

 

Motivacijski ojačevalci vzdržujejo motivirano vedenje oziroma učenje od začetka do 

konca. Motivacijski ojačevalci so (Juriševič, 2012, str. 21): 

 Samopodoba (Zaznava lastne kompetentnosti na področju učenja in učne 

uspešnosti.). 

 Atribucije (Razlogi, ki jih učenec pripisuje svoji učni uspešnosti ali neuspešnosti.). 

 Konstruktiven pristop k učenju (Učenec se med učenjem spoprijema z različnimi 

problemi, ki jih rešuje, ohranja motiviranost in vztraja v učnem procesu.). 

 Obrambno vedenje (Učenec zaradi nemoči in nekompetentnosti stopnjuje svojo 

pasivnost in razvije različna obrambna vedenja, učenec se ukvarja s tistimi 
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miselnimi aktivnostmi, s katerimi lahko upraviči svojo neuspešnost ter tako 

ohranja samopodobo na določeni ravni.). 

Tako motivacijski pobudniki kot ojačevalci izhajajo iz notranje (npr. učenje iz 

radovednosti) ali pa iz zunanje motivacije (npr. pričakovanje dobre ocene). 

 

2.1.4.4 Upad bralne motivacije 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) ugotavljata, da se na prehodu z razredne stopnje na 

predmetno motivacija za branje zmanjša. Učenci so na razredni stopnji motivirani za 

branje, saj se te veščine želijo naučiti, da bi čim prej brali samostojno. Prve težave z 

upadom motivacije se kažejo pri učencih, ki jim usvajanje tehnike branja povzroča težave. 

Ko se slabe izkušnje in neuspehi na področju branja nakopičijo, postanejo učenci 

nemotivirani za branje. Upad motivacije se še poveča, ko postane branje glavno sredstvo 

za učenje in pridobivanje informacij. Ta trend se nadaljuje tudi pri prestopu učencev z 

osnovne na srednjo šolo. 

 

Z namenom, da bi učence motivirali za branje ter izboljšali njihovo bralno tekočnost in 

bralno razumevanje, uporabljamo različne programe, katerih sestavni del so bralne 

strategije. Uporaba le-teh pripomore, da bralec postane bolj kompetenten, njegovo 

branje oz. učenje pa učinkovitejše. Posledice neučinkovitega učenja se kažejo tudi pri 

pomanjkanju motivacije za učenje (Pečjak in Gradišar, 2012). Nekaj bralnih strategij 

predstavljamo v naslednjem poglavju.  

 

2.1.5 Bralne strategije 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012, str. 48) opredeljujeta bralne učne strategije kot »… 

zavestno izbiro določenih miselnih operacij (korakov) pri branju, ki bralcu v specifični 

situaciji omogočajo doseganje učnega cilja.« Bralne strategije so metode, uporabljene pri 

branju, ki določijo pomen besedila, npr. napovedovanje, vizualizacija, povezovanje in 

vprašanja. Raziskovalci so identificirali številne strategije, ki podpirajo dobro bralno 

razumevanje, prav tako pa so tudi ugotovili, da je dober bralec sposoben razviti množico 
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strategij, s katerimi si pomaga med branjem, da besedilo razume (Fisher in Fisher, 2010, v 

Grant, 2013). 

 

Pri branju moramo upoštevati določena pravila (npr. branje od leve proti desni, od zgoraj 

navzdol ipd.) ter poznavanje in upoštevanje različnih jezikovnih pravil (npr. prepoznavanje 

črk, povezava glas-črka …). »Čeprav so rutinske/avtomatizirane spretnosti pomembne, so 

za uspešno branje še bolj pomembne kognitivne in metakognitivne strategije.« (Pečjak in 

Gradišar, 2012, str. 48) Bralec, ki uporablja različne bralne strategije, razmišlja tudi o 

samem procesu branja. Metakognicija vodi do dokončnega razumevanja prebranega na 

visoki stopnji razumevanja in je delno povezana z razumevanjem. Metakognitivne 

strategije dovoljujejo učencu, da meri in oceni branje ter razumevanje prebranega. Ko 

bralec prebere besedilo, lahko oceni, ali je razumel prebrano ali pa mora posamezni del 

ponovno prebrati (Grant, 2013). 

 

Bralne učne strategije so zelo pomembne učne strategije. M. Juriševič (2012, str. 12) pa 

opredeli učne strategije kot »specifične učne dejavnosti, ki jih učenec uporablja s ciljem 

učinkovitosti lastnega učenja, kot na primer ponavljanje, organiziranje učnega gradiva, 

načrtovanje učenja, spremljanje razumevanja, iskanje pomoči, ohranjanje pozornosti za 

učenje.« Učenje in raba učnih strategij sta pomembna za dosego višjih ciljev.  

 

Uporaba različnih strategij je ključna za dosego razvoja učenčevih miselnih sposobnosti in 

je pomembna za razumevanje ter zapomnitev pomembnih informacij (Caposey in Heider, 

2003). Duffy in Roehler (1993, v Pečjak in Gradišar, 2012) opredeljujeta štiri vrste 

strategij: 

 Predbralne strategije (Vključujejo dejavnosti pred branjem; spodbujajo predznanje 

o vsebini in vrsti besedila, omogočajo določitev namena in oblikovanje napovedi o 

besedilu.). 

 Strategije med branjem (Najpogostejši sta strategija spremljanja ter strategija 

iskanja pomena; gre za preverjanje točnosti napovedi pred branjem in za določitev 

pomena besedila.). 
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 Strategije po branju (Namen teh strategij je organizacija, prestrukturiranje in 

ocena sporočila iz besedila.). 

 Študijske strategije (Učenec te strategije uporablja, kadar mora poiskati 

informacije v besedilu, jih po določenem ključu organizirati in si jih zapomniti .). 

Študijske strategije vključujejo vse tri prej naštete strategije.  

 

Podobno kot Duffy in Roehler (1993, v Pečjak in Gradišar, 2012) tudi Pečjak in Gradišar 

(2012) opredelita bralne strategije. Razdelita jih na:  

 Strategije pred branjem, ki vključujejo aktiviranje predznanja učencev, določitev 

namena/cilja branja, spoznavanje zgodbe besedila, napovedovanje 

dogajanja/vsebine in postavljanje vprašanj. 

 Strategije med branjem, ki zajemajo dopolnjevanje manjkajočih podatkov, 

določanje zaporedja dogajanja v besedilu, označevanje novih, neznanih informacij 

in označevanje ter zapisovanje bistvenih informacij. 

 Strategije po branju, med katere uvrščamo odgovarjanje na lastna vprašanja in 

vprašanja učitelja, določanje bistva ter pomembnih podrobnosti in grafičnih 

prikazov bistva ter podrobnosti, povzemanje vsebine (povzetki in zapiski), kritično 

branje besedil, branje grafičnih sporočil in razvijanje besedišča. 

 

Razdelitev učnih strategij pred, med in po branju je opredeljena v zaporedju, kot jih bralec 

uporablja med branjem. Strategije je potrebno učencem jasno predstaviti in jih spodbuditi 

k njihovi uporabi, saj jih bodo le tako uporabili v procesu branja. Posebno pozornost in 

različne strategije pri branju pa je potrebno nameniti učencem, ki se spopadajo s težavami 

na področju branja.  

 

2.1.6 Učne težave na področju branja 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do izrazitih in jih delimo na splošne 

ter specifične. Glede na trajanje ločimo tiste, ki so vezane na krajše obdobje in na 

vseživljenjske težave. Tako za splošne kot za specifične učne težave na področju branja je 

značilno, da so nevrološko pogojene; so posledica motenj v delovanju centralnega 
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živčnega sistema, kar se odraža na različnem procesiranju informacij v možganih  

(Magajna, Kavkler, Čačinovič-Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Osebe s težavami 

na področju branja predstavljajo zelo heterogeno skupino. 

 

2.1.6.1 Splošne učne težave na področju branja 

Splošne učne težave so lahko posledica različnih notranjih ali zunanjih dejavnikov. Ti 

dejavniki so okolje (ekonomska in kulturna prikrajšanost, socialno-emocionalna 

prikrajšanost, večjezičnost), notranji dejavniki (splošno upočasnjen razvoj kognitivnih 

sposobnosti, motnja pozornosti, hiperaktivnost, podpovprečne intelektualne sposobnosti 

…) ali neustrezne vzgojno-izobraževalne interakcije (pomanjkanje učnih navad, strah pred 

neuspehom, nezrelost) (Magajna idr., 2008).  

 

Velikokrat se težave pri branju odražajo kot kombinacija navedenih dejavnikov. Za primer 

lahko navedemo Žerdinovo (2011), ki opiše težave z branjem kot posledico pomanjkanja 

pozornosti v kombinaciji z nemirnostjo. Pri zelo impulzivnem učencu dejanja prehitevajo 

misli. Tak učenec besedo prebere in jo glasno izgovori, še preden premisli, kako se 

kombinacija nekih črk sploh prebere, ali pa ne premisli, če je tiho prebrana besede 

smiselna. Svojega branja ne more nadzorovati.  

 

2.1.6.1.1 Težave pri branju v povezavi s tekočnostjo 

Pri branju se učenci srečujejo z mnogimi izzivi. Veliko je dejavnikov in področij, kjer imajo 

učenci težave pri branju. Ti dejavniki so lahko: težave s pozornostjo, vedenjske težave, 

nizke intelektualne sposobnosti, nizek socio-ekonomski status, gibalne težave, šibek 

spomin in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD). Učenci se na začetku, ko se učijo 

brati, srečujejo s počasnim branjem, pomanjkljivim dekodiranjem, slabo tekočnostjo ter z 

nezmožnostjo razumevanja prebranega besedila. Vse te ovire mora bralec nato 

premagati, da lahko postane uspešen bralec (Brooks, Hamann in Vetter, 1997). Učenci  s 

težavami pri branju so nagnjeni k slabši samopodobi, nižji motivaciji, vedenjskim 

problemom ter neuspešnosti na šolskem področju (Blickenstaff, Hallquist in Kopel, 2013). 
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Začetni bralci zelo variirajo po svojih sposobnostih. Učenci, ki vstopijo v šolo z majhno 

količino jezikovnih in bralnih izkušenj, morajo le-te nadoknaditi, da dohitijo sošolce (Kim, 

Petscher, Schatschneider in Foorman, 2010). Zato je pomembno, da vsi osnovnošolski 

učenci, ki imajo težave pri branju, doma redno berejo 15 minut, starejši učenci pa do 30 

minut dnevno (Lindstedt in Zaccariello, 2010). 

 

Pri bralcih, ki berejo tekoče in pri tistih, pri katerih branje ni tekoče, opažamo določene 

značilnosti. Allington (2006) opiše značilnosti bralca, ki bere tekoče:  

 Bere material, ki je zanj primerno težak. 

 Samostojno nadzira branje in popravlja napake. 

 Je osredotočen na razumevanje prebranega. 

 Prekine z branjem le na koncu povedi ali odstavka. 

 Ponovno prebere ali preleti prebrano besedilo, ko je prekinjen med branjem. 

 

Značilnosti bralca, ki ne bere tekoče: 

 Bere material, ki je zanj pretežek. 

 Pozornost ima usmerjeno na natančnost branja bolj kot na razumevanje. 

 Prekine z branjem, ko neustrezno prebere besedo. 

 Hitreje prekine z branjem kot bralec, ki bere tekoče. 

 Med branjem dela odmore in čaka, da mu učitelj prišepetava. 

 Potrebno mu je naročiti, da posluša, kar bere. 

 

2.1.6.1.2 Netekoče branje 

Netekoče branje je pogosto opisano kot glasno branje posameznih besed, in sicer brez 

izraznosti in ekspresije. Glede na poudarek na učenčevo hitrost branja, ki je pogosto 

glavna komponenta bralnih treningov za izboljšanje tekočnosti, je lahko bralec, ki ne bere 

tekoče, opisan tudi kot bralec, ki je pretirano hiter, brez izraznosti in ekspresije. V obeh 

primerih je rezultat slabo razumevanje (Rasinski, Yildirim in Nageldinger, 2011). 
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Netekoče branje lahko povežemo s težavami dekodiranja in avtomatizacije branja. Je 

nasprotje od tekočega branja in je največkrat »raztrgano« branje posameznih besed z 

malo ali brez intonacije. Netekoče branje je prav tako lahko branje besed brez 

upoštevanja ločil, brez bralnih fraz ali pa hitro in natančno branje brez intonacije, z malo 

ali brez fraziranja, to je smiselne uporabe melodičnega toka glede na brano besedilo. 

 

Pri mnogih učencih je razlog za netekoče branje neustrezno okolje. Učenci s težavami na 

področju branja bi potrebovali prilagojena besedila. Njihovo netekoče branje je znak, da 

so pogosto brali neustrezna besedila, ki so zanje pretežka. Posledično se branju v razredu 

izogibajo, saj postanejo predmet popravljanj in korekcij. Takšnim učencem je potrebno 

omogočiti pozitivne izkušnje z zelo uspešnim branjem. Besedila naj bodo prilagojena 

njihovim bralnim sposobnostim. Enkrat dnevno lahko berejo nekoliko zahtevnejše 

besedilo med vodenim branjem (Allington, 2006). 

 

2.1.6.2 Specifične učne težave na področju branja 

Tudi specifične učne težave (SUT) tvorijo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali s težavami na področjih pomnjenja, pozornosti, 

mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, pisanja, pravopisa, računanja, čustvenega 

dozorevanja in socialne kompetentnosti. Na razvoj veščin branja, poleg notranjih 

dejavnikov, precej vpliva tudi okolje, način poučevanja in posameznikova pripravljenost 

ter prizadevanje za obvladovanje veščin branja. Ocena pogostosti specifičnih 

primanjkljajev na področju branja variira med 2 in 10 % zaradi različnih dejavnikov, 

kriterijev in postopkov ocenjevanj (Magajna idr., 2008). 

 

Približno 50 % učencev, ki imajo učne težave, ima disleksijo. Mnogo oseb, približno od 15 

do 20 % celotne populacije, se spopada z nekaterimi simptomi disleksije, npr. s počasnim 

ali z nenatančnim branjem, nenatančnim črkovanjem, s težavami pri pisanju, z zamenjavo 

podobnih črk (International Dyslexia Association, 

http://www.interdys.org/ewebeditpro5/upload/DyslexiaBasicsREVMay2012.pdf, 

pridobljeno 29. 12. 2014). Učenci imajo lahko težave z razvojem natančnosti zaradi težav z 

http://www.interdys.org/ewebeditpro5/upload/DyslexiaBasicsREVMay2012.pdf
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dekodiranjem. Učenci z disleksijo so posebna rizična skupina s težavami na stopnji 

natančnosti. Potrebujejo posebno pomoč, da izurijo spretnost dekodiranja, vključno s 

prepoznavanjem črk in fonološkim zavedanjem, ki jim bo pomagala do boljše predstave 

črk ter besed. Lahko imajo tudi težave z razvojem avtomatizacije kljub temu, da so 

stopnjo natančnosti že dosegli. Težave z razvojem avtomatizacije se pojavijo, ker je vel ik 

preskok med besediščem učenca in besedišči sošolcev brez primanjkljajev. Ti učenci 

potrebujejo poseben program vaj, ki bo izboljšal njihovo aktivno besedišče (Palumbo in 

Willcutt, 2006). 

 

Disleksija je med specifičnimi primanjkljaji najpogostejša in povzroča največ dolgotrajnih 

težav. Je nevrofiziološko pogojena motnja, ki jo spremljajo nekateri kognitivni 

primanjkljaji (Magajna idr., 2008). Od stopnje kognitivnih težav pa je odvisno, kako bodo 

težave pri osebi z disleksijo izražene (Raduly-Zorgo, Smythe in Gyarmathy, 2010). Pri 

posamezniku z disleksijo so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar 

povzroča težave pri prepoznavanju posameznih fonemov in težave s sintetizacijo, z 

analizo in redukcijo glasov ter drugih enot govornega toka (Magajna idr., 2008). 

 

2.1.6.3 Disleksija 

Britanska zveza za disleksijo opredeljuje disleksijo kot specifično učno težavo, ki jo 

prepoznamo po težavah na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, 

delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije. Pri disleksiji je 

okrnjen predvsem razvoj pismenosti ter veščin, ki so povezane z jezikom. Navadno je 

razlog zanjo genetskega vzroka, prizadene pa približno 10 % populacije. Osebe z disleksijo 

imajo podobne težave, vendar se pri vsakem posamezniku kaže na zanj specifičen način. 

Njihova močna področja so v večini primerov vizualne sposobnosti, kreativnost ter 

sposobnosti reševanja problemov (http://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/dyslexia-and-

specific-difficulties-overview#What%20is%20Dyslexia, pridobljeno 29. 12. 2014). 

 

Glede na to, da se disleksija pri posameznikih izraža na različne načine, obstajajo določene 

značilnosti, ki se pri večini oseb pojavljajo pogosteje. E. Raduly-Zorgo idr. (2010) 

http://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/dyslexia-and-specific-difficulties-overview#What%20is%20Dyslexia
http://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexic/dyslexia-and-specific-difficulties-overview#What%20is%20Dyslexia
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predstavijo nekatere šibkosti oseb z disleksijo: slabše veščine pismenosti, težave pri 

učenju branja in pisanja, počasno branje in pisanje, težave pri razumevanju pisanih 

besedil, utrujenost pri branju, šibko besedno pomnjenje, slabša analiza podrobnosti, 

težave pri učenju črk in njihovih zvokov, pomnjenju številskih dejstev, črkovanju. 

 

G. Erjavec (2011, str. 124―125) v svojem članku Vizualni primanjkljaji v razvojni disleksiji 

– smernice za delo natančno opiše težave oseb z disleksijo med branjem. Branje opiše kot 

zelo počasno s prisotnimi napakami: 

 konfuzija med zvenečimi in nezvenečimi soglasniki (b/p, g/k, v/f, d/t, z/s, ž/š, c/č),  

 inverzija grafemov/fonemov (lokomotiva → olkomotiva), 

 vrivanje fonemov (galop → garlop), 

 izpuščanje grafemov/fonemov (krožnik → kožnik), 

 substitucija fonemov (lopata → logata), 

 konfuzija med vizualno podobnimi črkami (a/o, p/b, b/d, m/n, n/u).  

 

2.1.7 Pomoč učencem s težavami pri branju 

Za učence, ki imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, uporabljamo izraz otroci s 

posebnimi potrebami. Upoštevati moramo, da so njihove potrebe različne in jih zato 

lahko prikažemo na kontinuumu od lažjih do izrazitih. »Med učenci z učnimi težavami je 

okrog 10 % učencev, ki imajo specifične učne težave in od teh jih je le 2―4 % v šolajoči 

populaciji tistih, ki imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja.« (Kavkler in Magajna, 2008, str. 23) .  

 

Pri pomoči učencem z učnimi težavami v osnovnih šolah velja upoštevati kontinuum 

pomoči, ki predvideva pet stopenj pomoči: 

 »pomoč učitelja pri pouku, nivojskem in dopolnilnem pouku, 

 pomoč šolske svetovalne službe, 

 dodatno individualno in skupinsko pomoč, 

 mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, 
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 program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.« (Magajna, 

2011, str. 24). 

 

Natančneje bomo opredelili tretjo stopnjo modela – individualno in skupinsko pomoč. 

 

2.1.7.1 Individualna in skupinska pomoč  

Iz priročnika Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008) je razvidno, da 

so za delo z učenci z učnimi težavami primerne vse splošno znane oblike dela – 

individualno delo, delo v paru, delo v manjši skupini ali delo v večji skupini. Delo v manjši 

skupini omogoča izvajanje sodelovalnega učenja, ki je zelo učinkovita oblika dela.  

 

Individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami nudijo šolski svetovalni 

delavci (psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi oz. specialni 

ter rehabilitacijski pedagogi). Individualna oblika učne pomoči je namenjena predvsem 

posameznikom z izrazitimi težavami, skupinska oblika učne pomoči pa učencem, ki ne 

potrebujejo zelo intenzivnih in zelo specifičnih oblik pomoči. Pozitivna stran skupinskega 

dela je tudi ta, da je vanj vključenih več učencev, ki se jim nudi pomoč. Za nekatere je delo 

v skupini učinkovitejše, saj s sodelovalnim učenjem pridobijo veliko več kot pri individualni 

obravnavi. »Skupinska učna pomoč je posebej primerna za izvajanje treningov 

avtomatiziranja posameznih veščin (npr. branja, pisanja, poslušanja, računanja ipd.) /…/ 

Za učinkovitost pomoči mora biti skupina čim bolj homogena in ne prevelika (optimalna 

velikost je štiri do šest učencev).« (Magajna idr., 2008, str. 37 in 38). Zato se pri skupinski 

učni pomoči velikokrat izvajajo bralni treningi za izboljšanje branja učencev. Delo v manjši 

skupini učencev omogoča učitelju, da uvidi učenčeve bralne sposobnosti. Ko učitelj to 

zazna, učenec pridobi več osebne pozornosti učitelja in z njim naveže vez. Takrat postane 

učenec bolj samozavesten in lažje napreduje. Pomembno je, da učitelj oblikuje manjše 

skupine učencev s podobnimi težavami, saj jim s tem dovoli, da vzpostavijo medsebojno 

vez in izpostavijo svoje dileme v varnem, nevsiljivem okolju (Hausheer, Hansen, in 

Doumas, 2011). Hkrati pa so učenci, ki sodelujejo v manjši skupini, vsi aktivno vključeni. 

Takrat si lažje izgradijo razumevanje prebranega besedila zaradi večkratne ponovitve. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Jana Arlič; diplomsko delo 

28 

 

Sami tiho berejo, hkrati pa glasno bere nekdo drug, tudi učitelj (Blickenstaff idr., 2013). 

Poleg glasnega branja učitelja ali drugega učenca so načini za izboljšanje razumevanja tudi 

diskusija, postavljanje vprašanj o prebranem ter sodelovalno učenje in delo (Neumann 

idr., 2008).  

 

Sodelovalno učenje lahko definiramo kot skupno delo učencev, ki stremi k istemu cilju 

(Slavin, Stevens in Madden, 1988, v Caposey in Heider, 2003). Večkrat kot učenci delajo v 

skupini, več razumejo, obdržijo in se počutijo bolj kompetentni tako na individualni ravni 

kot v skupini. Dvigne se tudi raven motivacije, ki je posledica podpore sošolcev (Grosman, 

2003). Pri pripravi skupinskih treningov branja je potrebno upoštevati individualne 

značilnosti učencev, med njimi tudi učenčev učni stil. Glede na učni stil, ki ga ima 

posamezni učenec, je smiselno prilagoditi dejavnosti, ki jih vsebuje bralni trening. 

 

2.1.7.2 Učni stili 

Učni stil je način učenja, ki je značilen za posamezno skupino oseb. Vsak človek preferira 

različne načine in tehnike učenja. Posameznik uporablja različne elemente učnih stilov. 

Nekateri imajo dominantni učni stil učenja, ki ga dopolnjujejo z elementi ostalih. Nekateri 

uporabljajo različne učne stile v različnih okoliščinah. Pravil za uporabo določenega 

učnega stila ni. Prav tako lahko razvijemo veščine za uporabo ne-dominantnega učnega 

stila. 

 

S prepoznavanjem in z razumevanjem lastnega učnega stila lahko za učenje uporabljamo 

tehnike, ki so za posameznika najbolj ustrezne ter učinkovite. Tako se izboljšata hitrost in 

kvaliteta učenja (Memletics Learning Styles Inventory, 2009). 

 

Woolfolkova (2002, str. 128) pravi: »Učni stil je za posameznika značilen pristop k 

učenju«. Poleg učnih stilov opisuje tudi učne preference, kar pomeni najljubši način 

učenja posameznika. Vsakemu učencu v razredu učitelj težko omogoči okolje in pogoje, v 

katerih se najlažje uči. Lahko pa nekaj pogojev uresniči: mirni kotički, uporaba slušalk, 

dobra osvetljava, ustrezna sedala ipd. 
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B. Marentič-Požarnik, L. Magajna in S. Peklaj (1995, str. 76) so podale razlago učnih stilov 

v povezavi z učno strategijo. »Učna strategija je specifična kombinacija mentalnih 

operacij, ki jih nekdo uporablja glede na zahteve učne situacije (naloge). /…/ Učni stil je za 

posameznika značilna kombinacija učnih strategij, ki jih običajno uporablja v večini 

situacij. Stil tvori zbirka strategij, ki jim posameznik daje prednost in ki so v nekaterih 

situacijah bolj, v drugih pa manj ustrezne.«  

 

2.1.7.2.1 Klasifikacije učnih stilov  

Poznamo več različnih klasifikacij učnih stilov. Najpogostejša delitev je na tri osnovne 

učne stile, ki jih ločimo glede na kanal zaznavanja: 

 vidni ali vizualni, 

 slušni ali avditivni, 

 telesni ali kinestetični (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

B. Marentič-Požarnik in sod. (1995) podajo več različnih razdelitev učnih stilov:  

 analitični/globalni, 

 vizualni/verbalni/gibalni, 

 divergentni/konvergentni. 

 

Pri naši raziskavi smo uporabili razdelitev po Memletics Learning Styles Inventory (2009), 

ki opisuje sedem različnih učnih stilov:  

 Vizualni (Posameznik uporablja za učenje slike, grafe, razumevanje prostorskih 

odnosov.). 

 Slušni (Posameznik se uči z glasbo, zvoki.). 

 Govorni (Posameznik uporablja besede tako pisno kot ustno.). 

 Praktični/kinestetični (Za učenje uporablja posameznik telo, roke, dotik.). 

 Logični (Posameznik uporablja logiko, logično razumevanje in različne sisteme.). 

 Socialni (Učenje v skupini ali z drugimi ljudmi.). 

 Individualistični (Posameznik se sam uči in opravlja naloge samostojno.). 
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2.1.7.2.2 Pomen poznavanja učnih stilov pri učencih  

Vsaka oseba mora odkriti lasten, najučinkovitejši način pridobivanja informacij. Za osebe z 

različnimi težavami na področjih branja, pisanja ali črkovanja to ni enostavno (Raduly-

Zorgo idr., 2010). Pri iskanju učnega stila oz. najučinkovitejšega načina učenja mora 

učencu pomagati učitelj.  

 

Za učenca, ki ima težave na področju branja, je pomembno, da poišče tiste strategije, ki 

mu bodo pomagale, da si bo najlažje in najučinkoviteje zapomnil informacije. Vloga 

poznavanja lastnega učnega stila je, da bi bilo učenje efektivno, da bi se posameznik 

znašel v številnih informacijah in uspel prepoznati ter uporabiti le najpomembnejše. Reid 

pravi, da poznavanje učnih stilov pomaga učencem pri učni učinkovitosti in jasnejšem 

razumevanju nalog (pridobljeno 29. 4. 2015 s http://www.drgavinreid.com/free-

resources/dyslexia/).  

http://www.drgavinreid.com/free-resources/dyslexia/
http://www.drgavinreid.com/free-resources/dyslexia/


Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Jana Arlič; diplomsko delo 

31 

 

2.2 VIZUALNA PISMENOST 

Vizualna pismenost je skupek sposobnosti, ki omogočajo posamezniku, da učinkovito 

najde, interpretira, evalvira, uporablja in ustvarja slike ter vizualne medije. S tem 

posameznik razume in analizira pomenske, kulturne, etične, estetske, intelektualne in 

tehnične komponente rabe vizualnega materiala. Vizualna pismenost je interdisciplinarno 

področje, ki posameznikom omogoča, da (Hattwig, Burgess, Bussert in Medaille, 2011): 

 Določijo naravo in obseg uporabljenega vizualnega materiala. 

 Učinkovito poiščejo in dostopajo do slikovnega gradiva ter vizualnih medijev. 

 Interpretirajo in analizirajo pomen slikovnega gradiva ter vizualnih medijev. 

 Evalvirajo slikovno gradivo in njihov vir. 

 Učinkovito uporabljajo slikovno gradivo in vizualne medije. 

 Ustvarjajo in oblikujejo pomensko slikovno gradivo ter vizualne medije. 

 Razumejo večino etičnih, legalnih, socialnih in ekonomskih težav, ki se dotikajo 

ustvarjanja ter etične rabe slikovnega gradiva in vizualnih medijev. 

 

Izraz vizualna pismenost »je relativno nov, prvič je bil uporabljen šele sredi dvajsetega 

stoletja in od tedaj vizualna pismenost pomeni eno izmed različnih sposobnosti oz. 

zmožnosti branja ter zapisovanja sporočil. Nekateri avtorji jo omenjajo kot eno izmed 

ključnih pismenosti enaindvajsetega stoletja – poleg npr. informacijske, medijske in 

mnogokulturne /…/. Vizualna pismenost je zmožnost, ki omogoča sporazumevanje s 

pomočjo razbiranja pomena nebesednih sporočil: različnega slikovnega gradiva (ilustracij, 

fotografij, karikatur, stripov, obenem pa tudi filmov, spletnega gradiva, zemljevidov in 

kart, grafov ter tabel), govorice telesa (mimike, gest, gibanja – pa tudi razbiranje pomena 

barv, odtenkov), ureditve prostora in okolja.« (Rot Gabrovec, 2009, str. 28). 

 

Učenci si med branjem pogosto celostno ogledajo ilustracijo in so pozorni na vse detajle. 

Slika, fotografija, simbol ali graf na bralca deluje kot besedilo. Zato mora bralec 

posamezne znake prebrati oz. dekodirati, da bi razumel celoten pomen slike. Kode 
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vizualnega besedila so oblike, barve, velikost predmetov, razporeditev po prostoru, 

mimika in govorica teles oseb ter oblačila (Rot Gabrovec, 2003, v Grosman, 2003). 

 

2.2.1 Povezava vizualnega in verbalnega v gradivu 

Rot Gabrovec (2003, v Grosman, 2003) predstavi različne oblike sobivanja besednega in 

nebesednega v pripovedi: 

 Verbalna in vizualna poved sta lahko popolnoma simetrični, kar pomeni, da obe 

ponujata isto poved in je zaradi tega ena izmed njiju pogrešljiva, če ne že odvečna. 

  Verbalno in vizualno se dopolnjuje, slike dopolnijo tako imenovano belo liso, ki 

nastane v besedilu. Besedni del pa dopolni tisto, kar ostane neprikazano v 

ilustraciji. Bralec ima tako (skoraj) vse potrebne informacije. 

 Besedne informacije nasprotujejo slikovnemu besedilu. S tem bralcu omogočajo 

različna branja slikovnega gradiva.  

 Vizualna in verbalna poved sta povsem samostojni ter neodvisni. 

 

Kadar si verbalna in vizualna poved nasprotujeta ali sta popolnoma samostojni, bralcu 

predstavljata večji izziv ter mu ponujata več različnih interpretacij zgodbe. 

 

Obravnava razmerij med različnimi oblikami slikovnih in besednih gradiv je pomembna že 

zato, ker se danes otroci, mladi in odrasli srečujejo z branjem sporočil, ki  združujejo prvine 

vizualnega ter besednega. Tako sestavljena sporočila so slikanice, ilustrirana besedila, 

slikopisi, stripi, grafični romani, nadbesedila na računalniških zaslonih, video igre, 

podnaslovljeni in sinhronizirani filmi, risanke, učbeniki, e-sporočila, televizijske oddaje in 

raznovrstne reklame (Grosman, 2009). 

 

Za posameznika je predvsem pomembno, da razume informacije, pridobljene preko 

vizualnega kanala (Debes, 1969, v McVicker, 2007). Vizualno pismenost lahko izboljšamo z 

različnimi treningi, ki spodbujajo razumevanje vizualnih sporočil. K razvoju vizualne 

pismenosti pomembno vpliva branje stripu podobnih besedil (Arizpe, 2001). 
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2.2.2 Strip 

»Strip je medij, ki združuje moč dveh za človeka verjetno najbolj vplivnih in pomembnih 

načinov izražanja – slike ter besede. Edinstveno združevanje verbalnih in slikovnih 

elementov, ki ga določa avtorjev način pisanja ter risanja (oziroma sovpadanje teh 

načinov v delih več avtorjev), pa je čar medija, ki se na eni strani že dlje časa osamosvaja 

iz primeža manjvrednosti, ki ga narekujeta (predvsem) prevladujoči literatura in vizualna 

umetnost, na drugi strani pa je vsako stripovsko delo vedno mnogo več kot le skupek 

besedilnega ter slikovnega gradiva. Strip lahko vsekakor ponudi bralcu literarno bogato 

vsebino in slikovno mojstrske elemente, toda srce ter duša stripa se kažeta ravno v 

interakciji obeh delov, kar prekaša tako besedilni kot slikovni pol slehernega dela.« 

(Dernovšek, 2011, str. 70―71).  

 

2.2.2.1 Začetki stripa 

Nekateri stripovski zgodovinarji so mnenja, da se je strip v Evropi pojavil v 16. stoletju, ko 

so bili natisnjeni prvi časopisi, kjer je besedilo dopolnjevala ilustracija. Večina 

zgodovinarjev pa se strinja, da je prvi moderni strip, torej takšen, kot ga poznamo danes, 

'Yellow Kid', Richarda Feltona Outcaulta. Prvič je bil objavljen leta 1895 v časopisu New 

York World (Petty, 2006; Sitar, 2007). 'Yellow Kid' je bil izredno priljubljen med bralci, saj 

je bil preprosto narisan in napisan z vedno istim junakom. Opisoval je težave vsakdanjih 

ljudi, objavljen je bil v poceni časopisu, z njegovo pomočjo pa so se priseljenci naučili 

osnovnih besed (Horjak, 2011).  

 

V Sloveniji je strip zaživel s slikarjem Milkom Bambičem, ki je v mesečniku 'Naš glas' 

objavil politično-satirični strip 'Zamorček Bu-ci-bu'. To še ni bil strip, kot ga poznamo 

danes, saj je bilo besedilo zapisano pod sličicami. Le v posameznih sličicah se je besedilo 

pojavilo tudi že v oblačkih, kar je zaščitni znak stripa. Hinko Smrekar (Črnovojnik, Zabava) 

je uvedel stripovski oblaček, ki pomeni premi govor junaka. Pomembni striparji prve 

generacijo so še Sašo Dobrila (Mačji Grad, Leteči kovček, Sad maščevanja), Marjan 

Amalietti (Gregor Tisiglavca, Vesele počitnice) in Miki Muster (Dogodivščine Zvitorepca, 

Trdonje in Lakotnika) (Sitar, 2007). 
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2.2.2.2 Položaj in poimenovanje stripa 

Strip je dolgo veljal za podcenjeno, žanrsko literaturo zaradi povezave risane situacije in 

preprostega besedila, kar naj bi bilo gradivo za polpismene. Dodatni razlog je bil ta, da se 

je ukvarjal s popularnimi, lahko razumljivimi vsebinami, povezanimi z ikonografijo, ki je 

značilna predvsem za popkulturo. K njej je spadala tudi organizacija zgodbe po prizorih, 

uporaba realističnega stila risbe in pogovornega jezika, poleg medmetov ter »zvočnih« 

učinkov (Železnik, 2011). 

 

V začetku so strip poimenovali risani roman, risani film ali roman v slikah. Originalni naziv 

je bil comic strip, ker se je strip pojavljal v dnevnem časopisu v horizontalnih trakovih s 

tremi do petimi sličicami humorističnega značaja. Slovenci so kasneje (po drugi svetovni 

vojni) uporabljali le drugo ime – strip, Američani pa ravno nasprotno, le prvo ime – comic. 

Imeni strip in comic sta imeli slabšalni sloves oz. močan prizvok šunda, zato je Will Eisner 

tržišču ponudil nov izraz – graphic novel, ki je prestavljal predvsem resnejše in obsežnejše 

stripe za zahtevnejše bralce. Pri nas so graphic novel prevedli kot roman v stripu, kar 

poleg izraza strip uporabljajo tudi nekatere založbe, čeprav je sam izraz strip medtem že 

izgubil negativno konotacijo (Sitar, 2007). 

 

2.2.2.3 Elementi stripa 

Dernovšek (2011) pravi, da imajo slikovna sporočila prednostno nalogo pri bralcu, saj jih 

takoj zaznamo – za razliko od besedilnih sporočil ali simbolov jezika, ki jih moramo najprej 

dekodirati (oziroma se jih naučiti). Med pomembnejše notranje elemente stripa uvrščamo  

(Dernovšek, 2011, str. 72): 

 Sličico (ang. panel), ki vsakič predstavlja novo prikazano obzorje. 

 Žleb (ang. gutter), prazen prostor med sličicami, ki izraža pripovedni tok. 

 Napis oziroma okvir (ang. caption), ki se velikokrat uporablja za pripovedovalčev 

govor. 

 Tekst (oziroma pisavo), ki ni arbitraren zaradi sloga pisca. 

 Govorni in miselni balon (ang. speech and thought balloon/bubble), ki predstavlja 

dialoški oziroma miselni proces v stripu. 
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 Poudarjeno stran (ang. splash page) ali sliko, ki se razteza na celi strani in se 

uporablja za poudarjanje prikazanih elementov. 

 Onomatopoetične simbole in ikone, ki se med drugim v tem statičnem mediju 

porabljajo za prikaz zvoka, časa in gibanja. 

 

2.2.2.4 Branje stripa 

Razumevanje prebranega zahteva prepoznavanje črk in glasov, ki tvorijo besede, 

določitev pomena besed, katerih povezave temeljijo na slovnici, ter izdelavo povzetka, ki 

je nad eksplicitno povedanim v besedilu. Strip zahteva podobno aktivnost, ker vključuje 

besedilo, zapisano v besednem oblačku, ki opisuje govor in misli likov ter pripovedovalne 

okvirje, ki postavijo ozadje in grafično prikažejo informacijo. Ker se opira na vizualno 

prepoznavanje, slika dopolnjuje ostale procese, ki podpirajo razumevanje (Rapp, 2011).  

 

Glede na to, da si sličice v stripu sledijo od leve proti desni, je stripovski dialog sam po 

sebi dobra vaja za branje učencev z učnimi težavami. Veliko stripov je napisanih z velikimi 

tiskanimi črkami, ki jih imajo mlajši učenci in učenci s težavami raje saj menijo, da jih lažje 

berejo. Za učence, ki imajo težave z diskriminacijo besed (npr. zamenjujejo posamezne 

črke in s tem spremenijo pomen besede), so primerni stripi, ki zahtevajo učenčevo 

pozornost na detajle (Hallenbeck, 1976).  

 

»Ilustracija nam ponuja, kar potrebujemo za razumevanje zgodbe in več: zvemo za kraj 

dogajanja ter osebe, začutimo čustveno razpoloženje oseb in spoznamo njihove 

medsebojne odnose. Razmišljamo o tem, kar avtor (pisatelj in/ali ilustrator) le nakazuje 

oz. česa ne pove naravnost, razvijamo pričakovanja in povezujemo novo z že videnim. 

Sledimo različnim pogledom, smo anonimni opazovalci, ena izmed oseb in opazovanci.« 

(Rot Gabrovec, 2003, str. 102, v Grosman, 2003). Simbolika stripa zahteva drugačno 

kodiranje znakov, ne le branje besed. Goreča žarnica nad likom simbolizira nenadno idejo 

ali pa razumevanje; zelo velike in odebeljene črke ter odprta usta lika predstavljajo 

kričanje ali vpitje; raba posameznih klicajev ali vprašajev poleg glave lika izraža 

presenečenje ali radovednost; vodoravne črte prahu navadno prikazujejo hitrost ali 
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premikanje, zvezde, ki se vrtijo okoli glave likov, pa poškodbo in bolečino. Branja teh 

kod/simbolov je potrebno nekatere učence naučiti. Učenci z učnimi težavami niso 

sposobni sami predvidevati pomena iz konteksta (Hallenbeck, 1976). 

 

Stripi komunicirajo v »jeziku«, ki temelji na vizualni izkušnji, skupni avtorju in bralcu. Bralci 

lahko pričakujejo, da bodo zlahka razumeli vizualni del in tradicionalno dekodirali 

verbalnega. Več desetletij so striparji razvijali prepletanje besed in slik, da so dosegli 

želeno križanje ilustracije ter proze (Eisner, 2008). Učenje stripovskega jezika je torej 

samostojna veščina, ki zahteva premik fokusa od izključno besedila k slikam oziroma 

ilustracijam. To pomeni, da mora bralec aktivno sodelovati pri branju stripa, ob tem pa ga 

učitelj spodbuja. Veliko število izdanih stripov lahko omejuje učitelja pri izbiri primerne 

vsebine za aktivnosti v razredu. Učitelj naj sam presodi kakovost in primernost stripa ali 

pa upošteva predloge učencev (Rapp, 2011). 

 

Strip je dokazano posebno privlačen za bralce, ki potrebujejo dodatno pomoč  pri 

razumevanju prebranega besedila in pri bralni motivaciji. Rapp (2011) opisuje, da fantje 

pogosto zaostajajo za dekleti na vrednotenjih veselja do branja in razumevanja, so pa bolj 

zainteresirani za branje stripov, zato je vsak namen, da spodbudimo njihov interes za 

branje, vreden prizadevanja. Raziskava je pokazala, da je pri učencih (ne glede na njihov 

socialno ekonomski položaj), ki pogosteje berejo strip, prisotna višja stopnja bralne 

motivacije, pri čemer ni zmanjšan interes za branje drugih oblik besedil (Ujiie in Krashen, 

1996). 

 

2.2.2.5 Namembnost stripa 

Stripe velikokrat preberemo nezavedno, saj se z njimi pogosto srečujemo v 

vsakodnevnem življenju. Pogosto so prosto dostopni – v dnevnem časopisju in na različnih 

spletnih straneh (McVicker, 2007). Zaradi jasnega posredovanja informacij je strip 

velikokrat uporabljen za podajanje navodil (npr. kuhanje po receptu, smer evakuacije, 

navodila za umivanje rok ipd.). Prav tako je zelo uporaben kot izobraževalno sredstvo, saj 
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se s pomočjo besedila in slike posameznik lažje in hitreje uči. Dialogi v stripu pa lahko 

služijo za učenje premega in odvisnega govora (Hallenbeck, 1976). 

 

Stripar Horjak je v sodelovanju s stomatologom Rokom Juričem izdelal strip 

Endodontostrip. Strip govori o vedi zobozdravstva, ki se ukvarja predvsem s 

preprečevanjem bolezni zob in dlesni. Na zanimiv način v sliki in besedi predstavi 

zdravljenje zob ter bralcu ponudi zabavna dejstva o zobeh, njihovih značilnosti, 

zdravljenju, zobozdravstvu … (pridobljeno 16. 1. 2015 s 

http://www.stripi.si/endodontostrip/). 

 

Primer izobraževanja s stripom je tudi strip Kuhna, ki ga za potrebe podjetja Slorest prav 

tako ustvarja stripar Horjak. Njihov namen je bil, da s kratkimi stripi, ki izražajo realne 

probleme v kuhinji, ponudijo zaposlenim izobraževanje s ciljno usmerjeno vsebino, 

aktivnim sodelovanjem zaposlenih in zanimivejšim pristopom (pridobljeno 3. 1. 2015 s 

http://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2013/01/Izobrazevanje-s-stripom-

_Kuhna_.pdf ). 

 

Številni raziskovalci so predstavili različne tehnike uporabe stripov v izobraževanju, 

predvsem pri učenju jezika (Williams, 1995; Harrison, 1998; Ousselin, 1997 v Liu, 2004). 

Vključevanje stripov v programe tradicionalnega izobraževanja motivira učence za učenje 

(Mayo, 2011). Strip pozitivno vpliva tudi na razvoj pismenosti. Kerneža in Kordigel Aberšek 

(2014) navajata več avtorjev, ki so navedli strip kot uspešno metodo za doseganje 

pismenosti. Bloom (2011) pravi, da bralci, ki se srečujejo s težavami na področju bralnega 

razumevanja in bralne tekočnosti, kljub trudu in različnim bralnim vajam izgubijo 

entuziazem za branje besedil. Marsikateri učenci so zaradi tega neustrezno opredeljeni 

kot leni ali nemotivirani. Pri takšnih učencih z uporabo stripa kot orodja za učenje in 

motiviranje razvijamo bralno razumevanje ter željo po branju. Tudi Crawford (2004) 

navaja pozitivne učinke rabe stripov pri izboljšanju bralne pismenosti ter rabi jezika, saj 

ilustracije pripomorejo k razumevanju napisanega besedila.  

 

http://www.stripi.si/endodontostrip/
http://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2013/01/Izobrazevanje-s-stripom-_Kuhna_.pdf
http://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2013/01/Izobrazevanje-s-stripom-_Kuhna_.pdf
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Zgodovinsko gledano je strip v izobraževanju uporabljen kot sredstvo, ki bi učence 

spodbujalo k branju v prostem času. Krashen (1993) meni, da je ta vrsta branja 

najpomembnejše orodje pri razvoju učenčevih bralnih sposobnosti in tudi pismenosti v 

širšem smislu. Učenci intuitivno povezujejo strip z branjem v prostem času.  

 

2.2.3 Pomoč učencem na področju branja z branjem stripov  

Stripi predstavljajo zelo dobro orodje za učenje različnih bralnih strategij s pomočjo 

sposobnosti vizualne pismenosti (McVicker, 2007). Te sposobnosti pomagajo pri razvoju 

splošne pismenosti, spomina in razumevanja teksta. Strip je kot sredstvo za učenje 

uporaben tako pri začetnem učenju (Stainbrook, 2003, v McVicker, 2007) kot pri 

izboljšanju branja (Johns, 2003, v McVicker 2007). Vzrok za slabše branje učencev je 

pogosto dejstvo, da ne marajo samega procesa branja. To je verjetno posledica težav, ki 

se pojavijo, ko je učenec izpostavljen glasnemu branju. Strip predstavlja sredstvo, ki lahko 

zmanjša učenčev negativni pogled na branje (McVicker, 2005). 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj raziskav, ki so uporabile strip kot sredstvo za izboljšanje 

branja in/ali kot motivacijsko sredstvo za učenje in branje. 

 

Sones (1944) poroča o poletni delavnici Univerze v Pittsburghu, na kateri so udeleženci 

identificirali približno 25 različnih načinov uporabe stripa v razredu. Izmed teh je bila 

najpomembnejša uporaba pri izboljšanju branja. 

 

Med 2. svetovno vojno je ameriška mornarica učinkovito uporabila strip kot dodatek h 

klasičnim besedilom v sklopu izboljšanja pismenosti. Izkušnja je pokazala, da ustrezno 

pripravljen strip pomaga pri hitrejšem doseganju bralnega razumevanja; dodatno vpliva 

tudi na bralno motivacijo in premostitev vrzeli med simboli ter idejo (Ross, 1946). 

 

Leta 1949 je bila v 27 zveznih državah ZDA izvedena raziskava, v katero je bilo 

prostovoljno vključenih 2027 učiteljev različnih nivojev šolanja, ki so v 13 tednih uporabili 

strip za učenje predpisane učne snovi. Raziskovalci so posredovali učiteljem priročnik, ki je 
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med drugim vseboval različne predloge za uporabo stripa. Te predloge so učitelji po lastni 

presoji vključevali v proces učenja. Največji delež uporabe je predstavljajo branje stripa v 

sklopu različnih bralnih vaj (51 %), 29 % učiteljev pa je strip uporabilo kot sredstvo za 

pomoč bralcem, ki ne berejo tekoče (rezultati veljajo za 438 učiteljev, ki so po koncu 

raziskave posredovali rezultate). Učitelji so poročali, da je pri bralcih, ki niso brali tekoče, 

pomagala uporaba stripov, ki so v slikovnem delu vsebovali posamezne dele iz 

tekstovnega dela stripa. 

 

V splošni evalvaciji raziskave so učitelji izpostavili naslednje pomembne vidike v povezavi z 

branjem: 79 % jih je opazilo povečano individualno sodelovanje učencev, 74 % je strip 

ocenilo kot uporabno sredstvo pri motivaciji, 42 % učiteljev pa je poročalo o povečanem 

interesu za branje. Poleg teh postavk velja izpostaviti, da je 58 % učiteljev opazilo 

izboljšanje odnosa med učitelji in učenci (Hutchinson, 1949). 

 

Leta 2004 je Ministrstvo za izobraževanje uvedlo pilotni program učenja branja s pomočjo 

stripov za učence 3. razreda iz 8 osnovnih šol znotraj zvezne države Maryland (Alvermann, 

2005). Program je vključeval 10 različnih učnih enot. Prva evalvacija programa je bila 

izvedena leta 2006 in je pokazala naslednje rezultate. Razpon povprečnih vrednosti 

učinkovitosti posameznih učnih enot je po ocenah učiteljev znašal 3,32 do 4,52 (1 najnižja 

ocena, 5 najvišja) (Sonnenschein, Katenkamp, Beall, 2006). Delež učencev, ki je uspešno 

usvojil posamezno učno enoto pa je variiral od 77 % do 88 % (Sonnenschein idr., 2006). 

 

Številne raziskave so pokazale, da slikovno gradivo, ki podpira vsebino zapisanega v 

nekem besedilu, pomaga bralcu pri razumevanju informacije in lažjem priklicu le-te, kar 

pomeni, da vpliva tudi na bralčev spomin. Obstaja precej teoretičnih modelov, s katerimi 

bi lahko predvideli učinek vizualnih informacij na kognicijo oz. razumevanje (Liu, 2004). 

Eden izmed njih je teorija dvojnega kodiranja (ang. dual coding theory, s kratico DCT). Po 

tej teoriji obstajata v človeških možganih verbalni in slikovni način obdelave ter hranjenja 

informacij (Lapuh Bele, 2009). Raziskave bralnega razumevanja na osnovi DCT so 

pokazale, da slike, ki podvajajo informacijo iz teksta, izboljšajo bralno razumevanje in 

spomin (Purnell in Solman, 1991; Kulhavy, Lee in Caterino, 1985; Mayer 1999, v Liu 2004). 
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Hallenbeck (1976) pravi, da so stripi odlično gradivo za učence z disleksijo, za učenje od 

leve proti desni, za izboljšanje zaznavanja pomembnih detajlov in za treniranje branja. 

Strip kot metoda učenja pripomore k razvoju bralnega razumevanja učencev z učnimi 

težavami, saj preko njega učenec spozna in razume socialne interakcije, razvije smisel za 

humor ter ob branju uživa (Hallenbeck, 1976).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJI 

RAZISKOVALNEGA DELA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Branje je veščina, ki jo posameznik potrebuje vsakodnevno. Zato je pomembno, da učenci 

branje obvladajo, saj je z njim povezana tudi njihova kakovost učenja. Ko učenci usvojijo 

tehniko branja, se lahko posvetijo vsebini prebranega besedila. Po učnem načrtu naj bi 

tehniko branja usvojili v tretjem razredu osnovne šole. Vendar se nekateri učenci tudi na 

predmetni stopnji še vedno srečujejo s težavami na področju branja zaradi neosvojene 

tehnike branja. Njihovo branje ni tekoče, hitrost branja je počasna, med branjem ne 

upoštevajo bralne intonacije in ločil, prebranega besedila ne razumejo, za branje niso 

motivirani. Vsi našteti dejavniki pa vplivajo na nizko bralno pismenost učencev. Različne 

raziskave pismenosti v Sloveniji kažejo, da obstaja velik delež odraslih, katerih bralne 

spretnosti so podpovprečne za današnji čas (Nacionalna komisija za razvoj pismenosti, 

2006, pridobljeno 10. 7. 2015 s http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strokovne_podlage_NSRP-

povzetek.pdf). Vzrok za to stanje lahko pripišemo tudi razvoju digitalne tehnologije, saj se 

zaradi vedno več vizualno posredovanih sporočil zmanjšuje potreba po branju. Učenci bi 

se zato morali učiti razbirati vizualne informacije. Takšno učenje je mogoče s pomočjo 

stripa, medija, ki združuje elemente vizualnega in verbalnega.  

 

Bralni treningi, ki spodbujajo bralne spretnosti učencev, so velikokrat zasnovani tako, da 

učencev ne privlačijo oziroma jih ne motivirajo za branje. Uporaba stripov v bralnih 

treningih ni pogosta, čeprav so predvsem fantje branju stripov naklonjeni (Rapp, 2011). 

Wright in Sherman (1994) sta ugotovila, da je branje stripov učinkovita metoda pri 

pridobivanju bralnih sposobnosti. Strip namreč predstavlja zgodbo, ki je pripovedovana 

skozi kombinacijo besedila in slike ter na ta način predstavlja neko vmesno pot med 

http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strokovne_podlage_NSRP-povzetek.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strokovne_podlage_NSRP-povzetek.pdf
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klasičnim in sodobnim prenosom informacij. Poleg tega se strip lahko uporablja 

individualno ali pa za delo s skupino (Hallenbeck, 1976). 

 

Z branjem, različnimi dejavnostmi in bralnimi strategijami pa želimo tudi zmanjšati število 

napak pri branju, želimo, da bi bralci upoštevali bralno intonacijo in ločila ter da bi 

izboljšali bralno tekočnost in bralno razumevanje. 

 

3.1.2 Cilji raziskovalnega dela 

V diplomskem delu želimo: 

 Ugotoviti učni stil in preveriti motivacijo za branje, bralno tekočnost ter bralno 

razumevanje učencev, vključenih v trening za izboljšanje branja s pomočjo stripov, 

ki vključuje branje stripa ter različne dejavnosti in bralne strategije. 

 Odkriti težave učencev na področju tekočnosti branja, bralnega razumevanja ter 

motivacije za branje. 

 Na podlagi globalne ocene izbranega vzorca oblikovati in izvesti bralni trening, ki 

bo vključeval branje starosti ustreznih stripov ter bralne strategije in dejavnosti 

glede na prednostni učni stil učencev. 

 Analizirati izdelke aktivnosti pred, med in po branju z namenom pridobitve 

povratne informacije o sprotni motivaciji učencev. 

 Preveriti vpliv bralnega treninga na področju bralne motivacije, tekočnosti branja 

in bralnega razumevanje učencev ter njihovega odnosa do branja.  

 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 

Pred izvedbo empiričnega dela smo postavili naslednja vprašanja: 

1. Kakšne so značilnosti branja in težave na področju branja pri izbranem vzorcu 

učencev pred začetkom treninga za izboljšanje branja s pomočjo stripov?  

2. Kateremu prednostnemu učnemu stilu učencev je trening za izboljšanje branja s 

pomočjo stripov najbolj ustrezal? 
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3. Kakšen je vpliv bralnega treninga na bralno tekočnost, bralno motivacijo in bralno 

razumevanje izbranega vzorca učencev? 

 

3.2 METODE DELA 

V raziskovalnem delu diplomskega dela smo za izbrani vzorec izvedli študije primera, 

opazovali smo izbrane kvalitativne in kvantitativne spremenljivke ter uporabili opisne 

statistike za analizo rezultatov bralnega treninga.  

 

3.2.1 Opis vzorca 

Empirični del smo izvedli v 5. razredu Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče.  

Vsi sodelujoči učenci so imeli soglasje staršev, da lahko njihov otrok sodeluje pri raziskavi 

in da se bodo rezultati uporabili v namen izdelave diplomskega dela. 

 

Na začetku raziskave smo vključili celotni oddelek, da bi pridobili informacije o bralni 

motivaciji in učnih stilih učencev. V sam bralni trening smo želeli vključiti učence z 

različnimi prednostnimi učnimi stili in nizko bralno motivacijo. Pri določanju bralne 

motivacije in učnega stila je sodelovalo 24 učencev istega oddelka, iz katerega smo po 

določenih kriterijih izbrali vzorec učencev za bralni trening. Prvotno izbrana kriterija sta 

bila nizka bralna motivacija in prednostni vizualni učni stil. Ker so nato rezultati 

Vprašalnika učnih stilov pokazali, da učenci s prednostnim vizualnim učnim stilom niso 

imeli težav z branjem, smo spremenili prvotna kriterija. Tako smo v vzorec vključili učence 

z raznolikimi prednostnimi učnimi stili, z nizko ali povprečno bralno motivacijo in s 

težavami na področju branja. Rezultati testiranja celotnega oddelka so nam služili pri izbiri 

vzorca, niso pa vplivali na samo raziskavo, zato v nadaljevanju tudi niso prikazani in 

interpretirani. 

 

Vzorec učencev, s katerimi smo izvedli bralni trening, je vseboval 6 učencev moškega 

spola, ki so bili na začetku treninga za izboljšanje branja stari od 10 let in 8 mesecev do 11 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Jana Arlič; diplomsko delo 

44 

 

let in 3 mesecev (povprečna starost skupine je bila 10 let in 11 mesecev) in so imeli težave 

pri branju. Izbira vzorca učencev je potekala v sodelovanju z njihovo razredničarko. Vzorec 

je bil izbran zaradi opaznih šibkih bralnih sposobnosti, nižje ali povprečne bralne 

motivacije, netekočega branja in slabšega splošnega učnega uspeha. Najpogostejše težave 

na področju branja, ki so bile opazne pri izbranih učencih, so bile zatikajoče, zlogujoče 

branje, šibko bralno razumevanje, zamenjave posameznih besed, izpust črk/glasov, izpust 

vrstic v besedilu, dodajanje posameznih besed ali črk/glasov, neupoštevanje ločil in bralne 

intonacije. Razredničarka je izpostavila njihovo šibko motivacijo za branje. Noben učenec 

izbranega vzorca ni sodeloval pri Bralni znački, s težavo so prebirali knjige, predpisane za 

domače branje. V primerjavi s sošolci so izstopali tudi pri pisanju (večje število napak, 

slabša čitljivost pisave, manj ustrezna struktura napisanega), štirje so imeli težave pri 

učenju tujega jezika – angleščine. Pri predmetih, kjer se je od njih pričakovalo, da 

pridobijo dodatne informacije z branjem iz učbenikov, so imeli nižje ocene kot pri 

predmetih, kjer branje ni v ospredju (športna vzgoja, likovna umetnost, glasbena 

umetnost). Vsi učenci so obiskovali dopolnilni pouk slovenščine in matematike.  

 

V izbranem vzorcu je bil tudi učenec z disleksijo, usmerjen v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatne informacije o učencu sta 

posredovali šolska svetovalna delavka ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. 

Sodelovanje učenca v bralnem treningu je bilo vključeno tudi v učenčev načrt za 

izboljšanje branja, ki ga je specialna in rehabilitacijska pedagoginja opredelila v njegovem 

individualiziranem programu. 

 

Zaradi preglednosti smo učence označili s črko U in števkami od 1 do 6. U1 je tako oznaka 

za prvega učenca izbrane skupine, U2 za drugega, U3 za tretjega, U4 za četrtega, U5 za 

petega in U6 za šestega učenca. 

 

3.2.2 Uporabljen instrumentarij 

Za oceno motivacije in določitev učnega stila smo uporabili Vprašalnik bralne motivacije 

za mlajše učence (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006) in Vprašalnik učnih stilov 
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(Memletics Learning Styles Questionnaire, 2012). Za oceno bralne tekočnosti in bralnega 

razumevanja pa smo uporabili Test glasnega branja Ptica in slon (Gradišar in Pečjak, 

1991), Test tihega branja Morski pes išče prijatelje (Gradišar in Pečjak, 1991, v Magajna, 

2000) ter Test motenj branja in pisanja – Besede I in Besede II (Šali, 1975). 

Z namenom spremljanja učenčevega odnosa do branja smo oblikovali ocenjevalni list 

Moje počutje ob branju, ki so ga učenci izpolnili na koncu vsakega srečanja. 

 

3.2.2.1 Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence  

Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence (oznaka VBM-ml) lahko v osnovi izvedemo 

individualno ali skupinsko. Vprašalnik sestavlja 26 postavk, ki so razporejene v tri faktorje. 

Prvi faktor ugotavlja interes za branje, drugi faktor učenčevo zaznavanje branja kot težke 

aktivnosti in tretji faktor učenčevo kompetentnost pri glasnem branju (Tabela 2). 

Postavke so oštevilčene tako, kot se pojavljajo v vprašalniku. 

 

Tabela 2: Razporeditev postavk po faktorjih pri testu bralne motivacije (Pečjak idr., 2006) 

 

Učenec na posamezne trditve odgovarja tako, da pobarva enega od obrazkov, ki zanj 

velja. Če trditev zanj drži, pobarva , če trditev včasih drži, včasih ne drži, pobarva , če 

trditev zanj ne drži, pobarva . Strokovni delavec bere postavke, na katere učenci sproti 

odgovarjajo po opisani 3-stopenjski lestvici.  

 

Postavke vrednotimo po naslednjem ključu:  

 drži – 3 točke;  

 včasih drži, včasih ne drži – 2 točki; 

 ne drži – 1 točka.  

Faktor Postavke 

interes za branje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 21, 25 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23, 24 

kompetentnost pri glasnem branju 5, 17, 18, 26 
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Izjema sta postavki 22 in 23, ki ju vrednotimo obrnjeno:  

 drži – 1 točka;  

 včasih drži, včasih ne drži – 2 točki;  

 ne drži – 3 točke. 

 

Vprašalnik ima ustrezne psihometrične značilnosti – je veljaven in zanesljiv (Pečjak idr., 

2006). Vrednotenje rezultatov Vprašalnika bralne motivacije je prikazano v poglavju 3.2.3. 

 

3.2.2.2 Vprašalnik učnih stilov  

Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics Learning Styles Questionnaire, 2012) 

obsega 70 izjav in vključuje 7 učnih stilov: vidni, slušni, govorni, praktični (kinestetični), 

logični, socialni in individualistični učni stil. Vsaka izjava predstavlja opisno trditev in 

posredno izraža karakteristiko specifičnega učnega stila. 

 

Posamezno izjavo ocenimo z 0, ko trditev ne velja; z 1, ko trditev delno velja in z 2, ko 

trditev povsem velja. Posameznik obkroži tisto število ob izjavi, ki ga najbolj opisuje. 

Vrednotenje rezultatov Vprašalnika učnih stilov je prikazano v poglavju 3.2.3. 

 

3.2.2.3 Test glasnega branja Ptica in slon 

Test glasnega branja Ptica in slon (Gradišar in Pečjak, 1991) preverja predvsem število 

besed, ki jih učenec prebere v eni minuti. Namen testa je preveriti hitrost glasnega branja 

in zabeležiti napake med branjem. Za izvedbo preizkusa potrebujemo besedilo Ptica in 

slon, štoparico in ocenjevalni list. Učencu podamo navodilo, da naj bere tako hitro, kot 

običajno bere, da bo razumel prebrano besedilo, saj bo po branju odgovoril na tri 

vprašanja o besedilu. Učenec glasno bere besedilo, ocenjevalec pa sproti beleži napake 

med branjem ter meri čas branja. Nato ocenjevalec prešteje število besed, ki jih je učenec 

prebral v eni minuti, in jih zabeleži na ocenjevalni list. Oceni tudi tehniko branja in jo 

zabeleži na shemo za vrednotenje glasnega branja.  
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Test preverja tudi bralno razumevanje. Po branju ocenjevalec zastavi učencu tri vprašanja, 

ki se nanašajo na prebrano besedilo, ter jih glede na odgovore tudi ovrednoti. Vsak 

pravilen odgovor je vreden eno točko, torej so skupno možne tri točke. Vrednotenje 

rezultatov Testa glasnega branja Ptica in slon je prikazano v poglavju 3.2.3. 

 

3.2.2.4 Test tihega branja Morski pes išče prijatelje 

Test tihega branja Morski pes išče prijatelje (Gradišar in Pečjak, 1991, v Magajna, 2000) 

preverja število prebranih besed v eni minuti. Namen testa je preveriti hitrost tihega 

branja ter bralno razumevanje. Za izvedbo potrebuje ocenjevalec besedilo Morski pes išče 

prijatelje, štoparico ter odgovorno polo oz. vprašalnik. Na vprašalnik ocenjevalec zabeleži 

čas tihega branja besedila ter bralne posebnosti, ki jih opazi med učenčevim branjem. 

Test izvedemo tako, da ocenjevalec učencu poda navodilo, da naj bere tako hitro, da bo 

razumel vsebino, saj bo potem odgovarjal na vprašanja o prebranem besedilu. Učenec 

tiho prebere besedilo in ocenjevalec meri čas branja. Po eni minuti ocenjevalec ustavi 

učenca, da mu le-ta pokaže, do kam je prebral v eni minuti, nato nadaljuje z branjem. Po 

koncu branja učenec reši vprašalnik. Vprašalnik vsebuje 6 vprašanj. Pet vprašanj je 

zaprtega tipa, eno vprašanje pa odprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa ima učenec 

možnost izbire med 4 odgovori, obkrožiti mora pravilnega. Vseh možnih točk je 6, torej  se 

vsak odgovor ovrednoti z eno točko. Vrednotenje rezultatov Testa tihega branja Morski 

pes išče prijatelje je prikazano v poglavju 3.2.3. 

 

3.2.2.5 Test motenj branja in pisanja – Besede I in Besede II 

Test motenj branja in pisanja (Šali, 1975) obsega enajst različnih preizkusov. Pet je 

namenjenih preverjanju branja, po eden pa stranskosti, orientaciji, slušnemu 

razločevanju, slušnemu razčlenjevanju, pisanju in neposrednemu slušnemu pomnjenju.  

Uporabili smo le preizkus 8 – Besede I in preizkus 9 – Besede II. Gre za branje krajših in 

daljših besed, ki so izbrane tako, da vsebujejo največ tistih črk, ki jih učenci z motnjami 

branja pogosto zamenjujejo. 
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Navodilo pri obeh preizkusih je sledeče: učenec bere posamezne stolpce z besedami od 

zgoraj navzdol tako hitro, kot bere običajno. Ko pride do konca stolpca, nadaljuje z 

naslednjim. Med branjem beležimo učenčeve napake in merimo čas branja. Po branju 

zapišemo čas branja (v sekundah), število ter vrsto napak. Vsaka napačno prebrana ali 

izpuščena beseda predstavlja eno napako. Za napako se šteje tudi beseda, ob kateri se 

učenec spontano popravi. Pri preizkusu Besede I je največje možno število napak 45, pri 

preizkusu Besede II pa 90. Kadar učenci berejo besede več kot 3 minute in 30 sekund ter 

naredijo več kot 15 napak, lahko sklepamo, da imajo na področju branja izrazite težave 

(Šali, 1975). Vrednotenje rezultatov obeh testov je prikazano v poglavju 3.2.3. 

 

3.2.2.6 Ocenjevalni list Moje počutje ob branju 

Ocenjevalni list Moje počutje ob branju smo izdelali za potrebe našega bralnega treninga. 

Učenci so samostojno ocenili počutje in željo po branju po vsakokratnem srečanju v 

sklopu bralnega treninga. Ocenjevalni list je zajemal lestvico od 1 do 10, pri čemer je 1 – 

branja ne maram, 5 – branja niti ne maram niti ga nimam rad in 10 – zelo rad imam 

branje. Po vsakem posameznem srečanju smo rezultate pregledali, po končanem bralnem 

treningu pa smo primerjali individualne rezultate posameznih učencev.  

Odgovori učencev so nam služili za oceno počutja in njihovega odnosa do branja v času 

bralnega treninga. Vprašalnik je prikazan v Prilogi 1. 

 

3.2.3 Obdelava podatkov 

3.2.3.1 Vrednotenje rezultatov Vprašalnika bralne motivacije 

Vrednotenje rezultata posameznega učenca poteka po naslednjih korakih (po Pečjak idr., 

2006): 

1. Pri posameznem faktorju sešteje ocenjevalec število točk, da dobi število »surovih 

točk« posameznika.  

2. Na podlagi dobljenega števila »surovih točk« pri posameznem faktorju se iz 

ustreznih tabel (Pečjak idr., 2006, str. 65 in 67) odčita T-vrednost za posameznega 

učenca, ki jo ocenjevalec vpiše v tabelo poleg »surovih točk«.  
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3. Na podlagi T-vrednosti za posamezen faktor se poda še opisna ocena. Pri tem se 

upošteva, da T-vrednosti manjše od 40 pomenijo podpovprečen rezultat glede na 

skupino vrstnikov. T-vrednosti med 40 in 60 pomenijo povprečen rezultat glede na 

skupino vrstnikov. T-vrednosti v tabeli nad 60 pa pomenijo nadpovprečen rezultat 

glede na skupino vrstnikov. 

4. Na podlagi vseh ocen (tj. »surovih točk«, T-vrednosti in pripadajoče opisne ocene) 

po posameznih faktorjih se oblikuje skupna ocena bralne motivacije za 

posameznega učenca. 

5. Glede na rezultate se pripravi načrt dela oz. pomoči za posameznega učenca ali 

skupino učencev. 

 

3.2.3.2 Vrednotenje rezultatov Vprašalnika učnih stilov 

Posamezne odgovore učencev ocenjevalec vnese v ustrezna polja v tabeli, ki so določena 

glede na učni stil, ki ga preverja posamezna izjava. Seštevek vrednosti pri posameznem 

učnem stilu daje končni rezultat, ki se ga vnese v mrežni diagram zastopanosti 

posameznega učnega stila za učenca. 

 

3.2.3.3 Statistična obdelava 

Za obdelavo rezultatov vseh testov (z izjemo Vprašalnika učnih stilov) smo uporabili 

opisne statistike: povprečno vrednost x , standardno deviacijo SD in relativno 

spremembo, izraženo v procentih. 

 

3.2.4 Opis treninga za izboljšanje branja s pomočjo stripov 

Trening za izboljšanje branja s pomočjo stripov smo osnovali z namenom motivirati 

učence za branje, posredno pa izboljšati njihovo bralno razumevanje in bralno tekočnost. 

Trening je vseboval branje stripa in različne dejavnosti, ki so bile povezane s stripom. 

Dejavnosti in aktivnosti pred ter po branju so se nanašale na izboljšanje bralnega 

razumevanja ali bralne tekočnosti. 
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Trening je obsegal 14 načrtovanih srečanj. Potek posameznih srečanj je opisan v Prilogi 4. 

Trening smo izvajali dvakrat tedensko po eno šolsko uro (45 minut). Vsa srečanja so 

potekala 6. šolsko uro (po pouku učencev) v isti učilnici. Posamezno srečanje bralnega 

treninga je bilo razdeljeno na tri dele: 

 aktivnosti pred branjem (15 minut), 

 branje stripa in aktivnosti med branjem (15 minut), 

 aktivnosti po branju (15 minut). 

Aktivnosti pred, med in po branju smo oblikovali glede na učne stile izbranega vzorca 

učencev ter na sosledje oz. časovno pojavnost v povezavi z vsebino stripa, ki smo jo 

obravnavali na posameznem srečanju. 

 

Cilji treninga so bili izboljšati bralno motivacijo, bralno tekočnost in bralno razumevanje 

izbranega vzorca učencev z: 

 Vključitvijo različnih s stripom povezanih aktivnosti, ki bi učence motivirale za 

branje. 

 Izbiro primernih dejavnosti in bralnih strategij glede na raznolike učne stile 

učencev. 

 Izbiro stripa, ki bi bil primeren starosti izbranega vzorca. 

 Ustvarjanjem prijetnega bralnega vzdušja med branjem. 

 Ozaveščanjem učencev o pravilni rabi in upoštevanju bralne intonacije ter ločil 

med branjem. 

 

V nadaljevanju je predstavljeno bralno gradivo, opisno in grafično so predstavljene 

aktivnosti ter nekaj primerov izdelkov učencev. 

 

3.2.4.1 Bralno gradivo 

Učenci, ki so sodelovali na treningu za izboljšanje branja s pomočjo stripov, so pred 

začetkom bralnega treninga izpolnili vprašalnik, kjer so ocenili željo do branja, napisali 

svoje izkušnje s stripi ter pričakovanja glede bralnega treninga (Vprašalnik za učence je v 

Prilogi 2). Na podlagi njihovih odgovorov smo izbrali bralno gradivo – strip o Asterixu in 
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Obelixu, avtorja Goscinnyja, saj so ga izbrali vsi učenci. Izbrali smo torej gradivo, ki je 

glede na faktor notranje motivacije, to je omogočanje izbire (Pečjak idr., 2006; Juriševič, 

2012), ustrezalo vsem učencem.  

 

 

VIR: Goscinny, R. (1993). Asterix: Prva prigoda. Radovljica: Didakta (str. 15) 

Slika 1: Bralno gradivo – Asterix: Prva prigoda 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Jana Arlič; diplomsko delo 

52 

 

Za branje na bralnem treningu smo izbrali dva stripa Reneja Goscinnyja: Asterix: Prva 

prigoda in Asterix Legionar. Slika 1 prikazuje stran iz stripa Asterix: Prva prigoda. Oba 

stripa imata istega ilustratorja, Alberta Uderza, sta enakega formata in napisana z velikimi 

tiskanimi črkami.  

 

3.2.4.2 Aktivnosti in izdelki pred branjem 

Pred branjem so učenci sodelovali pri različnih aktivnostih.  Te aktivnosti so učence 

spodbudile oziroma motivirale za branje, aktivirale njihovo aktivno sodelovanje v bralnem 

treningu, aktivirale predznanje učencev, razvijale vizualno in slušno zaznavanje ter njihovo 

pozornost pri branju. Krepile so tudi govorno-jezikovno področje. 

 

Učenci so izdelali plakat, kjer so uporabili strategijo miselne nevihte oz. »brainstorming« o 

stripu ter naslovu stripa, predvidevali vsebino stripa glede na naslov, izdelali miselni 

vzorec o stripu, ob slikovnem gradivu opisali glavne junake ter obnovili zgodbe s prejšnjih 

srečanj. Nekatere aktivnosti so bile namenjene razvijanju vizualnega zaznavanja, npr. 

iskanje določene črke v mreži črk in iskanje določenega zaporedja števil v množici števil, 

ter razvijanju slušnega zaznavanja, npr. razločevanje med dvema slišanima besedama, 

risanje slike po slušnem navodilu. Aktivnosti so vsebovale tudi vaje usmerjanja in 

vzdrževanja koncentracije, npr. iskanje poti skozi labirint in iskanje izbranih besed v 

množici besed. Iskali so razlike med obema prebranima stripoma ter slike razporejali 

pripadajočemu stripu. 

 

Učenci so se izražali na različne načine. Izražali so se preko gibalnih aktivnosti, kjer so 

prikazovali osebo ali predmet iz stripa, ustno so opisali gibalne aktivnosti in razložili, kako 

so ugotovili rešitev gibalne aktivnosti. Svojega najljubšega junaka so tudi narisali. Slika 2 

prikazuje izdelke učencev, kjer so risali lastno dogodivščino z Asterixom. Navodilo naloge 

je bilo, da si vsak zamisli in nato nariše dogodivščino, ki bi bila plod druženja z Asterixom. 

Vsi učenci so se brez zadržkov lotili risanja. Večina izmed njih je dogodek postavila v čas in 

kraj, ki se ujema s književnim časom ter krajem. V stripih učencev so se pojavili podobni 

prizori kot v samem stripu (npr. Asterix in učenec sta napadla Rimljana, Obelix je ulovil 
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merjasca ipd.). Le en učenec je narisal dogodivščino, ki se je odvijala v sodobnem času, 

Asterix se je z učencem vozil v traktorju. Učenci so po končanem risanju skupini 

predstavili svojo dogodivščino. 

 

 

Slika 2: Risanje ― Moja dogodivščina z Asterixom 

 

Učenci so krepili tudi jezikovno področje, saj so morali uporabiti besede iz stripa v 

smiselnih povedih. Slika 3 prikazuje izdelek, kjer so morali učenci tvoriti odstavek iz 

samostojnih povedi o stripu Asterix: Prva prigoda. Vsak učenec je dobil v ovojnici 

razrezano besedilo, ki je vsebovalo sedem povedi. Razporediti jih je moral v pravilnem 

zaporedju in jih nato prilepiti na papir. Pravilnost svoje razporeditve je preveril s 
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smiselnim potekom besedila ter pravilnim zaporedjem črk na desni strani  posameznega 

izrezka, tako da je dobil končno rešitev.  

 

 

Slika 3: Tvorjenje smiselnega odstavka iz danih povedi 

 

Slika 4 prikazuje izdelek učenca, kjer so morali učenci povezati slike glavnih junakov, ki 

nastopajo v stripu, z njihovimi pripadajočimi kratkimi opisi. Vsi učenci so z lahkoto 

povezali glavna junaka, torej Asterixa in Obelixa. Dva učenca pa sta imela težave s 

povezovanjem opisa k osebam, ki pred aktivnostjo niso bile predstavljene v knjigi. 
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VIR: Goscinny, R. (1993). Asterix: Prva prigoda. Radovljica: Didakta (str. 4) 

Slika 4: Povezava slik glavnih junakov z njihovimi opisi 
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3.2.4.3 Aktivnosti med branjem 

Aktivnosti med branjem so prispevale k razumevanju in poglabljanju doživetja prebranega 

stripa. Pri tem smo bili pozorni, da smo ustvarili prijetno bralno vzdušje in prostor, 

aktivnosti pa so bile namenjene razumevanju prebranega ter usmerjanju učencev k 

upoštevanju bralne intonacije in ločil med branjem.  

 

Pred začetkom branja so se učenci usedli za mize, postavljene v krogu, tako da je bilo 

vzdušje med branjem bolj prijetno. Že po prvih petih srečanjih so samostojno pripravili 

opisani bralni kotiček (postavili mize ter razdelili stripe). Pred branjem smo vsakokrat 

poudarili pomen bralne intonacije in upoštevanja ločil med branjem ter demonstrirali 

ustrezno prebrano besedilo. Učenci so brali z običajno jakostjo ter izmenjujoče.  

 

 

Slika 5: Osebni slovarček – Neznane besede 

 

Vsak učenec je na začetku bralnega treninga dobil osebni slovarček – Neznane besede 

(Slika 5). Med branjem si je lahko vanj izpisoval besede, ki so bile zanj nove in/ali besede, 
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katerih pomena se ni spomnil. Nekatere besede, ki so se prvič pojavile v besedilu oz. 

besede, ki jih redko uporabljamo v vsakodnevni rabi, smo sproti razložili. Vse neznane 

besede smo razložili, nekatere tudi s pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (v 

nadaljevanju SSKJ). Izpisanim neznanim besedam so učenci tudi pripisali razlago.  

 

3.2.4.4 Aktivnosti in izdelki po branju 

Aktivnost po branju je bila namenjena utrjevanje in poglabljanje razumevanja prebranega 

ter doživetega besedila. Aktivnosti po branju so se navezovale na vsebino prebranega 

stripa, opis književnih oseb, pogovor o doživljanju prebranega, utrjevanje razumevanja 

prebranega. Učenci so samostojno uporabljali SSKJ, v katerem so iskali neznane besede in 

si jih izpisovali v svoj slovarček. Da bi preverili njihovo razumevanje zgodbe, so morali 

razvrstiti slike v ustreznem kronološkem zaporedju in izdelati miselni vzorec o prebranem 

stripu. Bralno razumevanje smo sproti preverjali z vprašanji o prebranem besedilu, prav 

tako pa smo pripravili kviz, ki je preverjal bralno razumevanje. Učenci so bili razdeljeni v 

dve skupini, ki sta izmenično odgovarjali na vprašanja o prebranem besedilu. Pri tem so 

zelo uživali in pokazali, da so si veliko zapomnili. 

 

 

Slika 6: Risanje lastnega stripa 

 

Ena izmed aktivnost je bila tudi izdelava lastnega stripa (Slika 6). Učenci so dobili predloge 

z razporeditvijo papirja na osem delov, kar je pomenilo, da so morali razmisliti in zgodbo 
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razporediti na osem sekvenc. Tema stripa je bila poljubna. Vsi učenci so se te aktivnosti 

zelo razveselili in se aktivno lotili izdelave. Nastajali so zanimivi in raznoliki stripi. 

 

Med aktivnostmi je bila tudi naloga, pri kateri so morali učenci narisati sliko glavnega 

junaka oz. osebe, ki jim je bila v stripu najbolj zanimiva (Slika 7) . Vsi učenci so narisali ali 

Asterixa ali Obelixa, en učenec pa je narisal oba junaka skupaj, saj sta mu bila oba lika 

enako zanimiva. Učenci so se po opravljeni nalogi pogovarjali med seboj o tem, zakaj jim 

je določen junak zanimiv oziroma všeč. 

 

 

 

Slika 7: Risanje glavnega junaka 

 

 

Po branju besedila so morali učenci smiselno nadaljevati zgodbo (Slika 8). Kar polovica 

učencev je imela težave, saj niso vedeli, kako bi zgodbo nadaljevali. Potrebovali so 

spodbude in usmerjanja; da lahko zgodbo nadaljujejo kot želijo, da se lahko v njej 

dogajajo stvari, za katere sami želijo, da bi jih v stripu prebrali ipd. Končne zgodbe so bile 

dokaj izvirne, dva učenca sta se zelo potrudila in napisala daljše nadaljevanje zgodbe. Vsi 

zapisi so vsebovali pravopisne napake. 
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Slika 8: Smiselno nadaljevanje zgodbe 

 

Zadnja aktivnost po branju pa je vsebovala ovrednotenje prebranih stripov, medsebojno 

primerjavo obeh stripov in lastno oceno obeh del. Učenci so opisovali zanimive in s 

humorjem obarvane dele stripa, ki so jim ostali v spominu.  

Celoten program bralnega treninga, z evalvacijami posameznih aktivnosti in srečanj, je 

prikazan v Prilogi 3. 

 

3.2.4.5 Zaključek bralnega treninga 

Vsak učenec je po koncu bralnega treninga dobil svojo knjigo bralnega treninga (Slika 9), 

sestavljeno iz njegovih izdelkov, ki so bili narejeni v sklopu pred, med in po branju 

izvedenih aktivnosti. 
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Slika 9: Knjiga bralnega treninga 

 

Po koncu bralnega treninga smo ponovno preverili hitrost in razumevanje glasnega 

branja, hitrost ter razumevanje tihega branja, število prebranih besed v minuti in bralno 

motivacijo učencev, ki so sodelovali na bralnem treningu. Uporabili smo enak diagnostični 

instrumentarij kot pred začetkom bralnega treninga. Dobljene rezultate smo med seboj 

primerjali. Rezultati z interpretacijo so predstavljeni v naslednjem poglavju. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 REZULTATI TESTIRANJ PRED ZAČETKOM TRENINGA ZA 

IZBOLJŠANJE BRANJA S POMOČJO STRIPOV 

4.1.1 Rezultati Vprašalnika bralne motivacije 

Vprašalnik smo izvedli v celotnem oddelku, iz katerega smo s pomočjo razredničarke nato 

izbrali vzorec učencev, ki smo jih vključili na bralni trening. Vprašalnik so učenci reševali 

skupinsko. Najprej smo jim podali natančna navodila z demonstracijo reševanja 

vprašalnika, nato pa smo glasno prebrali posamezne postavke. Tempo reševanja smo 

prilagodili učencu U6, saj je le-ta občasno potreboval dodatno razlago posamezne 

postavke.  

 

Tabela 3: Rezultati Vprašalnika bralne motivacije pred začetkom bralnega treninga 

 
Faktor 

Surove 
točke T-vrednost Rezultat 

U1 interes za branje 37 58 povprečno 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti  13 42 povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 9 62 nadpovprečno 

U2 

 

interes za branje 31 44 povprečno 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti  15 48 povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 11 75 nadpovprečno 

U3 
 

interes za branje 32 47 povprečno 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti 16 51 povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 10 69 nadpovprečno 

U4 

 

interes za branje 31 44 povprečno 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti  19 59 povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 8 56 povprečno 

U5 

 

interes za branje 34 51 povprečno 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti  18 56 povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 12 82 nadpovprečno 

U6 

 

interes za branje 25 29 podpovprečno 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti  18 56 povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 10 69 nadpovprečno 
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V Tabeli 3 so prikazani rezultati Vprašalnika bralne motivacije izbranega vzorca učencev, ki 

so sodelovali v treningu za izboljšanje branja s pomočjo stripov. Iz rezultatov je razvidno, 

da je ocena interesa za branje pri večini učencev povprečna glede na preostalo populacijo 

(Pečjak idr., 2006, str. 65). Kljub temu imajo učenci težave na področju branja, zato smo 

jih tudi vključili v bralni trening, saj smo želeli ravno preko interesa za branje izboljšati še 

druge elemente branja (tekočnost, razumevanje). 

 

Rezultati Vprašalnika bralne motivacije v Tabeli 3 kažejo, da so vsi učenci (razen učenca 6), 

dosegli pri faktorju interes za branje povprečen rezultat (T-vrednosti od 40 do 60). 

Največji interes za branje kaže učenec 1 (T-vrednost 58), ki se že približuje meji 

nadpovprečnega interesa za branje. Učenec 6 pa kaže podpovprečen interes za branje, 

kar kaže T-vrednost 29. 

 

Vsi učenci povprečno zaznavajo branje kot težko aktivnost, saj dosegajo T-vrednosti od 40 

do 60. Učenec 1 (T-vrednost 42) dosega najnižjo vrednost pri faktorju zaznavanje branja 

kot težke aktivnosti, ki pa se že približuje meji podpovprečnega zaznavanja branja kot 

težke aktivnosti. Učenec 4 (T-vrednost 59) pa dosega najvišji rezultat, ki že meji na 

nadpovprečno zaznavanje branja kot težke aktivnosti. 

 

Najboljše rezultate so učenci izkazali pri faktorju kompetentnost pri glasnem branju. Pet 

učencev (U1, U2, U3, U5 in U6) je doseglo T-vrednosti nad 60, kar pomeni, da se počutijo 

nadpovprečno kompetentni pri glasnem branju. Najvišji rezultat dosega učenec 5 (T-

vrednost 82). Učenec 4 pa se počuti povprečno kompetentnega pri glasnem branju (T-

vrednost 56). 

 

Učenec 1 se počuti nadpovprečno kompetentnega pri glasnem branju, ima povprečen 

interes za branje in zaznava branje kot povprečno težko aktivnost. Pri branju je suveren in 

zaupa vase, da lahko doseže bralne cilje. 

Učenec 2 izraža povprečen interes za branje, prav tako zaznava branje kot povprečno 

težko aktivnost. Pri glasnem branju izraža kompetentnost in suverenost.  
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Učenec 3 zaznava branje kot povprečno težko aktivnost. Njegov interes za branje je 

povprečen, kompetentnega pa se počuti pri glasnem branju. 

Učenec 4 se počuti povprečno kompetentnega pri glasnem branju, zaznava branje kot 

povprečno težko aktivnost in ima povprečen interes za branje. 

Učenec 5 se počuti nadpovprečno kompetentnega pri glasnem branju, ima povprečen 

interes za branje in zaznava branje kot povprečno težko aktivnost. Pri branju je suveren in 

vase zaupa. 

Učenec 6 kaže podpovprečen interes za branje in zaznava branje kot povprečno težko 

aktivnost. Kljub temu se počuti kompetentnega pri glasnem branju. Največja težava 

učenca je njegov nizek interes za branje. 

 

4.1.2 Rezultati preverjanja prednostnega učnega stila učencev  

Tako kot Vprašalnik bralne motivacije smo tudi Vprašalnik preverjanja učnega stila izvedli 

skupinsko, s celotnim oddelkom. Glasno smo podali navodila in prebrali vse postavke ter 

po potrebi dodatno razložili pomen posameznih postavk vprašalnika. Tempo reševanja 

smo prilagodili učencu U6, saj je potreboval dodatno razlago posameznih postavk. Ko so 

vsi učenci obkrožili odgovor na trenutno postavko, smo nadaljevali z naslednjo.  

Dobljene rezultate vprašalnikov smo vpisali v ustrezna polja v ocenjevalni tabeli. Rezultate 

po posameznih učnih stilih smo sešteli in vsote vnesli v mrežni diagram. Slika 1 prikazuje 

mrežne diagrame zastopanosti posameznih učnih stilov učencev, ki so sodelovali na 

treningu za izboljšanje branja s pomočjo stripov. 

 

Učni stili so bili različno zastopani; največ je bilo kombinacij učnih stilov: 

 U1: praktično-individualistični tip, 

 U2: slušno-socialni tip, 

 U3: vizualno-praktični tip, 

 U4: praktični ter vizualno-slušni tip, 

 U5: slušno-praktični tip, 

 U6: logično-socialni tip. 
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Legenda: – Učenec 1 (a), Učenec 2 (b), Učenec 3 (c), Učenec 4 (č), Učenec 5 (d), Učenec 6 
(e); 1 – vizualni tip, 2 – govorni tip, 3 – slušni tip, 4 – praktični tip, 5 – logični tip, 6 – 
socialni tip, 7 – individualistični tip 

 

Slika 10: Rezultati vprašalnika učnih stilov  
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Nihče izmed učencev nima razvitega dominantnega učnega stila. U1 največ informacij 

prejme preko učenja z dotikom, rokami, s telesom in v individualni situaciji. U2 najlažje 

pridobiva informacije v socialnem krogu in s poslušanjem. Preko učenja s slikami, grafi in 

izdelave praktičnih izdelkov največ informacij pridobi U3. Pri U4 je izražena kombinacija 

učnih stilov praktičnega učenja ter sprejem informacij po vizualni in slušni poti. Torej se 

najlažje uči, ko za učenje uporablja telo, roke ter posluša in prebere informacije. U5 se 

najlažje uči, ko informacije sliši ali praktično izdela izdelek. U6 pa se največ nauči z 

logičnim razmišljanjem in v socialni interakciji z ostalimi sošolci.  

 

4.1.3 Rezultati začetnega preverjanja tihega branja, glasnega branja, 

Besed I in Besed II ter ocena glasnega branja posameznega učenca 

V Tabelah 4 in 5 so prikazani rezultati tihega in glasnega branja izbranega vzorca učencev. 

V obeh tabelah je naveden čas branja posameznega učenca, število besed, ki jih je prebral 

v minuti ter število doseženih točk, ki jih je učenec dosegel na vprašalniku preverjanja 

bralnega razumevanja. Oba preizkusa smo izvajali individualno.  

 

Tabela 4: Tiho branje pred začetkom bralnega treninga 

Zap. št. TIHO BRANJE VPRAŠALNIK PREVERJANJA 

BRALNEGA RAZUMEVANJA 

Čas branja Št. 

besed/min 

Št. doseženih točk 

U1 4 min 116 5 

U2 9 min 52 4 

U3 5 min 93 6 

U4  3 min 45 s 124 6 

U5 5 min 5 s 91 6 

U6 6 min 5 s 67 5 
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Tabela 5: Glasno branje pred začetkom bralnega treninga  

Zap. 

št. 

GLASNO BRANJE VPRAŠALNIK PREVERJANJA 

BRALNEGA RAZUMEVANJA 

Čas branja Št. 

besed/min 

Št. 

napak/min 

Št. doseženih točk 

 

U1 2 min 26 s 114 3 3 

U2 4 min 69 3 2 

U3 2 min 40 s 101 3 3 

U4 2 min 16 s 118 2 3 

U5 3 min 18 s 80 1 3 

U6 3 min 57 s 54 4 3 

 

V Tabeli 5 je navedeno tudi število napak, ki jih je posamezni učenec naredil v minuti.  

Pri ocenjevanju glasnega branja smo uporabili diktafon, da smo lahko natančno ocenili 

število prebranih besed v minuti ter število in vrsto napak. 

 

Tabela 6: Besede I in Besede II pred začetkom bralnega treninga  

Zap. št. BESEDE I BESEDE II 

Čas branja Št. napak Čas branja Št. napak 

U1 49 s 4 71 s 6 

U2 75 s 2 105 s 3 

U3 60 s 5 79 s 9 

U4 53 s / 68 s 5 

U5 59 s 3 84 s 2 

U6 62 s 7 128 s 15 

Vsota 358 s 21 535 s 40 

 

V Tabeli 6 so prikazani rezultati preizkusov Besede I in Besede II. Oba preizkusa smo 

izvedli individualno. 
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Interpretacije rezultatov vseh štirih preizkusov posameznega učenca so predstavljene v 

nadaljevanju.  

 

Učenec z oznako U1 je pri vseh aktivnostih aktivno sodeloval. Natančno je sledil danim 

navodilom, med delom ni potreboval dodatnih razlag. Ni ga bilo potrebno motivirati za 

delo. 

Učenec je besede bral tekoče, občasno je tri- ali večzložne besede tudi zlogoval. Ritem je 

bil večinoma enakomeren, le občasno je naredil več postankov, da je tiho zlogoval 

naslednjo besedo v povedi (tiho branje: 4 min; glasno branje: 2 min 26 s). Najpogostejše 

napake pri branju so bile zamenjave črk (d z b, a z o) in besed, zamenjava vrstnega reda 

črk v besedi, izpuščanje črk (i) ali besed, dodajanje črk/glasov (e, d, i). Napake niso vplivale 

na pomen povedi. Nekatere napake je tudi samostojno popravil. Pri branju je delno 

upošteval ločila – upošteval je le pike, ko je naredil kratek premor. Besede je pravilno 

naglaševal. Glede na hitrost branja (tiho branje: 116 besed/min; glasno branje: 114 

besed/min) smo ga uvrstili med počasne bralce (Pečjak, 1991). Prebrano besedilo je 

ustrezno razumel, na vsa vprašanja o prebranem besedilu je pravilno odgovoril. 

 

Učenec U2 je potreboval med diagnostičnim ocenjevanjem spodbude, da je naloge izpeljal 

do konca. Njegova pozornost je kratkotrajna, begajoča. Potreboval je večkratno spodbudo 

in usmeritev na delo. Navodila mu je bilo potrebno večkrat prebrati in mu dodatno 

razložiti potek dela. Pred branjem se je težko zbral, veliko je bilo dejavnikov, ki so ga 

motili (plakat na steni, šumi iz okolice).  

Učenec je bral besede v neenakomernem tempu. Tempo branja je bil upočasnjen (tiho 

branje: 9 min; glasno branje: 4 min). Najpogostejše napake, ki jih je naredil pri branju, so 

bile zamenjava črk (n z l, l z d, k z b) in besed, izpust začetnega zloga besed ter izpust 

posameznih glasov (l). Nekatere besede je neustrezno naglaševal, težave je imel tudi z 

razumevanjem prebranega. Med tihim branjem se je večkrat ustavil in vprašal za razlago 

besed (sardina, slanik). Med glasnim branjem je delno upošteval ločila – pri piki je naredil 

kratko pavzo. 

Šolska svetovalna služba in razredničarka so bili mnenja, da bi bilo za učenca bolj smiselno 

in primerno, da bi se prešolal na Osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom. Starši 
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se s predlogom niso strinjali in so učenca v naslednjem šolskem letu prešolali na drugo 

OŠ. Glede na hitrost branja (tiho branje: 52 besed/min; glasno branje; 69 besed/min) smo 

ga uvrstili med počasne bralce (Pečjak, 1991). Težave je imel z razumevanjem prebranega 

besedila (pri tihem branju je neustrezno odgovoril na dve vprašanji, pri glasnem pa na eno 

vprašanje o prebranem besedilu). 

 

Učenec U3 je pri diagnostičnem ocenjevanju branja aktivno sodeloval in brez težav sledil 

danim navodilom. Med delom ni potreboval dodatnih spodbud, ni ga bilo potrebno 

motivirati za delo.  

Učenec je bral besede v neenakomernem ritmu, saj je med branjem naredil več 

postankov, da je tiho dekodiral naslednjo besedo v povedi (tiho branje: 5 min; glasno 

branje: 2 min 40 s). Med branjem je večkrat zamenjal zaporedje črk/glasov v besedi (plot s 

polt), izpustil samoglasnike (i), izpustil zlog, zamenjal besede, dodal ali spremenil končnice 

besed, dodal samoglasnike (i, o). Nekatere besede je neustrezno naglasil. Med branjem je 

delno upošteval ločila in bralno intonacijo. Glede na lestvico hitrosti branja (tiho branje: 

93 besed/min; glasno branje: 101 beseda/min) smo ga uvrstili med počasne bralce 

(Pečjak, 1991). 

Prebrano besedilo je ustrezno razumel, pravilno je odgovoril na vsa vprašanja o 

prebranem tihem in glasnem besedilu. 

 

Učenca U4 je bilo potrebno motivirati za delo in sodelovanje na bralnem treningu. Bral je 

tekoče (tiho branje: 3 min 45 s; glasno branje: 2 min 16 s). Ritem branja je bil prav tako 

tekoč, izraznost med branjem pa monotona. Med branjem je upošteval ločila, vendar brez 

poudarka na prozodiji. Besede je ustrezno naglaševal.  

Najpogostejše napake so bile zamenjave besed (pristno s pristop), dodajanje črke/glasu 

(e), zamenjave končnice besed (ob ohranjenem pomenu besede) in izpust zlogov na 

sredini besed. Glede na hitrosti branja (tiho branje: 124 besed/min; glasno branje: 118 

besed/min) smo ga uvrstili med počasne bralce, ker je prebral manj kot 200 besed v 

minuti (Pečjak, 1991). Razumevanje prebranega je bilo ustrezno. Pravilno je odgovoril na 

vsa vprašanja o prebranem tihem in glasnem besedilu. 
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Učenca U5 je bilo med delom potrebno večkrat spodbuditi in usmeriti njegovo pozornost 

na delo. S pogovorom je želel pozornost preusmeriti stran od branja. Navodila mu je bilo 

potrebno večkrat razložiti, da je nalogo nato samostojno rešil.  

Bral je v počasnem, neenakomernem ritmu z veliko postanki pred besedami, ki jih ni 

poznal ali so bile tri- ali večzložne. Takšne besede je tudi zlogoval (tiho branje: 5 min 5 s; 

glasno branje: 3 min 18 s).  

Najpogostejše napake med branjem so bile menjave besed (prejle s prejel), zamenjave 

črk/glasov v besedah (a z e, k z g) in izpust zloga na sredini besede. Nekatere besede je 

neustrezno naglaševal. Med branjem ni upošteval ločil, bral je monotono (tiho branje: 91 

besed/min; glasno branje 80 besed/min). Uvrstili smo ga med počasne bralce (Pečjak, 

1991). Razumevanje prebranega je bilo šibko, ob spodbudi je sicer smiselno odgovoril na 

vprašanja o prebranem besedilu.  

 

Učenec U6 ima diagnosticirano disleksijo in je od leta 2012 kot učenec s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo v obsegu treh ur na teden. Dve uri izvaja specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja, eno uro pa socialna pedagoginja. Učenec ima veliko 

prilagoditev, med njimi tudi možnost, da mu učitelj prebere navodila in besedilne naloge, 

daljša besedila bere po sklopih, po potrebi mu je omogočena dodatna razlaga navodil, 

sprotno preverjanje razumevanja, uporaba abecede na kartončku. Učenca smo 

obravnavali kot vse ostale učence izbranega vzorca, upoštevali smo le prilagoditve, ki jih 

ima glede na odločbo. Učenec je pri preizkusu aktivno sodeloval in upošteval razložena 

navodila. Potreboval je spodbude, da je delo dokončal. Njegova hitrost branja je bila 

izredno počasna (tiho branje: 6 min 5 s; glasno branje: 3 min 57 s). Večzložne besede je 

zlogoval. Njegov ritem je bil neenakomeren, bral je zlogujoče in monotono, brez 

upoštevanja bralne intonacije ter ločil. Nekatere besede je neustrezno naglaševal. 

Najpogostejše napake so bile zamenjava črk (j z l, b z d), dodajanje črk/glasov (i, a), 

zamenjava besed (prejle s prijela), zamenjava zaporedja črk v besedi, izpust posamezne 

črke/glasu. Med glasnim branjem je večkrat izpustil vrstico. Učenec je izpostavil, da lažje 

bere tiho kot glasno, ker pri glasnem branju ne razume vsebine. Glede na hitrost branja 

(tiho branje: 67 besed/min; glasno branje: 54 besed/min) smo ga uvrstili med počasne 
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bralce (Pečjak, 1991). Razumevanje prebranega je bilo ustrezno, le na eno vprašanje pri 

preverjanju bralnega razumevanja tihega branja je napačno odgovoril. 

 

4.2 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV TESTIRANJ 

PO KONCU TRENINGA ZA IZBOLJŠANJE BRANJA S POMOČJO 

STRIPOV 

4.2.1 Primerjava začetnih in končnih rezultatov Vprašalnika bralne 

motivacije 

Tabela 7: Rezultati Vprašalnika bralne motivacije pred in po končanem bralnem treningu 

Legenda: BT – bralni trening 

 

 

Faktor 

Surove 
točke 
pred 
BT 

Surove 
točke  
po BT  

T-
vrednost 
pred BT 

T-
vrednost 

po BT 
Rezultat 
pred BT 

Rezultat 
po BT 

U1 
 

interes za branje 37 38 58 61 povprečno nadpovprečno 

zaznavanje branja kot težke 
aktivnosti 13 12 42 40 povprečno povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 9 10 62 69 nadpovprečno nadpovprečno 
U2 

 

interes za branje 31 26 44 32 povprečno podpovprečno 

zaznavanje branja kot težke 
aktivnosti 15 17 48 53 povprečno povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 11 9 75 62 nadpovprečno nadpovprečno 

U3 
 

interes za branje 32 29 47 39 povprečno podpovprečno 
zaznavanje branja kot težke 
aktivnosti 16 16 51 51 povprečno povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 10 11 69 75 nadpovprečno nadpovprečno 

U4 

 

interes za branje 31 33 44 49 povprečno povprečno 

zaznavanje branja kot težke 
aktivnosti 19 12 59 40 povprečno povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 8 6 56 43 povprečno povprečno 
U5 

 

interes za branje 34 33 51 49 povprečno povprečno 

zaznavanje branja kot težke 
aktivnosti 18 13 56 42 povprečno povprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 12 8 82 56 nadpovprečno povprečno 
U6 

 

interes za branje 25 22 29 23 podpovprečno podpovprečno 
zaznavanje branja kot težke 
aktivnosti 18 22 56 67 povprečno nadpovprečno 

kompetentnost pri glasnem branju 10 9 69 62 nadpovprečno nadpovprečno 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Jana Arlič; diplomsko delo 

71 

 

Individualni rezultati Vprašalnika bralne motivacije (Pečjak idr., 2006) posameznih 

učencev (Tabela 7) kažejo na to, da so učenci po končanem treningu za izboljšanje branja 

s pomočjo stripa dosegli raznolike rezultate. Nekateri so svoj rezultat izboljšali (U1), drugi 

poslabšali (U2, U3, U6). 

 

Po končanem bralnem treningu je U1 izboljšal interes za branje (T-vrednost 61), medtem 

ko je interes za branje pri učencih U2, U3 in U6 upadel (T-vrednosti pod 40). U4 in U5 

imata T-vrednosti med 40 in 60, kar pomeni, da je njun rezultat pri faktorju interes za 

branje povprečen. 

 

Vsi učenci (razen učenca U6) so pri faktorju zaznavanje branja kot težke aktivnosti dosegl i 

povprečen rezultat. Njihove T-vrednosti so se gibale med 40 in 60. U6 je dosegel 

nadpovprečen rezultat (T-vrednost 67), kar pomeni, da nadpovprečno zaznava branje kot 

težko aktivnost. 

 

Učenci U1, U2, U3 in U6 so dosegli nadpovprečen rezultat (T-vrednosti nad 60) pri 

faktorju kompetentnost pri glasnem branju. Učenca U4 in U5 pa sta imela T-vrednosti 

med 40 in 60, kar pomeni, da sta dosegla povprečen rezultat.  

 

Učenec 1 je po končanem bralnem treningu pomembno izboljšal svoj interes za branje (T-

vrednost 61). Pred BT je imel povprečnega (pred BT: T-vrednost 58), po treningu pa je 

njegov interes za branje nadpovprečen. Na spodnji meji je njegov rezultat pri zaznavanju 

branja kot povprečno težke aktivnosti (po BT: T-vrednost 40). Glede na rezultat pred 

bralnim treningom (T-vrednost 42) je to izboljšanje. Pred bralnim treningom (T-vrednost 

62) in po njem (T-vrednost 69) se je čutil nadpovprečno kompetentnega pri glasnem 

branju. Po bralnem treningu je postal na tem področju še bolj samozavesten.  

 

Učenec 2 je po bralnem treningu poslabšal svoj rezultat pri faktorju interes za branje. Pred 

treningom je imel povprečen interes za branje (T-vrednost 44), po njem pa 

podpovprečnega (T-vrednost 32). U2 je pred treningom (T-vrednost 48) in po njem (T-

vrednost 53) zaznaval branje kot povprečno težko aktivnost. Pri obeh merjenjih pa se je 
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izkazal kot zelo kompetentnega pri glasnem branju (pred BT: T-vrednost 75; po BT: T-

vrednost 62). Iz rezultatov lahko razberemo, da je po bralnem treningu dosegel slabši 

rezultat pri vseh treh faktorjih, predvsem pri interesu za branja. Razlog za to lahko 

pripišemo učenčevemu pomanjkanju interesa za reševanje preizkusa po končanem 

treningu za izboljšanje branja s pomočjo stripov. 

 

Učenec 3 je pred bralnim treningom dosegal povprečni rezultat (T-vrednost 47) pri 

interesu za branje, po končanem bralnem treningu pa je njegov interes za branje padel 

med podpovprečne rezultate (T-vrednost 39), kar je na meji s povprečnim rezultatom. 

Pred in po bralnem treningu je zaznaval branje kot povprečno težko aktivnost, obakrat je 

dosegel enako število surovih točk (T-vrednost 51). U3 se je pri obeh merjenjih izkazal kot 

kompetenten pri glasnem branju (pred BT: T-vrednost 69; po BT: T-vrednost 75). U3 je po 

bralnem treningu postal še boj samozavesten pri glasnem branju, je pa upadel njegov 

interes za branje. 

 

Učenec 4 je pri vseh treh faktorjih dosegel povprečni rezultat. Interes za branje je povečal 

znotraj povprečnega rezultata (pred BT: T-vrednost 44; po BT: T-vrednost 49). Izboljšal je 

tudi rezultat zaznavanje branja kot težke aktivnosti znotraj povprečja. Pred bralnim 

treningom je bil njegov rezultat na zgornji meji (T-vrednost 59), kar je pomenilo, da je 

skoraj zaznaval branje kot nadpovprečno težko aktivnost, po končanem bralnem treningu 

pa je njegov rezultat na spodnji meji (T-vrednost 40), kar pomeni, da branje zanj ne 

predstavlja težke aktivnosti. Učenec se je pred bralnim treningom in po njem počutil 

povprečno kompetentnega pri glasnem branju (pred BT: T-vrednost 56; po BT: T-vrednost 

43). 

 

Učenec 5 je dosegal povprečne rezultat pred in po bralnem treningu pri faktorju interes za 

branje ter zaznavanje branja kot težke aktivnosti. Njegov interes za branje se je znotraj 

povprečnega interesa za branje zmanjšal (pred BT: T-vrednost 51; po BT: T-vrednost 49). 

U3 je pred bralnim treningom zaznaval branje kot povprečno težko aktivnost (T-vrednost 

56), po bralnem treningu pa je znotraj povprečnega rezultata svoj dosežek izboljšal (T-

vrednost 42), kar je že na spodnji meji povprečnega s podpovprečnim rezultatom. Pri 
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kompetentnosti pri glasnem branju je svoj rezultat poslabšal z nadpovprečnega (T-

vrednost 82) na povprečnega (T-vrednost 56). Razlog za to, da se je po bralnem treningu 

učenec počutil manj kompetentnega pri glasnem branju, lahko pripišemo večji 

samokritičnosti učenca pri glasnem branju. 

 

Učenec 6 je minimalno izboljšal svoj interes za branje znotraj podpovprečnega rezultata 

(pred BT: T-vrednost 29; po BT: T-vrednost 23). Učenec je po končanem bralnem treningu 

zaznaval branje kot nadpovprečno težko aktivnost (T-vrednost 67), pred branjem pa je bil 

njegov rezultat znotraj povprečja (T-vrednost 56). Pri obeh merjenjih pa je učenec izrazil, 

da se čuti nadpovprečno kompetentnega pri glasnem branju (pred BT: T-vrednost 69; po 

BT: T-vrednost 62).  

  

Dobljene surove točke prvega in drugega merjenja se med seboj razlikujejo, vendar je 

razlika med njimi majhna. Pričakovali bi, da bi bile pri drugem merjenju vrednosti surovih 

točk višje pri faktorjih interes za branje ter kompetentnost pri glasnem branju, manjše pa 

pri faktorju zaznavanje branja kot težke aktivnosti. Morebiti so učenci postali bolj kritični 

do lastnega branja, zato so rezultati nižji od pričakovanih. Ali pa so učenci pri prvem 

testiranju neustrezno ocenili svojo bralno motivacijo.  

 

Kljub rezultatom je bilo zaznati povečano motivacijo za branje pri učencih, ki se je kazala v 

času poteka bralnega treninga prek pozitivnega odnosa bralcev do knjižnega gradiva ter 

izkazanega interesa za branje; oba stripa sta bila učencem zanimiva in k branju so vsi z 

veseljem pristopali.  

 

Tabela 8 prikazuje rezultate Vprašalnika bralne motivacije (Pečjak idr., 2006) za celoten 

vzorec v obliki povprečnih vrednosti surovih točk pri posameznih faktorjih, pripadajočih 

standardnih deviacij in minimalnih ter maksimalnih vrednostih surovih točk, ki so bile 

dosežene pri posameznem faktorju. Primerjava povprečnih vrednosti pokaže blag padec 

vrednosti surovih točk (nižji interes za branje, branje je zaznano kot težja aktivnost, 

občutek manjše kompetentnosti pri glasnem branju). Nekoliko opaznejša je razlika med 

standardnimi deviacijami, kar kaže na nekaj več razlik med posameznimi učenci. 
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Tabela 8: Primerjava začetnih in končnih opisnih statistik Vprašalnika bralne motivacije po 

posameznih faktorjih 

Začetek treninga 

Faktor x   SD min. max. 

interes za branje 31,7 4,0 25 37 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti 16,5 2,3 13 19 

kompetentnost pri glasnem branju 10,0 1,4 8 12 

Konec treninga 

Faktor x  SD min. max. 

interes za branje 30,1 5,7 22 38 

zaznavanje branja kot težke aktivnosti  15,3 3,9 12 22 

kompetentnost pri glasnem branju 9,0 1,7 6 11 

Legenda: x  – povprečna vrednost, SD – standardna deviacija, min. – minimalno doseženo 

število točk, max. – maksimalno doseženo število točk 

 

4.2.2 Primerjava in interpretacija začetnih in končnih rezultatov 

preverjanj tihega branja in bralnega razumevanja ter interpretacija 

opažanj med branjem učencev 

Tabela 9 prikazuje združene rezultate testov za preverjanje tihega branja in bralne 

motivacije. Število prebranih besed v minuti smo izmerili v prvi minuti tihega branja 

učencev. Iz tabele lahko razberemo, da so po končanem bralnem treningu vsi učenci 

prebrali več besed na minuto kot pred začetkom treninga. Največji napredek se je prikazal 

pri U4 in U1, ki sta več kot podvojila število prebranih besed v minuti. U4 je izboljšal svoj 

rezultat za 132 %, U1 pa za 105 %. Učenca U4 in U1 sta tudi pri prvem merjenju prebrala 

največ besed v minuti znotraj izbranega vzorca in sta imela najkrajša časa branja 

celotnega besedila. U4 je čas branja celotnega besedila izboljšal za 1 min in 50 s, U1 pa za 

1 min 30 s. U1 in U4 lahko glede na število prebranih besed v minuti (U1: 238 besed/min; 

U4: 277 besed/min) pri tihem branju po bralnem treningu uvrstimo med srednje hitre 

bralce (Pečjak, 1991). Ostali štirje učenci (U2, U3, U5 in U6) so ostali v skupini počasnih 

bralcev (Pečjak, 1991). 
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Najmanjši napredek je naredil U5, ki je svoj rezultat izboljšal za 35  %. U5 in U6 sta 

potrebovala tudi več časa, da sta v celoti prebrala besedilo po končanem bralnem 

treningu (U5: povečal potreben čas za 5 s; U6: povečal za 35 s). 

 

Primerjava rezultatov Vprašalnika preverjanja bralnega razumevanja pri tihem branju 

kaže, da je skupno število napačnih odgovorov izbranega vzorca učencev ostalo enako. 

Spremenila se je le razporeditev napačnih odgovorov. U1 in U6 z 1 napako ter U2 z dvema 

napakama pred začetkom bralnega treninga ter U2 in U4 z eno ter U5 z dvema napakama 

po končanem bralnem treningu. Na 3. vprašanje vprašalnika je največ učencev odgovorilo 

neustrezno pred začetkom bralnega treninga, po končanem treningu pa na 4. vprašanje.  

 

Tabela 9: Rezultati tihega branja in bralnega razumevanja pred in po končanem bralnem 

treningu 

Zap. št. TIHO BRANJE VPR. PREV. BR. 

RAZUMEVANJA 

Čas branja Št. besed/min Relativna 

sprememba 

P1 P2 

Pred BT Po BT Pred BT Po BT 

U1 4 min 2 min 30 s 116 238 105 % 5  6 

U2 9 min 6 min 52 78 50 % 4  5 

U3 5 min 3 min 20 s 93 154 66 % 6  6 

U4  3 min 45 s 1 min 55 s 124 277 123 % 6 5 

U5 5 min 5 s 5 min 10 s 91 123 35 %  6 4 

U6 6 min 5 s 6 min 40 s 67 98 46 % 5 6 

Vsota / / 543 968 / 32 32 

x  / / 90,5 161,3 / / / 

SD / / 27,6  79,7 / / / 

Legenda: BT – bralni trening, P1 – št. doseženih točk pred bralnim treningom, P2 – št. 

doseženih točk po bralnem treningu, x  – povprečna vrednost, SD – standardna deviacija 

 

Povprečna hitrost tihega branja celotnega vzorca je pred treningom znašala 90,5 ± 27,6 

besed/min, po koncu bralnega treninga pa 161,3 ± 79,7 besed/min. Iz obeh rezultatov 

vidimo, da se je vrednost standardne deviacije povečala relativno glede na povprečno 

vrednost. Slednje kaže na to, da se je po končanem bralnem treningu povečala 
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heterogenost skupine glede hitrosti tihega branja. To pomeni, da je uporabljen bralni 

trening nekaterim učencem ustrezal bolj kot drugim. Velja poudariti, da je sprememba 

heterogenosti vzorca pričakovana, saj je vzorec tako majhen, da že sprememba pri enem 

učencu izrazito vpliva na opisne statistike vzorca. 

 

Učenec U1 je pri preverjanju tihega branja aktivno sodeloval, razumel je navodila in 

samostojno izpolnil vprašalnik preverjanja bralnega razumevanja. 

Učenec U2 je med branjem občasno zamenjeval tiho branje s šepetajočim branjem. Zelo 

se je trudil, da je natančno bral besedilo. Med branjem je naredil dve pavzi, dolgi od 10 do 

20 sekund. Po pavzi ga je bilo potrebno motivirati za nadaljnje branje, predvsem pa za 

izpolnjevanje vprašalnika. Učenec U3 je med testiranjem aktivno sodeloval in naloge 

samostojno izpolnjeval glede na dana navodila. Učenec U4 je potreboval nekaj spodbud, 

da je izpolnil celotni vprašalnik o prebranem besedilu, sicer je razumel vsa navodila. 

Učenec U5 si je le enkrat med tihim branjem pomagal tako, da je s kazalcem sledil 

besedilu. Pri reševanju vprašalnika je potreboval spodbude, da je odgovoril na zadnje 

vprašanje, kjer je bilo potrebno odgovor napisati, saj je bilo vprašanje odprtega tipa. 

Učenca U6 je motil hrup iz okolice, težko se je zbral za branje, zato si je med branjem 

večkrat pomagal tako, da je s kazalcem sledil besedilu. Učenec je povedal, da s težavo tiho 

bere. Pri izpolnjevanju vprašalnika ni potreboval pomoči ali spodbud.  

 

4.2.3 Primerjava in interpretacija začetnih in končnih rezultatov 

preverjanj glasnega branja in bralnega razumevanja ter 

interpretacija opažanj med branjem učencev 

Tabela 10 prikazuje združene rezultate testov za preverjanje glasnega branja in bralnega 

razumevanja. Rezultati kažejo, da so vsi učenci povečali število prebranih besed na 

minuto pri glasnem branju. Najmanjša razlika je pri U4 (izboljšal rezultat za 3 %) in U1 

(izboljšal rezultat za 4 %), ki sta pred in po bralnem treningu prebrala največ besed v 

minuti (U4: 121 besed/min; U1: 118 besed/min). Največji napredek pa je opazen pri U2, ki 

je svoj rezultat izboljšal za 28% in je pred bralnim treningom potreboval največ časa, da je 
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v celoti prebral besedilo. Čas branja je skrajšal za 47 s. U6, ki je lažje bral glasno kot tiho, 

je svoj rezultat izboljšal za 24 %.  

Glede na število prebranih besed pri glasnem branju, smo vse učence izbranega vzorca 

uvrstili v skupino počasnih bralcev (Pečjak, 1991). 

 

Primerjava rezultatov Vprašalnika preverjanja bralnega razumevanja po glasnem branju 

kaže, da se ni spremenilo skupno število doseženih točk za celoten vzorec, kot tudi ne 

doseženi rezultati posameznih učencev. Učenec U2 je obakrat neustrezno odgovoril na 2. 

vprašanje. Vsi ostali učenci so na vsa tri vprašanja pravilno in smiselno odgovorili.  

 

Tabela 10: Rezultati glasnega branja in bralnega razumevanja pred in po končanem 

bralnem treningu 

Zap. št. GLASNO BRANJE VPR. PREV. BR.  

RAZUMEVANJA 

Čas branja Št. besed/min 

 

Relativna 

sprememba 

Št. 

napak/min.  

 

P1 P2 

Pred BT Po BT Pred 

BT 

Po BT Pred 

BT 

Po BT 

U1 2 min 26 s 2 min 52 s 114 118 4 % 3 3 3 3 

U2 4 min 3 min 13 s 69 88 28 % 3 3 2 2 

U3 2 min 40 s 2 min 24 s 101 114 13 % 3 3 3 3 

U4 2 min 16 s 2 min 16 s 118 121 3 % 2 2 3 3 

U5 3 min 18 s 2 min 53 s 80 92 15 % 1 1 3 3 

U6 3 min 57 s 4 min 10 s 54 67 24 % 4 4 3 3 

Vsota / / 536 600 / 16 16 17 17 

x  / / 89,3 100 / / / / / 

SD / / 25,8 21,3 / / / / / 

Legenda: BT – bralni trening, P1 – št. doseženih točk pred bralnim treningom, P2 – št. 

doseženih točk po bralnem treningu, x  – povprečna vrednost, SD – standardna deviacija 

 

Povprečna hitrost glasnega branja je pred treningom znašala 89,3 ± 25,8 besed/min, po 

koncu bralnega treninga pa 100 ± 21,3 besed/min. Iz teh dveh rezultatov razberemo, da 
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se je standardna deviacija glede na povprečno vrednost zmanjšala. To dejstvo kaže, da je 

bralni trening zmanjšal razlike med učenci pri hitrosti glasnega branja  in da je bil njegov 

učinek na učence bolj homogen kot v primeru tihega branja (Tabela 9). Uporabljen bralni 

trening je bolj vplival na hitrost tihega kot glasnega branja. Ponovno bi izpostavili, da je 

sprememba standardne deviacije pričakovana, saj je vzorec tako majhen, da lahko že 

sprememba pri enem učencu izrazito vpliva na opisne statistike vzorca.  

 

Učenec U1 je bral tekoče, enakomerno, med branjem je naredil le tri napake: dvakrat je 

zamenjal končnico besede ter zamenjal glas b z d. Upošteval je bralno intonacijo ter ločila. 

Na vprašanja o prebranem besedilu je natančno in zelo podrobno odgovoril. Učenec U2 je 

nekatere povedi prebral ritmično neenakomerno, nekatere besede je neustrezno naglasil. 

Napake, ki jih je naredil, so bile: dodal je samoglasnik e, zamenjal je posamezne glasove 

(m z j) ter izpustil osrednji zlog v besedi. Pri izpolnjevanju vprašalnika je potreboval 

spodbude, da je odgovoril na vsa tri vprašanja. Na drugo vprašanje je odgovoril napačno, 

enako kot pred začetkom bralnega treninga. Dodatne razlage navodil ni potreboval. Delno 

je upošteval ločila in bralno intonacijo. Učenec U3 je bral tekoče in enakomerno, le enkrat 

je naredil krajši premor (5 sekund), preden je nadaljeval z naslednjo povedjo. Med 

branjem je zamenjal končnico besede ter izpustil sredinski zlog v besedi. Upošteval je 

ločila. Učenec U4 je bral tekoče in v enakomernem ritmu. Upošteval je bralno intonacijo in 

ločila. Naredil je le dve napaki: zamenjal končnico besede ter dodal veznik in. Na vsa 

vprašanja o prebranem navodilu je smiselno odgovoril. Učenec U5 je bral dokaj 

enakomerno, večkrat je naredil kratko pavzo (3–5 sekund) med branjem. Delno je 

upošteval ločila, zelo se je trudil upoštevati bralno intonacijo in spreminjati višino glasu 

glede na vsebino besedila. Naredi je le eno napako – zamenjal je b z d. Na vprašanja o 

prebranem besedilu je natančno odgovoril. Učenec U6 je med branjem izpustil soglasnik r, 

zamenjal samoglasnike (a z e, i z e) ter izpustil besedo. Upošteval je ločila med branjem. 

Ni potreboval nobenih dodatnih navodil ali spodbud, vprašalnik o prebranem besedilu je 

samostojno rešil in smiselno odgovarjal na vprašanja. 
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4.2.4 Primerjava in interpretacija začetnih in končnih rezultatov 

preverjanj Testa motenj branja in pisanja – Besede I in Besede II ter 

interpretacija opažanj med branjem učencev 

Iz Tabele 11 je razvidno, da so pri Besedah I trije učenci (U1, U4 in U6) potrebovali več 

časa za branje besed po končanem bralnem treningu, pri čemer niso povečali števila 

napak. U1 in U5 sta napravila enako število napak, tj. 4 napake, U4 pa med branjem ni 

naredil napake niti pred niti po bralnem treningu. Preostali učenci (U2, U3 in U5), ki so pri 

Besedah I izboljšali čas branja, so število napak izboljšali (U2), poslabšali (U3) ali izenačili 

(U5). 

 

Največji napredek je opazen pri U2, ki je čas branja izboljšal za 27 % in zmanjšal število 

napak (z 2 na 1). Pred bralnim treningom je U2 potreboval največ časa, da je prebral vse 

besede, po bralnem treningu pa ima rezultat (55 s), ki je primerljiv z ostalimi učenci. 

Zanimiv je rezultat učenca U6, ki je čas branja podaljšal za 5 % in opazno zmanjšal število 

napak pri branju (s 7 na 3), kar nakazuje na to, da je bil natančnejši pri dekodiranju 

posameznih besed. 

 

Tabela 11: Rezultati Testa motenj branja in pisanja ― Besede I pred in po končanem 

bralnem treningu  

Zap. št. BESEDE I pred BT BESEDE I po BT Relativna 

sprememba 

Čas branja Št. napak Čas branja Št. napak Čas branja 

U1 49 s 4 57 s 4 16 % 

U2 75 s 2 55 s 1 -27 % 

U3 60 s 5 56 s 6 -7 % 

U4 53 s 0 55 s 0 4 % 

U5 59 s 3 52 s 3 -12 % 

U6 62 s 7 65 s 3 5 % 

Vsota / 21 / 17 / 

Legenda: BT – bralni trening 
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Pri Besedah II so prav tako 3 učenci (U1, U3 in U6) potrebovali več časa za branje besed 

po končanem bralnem treningu, a so vsi zmanjšali število napak (Tabela 12). Velja 

poudariti, da sta dva izmed teh učencev svoj dosežek poslabšala le za sekundo (U1 in U3), 

kar pri njiju znaša zgolj za procent daljše branje. Preostali učenci (U2, U4 in U5) so 

izboljšali čas branja, pri čemer so število napak izenačili (U5), poslabšali (U2) ali izboljšali 

(U4). 

 

Tako kot pri branju Besed I je tudi pri branju Besed II moč opaziti največji napredek pri 

učencu U2, ki je skrajšal čas branja za 22 %, pri tem pa je naredil 2 napaki več. Opazen 

napredek je tudi pri učencu U5, ki je čas branja skrajšal za 12 %.  

 

Tabela 12: Rezultati Testa Motenj branja in pisanja ― Besede II pred in po končanem 

bralnem treningu  

Zap. št. BESEDE II pred BT BESEDE II po BT Relativna 

sprememba 

Čas branja Št. napak Čas branja Št. napak Čas branja 

U1 71 s 6 72 s 4 1 % 

U2 105 s 3 82 s 5 -22 % 

U3 79 s 9 80 s 7 1 % 

U4 68 s 5 66 s 1 -3 % 

U5 84 s 2 74 s 2 -12 % 

U6 128 s 15 137 s 10 7 % 

Vsota / 40 / 29 / 

Legenda: BT – bralni trening 

 

Največjo razliko v zmanjšanju števila napak med branjem (s 15 na 10), lahko opazimo pr i 

učencu U6. U6 je pred bralnim treningom in po njem naredil največ napak ter imel 

najdaljši čas branja (pred BT: 128 s; po BT: 137 s). Učenec U6 ima diagnosticirano 

disleksijo, kar je razlog za višje število napak med branjem in daljši čas branja glede na 

rezultate ostalih učencev.  
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Pri analizi rezultatov skupine opazimo, da se je celoten čas branja vseh učencev , ki so 

sodelovali pri treningu za izboljšanje branja s pomočjo stripov, skrajšal pri obeh naborih 

besed. Kljub hitrejšemu branju je padlo tudi skupno število napak med branjem Besed I (z 

21 na 17) in Besed II (s 40 na 29).  

 

Učenec U1 je zamenjal samoglasnike (a z e) in soglasnike (d s p). Zamenjal je tudi vrstni 

red črk/glasov v besedi ter končnico besede. Učenec U2 je pri glasnem branju besed 

zamenjal posamezne črke/glasove (b z d, l z d) na sredini besede, zamenjal vrstni red črk 

na sredini besede in neustrezno naglasil besede. Učenec U3 je največkrat zamenjal, dodal 

(a, e, i, o) ali izpustil samoglasnik (e, i) na sredini besede. Učenec U4 je naredil le eno 

napako, ko je zamenjal končnico besede. Učenec U5 pa je zamenjal zaporedje črk v 

besedi, zamenjal začetni zlog ter izpustil samoglasnik (i). Učenec U6 je bil med branjem 

besed nemiren, neprestano je gugal z nogami pod stolom. Med branjem je zamenjal 

samoglasnika ter zaporedje soglasnikov v besedi, izpustil ali dodal je samoglasnik na 

koncu besede, zamenjal končnico in zamenjal zaporedje črk/glasov na sredini besede.  

 

4.2.5 Rezultati in interpretacija ocenjevalnega lista Moje počutje ob 

branju po končanem bralnem treningu 

Učenci so po vsakem srečanju ocenili lasten odnos oz. mnenje do branja. Na 10-stopenjski 

lestvici (1 – branja ne maram, 5 – branja niti ne maram niti ga nimam rad, 10 – zelo rad 

imam branje) so obkrožili tisto vrednost, ki je najbolj opisovala njihovo bralno uspešnost 

in počutje ob branju. 

 

Iz Tabele 13 lahko razberemo, da so učenci tekom srečanj bralnega treninga največkrat 

ocenili svoj odnos z 10, kar pomeni, da imajo branje radi. Zanimivo je bilo spremljati 

učenca 2 (U2), ki je zelo raznoliko ocenil svoje branje in počutje ob branju. V prvi polovici 

bralnega treninga se je ocenil z ocenami od 3 do 10, v drugi polovici pa prevladujejo samo 

ocene 10. Učenec 5 je na vseh srečanjih ocenil svoje počutje do branja z zelo rad imam 

branje, torej 10, razen po enem srečanju, ko je dal oceno 9. Iz njegovih odgovorov lahko 

sklepamo, da se je v skupini dobro počutil in je rad bral. Podoben rezultat lahko vidimo pri 
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U1. Učenca U1 in U5 sta na vseh srečanjih bralnega treninga kazala interes za branje. Iz 

njunih ocen lahko razberemo, da imata o svojem branju dobro mnenje, kar zagotovo 

pozitivno vpliva na njuno samopodobo. 

 

Tabela 13: Rezultati ocenjevalnega lista Moje počutje ob branju  

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. srečanje 10 7 9 6 10 10 

2. srečanje 9 / 10 10 10 10 

3. srečanje 9 3 10 / 9 10 

4. srečanje 10 5 10 8 10 9 

5. srečanje 10 10 6 10 / 10 

6. srečanje 10 10 10 10 / 7 

7. srečanje 10 10 10 10 10 / 

8. srečanje 10 6 10 10 10 10 

9. srečanje 10 10 10 10 10 10 

10. srečanje 10 10 10 10 10 10 

11. srečanje 10 10 10 10 10 10 

12. srečanje 10 / 10 10 10 10 

13. srečanje 10 10 10 10 10 10 

14. srečanje 10 10 10 10 10 10 

Legenda: / – ni ocene zaradi odsotnosti učenca 

 

Učenci, ki so bili zaradi bolezni odsotni na bralnem treningu, so nadoknadili z branjem 

stripa v individualnih obravnavah. 
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4.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

4.3.1 Kakšne so značilnosti branja in težave na področju branja pri izbrani 

populaciji pred začetkom treninga za izboljšanje branja s pomočjo 

stripov?  

Vsi učenci, ki so sodelovali pri treningu za izboljšanje branja s pomočjo stripov, so spadali 

med počasne bralce (Pečjak, 1991), saj so prebrali manj kot 200 besed v minuti. 

Najuspešnejši je bil učenec 4, ki je prebral 118 besed v minuti pri glasnem branju. Najmanj 

besed v minuti je prebral učenec 6, ki jih je prebral le 54. 

 

Branje izbranega vzorca ni bilo tekoče oz. enakomerno. Najuspešnejši učenec (učenec 4) 

je za glasno branje besedila Ptica in slon potreboval 2 minuti in 16 sekund. Učenec 6, ki je 

za branje potreboval največ časa, pa 3 minute in 57 sekund. Najpogostejše napake med 

branjem pri izbranem vzorcu učencev so bile: zlogovanje daljših, večzložnih besed, pred 

začetkom nove povedi so naredili daljši premor, premore pa so delali tudi pred nekaterimi 

večzložnimi besedami. Zamenjevali so posamezne črke/glasove (d z b, a z o, k z b, l z d, a z 

e) in zloge (predvsem na koncu besed), izpuščali posamezne samoglasnike (e, i, o), 

soglasnike (l) in zloge ter dodajali posamezne samoglasnike (a, i, o). Med branjem so s 

prstom sledili besedilu, vendar so nekateri kljub temu izpustili posamezno vrstico 

besedila. Večina preiskovane skupine ni upoštevala bralne intonacije in ločil med branjem. 

Pri tihem branju je bil prav tako najuspešnejši učenec 4, ki je prebral 124 besed na minuto 

in je celotno besedilo Morski pes išče prijatelje prebral v 3 minutah in 45 sekundah. 

Učenec 2 pa je tiho prebral le 52 besed v minuti in je celotno besedilo prebral v 9 

minutah.  

 

Magajna idr. (2007, str. 42) pravijo, da imajo učenci s splošnimi in specifičnimi težavami 

na področju branja nekatere značilne vrste težav. Med njimi bi izpostavili težave pri 

zavedanju glasov v besedah, vrstnega reda glasov, zaporedja zlogov, težave pri 

prepoznavanju besed (predvsem posameznih besed), težave z vrstnim redom glasov, črk 

ali besed pri branju in težave z bralnim razumevanjem. Te težave so bile prepoznane tudi 
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pri izbranem vzorcu učencev. Najpogostejše napake izbranega vzorca, ki so se pokazale s 

testom glasnega branja Ptica in slon ter Testom motenj branja in pisanja (Besede I in 

Besede II), so bile zamenjave črk, zamenjave zaporedja glasov v besedi, izpuščanje črk ali 

dodajanje črk, zlogov ali besed. Največkrat narejene napake ne vplivajo na pomen 

besedila, zato je tudi bralno razumevanje učencev dokaj ustrezno. Učenci so večinoma 

pravilno odgovarjali na vprašanja o prebranem besedilu po tihem in glasnem branju.  

Težave so imeli z razumevanjem posameznih besed, torej so imeli šibkejše besedišče. 

 

Glede na bralno motivacijo je večina učencev dosegala povprečne rezultate, le pri faktorju 

kompetentnost pri glasnem branju so vsi (razen učenec 4) dosegli nadpovprečen rezultat. 

Učenec 6, ki ima diagnosticirano disleksijo, je izrazil podpovprečni interes za branje, kar 

kaže na njegovo šibko motivacijo za branje. 

 

4.3.2 Kateremu učnemu stilu učencev je bralni trening najbolj ustrezal? 

Učenci, ki so sodelovali pri bralnem treningu, so imeli raznolike kombinacije prednostnih 

učnih stilov. Le-ti so bili: praktično-individualistični učni stil, slušno-socialni, vizualno-

praktični, praktični ter vizualni-slušni, slušno-praktični ter logično-socialni učni stil.  

Pričakovali smo, da bo največji napredek na področju branja opazen pri učencu 3 (U3), ki 

ima vizualno-praktični učni stil, saj je bil trening osnovan predvsem na vizualnem prenosu 

informacij. Vendar je U3 pri večini preizkusov dosegal povprečne rezultate.  

 

Na področju bralne motivacije je bil učenec 1 (U1) edini, ki je izboljšal rezultat pri faktorju 

interes za branje s povprečnega na nadpovprečnega (Tabela 7). Pri faktorju interes za 

branje je rezultat povečal za 1 točko (s 37 na 38), pri zaznavanju branja kot težke 

aktivnosti je pri drugem merjenju zbral eno točko manj (zbral je 12 točk), pri faktorju 

kompetentnost pri glasnem branju pa je zbral eno točko več, torej 10 točk, kar izraža 

njegovo samozavest pri glasnem branju. U1 ima praktično-individualistični učni stil, kar 

pomeni, da je z vidika bralne motivacije uporabljen bralni trening najbolj odgovarjal 

učencu, ki rad praktično ustvarja in naloge rešuje samostojno.   
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Učenec 3 (U3), ki ima vizualno-praktični učni stil, je pri ponovnem merjenju bralne 

motivacije dosegel nižje število točk pri faktorju interes za branje (sprememba z 32 na 29), 

pri faktorju zaznavanje branja kot težke aktivnosti je zbral pri drugem merjenju enako 

število točk, pri faktorju kompetentnost pri glasnem branju pa je zbral pri drugem 

merjenju eno točko več (11 točk). Njegov interes za branje je upadel, izboljšala se je 

njegova kompetentnost pri glasnem branju. 

 

Iz rezultatov tihega branja (Tabela 9) je razvidno, da je najbolj napredoval učenec 4 (U4), 

ki je imel največ težav z zamenjavo besed in končnic, dodajanju in izpuščanju posameznih 

glasov ter z monotonim branjem. Število prebranih besed na minuto je povečal s 124 na 

277 (za 123 %). Bralni trening je z vidika tihega branja tako najbolj vplival na učenca s 

praktičnim in vizualno-slušnim učnim stilom. Učencu U4 so odgovarjale naloge, kjer je 

moral samostojno ustvarjati in kadar je prejemal informacije po vizualnem ter slušnem 

kanalu. Učencu je pri samem branju odgovarjal vizualni del gradiva (ilustracije), lastno tiho 

branje in poslušanje branja ostalih učencev. Učenec 3 je prav tako izboljšal svoj rezultat 

pri tihem branju. Čas branja besedila je zmanjšal s petih minut na 2 minuti in 20 sekund, 

povečal je tudi število prebranih besed v minuti s 93 na 154 (za 66 %).  

 

Glede na rezultate glasnega branja, razvidnih iz Tabele 10, je imel pripravljen bralni 

trening največji pozitivni vpliv na izboljšanje glasnega branja pri učencu 2 (U2), ki ima 

slušno-socialni učni stil. To pomeni, da je učencu odgovarjalo delo v skupini. Informacije, 

ki jih je pridobil preko slušnega kanala, si je najbolj zapomnil. Tako se je veliko naučil s 

poslušanjem lastnega glasnega branja ter s poslušanjem sošolcev med branjem. U2 je čas 

branja skrajšal za 47 sekund. Povečal je tudi število prebranih besed na minuto z 69 na 88 

(za 28 %). Učenec 3 pa je čas branja skrajšal za 16 sekund in povečal število prebranih 

besed v minuti s 101 na 114 (za 15 %).  

 

Iz navedenega lahko povzamemo, da je bralni trening najbolj vplival na učence, ki imajo 

praktični, vizualno-slušni in socialni učni stil. Najmanj je vplival na učenca z logično-

socialnim učnim stilom, ki je skoraj na vseh preizkusih dosegal najnižje rezultate. To je bil 

učenec 6 (U6), ki ima disleksijo. Učenec z vizualno-praktičnim učnim stilom je dosegal 
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povprečne rezultate. Kljub temu pa je spadal med najuspešnejše tri učence (poleg U1 in 

U4), ki so sodelovali na bralnem treningu. 

 

4.3.3 Kakšen je vpliv bralnega treninga na bralno tekočnost, bralno 

motivacijo in bralno razumevanje izbrane populacije? 

Iz primerjav rezultatov tihega in glasnega branja pred in po bralnem treningu, kot kažeta 

Tabeli 9 in 10, vidimo, da se je po bralnem treningu povečala povprečna hitrost tihega ter 

glasnega branja znotraj izbranega vzorca učencev.  

 

K povečanju povprečne hitrosti tihega in glasnega branja so pripomogli vsi učenci, saj so 

po koncu bralnega treninga svoj dosežek, v primerjavi z dosežkom pred začetkom 

treninga, vsi izboljšali. Učenec (U4) z največjo razliko v hitrosti tihega branja je svoj 

dosežek po bralnem treningu krepko izboljšal – s 124 na 277 besed na minuto (123 % 

porast). Učenec je imel že pred začetkom bralnega treninga najvišjo hitrost tihega branja 

znotraj izbranega vzorca. Učenec (U5) z najmanjšo razliko v hitrosti tihega branja je svoj 

dosežek izboljšal – z 91 na 123 prebranih besed na minuto (35 % porast) in pred začetkom 

treninga ni imel najnižje hitrosti tihega branja. Učenec (U2) z najnižjo hitrostjo tihega 

branja pred začetkom bralnega treninga je svoj rezultat izboljšal – z 52 na 78 prebranih 

besed na minuto (50 % porast).  

 

Razlike v številu prebranih besed na minuto pri glasnem branju so občutno manjše . 

Učenec (U2) z največjo razliko v hitrosti glasnega branja je svoj dosežek izboljšal – z 69 na 

88 prebranih besed na minuto (28 % porast). Učenec (U4) z najmanjšo razliko v hitrosti 

glasnega branja je svoj dosežek izboljšal – z 118 na 121 prebranih besed na minuto (3 % 

porast). 

 

Opisane ugotovitve pomenijo, da smo z bralnim treningom izboljšali bralno tekočnost 

izbranega vzorca. Rasinski (2004) pravi, da redne priložnosti za urjenje branja bralca 

pripeljejo na višjo raven tekočnosti, ekspresivnega branja ter bralnega razumevanja. 
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Učenci so po končanem bralnem treningu bolj upoštevali bralno intonacijo ter ločila, 

prebrali so več besed v minuti. 

 

Rezultati Vprašalnika bralne motivacije so pokazali, da so se učenci pri vseh treh faktorjih, 

ki jih je vprašalnik zajemal, večinoma izkazali kot povprečni. Najbolj je napredoval učenec 

1, ki je izrazil nadpovprečni interes za branje ter se čuti nadpovprečno kompetentnega pri 

glasnem branju. Da bi tudi ostali učenci dosegli boljše rezultate, bi verjetno morali izvesti 

več ur treninga. Iz samega odziva in spremljanja učencev med bralnim treningom je bilo 

zaznati, da je branje stripa učence zelo pritegnilo. Med posameznimi srečanji so se 

pogovarjali o knjigah in večkrat izrazili željo, da bi nadaljevali z branjem po končani  

posamezni uri bralnega treninga. Pečjak idr. (2006) izpostavljajo tudi pomembnost 

socialno motiviranega branja. Pri izbranem vzorcu učencev se je socialna motivacija 

izražala kot medsebojno spodbujanje učencev med branjem. Prav tako so kazali določeno 

strpnost do sošolcev, če so se med branjem zmotili. 

 

Bralno razumevanje po tihem in glasnem branju besedila se ni spremenilo. Učenci so že 

pri prvem preverjanju bralnega razumevanja pokazali ustrezno razumevanje prebranega 

besedila (Tabeli 4 in 5). Tudi po končanem bralnem treningu so smiselno odgovarjali na 

zastavljena vprašanja o prebranem besedilu in ustrezno izpolnili vprašalnika, ki sta 

preverjala bralno razumevanje (Tabeli 9 in 10). Iz rezultatov tako razberemo, da bralni 

trening ni pomembno vplival na bralno razumevanje izbranega vzorca učencev. 

 

4.4 POMANJKLJIVOSTI IN PREDNOSTI RAZISKAVE 

Izpostavili bi nekaj pomanjkljivosti našega dela. 

V našem delu smo imeli majhen preiskovani vzorec, kar nam je onemogočilo smiselno 

statistično analizo. Prednost majhnosti preiskovanega vzorca je ta, da nam je bilo 

omogočeno dobro individualno opažanje napredka učencev ter lažje povezovanje 

učencev v ustrezno skupinsko dinamiko. Različni raziskovalci poudarjajo, da je potrebno 

pri pogovoru o knjigah ali ob knjigah upoštevati socialno povezanost skupine. Če skupina 
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namreč še ni dosegla stanja, ki omogoča medsebojno poslušanje, izmenjavo ter 

spoštovanje idej vseh udeležencev, je bralno dejavnost težko spodbujati (Guthrie in 

Knowles, 2001). Učenci, ki so bili vključeni v našo raziskavo, so se kot skupina dobro 

povezali. Med seboj so se spodbujali in ustrezno sodelovali, kadar je bilo predvideno delo 

v paru ali v trojici. Ker so vsi kazali interes za branje stripa, so v želji, da bi branje stripa 

nemoteno potekalo, aktivno in zbrano sodelovali pri branju.  

 

Bralni trening se je izvajal po pouku učencev, zaradi česar so bili učenci različno 

pripravljeni za sodelovanje. Urnik učencev drugega termina ni omogočal, saj nismo želeli 

posegati v redni pouk. 

 

Izpostavili bi tudi nekaj prednosti našega diplomskega dela.  

 

Prednosti uporabljenega bralnega treninga vidimo v izbiri bralnega gradiva, izvajanju 

treninga v skupini, pozitivne ocene s strani učencev ter pozitivne ocene napredka učencev 

s strani njihove razredničarke. Glede na opažanja med izvajanjem bralnega treninga je 

strip dobro motivacijsko sredstvo. Z njim smo zagotovili bralno gradivo, ki je ustrezalo 

celotni preiskovani skupini.  

 

Izvajanje bralnega treninga v skupini je vsakega posameznega učenca postavilo v vlogo 

aktivnega bralca in poslušalca. Tako posamezni učenec v času celotnega treninga ni bil 

izpostavljen pritisku zaradi strahu pred neuspehom, ki ga pogosto čutijo učenci s težavami 

pri branju. Rezultati ocenjevalnih listov Moje počutje ob branju, kjer so učenci po vsakem 

treningu samoocenjevali lastno počutje in uspešnost po branju, so pokazali, da je 

učencem ustrezal uporabljen način dela. 

 

Doprinos našega dela je ta, da smo uporabili bralno gradivo, ki se ga zelo malo uporablja v 

procesu osnovnega izobraževanja, predvsem v 2. in 3. triadi. Strip predstavlja ne zgolj 

umetniški izdelek, ampak tudi primerno didaktično in motivacijsko sredstvo za branje 

(Hallenbeck, 1976). Ob večji uporabi stripa v pedagoškem procesu, bi lahko strip 

pomembno vplival na izboljšanje in/ali hitrejše doseganje bralne pismenosti.  
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5 ZAKLJUČEK 

Z diplomskim delom smo želeli preveriti vpliv bralnega treninga, ki je bil zasnovan na 

branju stripa, na razvoj bralne tekočnosti, motivacije za branje in bralnega razumevanja 

pri izbrani skupini šestih učencev 5. razreda OŠ. Raziskave so namreč pokazale, da branje 

stripa izboljša bralčevo bralno motivacijo (Krashen, 1993; McVicker, 2005, 2007). Z 

izboljšanjem bralne motivacije pa smo želeli posredno izboljšati tudi bralno tekočnost in 

bralno razumevanje.  

 

V izbran vzorec smo vključili učence, ki so imeli različne prednostne učne stile in so bili 

prepoznani kot učenci s težavami pri branju. Bralni trening smo izvajali skupinsko, kar se 

je izkazalo za zelo učinkovito obliko dela, saj so učenci dobro medsebojno sodelovali, se 

spodbujali in si pomagali. Magajna idr. (2008) pravijo, da delo v manjši skupini omogoča 

izvajanje sodelovalnega učenja, ki je zelo učinkovita oblika dela. Sodelovalno učenje pa se 

lažje razvije v manjši skupini (4 do 6 učencev). Takšna skupina je tudi primerna za izvajanje 

bralnega treninga. 

 

Učenci, ki so bili vključeni v trening za izboljšanje branja s pomočjo stripov, so imeli 

podobne težave na področju branja. Izpostavili bi predvsem zatikajoče, neenakomerno 

branje, zamenjave glasov, zamenjave zaporedja glasov v besedi, izpust glasov ali zlogov, 

dodajanje glasov, zlogov ali besed ter neupoštevanje bralne intonacije in ločil med 

branjem. Učenci zaradi podobnih težav niso imeli strahu pred neuspehom in sramu zaradi 

svojega branja pred sovrstniki.  

 

Pokazati smo jim želeli, da se njihovo branje lahko izboljša s kontinuirano vajo, učiteljem 

pa, da lahko pri svojem delu posežejo po različnih gradivih, saj bodo le-ta učence 

motivirala. Učenci so se branja stripa zelo veselili in menimo, da jih je ravno ta dejavnik 

pritegnil k rednemu obiskovanju bralnega treninga. 
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Ugotovili smo, da so učenci napredovali na področju bralne tekočnosti, manj pa na 

področju bralne motivacije in bralnega razumevanja. Pokazali so napredek na področju 

hitrosti branja (prebrali so več besed v minuti), kar smo preverili z metodo pravilno 

prebranih besed v minuti. Naše ugotovitve se ujemajo z ugotovitvami avtorjev Kuhn, 

Schwanenflugel in Meisinger (2010), da tekočnost, ki združuje natančnost, avtomatizacijo 

in bralno prozodijo, pospeši bralčevo razumevanje, kar se med branjem kaže preko 

prepoznavanja besed, primernega tempa, fraziranja ter intonacije. Pri učencih, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, je bilo opaziti napredek na področju prozodije, saj so po 

končanem bralnem treningu brali bolj izrazno, večina jih je upoštevala bralno intonacijo 

ter ločila. 

 

Na področju bralnega razumevanja (Tabeli 9 in 10) ni bilo zaznati pomembne razlike 

oziroma izboljšanja rezultatov. Učenci so že pred bralnim treningom večinoma ustrezno 

rešili preizkuse preverjanja bralnega razumevanja, smiselno so odgovarjali na vprašanja o 

prebranem besedilu, zato večjih sprememb ni bilo opaziti. 

 

Tabeli 7 in 8 prikazujeta primerjavo rezultatov in izračune Vprašalnika bralne motivacije, s 

katerimi smo ocenjevali motivacijo za branje izbranega vzorca. Rezultati so pokazali, da so 

se učenci pri vseh treh faktorji (interes za branje, zaznavanje branja kot težke aktivnosti, 

kompetentnost pri glasnem branju) večinoma izkazali za povprečne. Najboljše rezultate so 

dosegli pri faktorju kompetentnost pri glasnem branju, kjer so se 4 učenci po končanem 

bralnem treningu počutili nadpovprečno kompetentni pri glasnem branju. Kljub 

rezultatom pa je bilo opaziti motivacijo učencev za branje na vsakem srečanju bralnega 

treninga. 

 

Raziskovali smo tudi vpliv bralnega treninga na zgoraj omenjene komponente glede na 

učni stil posameznega učenca. Iz mrežnih diagramov zastopanosti posameznega učnega 

stila (Slika 10) in iz rezultatov tihega (Tabela 9) in glasnega branja (Tabela 10) je razvidno, 

da je bralni trening najbolj vplival na učence, ki imajo praktični, vizualno-slušni in socialni 

učni stil. Najmanj je vplival na učenca z logično-socialnim učnim stilom. Učenec z vizualno-
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praktičnim učnim stilom je dosegal povprečne rezultate, kljub temu pa je spadal med 

najuspešnejše tri učence, ki so sodelovali na bralnem treningu.  

 

V prihodnje bi lahko primerjali učinke uporabe stripa pri učencih z različnimi učnimi stili, 

pri čemer bi bil posamezen učni stil zastopan zgolj znotraj ene preiskovane skupine. S tem 

bi dobili večji uvid v morebitno širšo uporabnost stripa kot bralnega gradiva. Pri učencih 3. 

triade bi lahko preverili uporabnost stripa kot pripomočka za usvajanje zahtevanega 

znanja, npr. za učenje kemije (obstaja že strip slovenskega avtorja Mateja Kocjana z 

naslovom Skrivnostni svet elementov: razvoj sodobne kemije v stripu). 

 

Z našim delom smo želeli pokazati na neupravičeno pomanjkanje uporabe stripa v 

procesu učenja oziroma pri pouku v osnovnih šolah. Strip je medij, ki pritegne številne 

mlade. Ker vsebuje prvine verbalnega in vizualnega, omogoča mnogim bralcem več 

informacij oz. jih s samo strukturo pritegne prej kot le golo besedilo. Pomembnost 

vizualne pismenosti pa danes nosi velik del funkcionalne pismenosti, saj se z njo 

srečujemo vsakodnevno (McVicker, 2007). Poleg tega smo obdani z različnimi vizualnimi 

mediji, ki izpodrivajo klasično branje knjig. Grosmanova (2011) pravi, da kadar pouk ne 

spodbuja učenčeve interakcije z besedilom, ampak temelji na prenašanju podatkov, 

povzroča nepriljubljenost književnosti, ki je pri takem pristopu oropana svoje zanimivosti. 

Zaradi nezanimivosti in nepriljubljenosti branja pa se posledično slabša pismenost, ker 

imajo učenci premalo vaje v branju. Če je branje nezanimivo, bralcu ne predstavlja izziva 

in kot takšno zanj tudi ni prijetno. 

 

Doprinos našega dela se kaže v uporabi redko uporabljenega bralnega gradiva v sklopu 

skupinske pomoči učencem z učnimi težavami. Rezultati raziskave so upravičili izbiro 

stripa kot bralnega gradiva, saj so vsi učenci, ki so sodelovali v raziskavi, izboljšali bralno 

tekočnost. Izrazita motivacijska lastnost stripa je po našem mnenju bistvena za uporabo 

stripa pri delu z učenci z učnimi težavami. Te ugotovitve omogočajo učiteljem z dokazi 

podprto uporabo stripa pri njihovem vsakdanjem delu.  
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7 PRILOGE 

7.1 PRILOGA 1: OCENJEVALNI LIST MOJE POČUTJE OB 

BRANJU 

IME IN PRIIMEK: ________________________________________  

 

Oceni, kakšno mnenje imaš do branja danes. Obkroži številko, ki najbolje oceni tvojo željo 

po branju. 

 

1 – branja ne maram, 5 – branja niti ne maram niti ga nimam rad, 10 – zelo rad imam 

branje 

 

Datum: 

1              2              3              4             5               6               7               8               9               10 

_________________________________________________________________________ 

Datum: 

1              2              3              4             5               6               7               8               9               10 

_________________________________________________________________________ 

Datum: 

1              2              3              4             5               6               7               8               9               10 

_________________________________________________________________________ 

Datum: 

1              2              3              4             5               6               7               8               9               10 

_________________________________________________________________________ 

Datum: 

1              2              3              4             5               6               7               8               9               10 

_________________________________________________________________________ 
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7.2 PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

1. Oceni, kako rad bereš. 1 – branja ne maram, 5 – branja niti ne maram niti ga nimam 

rad, 10 – zelo rad imam branje. Obkroži številko, ki najbolje oceni tvojo željo po branju.  

 

1              2              3              4             5               6               7               8               9               10 

      

2. Kateri strip bi najraje bral? Obkroži črko pred izbranim odgovorom.  

a) Artemis Fowl (Eoin Colfer) 

b) Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika (Miki Muster) 

c) Slovenske ljudske pravljice v stripu (ilustrator Matjaž Schmidt)  

č) Asterix in Obelix (René Goscinny) 

d) Pikica in Tonček (Erich Kastner) 

e) Pilko in Čopka v Narobniji (Matej de Cecco in Boštjan Gorenc-Pižama) 

f) Drugo: ________________________________________________________________ 

 

3. Si prebral že kakšen strip? Obkroži črko pred izbranim odgovorom. 

a) Da 

b) Ne 

Če si obkrožil Da, na spodnjo črto napiši, katerega: 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Napiši, kaj pričakuješ od bralnega treninga.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hvala za tvoje odgovore! 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
http://stripburger-blog.blogspot.com/2012/05/matej-de-cecco-in-bostja-gorenc-pizama.html
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7.3 PRILOGA 3: PROGRAM BRALNEGA TRENINGA Z 

EVALVACIJAMI 

Zaporedna številka 
srečanja: 

1. 

Datum: 12. 3. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Predstavitev poteka bralnega treninga 

 Predstavitev bralne mape 

 Glasno branje 

 Določitev kraja in časa ter opis glavnih junakov. 
Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 Plakat ter barvna pisala 

 Mehka žoga 

 Knjiga Asterix: Prva prigoda 

 Zemljevid Evrope 

 Diktafon ter prenosni računalnik 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura:  Goscinny, R. (1993). Asterix: Prva prigoda. Radovljica: 
Didakta 

 Pečjak, S., Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. 
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 »Brainstorming« o 
stripu. 

 Učenci skupinsko 
izdelajo miselni 
vzorec o stripu.  

Na začetku ure učencem 
predstavim potek bralnega 
treninga (oba termina, 
prostor ter potek 
posameznih srečanj). 
Predstavim tudi bralno 
mapo, v katero bomo 
spravljali vse izdelke 
učencev. Na koncu bralnega 
treninga bo vsak dobil speto 
knjižico s svojimi izdelki. 
Nato izdelamo miselni 
vzorec – brainstorming o 
stripu (kaj je strip, kako je 
sestavljen strip, kako stripe 
beremo …). 

O stripu znajo povedati 
veliko detajlov. Vsi strip 
poznajo, saj so že kakšnega 
prebrali. Nekateri so 
prebrali tudi nekaj stripov o 
Asterixu in Obelixu.  
Vsak učenec je prišel na 
plakat napisat lastnost 
stripa.  

Jedro: 

 Predstavitev stripa 
Asterix: Prva 
prigoda. 

Učence prosim, da postavijo 
mize v krog, tako da si 
sedijo po trije nasproti. 
Nato jim predstavim knjigo, 

Branja stripa so se zelo 
razveselili. Nihče še ni 
prebral te knjige. 
Ko sem prekinila z branjem 
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 Glasno branje stripa. ki jo bomo na treningu brali. 
Glasno branje stripa od 
začetka do strani 9.  

po 15 minutah, so bili 
nejevoljni, saj bi želeli 
nadaljevati z branjem. 

Zaključek: 

 Predstavitev dežele, 
kjer se zgodba odvija 
ter čas dogajanja. 

 Določitev in opis 
glavnega junaka. 

 Poslušanje 
posnetkov glasnega 
branja učencev. 

Učence spodbudim, da 
povedo, kje se zgodba 
odvija. Kraj pokažejo na 
zemljevidu Evrope. 
Določimo čas dogajanja. 
Učenec, ki dobi mehko 
žogo, pove lastnost 
glavnega junaka, nato žogo 
poda sošolcu. 
Na koncu poslušamo 
posnetke glasnega branja 
učencev (besedilo Ptica in 
slon). Učenci poizkušajo 
ugotoviti, čigav posnetek 
predvajam. 
Učenci obkrožijo 
Termometer počutja ob 
branju. 

Vsi so znali povedati, da je 
kraj dogajanja Galija, niso 
pa vedeli, kje je to. Ob 
pomoči, da se Galija nahaja 
na severu Francije, poiščejo 
Francijo na zemljevidu 
Evrope. 
Dogajalni čas U3 hitro 
določi. Na tablo vseeno 
narišem časovni trak ter na 
njem prikažem čas 50 BC, 
leto 0 ter 2014. 
Pri opisu glavnega junaka 
ima težave le U2, ker ni 
zbran in ne posluša 
predhodnih opisov. 
Upoštevajo pravilo, da ima 
besedo tisti, ki v rokah drži 
žogo. 

Refleksija: 
Ura je bila zelo dinamična, saj so učenci živahni. U4 se je na začetku srečanja rahlo upiral, 
saj ni želel obiskovati bralnega treninga. Ob spodbudi ter predstavitvi stripa, ki ga bomo 
na treningu obravnavali, je začel aktivno sodelovati. Ostali učenci so bili nad treningom 
navdušeni ter v pričakovanju naslednjega srečanja. 
U1 ter U3 sta pokazala večji interes za branje stripa kot ostali učenci. Težave pri branju 
imajo predvsem z izreko imen. Najpogostejša napaka je Aksterix. 
Posnetki lastnega branja so jim bili zelo zanimivi. Hitro so ugotovili, čigav posnetek 
predvajam. Med predvajanjem posnetka so bili tiho in so pozorno poslušali.  
Na koncu ure sem jim predstavila tudi Termometer počutja ob branju. Vsak učenec je 
dobil svojega, na katerega bo po vsakem srečanju beležil počutje ob branju.  

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

2. 

Datum: 14. 3. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Perceptivni vaji vidnega razločevanja 

 Glasno branje z upoštevanjem ločil 

 Razlaga neznanih besed 

Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 DL: Labirint – jabolko 

 DL: Iskanje črk 

 Knjiga Asterix: Prva prigoda 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Prenosni računalnik 
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 Termometer počutja ob branju 
Uporabljena literatura: 
 

 Goscinny, R. (1993). Asterix: Prva prigoda. Radovljica: 
Didakta 

 Pečjak, S., Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije.  
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 Žerovnik, A. (1994). Igrajmo se, premagajmo težave. 
Vaje za otroke s specifičnimi učnimi težavami. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport  

 http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (pridobljeno 14. 3. 
2014) 

 http://www.piki.si/labirinti.htm (pridobljeno 1. 2. 2014) 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci samostojno 
poiščejo pot skozi 
labirint (DL: Labirint 
– jabolko). 

 Učenci samostojno 
rešijo DL – Iskanje 
črk. 

Z učenci sedemo v krog ter 
ponovimo, kaj smo prebrali 
prejšnji teden. 
Nato se vsak usede za svojo 
mizo ter reši DL: Labirint –
jabolko ter DL: Iskanje črk. 

Vsi učenci se spomnijo 
vsebine prebranega dela s 
prejšnjega srečanja. Vsi 
znajo našteti osebe, ki so 
nastopale v stripu. 
Pri iskanju poti skozi labirint 
sta najuspešnejša U5 ter U3, 
saj nalogo samostojno 
rešita, ostali potrebujejo 
spodbudo, da nalogo 
dokončajo. 

Jedro: 

 Glasno branje stripa 
z upoštevanjem ločil. 

 

Razdelim knjige ter podam 
navodilo. Pogovorimo se 
tudi o bralni intonaciji ter 
upoštevanju ločil med 
branjem. 
Glasno branje od strani 10 
do strani 14. 

Pri branju stripa vsi aktivno 
sodelujejo. Dosledno se tudi 
držijo dogovorjenega 
pravila, da vsak učenec 
prebere eno sličico. Drug 
drugega na to tudi 
opozarjajo.  

Zaključek: 

 Učenci izpišejo na 
osebni slovarček vse 
neznane besede. 

 Skupaj poiščemo 
pomen izpisanih 
neznanih besed v 
SSKJ na prenosnem  
računalniku.  

Vsak učenec dobi osebni 
slovarček – Neznane 
besede, na katerega si izpiše 
nerazumljive, neznane 
besede iz prebranega 
besedila. 
Skupaj poiščemo razlago v 
SSKJ na prenosnem 
računalniku. 
Vsak učenec izpolni svoj 
Termometer počutja ob 
branju. 

Neznane besede si izpiše 
U6, ki že med branjem 
sprašuje o pomenu 
določenih besed. Tudi U1 si 
izpiše nekaj besed. 
K razlagi besed spodbudim 
ostale učence, ki si niso 
izpisali nobene besede. 
Dokaj točne razlage znata 
podati le U4 ter U3. U2 ter 
U5 besed ne poznata.  

Refleksija: 
Ura je bila pestra ter zanimiva. Aktivnost pred branjem je učencem všeč. Lažje jim je 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://www.piki.si/labirinti.htm
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poiskati črke, kot pa pot skozi labirint. Pri iskanju črk so sicer nenatančni, ker hitijo, saj 
med seboj tekmujejo, kdo bo prej rešil obe nalogi. 
Med branjem vsi delajo napake, predvsem z izreko imen. U2 je bral v hitrem tempu, 
vendar je naredil veliko napak, predvsem izpust samoglasnikov ali pa menjava končnic. U3 
s kazalcem sledi besedilu med branjem. U5 bere počasi, skoraj zlogujoče. Najbolj sta 
upoštevala bralno intonacijo ter ločila U4 ter U6. Sama zgodba učence pritegne k branju, 
predvsem U1, U3 in U6. 
Močni motivacijski dejavnik pri aktivnosti po branju je bil prenosni računalnik ter preko 
njega uporaba spletnega SSKJ. Učenci so ga z veseljem uporabljali. Vsi so želeli poiskati 
nekaj besed v slovarju. 

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

3. 

Datum: 19. 3. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Opis/oris glavnih junakov 

 Prepoznavanje glavnih junakov 

 Glasno branje 

 Urejanje zgodbe v časovnem zaporedju 
Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 Slika Asterixa, Obelixa ter njuna skupna s psom 

 Slike glavnih junakov z njihovimi opisi (Asterix: Prva 
prigoda – str. 4) 

 Knjiga Asterix: Prva prigoda 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Asterix: Prva prigoda – stran 14: Razrezane sličice  

 Beli listi papirja 

 Lepilo 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura: 
 

 Goscinny, R. (1993). Asterix, Prva prigoda. Radovljica: 
Didakta 

 Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega branja: tehnike in 
metode za izboljšanje bralne učinkovitosti. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 www.google.com/slike  

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci natančno 
opišejo Asterixa in 
Obelixa. 

 Učenci povežejo 
glavne junake z 
njihovimi opisi. 

Najprej pripnem na tablo 
sliko Asterixa. Učenci jo 
natančno opišejo. Nato 
opišejo še Obelixa ter njuno 
skupno sliko. Spodbudim 
jih, da slike med seboj 
primerjajo, opisujejo ter 
iščejo podobnosti oz. 
razlike. 

Učenci so bili pri opisu 
posameznih slik dokaj skopi. 
Več opisovanj ter primerjav 
so podali, ko so imeli na 
tabli vse tri slike, da so jih 
lahko primerjali. Največ so 
našli med slikami razlik. 
S povezovanjem glavnih 
junakov ter njihovimi opisi 

http://www.google.com/slike
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Učenci dobijo pisemsko 
ovojnico, v kateri so sličice 
glavnih junakov ter njihovi 
opisi. Ustrezno jih morajo 
povezati med seboj ter nato 
sliko in opis prilepiti na bel 
papir. 

sta imela težave U5 ter U4. 
Ostali trije fantje so nalogo 
hitro in pravilno rešili. 

Jedro: 

 Glasno branje. 

 Izpis ter razlaga 
neznanih besed. 

Razdelim knjige ter podam 
navodilo. Učence opozorim, 
da so pozorni na sosledje 
slik, saj bo potem sledila 
naloga, pri kateri bodo 
morali biti natančni. Vsak 
učenec prebere en kvadrat 
in nato se krog branja 
ponovi. Glasno branje od 
strani 15 do strani 19. 

Učenci so bili med branjem 
osredotočeni na samo 
branje. Sproti sem ob 
pomoči učencev razložila 
neznane besede, ki so si jih 
učenci zapisali na osebni 
slovarček – Neznane 
besede.  

Zaključek: 

 Učenci razvrstijo 
slike v ustrezno 
časovno zaporedje. 

Najprej osvežimo potek 
dogajanja. Nato učencem 
podam navodilo, da 
razrezane sličice (Asterix: 
Prva prigoda ― stran 14) 
razporedijo v ustrezno 
časovno zaporedje, kot si 
sledi zgodba. Sličice prilepijo 
na bel papir. 
Izpolnijo tudi Termometer 
počutja ob branju. 

Zmanjkalo je časa za zadnjo 
aktivnost. Po branju smo 
pokomentirali prebrano 
vsebino stripa, nato pa so 
učenci izpolnili še 
Termometer počutja ob 
branju. 

Refleksija: 
U2 je bil odsoten. 
Aktivnosti pred branjem so bile preobširno zasnovane, zato je na koncu ure zmanjkalo 
časa za aktivnost po branju. Pri opisovanju posameznih slik so bili  učenci skopi, razgovorili 
so se pri primerjavi vseh treh slik. Vsak učenec je želel podati vsaj eno opazko, primerjavo 
ali razliko, ki jo je zaznal.  
Drugi del aktivnosti pred branjem je zaradi težav, ki so jih imeli trije učenci, zavzel več 
časa od načrtovanega. Učenci so bili zaradi faktorja pričakovanj, kaj je v pisemski ovojnici, 
motivirani za delo. Pojavile pa so se težave pri samem reševanju naloge. Opisa Ataufbixa 
ter pevca so med seboj zamenjevali. Nekaj časa pa so porabili tudi zato, ker niso imel i vsi 
lepila, ki so ga pri tej nalogi potrebovali. 
Učenci so pred začetkom branja razporedili mize v krog, tako da si sedijo nasproti, saj se 
med branjem bolje slišijo med seboj. U5 ter U6 sta nekatere besede prebrala zlogujoče. 
U1, U3 ter U4 so bili zelo pozorni na samo branje ter so brali natančno in z upoštevanjem 
ločil. 
Po branju je ostalo le še pet minut, kar je bilo premalo časa za načrtovano aktivnost po 
branju, zato smo ustno obnovili prebrano vsebino od začetka stripa pa do strani 19. 
Učenci so si vsebino dobro zapomnili, predvsem U1, U3 ter U6 so zgodbo zelo dobro 
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poznali. 

 

Zaporedna 
številka 
srečanj: 

4. 

Datum: 21. 3. 2014 

Splošni cilji 
srečanj: 
 

 Vaja za pozornost pri branju 

 Glasno branje 

 Urejanje zgodbe v časovnem zaporedju 
Uporabljeni 
materiali in 
pripomočki: 
 

 DL: Iskanje ponavljajočih besed (Vaja 26) 

 Knjiga Asterix: Prva prigoda 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Asterix: Prva prigoda – stran 14: Razrezane sličice 

 Beli listi papirja 

 Lepilo 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena 
literatura: 
 

 Goscinny, R. (1993). Asterix, Prva prigoda. Radovljica: Didakta 

 Vilar, J. (2013). Razvijanje pozornosti in koncentracije. Zbirka vaj. 
El. knjiga. Grosuplje: OŠ LA Grosuplje 

 http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_let
o2013.pdf 

 

Aktivnost, cilji 
dejavnosti 

Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci 
samostojno 
ter pravilno 
rešijo vajo za 
pozornost 
pri branju. 

Učencem razdelim DL: 
Iskanje ponavljajočih besed 
(Vaja 26). Na tablo 
demonstriram primer zapisa 
besede, ki se ponovi. 

Učenci imajo težave z 
razumevanjem navodil. U2 ter U5 
je potrebno navodila ponoviti. 
Nalogo vsi uspešno končajo. 

Jedro: 

 Glasno 
branje. 

 Izpis ter 
razlaga 
neznanih 
besed. 

Razdelim knjige ter podam 
navodilo. Učence opozorim, 
da so pozorni na sosledje 
slik, saj bo potem sledila 
naloga, pri kateri bodo 
morali ustrezno razporediti 
sličice. 
Glasno branje od strani 20 
do strani 26. 

Med branjem naredimo kratke 
premore, da razložim besede, ki jih 
učenci ne razumejo.  
Težave imajo z branjem imen. 
Pojavljajo se tudi napake pri branju. 
Predvsem zamenjava besed z 
vizualno podobno besedo, 
izpuščanj končnice ali njena 
menjava. Dodajanje ali izpuščanje 
samoglasnikov. U2 zamenja tudi 
vrstni red črk v besedi. 

Zaključek: 

 Učenci 

Najprej osvežimo potek 
dogajanja. Nato učencem 

Zgodbo brez večjih težav obnovijo, 
težko pa počakajo na besedo ter 

http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
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razvrstijo 
slike v 
ustrezno 
časovno 
zaporedje 
(knjiga: stran 
14). 

podam navodilo, da sličice 
razporedijo v ustrezno 
časovno zaporedje, kot si 
sledi zgodba. Sličice prilepijo 
na bel papir. 
Izpolnijo tudi Termometer 
počutja ob branju. 

poslušajo drug drugega. 
Določanje zaporedja sličic U4, U3 
ter U1 ne povzroča težav. U6, U5 
ter U2 pa sličic ne znajo ustrezno 
razporediti. Sošolci, ki so nalogo 
hitreje končali, ponudijo pomoč 
tistim, ki jo potrebujejo.  

Refleksija: 
Na začetku ure je U4 potreboval spodbudo, da se je bralnega treninga udeležil, saj bi raje 
šel domov. Ob spodbudi in pozitivni potrditvi je nato aktivno sodeloval celo  uro.  
Pri aktivnosti pred branjem se je pokazalo nerazumevanje navodil. Pri branju navodil so 
nenatančni in zato apriorno nalogo zavrnejo, češ, da je ne znajo rešiti. Ob natančnem 
branju navodil ter demonstraciji so vsi učenci pravilno rešili nalogo.  
Učenci med branjem redko upoštevajo bralno intonacijo. Le nekatere vzklične povedi 
preberejo ustrezno, drugače ločil ne upoštevajo. U4 edini dosledno upošteva ločila med 
branjem. 
Aktivnost po branju je nekaterim učencem predstavljala izziv, saj je niso znali samostojno 
rešiti. Všeč mi je bilo, ko so učenci, ki so nalogo samostojno rešili, ponudili pomoč ostalim.  

 

Zaporedna 
številka srečanj: 

5. 

Datum: 26. 3. 2014 

Splošni cilji 
srečanj: 
 

 Urjenje koncentracije pri branju 

 Ponovitev vsebine zgodbe s prejšnjega srečanja 

 Glasno branje 

 Risanje junaka 
Uporabljeni 
materiali in 
pripomočki: 
 

 DL: Iskanje števil (Vaje: 2, 6, 10). 

 Mehka žogica 

 Knjiga Asterix: Prva prigoda 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Beli listi papirja 

 Barvice 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena 
literatura: 
 

 Goscinny, R. (1993). Asterix, Prva prigoda. Radovljica: Didakta 

 Pečjak, S., Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana:  
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 Vilar, J. (2013). Razvijanje pozornosti in koncentracije. Zbirka 
vaj. El. knjiga. Grosuplje: OŠ LA Grosuplje 

 http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo
_leto2013.pdf 

 

Aktivnost, cilji 
dejavnosti 

Potek dela Opombe 

Uvod: Učencem podam Učenci vsi brez težav sledijo 

http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
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 Učenci 
samostojno in  
pravilno rešijo  
vajo za 
koncentracijo 
pri branju. 

 Učenci ustno  
obnovijo 
zgodbo 
prejšnjega  
srečanja. 

navodila za reševanje 
DL: Iskanje besed. Vaje: 
2, 6, 10. 
Učenci ustno obnovijo 
prebrano zgodbo s 
prejšnjih srečanj. 
Besedo ima le tisti 
učenec, ki v roki drži 
mehko žogico. 

navodilom. 
U2 ima počasen tempo dela, zato 
ostali prej končajo z delom. 
Učenci samostojno pripravijo mize v 
krog, kot imamo navadno postavitev 
med branjem stripa. 

Jedro: 

 Glasno branje. 

 Izpis neznanih  
besed v osebni  
slovarček –  
Neznane 
besede. 

Razdelimo knjige, vsak 
ima svojo knjigo. Glasno 
branje od strani 27 do 
strani 32. Učence 
spodbudim, da sproti 
izpišejo neznane 
besede. 

U6 med branjem opozarjam, da naj si 
neznane besede izpiše v slovarček ter 
mu besedo na kratko razložim, saj ga 
nepoznavanje nekaterih besed moti. 
U2 s težavo sledi branju. Ob 
spodbudi si začne izpisovati besede, 
ki jih ne razume. 

Zaključek: 

 Razlaga 
neznanih besed 

 Učenec 
nariše/ilustrira  
glavnega junaka  
oz. 
najzanimivejšo 
osebo, ki 
nastopa v 
stripu.  

Razložim morebitne 
neznane besede. 
Na bel list papirja učenci 
narišejo junaka, ki ga je 
v stripu najbolj pritegnil, 
se mu zdi zanimiv … 
Na koncu ure vsak 
učenec obkroži 
Termometer počutja ob 
branju. 

Glavna junaka, ki jih učenci ilustrirajo 
oz. rišejo, sta Asterix in Obelix.  

Refleksija: 
Ura je potekala v dokaj mirnem vzdušju. Občasno je delo motil U2, ker ni zmogel več 
slediti in je z neustreznimi komentarji motil delo ostalih. U2 velikokrat tudi obupa nad 
delom zaradi lenobe, saj sam pravi, da se mu ne da. Ob spodbudi ter pohvali za dobro 
narejeno nalogo, se njegova motivacija za delo nekoliko dvigne. 
Vsi učenci radi berejo strip. Ilustracije si pozorno ogledujejo ter se na nekaterih dolgo 
zadržijo. 
Všeč jim je bila tudi aktivnost po branju, ker so lahko narisali junaka, ki jim je najbolj všeč. 
To sta bila v vseh primerih ali Asterix ali Obelix. Nekatere ilustracije so zelo podobne 
ilustracijam v stripu. 

 

Zaporedna 
številka srečanj: 

6. 

Datum: 28. 3. 2014 
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Splošni cilji 
srečanj: 
 

 Tvorjenje smiselnega odstavka iz danih povedi 

 Glasno branje 

 Nadaljevanje zgodbe 

Uporabljeni 
materiali in 
pripomočki: 
 

 Pisemske ovojnice 

 Razrezani stavki 

 Lepilo 

 Zelen papir 

 Knjiga Asterix: Prva prigoda 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 DL: Nadaljevanje zgodbe 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena 
literatura: 
 

 Goscinny, R. (1993). Asterix, Prva prigoda. Radovljica: Didakta 

 Pečjak, S., Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Asterix (pridobljeno 21. 3. 2014) 

 http://www.siol.net/novice/zanimivosti/2013/10/asterix_pri_pi
ktih_v_slovenscini.aspx (pridobljeno 21. 3. 2014) 

 

Aktivnost, cilji 
dejavnosti 

Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci iz danih 
povedi tvorijo 
smisel odstavek. 

 

Učencem razdelim 
pisemske ovojnice, v 
katerih so razrezane 
povedi, ki v ustreznem 
vrstnem redu tvorijo 
odstavek. 
Učenci smiselno 
razporedijo povedi ter jih 
prilepijo na zelen papir. 

Samostojno ne znajo vsi 
razporediti povedi v ustrezni 
vrstni red. U1, U3 ter U4 so 
nalogo pravilno izvedli, ostali trije 
pa ob pomoči sošolcev. 

Jedro: 

 Glasno branje 
stripa. 

 Izpis ter razlaga 
neznanih besed. 

Učence spodbudim, da 
poslušajo branje sošolcev 
ter da sami berejo 
razločno z upoštevanjem 
ločil. 
Glasno branje od strani 33 
do strani 39. 
Sprotna razlaga neznanih 
besed. 

Nekateri učenci se trudijo 
upoštevati bralno intonacijo ter 
ločila med branjem (U1, U4, U6), 
ostali na to pozabljajo in so 
osredotočeni predvsem na samo 
branje. 
Pri izpisu besed sta najbolj vestna 
U6 ter U1, ki si sproti izpisujeta 
neznane besede. Ostali si besede 
z razlago naknadno zapišejo v 
osebni slovarček – Neznane 
besede. 

Zaključek: 

 Učenci 
samostojno 
rešijo DL: 

Razdelim DL: Nadaljevanje 
zgodbe ter učence 
spodbudim, da napišejo 
čim bolj zanimivo zgodbo 

Pri nadaljevanju zgodbe se 
razpišeta U1 ter U5. 
Vsi učenci imajo veliko 
pravopisnih napak v odlomku, ki 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Asterix
http://www.siol.net/novice/zanimivosti/2013/10/asterix_pri_piktih_v_slovenscini.aspx
http://www.siol.net/novice/zanimivosti/2013/10/asterix_pri_piktih_v_slovenscini.aspx
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Nadaljevanje  
zgodbe. 

oz. potek zgodbe, kot bi si 
ga sami želeli. 
Učenci obkrožijo tudi 
Termometer počutja ob 
branju. 

so ga napisali. Predvsem se 
pojavljajo pomanjkanje velikih 
začetnic, ločil ter strešic na 
šumnikih. Največ pravopisnih 
napak ima U2, ki piše z velikimi 
tiskanimi črkami. 

Refleksija: 
Učence so pisemske ovojnice zelo motivirale za delo. Ko so izvedeli, da bodo morali 
prebrati povedi ter jih ustrezno razvrstiti, jim je motivacija za delo rahlo padla. Kljub temu 
so vsi nalogo dokončali, nekateri ob vrstniški pomoči.  
Med branjem so se trudili upoštevati bralno intonacijo ter ločila, vendar nekateri zaradi 
fokusa na samo branje tega še ne zmorejo. Pri izpisu neznanih besed so skopi, vendar ne 
razumejo vseh besed v stripu. Ob spodbudi si vsi zapišejo določene besede z razlago v 
osebni slovarček – Neznane besede. 
Pisanje nadaljevanja zgodbe je učencem zanimivo, vendar so pri pisanju nekateri skopi in 
napišejo kratek odgovor. Kdor je želel, je lahko svoje nadaljevanje zgodbe glasno prebral. 
U6 ter U3 sta se opogumila ter prebrala zgodbo pred sošolci. Zgodbi sta bili zabavni s 
podobnim koncem, z zmago Galcev nad Rimljani. 

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

7. 

Datum: 2. 4. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Učenci izvedejo aktivnost preko gibalnih dejavnosti ter 
le-te opišejo 

 Glasno branje 

 Upoštevanje bralne intonacije ter ločil 

 Izdelava miselnega vzorca o prebranem besedilu 

Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 Listki z napisanimi pojmi, predmeti ali osebami 
(pantomima) 

 Beli listi papirja 

 Knjiga Asterix: Prva prigoda 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Termometer počutja ob branju 
Uporabljena literatura: 
 

 Goscinny, R. (1993). Asterix, Prva prigoda. Radovljica: 
Didakta 

 Pečjak, S., Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije 
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci preko gibalne  
aktivnosti prikažejo 
pojem, predmet ali 
osebo.  

 Učenci natančno 

Igra pantomima. Učenci 
izžrebajo listek, na katerem 
imajo napisane različne 
osebe oz. predmete. Nato 
vsak učenec predstavi z 
gibalno aktivnostjo pojem, 

Vsi učenci poznajo pravila 
igre pantomima. U3 in U1 
zelo dobro s kretnjami 
prikažeta izžrebano osebo. 
U5 in U4 pa potrebujeta 
spodbude, da čim bolj 
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opišejo gibalno 
aktivnost. 

predmet ali osebo, ostali 
učenci pozorno spremljajo 
in opišejo gibalno 
dejavnost. 

nazorno predstavita osebo 
oz. predmet. 
Pri opisu kretenj oz. gibalnih 
aktivnosti so vsi učenci 
skopi.  

Jedro: 

 Glasno branje. 

 Učenci pri branju 
upoštevajo bralno  
intonacijo ter ločila. 

 Izpis neznanih besed 
na osebne slovarčke. 

Najprej se pogovorimo ter 
razložim pojem bralna 
intonacija. Učence 
spodbudim, da jo med 
branjem upoštevajo ter da 
upoštevajo ločila. 
Glasno branje stripa od 
strani 40 do konca knjige. 
Učenci sproti izpišejo 
neznane besede v osebni 
slovarček – Neznane 
besede.  

Učenci se trudijo upoštevati 
bralno intonacijo ter ločila. 
Najbolje to uspeva U4 ter 
U1. U3 se trudi, vendar se 
njegova pozornost po nekaj 
časa preusmeri na ilustracije 
ali besedilo in ločil ne 
upošteva. 
Nihče si med branjem ni 
izpisal neznanih besed. 

Zaključek: 

 Razlaga neznanih 
besed. 

 Učenci samostojno 
izdelajo miselni 
vzorec o prebranem 
stripu. 

 

Razložim neznane besede. 
Učenci si razlago zapišejo na 
osebni slovarček. 
Na bel papir vsak učenec 
samostojno izdela miselni 
vzorec o prebranem 
besedilu. Izdelke skupaj 
pregledamo. 
Vsak učenec tudi izpolni 
Termometer počutja ob 
branju. 

Ker si nihče ni izpisal 
nobene neznane besede, 
sem iz besedila izpostavila 3 
besede, za katere so morali 
učenci povedati njihov 
pomen. U4 ter U3 sta vse 
besede poznala, U1 ni 
poznal ene, U5 pa je poznal 
le eno. Besede z razlago, ki 
jih niso poznali, so si izpisali 
v osebni slovarček – 
Neznane besede. 

Refleksija: 
Manjkala sta U6 ter U2. 
Pri pantomimi so fantje zelo uživali. Všeč jim je bilo, ker so lahko nastopali pred sošolci. 
Opazne težave pa so imeli z opisom kretnje ali giba, preko katerega so prepoznali 
določeno osebo ali predmet.  
Učencem je bilo všeč in so bili veseli, ker so knjigo prebrali do konca. Zelo jih je zanimal 
naslov naslednjega stripa, ki ga bomo bralni na bralnem treningu. Podali so mi nekaj 
predlogov (Asterix na olimpijskih igrah, Asterix in Kleopatra, Asterix: Zlati srp).  
Pri izdelavi miselnega vzorca so nekateri potrebovali nekaj spodbud. U1 je bila naloga všeč 
in je izdelal podrobni miselni vzorec. Zmanjkalo je časa za predstavitev miselnih vzorcev 
sošolcem, saj so učenci potrebovali čas, da so miselni vzorec oblikovali ter napisali. 
Na koncu ure so izpolnili še Termometer počutja ob branju.  

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

8.  

Datum: 4. 4. 2014 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                   Jana Arlič; diplomsko delo 

115 

 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Vaja slušne pozornosti 

 »Miselna nevihta« o naslovu ter vsebini stripa Asterix  
Legionar 

 Glasno branje 

 Razlaga neznanih besed 

Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 Vaja 16. (F. Mravlje) 

 Bel papir 

 Knjiga Asterix Legionar 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 SSKJ 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura: 
 

 Goscinny, R. (1998). Asterix Legionar. Radovljica: 
Didakta 

 Mravlje, F. (1999). Pozorno poslušanje z 
razumevanjem. Nova Gorica: Educa 

 Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega branja: tehnike in 
metode za izboljšanje bralne učinkovitosti. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 SSKJ 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci po slušnem  
navodilu narišejo 
sliko. 

 »Miselna nevihta« o  
naslovu ter vsebini 
stripa Asterix 
Legionar. 

 

Učencem razdelim bel papir 
in jim podam navodilo. Na 
list narišejo sliko po 
slušnem navodilu (Vaja 16). 
Učence spodbudim, da 
razmislijo o naslovu stripa. 
Kaj pomeni, kakšna bo 
vsebina zgodbe ipd. 

Vsi učenci so narisali sliko 
po slušnem navodilu, 
vendar se izdelki med seboj 
razlikujejo. Učenci so imeli 
težave na različnih stopnjah 
naloge. 
Pri »miselni nevihti« so 
imeli zanimive ter raznolike 
ideje. Bili so mnenja, da 
bosta v knjigi nastopila 
Asterix in Obelix, ki jo bosta 
zagodla Cezarja.  

Jedro: 

 Glasno branje stripa. 

 Izpis neznanih besed 
na osebni slovarček – 
Neznane besede. 

Učencem razdelim knjige 
ter jih spodbudim, da si na 
list Neznane besede izpišejo 
vse besede, ki jih ne 
razumejo. 
Glasno branje stripa od 
začetka do strani 9. 

Učenci imajo med branjem 
težave z izreko nekaterih 
galskih imen. 
Nekateri učenci si na list 
izpišejo neznane besede. 

Zaključek: 

 Učenci spoznajo delo 
s SSKJ. 

 Učenci v SSKJ 
poiščejo neznane 

Učencem predstavim SSKJ 
ter pokažem, kako se išče 
besede v slovarju. 
Nato učenci v parih iščejo 
neznane besede, ki so si jih 

Iskanje besed v slovarju je 
učencem prestavljalo kar 
izziv, saj so morali biti dovolj 
vztrajni, da so besede 
poiskali. 
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besede. med branjem izpisali na 
osebni slovarček, v SSKJ. 
Na koncu ure izpolnijo 
Termometer počutja ob 
branju. 

V parih so nato poiskali 
besede, ki so si jih izpisali.  

Refleksija: 
Učenci so bili na začetku ure zelo radovedni, saj jih je zanimalo, kateri strip bomo brali. 
Knjige Asterix Legionar ni še nihče poznal. Pri aktivnosti pred branjem so se težko 
osredotočili na delo, prav tako so imeli težave s samim razumevanjem navodil 
(pravokotnik, desno od večjega kvadrata …). Samo U3 je sliko narisal pravilno in z 
upoštevanjem vseh korakov. Ostali so sliko naknadno izpopolnili, potem ko so izvedeli, da 
naj bi nastala lokomotiva. 
Med branjem so aktivno spremljali proces branja. U4 in U3 si med branjem ne izpisujeta 
besed, ki jih ne razumeta, saj pravita, da ni nobene neznane besede. Nato ju po branju 
prosim za razlago besed, ki si jih izpišejo ostali učenci, vendar vseh ne znata razložiti. 
Besede, ki jih ne poznata, prav tako napišeta v svoj osebni slovarček. Delo s SSKJ jim je 
zelo zanimivo, saj pred tem slovarja še niso osebno uporabljali. Potrebovali so nekaj 
pomoči pri iskanju v slovarju ter nekaj spodbud, da so vse besede tudi našli.  

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

9. 

Datum: 9. 4. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Vaja slušnega razločevanja 

 Glasno branje stripa 

 Ugotavljanje bralnega razumevanja s kvizom 

Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 ACADIA: Podtest št. 1. – Slušno razločevanje 

 Knjiga Asterix Legionar 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Kviz o prebranem stripu 

 Tabela za rezultate kviza 

 Bomboni 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura: 
 

 Atkinskon, Johnston, Lindsay (1972) - Prevod in 
priredba: Novosel, M. (1989). ACADIA. Test razvoja 
sposobnosti 

 Goscinny, R. (1998). Asterix Legionar. Radovljica: 
Didakta 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci pozorno 
poslušajo in izpolnijo 
Podtest št. 1 
(ACADIA). 

Vsakemu učencu razdelim 
en podtest, na katerega bo 
beležil rezultate. Tri primere 
razložim in demonstriram 
na tabli. Nato jih 
spodbudim, da pozorno 

Učenci razumejo navodila 
za reševanje podtesta. Vsi 
učenci so zbrali vsaj 17 od 
20 točk. Nekateri so nalogo 
v celoti rešili pravilno.  
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poslušajo. 

Jedro: 

 Glasno branje. 

 Razlaga neznanih 
besed. 

Učence opozorim, da bom 
po branju preverila njihovo 
razumevanje prebranega 
besedila. Sproti razložim 
tudi morebitne neznane 
besede. 
Glasno branje stripa od 
strani 10 do 17. 

U2 ima težave z zbranostjo 
ter sledenjem branja. Bere 
dokaj natančno, nekaj 
napak tudi samostojno 
popravi. Ločila striktno 
upošteva U4, občasno tudi 
U6 ter U1, ki aktivno 
sodeluje ter popravlja 
napake med branjem drugih 
učencev. U3 ima rahlo 
dvignjeno knjigo, medtem 
ko bere ter s kazalcem sledi 
besedilu. U5 ima počasen 
tempo branja, nekatere 
besede prebere zlogujoče. 
Neznane besede razložim 
ob pomoči učencev, ki 
pomen besed poznajo (U4, 
U3). 

Zaključek: 

 Učenci v skupini  
odgovarjajo na 
vprašanja o  
prebranem besedilu. 

Učenci se razdelijo v 2 
skupini po 3 učence. Vsaka 
skupina si izbere ime. Nato 
izmenično odgovarjajo na 
vprašanja o prebranem 
stripu. Vsaka skupina 
odgovarja na tri vprašanja. 
Rezultate beležim v tabelo. 
Zmagovalci prejmejo za 
nagrado bonbone. 
Na koncu ure vsak učenec 
izpolni Termometer počutja 
ob branju.  

Brez večjih težav se sami 
razdelijo v skupini. Skupini si 
izbereta imena Daviandrajo 
ter Legende. 
Na koncu kviza je rezultat 
izenačen, zato si vsi 
razdelijo bonbone. 

Refleksija: 
Ura je potekala v delavnem vzdušju, saj so učenci brez opozoril začeli z delom. Najbolj 
všeč jim je bil kviz ter nagrada. Znali so odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Na 
spodbudo, da se pred »zadnjim odgovorom« skupine med seboj posvetujejo, so le-to 
upoštevali. Kljub nesoglasjem v sami skupini, so delovali timsko in se veselili pravilnih 
odgovorov. Menim, da se je med skupinama vzbudila tekmovalnost, ki je pripomogla, da 
so prav vsi učenci aktivno sodelovali in se čutili pomemben člen skupine. 

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

10. 

Datum: 11. 4. 2014 

Splošni cilji srečanj:  Vaje vidne diskriminacije 
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  Glasno branje 

 Upoštevanje bralne intonacije med branjem 

 Izdelava lastnega stripa 
Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 DL: Vaje vidnega zaznavanja: Šali (5. zvezek: vaja 32, 6. 
zvezek: vaja 23) 

 Knjiga Asterix Legionar 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Predloga za strip 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura: 
 

 Goscinny, R. (1998). Asterix Legionar. Radovljica: 
Didakta 

 Šali, B. (1990). Splošne vaje: zbirka nalog za razvijanje  
vidnega zaznavanja, gibalnosti, pomnjenja in zbranosti 
pri predšolskem ter šolskem otroku. Ljubljana: Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo 

 

Aktivnost, cilji 
dejavnosti 

Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci pravilno 
rešijo DL: Vaje 
vidne 
diskriminacije. 

Učencem razdelim DL: vaje 
vidne diskriminacije. 
Spodbudim jih, da nalogo 
čim hitreje opravijo. 

Vsi učenci aktivno rešujejo DL. 
U2 večkrat ponovim navodila 
ter demonstriram Vajo 32 na 
tablo. 
U1 vajo najhitreje reši, nato U6, 
U3, U5, U4 in U2, ki potrebuje 
dodatne spodbude. 

Jedro: 

 Glasno branje. 

 Učenci med 
branjem 
upoštevajo 
bralno intonacijo 
ter ločila. 

 

Pred branjem učencem 
razdelim liste Neznane 
besede. Nato jih opozorim, 
da bom med branjem 
pozorna na bralno 
intonacijo ter ločila. 
Glasno branje od strani 18 
do strani 24. 

Na opozorilo, da bom pozorna 
na izražanje med branjem, se 
U2 začne spakovati, U4 se mu 
smeji in moti delo.  
U1 aktivno spremlja branje, 
popravlja tudi druge, če se med 
branjem zmotijo. 

Zaključek: 

 Razlaga neznanih  
besed. 

 Vsak učenec 
izdela lasten 
strip. 

Razložim neznane besede, 
ki so si jih učenci izpisali na 
list. 
Nato vsakemu razdelim 
predlogo za izdelavo stripa. 
Spodbudim jih, da so pri 
izdelavi izvirni, da 
uporabljajo domišljijo. 
Na koncu vsak učenec 
izpolni Termometer počutja 
ob branju. 

U1 ter U6 si izpišeta besedo 
tolmač – to besedo si vsi 
napišejo na list. Razložim tudi 
besedo dresirati.  
U6 se zelo razveseli, da bo 
lahko izdelal lasten strip. U2 
moram večkrat opozoriti na 
vedenje, saj z njim moti delo 
celotne skupine. 
Aktivnost je bila predolga, saj je 
učenci niso uspeli dokončati.  

Refleksija: 
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U1 delno upošteva in uporablja bralno intonacijo. Zelo zagnano se je lotil izdelave stripa.  
U4 dosledno upošteva bralno intonacijo. Med branjem je zelo pozoren na ilustracije, si jih 
z zanimanjem ogleduje. Za izdelovanje stripa ni potreboval dodatne spodbude. 
U6 izrazito upošteva bralno intonacijo (povzdigne glas ob vzklikih, govori jezno, 
prestrašeno …). Med branjem končnic, ki se končajo na l, le-te tako tudi prebere. Občasno 
s kazalcem sledi besedilu. Izdelave lastnega stripa se zelo razveseli. Pravi, da bo izdelal 
komični, domišljijski strip. Pri delu uporablja domišljijo.  
U2 moti delo s svojim »izsiljenim« smehom, glasno komentira ilustracije ali bralne napake 
drugih, s čimer moti delo. Na opozorilo se odzove, vendar sodeluje le za kratek čas. Ne 
spremlja branja drugih, večkrat ga moram opozoriti, naj sledi branju. Upošteva bralno 
intonacijo, čeprav velikokrat preide v spakovanje. Za izdelavo lastnega stripa nima idej, 
ker se mu ne da delati, pravi, da ne zna. Ob spodbudi na koncu ure le začne z ilustracijo. 
U3 ob spodbudi upošteva bralno intonacijo. Med branjem sledi s kazalcem besedilu. 
Aktivno spremlja branje sošolcev. Potrebuje spodbudo, da začne z izdelavo  stripa. 
U5 delno upošteva bralno intonacijo. Med branjem se spopada z daljšimi besedami, ki jih 
zloguje. Za strip nima ideje, kljub spodbudi pravi, da ne ve, kaj naj izdela.  
Učenci so celo uro dokaj aktivno sodelovali. Največ težav s sledenjem delu ima U2, ki ga je 
potrebno večkrat na uro opozoriti. Vaje vizualne diskriminacije so dokaj hitro rešili. Branja 
so se zelo razveselili in negodovali, ko sem prekinila branje. Zelo so se trudili, da so 
upoštevali bralno intonacijo, vendar se nekateri spopadajo z zlogovanjem in so manj 
pozorni na izraznost pri branju.  
Aktivnost po branju ni bila dokončana v celoti, saj so učenci potrebovali kar nekaj časa za 
izbiro ideje ter nato za realizacijo le-te.  

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

11. 

Datum: 16. 4. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Uporaba besed v smiselnih povedih 

 Glasno branje 

 Upoštevanje bralne intonacije ter ločil med branjem 

 Izdelava lastnega stripa 
Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 DL: Uporaba besed v smiselnih povedih 

 Knjiga Asterix Legionar 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 Predloga za strip (nedokončani stripi učencev) 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura:  Goscinny, R. (1998). Asterix Legionar. Radovljica: 
Didakta 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci samostojno 
rešijo DL: Uporaba 
besed v smiselnih 
povedih.  

Učencem razdelim DL ter jih 
spodbudim, da razmislijo o 
napisanih besedah ter jih 
nato smiselno uporabijo v 
povedih. 

Vseh 5 besed smo prejšnje 
srečanje razložili na bralnem 
treningu. Vsi učenci so imeli 
težave z razumevanjem 
besed. 
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Po potrebi besede razložim. 

Jedro: 

 Glasno branje. 

 Upoštevanje bralne  
intonacije ter ločil 
med branjem. 

 Razlaga neznanih 
besed. 

Učence spodbudim, da med 
branjem upoštevajo bralno 
intonacijo ter ločila.  
Sproti razložim morebitne 
neznane besede, ki si jih 
učenci nato zapišejo v 
osebni slovarček – Neznane 
besede.  
Sledi glasno branje od strani 
24 do strani 30. 

Učenci imajo težave z izreko 
imen Galcev ter Rimljanov.  
Vsi se trudijo, da upoštevajo 
ločila med branjem, 
predvsem U3 ter U5. U1, 
U3, U5 in U6 občasno 
zamenjajo črke v besedah. 
U3 ter U6 občasno izpustita 
končnice besed. U5 moram 
večkrat spodbuditi, da 
aktivno spremlja tudi branje 
sošolcev. U6 končnice 
besed, ki se končajo na l, 
tako tudi prebere. 

Zaključek: 
- Učenci dokončajo lasten  
 strip. 

Učencem razdelim predloge 
za strip, da jih dokončajo. 
Izpolnijo tudi Termometer 
počutja ob branju. 

Vsi učenci strip dokončajo. Z 
izdelkom so zadovolji. 
Pokažejo ga tudi drug 
drugemu. Ob tem se 
zabavajo. 

Refleksija: 
U2 je odsoten. 
Ura je potekala s stopnjevanjem aktivnega sodelovanja učencev. Aktivnost pred branjem 
se je zdela učencem težka, saj niso poznali vseh besed, ki so jih morali ustrezno uporabiti 
v stavkih. Poznali so besedo legionar ter zdresirati, besede spokojno, tolmač ter poetično 
pa ne. Zapisani stavki so v večini primerov skopi ter zelo preprosti.  
Branje je potekalo v mirnem vzdušju. Učenci niso motili drug drugega med branjem. U3 
ter U4 sta občasno listata strip naprej, ker sta besedilo že tiho prebrala. Sproti učenci 
opozorijo na 2 neznani besedi, ki si jih zapišejo v osebni slovarček. 
Risanja stripa se lotijo zelo zavzeto. Risanje poteka v mirnem, delovnem vzdušju. Veseli 
ter zadovoljni so s končnim izdelkom.  

  

Zaporedna številka 
srečanj: 

12. 

Datum: 18. 4. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Učenci izvedejo aktivnost preko gibalnih dejavnosti ter 
le-te opišejo 

 Glasno branje z upoštevanjem bralne intonacije ter ločil 

 Uporaba SSKJ ter razlaga neznanih besed 

Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 Beli listki za predloge (pantomima) 

 Knjiga Asterix Legionar 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 SSKJ 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura:  Goscinny, R. (1998). Asterix Legionar. Radovljica: 
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 Didakta 

 Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega branja: tehnike in 
metode za izboljšanje bralne učinkovitosti. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 SSKJ 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci izvedejo 
aktivnost preko 
gibalnih dejavnosti 
ter le-te opišejo  
(pantomima).  

 Učenci upoštevajo  
dogovorjena pravila. 

Igra pantomima. Z učenci se 
dogovorimo glede pravil 
igre. Vsak učenec enkrat z 
gibalno aktivnostjo prikaže 
predmet, osebo, pojem …, 
kar so predhodno napisali 
na bele listke. Po končani 
igri vse gibalne uprizoritve 
učenci opišejo. Spodbudim 
jih, da razmislijo, po čem 
(kretnji, izrazu) so 
prepoznali osebo, predmet 
ipd. 

Igra je bila zelo zanimiva, saj 
so učenci aktivno sodelovali 
ter bili zelo zavzeti, da bi 
čim bolje pokazali predmet 
ali osebo. 
Všeč jim je bilo, ker so lahko 
sami izbrali oziroma na list 
napisali predmet ali osebo, 
ki jo je nato nekdo gibalno 
uprizoril. 
Z opisom gibalnega prikaza 
niso imeli težav. 

Jedro: 

 Glasno branje. 

 Izpis neznanih besed 
na osebni slovarček – 
Neznane besede. 

Razdelim knjige ter osebne 
slovarčke ― Neznane 
besede. Učence spodbudim, 
da si vse besede, ki jih med 
branjem ne razumejo, 
zapišejo na list. 
Sledi glasno branje od strani 
31 do strani 37. 

Ker manjkata dva učenca, 
branje poteka izrazito 
hitreje kot navadno. Učenci 
so osredotočeni na branje 
ter spremljajo branje 
drugih. Med branjem se pri 
U3 ter U6 pojavljajo napake. 

Zaključek: 

 Učenci v SSKJ 
poiščejo neznane 
besede. 

Razložim neznane besede. 
Izpolnijo Termometer 
počutja ob branju. 

Nihče si ne izpiše nobene 
neznane besede. Nato jih 
vprašam, kaj pomenijo 
besede civil, okrepitve, 
galeja, skarabej. Besedi civil 
ter skarabej učenci v paru 
nato poiščejo v SSKJ, ker jih 
ne poznajo.  
Izpolnijo tudi Termometer 
počutja ob branju. 

Refleksija: 
Manjkata dva učenca (U2 in U5). Vsi ostali učenci so aktivno sodelovali pri uri. Igro 
pantomimo sem ponovila z namenom, ker je vsem učencem zelo všeč in pri njej aktivno 
sodelujejo. 
Med branjem U4 ter U6 izrazito upoštevata ločila ter bralno intonacijo. U1 ter U3 le 
občasno. U6 ne upošteva presledkov med posameznimi besedami. U3 s kazalcem sledi 
besedilu, kadar glasno bere, ko berejo sošolci, tega ne počne. Med branjem ima tudi 
dvignjeno knjigo. U1 ter U6 nekaj besed neustrezno naglasita. U6 pogosto med branjem 
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zamenja ali izpusti samoglasnik, redke besede tudi zamenja z drugimi besedami, ki ne 
ohranijo pomena. U3 izpusti nekatere končnice besed, občasno besedo tudi zamenja z 
drugo, vizualno podobno besedo, ki pa ne ohranja pomena. 
Iskanje besed v SSKJ je učencem zelo interesantno. Z veseljem iščejo po slovarju ter iščejo 
neznano besedo. Ustrezno sodelujejo tudi v paru. 

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

13.  

Datum: 22. 4. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Risanje lastne dogodivščine z Asterixom 

 Glasno branje ter izpis neznanih besed 

 Pogovor o prebranem (vprašanja in odgovori) 

Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 DL: Moja dogodivščina z Asterixom 

 Flomastri/voščenke 

 Knjiga Asterix Legionar 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 DL: Vprašanja o prebranem besedilu 

 Termometer počutja ob branju 

Uporabljena literatura: 
 

 Goscinny, R. (1998). Asterix Legionar. Radovljica: 
Didakta 

 Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega branja: tehnike in 
metode za izboljšanje bralne učinkovitosti. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci narišejo risbo 
o svoji dogodivščini z 
Asterixom. 

 Učenci opišejo svoj 
izdelek. 

Učence spodbudim, da 
narišejo risbo – Moja 
dogodivščina z Asterixom. 
Vsakemu izročim DL ter 
voščenke oz. flomastre. 
Vsak učenec pred sošolci 
predstavi svoj izdelek.  

Učenci ne posegajo po 
voščenkah, rajši ustvarjajo s 
flomastri. U2 ter U5 
potrebujeta nekaj spodbud, 
da se lotita naloge, saj 
pravita, da sta brez 
domišljije. Ostali risbo hitro 
končajo. 

Jedro: 

 Učenci glasno berejo 
15 minut. 

 Sprotna razlaga 
neznanih besed. 

Učence spodbudim, da si ob 
branju izpišejo neznane 
besede. Nato besede sproti 
razložim, učenci pa zapišejo 
razlago v osebni slovarček – 
Neznane besede. Opozorim 
jih, da po branju sledijo 
vprašanja (DL), ki bodo 
preverjala njihovo 
razumevanje prebranega 
besedila.  
Glasno branje od strani 38 

U4 bere brez težav, 
upošteva bralno intonacijo 
ter ločila. U5 ne spremlja 
branja sošolcev, bere 
zlogujoče, tudi krajše 
besede. U1, U3 ter U6 brez 
težav sledijo branju drugih, 
aktivno sodelujejo. U2 ne 
sodeluje aktivno, na 
večkratno opozorilo, 
odneha z neustreznim 
vedenjem ter začne 
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do 42. sodelovati. Izpiše si tudi 
neznane besede, ki jih nato 
razložim ob pomoči 
učencev. 
U2 ne bere natančno, 
besedam doda na koncu 
samoglasnik. Tudi U3 ter U6 
občasno izpustita 
samoglasnik ali soglasnik. 

Zaključek: 

 Učenci samostojno 
rešijo DL: Vprašanja 
o prebranem 
besedilu. 

 

Učenci rešijo DL: Vprašanja 
o prebranem besedilu. 
Izpolnijo tudi Termometer 
počutja ob branju. 

U2 ima težave z reševanjem 
DL, ostali učenci ga hitro 
rešijo. Glede na odgovore, 
ki so jih obkrožili učenci, se 
pogovorimo ter v knjigi 
preverimo pravilno rešitev.  

Refleksija: 
Aktivnost pred branjem je učencem všeč, saj radi rišejo. Dva učenca sta potrebovala 
usmerjanje, da lahko narišeta, kar želita, da je slika domišljijska in imata lahko nadnaravno 
moč. Z opisom lastnih izdelkov niso imeli opaznih težav. Nekatere učence sem spodbudila, 
da odgovarjajo v celih stavkih.  
U2 se je med aktivnostjo pred branjem razživel in se je nato težko umiril, ko je bil čas za 
branje. S svojim vedenjem (zbadanje sošolcev, glasno govorjenje, branje stripa na 
začetku, neupoštevanje navodil, norčevanje iz sebe) moti ostale učence. Na opozorilo, da 
bo moral zapustiti bralni trening, se umiri in začne sodelovati.  
Pri aktivnost po branju ima U2 vse odgovore napačne, ostali učenci so vsi obkrožili 4/5 
pravilnih odgovorov. Obkrožili so tudi Termometer počutja ob branju.  

 

Zaporedna številka 
srečanj: 

14.  

Datum: 24. 4. 2014 

Splošni cilji srečanj: 
 

 Iskanje podobnosti in razlik med zgodbama 

 Glasno branje ter izpis neznanih besed 

 Ovrednotenje prebranih knjig 

Uporabljeni materiali in 
pripomočki: 
 

 DL: Izrezki iz knjige Asterix Legionar ter Asterix: Prva 
prigoda 

 Pisemske ovojnice 

 Bel papir 

 Lepilo 

 Knjiga Asterix Legionar 

 Osebni slovarček – Neznane besede 

 DL: Moje mnenje o prebrani knjigi 

 Termometer počutja ob branju 
Uporabljena literatura: 
 

 Goscinny, R. (1998). Asterix Legionar. Radovljica: 
Didakta 

 Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega branja: tehnike in 
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metode za izboljšanje bralne učinkovitosti. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

Aktivnost, cilji dejavnosti Potek dela Opombe 

Uvod: 

 Učenci poiščejo 
razlike v zgodbi 
Asterix: Prva prigoda 
ter Asterix Legionar. 

 Učenci samostojno 
rešijo DL: Izrezki iz 
stripa. 

Učence spodbudim, da 
poiščejo čim več razlik med 
obema prebranima 
knjigama o Asterixu. Nato 
vsak učenec dobi ovojnico z 
izrezki iz obeh stripov. 
Učenci morajo na list 
papirja ustrezno razporediti 
ter prilepiti slike glede na 
strip, v katerem se nahajajo.  

U6 zamudi na trening zaradi 
obveznosti, ki jih je moral 
opraviti za športni karton. 
U1 ter U3 rešita nalogo brez 
težav. U4 se je upiral 
prisostvovanju na treningu, 
vendar se je ob večkratni 
spodbudi premislil in do 
konca treninga aktivno 
sodeloval. U2 ter U5 nalogo 
rešita ob pomoči. 

Jedro: 

 Glasno branje stripa. 

 Izpis neznanih besed 
na osebni slovarček – 
Neznane besede. 
 

Učencem razdelim knjige 
ter liste z neznanimi 
besedami. Spodbudim jih, 
da sledijo branju sošolcev 
ter sproti izpišejo besede, ki 
jih ne razumejo. Nato 
glasno berejo od strani 42 
do konca knjige. 

U1, U3, U4, ter U6 aktivno 
spremljajo branje. U2 ne 
sledi branju sošolcev. U5 
prav tako potrebuje 
spodbude, da se osredotoči 
na branje. 
 

Zaključek: 

 Razlaga neznanih 
besed 

 Učenci ovrednotijo  
prebrani knjigi. 

 Izpolnijo DL: Moje 
mnenje o prebrani 
knjigi. 

 

Razložim neznane besede, 
ki so si jih izpisali učenci, če 
besed ne znajo razložiti 
ostali učenci. 
Nato jim razdelim DL: Moje 
mnenje o prebrani knjigi ter 
Termometer počutja ob 
branju. 

Neznanih besed ni bilo. 
DL vsi rešijo prav tako vsi 
izpolnijo Termometer 
počutja ob branju.  
 

Refleksija: 
Učenci aktivno sodelujejo pri branju, manj aktivni so pri aktivnostih po branju ter 
aktivnostih pred branjem.  
Učenci ne potrebujejo opozoril, da naj med branjem upoštevajo ločila. Prav tako 
samostojno iz stripa razberejo, kakšno intonacijo je potrebno upoštevati (odebeljene črke, 
klici, vzkliki). 
Pri vrednotenju knjig imajo nekateri učenci težave, saj napišejo le, katera knjig jim je bila 
bolj všeč in ne tudi, zakaj tako. 

 


